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     Amb el títol que encapçala aquest article no pretenc imitar el mític llibre d’un dels 
nostres emblemàtics historiadors del passat, com fou Lluís Pons d’Ycart. Més aviat 
voldria comentar les extaltacions  cap a Tarragona, en l’article de Pep Blay, aparegut al 
diari Avui el passat 17 d’abril.

     Naturalment, el seu gegantí panegíric tarragoní és per a recolzar la candidatura 
tarragonina per a capital europea de la cultura del 2016.  Aquest tarragoní, cridat per 
Tarragona Ràdio, feia 20 anys que era fora de la ciutat, i naturalmente la troba molt 
canviada, molt modernitzada. I és clar! quina és la ciutat catalana que, en 20 anys no ha 
canviat, amb els ajuntaments democràtics? Per aquesta banda, amic Blay, el tema no té 
massa mèrit.

      Els seus comentaris adquiriesen, desseguida, proporcions descomunals. Ens parla 
del seu “Patrimoni de la Humanitat, les grandioses restes romanes, les medievals i fins i 
tot les modernistas…..”

      El Sr. Pep Blay s’ha deixat endur per la nostàlgia. D’entrada, parlant del patrimonio 
romà, si entreu a Tarragona per la 340, feu fotografies a les figures de la Torre dels 
Escipions. Les dues figures, pretesament dels generals, estan tan erosionades, que potser 
si hi passen d’aquí a un mes, no s’entreveurà prácticamente res. Senyors: que costaria 
portar els originals al Museu Arqueològic, i posar-hi unes còpies, avui dia tan fàcils de 
fer?

      La Pedrera del Mèdol és, sens dubte, una de les restes més atractives –almenys per a 
mí-  de l’antiga Tarraco. Ara bé, per a trobar-les, s’ha de ser gairebé un expert. I un cop 
allà la manca de marketing turístic és total, sense cap mena de serveis, de restauració, de 
complements culturals, etc. És una llàstima. 

      De la capçalera del Circ en parlaré poc, perquè no tindríem espai. Ara, els turistes 
poden contemplar arcades originals tapiades misteriosamente amb totxo vista, runes i 
pedres en diversos sectors, i perfectes caus de gats, etc.

      Les perles romanes de Tarragona, però, són el “Teatre” i la necrópolis. Tinc entès 
que adquirir tota la zona del teatre va costar bastant. Però…..on és el Teatre? Aquelles 
tres o Quatre grades, enmig de la desolació?  Jo hi han coses que no entenc. Mirin: si 
van a Saragossa, i tenen temps, en ple casc antic, es va trobar el teatre romà, bastant 
gran. Doncs bé: les grades (les originals i les reconstruïdes) es van cobrir, com a lògica 
mesura de protecció. I al devant, es va construir un edifici on el visitant hi trobava 
complements audiovisuals, llibres, maquetes, i diversos serveis. A més, els guies 
estaven molt ben preparats: amb les seves explicacions, podies fer-te perfectamente la 
idea de com funcionava tot el món del circ romà. Vaig restar molt agradablement 
sorprès.



     Acabo amb una altra enorme joia de l’arqueologia romana tarragonina: el cementiri o 
necrópolis, excavada amb passió per mossèn Serra Vilaró, que reposa justament allà, al 
costat d’antics cristians de Tarraco. Senyores i senyors: quans anys fa que aquest 
cementiri, un dels més importants del món romà, està tancat? Jo ja no ho recordo. És 
possiblement, una de les grans vergonyes de Tarragona. Aquí podem recordar el títol 
d’un altre llibre: “Tarraco, quanta fuit”!. Si mossèn Serra Vilaró, vingut de terra de 
carlins, trabucaires i bandolers, aixequés el cap, hi hauria soroll.

    Quant al modernisme, només un apunt, que és significatiu pel que fa a la diferent 
mentalitat col.lectiva entre Tarragona i Reus. Ja ho saben: Reus és un guerra constant 
amb Riudoms per la naixença del gran arquitecte. No tenen cap document concloent, no 
tenen cap obra seva…..però és igual. Al centre històric hi han aixecat un monumental 
“Gaudí Centre Reus”. Doncs resulta que Tarragona posseeix una obra original 
gaudiniana de joventut (crec que parcialment malmeta per la guerra). Però aquí cal 
“investigar” on és i com es pot veure. Jo, Sr. Pep Blay, no li donaré cap pista. 

   


