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La Il·lustració a la Tarragona
del segle XVIII

Octubre-Novembre 2019

19h. Seminari de Tarragona
Arqueologia i col·leccionisme il·lustrats a Tarragona (1760-1813),
a càrrec de Jaume Massó Carballido, arqueòleg de l’Institut Municipal
Reus Cultura.
Canonge del Capítol de Tarragona (des de 1751), bon coneixedor del
llatí i del grec i destacable col·leccionista, Ramon Foguet i Foraster
(Sant Martí de Maldà, 1729 - Tarragona, 1794), fou la figura clau de la
cultura tarragonina de la segona meitat del segle XVIII i l’erudit local
de referència i de consulta obligada per a tots els il·lustrats peninsulars.

DIJOUS 24 d’octubre • Sortida cultural

18h. Rambla vella, davant la capçalera del circ
Incripció prèvia a bhmt@tarragona.cat
Un tomb per la Tarragona il·lustrada: les fortificacions modernes
i la configuració de la ciutat, a càrrec de Josep Anton Remolà,
conservador del MNAT i professor de la URV.
Henrique Flórez va publicar l’any 1769 a la España sagrada una
planta de la ciutat de Tarragona. Aquest itinerari comentat resseguirà
les fortificacions del segle XVIII que envoltaven la Part Alta de la ciutat.

DIMARTS 29 d’octubre • Conferència

#ramonfoguet290anys

DIMARTS 5 de novembre • Conferència

19h. Biblioteca Pública de Tarragona
El cicle festiu de Santa Tecla, el Corpus i les entrades
espectacularitzades, a càrrec de Jordi Bertran, gestor cultural i
professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.
Aquesta centúria és la darrera en què Tarragona mantindrà el seguici
popular d’arrel medieval en mans de les confraries. Alhora la importació
del ball de valencians i els nous temps de la Il·lustració generen canvis
notables en les celebracions.

10h. Accès posterior al Camp de Mart (Av. Maria Cristina).
Inscripció prèvia a bhmt@tarragona.cat
Caminant sobre la mina de l’arquebisbe, Xavier Climent, arquitecte.
(Durada aproximada 3’30h. Cal portar calçat còmode)

Des del Camp de Mart, resseguirem la mina de l’arquebisbe per visualitzar
les fites i respiralls fins a les instal·lacions d’EMATSA on visitarem l’espai
museïtzat. Retornarem per l’Oliva per visitar el dipòsit d’aigua i un cop a
la Part Alta visitarem les fonts de l’arquebisbe.

DIMARTS 12 de novembre • Conferència

19h. Reial Societat Arqueològica Tarraconense.
Canvis polítics al segle XVIII i inicis del XIX. Incidència en la
impremta i el panorama editorial, a càrrec de Montserrat Comas Güell,
llicenciada en Hispàniques, bibliotecària i doctora en Història.
La implantació del decret de Nova Planta va modificar els hàbits dels gremis
d’impressors i llibreters. Posteriorment, l’aprovació de les lleis d’impremta
primer el 1810, enmig de la Guerra del Francès, i després el 1820, a
l’inici del Trienni Liberal en un intent de normalitzar l’ús de la llibertat
d’impremta, van suposar un canvi radical en la concepció tradicional de
la llibertat d’expressió. Es va obrir un debat profund que va intensificar el
posicionament social dels impressors. Tarragona i rodalies no va quedar-ne
al marge.

DIJOUS 14 de novembre • Concert de cloenda

19h. Arxiu Històric de Tarragona.
Visita al claustre de l’antic convent de Sant Francesc i concert de cloenda
del cicle.

EXPOSICIONS
Biblioteca del Seminari. Del 22 d’octubre al 15 de novembre.
Exposició de libres del segle XVIII.

• Biblioteca Pública de Tarragona. Del 22 d’octubre

al 15 de novembre.Exposició de llibres de la biblioteca del canonge
Ramon Foguet.
• Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona. 29 d’octubre.
Exposició de llibres de viatgers del segle XVIII .
• Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 12 de novembre.
Exposició d’una col·lecció de publicacions impreses a Tarragona al segle XVIII,
a càrrec de l’Associació de Bibliòfils de Tarragona.
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19h. Biblioteca Hemeroteca Municipal. M2 Espai Tabacalera
El gran tour. Tarragona vista pels viatgers del segle XVIII, a càrrec
d’Elena de Ortueta, professora titular de Història de l’Art, Universidad
de Extremadura.
La visió del gran tour en el context europeu, mitjançant els llibres de
viatges, la descoberta de les restes romanes i d’altres particularitats de
la ciutat de Tarragona.

DISSABTE 9 de novembre • Caminada
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DIMARTS 22 d’octubre • Conferència inaugural

#ramonfoguet290anys
Celebrem amb aquest cicle la vida i obra de Ramon
Foguet i la Tarragona al temps de la Il·lustració.
Nascut a Sant Martí de Maldà (Urgell) el 1729
d’una família de pagesos, Foguet va ser seminarista
a Tarragona, un cop finalitzats els seus estudis de
Teologia i dret, es va doctorar en Filosofia. Canonge
de Tarragona des de molt jove, va ser nomenat
ardiaca de Vila-seca i, entre altres títols, va ocupar
els càrrecs d’arxiver capitular, vicari general i,
donada la seva forta implicació amb la ciutat, diputat
eclesiàstic i comissionat provincial a la Cort. Home de
basta cultura -era un bon coneixedor de les llengües
clàssiques- va esdevenir figura fonamental de la
cultura tarragonina de l’època i referent dels cercles
il·lustrats de la Península gràcies a la seva erudició
en el camp de la història i l’arqueologia, així com a la
seva passió de bibliòfil i col·leccionista d’antiguitats
(medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga…),
que varen convertir la seva casa en un museu de
visita obligada. Entre la seva àmplia producció
literària i els seus interessos antiquaris, destaca per
pionera la recopilació de les inscripcions romanes
de Tarragona iniciada amb el seu amic i eclesiàstic
Bartomeu Pou, projecte que malauradament no va
arribar a bon port.

Organitzen

Col·labora

Va morir a Tarragona el 16 de novembre de 1794.
Molts dels seus coetanis el van recordar amb
paraules de lloança, tal com demostren les notes
necrològiques i elogis pòstums publicats.
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