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Semblances

José Sánchez Real
l9l8-2008

rdi López Vilar

José Sánchez Real fou un dels historiadors i arqueòlegs més importants de Tarragona, de la
mateixa talla que altres personatges il'lustres com mossèn Serra Vilaró, Emili Morera o mossèn
Sanç Capdevila, que van brillar amb llum pròpia al llarg del segle xx en la historiografia de la
ciutat. Era una persona polifacètica, capaç d'endinsar-se en camps ben diversos del saber i obtenir-
ne els resultats més solprenents. Era també una persona amb qui mantenir una conversa sobre
temes històrics o arqueològics era una delícia. El profund esperit crític i la gran quantitat de dades
que pacientment havia anat recollint el convertien en una inesgotable font de saber.

Va néixer l'any I918, a Gaucín (Màlaga). Es formà en ciències químiques i n'obtingué la
llicenciatura el L940 a Granada. Va fer cap a Tarragona l'any 1943, després d'aconseguir l. .Àt"d.,
de química a l'Institut de Batxillerat Antoni Martí i Franquès. Tenia vint-i-cinc anys i fou, en
aquells moments, el catedràtic més jove d'Espanya. Més endavant escriuria una història de l'Ins-
titut i en seria director.L'any següent, inicià la tesi de doctorat, que va finalitzar el 1948 amb la
qualificació d'excellent i va ser publicada el 1955 per la Universitat de Barcelona. El 1956
aconseguí la càtedra de didàctica de la química a l'Escola Normal de Tarragona i el 1967 la de
professor en ensenyaments professionals (Universitat Laboral). El 1954 va obtenir també el títol
de mestre. Parallelament a la trajectòria docent, publicà diversos articles sobre fisica i química
(entre 1941 i 19ó3) entre els que destaca -L aJísicø dela bicícleta,amb què guanyà el prime? premi
d'un concurs convocat pel Ministeri d'Educació.

No obstant això, a Tarragona fou conegut -a més de Ia vessant professional- com a

historiador. L'any L947 començà a publicar els primers articles a la premsa local, un mitjà de
comunicació popular que seguiria utilitzant amb assiduitat durant més de cinquanta anys i que
acabà generant un corpus de gran interès recollit finalment 

-amb 
encert per la Diputació de

Tarragona- enI'Obra menor. Artículos publicados en Ia prensa de Tarragona (19+Z-1960), cinc
volums que recopilen aquests escrits i els fan més còmodament consultables. Els primers articles
alButlletí Arqueològic daten del 1948 i des d'aquell moment la producció cientíÊca en el camp de
la història i l'arqueologia del professor Sánchez Real seria imparable.

No m'he ProPosat extendre'm a proporcionar un llistat de la seva bibliografia tarraconense,
però dóna una idea de les seves dimensions extraordinàries l'elaborada per Amadeu-Jesús Sobera-
nas en el Bøúlletí Arqueològic del 1966, on es recullen un total de cent seixanta-sis publicacions de
caire històric fins a aquell an¡ incloent-hi sis llibres. Si hi afegim trenta anys més de producció
literària, hom pot entendre que al llarg de la vida arribés a superar el miler d'articles. Es pot dir que
el professor Sánchez Real va investigar el nostre passat en el sentit més ampli, des dels temps més
antics mitjançant l'arqueologia fins a l'època moderna, mitjançant els documents que anava
trobant quan es capbussava als an<ius.

Des de la meva vessant d'arqueòleg, recordo especialment la lectura d'alguns dels articles
de Sánchez Real que em van servir per a començar a endinsar-me en aquesta ciència i, sobretot,
en el de la complexa arqueologia tarragonina: <<Los enterramientos de la Vía Augusta>r, les
diferents troballes referenciades enelNoticiario de cada anyi sobretot les recensions de les no-
ves inscripcions romanes que anaven apareixent per la ciutat. Evidentment, això no vol dir que
no n'hi hagués d'altres molt més sucosos, però aquests eren els que em cridaven més I'atenció,
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potser perquè eren breus i concisos, i mostraven com, de vegades, gràcies a ttn fragmettt 'l'

pt".u 
"rrrU ioatre lletres s'arribava a unes conclusions amb unes implicacions històriqrrr"'

realment importants. N'és exernple l'epígraf opistògraf de Pompeuì P. Muci scèvola (unu in'

cripción d, io*pryo en Tøfføgon-a) p"blù"t al Butlletí Arqueològic el 1954 en collaboració îrrrl'

Carme' Beltrán, i qne encara=avui en dia és cita ineludible en qualsevol síntesi cle la històrirr 'l'
Tàrraco.

,{lguns dels temes arqueolò rrl

objecte de debat, Però ningú no rt'

científicament objectiva. Per la r'r

descripció d'àrees d'enterraments, el traçat dels ; (l

rativaiisigòtica, les invasions gerrnàniques... Es pot dir que rlo hi ha tema quc rìo hagués csl'tl

estudiat d'una manera o ,rn" 
"1t"." 

pe. .f. f,l* darrers anys havia empr'ès utla sèrie sobte El mélo'lt'

enla arqueología tørraconcnse, en què revisava tica els gralls lnonuments tlt'

la Tarragona ronana' r on s'aportaven semPre la identifìcació del baptiste r r

de l,esgiésia visigòtica de liamfiteatre. Aquesta t a a apar:èixer en el Buúllt'll

Arqurìíògir,det tÞs6- tSsT i continuà 
"n "li 

qroderns d'història tctrraconense el 1993. També c'rl

femarcar les ¡ecensions cl',altres articles o llibres que es referien a la ciutat i quc sovint adquirie rr

més interès que els mateixos treballs receusiouats'

:,ïlï: jìl: ì, JJ.'liï ï'.î,,i liil i :['ff': ì i;

iÏï,,!nl';1,ï,*,:î'ì{illÏiiiiiljr,i!lT'Ï;
Mulassa, t'Àtig^, .l Drac, etcòterir'

Defensà el valor patrimonial de les caurpaues antigues quc clìcal'a qtledavcu cn cls campanitl s

per evitar la pràctica condemnable de la reftindició. Estuclià les de la catccìral, Moutblatrc, Alcovcr',

ïil.-.odoni Valls, Santes Creus, Pout d'Armentera." El seu interès el dugué a scguir i doctr

rnentar de ben a prop el procés de fundició de les campanes, quc rccollí cn trn llibre titulirt

Fundición de una campana en 1405,publicat per la universitat dc valència'

La tasca investigadora en els camps de la història i l'arqueologia va scl rcconegtrcla per insti

tucions de prestigi. Així, el 1950 va ser nometlat acadèmic cìe la Real Academia Española de lir

Historia; "if SS+i¿"t Deutsches A¡chäologisches Institut de Madrid; cl 1985, de la l{eial Acadò-

mia de Belles A¡ts de SantJordi i el 1994, de la Reial AcadèInia de Cultura Valenciana' La ciutat

li concedí la medalla d" pl"to a petició de laJunta cle la Reial Socictat Arqucològicr el 1966 err

reconeixeme^t dels seus rnèrits. El lg94 fou nomenat fill adoptiu de 'I'arragona; cl 1998, frll

adoptiu de Constantí, i rebé també el Prerni Sevir clel Rotary Club dc Tirrlagoua' l"irny 2000'

diverses entitats i institucions de Tarragona li van retre un sentit homeuatge'

José Sánchez Real for.mà part durant rnolts anys cle la Comissió.clc Monuurcnts i clc l'Institut

d'Estudis Tarraconenses Rarrion B"r.ngoer IV, ou tingué 
-eutrc 

d'altres- el càrrcc clc secretari'

Ingressà a la Reial Societat Arqueològica e

en companyia d'altres Persones que tamb

gona i les seves extensions: Pere Batlle,

activitat fins al punt que fou nomenat soci

1950 i fins al 1965 fou redactor en cap del Buú

notable millora de la qualitat de la revista. Hi va renunciar quan va haver de cauviar dc residència

i se,n va anar a Valè1cia. Per a hono rar-lo,I' Arqueològica li dedicà una uriscellània en dos volums

corresponents al butlletins del 1966 i del L967 -1968'
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Semblances

El seu trasllat a València, el1967 , no va ser impediment perquè retornés sovint a la seva ciutat

estimada, aproûtant les vacances, i perquè continués investigant la nostra història. Després de

jubilar-se, al principi dels anys vuitanta del segle passat, retornà a Tarragona i es va poder dedicar

a la seva passió de remenar antics documents, i va escriure al Diari de Tarragona, en el Butlletí

Arqueològic, en els Qtaderns diHistòria Tarrøconense i en d'altres revistes, rnés articles que ens

descobrien nous aspectes de Tarragona i del seu camp o que posaven en dubte teories vigents.

Els darrers anys els passà a València en companyia de Ia seva dona i els fills i néts. Morí el

25 d'abril de 2008 quan tenia noranta anys, després d'una vida llarga i fecunda. Fou un dels grans

historiadors de Ia Tarragona del segle xx, i entre els qui vam tenir la sort de coneixerlo, ha deixat

un record inoblidable.
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