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Àngel Octavi Brunet i Las és escriptor i tècnic en direcció i guionatge, a més 
de màster en llenguatge literari i audiovisual. Va néixer l’any 1964 a la Part 
Alta de Tarragona, ciutat que podem descobrir en moltes ocasions dins de la seva obra. Ha estat 
autor de diversos curtmetratges per alguns dels quals ha estat guardonat. L’any 1988 va obtenir 
el premi Serra i Moret al millor guió original.

En el camp de la narrativa es va donar a conèixer amb la novel·la Taüt de naftalina, seda i cotó, 
veritable presentació en societat del detectiu Marc Macintosh, protagonista d’algunes de les 
obres que després va publicar. Entre d’altres premis ha rebut el Sebastià Juan Arbó, de l’any 
1998 per L’apocalipsi segons Macintosh, el Pin i Soler de narrativa de l’any 1999 per Contra 
Mendacium. El misteri dels còdexs màgics, o el Vila de l’Ametlla de Mar de l’any 2001 per Els 
llavis amb el polze. En l’àmbit de la narrativa infantil i juvenil ha publicat Terratarragona i l’univers 
i Tinc un gat de tres colors. Com a guionista de còmic ha publicat 1811. El setge de Tarragona 
amb il·lustracions de Hugo Prades i Zar.

L’autor

Àngel Octavi Brunet i Las
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• Taüt de naftalina seda i cotó. Tarragona : El Mèdol, 1998 
• L’apocalipsi segons Macintosh. Tarragona : El Mèdol, 1999
• Contra Mendacium. Tarragona : El Mèdol, 2000 
• Els llavis amb el polze. Tarragona : El Mèdol, 2001 
• Terratarragona i l’univers. Valls : Cossetània, 2001 
• El son de la medusa. Barcelona : Meteora, 2003
• Viladembruix. Tarragona. El Mèdol, 2003 
• El Faroner, Déu i l’intrús. Tarragona : Arola Editors, 2003
• A la butxaca d’un mort. Valls : Cossetània, 2004 
• Gratia Reig. Valls : Cossetènia, 2005 
• El meu cadàver i jo. Valls. Cossetània, 2006 
• Tinc un gat de tres colors. Tarragona : Institut de Comunicació, 2011 
• 1811. El setge de Tarragona. Tarragona . l’Ajuntament, 2011
• La Probabilitat Boockman. Tarragona : Arola, 2014
• Dirk, dixit!. Benicarló : Onada, 2015
• Tarragona kitsch [Amb Joaquim Biendicho Vidal]. Tarragona : Arola, 2017

Contes en obres col·lectives 

“El far de l’ombra perpètua” 
A: L’Estiu d’Ulisses i altres contes. Valls : Cossetània, 1998

“Epicentre paradoxal” 
A: Anys i Anys. Vint narracions d’aniversari. Tarragona : El Mèdol 1999 

“Mentre la dalla dibuixa una paràbola precisa”. 
A: Escrits palestins i altres narracions. Valls : Cossetània, 2001

“Pla de la Seu”
A: La ciutat pels carrers : 27 mirades sobre Tarragona. Tarragona : llibreria la Capona, 2002

“D’allò tan gran que es fa aquí”
A: Castellers. Barcelona : Columna, 2005

“El color de la porra”
A: En Sintonia : La ràdio en vuit relats. Tarragona : Arola Editors, 2006

“Un mes, trenta dies, dues-centes setanta hores, quaranta tres mil dos-cents minuts per 
matar-lo.
A: Salou : 6 pre-textos VII. Salou : l’Ajuntament, 2011

L’obra d’Àngel Octavi Brunet i Las
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“Set haikus només de tocar”
A: Visual i dits i nas i orelles i gust de cireres. Tarragona : Piscina un petit oceà, 2018

Premis

Premi Serra i Moret de guió, Generalitat de Catalunya, 1988. 
Premi Terra de Fang de Deltebre de narrativa curta, 1996. 
Accèssit del I Premi de narrativa curta por Internet “Tinet” 1997. 
1r Premi Altafulla de narrativa curta, 1998. 
XIè Premi de novel·la Sebastià Juan Arbó 1998, Sant Carles de la Ràpita. 
10è Premi de novel·la Pin i Soler, 1999. 
Premi de novel·la Vila de l’Ametlla de Mar, 2001. 
Premi de narrativa curta El Perelló, 2002. 
20è Premi de narrativa Ribera d’Ebre, 2002. 
17è Premi de narrativa Vila d’Ascó, 2005. 
Finalista del premi 2005 Brigada 21 a la millor novel·la negra original en català.

Sobre Àngel O. Brunet i Las
Trobada d’Escriptors del Camp de Tarragona
http://www.escat.cat/pagines/angelbrunet/angelbrunet.html
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Nèstor Lefler, personatge inquietant que sembla disposat a fer fortuna sense gaire miraments 
ni escrúpols, coneix en un viatge amb diligència de València a Tarragona l'erudit Ramiro Solé, 
ancià que guarda gelosament un bagul que, segons diu, conté un tresor de valor incalculable. 
Corre l'any 1850 i els camins que duen a Tarragona estan farcits de policies que encalcen, de 
moment sense èxit, un famós i perillosíssim criminal anomenat Lo Vermell. 

Quan Lefler arriba a Tarragona coneix l'arqueòleg Bonaventura Sanahuja, però els esdeve-
niments es precipiten: segrestos, batusses, sarcòfags egipcis, mosaics romans amb el rostre 
espaordidor de la Medusa... i, sobretot, un gran misteri: quin horrible crim s'amaga darrere 
l'edició apòcrifa del Quixot, impresa als obradors de Felip Robert a la Tarragona de l'any 1614? 

El son de la Medusa és el bateig de foc del presumpte agent secret Nèstor Lefler i els seus, 
diguem-ne, peculiars mètodes d'investigació. Home sagaç, irònic i amb una història personal 
farcida d'aventures i experiències, Lefler ens desvetllarà totes les incògnites... bé, si més no, 
totes les que pugui.

El son de la medusa 
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El son de la medusa  a Tarragona escrita. Joan Cavallé Busquets
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A: [Diversos autors], Un home per a la Història. Homenatge a Bonaventura 
Hernández Sanahuja, pàg. 10-19, Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na, 1992
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A: [Diversos autors], Un home per a la Història. Homenatge a Bonaventura 
Hernández Sanahuja, pàg. 64-71, Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na, 1992
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Jordi López Vilar, Institut Català d’Arqueologia Clàssica / Reial Societat Arqueològica Tarraconense

Bonaventura Hernández Sanahuja fou l’iniciador de l’arqueologia científica de Tarragona. Veritable 
apassionat de la història antiga de la seva ciutat, aquest il·lustre personatge de formació autodidacte 
va ser el primer Director del Museu Arqueològic de Tarragona i en fou la veritable ànima. Publicà a més 
algun llibre, un cert nombre d’opuscles i una gran quantitat d’articles a la premsa. Deixà també una bona 
quantitat d’escrits inèdites que actualment es troben escampats per múltiples arxius públics i àdhuc en 
col·leccions particulars. 

La xerrada versa sobre un d’aquests manuscrits, força extens, que es conserva en una biblioteca privada, 
i que ha estat publicat recentment per Bibliòfils de Tarragona, que va emprendre la tasca de la seva 
publicació facsímil, precedida d’un estudi introductori que em va ser encomanat. El llibre va aparèixer el 
desembre de 2017, en una tirada a tot color, reduïda i gairebé exclusiva, com és propi de les edicions 
de bibliòfil. 

El manuscrit porta per títol “Las excavaciones de Tarragona, desde 1853 á 1856” i té una especial 
importància per les dades que aporta sobre aquests treballs que es desenvoluparen a mitjan de segle 
XIX i sobre els que existien només notícies soltes. A més, una sèrie de làmines complementen el text; per 
primer cop es pot veure una planimetria detallada de les mítiques excavacions de la pedrera del port. Fou 
a la pedrera del port –aquella gran ferida oberta en el turó tarragoní per satisfer les demandes de pedra 
per a la construcció del port modern– on es produïren algunes de les grans troballes al segle XIX, com 
el mosaic de la Medusa. Entre totes elles destaca el descobriment del famós “sepulcre egipci” que tant 
va donar que parlar i a partir del qual la Real Academia de la Historia va començar a interessar-se en les 
excavacions. Va ser aquí on Hernández va observar i dibuixar les primeres estratigrafies arqueològiques. 
I va ser mercès a la seva insistència que finalment es regularen des de Madrid les excavacions del port 
i va rebre el càrrec de “Inspector de Antigüedades”.

Fins aleshores, a la pedrera s’hi operà una destrucció salvatge de les ruïnes de gran part de la Tàrraco 
romana, justament aquella on s’alçaven les residències més opulentes. És esfereïdor llegir com tots els 
objectes que apareixien eren destrossats a l’instant i llençats al mar i només se salvaven aquells de poc 
volum i un cert valor –com les monedes– que eren objecte d’un comerç vergonyant.

La troballa del “sepulcre egipci” l’any 1850 va despertar l’interès de nombrosos historiadors, ja que 
fou objecte d’una viva polèmica que tardà anys en apagar-se, malgrat que avui una simple observació 
dels relleus conservats evidencia clarament la seva falsedat. Així, el 1853 l’Estat va prendre part en 
l’assumpte, de manera que la Real Academia de la Historia envià a l’antiquari Antonio Delgado perquè 
comprovés personalment tot allò que Hernández havia anat relatant. L’arribada de Delgado, llargament 
esperada per Hernández, significà la oportunitat d’encetar excavacions arqueològiques realitzades 
segons un mètode científic que ens va deixar uns informes que contenen descripcions i planimetries 
dels edificis descoberts i àdhuc dibuixos d’alguns dels objectes que foren considerats més interessants. 
Tot plegat fou plasmat en el manuscrit.

Malgrat no portar data, podem afirmar que el manuscrit és una còpia de diversos informes o treballs que 
havien estat redactats originàriament en diferents moments i que foren novament copiats l’any 1882. 
Hi ha dos aspectes que tenen un especial interès: primer, interpretar les construccions romanes i ubicar-

Excavacions arqueològiques a la pedrera del Port de Tarragona (1853-1856)
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les sobre planimetria actual; segon, identificar els objectes trobats en aquelles excavacions entre els fons 
del Museu Arqueològic.

La naturalesa de les restes indica edificis de la Tàrraco romana de caire residencial que, en la seva 
fase alt-imperial, degueren ser opulents, com mostra no només la seva privilegiada situació topogràfica, 
sinó també els mosaics de gran qualitat (entre els quals el famós de la Medusa) o la presència de 
mobiliari marmori, com ara una magnífica fontana. També s’excavaren els banys privats d’una domus i 
un fragment de la muralla romana.

Bibliografia recomanada

DDAA: Un Home per a la història : homenatge a Bonaventura Hernández Sanahuja, Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, Tarragona, 1992.

Jordi López: Excavación de la cantera del puerto de Tarragona, de Bonaventura Hernández Sanahuja. 
Edició facsímil i estudi introductori, Bibliòfils de Tarragona, 2017.
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Josep Padró. Catedràtic emèrit de la Univeristat de Barcelona. President de la Societat Catala 
d'Egiptologia

El mes de març de 1850 es va conèixer la noticia de la descoberta d’un sepulcre egipci a la 
Pedrera del port de Tarragona, notícia que es va escampar ràpidament. La descoberta va ser 
feta per un tal Juan Fernández de Velasco prop de casa seva, el “Bosch Negre”, com a resultat 
de l’extracció de pedra pels presidiaris. Bonaventura Hernández Sanahuja es va empressar a 
difondre l’extraordinària troballa, de tal manera que ben aviat nombroses persones i institucions 
es van veure implicades. La polseguera aixecada va obligar el govern a aturar els treballs el 1851, 
que no van ser represos fins el 1853, en  presència de tota mena d’autoritats, tant espanyoles 
com estrangeres. Alguns dels fragments apareguts van ser duts a Madrid, a la Real Academia 
de la Historia, i el 1855 Hernández Sanahuja va publicar el que seria l’informe definitiu.

Hernández Sanahuja va classificar els motius representats en els diversos fragments, i els va 
explicar amb gran seguretat: representen l’arribada a Espanya dels hicses, perseguits pels 
egipcis dirigits probablement pel mateix Hèrcules Egipci. Tot s’hi explica, des de la construcció 
de les muralles de Tarragona fins a l’obertura de l’Estret de Gibraltar. Els fragments pertanyien, 
finalment, al sepulcre del cabdill que va dirigir els egipcis o a algun dels seus successors.

Els dubtes van aparèixer, però, anys després. Emil Hübner, l’introductor de l’epigrafia científica 
a la Península, va ser el primer en declarar el 1862 que el sepulcre era una falsificació. Cap a 
1870 Hernández Sanahuja va fer un intent de rehabilitació, canviant algunes de les seves idees 
inicials. Finalment, però, va cremar tots els exemplars de la seva publicació que va poder reunir, 
i va llençar al mar els fragments que havien quedat a Tarragona, encara que no va poder fer el 
mateix amb els enviats a Madrid.

Fernández de Velasco, el autèntic  “descobridor” del sepulcre, posseïa a casa seva una col·lecció 
arqueològica, a la que hi havia alguns objectes de tipus egipci. Aquests objectes, curiosament 
desconeguts per Hernández Sanahuja, van ser legats al Sr. J. M. Martínez directament pel Sr. 
Fernández de Velasco. Tot plegat fa pensar que potser Hernández Sanahuja només va ser una 
víctima de l’engany. Però trobo masses raons en contra d’aquesta opinió. Hernández Sanahuja 
va ser el principal beneficiari de l’engany (qui prodest?); i sorprèn la facilitat en interpretar 
inscripcions i relleus.

Un altre personatge que va embolicar la troca és Esteve Paluzie, amb el seu quadre d’un altre 
“sepulcre” egipci (en realitat un sarcòfag), quadre arribat a Tarragona no sabem com. Per acabar, 
em sorprèn encara, vistos els ridículs ninots que decoren el famós “sepulcre egipci”, l’èxit que va 
tenir la troballa en el seu moment.

En torn al suposat sepulcre egipci de Tarragona.
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Jaume Massó Carballido. Arqueòleg de l’Institut Municipal Reus Cultura.

Arqueòleg, historiador i comerciant, Bonaventura Hernández i Sanahuja va néixer a Tarragona 
el 30 de maig de 1810, fill del veler reusenc Bonaventura Hernández i Serra (1780-1854) i de la 
tarragonina Maria Francesca Sanahuja [o Sanaüja] i Gil (1784-1869), filla del daurador Francesc 
Sanahuja [o Sanaüja] i Mariner. 

D’orígens familiars menestrals, passamaner d’ofici i comerciant de professió, la formació cultural 
de BHS fou eminentment autodidacta. Amb els seus pares, va haver de fugir de Tarragona 
arran de l’assalt francès de 1811 i no hi va tornar fins el 1821, després de passar per Maó i per 
Barcelona, ciutat –aquesta darrera– en què va aprendre les primeres lletres. A Tarragona va 
estudiar llatí i humanitats al col·legi tridentí, però per qüestions familiars el 1828 es va traslladar 
de nou a Barcelona, a la Llotja de la qual va assistir a classes de química i matemàtiques. 
Retornà definitivament a Tarragona el 1830 i es dedicà al comerç. 

El seu introductor en el món de l’arqueologia fou l’escultor Vicenç Roig i Besora, professor 
l’Escola de Dibuix i creador del primer Museu d’Antiguitats de Tarragona (1834).

Col·leccionista de monedes i objectes antics, Bonaventura Hernández i Sanahuja s’interessà 
especialment per les importants troballes (falsificacions pseudoegípcies incloses) portades a 
terme a la pedrera del port de Tarragona. El 1853 fou nomenat “Inspector de Antigüedades de 
Cataluña y Valencia”, càrrec que va ser reduït a l’àmbit escrictament provincial de Tarragona el 
1862.

De la seva faceta com a arqueòleg, cal destacar la pionera aplicació de tècniques arqueològiques 
insòlites fins aleshores a l’Estat (com l’anàlisi estratigràfica o l’extracció de mosaics tot 
entelant-los i enrotllant-los), el seu interès per la protecció i l’estudi de diverses construccions 
monumentals (restauració de l’aqüeducte de les Ferreres, declaració monumental de la muralla, 
prospeccions i excavacions a l’àrea del fòrum de la colònia, al circ i al teatre, etc.), les seves 
excel·lents relacions amb diverses personalitats científiques estatals i estrangeres (especialment 
la continuada col·laboració amb el gran epigrafista alemany Emil Hübner) i el seu constant afany 
en difondre i publicar –quan i quant li fou possible– els seus descobriments i troballes, amb una 
abundant bibliografia que inclou una quinzena de monografies i més de dos-cents articles. 

Primer director del Museu Arqueològic de Tarragona (el 1873 ingresà, amb antiguitat retroactiva 
des de 1853, al “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”), els seus millors 
mèrits com a museòleg van ser la consolidació de l’equipament i la salvaguarda i amplició dels 
seus fons, així com la redacció i actualització constant de diferents inventaris i catàlegs raonats 
dels materials arqueològics dels quals fou responsable, una tasca que facilità la publicació –ja 
a cura del seu successor Ángel del Arco– del Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona 
(1894). 

Bonaventura Hernández i Sanahuja: arqueologia i recuperació del Patrimo-
ni a la Tarragona del segle XIX.
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Fou corresponent de la Real Academia de la Historia (1851) i de les de Bones Letres de 
Barcelona (1864) i de Bellas Artes de San Fernando (1868), a més de membre –entre altres 
societats i institucions locals, provincials, estatals i estrangeres– de la Societat Arqueològica 
Tarraconense (1845), de l’Academia Española de Arqueología (1848) i de la Comissió provincial 
de Monuments Històrics i Artístics (des de 1856, amb una notable intervenció en les obres de 
reconstrucció dels monestirs de Poblet i Santes Creus).
 
Va rebre –del rei Amadeu I– el títol de comanador de l’orde de Carles III (1871) i –d’Alfons XII– el 
de comanador de l’orde d’Isabel la Catòlica (ordinària el 1877, de número el 1883), així com una 
medalla d’honor del rei de Prússia (1854). 

Es va casar el 1833 amb Teresa Borràs i Vidal, amb qui va tenir almenys sis fills: Carme (1838-
v1901), Josep Maria (1840-1880), Andreu (1843-1845), Dolors (1845-1917), Antònia (1847-
1917) i Bonaventura (1849-1904); els descendents actuals ho són a través d’aquest fill petit, 
que es va casar amb Maria dels Àngels Rimbau i Kramer (n. 1851). 

Bonaventura Hernández i Sanahuja treballà durant quaranta anys (1851-1891) en la recuperació 
de nombroses restes arqueològiques i monumentals de la ciutat i de la demarcació. Una 
quinzena de llibres i més de dos-cents articles publicats en diferents diaris, setmanaris i revistes 
de l’Estat espanyol demostren l’interès que tenia Hernández en donar a conèixer les noves 
troballes i els resultats de les seves recerques històriques i arqueològiques. Aquesta voluntat de 
divulgació adreçada a un públic més o menys ampli anava de bracet amb les notícies o informes 
manuscrits que trametia a les acadèmies de què era membre i, particularment, a diversos 
científics i estudiosos que s’interessaven pels seus treballs.

Va morir a la seva ciutat natal el 9 de novembre de 1891.

Obres principals: Resúmen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona desde su fundacion hasta 
la época romana, con una explicacion de los fragmentos del sepulcro egipcio descubierto en 9 de 
Marzo de 1850 (1855); El Indicador Arqueológico de Tarragona […] (amb Josep Maria de Torres, 
1867); Tarragona bajo el poder de los árabes […] (1882);  Estudios sobre el orígen, épocas y 
vicisitudes de las monedas autónomas de Cose, de carácter ibérico […] (1884); Opúsculos 
históricos, arqueológicos y monumentales (1884); Historia del Real Monasterio de SS. Creus 
[…] (1886); Antigüedades de Tarragona (1887); El Pretorio de Augusto en Tarragona […] (1888); 
Historia de Tarragona desde los más remotos tiempos hasta la época de la restauración cristiana 
[…], tom I (text editat i ampliat por E. Morera i Llauradó, 1892).
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Joan Cavallé Busquets. Escriptor

Les obres, tant les literàries com les de qualsevol altra manifestació artística, com també les 
construccions arquitectòniques, els avenços científics, els fets històrics i en general qualsevol 
creació humana, no són fruit de l’acció d’una sola persona, sinó la confluència de molts elements 
en un punt precís del temps i de l’espai. En aquesta conferència intentaré mostrar els camins a 
través dels quals s’ha pogut escriure una novel·la com El son de la Medusa. 

Com és fàcil de suposar, primer de tot s’ha de considerar, sempre, la trajectòria de l’autor, que 
en aquell moment (2003) ja havia publicat cinc novel·les i havia guanyat els premis Sebastia 
Juan Arbó (1998), Pin i Soler (1999) i Ribera d’Ebre (2002). La major part d’obres de Brunet, 
fins llavors, eren de gènere policíac, protagonitzades per Marc Macintosh, però amb el Premi 
Pin i Soler s’havia estrenat en el camp de la novel·la històrica. Brunet és sobretot un contador 
d’històries, que recorre essencialment a la literatura per explicar-se, encara que de vegades ha 
recorregut al còmic (1811. El setge de Tarragona, amb dibuixos d’Hugo Prades) o al cinema (és 
premi de guió Serra i Moret 1988). Un element característic de tota la seva narrativa és el fet 
d’estar en bona part ambientada a Tarragona, tant la policíaca, com la històrica. 

Tarragona és una ciutat que s’obre amb facilitat a convertir-se en escenari de novel·les històriques. 
En aquest sentit, El son de la Medusa és la continuació d’una saga que ha estat sobretot prolífica 
en les darreres dècades. Dins d’uns marges discutibles respecte del que podem considerar com 
a novel·la història, se sol considerar que una de les primeres és Ildaribal, del penedesenc Alfons 
Maseras. Des de llavors, una diversitat d’autors (catalans i no catalans) han buscat els seus 
arguments en la història de la ciutat. El fet històric que ha donat més rendiment literari ha estat 
el setge de Suchet el 1811. Un segon focus d’atenció és la llarga època de dominació romana. 
De tots els autors, probablement el que ha diversificat més la seva atenció pel passat tarragoní 
ha estat Jordi Tiñena (que ha centrat les seves obres històriques ubicades a la ciutat als segles 
XVI, XVIII i XX, amb una incursió al s. XV). 

En El son de la Medusa Brunet treballa diferents aspectes del passat tarragoní, fins al punt 
que, penso, és, de totes les novel·les sobre la història de la ciutat, la que la tracta d’una manera 
més global. D’una banda, com és evident, parla dels inicis de l’arqueologia moderna i del seu 
pare, B. Hernández Sanahuja. A través d’aquest fil ens trobem amb la història de l’empremta 
romana a la ciutat; alhora, la troballa del suposat sarcòfag egipci ens connecta amb els orígens 
llegendaris de la ciutat. Però els fils argumentals bàsics estan situats a la Tarragona del XIX i a 
la del XVI. Tots aquests aspectes que Brunet converteix en matèria novel·lesca, tenen ja la seva 
pròpia trajectòria literària. A la conferència ens referirem a tots aquests aspectes. Recordarem la 
visita de Prosper Mérimée a la ciutat i el treball que va publicar sobre el sarcòfag egipci, l’edició 
del Quixot tarragoní i l’ambient humanista que es respirava llavors a la ciutat, i la manera com 
Tiñena ho va reflextir a la seva novel·la Dies a la ciutat. També veurem algun exemples de com 
el setge de 1811 ha fornit matèria literària. I recordarem alguns exemples de relats ambientats 
en el XIX tarragoní. 

Literatura i ciutat: els camins que condueixen a el son de la medusa
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Il·lustracions extretes de: [Diversos autors], Un home per a la Història. Ho-
menatge a Bonaventura Hernández Sanahuja, pàg. 80-89, Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, 1992
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