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Un llibre miscel·lani homenatja  

la trajectòria de l’arxiver Eugeni Perea 
 

 
L’arxiver Eugeni Perea amb la traductora Maria Eugènia Perea, pare i filla, a l’homenatge. Foto: Cedida 

 
Aquesta setmana ha tingut lloc al Mas de Santa Creu de Riudoms un acte d’homenatge a l’escriptor Eugeni 
Perea, coincidint amb el setantè aniversari de qui va ser director de l’Arxiu General de la Diputació de Tarra-
gona entre el 1997 i el 2019. Així, una vuitantena de persones, entre amics, col·laboradors i família de l’home-
natjat, van reunir-se en aquesta vila del Baix Camp per reivindicar la figura d’un dels noms destacats de la die-
tarística, la toponímia i l’onomàstica catalana del nostre temps. 
 
Així, més de les retrobades emotives entre els participants –de l’exbatlle de Riudoms, Josep M. Cruset, a l’ex-
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet–, l’acte del dissabte 18 de febrer a les dotze del migdia, 
va ser també l’ocasió per presentar el llibre Eugeni Perea Simón: escriptor, historiador, arxiver i poe-
ta (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2023, dins de la prestigiosa col·lecció Abat Oliba, número 316), 
coordinat per la traductora Maria Eugènia Perea Virgili, filla de l’homenatjat. La jornada va cloure’s amb un 
dinar de germanor al mateix Mas de Santa Creu. 
 
Una miscel·lània amb més de trenta autors 
En el llibre, Maria Eugènia Perea ha recopilat un conjunt de textos inèdits a través dels quals més de trenta 
personalitats culturals i acadèmiques rememoren aspectes vitals de l’homenatjat. És el cas, entre d’altres, de 
l’exconseller Joan Maria Pujals, de l’escriptora Olga Xirinacs, el catedràtic Carlos Martínez Shaw, el lingüista 
Joaquim Mallafrè, el filòleg Jordi Manent, l’historiador Francesc Marco-Palau, el pintor Joaquim Chancho, la 
professora Fina Anglès, l’ecologista Xavier Garcia Pujades, l’exdiputat Ignasi Riera o el crític d’art, poeta i edi-
tor Àlex Susanna, qui va remarcar a l’acte que “Eugeni Perea ha aixecat un dels corpus dietarístics més 
sòlids, amens i personals d’aquest últim quart de segle en català”. 
 
A més de les diverses col·laboracions, el llibre Eugeni Perea: escriptor, historiador, arxiver i poeta compta 
també una cronologia biogràfica de l’homenatjat, un recull fotogràfic, així com l’extensa bibliografia ordenada 
d’articles i llibres publicats durant el darrer terç del segle XX i les primeres dues dècades del segle XXI. A par-
tir del 3 de març, el volum ja es podrà trobar a la venda en llibreries de tot Catalunya. 
 
Eugeni Perea Simón 
Eugeni Perea Simón (Riudoms, 1953) és historiador i escriptor. Doctor en Història Moderna per la Universitat 
de Barcelona, ha estat director de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona, fins a la seva jubilació el 
2019. Estudiós de l’onomàstica, la toponímia i la geografia literària, al llarg de la seva trajectòria ha estat pro-
fessor de la UNED, director de la revista Lo Floc i autor d’una trentena de títols d’assaig i història. També ha 
conreat la narrativa i la poesia i ha obtingut reconeixements destacats com el Premi Internacional de Literatura 
Antonio Machado o el Premi Rovira i Virgili de Biografies. 
 
http://diaridigital.tarragona21.com/un-llibre-miscel%C2%B7lani-homenatja-la-trajectoria-de-larxiver-eugeni-
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