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Horari de visita: dies 
laborables, de dimarts a 

dissabte, de 10 a 14 h i 
de 17 a 20 h.

Tancat dilluns, 
diumenges i festius.  

El metge i prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera 
(Reus, 1896-1975) va aconseguir reunir al llarg de la 
seva vida una importantíssima col·lecció de materials 
arqueològics, procedents de nombrosos jaciments 
explorats i excavats per ell mateix a les comarques 
situades a l’entorn de Reus. Tot i que Vilaseca va ser 
fundador i director -honorari i vitalici- del Museu 
Municipal de Reus entre 1933 i 1975, només hi 
va exposar de manera permanent els materials de 
la seva col·lecció que havien estat trobats al terme 
reusenc, a més de la majoria dels d’èpoques ibèrica i 
romana recuperats a les contrades pròximes a Reus. La 
reticència de Vilaseca a decidir, en vida, sobre el destí 
final de la seva col·lecció va quedar prou reflectida 
en una frase que li van sentir dir alguns dels seus 
amics: “Si la col·lecció es queda a Reus, es morirà; si se’n 
va a fora, em mataran a mi.” Quan, el 17 d’abril de 
1984, es va inaugurar l’actual Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca (MASV) es va fer realitat un dels 
projectes més llargament desitjats de la política cultural 
reusenca del segle XX. Tot i que els objectes de l’antiga 
col·lecció Vilaseca constitueixen la base del fons 
arqueològic actual del MASV, n’hi ha d’altres -no tan 
nombrosos, però certament considerables i importants- 
de procedències molt diverses: dipòsits, donacions 
i -especialment- recuperacions, prospeccions, 
intervencions i excavacions arqueològiques endegades 
pel mateix Museu de Reus o per diferents entitats i 
investigadors.

El MASV és instal·lat a l’antiga seu de la delegació del 
Banc d’Espanya a Reus, construïda al començament 
del segle XX, i forma part de l’Institut Municipal de 
Museus de Reus. Conserva i exposa una col·lecció molt 
important de materials paleontològics i arqueològics 
(fòssils, eines, ornaments, ceràmiques...) representatius 
de totes les cultures prehistòriques, protohistòriques, 
antigues i d’èpoques medieval i moderna, a través 
dels quals es pot explicar la vida quotidiana dels 
nostres avantpassats, a partir de troballes realitzades 
principalment al Baix Camp, al Priorat i a la Conca 
de Barberà, però també en les altres comarques de la 
demarcació de Tarragona. Entre els materials exposats, 
distribuïts en trenta-vuit vitrines i una vintena de 
peanyes, situades a la planta baixa i al primer pis de 
l’edifici, destaquen les restes d’animals quaternaris que 
van viure fa més de vuit-cents mil anys a la zona de la 
Boella (Tarragona-Reus); les eines de sílex mosterianes 
de la bòbila del Sugranyes (Reus), del paleolític mitjà; 
el gravat d’una cérvola sobre pissarra, de la balma de 
Sant Gregori (Falset), d’uns deu mil anys d’antiguitat; 
la col·lecció de peces d’extraordinària qualitat de la cova 
sepulcral calcolítica del Cau d’en Serra (Picamoixons); 
els vasos campaniformes de la cova del Cartanyà 
(Vilaverd); les col·leccions dels camps d’urnes del 
bronze final i la primera edat del ferro del Molar i dels 
Guiaments; els materials ibèrics del Castellet de Banyoles 
(Tivissa), de la Serra de l’Espasa (Capçanes), del Coll del 
Moro (Serra d’Almos) i d’altres poblats i sitges ibèrics; 
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les escultures de marbre, les àmfores, els sepulcres i molts 
altres objectes, d’època romana o visigòtica, procedents 
de nombrosos jaciments i derelictes localitzats al sector 
occidental del Camp de Tarragona i del litoral de la 
Costa Daurada (vil·les dels Antigons, del Mas de Valls, 
del Vilar, de les Timbes, etc.). Dels fons no exposats 
actualment, cal esmentar l’excepcional conjunt de 
peces de ceràmica dels segles XVI i XVII de producció 
reusenca (plats, escudelles i altres recipients amb 
decoració de reflex metàl·lic, en blau, verd i groc, etc.) 
recuperades en les excavacions realitzades fa pocs anys a 
la zona urbana del Pallol. 

La sala d’exposicions temporals és ocupada a hores 
d’ara (fins al 4 d’abril) per la mostra “D’Hèrcules a 
Superman. Déus i herois de la mitologia grecoromana”. 
L’oferta del MASV es complementa amb sis tallers 
didàctics, a càrrec de Còdol Educació, quatre dels quals 
corresponen a temes de prehistòria (I tu… què hi pintes 
a la prehistòria?; Vine a la prehistòria i posa’t elegant; La 
prehistòria a cau d’orella, i Sàpiens, posa’t elegant!), un a 
la mitologia clàssica (D’Hèrcules a Superman) i un altre 
a la geologia i els minerals (El museu… quina mina!). 
Pel que fa a les publicacions, disposa d’una sèrie pròpia 
de monografies, “Quaderns del MASV” (encetada 

amb l’edició dels dietaris de viatges del diplomàtic i 
egiptòleg reusenc Eduard Toda i Güell), de la col·lecció 
de catàlegs “Museus de Reus” i de la revista de recerca 
i divulgació cultural Informatiu Museus (a càrrec de 
l’IMMR).

És prevista una ampliació de l’equipament actual del 
MASV pel carrer de Vallroquetes, tot ocupant l’espai 
que deixaria lliure l’enderroc d’un edifici d’antics 
habitatges. Aquesta annexió ha de permetre l’obertura 
d’un accés per l’esmentat carrer i l’ampliació dels 
diferents espais museogràfics actualment existents 
al soterrani (magatzem i reserva), a la planta baixa 
(recepció, sala d’exposicions temporals, sala d’exposició 
permanent de prehistòria i botiga-llibreria), a la planta 
primera (taller de prehistòria, sales d’arqueologia 
prehistòrica i antiga, i sales d’arqueologia medieval 
i moderna), a la planta segona (oficines, arxiu i 
biblioteca) i a la planta tercera (restauració, reserva 
especial, exposició de minerals i zona de tallers 
didàctics). El reconeixement del MASV com a secció 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya no ve sinó a 
confirmar la importància dels seus fons i a ampliar 
les seves possibilitats de difusió a nivell nacional i 
internacional.
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