Antoni Arbós i Pascual ha estat de sempre vinculat al poble de Tarrés pels seus pares -ca
les Eres, cal Sico- i per les estades d'infant durant la guerra incivil de 1936.
Va fer les primeres lletres amb els germans de La Salle i les segones amb els jesuïtes.
Amb els temps, convalida els estudis de Filosofia a la Universitat de Barcelona on
obtindrà també el Diploma d'Arqueologia Hispànica.
La preocupació per aclarir els origen dels mecanismes de poder i de la formació de
tramats ideològics el porta a cultivar disciplines humanístiques variades. Pensa que la
humanitat es regeix pel resultat històric on sedimentes intuïcions, tradicions, voluntats
de poder, pressions demogràfiques, etc...
Per Antoni Arbós és important recuperar el màxim de dades per poder fixar el recorregut
exacte de la Via Augusta per la Conca de Barberà i Les Garrigues. L'origen de Tarrés
està vinculat amb el control i serveis de la Via Augusta que unia Tarraco amb Ilerda i
que forçosament havia de transitar pel coll de Tarrés.
Les restes materials dels avantpassats, si bé fora d'ús, no estan fora de testimoni. Les
prospeccions -mai excavacions- pel terme de Tarrés són l'única possibilitat d'Antoni
Arbós donada la seva economia i situació acadèmica. Amics i veïns ajuden en la
recerca. El seguiment superficial recobra fragments ceràmics que la introducció dels
tractors a les feines agrícoles amb més força i més profunditat eren esmicolats a cada
llaurada.
Antoni Arbós resideix a Barcelona i els dies festius col·labora com a peó amb Josep
Barberà en les excavacions a Cabrera de Mar i a la Penya del Moro de Sant Just
Desvern.
Amb Ramon Maria Arbós és autor del llibre Tarrés. Tessel·la Nacional, publicat sota els
auspicis de la Diputació de Lleida. La seva trajectòria ideològico-existencial la va
reflexionar en una obra no publicada: "Raó de consciència. Un no a l'infern".

