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EL RACÓ DE L’ARXIU

DESPRÉS de la mort de Franco, el 

20 de novembre de 1975, l’estructura 

política franquista a Tarragona es man-

tenia intacta. Antonio Aigé Pascual ocu-

pava el càrrec de governador civil des 

de l’any 1971 i va continuar exercint les 

quan el va substituir Agustín Castejón 

Roy i, poc després, un militant de la 

Unión de Centro Democrático, acabada 

de crear: Francesc Robert Graupera, 

exalcalde de Mataró. Robert Grau-

pera es caracteritzarà pel seu tarannà 

contemporitzador i la capacitat de diàleg 

amb l’oposició moderada. En l’acte de 

presa de possessió del càrrec pronuncià el 

discurs en català. 

A l’Ajuntament de Tarragona, Ricar-

do Vilar Guix mantindrà l’alcaldia de 

J OSE P  M. R ECA SE NS  COME S , HISTO RIAD OR  I POLÍT IC  (1918-2013), FE NT  EL  SIGNE  DE  LA  VICTÒRIA  DE SP R ÉS  DE  VOTAR  A LE S  PRIMERE S  ELECCI ONS  MUNICI PAL S  
DEM OCR ÀTIQUE S  DEL  3 D’AB RIL  DE  1979. | F OTO VALL VÉ . C ENTRE  D’I MATGES  DE  TARRAGONA  / L’ARXIU.

gener del 1976, quan serà substituït 

per l’advocat i empresari Esteve Banús 

Fernández. Malgrat la supervivència 

del consistori més enllà de la mort de 

Franco, la pèrdua del referent i de la 

identitat col·lectiva que aglutinava el 

règim era més que evident. 

L’Ajuntament, entre el 1975 i el 1979, 

havia perdut el nord i estava totalment 

desorientat. Una situació que l’oposi-

deslegitimar el que considerava com les 

escorrialles de la desapareguda dictadu-

ra en l’àmbit local com per evidenciar 

una gestió municipal pèssima que s’ar-

rossegava des de feia quasi 40 anys: des 

EL PRIMER ALCALDE 
DE LA REPRESA DEMOCRÀTICA

per les necessitats d’equipaments i 

infraestructures dels barris. Finalment, 

el resultat de les primeres eleccions 

democràtiques municipals, l’abril del 

1979, va atorgar al socialista Josep M. 

Recasens Comes el govern de la ciutat. 

Sense experiència i només amb les 

referències històriques, s’obria la porta 

que permetia accedir a un sistema de 

llibertats democràtiques, però tota la 

feina restava per fer. |

TEXT: J ORDI PIQUÉ  | HIS TORIADOR
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L’any 1922, l’economia de Tarragona 

girava al voltant del port, via natural 

per a l’exportació dels vins. Per tant, la 

crisi econòmica que es registrarà poc 

després de l’acabament de la Primera 

Guerra Mundial repercutirà negativa-

ment en el comerç i l’activitat portuà-

ria. En aquesta situació negativa, el 23 

de maig de 1922 la Gaceta de Madrid 

publicava el Reial decret del Ministeri 

d’Hisenda pel qual s’autoritzava a la 

Compañía Arrendataria de Tabacos la 

construcció d’una nova fàbrica a Tarra-

gona i a Màlaga. L’1 de juliol de 1923 

se celebrava l’acte solemne de col·locació 

de la primera pedra, amb la benedicció 

del cardenal Vidal i Barraquer. 

El 3 de juliol de 1923 s’iniciaven les 

obres i quedava al descobert la impor-

tància de la necròpolis paleocristiana, 

la qual cosa comportà el desplaçament 

cap al sud de l’emplaçament inicial de 

-

ment la producció, molt per sota de la 

potencialitat i la capacitat de les instal-

lacions. Només es comptava amb 32 

operàries i 4 mecànics, que utilitzaven 

unes quantes màquines de lligar Rapid, 

que elaboraven 40 cigarrets per minut. 

Entre 1947 i 1954, la planta de Taba-

calera S.A. es reforçarà amb material i 

maquinària sobrant d’altres fàbriques, 

la qual cosa permetrà adoptar un doble 

torn de producció i passar d’una plantilla 

de 150 treballadors a una de 800, amb un 

increment del valor de producció mensual 

de 270.000 a 70 milions de pessetes. 

Les xifres d’aquesta fase expansiva 

elaboraven 1.500 cigarrets per minut i 

la producció diària total sobrepassava 

les 26 tones de tabac. L’any 1964, la 

planta de Tarragona esdevé el primer de 

tots els centres productors de Tabaca-

lera S.A. a Espanya, i serà la primera a 

comptar amb una planta de batuda de 

tabac que elabora la llavor d’una marca 

emblemàtica: Ducados. 

Ara, set anys després del seu tancament 

90 anys de la col·locació de la primera 

pedra, es pot visitar l’exposició “La 

Fàbrica de Tabacs de Tarragona: la Ta-

bacalera”, instal·lada a L’Arxiu, planta 

segona del M2 de l’Espai Tabacalera, 

produïda per l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Tarragona. L’exposició restarà 

|

F AÇANA  DE  L ’EDI F ICI  PRINCIPAL  EN  CONSTRUCCIÓ , L’ANY  1927. | FOTOGRAFIA D’AUTOR  DESCONEGUT .

CENTRE  D’IMATGES  DE  TARRAGONA  | L’ ARXIU .

LA FÀBRICA DE TABACS
DE TARRAGONA

TEXT : JORDI PIQUÉ | HISTORIADOR  I DIRECTOR  DE  L ’ARXIU  HISTÒRIC  DE  LA C IUTAT  DE  TARRAGONA
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EN els primers dies del mes de gener 

del 1939, quan l’exèrcit franquista ja 

controlava la comarca del Priorat, el 

comissari de la Generalitat de Catalu-

nya, Ramon Sanahuja Solé, l’alcalde 

de Tarragona, Jaume Castelló Pena, i el 

comandant militar de la plaça, coronel 

Fernando del Rosal Rico, respectiva-

ment, adoptaven les primeres mesures per 

procedir a l’abandonament de la ciutat. 

Al port s’havien desmuntat les grues i 

s’ordenava la partida de les embarcaci-

ons rumb a Barcelona. D’altra banda, 

diferents peces gòtiques i renaixentistes 

del Museu Diocesà, així com una part 

de la Biblioteca Provincial, eren traslla-

dats a la masia gironina de Montfullà de 

Bescanó. El replegament dels diferents 

serveis administratius i de l’escadusser 

parc mòbil anirà paral·lel a l’evacuació 

dels ferits i malalts ingressats als hospi-

tals militars del complex de la Savinosa.

La nit del 13 de gener, llevat del sistema 

acústic, es duia a terme la retirada de 

que quedava. L’endemà, de matinada, 

la policia inutilitzava alguns serveis 

estratègics com ara els equipaments 

de l’emissora de Ràdio Tarragona, les 

instal·lacions de telèfons i la central de 

telègrafs. Poc després, cap a les vuit del 

matí, el pregoner municipal difonia un 

ban municipal en el qual, per ordre de 

l’autoritat militar, s’ordenava l’evacu-

ació de la població. No era necessari: 

bona part dels ciutadans vinculats o 

havien iniciat el camí cap a l’exili. Ja 

feia dies que Tarragona era una ciutat 

gairebé deserta i paralitzada. Els homes 

amb edats compreses entre els 18 i els 

45 anys havien estat mobilitzats per 

l’exèrcit. La resta de tarragonins, amb 

la por i la gana al cos, es dispersaven 

pels masos i pobles de l’entorn, cerca-

TEXT: JORDI PIQUÉ |  H IS TORIADOR  I DIREC TOR 

DE  L ’ARXIU  H IS TÒRIC  DE  LA C IUTAT DE  TARRAGONA .

ven aixopluc a les coves del Llorito o 

bé s’amagaven als refugis antiaeris.

A les dues de la tarda del dia 15, al pont 

del Francolí, la resistència republicana 

encara causava una trentena de baixes 

entre els homes dels primers camions 

de la 105a Divisió del Cos d’Exèrcit 

Marroquí, que procedien de Cambrils. 

Malgrat tot, una hora més tard, els 

soldats de la 1a Bandera de Falange Es-

pañola Tradicionalista de la 5a Divisió 

de Navarra hissaven l’ensenya victo-

riosa al balcó de l’Ajuntament mentre 

entonaven el Cara al sol. A Tarragona, 

-

via acabat. |

ME MBRES  D’A UXILIO  S OCIAL  REP ARTINT  PAQUETS  A LA R AMBL A, DAVANT  DEL  COL-

LEGI  DE  LES  TERESI ANES . | FOTO CAMPÚA  DE  LA REVIS TA ‘F OTOS’, CEDIDA  PER  

J OAN R OIG OTAZU. CEN TRE  D’IMATGES  DE  TARRAGONA  / L’ARXIU .
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Durant la Guerra Civil, un grup de ciutadans liderats 
pel pintor Ignasi Mallol Casanoves i l’escultor Joan Rebull 
Torroja, professors del Taller Escola d’Art de Tarragona, amb 
la contribució de l’anarquista Josep M. Alomà Sanabres, con-
seller de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, i de mossèn 
Pere Batlle Huguet, van desplegar tot un seguit de mesures 
per protegir el ric patrimoni cultural de la ciutat dels estralls 
que es podien registrar durant el conflicte bèl·lic.
 
Una d’aquestes accions va ser traslladar el fons documental 
municipal comprès entre els segles xiii i xviii des de l’edifici 
consistorial fins al Palau de l’Arquebisbe, lloc considerat com 
a més apropiat per a la seva salvaguarda, el qual va quedar 
sota la custòdia de la Generalitat de Catalunya i el control de 
l’arxivera Victòria Serres Sena.

Acabada la guerra, tota aquesta documentació històrica 
municipal ja no va retornar a l’Ajuntament de Tarragona i es 
va dipositar a l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona del 
Ministeri de Cultura, primer al carrer Fortuny i després a la 
Rambla Vella, la seva seu actual, sota la gestió del Departa-
ment de Cultura.

Ara, tot just quan hem acabat de commemorar els 75 anys 
del final de la Guerra Civil a Tarragona, després de l’accep-
tació de la petició formulada per l’Ajuntament de Tarragona 
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
d’haver inaugurat les noves instal·lacions de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Tarragona fa una mica més d’un any, durant la 
segona quinzena del mes de febrer s’ha fet la devolució i el 
trasllat de tot aquest valuós patrimoni documental de la ciutat. 

El fons municipal que retorna 75 anys després a l’Ajuntament 
de Tarragona consta en concret de 655 pergamins, des de 
l’any 1214 fins al 1733; 551 volums enquadernats en perga-
mí, des de l’any 1358 fins al 1850, que contenen, entre d’al-
tres, les sèries d’Actes Municipals, d’Economia i Hisenda, 
dels Miquelets i Milícies Urbanes, i, finalment, 50 caixes d’arxiu 
amb documents en paper des de l’any 1321 fins al 1879. |

TexT: JORDI PIQUÉ | HisToriador i direcTor de l’arxiu HisTòric de la ciuTaT de Tarragona.

AQUest És Un Dels 655 PeRgAmIns Del fOns mUnIcIPAl. en cOncRet, És Un 
PeRgAmí segellAt De l’Any 1233, mItJAnçAnt el QUAl l’ARQUebIsbe AsPàReg 
De lA bARcA cOnceDeIx Als cIUtADAns De tARRAgOnA I Als hAbItAnts Del cAmP 
De tARRAgOnA l’exemPcIó Del PAgAment De sAlARIs en les cAUses D’APel·lAcIó 
JURíDIcA (És A DIR, exImIA De PAgAR tAxes). PORtA Un segell De ceRA PenJAt 
D’UnA tIRA. | Foto: Jack Hol. Publicat a ‘catàleg de la col·lecció de 
Pergamins de l’aJuntament de tarragona. diPositats a l’arxiu Històric de 
tarragona’, d’isabel comPanys i Farrerons.
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ARA fa cent anys, quatre mesos abans 
de l’inici de la Primera Guerra Mundi-
al, en concret el dia 6 d’abril de 1914, 
se signava al Palau de la Generalitat la 
constitució de la Mancomunitat de Ca-
talunya, la federació voluntària de les 
quatre diputacions provincials, presidi-
da per Enric Prat de la Riba.

La crisi del 1898, que esclata amb 
la pèrdua de les últimes colònies del 
Regne d’Espanya, així com la irrupció 
del catalanisme en l’escena política 
espanyola, seran els factors que possi-
bilitaran la constitució de la Mancomu-
nitat de Catalunya, una institució oficial 
i representativa de tot els país que 
recuperava la unitat desapareguda des 
del 1714 i la forçada divisió provincial 
del 1833.

Tanmateix, el camí no va ser planer. 
A més a més de les resistències que 
procedien de Madrid, només dues di-
putacions, Barcelona i Girona, estaven 

presidides per polítics partidaris de 
la creació d’aquest ens supraprovin-
cial. Per resoldre els dubtes interns, 
una consulta celebrada entre tots els 
ajuntaments de Catalunya va donar com 
a resultat una acceptació del 94,7 %. 
L’any 1913, una gran manifestació pel 
centre de Barcelona evidenciarà encara 
més el suport popular a la iniciativa. 
Finalment, el govern conservador 
d’Eduardo Dato permetrà la constitució 
de la Mancomunitat. 

A més a més de la gènesi de la cons-
trucció nacional amb aquesta forma 
limitada d’autogovern, a Catalunya 
l’obra de la Mancomunitat va perme-
tre intentar articular el territori amb 
la creació d’infraestructures i va 
promocionar l’educació, la cultura i la 
llengua catalanes. 

TexT: JORDI PIQUÉ | HisToriador i direcTor de l’arxiu 
HisTòric de la ciuTaT de Tarragona

A la demarcació de Tarragona, durant 
els deu anys de desenvolupament de 
l’obra de la Mancomunitat, es van inau-
gurar l’Escola Model de la Masó (1920) 
i les biblioteques populars de Valls 
(1918) i el Vendrell (1920). També se 
celebrà a Tarragona el Segon Con-
grés de Turisme de Catalunya (1921). 
D’altra banda, la Casa de Beneficència 
de Tarragona, centre que acollia els 
expòsits nascuts a la Casa de Maternitat 
i els orfes o els fills de pares pobres de 
solemnitat de les comarques tarragoni-
nes, com la resta de les competències 
que tenia la Diputació de Tarragona, 
van passar a titularitat de la Mancomu-
nitat de Catalunya. |

Imatge De l’aUla De nenes De la Casa De BenefICènCIa De taRRagOna, a l’InICI Dels anys vInt. | FotograFia: VALLVÉ. CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA / L’ARXIU
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El dimarts dia 11 de juliol de 1939, 
ara fa 75 anys, Tarragona va ser visitada 
pel ministre d’Afers Exteriors de la 
Itàlia feixista, el comte Gian Galeazzo 
Ciano, gendre de Benito Mussolini. 
Anava acompanyat de Ramón Serrano 
Suñer, ministre d’Afers Exteriors espa-
nyol, un dels principals artífexs del rè-
gim franquista, cunyat de Carmen Polo, 
l’esposa del general Franco, nascut a 
Cartagena però amb orígens familiars a 
Tivissa i a Gandesa.

Només feia tres mesos del final de 
la Guerra Civil Espanyola i faltaven 
menys de dos mesos per a l’inici de la 
Segona Guerra Mundial. Espanya era 
un país devastat i una immensa presó. 
Un cop acabat el conflicte, es va patir 
l’aplicació del terror polític mitjançant 
una ferotge repressió: prop de 50.000 
executats, quasi 300.000 empresonats 

o internats en camps de concentració 
i batallons de treball, professionals i 
funcionaris depurats i més de 450.000 
persones que van marxar cap a l’exili. 
L’endemà, el mateix Diario Español 
que informava sobre la visita també 
anunciava la celebració de 37 consells 
de guerra sumaríssims.

El règim franquista es va lliurar en cos i 
ànima a rebre l’insigne representant de 
la Itàlia que havia ajudat decididament 
al triomf sobre la República Espanyo-
la. Calia agrair la seva contribució. 
Només a Tarragona, l’Aviació Legi-
onària Italiana va agredir la ciutat en 
60 accions, amb la participació de més 
de 260 avions i el llançament de 2.285 
bombes. Si també es tenen en compte 
els bombardejos de la Legió Còndor 
alemanya, el tràgic resultat final fou de 
315 morts i 511 ferits, i la destrucció 

total de 74 edificis i l’enderrocament 
parcial de 522. 

Ciano i Serrano Suñer foren rebuts per 
milers de banderetes italianes i espa-
nyoles. Venint de Barcelona, un arc de 
triomf a l’entrada de la ciutat donava la 
benvinguda, i al passeig de les Palmeres 
s’hi van instal·lar sis columnes amb tota 
la simbologia feixista i falangista, tot de 
cartó pedra. Van desfilar per la Rambla 
del Generalísimo en direcció al Passeig 
Arqueològic, on amb tota la parafernà-
lia del règim es va celebrar l’acte oficial 
de reposició de l’estàtua d’August, 
regalada per Mussolini l’any 1934. Tres 
anys més tard, el 1942, Serrano Suñer 
va ser destituït i postergat pel règim 
franquista, i Ciano fou condemnat per 
alta traïció pels mateixos feixistes i 
executat l’any 1944. |

El comtE ciano, acompanyat dE Ramón 
SERRano SuñER, dESfilant pER la Rambla 
dE taRRagona, El dia 11 dE juliol dE 
1939. | Foto d’autor desconegut. centre 
d’Imatges de tarragona / L’arxIu

text: Jordi Piqué | HIstorIador I arxIver
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Amb la celebració de l’Onze de 
Setembre d’aquest 2014 és oportú 
recordar la Diada que es va commemo-
rar a Tarragona l’any 1977, ara fa 37 
anys, i en concret la manifestació que 
es va dur a terme la nit del dia abans. 
Feia gairebé dos anys de la mort del 
dictador, s’havia iniciat el procés polític 
conegut com la Transició i les primeres 
eleccions a Corts Constituents s’havi-
en celebrat el 15 de juny. Tanmateix, 
encara no havia retornat de l’exili el 
president de la Generalitat de Catalu-
nya, Josep Tarradellas, i els ajuntaments 
continuaven mantenint la seva antiga 
legitimitat franquista; això sí, cada cop 
més discutida i menys reconeguda.

El dia 10 de setembre, cap a dos quarts 
d’onze de la nit, més de 6.000 persones 
s’aplegaren al tram final de la Rambla, 
vora el Balcó. Hi va haver actuacions 

castelleres que van acabar amb dos 
pilars de quatre amb la senyera aixe-
cada per l’enxaneta que van marcar els 
moments de més eufòria col·lectiva. 
Després d’escoltar la intervenció del se-
nador tarragoní Josep Anton Baixeras, 
la multitud va iniciar la manifestació, 
encapçalada també pels parlamentaris 
Josep Sendra, Josep Subirats i Josep 
Solé Barberà, amb una gran pancarta 
unitària amb el lema “Estatut d’Auto-
nomia”. Hi havia setze grans pancartes 
més, amb lemes diversos com “Les 
dones volen les lleis de la Generalitat”, 
del Bloc Feminista de Tarragona. 

Des del Balcó l’itinerari va passar per 
la Rambla, carrer Sant Francesc, Ram-
bla Vella, Portalet i plaça de la Font. 
Poc abans de la mitjanit, la comissió 
delegada de la manifestació entrava 
a l’Ajuntament de Tarragona, a la 

façana del qual no hi havia hissada cap 
senyera ni bandera. A la plaça, mentre 
els manifestants cridaven “Consistori, 
dimissió!”, els comissionats eren rebuts 
al Saló de Plens pel darrer alcalde fran-
quista, Esteve Banús, a qui van lliurar 
els plecs de signatures d’adhesió dels 
ciutadans de Tarragona a l’Assemblea 
de Catalunya.

Com recull la crònica de Frederic 
Porta publicada al Diario Español, la 
manifestació “entusiasta, ordenada y 
masiva”, després d’haver cantat diver-
ses vegades Els segadors, es va anar 
desfent i fins a les dues de la nit encara 
hi havia grups per la Rambla. 

La fotografia de Ramon Segú Chinchi-
lla mostra uns manifestants amb una 
senyera que inclou el lema “Indepen-
dència”. De tot plegat en fa 37 anys. |

TexT: Jordi Piqué | HisToriador i arxiver

Manifestació a tarragona de l’onze de seteMbre del 1977. | FoTograFia: ChinChilla. 
Centre d’imatges de tarragona / l’arxiu

EL rACÓ dE L’ArXiu
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TexT: JoRDI PIqUé | HisToriador i arxiver

Gerard Chinchilla Berenguer va 
ser un dels pioners de la fotografia a 
Tarragona. L’any 1913 va obrir el seu 
establiment al número 17 del carrer 
de Julià Nogués, actual carrer de Sant 
Francesc. Durant la Guerra Civil (1936-
1939), el primer estudi es va veure 
afectat pels bombardejos de l’aviació 
franquista i es va haver de traslladar 
al número 75 de la Rambla Nova. Les 
filles de Gerard Chinchilla, la Mercè i 
la Paquita, també col·laboraven en les 
tasques del negoci familiar. A més, la 
Paquita va contreure matrimoni amb 
Ramon Segú Palau, que, de molt jove, 
hi havia entrat a treballar d’aprenent i 
que hi va continuar desenvolupant la 
professió. Posteriorment, Ramon Segú 
Chinchilla, nascut el 1948, fill del Ra-
mon i la Paquita, representarà la tercera 
generació d’aquesta línia de fotògrafs 
professionals que mantindrà l’establi-
ment en actiu fins a l’any 2004, és a dir, 
durant més de 90 anys. 

A l’edat de quinze anys, durant les va-
cances escolars de l’any 1963, Ramon 
Segú Chinchilla es va iniciar en les 
tasques pròpies de l’ofici del fotoperi-
odisme, professió que exercirà al llarg 
de més de 30 anys per a mitjans escrits 
com Diario Español (després Diari de 
Tarragona), El Correo Catalán, Tele/
eXpres o El Noticiero Universal, o 
també directament per a les agències 
Europa Press, Fiel i EFE. D’altra banda, 
a més a més d’una extensa producció 
de postals i dels encàrrecs de fotografia 
d’estudi i de reportatge social, el fotò-
graf tarragoní també col·laborarà amb 
revistes de turisme i de viatges. 

L’octubre de l’any 2013, Ramon Segú 
Chinchilla va cedir tot el seu fons foto-
gràfic al Centre d’Imatges de Tarragona 
/ L’Arxiu de l’Ajuntament de Tarra-
gona. El 29 d’octubre passat, mentre 
encara es desenvolupen les tasques 
de classificació i descripció de prop 

d’un milió d’imatges, es va inaugurar 
a l’Arxiu, ubicat a l’Espai Tabacalera, 
l’exposició “Ramon Segú Chinchilla: 
Els anys 70 a Tarragona”, que restarà 
oberta fins al 30 d’abril de l’any que 
ve. Una selecció d’imatges en blanc 
i negre que il·lustren els canvis i les 
transformacions que s’anaven generant 
en l’urbanisme de la ciutat, les visites 
de personatges, els actes oficials, les 
festes, els castells, la Setmana Santa…, 
o bé, simplement, la vida quotidiana 
d’uns anys en els quals el que era vell 
no acabava de desaparèixer i el que era 
nou començava a arribar. 

D’altra banda, s’ha convocat el Concurs 
de Fotografia Chinchilla (“L’espai i el 
pas del temps”). Ambdues activitats, 
exposició i concurs, s’inclouen en el 
marc del Festival Internacional de Foto-
grafia SCAN de Tarragona. |

El prEsidEnt dE la GEnEralitat dE Catalunya, JosEp tarradEllas, En la sEva primEra visita a la Ciutat, aGafant l’EnxanEta al balCó dE l’aJuntamEnt dE tarraGona 
El dia dE santa tECla dE l’any 1978. | FoTograFia: ChinChilla. Centre d’imatges de tarragona / l’arxiu



Capsa de sabates és un espai web en 
el qual els ciutadans de Tarragona po-
den preservar i compartir les seves fo-
tografies familiars. La mecànica és tan 
senzilla com obrir una carpeta i desar-hi 
les fotos familiars seleccionades. Però, 
a més a més, l’usuari d’aquest web 
pot afegir a cada àlbum un text amb la 
història familiar o una nota sobre els 
records que li suggereix cada imatge. 

Les fotografies domèstiques formen 
part de la memòria més valuosa de cada 
persona i de cada família. En aquest 
sentit, Capsa de sabates permet guar-
dar-les per al futur i que les diverses 
generacions d’una família hi puguin 
dialogar. És també una forma d’anar 
creant una memòria col·lectiva de les 
famílies que han viscut a Tarragona i, 
en definitiva, de col·laborar i participar 
en la configuració de la memòria col-
lectiva de la ciutat. 

CAPSA DE SABATES,
L’ ÀLBUM DE FOTOGRAFIES DE TARRAGONA

Analitzant el conjunt d’instantànies, 
s’observa, per exemple, com va canvi-
ant la localització dels llocs on s’acos-
tumaven a fer les fotografies familiars 
el diumenge al matí, poc després de 
sortir de missa. Si als anys 50 la ma-
joria es fotografiaven al pla de la Seu, 
als anys 60 la tendència era fer-ho a la 
Rambla i el passeig de les Palmeres, 
mentre que als anys 70 era costum cap-
tar les imatges a la rotonda enjardinada 
de la plaça Imperial Tàrraco. 

El projecte Capsa de Sabates 2.0, l’àl-
bum de fotografies familiar de Tarra-
gona està coordinat per l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Tarragona i promogut 
per Francesc Perramon, professor de 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació 
de Tarragona, amb qui han col·laborat 
un grup d’alumnes d’Antropologia de 
la Universitat Rovira i Virgili, partint 
de la idea original de l’exposició “En 

Imatge d’un nen I una nena dIsfressats com els gegants negrItos a la rambla, a InIcI dels anys 50. foto de l’àlbum de rafael 
VIdal. | FotograFia: CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA / L’ARxIU
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capsa de sabates”, celebrada al Palau 
Firal i de Congressos de Tarragona fa 
tres anys.

El mes d’octubre passat, en el marc del 
Festival Internacional de Fotografia 
SCAN de Tarragona, es va iniciar la 
campanya Obre’ns la teva Capsa de 
Sabates, amb l’objectiu de difondre 
aquesta iniciativa i potenciar el seu ús 
entre els ciutadans de Tarragona. Una 
campanya per reprendre la recollida de 
fotografies familiars, organitzada pel 
Departament de Comunicació i el Cen-
tre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
de l’Ajuntament de Tarragona. 

Actualment, el web http://capsadesaba-
tes.tarragona.cat/ ja disposa de més de 
75 àlbums familiars i prop d’un miler 
de fotografies domèstiques, i durant 
l’any passat va rebre prop de 3.000 visi-
tes i més de 28.000 visualitzacions. |

text: JoRDI PIqUé | Historiador i arxiver
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Els orígens de la torre del Pretori de 
la plaça del Rei es remunten al segle 
i dC, quan fou construïda com a part 
integrant del Fòrum Provincial romà. 
Amb el pas dels segles i de diferents 
usos, des de mitjans del segle xix esde-
vindrà la presó provincial de Tarragona, 
coneguda com la presó o el castell de 
Pilats, amb una capacitat per acollir una 
població reclusa d’entre 70 i 100 interns.

Acabada la Guerra Civil Espanyola, 
l’any 1939, la presó de Pilats continua-
rà sent el centre del sistema penitenciari 
de les comarques tarragonines, el qual, 
davant les detencions massives, s’haurà 
de complementar amb l’habilitació del 
convent carmelità de la Punxa i del 
convent de les oblates com a centre de 
reclusió de dones. Entre els anys 1939 i 
1940 s’arribaran a encabir a la presó de 
Pilats 1.361 reclusos. La saturació era 
indescriptible, i el col·lapse del centre 
també. Els interns havien de dormir 
per les escales, gairebé l’un damunt 
de l’altre. A més a més, l’alimentació 
insuficient i l’absència d’higiene seran 
la causa directa de la defunció de més 
de 70 interns.

Durant els anys 1939 i 1940 se cele-
braran més de 6.000 consells de guerra 
sumaríssims, que decidiran l’afusella-
ment de 696 persones de les comarques 
tarragonines, 46 de les quals eren tarra-
gonines. L’any 1943 encara hi havia a 

la presó de Pilats 585 reclusos, un any 
més tard es registraven 340 interns, i al 
final de l’any 1945 el nombre d’empre-
sonats s’hi havia reduït a 212. Tanma-
teix, la seva funció de presó provincial 
es mantindrà fins a l’any 1953, quan hi 
haurà el trasllat al nou centre, a l’avin-
guda de la República Argentina.

Tota aquesta repressió, ferotge i 
sistemàtica, amb condemnes de mort 
o d’empresonament gairebé perpetu, 
es va arrodonir, d’una banda, amb la 
depuració professional, principalment 
de professors, mestres i funcionaris, 

i, de l’altra, amb el Tribunal de Res-
ponsabilitats Polítiques, que imposava 
l’embargament de béns i sancions eco-
nòmiques. Com recull Josep Recasens 
Llort en el llibre recentment publicat La 
Tarragona silenciada, 135 tarragonins 
foren denunciats i inculpats per aquest 
tribunal. Homes i dones com l’advocat, 
polític i historiador Antoni Rovira i 
Virgili, l’alcalde Pere Lloret, professors 
com Josep Nogués, Montserrat Bertran 
i Isidre Valentines, farmacèutics com 
Antoni Delclòs i empresaris com Josep 
Bonet o Macià Mallol. De tot plegat 
només fa 75 anys. |

Imatge del castell o presó de pIlats en la qual 
s’observen les construccIons afegIdes I la garIta 
de guàrdIa, a InIcIs del segle xx. |FotograFia: 
autor desconegut. Centre d’Imatges de 
tarragona / L’arxIu
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L’any 1915, ara fa un segle, onejava per primera vegada una 
senyera catalana al balcó de l’Ajuntament de Tarragona. Ocu-
pava l’alcaldia de la ciutat Josep Prat i Prats, cap local del Par-
tit Conservador i líder de La Popular, un moviment de trans-
formació social i urbanística que pretenia renovar la ciutat des 
de l’Ajuntament. L’alcalde Josep Prat ja havia exercit com a 
primera autoritat municipal en dos períodes anteriors: 1904-
1905 i 1907-1909. El desembre de 1913 tornava a l’alcaldia, 
fins al desembre de 1915.

A més a més de la col·locació de llambordes al carrer Major, 
de l’empedrat de la Rambla Vella, de l’enllosat de molts car-
rers de la Part Baixa i de les clavegueres de la Rambla i d’al-
tres vies, l’obra municipal més emblemàtica d’aquest període 
serà la del Mercat Central.

Com recull Anna I. Serra en el seu llibre Mercat Central de 
Tarragona. Un mercat de vida, el nou equipament havia de 
resoldre un problema que s’arrossegava des de feia molts anys: 
la necessitat de centralitzar en un sol espai cobert els venedors 
i els compradors, assegurant al mateix temps millors condici-
ons higièniques pel que fa a la manipulació de certs aliments, 
especialment la carn i el peix. 

EL MERCAT CENTRAL: 
ARA FA CENT ANYS

La ubicació del nou mercat no va estar exempta de polèmica 
i es defensaren diferents llocs, des del cor de la Part Alta fins 
al voltant del Portal del Roser. Finalment, s’optà per un es-
pai aleshores allunyat del nucli urbà, entre els carrers Reding 
i Governador González: la plaça del Progrés, que actualment 
porta el nom de l’enginyer en cap d’Obres Públiques en aquell 
moment, Lluís Corsini Senespleda.

L’encarregat del projecte fou l’arquitecte municipal Josep Ma-
ria Pujol de Barberà, que ja havia redactat tres memòries els 
anys 1906, 1911 i 1912 i que, entre altres obres, havia projectat 
l’edifici modernista de l’escorxador, construït l’any 1902. 

Les obres del Mercat Central, executades pel contractista 
Marcel·lí Padró, s’iniciaren a finals de 1913 i s’enllestiren sis 
mesos abans del que s’havia previst, cosa que en possibilità 
la inauguració el 26 de desembre de 1915. Els obrers que hi 
van participar eren de Tarragona o dels seus voltants, així com 
bona part dels materials utilitzats, amb l’excepció del ferro. 
Ara, cent anys després, les obres de remodelació del Mercat 
Central que s’iniciaren l’any 2008 amb les excavacions arque-
ològiques estan gairebé enllestides. |

TexT: JoRDI PIqUé | HisToriador i arxiver

Imatge del mercat central de la plaça corsInI, any 1916. | FoTograFia: P. PALLEjà. CENTRE 
d’IMATgEs dE TARRAgoNA / L’ARxIu
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L’any 2014, el Club Gimnàstic de Tar-
ragona va commemorar el centenari de 
la creació de la secció de futbol. L’any 
2016, l’entitat esportiva més emblemà-
tica de la ciutat celebrarà els 130 anys 
d’existència. A cavall d’aquestes dues 
efemèrides històriques ens trobem amb 
el recent i merescut ascens a Segona A 
de l’equip de futbol. Ni que sigui breu-
ment, doncs, és oportú recordar la gènesi 
del Club Gimnàstic de Tarragona. 

Tot va començar l’any 1886 al gimnàs 
ubicat als baixos del número 10 del 
carrer Méndez Núñez, amb un reduït 
grup d’amants de la pràctica esportiva. 
Una activitat totalment minoritària que 
bona part de la societat tarragonina 
encara veia amb un cert recel i incom-
prensió. A inicis del segle xx, l’any 
1913, s’hi incorporaran els ciclistes del 

ELS PRIMERS CINQUANTA ANYS DEL

CLUB GIMNÀSTIC (1886-1936)
TexT: JORDI PIQUÉ | HisToriador i arxiver

Imatge del partIt entre els equIps del Barcelona I l’espanya que va servIr com a InauguracIó del camp d’esports del gImnàstIc, a l’avInguda 
de catalunya, el 20 de setemBre de 1922. | FoTograFia: auTor desconeguT. CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA / L’ARXIU

Club El Pedal, la secció de tennis –amb 
quaranta socis– i un grup d’aficionats a 
l’excursionisme pels voltants de la ciu-
tat. El futbol, amb el primer reglament 
datat l’any 1909 i l’organització com a 
secció l’any 1914, començarà a fer les 
primeres passes. 

Dels quinze socis fundadors del 1886 
i la consolidació del club durant els 
anys 1894-1897, es passarà a l’etapa 
expansiva de la primera dècada del 
segle xx, un creixement que l’any 1915 
permetrà assolir la xifra de 498 socis. 
Posteriorment, durant els anys 20 i 30, 
la pràctica de l’activitat esportiva, amb 
noves disciplines, sense deixar de ser 
un signe de modernitat, es va estenent 
cap a sectors més amplis de la societat 
tarragonina. L’any 1922 s’inauguren les 
instal·lacions de l’avinguda de Catalu-

nya i l’equip de futbol juga els primers 
partits internacionals, i tres anys més 
tard el Club Gimnàstic de Tarrago-
na organitza els IX Campionats de 
Catalunya d’Atletisme i la base social 
del club sobrepassa el miler de socis. 
L’any 1936 s’esdevé la celebració del 
cinquantè aniversari i la popularització 
de l’esport ja és un fet, tant en el seu 
vessant de pràctica com d’espectacle.

Gràcies a la sensibilitat de la directiva, 
l’any 2005 el fons documental del Club 
Gimnàstic de Tarragona ingressa a l’Ar-
xiu Històric de la Ciutat de Tarragona: 
375 caixes de documents en paper, 
2.672 fotografies i 305 cartells. Un 
fons documental que ara està a l’abast 
dels ciutadans. |
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EL 21 de setembre de l’any 1985, en 
el marc de les festes de Santa Tecla, 
s’estrenava la primera retransmissió de 
la Televisió Municipal de Tarragona. 
Una experiència pilot, com recull Blan-
ca Gas en el seu article “Les festes de 
Santa Tecla de 1985 i 1986: la Televi-
sió Municipal de Tarragona (TVMT)” 
(Kesse, 47), que va emetre durant qua-
tre dies pel canal 53 de la UHF, fins al 
24 de setembre. La programació, de sis 
hores diàries, es dividia en dues franges 
horàries: de les 14 a les 18 hores i de 
les 21 a les 23 hores.

Per contextualitzar el caràcter pioner 
d’aquesta experiència tarragonina cal 
tenir en compte el següent: la represa 
democràtica en l’àmbit municipal no 
s’aconsegueix fins l’any 1979, la prime-
ra televisió local a Catalunya es crearà 
l’any 1980 a Cardedeu i les emissions 
regulars de TV3 no s’iniciaran fins al 

LA TV MUNICIPAL 
DE TARRAGONA: 
ARA FA 30 ANYS

TexT: JORDI PIQUÉ | HisToriador i arxiver

gener del 1984. Per tant, la gènesi de la 
televisió local i en català estava en ple-
na efervescència. Aprofitant l’absència 
d’un marc legal precís, les iniciatives 
de les televisions locals, agrupades en 
la Federació Prolegalització de Televi-
sions Locals a Catalunya, sorgiran arreu 
i desafiaran, primer, el monopoli que el 
govern de l’Estat volia reservar a Ra-
diotelevisión Española (RTVE) i, més 
tard, les disposicions de la Generalitat 
de Catalunya, que només autoritzava 
les emissions de TV3.

Amb un pressupost municipal de 
500.000 pessetes (uns 3.000 euros), 
l’equip humà de la TVMT estava inte-
grat per un equip de periodistes, actors 
i dinamitzadors culturals que, sense 
afany de lucre, generaven els continguts 
de tres blocs. El primer era un magazín 
amb reportatges d’informació local. El 
segon es dedicava íntegrament als actes 

de les festes de Santa Tecla. I el darrer 
bloc s’ocupava d’emetre en diferit els 
espectacles més destacats de la progra-
mació dels Festivals d’Estiu d’aquell 
any. La programació es completava 
amb quinze gags d’humor local sota el 
nom de Piqui Piki. L’equip tècnic ana-
va a càrrec d’una empresa de fotografia 
de Constantí.

La segona i última emissió va tenir 
lloc durant quatre dies de les festes de 
Santa Tecla de l’any 1986. Finalment, 
però, les dificultats tècniques, legals i 
pressupostàries, així com la polèmica 
entre els diferents grups municipals, 
van comportar la fi d’aquesta iniciativa. 
Tanmateix, després d’un procés de clas-
sificació i de digitalització, bona part de 
la programació de la TVMT es conser-
va i és accessible al fons d’audiovisuals 
del Centre d’Imatges de Tarragona / 
L’Arxiu. |

Imatge de l’antena de la tVmt, amb el tècnIc Ramon toRRens I el 
conselleR JulIán lópez, Responsable de comunIcacIó duRant la se-
gona legIslatuRa democRàtIca (1983-1987). | FoTograFia: CENTRE 
D’IMATGES DE TARRAGONA / L’ARXIU
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Imatge de la platja del mIracle 
a InIcIs dels anys 60, plena de 
banyIstes I petIts velers. al fons 
es veu l’Hotel ImperIal tarraco, 
que s’estava construInt. | Foto: 
CHINCHILLA. Centre d’Imatges 
de tarragona / L’arxIu

EL turisme, encara incipient durant 
la dècada dels 50 del segle passat, va 
augmentar considerablement la seva 
presència i repercussió econòmica en 
els primers anys 60. L’any 1961 van 
ser atesos a l’Oficina de Información 
y Turismo més de 23.000 turistes, i es 
va registrar el pas per Tarragona de 
129.117 cotxes de matrícula estrangera. 
La ciutat, però, només comptava amb 
717 places d’allotjament, repartides 
entre vuit hotels i divuit pensions, i amb 
quatre càmpings. L’emblemàtic Hotel 
Imperial Tarraco, amb 170 habitacions, 
no va ser inaugurat fins a l’any 1963.  

Cap a la meitat de la dècada dels 60, 
la devaluació de la pesseta, entre altres 
factors, va atreure significativament el 
turisme estranger cap a les nostres plat-
ges. Tanmateix, tot i la seva importància, 
el sector turístic de la ciutat de Tarragona 
continuava sent reduït en comparació 
amb altres localitats de la Costa Daurada 
com Salou, Cambrils o Torredembarra.

En l’àmbit econòmic, a més a més de 
generar ocupació en el sector serveis, 
la nova demanda també va fer créixer 
decisivament l’activitat de la construc-
ció. El turisme, però, no era només una 
font d’ingressos i una activitat econò-
mica que generava ocupació; també 
era un corrent sense aturador pel qual 
entraven nous costums i altres formes 
de viure més avançades. Les compara-
cions respecte a l’endarreriment social 
i econòmic que es patia, així com la 
constatació de l’estret marc moral que 
pretenia imposar el règim dictatorial de 
Franco, eren inevitables. 

Òbviament, moltes coses han canviat en 
els últims cinquanta anys. La població 
de Tarragona ha augmentat un 138 % i 
ha passat de 57.428 a 136.689 habi-
tants. El turisme també ha registrat un 
creixement meteòric: de prop de 30.000 
visitants a més de 400.000 turistes a 
l’any. La Tarragona subdesenvolupada 
econòmicament d’inicis dels anys 60 

s’ha transformat en una de les àrees 
industrials i turístiques més dinàmiques 
de Catalunya. 

Malgrat els canvis profunds –polítics, 
econòmics, culturals, socials i tecno-
lògics– que s’han viscut en el darrer 
mig segle, el sol i les platges del litoral 
tarragoní encara són un dels elements 
d’atracció turística que ofereix la ciutat, 
complementat ara per d’altres com són 
el patrimoni monumental i les manifes-
tacions culturals.  

Aquest és el relat de l’exposició 
“Platges de Tarragona: cinquanta 
anys després”, amb imatges de Rafael 
López-Monné i postals de Ramon Segú 
Chinchilla, que es pot visitar a l’Espai 
Turisme del carrer Major. |

text: JORDI PIQUÉ | HIstorIador I arxIver

EL TURISME
DE PLATJA FA
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BARRAQUISME A TARRAGONA,
ARA FA CINQUANTA ANYS

A inicis dels anys 60, l’impuls definitiu 
al procés industrialitzador tarragoní 
serà protagonitzat per l’Ajuntament 
de Tarragona, que, amb actuacions 
especulatives, si més no dubtoses, 
comprarà terrenys agrícoles i els oferirà 
a bon preu a les indústries foranes, 
bàsicament empreses del sector químic, 
interessades a establir-se als polígons 
d’Entrevies o Francolí, com ara Cata-
lana de Abonos i Aliada Química de 
Tarragona. Al mateix temps, el sector 
turístic també iniciarà el seu desenvo-
lupament i contribuirà al creixement de 
l’economia local.

Així doncs, la progressiva industria-
lització, l’augment de la construcció 
i l’expansió del turisme esdevindran 
factors de desenvolupament econòmic 
en la Tarragona d’inicis dels anys 60. 

Un progrés desordenat i caòtic que 
convertirà la ciutat en un pol d’atrac-
ció per a molts immigrants de fora de 
Catalunya que fugen de la misèria. En 
quatre anys, entre 1960 i 1964, la ciutat 
va registrar un augment del 20 % i va 
passar de 43.519 a 52.056 habitants. I la 
tendència continuava a l’alça. Una cin-
quena part de la població havia arribat 
recentment, atreta per la possibilitat de 
treballar en una àrea econòmicament 
beneficiada pel turisme i la indústria. 

Certament, l’oferta de feina era sufi-
cient per integrar els immigrants en el 
món laboral i permetre que disposessin 
d’un salari fix, ni que fos reduït. Però 
la ciutat no podia créixer al mateix 
ritme. No només en l’àmbit dels serveis 
ciutadans (sanitat, escoles, transport…), 
totalment insuficients per acollir els 

TexT: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HisToriador i arxiver

nous tarragonins, sinó que trobar un 
habitatge mínimament digne era molt 
difícil. La resposta fou l’aparició espon-
tània del barraquisme en zones allunya-
des del nucli urbà i amb una absència 
absoluta de serveis. 

L’any 1964, en resposta a la petició 
formulada pel governador civil, l’al-
calde de Tarragona, Benigne Dalmau 
Vilà, trametrà el resultat de la inspecció 
sobre les barraques existents al terme 
municipal: 404 barraques, agrupades en 
deu nuclis, en les quals hi vivien 1.894 
persones, és a dir, el 3,64 % de la po-
blació de Tarragona i, aproximadament, 
el 20 % dels immigrants arribats entre 
1960 i 1964. Una situació deplorable 
en la qual la integració dels immigrants 
en el teixit social de la ciutat era un 
propòsit condemnat al fracàs. |

Barraca de canyes i fusta al 
marge del riu francolí, en la 
qual vivien deu persones, any 
1964. | FoTograFia d’auTor 
desconeguT. CENTRE 
D’IMATGES DE TARRAGONA 
/ L’ARXIU
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els refugiats, va plantejar diferents problemes en 
una ciutat que no passava dels 31.000 habitants. 

Tarragona havia rebut i atès els nens refugiats 
que procedien de Madrid i d’Astúries, però en el 
contingent desembarcat per la Marina portuguesa 
només hi havia 160 dones i 50 nens. La resta, més 
de 1.200, eren homes en edat militar. La dificul-
tat d’atendre les necessitats d’aquesta massa de 
refugiats va generar tensió amb les autoritats locals 
republicanes. 

Vint dies després de la seva arribada, el coronel 
Puigdengola, governador militar de Badajoz, 15 
oficials, 20 soldats, 130 carrabiners i alguns homes 
que formaven part de l’expedició de repatriats van 
marxar cap al front de Madrid. La premsa local va 
afirmar que a Tarragona ja només hi quedaven les 
dones i els nens; tanmateix, una quantitat considera-
ble d’homes va restar a la ciutat, on se’ls va allotjar 
a l’edifici dels Germans de la Doctrina Cristiana i 
se’ls va facilitar feina a les obres municipals.

El diari Llibertat publicava l’article “Sobre els re-
fugiats extremenys”, que expressava amb duresa el 
conflicte existent: “Refugiats, entre els quals n’hi ha 
que insulten grollerament els companys tarragonins 
pel fet d’ésser catalans; que diuen a llurs infants que 
tenim l’obligació d’alimentar-los a base de «pollo», 
quan la seva festa major abans del 19 de juliol era 
sentir l’olor d’arengada, que «fan desaparèixer» les 
robes i objectes dels llocs on estan instal·lats […]”

La ciutat acollia solidàriament els nens, les dones i 
la gent gran, però no els homes que podien anar a 
lluitar al front. La guerra només havia començat. 

Ara que és notícia el desastre humanitari dels 
refugiats que malden per arribar a la Unió Europea, 
cal recordar que l’any 1938, fa 78 anys, a Tarragona 
es registraven prop de 9.000 refugiats, un 30 % del 
total de la població. |
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Segell del Comitè ComarCal d’ajut alS refugiatS de tarragona. | FoTograFia: CENTRE 
D’IMATGES DE TARRAGONA / L’ARXIU

EL 13 d’octubre de l’any 1936, dos mesos i mig després de l’inici de 
la Guerra Civil Espanyola, sense cap notificació prèvia, va aparèixer 
al port de Tarragona el transatlàntic Nyassa, escortat pel destructor 
Douro, ambdós de bandera portuguesa. La càrrega, sota l’estreta vi-
gilància de 62 policies portuguesos, era de 1.437 persones que havien 
fugit de Badajoz abans de la sagnant ocupació de la ciutat per les 
tropes de l’exèrcit rebel. La imprevisió de l’arribada, com a conse-
qüència de la decisió unilateral del govern portuguès de desembarcar 
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LA GÈNESI DE 
L’ESCOLA DEL TREBALL

DE TARRAGONA

A finals de la dècada dels anys 20 del 
segle passat es plantejava la següent 
situació: era molt difícil aconseguir 
aprofitar l’impuls dels avenços tèc-
nics moderns amb un aprenentatge 
professional obsolet i ancorat en els 
mètodes tradicionals del segle xix. Els 
antics gremis havien desaparegut i la 
iniciativa dels patrons de tallers, tot i 
que necessària, ja no donava per a més. 
Així doncs, la formació dels fills de les 
classes populars, els futurs obrers, es-
devenia una condició indispensable per 
assolir el desenvolupament econòmic. 
Un problema que calia resoldre amb 
urgència, en el qual coincidien tots, tant 
els assalariats com els empresaris. A 
les experiències pioneres de la Man-
comunitat de Catalunya (1914-1923) 
s’hi afegirà deu anys més tard l’Estat 
amb l’Estatuto de Enseñanza Industrial 
(1924) i l’Estatuto de Formación Pro-
fessional (1928), que, sota la competèn-
cia del Ministeri de Treball, tenia com 

a objectiu proporcionar a les indústries 
uns obrers aptes per adaptar-se als 
canvis tècnics. 

A Tarragona, a més a més dels engi-
nyers industrials i dels personatges de 
la classe dirigent local, al voltant de 
la necessitat de crear una Escola del 
Treball també s’hi incorporà entusiàs-
ticament la Federació Obrera Local, la 
qual, lògicament, incloïa la formació de 
l’obrer com una de les seves principals 
reivindicacions. Del nucli de tècnics 
superiors i empresaris en sorgiran els 
primers directors, professors i membres 
del Patronat Local de Formació Profes-
sional. Els mestres de taller, en canvi, 
provindran de l’àmbit obrer.

El 28 de novembre de 1928, amb 160 
alumnes i horari nocturn, s’inaugurava 
el primer curs de l’Escola Elemental del 
Treball als locals del Patronat Obrer del 
carrer Armanyà, cedits temporalment 

Imatge de la construccIó de l’escola elemental del treball de tarragona, l’any 1934, seu de l’actual InstItut VIdal I barraquer. 
| FotograFia: VALLVÉ / L’ARXIU

text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | Historiador i arxiver

per la bona predisposició del cardenal 
Vidal i Barraquer. Dos anys després de 
la seva creació el centre es traslladarà 
a les drassanes municipals del carrer 
Jaume I, conegudes popularment com 
El Tramvia, atès que havien estat les 
antigues cotxeres. Paral·lelament, el 
Patronat gestionarà la cessió per part de 
l’Ajuntament de Tarragona d’uns ter-
renys de 19.700 metres quadrats situats 
a l’actual plaça Imperial Tàrraco, amb 
l’objectiu de construir-hi unes instal-
lacions modernes i adequades. El pro-
jecte de l’arquitecte Josep M. Monravà 
López, professor de dibuix a l’Escola, 
que preveia tres anys per a la construc-
ció i un pressupost de 380.000 pessetes, 
va quedar enllestit a finals de l’any 
1930, i l’1 de febrer de 1931, ara fa 85 
anys, el ministre de Treball assistia a la 
cerimònia de col·locació de la primera 
pedra. Les obres del nou edifici, però, 
no es donaran per finalitzades fins a 
l’any 1953. |
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ENTRE els mesos de febrer i maig d’aquest any s’ha desen-
volupat la ruta pedagògica Els llocs de la memòria. La Guerra 
Civil i la repressió franquista a Tarragona, organitzada pel 
Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya i per L’Arxiu de l’Ajunta-
ment de Tarragona, amb la participació del Fòrum de Tarragona 
per la Memòria. 

L’objectiu d’aquesta proposta didàctica ha sigut ajudar a fer 
conèixer, als alumnes de quart d’ESO i segon de Batxillerat, el 
període més rellevant i dramàtic del segle xx: la Guerra Civil i 
la repressió franquista posterior. Durant quatre hores i mitja, els 
alumnes es van submergir en una història que els és pròxima, 
bé pel temps –només fa vuitanta anys del seu inici– o bé per 
l’espai, ja que la ciutat per on es mouen els joves habitualment 
és plena d’edificis, cases i llocs impregnats d’aquesta història 
que ressegueix la ruta. 

Durant tot el matí, els alumnes van visitar en primer lloc el 
Palau Municipal a la plaça de la Font. A la sala d’actes van 
rebre una explicació sobre la revolució i la Guerra Civil a Tar-
ragona. Després de visionar l’audiovisual Tarragona sota les 
bombes, van visitar el refugi antiaeri ubicat al mateix edifici de 
l’Ajuntament, on se’ls va parlar sobre el que van significar els 
bombardejos per a la població civil. 
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TexT: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HisToriador i arxiver

InterIor de la presó de pIlats, l’actual torre del pretorI, any 1954. | FoTograFia: VALLVÉ. CIT / L’ARXIU

Posteriorment, la ruta arribava fins a l’edifici de l’Antiga Au-
diència, l’espai on es feien els consells de guerra sumaríssims 
durant la repressió franquista de la postguerra. Aquí, els contin-
guts orals es complementaven amb l’audiovisual Quan la torre 
del Pretori era la presó de Pilats, que recull els testimonis de 
tres condemnats a mort que finalment no foren executats. La 
visita va seguir fins a la torre del Pretori de la plaça del Rei, és 
a dir, l’antiga presó de Pilats, lloc en el qual es van amuntegar 
milers de reclusos entre el 1939 i el 1945 i des d’on sortien els 
condemnats a mort per ser executats. 

L’itinerari acabava a L’Arxiu, situat a l’Espai Tabacalera, on es 
projectava un darrer audiovisual que difon què és i quines fun-
cions té aquest centre, així com els documents que s’hi poden 
trobar, amb la possibilitat de desenvolupar treballs de recerca 
sobre aquest període amb la premsa i els llibres de la Biblioteca 
Hemeroteca Municipal. 

En total, s’han dut a terme dotze rutes, amb l’assistència de 
més de 350 alumnes procedents dels centres educatius se-
güents: Col·legi del Sagrat Cor, Institut Joan XXIII de Bo-
navista, Institut Tarragona, Institut Pons d’Icart i La Salle de 
Tarragona. Durant aquest nou curs que ara comença, la ruta 
continuarà. |
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QUAN fa vuitanta anys de l’inici de la 
Guerra Civil, l’episodi més dramàtic i 
significatiu de la història del segle xx 
a Espanya i a Catalunya, l’exposició 
“Revolució i Guerra Civil a Tarragona” 
proposa un recorregut visual per una 
ciutat revolucionària, centrada en l’es-
forç bèl·lic de la rereguarda –que pateix 
directament els efectes del conflicte–, 
la Tarragona dels anys 1936-1939. Una 
ciutat desconeguda però que fàcilment 
es pot reconèixer gràcies a les imatges 
del fotògraf professional Hermenegild 
Vallvé Vilallonga. Prop de vuitanta 
fotografies, inèdites en bona part, amb 
una qualitat excepcional i un valor docu-
mental i informatiu de primer ordre que 
ens permet acostar-nos a la realitat d’una 
Tarragona que, malgrat la pèrdua de 
vides humanes i la destrucció registrada, 
va sobreviure a aquells anys.

Hermenegild Vallvé Vilallonga va néixer 
a Tarragona l’any 1893, ciutat en la qual 
va treballar i va viure fins a la seva de-
funció l’any 1973. Fill del pintor Hermene-
gild Vallvé Virgili, s’inicià de molt jove en 
el món de la fotografia quan va començar 
com a aprenent de Pere Pallejà Domènech, 
pioner de la fotografia a Tarragona que 
tenia el seu establiment al principal del 
número 16 del carrer de la Unió. 

L’any 1906, amb només tretze anys, ja 
va aconseguir el carnet de premsa de La 
Ilustración Española. Al costat d’altres 
col·legues com Gaspar, Claret o Florit, 
va establir les bases de l’incipient foto-
periodisme esportiu de la dècada dels 
anys 20. Durant la seva llarga trajectòria 
professional, uns seixanta-set anys, va 
col·laborar en diversos diaris i revistes 
il·lustrades com La Hormiga de Oro, La 
Vanguardia, Diario de Barcelona, Diario 

de Tarragona, La Cruz, El Día Gráfico, 
Il·lustració Catalana, Marca, ABC i 
Blanco y Negro.

Hermenegild Vallvé va compaginar la 
seva faceta de fotoperiodista amb la foto-
grafia d’estudi, però també va exercir de 
mestre i va ensenyar els secrets i les tèc-
niques de l’ofici al seu fill, Ramon Vallvé 
Vila, el qual va continuar amb l’empresa 
familiar fins a l’any 2010.

En el marc del Festival Internacional de 
Fotografia SCAN Tarragona 2016 i del 

Congrés Internacional del 80è aniversari 
de la Guerra Civil Espanyola celebrat 
a la Universitat Rovira i Virgili, aques-
ta exposició, organitzada pel Centre 
d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu, és la 
segona entrega del cicle “El llegat dels 
fotògrafs de Tarragona”, iniciat fa dos 
anys amb l’exposició “Ramon Segú 
Chinchilla: els anys 70 a Tarragona”. 
Un cicle que té com a objectiu donar a 
conèixer l’obra rebuda dels fotògrafs tar-
ragonins que ja forma part del patrimoni 
documental i fotogràfic de la ciutat. |

Manifestació a favor de la creació d’un exèrcit regular, passant per davant de la Casa del Poble,
convent de les Teresianes, a la Rambla del 14 d’Abril, el 8 de març de 1937. Destaca el mural de 
Stalin a la façana del col·legi. | Fotografia: Vallvé. CIT / L’Arxiu
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Recital de poesia a càrrec de Joan Oliver (Pere
 Quart), en el qual també hi van participar Lluís 
Pasqual i Josep M. Castellet, a la Llibreria de la 

Rambla, el 13 de desembre del 1972. | Fotografia: 
Barceló. Arxiu d’Òmnium Cultural.  Publicat a La 

Llibreria de la Rambla (1968-1980), Quaderns de 
L’Arxiu, 3.

L’ANY 1968, arreu del món occiden-
tal s’esdevenien diferents moviments 
socials alternatius que, amb la seva 
efervescència, posaven en crisi el siste-
ma polític, social i econòmic establert: 
el Maig del 68 francès, els successos de 
Praga i Varsòvia o les lluites d’estudiants 
universitaris a Califòrnia i a Mèxic. 

A Tarragona, quan encara faltaven vuit 
anys per a la desaparició del dictador 
i l’inici de la transició democràtica, 
va néixer la Llibreria de la Rambla. El 
nou establiment es va constituir com 
a societat de la mà d’un grup de tarra-
gonins units per un doble afany: d’una 
banda, difondre la literatura i la llengua 
catalanes i, de l’altra, promoure activitats 
artístiques i culturals a la ciutat. 

La inauguració oficial, a càrrec de Joan 
Fuster, va tenir lloc el 14 de desembre 
del 1968. Quatre mesos més tard, l’abril 
del 1969, s’inaugurava la sala d’expo-
sicions. Ben aviat, la llibreria va con-
nectar amb el teixit associatiu tarragoní 

i les seves dependències van servir per 
acollir-hi activitats alternatives, progres-
sistes i modernes, molt allunyades de la 
dinàmica pròpia del règim dictatorial. 
Així doncs, entre els anys 1968 i 1980 
la llibreria va esdevenir el melic de la 
difusió cultural, social i política antifran-
quista de la ciutat. El fons documental 
de la Llibreria de la Rambla que es 
custodia a L’Arxiu es compon de més de 
1.500 documents, i inclouen des de les 
sol·licituds dels permisos preceptius i les 
corresponents autoritzacions de les au-
toritats delegades a Tarragona del règim 
franquista, fins als fulls volants, tríptics, 
cartells i fotografies dels més de cinc-
cents actes que s’hi van celebrar.

Moltes eren les activitats que es van 
promoure aquells anys, com l’homenat-
ge a Joan Miró (1970), la Nit Literària 
de Santa Llúcia (1972) o la Setmana 
Cultural Valenciana (1974), a més dels 
cicles d’art poètica i de les continuades 
conferències i exposicions que s’hi mun-
taven. Tot això, esclar, amb els obligats 

permisos i la censura preceptiva de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo i del Govern Ci-
vil, si més no fins a finals de l’any 1975. 

Artur Bladé i Desumvila, Maria Aurèlia 
Capmany, Jaume Vidal Alcover o Josep 
Anton Baixeras eren habituals de la 
llibreria, per on van passar també perso-
nalitats com Joan Oliver (Pere Quart), 
Francesc Vallverdú, Terenci Moix, Balta-
sar Porcel, Manuel Vázquez Montalbán, 
Marta Mata, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
Ernest Lluch, Oriol Bohigas, Arranz Bra-
vo o Bartolozzi, entre moltes d’altres. 

Després de les primeres eleccions demo-
cràtiques municipals, l’abril del 1979, la 
utilització dels espais públics de la ciutat 
passava a disposició de la ciutadania i la 
Llibreria de la Rambla es lliurava de la 
responsabilitat de ser un dels pocs llocs 
en els quals es podia aixoplugar la cultu-
ra alternativa de Tarragona. |
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EL FONS DOCUMENTAL 

D’ERNEST 
VALLHONRAT 
LLURBA

EN el món de l’arxivística, quan parlem 
d’un fons documental personal ens 
referim a la documentació generada o 
rebuda per una persona en el desenvo-
lupament de l’activitat que caracteritza 
la seva trajectòria cultural, professional, 
associativa, de recerca… Una definició 
àmplia que escau perfectament al fons 
documental personal d’Ernest Vallhonrat 
Llurba (1931-2011). Tot un conjunt do-
cumental que reflecteix, en bona part, la 
febril, intensa i productiva activitat duta 
a terme al llarg de la seva vida. Una vida 
polièdrica, amb molts interessos i afici-
ons. Tota una vida de treball que sempre 
va tenir un mateix eix vertebrador: la 
passió per la ciutat de Tarragona.

Professionalment, l’any 1959 va fundar 
Vallhonrat Tarragona al número 22 de 
l’avinguda de Catalunya, una empresa de 
mobiliari i instal·lació d’oficines, la qual 
va dirigir fins l’any 1993. Relacionat, 
també, amb el món del treball, va ocupar 
les presidències del Club de Màrqueting 
de la província de Tarragona i de la Fe-
deració Espanyola de Màrqueting.

En l’àmbit de l’associacionisme local, va 
ocupar la presidència del Cinema Ama-
teur La Salle, que des de l’any 1969 va 
organitzar el Festival Nacional de Cine 
Amateur, i va promoure altres associa-
cions cíviques i culturals com el Club 
Integral Mixt o el Casino de Tarragona.

En el camp historiogràfic, Ernest 
Vallhonrat es va consolidar com 
a principal estudiós colombí de la 
ciutat i va explorar amb profun-
ditat les relacions entre Cristòfor 
Colom i Tarragona, especialment 
a través de la figura del navegant 
tarragoní Miquel Ballester. A 
més a més d’articles i comu-
nicacions sobre el tema, l’any 
2005 va publicar Colón, súbdito 
de la Corona de Aragón, i l’any 
2011, Miquel Ballester, l’amic 
tarragoní de Cristòfor Colom. 
En els seus treballs –més de 400 
articles en premsa i publicacions 
especialitzades–, Ernest Vallhon-
rat va investigar i va defensar la 
catalanitat de Colom. La seva 
passió el va portar a seguir les 
petjades del navegant per Europa 
i Amèrica i a entrevistar-se amb 

els principals historiadors del tema.

El fons personal Ernest Vallhonrat 
està integrat per 80 caixes d’arxiu de 
documentació en paper, més de 4.000 
fotografies, cintes d’enregistrament 
sonor, vídeos VHS, pel·lícules de format 
super-8 i una valuosa biblioteca de més 
de 1.500 llibres especialitzada en història 
colombina. Un fons personal divers, 
amb una riquesa d’informació i un valor 
cultural molt importants. Necessari 
per estudiar i conèixer la significació 
que van tenir per a la ciutat moltes de 
les activitats desplegades per Ernest 
Vallhonrat. Un fons documental que 
ara es custodia a l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Tarragona, integrat, doncs, en 
el patrimoni documental de Tarragona i 
accessible per als ciutadans.|

Cartell del I Festival Nacional de Cine Amateur, organitzat pel Cinema Amateur La Salle, 
col·locat davant de la Font del Centenari (novembre del 1969). | Fotografia: Chinchilla. Fons 
Ernest Vallhonrat Llurba. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
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LA memòria és el producte de l’experiència personal de 
cadascú, i per tant és subjectiva i carregada d’emocions. A més 
a més d’aquesta memòria individual, també hi ha una memòria 
col·lectiva. És a dir, quan hi ha una percepció col·lectiva 
compartida sobre el que es va sentir i com es recorden les 
emocions davant d’un esdeveniment determinat. Per exemple, 
tots podem recordar els sentiments que van desvetllar les 
notícies del cop d’estat del 23-F de l’any 1981 o del xoc dels 
avions sobre les Torres Bessones de Nova York l’any 2001. 
A nivell local, a Tarragona, també hi ha un esdeveniment que 
aglutina aquesta memòria col·lectiva: l’atemptat d’ETA de 
l’any 1987 al rack d’Enpetrol. 

Quan passava un minut de dos quarts d’una de la matinada del 
dia 12 de juny de 1987, van fer explosió dues bombes de rellot-
geria col·locades per membres de l’organització terrorista ETA 
al feix de distribució de canonades per al transport de gasos i 
líquids de l’empresa Enpetrol, actual Repsol. L’alliberament de 
més de 10.000 metres cúbics de líquids i gasos inflamables van 
causar unes flames de fins a 50 metres d’alçada, visibles des 
d’un radi de 20 quilòmetres a la rodona.

Durant les primeres hores, la intervenció dels bombers de 
Tarragona i de la mateixa empresa va maldar per evitar que el 
foc i la calor que desprenia la combustió afectés els dipòsits 
propers de l’empresa BASF, amb unes 20.000 tones de 

propilè. Prop de 400 bombers procedents de diferents parcs de 
Catalunya van treballar intensament per reduir la virulència 
inicial de les flames, objectiu que es va aconseguir sis hores 
després. Tanmateix, l’extinció definitiva del foc no es va fer 
efectiva fins 22 dies després. 

L’estat de pànic entre bona part de la població més pròxima va 
provocar la fugida d’uns 700 alumnes de la Universitat Laboral 
i de part dels veïns dels barris de Ponent. Segons alguns càlculs 
difícils de precisar, prop de 20.000 tarragonins van deixar els 
seus habitatges i van fugir. Algunes de les carreteres principals 
van quedar col·lapsades.

Les queixes dels ciutadans es van expressar en una reduïda ma-
nifestació al vespre del mateix dia 12 davant del Govern Civil. 
Uns dies més tard, el dilluns 19 de juny, es va desenvolupar 
una altra manifestació –convocada aquest cop per l’Ajuntament 
de Tarragona– contra el terrorisme, amb l’assistència d’unes 
10.000 persones, dividides en dos blocs. El primer amb el lema 
“Terrorisme no”, el segon amb la pancarta “Terrorisme no, 
seguretat a les químiques sí”.

Per a molts ciutadans va ser una nit dantesca, de pànic, que tots 
recordaran sempre. D’altres no es van assabentar de res fins 
l’endemà. Però en la ment de tots va quedar l’amenaça d’un 
perill pròxim i real. |

Imatge dels bombers davant de les flamarades que sorgien de les 
canonades que havien explotat, el 12 de juny de 1987. | Fotografia: 
Rafael López-Monné (cedida pel mateix autor)
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ideologia falangista, la qual cosa obligarà a reconvertir-lo en 
l’Organización Española Juvenil (OJE), amb la funció bàsica 
de promoure l’esport i organitzar campaments d’estiu com el 
de Los Almogávares a la Riba, pel qual passaven més de mil 
nois cada estiu. A banda, d’aquest lleure “oficial”, el ball, el 
cinema, el futbol i el teatre, tot sota el control i la censura del 
règim franquista, eren les activitats habituals. 

Amb aquest panorama més aviat desolador, durant la 
segona meitat dels anys 50 apareixerà el moviment escolta 
a Tarragona, inicialment des de la clandestinitat. Els seus 
antecedents a Catalunya els trobem l’any 1928, quan mossèn 
Antoni Batlle i Josep Maria Batista i Roca creen la Germanor 
de les Guies Excursionistes i els Minyons de Muntanya. 
Després de l’aturada de la Guerra Civil, no serà fins l’any 1954 
que el bisbe de Barcelona, pressionat pel nunci del Vaticà i per 
personalitats catòliques, nomenarà mossèn Batlle consiliari 
diocesà de l’escoltisme i assegurarà així l’empara de l’Església 
per als seus agrupaments escoltes. I l’any següent, el 1955, el 
Bisbat dona oficialitat a la Delegació Diocesana d’Escoltisme. 

A Tarragona, l’escoltisme arriba l’any 1957 de la mà de 
dos joves inquiets que l’havien viscut en altres indrets del 
país, Antoni Achón i Ramon Salas. Achón va organitzar 
l’Agrupament Pere Martell, i Salas, l’Agrupament Sant 
Francesc, vinculats tots dos a la parròquia de Sant Agustí. 
Després, el matrimoni format per Lluís Arola Sanromà 
i Maria Antònia Ferrer, amb el suport de Maria Antònia 
Recasens, creen l’Agrupament Robert d’Aguiló. L’any 1969 
es constitueix l’Agrupament Alverna i el 1972 l’Agrupament 
Tossal de la Baltasana. 

A finals dels anys 60, malgrat les reserves del cardenal Arriba 
y Castro, es crearà la Delegació Diocesana d’Escoltisme a 
Tarragona, amb els nuclis de Tarragona, Reus, la Selva del 
Camp, Montblanc, Santa Coloma de Queralt i el Vendrell. A 
les darreries dels anys 70, Pont i Gol va substituir Arriba y 
Castro i, ara sí, sense cap reserva, es va afavorir l’expansió de 
l’escoltisme tarragoní. 

Per tant, sota el paraigua de l’Església, es desenvoluparà aquest 
moviment promogut per pares i educadors que volien formar 
els seus fills en la solidaritat, la fraternitat i la voluntat de ser 
del poble de Catalunya, és a dir, la identitat nacional. Una 
formació que el món oficial no preveia ni admetia. |

A inicis dels anys 50, el partit únic FET y de las JONS tenia 
a la ciutat prop de 1.750 afiliats, 595 dones enquadrades a la 
Sección Femenina i uns 400 nois al Frente de Juventudes. 
La Sección Femenina transmetia els valors més tradicionals 
i ultracatòlics a les dones i, a banda dels Coros y Danzas i 
l’Escuela del Hogar, gestionava el servei assistencial d’Auxilio 
Social i la prestació i formació obligatòria del Servicio 
Social. Pel que fa als joves, aviat es va comprovar el fracàs 
del Frente de Juventudes, que pretenia educar els nois sota la 

Ritual de la promesa d’un grup d’escoltes, a mitjans dels anys 60. 
| Fotografia: Autor desconegut. Cedida per Maria Antònia Ferrer Bosch 
(Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu)
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Joves de l’Agrupació Excursionista Ginesta 
durant un campament a Farena, el juliol del 
1935. | Fotografia: Vallvé. CIT / L’Arxiu

L’ANY 1895 es va fundar a Tarragona la Secció Excursionista 
de l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera, que organit-
zava excursions i visites a espais propers a la ciutat. Entre el 
1914, any en què es va celebrar a Tarragona el Tercer Congrés 
Excursionista Català, i el 1930, la ciutat va tenir vuit associa-
cions excursionistes, com el Grup Excursionista Muntanyenc 
(1923) o l’Agrupació Excursionista Ginesta (1929). Aquestes 
dues entitats van desaparèixer després de la Guerra Civil i no 
van renéixer fins als anys 50. Finalment, l’any 1972 les dues 
entitats es van fusionar per crear l’actual Centre Excursionista 
Tarragona, amb 428 socis i local social al número 18 del carrer 
de la Nau, que va continuar oferint activitats pròpies: ral·lis, 
campaments i marxes. Cal destacar també la inauguració del 
refugi Leandre Lerín, a la Figuera (Priorat), l’any 1975.

A partir de l’any 1976, amb Josep Lerín de president, es van 
mantenir les activitats tradicionals, però també va destacar la 
reconstrucció del refugi d’Albarca i la creació del Grup Alpí, 

amb un caire més esportiu i tècnic. L’any 
1983 assumeix el càrrec una nova Junta 
presidida primer per Lluís Laborda, pe-
ríode en el qual s’organitza i es realitza 
la primera expedició a l’Himàlaia, que 
corona el cim del Nun (7.135 m). A par-
tir de l’any 1985, Jordi Aluja exerceix de 
president. D’aquests anys destaca l’or-
ganització del Grup d’Esplai per a nens i 
nois de set a setze anys, l’edició de la re-
vista El Full, dirigida per Rafael López, 
o la creació de noves seccions com la de 
Natura, la del Grup d’Escaladors o la del 
grup d’Esquí. Una altra fita destacable va 
ser la primera expedició a un pic de més 
de 8.000 metres, l’Annapurna (8.091 m), 

que va ser també la primera ascensió a aquesta muntanya que 
es feia a l’Estat.

A finals dels anys 80 i principis dels 90, es registren les 
presidències successives de Joan Soler, de Pedro García i, 
durant vint anys, de Marga Aguilà. En aquest període el local 
social es trasllada al número 11 del carrer de Sant Antoni Maria 
Claret, on es construeix un rocòdrom, s’edita la revista Camins 
d’aventura i el butlletí que recull les activitats habituals –com 
la cursa Pujada a la Pena o els campaments d’iglús– i continuen 
preparant-se expedicions arreu del món: els Andes, Alaska, 
l’Himàlaia…

El 27 d’octubre passat es va inaugurar a l’Arxiu (Espai 
Tabacalera, av. Vidal i Barraquer, s/n) una exposició per donar 
a conèixer aquest segle d’excursionisme organitzat a Tarragona, 
vertebrat al voltant del Centre Excursionista Tarragona.|
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Josep Maria Pujol de Barberà va néixer i 
va viure a Tarragona entre els anys 1871 
i 1949. Amb només vint-i-un anys va 
obtenir el títol de l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona, i va completar la formació 
als equips dels arquitectes Enric Sagnier 
Villavecchia i Josep Domènech Estapà. 
L’any 1897 va prendre possessió del 
càrrec d’arquitecte municipal de Tarra-
gona, que va exercir fins a l’any 1939. 
Va ser membre de l’Associació d’Ar-
quitectes de Catalunya i va presidir la 
Junta de la Delegació de Tarragona del 
Col·legi d’Arquitectes entre 1932 i 1933. 

En l’àmbit de l’urbanisme, durant els 
quaranta-dos anys en què Josep M. 
Pujol de Barberà va assumir les funci-
ons d’arquitecte municipal, cal destacar 
l’elaboració del Pla d’Eixample de 
l’any 1922, una expansió del nucli de 
la ciutat que anava, d’una banda, des 
del parc del Miracle, a l’actual zona de 
l’Amfiteatre, fins a la plaça Imperial 
Tàrraco, i de l’altra, des de la plaça de 
toros fins a l’avinguda de Catalunya.

A més a més de la nova xarxa de 
clavegueram, l’any 1931, durant la 

Segona República, Josep Maria Pujol de 
Barberà va dirigir el sistema de captació 
i elevació d’aigua, així com la construc-
ció d’un dipòsit d’abastiment a l’Oliva 
i la nova xarxa de distribució. Fins 
aleshores, el deficient subministrament 
d’aigua potable havia sigut una de les 
principals mancances de la ciutat. Com 
a arquitecte municipal, també va exercir 
el càrrec de cap del Cos de Bombers 
de Tarragona, i, tot i que a inicis de la 
Guerra Civil, l’any 1936, va ser apartat 
del càrrec per motius polítics, va conti-
nuar col·laborant amb l’Ajuntament de 
Tarragona projectant la construcció de 
diversos refugis antiaeris per protegir la 
població dels atacs de l’aviació feixista. 

Una de les seves obres emblemàtiques 
va ser el projecte del Mercat Central, que 
va enllestir l’abril del 1912. Les obres 
es van iniciar a finals de l’any 1913, i la 
inauguració solemne es va celebrar el 
26 de desembre de 1915. Altres obres 
significatives van ser els edificis de 
l’escorxador –seu actual del Rectorat 
de la Universitat Rovira i Virgili–, la 
Cooperativa Obrera Tarraconense, el 
col·legi dels germans de La Salle i el 
col·legi i església de les monges carmeli-
tes. Josep M. Pujol de Barberà va ser un 
arquitecte polièdric, amb una trajectòria 
professional molt extensa, fructífera i 
diversa, que va incloure des de la restau-
ració de monuments com la Torre dels 
Escipions o el monestir de Poblet fins 
a treballs d’urbanisme o d’enginyeria, 
passant per la construcció d’habitatges 
particulars, com la desapareguda Casa 
Xavier Güell, bona part dels quals encara 
són presents en l’actual paisatge urbà.

En reconeixement de tot plegat, l’1 
de març passat es va donar el nom 
de l’arquitecte a la plaça de darre-
re del Mercat, lloc on es pot visitar 
l’exposició “Josep Maria Pujol de 
Barberà, l’arquitecte i l’espai”. I

L’ARQUITECTE MUNICIPAL JOSEP 
MARIA PUJOL DE BARBERÀ (1897-1949)
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER
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Imatge de la desapareguda Casa Xavier Güell, obra de Josep Maria Pujol de Barberà,
al número 1 de la Rambla Nova. Fotografia: Autor desconegut. CIT / L’Arxiu
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Als Estats Units, durant els primers 
anys de la dècada dels 60 del segle 
passat, coincidint amb la presidència 
del demòcrata John F. Kennedy, s’ini-
ciaran amb força les lluites socials pels 
drets civils i polítics dels afroamericans, 
per les reivindicacions del moviment 
feminista i pel rebuig dels joves a la 
Guerra del Vietnam. L’any 1968, arreu 
del món occidental se succeiran dife-
rents moviments socials alternatius que, 
amb la seva efervescència, posaran en 
crisi el sistema polític, social i econò-
mic establert: el Maig del 68 francès, 
els successos de la Primavera de Praga 
i les revoltes d’estudiants universita-
ris a Polònia, Califòrnia i Mèxic. El 
ressò de tot el que s’esdevenia aquell 
any 1968 arribava amb moltes dificul-
tats a la tancada Espanya franquista.

A Tarragona, quan encara falten vuit 
anys per a la mort del dictador i l’inici 
de la Transició democràtica, l’oposició 
política al règim franquista comença 
a organitzar-se. A mitjan dels anys 60 

s’evidenciarà a la ciutat la presència del 
PSUC i la creació del sindicat Comis-
sions Obreres. L’any 1967 es crearan 
a la ciutat les comissions cíviques, 
antecedents de l’Assemblea de Cata-
lunya, i dos anys més tard, el 1969, les 
Joventuts Comunistes. Tanmateix, la 
veritable força de l’oposició és la inòpia 
del franquisme, que tracta qualsevol 
protesta o reivindicació col·lectiva com 
una alteració de l’ordre públic i per tant 
continua aplicant una acció repressiva. 

Més enllà d’aquest antifranquisme més 
enquadrat políticament o sindicalment, 
va començar a aparèixer també a Tarra-
gona un activisme cultural que, per la 
seva pròpia essència, ja era antifranquis-
ta i que va funcionar al marge del règim 
oficial, com l’obertura de la Llibreria 
de la Rambla i, en l’àmbit juvenil, el 
moviment escolta i el Club de Joves. 

El Club de Joves es fundarà l’any 1965, 
promogut per mossèn Gil, amb la col-
laboració de gent vinculada a Acció 

Catòlica i de participants en les Setma-
nes de Joventut que s’havien desenvolu-
pat dos anys abans. Els impulsors de la 
idea de crear el Club de Joves no tenien 
unes motivacions polítiques específi-
ques; l’objectiu, més aviat, era cercar la 
normalització de les relacions socials i 
culturals del jovent, que llavors es tro-
baven força ofegades, i que es van obrir 
en un sentit ampli cap a la catalanitat i 
l’esperit democràtic. Un altre aspecte 
molt important era la recerca d’un àmbit 
de relacions naturals entre els joves 
d’ambdós sexes. L’activitat de l’entitat 
va ser molt intensa: conferències, edició 
d’una revista mensual, classes de català, 
teatre… Tot plegat era l’efervescència 
d’uns aires nous de llibertat. A partir de 
l’any 1968, el Club de Joves va orga-
nitzar actuacions a Tarragona de Gui-
llermina Motta, Paco Ibáñez, Raimon, 
Pi de la Serra i Lluís Llach, entre altres 
cantants de l’anomenada Nova Cançó. 
I també van aconseguir portar represen-
tacions teatrals d’avantguarda, com les 
de La Cuadra de Sevilla o Els Joglars. I

1968, ARA FA CINQUANTA ANYS
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER
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Actuació de Guillermina Motta a la seu del Club de Joves, el dia 11 de juliol de 1968, durant el
 programa Cançons d’avui. Fons Club de Joves. Fotografia: Autor desconegut. CIT / L’Arxiu
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Pere Lloret és recordat com el primer 
alcalde republicà de Tarragona entre 
1931 i 1936. Va néixer a la Tarragona de 
l’any 1877 i va estudiar Dret a Bar-
celona. En l’àmbit laboral, va exercir 
com a advocat i també va desenvolupar 
les funcions de corredor de comerç. 

Paral·lelament a la seva formació i 
professió, Lloret esdevindrà ben aviat 
un dels protagonistes més significats 
de l’origen i el desenvolupament del 
catalanisme a Tarragona. Cap a finals del 
segle xix, quan només tenia vint anys, 
Lloret ja havia participat en la funda-
ció de la societat catalanista d’àmbit 
cultural Les Quatres Barres, i també 
havia col·laborat amb el seu òrgan de 
premsa, que editava la revista Pàtria.

L’any 1900, amb vint-i-tres anys, 
Pere Lloret va ser el portaveu i un 
dels principals activistes de la recent-
ment fundada Associació Catalanista, 
i director de l’únic periòdic polític 

que es publicava setmanalment en 
català: Lo Camp de Tarragona. 

L’any 1907 es va integrar en un nou 
partit, la Unió Democràtica Nacionalista, 
del qual va ser nomenat vicepresident, i 
també va exercir de director de Cata-
lunya Nova, el periòdic que substituí 
Lo Camp de Tarragona. Finalment, 
l’any 1923 s’integrarà definitivament 
a Acció Catalana Republicana. 

Durant la segona dècada del segle 
passat i pel que fa a l’àmbit polític, 
Pere Lloret va ser diputat provincial, 
membre del Consell Permanent de la 
Mancomunitat de Catalunya i presi-
dent de la Diputació de Tarragona.

En el mateix període, va ser un dels 
fundadors del Banc Comercial de Tarra-
gona i va presidir la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tarragona. 
Guanyador a les eleccions del 1931, 
Pere Lloret serà l’alcalde republicà de 

Tarragona fins a l’any 1936, amb el 
parèntesi del cessament i empresona-
ment arran dels Fets d’Octubre del 1934. 

Seran anys en els quals des de l’Ajun-
tament de Tarragona es desplegarà una 
activitat frenètica, amb un ambiciós 
programa d’obres municipals i de lluita 
contra l’atur forçós. L’any 1936 Pere 
Lloret dimiteix com a alcalde i és nome-
nat director general d’Administració Lo-
cal de la Generalitat de Catalunya, càrrec 
que compaginarà amb la direcció de la 
Comissaria de la Restauració del Mo-
nestir de Santes Creus entre 1936 i 1938. 
El gener del 1939 s’exiliarà a França, on 
serà un dels responsables de la Resi-
dència de Montpeller, centre d’acollida 
d’intel·lectuals i polítics catalans. Res-
tarà a l’exili fins al 1945, any en el qual 
retornarà aprofitant l’indult del règim 
franquista. Amb seixanta-vuit anys, fixa-
rà la seva residència a Barcelona, on es 
dedicarà a exercir la seva tasca professi-
onal fins al 1967, l’any de la seva mort. I

PERE LLORET I ORDEIX: L’ALCALDE 
REPUBLICÀ DE TARRAGONA
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER
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L’alcalde Pere Lloret, al centre de la imatge, amb barret i bigoti, a la plaça de la Font, durant la Festa
del Llibre del 23 d’abril de 1932. Fotografia: Vallvé. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
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El segle xx ha estat denomi-
nat per alguns historiadors 
com el segle dels extrems, 
meravellós i abominable 
alhora. Capaç, d’una banda, 
de generar uns avenços 
culturals, científics i tec-
nològics que no es podien 
ni albirar en el seu inici i, 
d’altra banda, de registrar 
la vergonyosa xifra de més 
de dos-cents milions de 
víctimes en les guerres 
provocades per la bogeria 
i l’ambició humanes. Cent 
anys, un període ampli que 
es veu travessat per una 
profunda modificació de les 
mentalitats i de les estruc-
tures socials i econòmiques. 
Un passat recent en el qual 
sembla que tot s’accelera. 

L’essència i les caracterís-
tiques més significatives 
d’aquest segle xx es troba-
ran, en bona part, gairebé 
sintetitzades en el primer 
quart del període. Uns 
anys en els quals s’apuntarà 
premonitòriament el futur 
immediat de tot el que s’es-
devindrà. Invents revolu-
cionaris com l’electricitat, el 
telèfon, la ràdio, el cinema, 
els vehicles de motor, l’avia-
ció…, s’aniran introduint 
i arribaran millorats, com 
és lògic, fins a l’actualitat. 
Tarragona, especialment 
a partir del 1918, ara fa 
cent anys, va viure de ple la 
introducció i la progressiva 
implantació dels avenços 
tècnics en la societat, que, 
en conseqüencia, van trans-
formar el món del treball. 

D’altra banda, la reducció de 
la jornada laboral compor-
tarà canvis en la percepció 
col·lectiva de l’ús del temps 
de lleure, que possibilita-
ran l’increment progressiu 
tant de la pràctica com de 
la contemplació de l’esport, 
o bé l’aparició de nous 
espectacles de masses, com 
és el cinema. Tot i que els 
salaris baixos i l’explotació 
del treball femení i infan-
til encara es mantindran 
durant uns quants anys, 
l’aprovació l’any 1919 del 
decret que estableix la 
jornada laboral màxima de 
8 hores diàries i de 48 hores 
a la setmana afavorirà una 
nova percepció col·lectiva 
del temps de lleure. Així 
doncs, l’esport, el cinema, el 

ball o anar a la platja seran 
noves i modernes activitats 
d’oci que s’afegiran a les fes-
tes tradicionals i al passeig 
dominical per la Rambla. 

UNA EXPOSICIÓ 
MOSTRA ELS CANVIS 
REGISTRATS A LA 
CIUTAT A PRINCIPIS 
DEL SEGLE XX

L’exposició “Treball i lleure a 
Tarragona, ara fa cent anys” 
mostra els canvis que es 
van registrar a la ciutat en 
aquelles primeres dècades 
del segle xx, amb més de 
seixanta imatges captades 
a la ciutat per fotògrafs 
tarragonins entre 1905 i 
1927. Inaugurada el dia 24 
d’octubre passat, l’exposició 

es podrà visitar fins al 30 de 
juny de l’any 2019 a L’Arxiu, 
M2, Espai Tabacalera, a 
l’avinguda Vidal i Barraquer.

Es tracta d’una mostra que 
s’integra en el marc del 
Festival Internacional de 
Fotografia SCAN Tarragona 
2018, en la tercera edició 
d’El llegat dels fotògrafs de 
Tarragona, un cicle d’ex-
posicions que té com a 
objectiu donar a conèixer 
l’obra rebuda dels fotò-
grafs tarragonins, que ja 
forma part del patrimoni 
cultural de la ciutat. I

Treball i lleure,
ara fa cent anys
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Obres de construcció de la Fàbrica de Tabacs. Al fons es veu la bòbila de l’empresa de sofre Pallarès,cap a
l’any 1925. Fotografia: Pere Pallejà, cedida per Ramon Casas. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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Dolors Martí Domènech va 
néixer a Tivissa l’any 1901, 
filla de Jaume Martí, pagès, 
i de Juliana Domènech. Era 
la petita d’una família de 
deu germans, sis dels quals 
van morir durant la infan-
tesa a causa de la diftèria. 
Ben aviat, la personalitat 
del pare, membre actiu 
del Comitè Republicà de 
Tivissa, que s’aplegava al 
voltant del polític torto-
sí Marcel·lí Domingo, va 
exercir una notable in-
fluència sobre la seva filla. 

Es desconeix quins estu-
dis va cursar i quina va 
ser l’educació reglada que 
va rebre, però, en tot cas, 
Dolors Martí sabia llegir i 
escriure correctament tant 
en català com en castellà. 
A més a més, tenia una 
certa facilitat per redactar i 
exposar oralment discursos 
de caire polític i poesia. 

Amb vint anys, Dolors 
va començar a treballar, 
primer en una fàbrica de 
persianes dels voltants de 
Tivissa, i després va anar 
a cercar feina a Barcelona. 
Es va casar, jove, amb el 
mestre Adrià Broseta, i fruit 
d’aquesta unió van néixer 
dos fills: Ferran i Maria 
Lluïsa. Des d’inicis dels anys 
30, Dolors Martí va seguir el 
seu home per les diferents 
poblacions en les quals va 
exercir la seva professió: 
Cornellà, Vila-seca, Salomó 
i Renau, i després, durant la 
Guerra Civil, a Tarragona. 

Va intervenir en diferents 
mítings del PSOE durant 
els anys 1933 i 1934 a 
Vila-seca. A Salomó, va 
crear l’Agrupació Feme-
nina del Partit Socialista 
Obrer Espanyol (PSOE), 
que comptava amb unes 
quaranta afiliades. Amb 
l’inici de la Guerra Ci-
vil i la revolució, Dolors 
Martí es va convertir en la 
propagandista femenina 
per excel·lència del PSUC 
i de la UGT i va participar 
en diferents mítings a la 
Canonja, Roda de Berà, 
Perafort, Horta de Sant 
Joan, Vilallonga i Tivissa. 

VA SER L’ÚNICA DONA 
A TARRAGONA AMB 
RESPONSABILITATS 
EXECUTIVES A LA 
GENERALITAT, ENTRE 
FINALS DEL 1937 I 
INICIS DEL 1939

El 4 de novembre de 1937, 
per ordre del conseller 
d’Economia de la Genera-
litat de Catalunya, Dolors 
Martí va ser nomenada 
delegada del Departament 
d’Economia de la Regió III, 
amb capital a Tarragona i 
que comprenia les comar-
ques de l’Alt Camp, l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i el Tarragonès, 
amb una població de 
gairebé 175.000 habitants. 
Amb aquest nomenament 
va esdevenir l’única dona 
amb un càrrec públic 
important a Tarragona 
durant aquest període. 

El 13 de gener de 1939, 
dos dies abans de l’entrada 
de l’exèrcit franquista a 
Tarragona, va marxar amb 
els seus fills cap a l’exili, i 
el 3 de febrer va passar la 
frontera per Portbou. A 
França, durant l’ocupació 
nazi, va continuar activa 
en la clandestinitat. No va 
tornar a Espanya fins l’any 
1968, per fer un únic viatge 

a Reus amb l’objectiu de 
visitar la seva germana, 
que estava agonitzant. I el 
1970, amb seixanta-nou 
anys, va morir a Bordeus, 
la ciutat on residia. I

Dolors Martí Domènech, 
càrrec públic durant la 
Guerra Civil
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Dolors Martí amb els seus fills, Ferran i Maria Lluïsa, al jardí
de Villa Vasconia, a la carretera de Valls-Tarragona, cap a final

de l’any 1936. Fotografia cedida per M. Lluïsa Broseta Martí.
Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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L’any 1933, durant la Segona 
República, la dona veurà 
reconegut el seu dret a vo-
tar. Després del cop d’estat 
del juliol del 1936 contra el 
règim legítim republicà, el 
clima revolucionari afavo-
rirà la participació femenina 
en l’àmbit polític i sindical. 
Les necessitats que com-
portarà la guerra també 
possibilitaran que les dones 
ultrapassin les tradicionals 
funcions que tenien assig-
nades en l’esfera domèstica. 

Acabada la guerra a Tarra-
gona el 15 de gener de 1939, 
en el marc d’una repressió 
ferotge, a la ciutat només 
una dona serà executada, 
Elisa Cardona, però onze 
més moriran a conseqüència 
de les pèssimes condicions 
de vida a la presó del con-
vent de les Oblates. Cente-
nars de dones seran proces-
sades en consells de guerra, 
moltes seran depurades 
professionalment, com la 
professora Montserrat Ber-
trán, i altres marxaran camí 
de l’exili, com Dolors Martí. 

El nou model de feminitat 
imposat pel franquisme im-
plicava el retorn de la dona 
a una situació subalterna, 
sota un control patriarcal 
i sotmesa a la moral del 
nacionalcatolicisme. La 
dona només podia ser filla, 
esposa o mare. A inicis dels 
50, la Sección Femenina del 
partit únic FET-JONS tenia 
enquadrades a la ciutat prop 
de sis-centes dones, a les 
quals transmetia els valors 
més tradicionals i ultraca-
tòlics. A banda dels Coros y 

Danzas i l’Escuela del Hogar, 
la Sección Femenina gestio-
nava el servei assistencial de 
l’Auxilio Social i la presta-
ció i formació obligatòria 
del Servicio Social. També 
disposava de la residència 
femenina Carlos Enrique 
Vidal, prop de l’Arrabas-
sada, i de l’alberg Jaime I 
a les Masies de Poblet. 

PILAR PRADELLS, 
CARME CASAS I 
TERESA FORTUNY 
SÓN ALGUNES DE 
LES ACTIVISTES DE 
L’ANTIFRANQUISME 
A TARRAGONA

L’antifranquisme i l’activis-
me cultural d’aquells anys 
van ser forçosament minori-
taris, clandestins i testimo-
nials, una resistència lloable 

i èpica. El camí a recórrer 
per aconseguir els drets de 
les dones tornava a ser llarg 
i costerut. En aquest camí 
trobem a Tarragona dones 
com, entre d’altres, Pilar 
Pradells, mare de set fills, 
que l’any 1956 va crear la 
cèl·lula del PSUC a Torre-
forta i que l’any 1975, junt 
amb altres dones, va fundar 
l’Associació de Veïns de To-
rreforta. O bé Carme Casas, 
mare de dos fills, també 
activista política i sindical 
de la clandestinitat. I altres 
com Teresa Fortuny, que 
com a sindicalista i activista 
política va seguir ben de 
prop -i va participar-hi-, 
molts dels conflictes labo-
rals registrats a Tarragona 
des de finals dels 60, com 
els de Tabacalera, Valme-
line, Sol Galena o Loste. 

La fi del franquisme no va 
significar ni de bon tros 
la fi de les lluites socials. 
En aquest sentit, trobem 
Lourdes Latorre, que l’any 
1976 va ser sòcia fundadora 
del Bloc Feminista de 
Tarragona i que exercia 
de sexòloga al Centre de 
Planificació Familiar creat 
l’any 1981, Lola Paniagua, 
activista ecologista, i 
Carme Lleyda, membre de 
l’equip de coordinació de 
la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca. Totes 
elles són protagonistes 
de l’exposició “Les dones, 
motor de les lluites socials 
a Tarragona”, organitzada 
per Òmnium Cultural del 
Tarragonès dins del cicle 
Lluites compartides. I

Les dones, motor
de les lluites socials
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER
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Acció reivindicativa a les portes de la Tabacalera, l’any 2005. Fons Comitè d’Empresa de la Tabacalera. 
Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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El 18 de juliol de 1936, una 
bona part de l’exèrcit espa-
nyol es rebel·larà contra el 
règim legítim i democràtic 
de la Segona República. El 
frustrat cop d’estat provoca-
rà l’inici d’una guerra civil, 
el final de la qual va esde-
venir-se aviat farà vuitanta 
anys. El sollevament també 
va comportar com a respos-
ta l’esclat d’un moviment re-
volucionari encapçalat pels 
partits polítics i els sindicats 
més radicals. En aquest con-
text, l’Església va ser consi-
derada com un dels prin-
cipals símbols de repressió 
social per la resistència de la 
jerarquia eclesiàstica i d’una 
part de la població catòlica a 
acceptar el reemplaçament, 
per la via legislativa republi-
cana, dels tradicionals valors 
religiosos que impregnaven 
la vida col·lectiva i privada. 

Enmig de la convulsió 
revolucionària, l’abando-
nament de les esglésies 
i els convents, bé per la 
detenció, l’assassinat o la 
fugida dels seus ocupants, 
anirà seguit de l’expropia-
ció dels edificis. El mateix 
dia 22 de juliol, el Comitè 
Executiu de la Confederació 
Nacional del Treball (CNT) 
redactarà l’acta de confis-
cació de l’església de Sant 
Joan, document en el qual 
es manifesta que “desde el 
momento que se produjo el 
movimiento se encontraba 
abandonada por el clero que 
la servía y que eran elemen-
tos destacados del fascis-
mo”. Així doncs, l’església 
de Sant Joan, a la plaça 
General Prim de Tarrago-

na, un lloc de culte des de 
l’any 1840, passarà a mans 
dels anarcosindicalistes. 

Des del desembre del 1936 
fins al maig del 1937, els 
homes de la CNT de Tar-
ragona tindran un domi-
ni gairebé absolut sobre 
l’abastament de la ciutat. 
Un cop controlada la xarxa 
de distribució mitjançant 
un pont comercial entre els 
ports de Marsella i Tarrago-
na, era necessari cercar un 
nou sistema de comercialit-
zació que ultrapassés el petit 
botiguer. La solució, per als 
cenetistes, va ser obrir una 
gran cooperativa de con-
sum per a la venda al detall 
a l’església de Sant Joan, 
una mena de supermercat 
amb preus subvencionats.

Malgrat l’oposició d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC), d’Acció Catalana 
Republicana (ACR) i del 
Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC), la 
CNT obrirà les portes de 
la Cooperativa el dia 5 
d’abril de 1937, i defensarà 
la seva creació com l’única 
manera de lluitar contra 
l’especulació i l’acaparament 
d’intermediaris i botiguers.

Durant els Fets de Maig de 
l’any 1937 la Cooperativa 
serà assaltada i clausurada 
per milicians de la UGT i 
del PSUC, homes que tenien 
relacions o interessos evi-
dents amb el comerç local 
i veien la Cooperativa com 
una greu competidora. Fi-
nalment, la CNT acceptarà 

retornar els diners utilitzats 
per comprar mercaderies a 
la caixa de l’Ajuntament de 
Tarragona i reconvertirà la 
cooperativa en una societat 
civil de consum limitada 
als afiliats confederats, 
anomenada Reguladora de 
Vendes, en funcionament 
fins al 1938. Acabada la 
Guerra Civil, el culte es 
restablirà l’any següent. I

La Cooperativa Popular 
a l’església de Sant Joan
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

La Cooperativa Popular, a l’interior de l’església de Sant Joan. Fotografia: Vallvé.
Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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En el preàmbul de la Llei 
9/1993, del patrimoni cultu-
ral català, es manifesta que 
el patrimoni cultural és un 
dels testimonis fonamentals 
de la trajectòria històrica i 
d’identitat d’una col·lecti-
vitat nacional. Els béns que 
l’integren constitueixen una 
herència insubstituïble, que 
cal transmetre en les millors 
condicions a les generacions 
futures. La protecció, l’acrei-
xement, la investigació i la 
difusió del patrimoni cultu-
ral és una de les obligacions 
fonamentals que tenen els 
poders públics. En aquest 
patrimoni cultural, tot i que 
menys conegut, s’integra 
també el patrimoni docu-
mental, en el qual s’inclouen 
les fotografies que, pel seu 
valor històric, documental i 
cultural, han de ser tam-
bé objecte de protecció. 

En aquest sentit, conservar, 
gestionar i difondre aquest 
patrimoni fotogràfic són 
les principals funcions del 
Centre d’Imatges de Tar-
ragona (CIT) / L’Arxiu de 
l’Ajuntament de Tarragona, 
que, actualment, custodia 
més d’un milió de fotografi-
es, amb un abast cronològic 
que va des del darrer terç 
del segle xix fins a l’actua-
litat. Imatges que provenen 
de fotògrafs professionals 
com Chinchilla, Vallvé i Víc-
tor, de fotoperiodistes com 
Sònia Rimbau o Fernando 
López, o les procedents de 
col·leccions particulars com 
les de Josep Gramunt, Lluís 
Soler, Leandre Lerín, Albert 
Saludes, Josep M. Tarrasa, 
Lluís Pons, Pau Gavaldà, 

Ramon Casas, Joan Micó o 
la família Serres Cirujeda. I 
també d’altres fons docu-
mentals de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Tarragona.

Es diu que tot allò que no 
es coneix no es valora. 
Per tant, des de la creació 
del Centre d’Imatges de 
Tarragona / L’Arxiu, l’any 
2013, la difusió d’aquest 
patrimoni fotogràfic, és a 
dir, donar a conèixer per 
poder valorar, ha estat una 
de les funcions desenvo-
lupades, que s’ha dut a 
terme en diferents àmbits. 

En primer lloc, cal esmentar 
les exposicions fotogràfi-
ques celebrades en el marc 
del Festival Internacional 
de Fotografia SCAN de 
Tarragona. Dins del cicle El 
llegat dels fotògrafs tarra-
gonins s’han produït tres 
exposicions: “Ramon Segú 
Chinchilla, els anys setanta 
a Tarragona”, “Revolució i 

Guerra Civil a Tarragona en 
imatges d’Hermenegild Vall-
vé” i “Treball i lleure a Tar-
ragona, ara fa cent anys”. I a 
banda d’aquest cicle, s’han 

organitzat sis exposicions 
més: “La fàbrica de Tabacs 
de Tarragona: la Tabacale-
ra”, “Platges de Tarragona, 
cinquanta anys després”, “El 
barraquisme a Tarragona, fa 
cinquanta anys”, “Josep M. 
Pujol de Barberà, l’arquitec-
te i l’espai”, “Centre Excur-
sionista Tarragona, més de 
cent anys d’excursionisme” i 
“Walter Reuter, fotografia de 
la Guerra Civil espanyola”.

En l’àmbit de les publica-
cions, amb la participació 
d’Editorial Silva, la col·lecció 
Quaderns de L’Arxiu ha 
dedicat els números 7, 8 i 9 

a catalogar tres d’aquestes 
exposicions. I darrera-
ment s’ha publicat el llibre 
Tarragona desapareguda, 
una coedició amb l’Editorial 

Efadós, la coberta 
del qual presenta la 
imatge que acompa-
nya aquest article.

D’altra banda, les 
visites col·lectives i guia-
des d’alumnes de centres 
docents per conèixer 
directament les instal·laci-
ons i els diferents formats 
i procediments fotogràfics 
es complementa virtual-
ment amb l’accés, al web de 
l’Arxiu, a 33.650 fotografies 
i amb la secció setmanal 
La finestra de l’Arxiu a les 
xarxes socials. Tot plegat 
per conèixer o recordar 
la Tarragona d’abans i 
entendre millor la ciutat 
actual, i alhora per valorar 
el patrimoni fotogràfic. I

La custòdia de més d’un 
milió de fotografies
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Fotografia d’autor desconegut d’inicis del segle xx. Centre d’Imatges de Tarragona /
L’Arxiu. Coberta del llibre Tarragona desapareguda, de l’Editorial Efadós (2019).
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EL CENTRE D’IMATGES DE 
TARRAGONA / L’ARXIU, CREAT 
EL 2013, DIFON EL PATRIMONI 
FOTOGRÀFIC DE LA CIUTAT
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El 23 de setembre de l’any 
1939, ara fa vuitanta anys, 
Tarragona celebrava les 
primeres festes de Santa 
Tecla després del parèntesi 
forçat dels tres anys de la 
Guerra Civil, acabada sis 
mesos abans. A Europa, en 
aquells moments, les tropes 
de l’Alemanya nazi havien 
ocupat Polònia, una invasió 
que va encendre la metxa 
que havia de fer esclatar la 
Segona Guerra Mundial.

En aquest context, els 
actes d’aquell dissabte 23 
de setembre van començar 
amb els actes religiosos a la 
Catedral i van anar seguits 
de l’entrada de les autori-
tats a l’Ajuntament passant 
entre dos pilars de quatre 
dels Xiquets de Tarragona, 
l’actuació del ball de bastons 
i la formació dels gegants i 
els nanos. Tot plegat mentre 
l’himne espanyol era inter-
pretat per la banda de mú-

sica. Després, des del balcó 
consistorial, les autoritats, 
encapçalades per l’alcalde, 
José Macián Pérez, van salu-
dar el públic congregat a la 
plaça José Antonio. A con-
tinuació, un concert de la 
cobla i ballada de sardanes. 

A les quatre de la tarda, al 
camp del Club Gimnàstic de 
l’avinguda de Catalunya, es 
va fer una demostració gim-
nàstica i d’exercicis parami-
litars dels membres de l’Or-
ganización Juvenil Española 
(OJE), que va concloure 
amb el cant del Cara al sol 
i “los gritos de ritual”, com 
recull el Diario Español. 
Cap a dos quarts de set es va 
iniciar la solemne proces-
só de Santa Tecla, amb la 
presència de la bandera 

dels Caballeros Cautivos i 
tancada per una secció del 
batalló dels Flechas Negras. 

L’endemà, diumenge dia 24, 
diada de la Mercè, els actes 
van continuar amb una 
cursa ciclista a la Rambla i 
l’actuació dels Xiquets de 
Tarragona, amb castells com 
el dos de sis, el pilar de cinc, 
el tres de set i el quatre de 
set amb agulla al mig. Cap 
al migdia, els castellers van 
pujar i baixar les escales de 
la Catedral amb un pilar de 
quatre que va arribar fins a 
la baixada de la Misericòr-
dia. Tant la nit del dissabte 
com la del diumenge es 
van veure animades per la 
revetlla musical a la Ram-
bla del Generalísimo. Al 
final, com recull la prem-
sa, “todo contribuyó a que 
pongamos como nota final 
que la Fiesta Mayor de 
Tarragona de este año ha 
sido la mejor de ambiente 
y festejos populares de las 
celebradas hasta la fecha”.

Tanmateix, el que no recull 
la premsa és que, en aquella 
Tarragona de poc més de 
30.000 habitants, a la presó 
de Pilats de la plaça del 
Rei s’hi amuntegaven prop 
de 1.400 presos i que els 
vençuts i els seus familiars 
patien el moment àlgid de 
la repressió franquista a les 
comarques tarragonines: 
10.200 consells de guerra 
sumaríssims, 693 condem-
nes a mort executades, 
milers de condemnes a 
penes de presó, confisca-
ció de béns, depuració de 
funcionaris i desterraments. 
Tampoc parla de l’escassetat 
dels aliments racionats, del 
dèficit d’habitatges provo-
cat per la destrucció dels 
bombardejos de l’aviació 
franquista o del patiment 
de les famílies pels pa-
rents desapareguts o que 
havien marxat a l’exili. I

Les festes de
Santa Tecla
de l’any 1939
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Pilar dels Xiquets de Tarragona al pla de la Seu, la diada de la Mercè del 1939.
Fotografia: Vallvé. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
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A les primeres 
dècades del segle 
passat, els avenços 
tecnològics que 
modernitzaran els 
sistemes de produc-
ció, d’una banda, i 
les reivindicacions 
del moviment obrer, 
de l’altra, possibilita-
ran la reducció de la 
jornada de treball i 
l’aparició d’un temps 
de lleure o d’oci, tal 
com s’entén actu-
alment. En aquells 
anys, doncs, la pràc-
tica de l’esport de 
base s’estendrà entre 
bona part dels joves 
de les classes popu-
lars d’aquella Tarra-
gona que es man-
tenia al voltant dels 
25.000 habitants. 

Els fonaments de l’esport 
de base i de l’esport 
professional actuals es 
consoliden ara fa cent anys. 
Apareixerà el ciclisme, 
com a esport modern, que 
registrarà una presència 
significativa amb el Club 
El Pedal, que s’integrarà al 
Club Gimnàstic l’any 1913. 
El tenis també es constituirà 
com una secció l’any 
1915, amb quaranta socis 
dels dos sexes. El futbol, 
introduït pel suís William 
Tarin, començarà a fer les 
primeres passes amb un 
primer reglament datat de 
l’any 1909 i l’organització 
com a secció l’any 1914. 

Entre 1915 i 1925, la pràc-
tica de l’activitat esportiva, 
cada vegada amb modalitats 

més variades i sense deixar 
de ser un signe de moderni-
tat, s’anirà estenent pro-
gressivament cap a sectors 
més amplis de la societat 
tarragonina. L’any 1922 s’in-
auguraran les instal·lacions 
del Club 
Gimnàstic 
de l’avin-
guda de 
Catalunya 
i l’equip 
de futbol 
jugarà els 
primers partits internaci-
onals. I l’any 1925 s’orga-
nitzen els IX Campionats 
de Catalunya d’Atletisme 
a Tarragona. Dels quinze 
socis fundadors del Club 
Gimnàstic de Tarragona 
del 1886 es passarà a la 
xifra de 1.013 associats de 

l’any 1922. Altrament, el 
Club Nàutic de Tarragona 
inaugurarà la nova seu l’any 
1920 i organitzarà compe-
ticions de rem i regates de 
vela i la primera travessia de 
natació al port, l’any 1925.

Pel que fa 
a l’excur-
sionisme, 
l’any 1895 
es funda la 
Secció Ex-
cursionista 

de l’Ateneu Tarraconense 
de la Classe Obrera, que 
organitza excursions i visites 
al voltant del terme munici-
pal: la Font d’en Garrot, els 
Quatre Garrofers, el Mèdol 
o el castell de Tamarit. 
L’any 1914 se celebra a 
Tarragona el Tercer Con-

grés Excursionista Català, 
i a partir d’aquest any la 
ciutat comptarà amb quatre 
associacions excursionistes. 
Entrats els anys 20, es cre-
aran el Grup Excursionista 
Tarragoní (1920), el Grup 
Excursionista Muntanyenc 
(1923), l’Agrupació Excur-
sionista Montsant (1927) i 
l’Agrupació Excursionista 
Ginesta (1929). Tot plegat 
demostrarà l’acceptació 
popular de l’excursionis-
me, una pràctica gairebé 
inexistent vint anys abans. 

El llibre Treball i lleure 
a Tarragona, ara fa cent 
anys il·lustra aquesta 
efervescència registrada a 
inicis del segle passat. I

El naixement de
l’esport de base
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Participants en una cursa popular a la Rambla Nova, entre els carrers Sant Agustí i Comte de Rius,
a finals dels anys 20. Fotografia: H. Vallvé. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
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ARA FA CENT ANYS,
LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

ES VA COMENÇAR A 
ESTENDRE A SECTORS 

MÉS AMPLIS DE LA 
SOCIETAT TARRAGONINA
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La refotografia, com diu 
Ricard Martínez, fotògraf 
i fundador d’Arqueologia 
del Punt de Vista, consis-
teix a recrear una imatge 
cercant el mateix lloc des 
d’on es va captar la imatge 
antiga, tractant de repetir 
l’enquadrament, l’angulació 
i la composició de l’original. 
Després, de forma digital 
o manual, les dues imat-
ges, l’antiga i l’actual, se 
sobreposen per aconseguir 
la imatge refotogràfica.

UNA EXPOSICIÓ 
MOSTRA MÉS 
D’UNA VINTENA 
DE RECREACIONS 
ACTUALS D’IMATGES 
ANTIGUES

L’objectiu és que en una 
visió es pugui copsar l’abans 
i l’ara, el passat i el present 
d’un espai reconegut pel 
qual passem i ens movem 
sovint sense ser consci-
ents dels esdeveniments 
excepcionals o quotidians 
que van tenir lloc al mateix 
indret. En aquest sentit, la 
imatge refotogràfica esdevé 
una escletxa, un pont que 
connecta el temps pretèrit 
amb la nostra actualitat, un 
exercici visual i intel·lec-
tual que desvetlla l’interès 
per la història més propera 
que ens envolta i ajuda a 
entendre d’on venim. 

L’exposició “Tarragona 
refotografiada: un espai, 
dues realitats” mostra vint-
i-dues refotografies que són 
obra d’Esther Reverté Gras 
i Júlia Tinca Balust, dues 

alumnes de l’Escola d’Art 
i Disseny de Tarragona de 
la Diputació de Tarragona 
que van participar en aquest 
projecte mentre feien les 
pràctiques al Centre d’Imat-
ges de Tarragona / L’Arxiu. 

Les imatges antigues 
utilitzades corresponen 
a fotògrafs professionals 
com Hermenegild Vallvé o 
Gerard Chinchilla, d’al-
tres procedeixen de fons 
particulars com els de Joan 
Micó i Santiago Gramunt, 
i en algunes ocasions se’n 
desconeix l’autor. Bona 
part d’aquestes fotografies 
van ser captades durant 

el període de la Guerra 
Civil, entre 1936 i 1939, i la 
resta són instantànies del 
primer terç del segle xx.

D’altra banda, també 
s’exposen ens uns panells 
una selecció de vint-i-tres 
refotografies realitzades pels 
alumnes de quart d’ESO i 
segon de batxillerat que as-
sisteixen a la ruta pedagògi-
ca Els llocs de la memòria de 
la Guerra Civil i la repressió 
franquista a Tarragona, 
organitzada pel Centre 
de Recursos Pedagògics i 
l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Tarragona. En aquest cas, 
la refotografia s’ha elaborat 

amb una fotografia captada 
amb la càmera dels telèfons 
mòbils, sobre la qual s’ha 
sobreposat manualment una 
còpia de la imatge antiga.
 
L’exposició “Tarragona 
refotografiada: un espai, 
dues realitats” es podrà 
visitar a l’Espai Turisme 
del carrer Major entre el 
30 de gener i l’1 de març, 
en el marc dels actes per 
commemorar el final de la 
Guerra Civil a Tarragona 
el 15 de gener de 1939. I

Tarragona refotografiada: 
un espai, dues realitats
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER
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Refotografia d’Esther Reverté sobre una imatge d’Hermenegild Vallvé de la celebració
de la diada del llibre per Sant Jordi a la Llibreria Anguela de la baixada de la Misericòrdia,
a inicis dels anys 30. Fotografia: Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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A inicis del segle xx, a 
Europa, malgrat les cam-
panyes del moviment de 
les sufragistes que s’havien 
iniciat unes dècades abans, 
les dones no podien votar. A 
partir del 1907 les prime-
res que ho aconseguiran 
seran les dones dels països 
nòrdics: primer Finlàndia, 
i posteriorment Noruega i 
Suècia. A la Gran Bretanya, 
el dret de vot de les dones 
no serà reconegut fins l’any 
1918. A Espanya, a l’inici de 
la Segona República, l’any 
1931, les dones podien ser 
elegides però no podien vo-
tar. Així doncs, de les prime-
res eleccions republicanes 
en van sorgir tres diputades 
que no s’havien pogut votar 
a elles mateixes: Margarita 
Nelken, del PSOE, Victoria 
Kent, d’Izquierda Repu-
blicana, i Clara Campoa-
mor, del Partit Radical. 

LA CONSTITUCIÓ 
REPUBLICANA DEL 
1931 VA APROVAR EL 
DRET DE VOT DE LES 
DONES EN EL MARC 
D’UNA SOCIETAT 
PROFUNDAMENT 
PATRIARCAL

En aquell primer congrés 
republicà, entre altres temes 
prioritaris, s’estava en ple 
debat per concedir el vot a 
les dones. Davant d’aquesta 
mesura que des de la nostra 
òptica actual sembla pro-
gressista, paradoxalment, els 
partits d’esquerra, i fins i tot 
les seves diputades Nelken 
i Kent, s’hi van oposar. Per 
què? En el fons hi havia la 
convicció entre els partits 

republicans d’esquerres 
que les dones, en general, 
estaven molt influenciades 
per l’Església i que, per tant, 
era molt fàcil manipular-les 
perquè votessin els partits 
de dretes. Per la seva banda, 
els partits de dretes assu-
miran aquesta tesi i seran 
els principals defensors de 
concedir el vot a les dones. 
Des de l’àmbit conservador 
es crearan associacions de 
dones per demanar el dret 
de vot femení, més o menys 
relacionades amb l’Església. 
A Catalunya, Francesca 
Bonnemaison serà una de 
les principals defensores de 
reconèixer el dret de vot a 
les dones, i també serà una 
promotora d’aquestes asso-
ciacions femenines. Ideolò-
gicament, Bonnemaison es-
tava vinculada amb Francesc 
Cambó i amb la Lliga Regio-

nalista; per tant, relacionada 
amb la dreta catalana. 

Finalment, la Constitu-
ció republicana de l’any 
1931 aprovava el dret de 
vot de les dones, i en les 
eleccions de l’any 1933 va 
ser la primera vegada que 
van poder votar, i de fet 
van guanyar les dretes. En 
aquells moments, alguns 
van dir que el vot de les 
dones havia sigut decisiu 
per al triomf dels conser-
vadors. És dif ícil saber-ho, 
però el que és cert és que 
l’any 1936, la segona vegada 
que les dones votaven, van 
guanyar les esquerres. Per 
tant, no sembla que el vot de 
les dones fos determinant. 

Ara bé, a banda de la im-
portància del dret a votar, la 
societat d’inicis dels anys 30 

era profundament patri-
arcal i masclista. La dona, 
sense formació, amb una 
taxa d’analfabetisme de més 
d’un 30 %, quedava sempre 
supeditada a la figura del 
pare i després a la del marit. 
Entre les dones de més de 
vint-i-dos anys que ja no 
podien anar a l’escola, la 
taxa d’analfabetisme s’ele-
vava al 65 %, més del doble 
que la dels homes. Tot i que 
durant la Segona Repú-
blica es donarà el dret de 
vot a les dones i es farà un 
gran esforç per formar les 
nenes igual que els nens, en 
general la dona continuava 
sense la formació neces-
sària per entrar en el món 
del treball, un món laboral 
bàsicament masculí. I

La dona, a inicis
dels anys trenta
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Operadores telefòniques treballant a la central de Tarragona a inicis dels anys 30.
Fotografia: H. Vallvé. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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La primera notícia que 
va aparèixer a la premsa 
local va ser la publicada pel 
Diario de Tarragona del 7 
de juliol de 1918, en la qual 
es feia referència al fet que 
al vapor Infanta Isabel, que 
anava a Cuba des del port 
de la Corunya, s’hi havien 
registrat diferents casos 
de grip entre els seus 930 
passatgers. Tres mesos 
més tard, el 8 d’octubre, 
es publicaven les primeres 
disposicions governatives. 

Per disminuir la difusió ex-
traordinària del contagi de 
grip per via fèrria s’havien 
d’instal·lar controls a les 
principals estacions per exa-
minar els possibles porta-
dors del virus. Els equips sa-
nitaris i el material necessari 
de desinfecció havien d’anar 
a càrrec dels ajuntaments, 
amb la col·laboració de la 
companyia de ferrocarril. A 
mitjans del mes d’octubre 
l’epidèmia ja s’havia escam-
pat. El Govern Civil comu-
nicava 800 casos a Valls, 74 
al Vendrell, 20 a Roquetes i, 
en nombre menor, en altres 
poblacions de la província.

El 23 d’octubre la prem-
sa publica un article del 
Dr. Andrés Sobrino que 
manifesta la conveniència 
de tractar la grip amb iode. 
També es difonen el nombre 
de soldats malalts de grip a 
les diferents casernes de la 
província: 17 a Tarragona, 
5 a Reus i 3 a Valls. Però no 
es donen a conèixer dades 
sobre com afecta l’epidè-
mia a la població civil. De 

fet, ja no es publicarà gaire 
cosa més fins al 9 de gener 
de 1919, quan apareix la 
crònica sobre la funció 
benèfica celebrada al Saló 
Modern a benefici de les 
famílies pobres afectades 
per la passada epidèmia, 
organitzada per “distingui-
das y caritativas señoras y 
señoritas de esta ciudad” i 
patrocinada pel general go-
vernador militar de la plaça.

AQUELLA GRIP 
VA PROVOCAR LA 
MORT DE MÉS DE 
1.600 PERSONES 
EN QUATRE MESOS 
A LA PROVÍNCIA

El 20 de febrer de 1919, 
davant de la reaparició 
d’alguns casos en pobles de 
la província, el governador 
civil dona instruccions de 
profilaxi pública: obliga-
ció de metges i alcaldes de 
comunicar els casos que es 
detectin, mesures d’aïlla-
ment dels malalts, desinfec-
ció dels locals públics i ús 
de mascaretes protectores.

En definitiva, una desinfor-
mació gairebé total. Malau-
radament, la realitat va ser 
força més dramàtica del 
que publicaven els diaris. Si 
entre gener i agost d’aquell 
any, segons les dades de la 
Direcció General de l’Insti-
tut Geogràfic i Estadístic, es 
van registrar uns 50 morts 
de grip a les comarques 
tarragonines en vuit mesos, 
el setembre eren 156, l’oc-
tubre la xifra s’eleva als 995, 
el novembre es redueix als 

355 i un mes més tard baixa 
a 40 defuncions. Aquell any 
1918 van morir de grip a 
la província de Tarragona 
1.626 persones, principal-
ment entre els mesos de 
setembre i desembre. Una 
pèrdua significativa per a 
una població de poc més de 
335.000 habitants, és a dir, 
una mortalitat del 4,8 per 
mil. Tanmateix, les nostres 
comarques no van ser de 
les més afectades: es calcula 
que a Espanya van perdre 
la vida més de 147.000 
persones, quan la mitjana 

habitual era d’unes 7.000 
víctimes de la grip a l’any.

Es creu que el primer cas 
registrat al món va ser el 8 
de març de 1918 a Kansas 
(EUA), però la pandèmia 
que va provocar més de 
cinquanta milions de morts 
a tot el món es va conèi-
xer com a grip espanyola, 
atès que va ser aquí on la 
premsa se’n va fer ressò, pel 
fet que no estava sotmesa 
a la censura existent entre 
els països bel·ligerants a la 
Primera Guerra Mundial. I

La pandèmia del 1918
a Tarragona
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Membres de la Creu Roja de Tarragona davant de la
Torre dels Escipions, l’any 1917. Fotografia: Lluís
Delclòs. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
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Des de l’any 2006, el Servei 
d’Arxiu i Documentació 
Municipal de l’Ajuntament 
de Tarragona desenvolupa 
un programa de recu-
peració i preservació de 
pel·lícules amb imatges 
de la ciutat, generalment 
d’autors amateurs, però 
també algunes de realitza-
des per professionals. Un 
exemple d’aquesta tasca 
és la pel·lícula Tarragona. 
Balcón del Mediterráneo, 
produïda entre els anys 1956 
i 1958 per l’Ajuntament de 
la ciutat. Fou realitzada per 
Carmelo Martínez, amb 
fotografia de Francisco 
Perelló i la veu de Josep 
M. Tarrasa, i recuperada
gràcies a l’actuació de 
la Unitat d’Investigació 
del Cinema de la Uni-
versitat Rovira i Virgili 
i a la col·laboració de la 
Filmoteca de Catalunya. 
Una pel·lícula que durant 
el confinament ha corre-
gut per les xarxes socials.

Entre 1955 i 1959, en plena 
dictadura del règim fran-
quista i amb Rafael Sanromà 
Anguiano com a alcalde, 
Tarragona continuava essent 
la petita ciutat tradicional i 
subdesenvolupada d’inicis 
del segle xx, amb poc més 
de quaranta mil habitants. 
En aquest context, el 28 de 
març de 1955, l’empresa 
privada Royal Films de 
Barcelona, que “sospitosa-
ment” estava domiciliada 
a la mateixa delegació 
oficial de l’empresa pública 
Noticiarios y Documentales 
Cinematográficos (No-Do), 
va presentar un pressupost 

per a la producció, en el 
termini d’un any, d’una 
pel·lícula d’una durada 
d’11 minuts, per un import 

total 36.000 pessetes. 
L’objectiu del documental 
sobre Tarragona era captar 
“sus bellezas artísticas, ar-
queológicas y turísticas para 
su divulgación no solo en 
España sino en el extranje-
ro”. L’empresa, representada 
per Francisco Perelló i Juan 
Serracant, proposava re-
cuperar els diners invertits 
inicialment per l’Ajuntament 
de Tarragona mitjançant la 
projecció del documental 
en una estrena en sessió 
especial a la ciutat, dues a 

Barcelona i la distribució 
a la resta d’Espanya, així 
com també contemplava la 
possibilitat d’obtenir algun 

premi nacional de cine-
matografia o, fins i tot, 
la seva venda o el seu 
intercanvi a l’estranger. 

Si tenim en compte els 
objectius que es plan-

tejava l’Ajuntament quan 
es va aprovar la producció 
de la pel·lícula Tarragona. 
Balcón del Mediterráneo, el 
balanç és totalment nega-
tiu. Els canvis i les modi-
ficacions van provocar un 
endarreriment de dos anys, 
fins el desembre de 1958. En 
relació amb la despesa ini-
cialment prevista, es va 
passar de 36.000 pessetes 
pressupostades a 54.400 
pessetes, un augment del 
51%. D’altra banda, la 
distribució va ser un fracàs, 

la projecció va quedar 
reduïda a dues projeccions 
privades per a les autoritats, 
una a Tarragona i una altra 
a Lleida. Com a instru-
ment d’atracció turística, 
el resultat va ser nul. 

Ara bé, malgrat la ineficàcia 
i el malencert del projecte, 
actualment es pot disposar 
d’un document audiovi-
sual únic i amb un valor 
històric indiscutible. Una 
pel·lícula amb imatges de 
qualitat que ens remet a 
una Tarragona desconeguda 
per tots aquells que tenen 
menys de seixanta anys. Una 
ciutat petita, tranquil·la i 
amb un encant innegable, 
però avorrida i limitada, 
com la majoria de ciutats 
provincianes de les darre-
ries de la dècada dels anys 
cinquanta del segle xx. I

Tarragona. Balcón
del Mediterráneo, la pel·lícula
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Jardines de los Caídos, actualment de la Reconciliació, l’any 1956. Al fons, el parc del Miracle i l’amfiteatre,
encara per urbanitzar. Fotografia: Autor desconegut. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu.

ÉS UN AUDIOVISUAL DE 
GRAN VALOR HISTÒRIC 
QUE RETRATA UNA CIUTAT 
TRANQUIL·LA DE FINALS 
DELS ANYS CINQUANTA
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Aquest any 2020 es com-
memora el centenari de la 
mort de Rafael Puig i Valls, 
nascut a Tarragona el 31 de 
maig de 1845. El botànic i 
escriptor tarragoní va estu-
diar la carrera d’ingeniero 
de montes a Villaviciosa de 
Odón (Madrid) i l’any 1863 
va obtenir el títol d’enginyer 
forestal. Va exercir com a 
cap del districte forestal de 
Barcelona, Girona i Bale-
ars, fins a la seva jubilació 

anticipada l’any 1907 a causa 
d’una malaltia degenerativa. 

Paral·lelament a la seva 
activitat professional, entre 
1872 i 1906, Rafael Puig i 
Valls va ocupar diversos 
càrrecs rellevants: secretari 
de la Societat Econòmica 
d’Amics del País, membre 
del consell de l’Exposició 
Universal de Barcelona de 
1888, vocal de la junta de 
l’Institut Agrícola Català 

Sant Isidre i president de la 
Real Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona. També 
va ser un col·laborador de 
La Vanguardia amb els seus 
articles sobre tema forestal.

Però, a més a més de la seva 
bibliografia significativa i 
extensa, Rafael Puig i Valls 
va destacar, com manifesta 
el seu biògraf Martí Boada, 
pel seu actiu compromís 
en la pedagogia i la sensi-
bilització envers la defensa 
del medi natural, és a dir, 
va esdevenir un precursor 
de l’educació ambiental. En 
aquest sentit, va promou-
re i va instituir la Festa de 
l’Arbre a Catalunya, l’any 
1899, tot seguint l’exemple 
de la festa que se celebrava 
a Nebraska (EUA). Rafael 
Puig i Valls va escriure que 
“l’arbre és la bellesa dels 
paisatges, la defensa de les 
conques i la providència de 
les muntanyes”. En el seu 
article “La pàtria i l’arbre”, 
com recull Rosa Serra Rotés, 
l’enginyer forestal tarragoní 
resumia el seu pensament 
en la frase: “El grau de 
civilització d’un país es 
mesura per l’estat dels seus 
boscos.” La seva tenacitat 
en el respecte als boscos i 
la defensa de la necessitat 
de la repoblació forestal va 
ser reconeguda pel govern 
de França, que li va atorgar 
la distinció de cavaller de la 
Legió d’Honor, l’any 1904.

Amb el seu germà, l’advocat 
i polític Marià Puig i Valls, 
a Tarragona, va compartir 
la propietat de la finca on es 
localitza el Pont del Diable 
i va construir la Quinta de 

Sant Rafael, actual Parc 
de la Ciutat. En aquest 
espai va plantar i iden-
tificar una gran varietat 
d’espècies d’arbres amb 
voluntat pedagògica. 

El 28 d’octubre de 1906, 
al turó de l’Oliva es va 
celebrar a Tarragona la 
primera Festa de l’Arbre, 
amb l’assistència d’unes 
vuit mil persones. Rafael 
Puig i Valls va escriure que 
per a molta gent aquesta 
podia ser una festa més. 
Tanmateix, ell creia en la 
poderosa influència de 
l’educació dels infants i en 
una acció que podia deixar 
una empremta molt positiva 
en la consciència de la 
defensa del medi ambient 
en els futurs adults. La 
segona edició es va celebrar 
en el mateix espai el 24 de 
novembre de 1907, amb la 
repoblació de pins per part 
dels nens, amb la presència 
de totes les autoritats i 
la música de la banda 
del regiment Luchana. 

Ara, enmig de les crides 
que alerten sobre crisi o 
emergència climàtica del 
nostre planeta, és oportú 
recordar, valorar i recupe-
rar l’obra desplegada pel 
tarragoní Rafael Puig i Valls, 
ara fa més de 100 anys. I

Rafael Puig i Valls,
defensor del medi natural
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

Els germans Rafael i Marià Puig i Valls als jardins de la Quinta
de Sant Rafael, a Tarragona, als voltants de l’any 1912. Fotografia:

autor desconegut. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
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ENGUANY ES COMMEMORA 
EL CENTENARI DE LA 
MORT DEL BOTÀNIC I 
ESCRIPTOR TARRAGONÍ


