
EL RACÓ DE L’ARXIU

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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