
15

EL RACÓ DE L’ARXIU

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. |
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