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Nou anys de recuperació de la memòria històrica  
a Tarragona (2009-2017)
Jordi Piqué Padró

Historiador i arxiver

1. Introducció 

Actualment, encara hi ha alguns «creadors d’opinió» que afirmen que la dic-

tadura de Franco, comparada amb la de Hitler, Mussolini, Pinochet o Videla 

no va ser tan ferotge. Fins i tot es vol suavitzar el qualificatiu de dictadura 

per l’eufemisme de règim totalitari. Tot això no és cert. A banda dels estralls 

repressius ocasionats després de la revolució russa a l’Europa oriental i la 

posterior repressió exercida per Stalin, que van causar milions de víctimes 

i, a banda, també, de la monstruositat nazi de l’holocaust jueu, el règim 

franquista va ser el primer que va utilitzar el terror polític sistemàtic i amb 

procediments moderns a l’Europa occidental. El nou poder franquista, en 

bona part, basava la seva consolidació no només en la victòria aconsegui-

da en el conflicte bèl·lic, sinó també en l’extrema violència de la repressió 

posterior. En el terror.

Paul Preston diu que l’estratègia militar franquista no consistia a buscar 

una victòria ràpida, sinó a destrossar literalment la República.310 L’objectiu 

prioritari no era la conquesta del territori, sinó la conquesta del pensament 

de les persones, de les seves ments. I això només es podia aconseguir ater-

rint la gent. Tot i que la derrota de la República era una realitat, s’havia ven-

çut però no convençut, com va advertir Miguel de Unamuno en els inicis 

del conflicte. Per tant, un cop donada per acabada oficialment la guerra, 

calia, a més a més, anorrear i aniquilar l’enemic derrotat, tant físicament 

com en els àmbits econòmic, social i cultural. 

310 Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exterminio el la Guerra Civil y después. 
Madrid: Debate.
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En total, a Espanya, un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, a principis de 

1940, hi havia 270.000 persones empresonades i 92.000 més recloses 

en camps de concentració i, entre el final de la guerra i l’any 1946 es van 

executar 50.000 persones. Més de 275.000 van marxar a l’exili i es calcula 

que 165.000 ja no van tornar. A més a més, es registraren centenars de 

milers de professionals depurats. Espanya, durant uns anys, va ser una 

immensa presó.311

Sortosament, cada cop tenim més estudis publicats sobre el període de 

la Guerra Civil i de la dictadura franquista, en l’àmbit estatal, nacional o 

local. Tanmateix, encara resta molt per fer. Després de la història feta pels 

vencedors fins a inicis dels setanta i la lògica resposta d’una història més 

polititzada vista pels vençuts de mitjans dels anys setanta i inicis dels anys 

vuitanta, s’ha passat a l’anàlisi de la Guerra Civil i del franquisme com a ob-

jecte d’estudi dels historiadors. Com manifesta el director de L’Avenç, Josep 

M. Muñoz, fa quaranta anys hi havia la voluntat inequívoca de recuperar 

un passat que el franquisme havia prohibit, distorsionat i amagat.312 Una 

tasca i un compromís que s’ha dut a terme i que encara continua. Malgrat 

tot, un tema és l’estudi de la història i l’altre la difusió que se’n fa. Quin és 

el missatge que es vol transmetre i quina part d’aquest arriba a la societat? 

L’historiador britànic Keith Lowe, en el seu darrer llibre Continente sal-

vaje, en el qual tracta el període posterior de la Segona Guerra Mundial a 

Europa, afirma que quan una societat es troba amb un desastre d’aquest 

tipus el que es vol pensar és que ja s’ha acabat. Però el procés de posar fi 

a una guerra no és com apagar un llum, requereix molt de temps, anys. I, 

especialment, la voluntat de superar el trauma col·lectiu. A França, després 

de la guerra, el general De Gaulle va assumir un dels principals problemes 

que tenia el país, recuperar la unió de la societat francesa. Durant el conflic-

te, la major part de la lluita no va ser entre la Resistència i l’Alemanya nazi, 

sinó entre la Resistència i els col·laboracionistes francesos. Va ser gairebé 

una guerra civil. Per això, per aconseguir la unió es va crear el mite que la 

311 Vegeu sobrequés, J.; Molinero, C. i sala, M. (ed.) (2003). Els camps de concentració i el 
món penitenciari a Espanya durant la Guerra Civil i el franquisme. Barcelona.

312 Entrevista a Josep M. Muñoz al diari Ara, 14 d’abril de 2017.
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gran majoria de francesos eren resistents actius a l’ocupació alemanya. A 

Sud-àfrica, després de l’apartheid, amb Nelson Mandela de president, es 

va adoptar el model de «coneixerem que ha passat però no castigarem nin-

gú». Només volem saber la veritat i després podrem perdonar a qui demani 

perdó. A Alemanya, més enllà dels judicis de Nuremberg a la cúpula nazi, 

imposats pels vencedors, el veritable procés de desnazificació promogut 

per la mateixa justícia alemanya no va començar fins als anys seixanta.313 

Aquí, a Catalunya i a Espanya, malauradament, el trauma de la Guerra 

Civil i de la repressió franquista encara no s’ha resolt. Acabada la guerra, no 

hi va haver cap esperit de conciliació. Després de l’enfrontament bèl·lic hi 

va haver una falta absoluta de generositat i de noblesa, la pau va esdevenir 

un ordre petrificat i imposat. Després de l’inici de la Transició, ara fa qua-

ranta anys, encara no s’ha pogut establir un diàleg que faciliti el consens 

polític i social, necessari i imprescindible, per configurar el missatge que 

es vol transmetre a la societat. En aquest sentit, doncs, quatre dècades de 

temps perdut. Ara, vuitanta anys després de l’inici de la Guerra Civil, el fet 

més determinant del segle xx, encara no hi ha un acord sobre com explicar 

aquest període als joves i a les generacions futures.

En aquest context, cal entendre la memòria històrica i la seva recupe-

ració com tot aquell conjunt d’actuacions que s’esforcen a relacionar el 

present amb el passat amb l’objectiu de donar a conèixer a la societat el 

que va succeir. És a dir, relacionar i vincular el coneixement històric am 

la problemàtica política i social del moment actual. En definitiva, conèixer 

ara la nostra història per aprendre a construir el futur. Avançar, sí, però 

mirant pel retrovisor. Malgrat aquesta manca de diàleg o consens al qual 

ens referíem, les accions de recuperació de la memòria històrica malden 

per recuperar aquell temps que no s’hagués hagut de perdre i, si més no, 

reconèixer i reparar la injustícia històrica en la qual encara viuen molts dels 

vençuts de la Guerra Civil. 

En un present immers en el fenomen de la globalització, una difusió 

socialment àmplia de la història esdevé, ara més que mai, un exercici útil 

i necessari. Útil i necessari tant per trobar en el passat els orígens i els ele-

313 Vegeu Judt, T. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945.
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ments que configuren la nostra identitat col·lectiva, com aquells punts de 

referència que ens poden ajudar a situar-nos en aquesta crisi de valors ac-

tual. I encara poden ajudar més quan la divulgació de la història se centra 

en el coneixement del temps i de l’espai que ens és més proper, la història 

contemporània recent i l’espai on es viu: les actuacions que es porten a ter-

me presenten un valor afegit, especialment per als més joves. 

En els llibres de text de segon de Batxillerat s’afirma que la Guerra Civil 

és el fet històric del segle xx més significatiu, determinant i dramàtic de la 

història d’Espanya i de Catalunya. Tanmateix, després d’aquesta declaració, 

ens podem preguntar què en saben, els joves, quan acaben el Batxillerat? 

Són conscients que d’una manera o d’una altra són hereus directes de tot 

el que va passar? Poden conèixer i valorar correctament les influències 

d’aquest passat sobre el seu present? 

Per entendre l’abast dels conflictes bèl·lics actuals a Síria o a l’Iraq, o 

bé per comprendre què significa el drama dels refugiats que, fugint de les 

guerres, intenten arribar a Europa, pot haver-hi res més oportú que conèi-

xer què van representar els bombardejos sobre la població durant la Guer-

ra Civil o els centenars de milers de refugiats que l’any 1939 van marxar a 

l’exili? Posar en valor el discurs de la pau i de la solidaritat entre els homes 

i les dones ha ser un dels eixos vertebradors de la recuperació de la memò-

ria històrica, d’aquesta connexió del present amb el coneixement històric. 

Els joves d’avui en dia ja no han sentit parlar de la guerra ni de la foscor 

del franquisme, i veuen la història de fa vuitanta anys igual que la dels se-

gles xi o xviii, una història distant, d’un altre temps i d’una altra gent, com 

si ells no fossin els nets o els besnets de tot el que va succeir. Certament, és 

difícil competir contra l’allau d’informació que reben actualment els joves 

i que pot conduir a la saturació, és a dir, a la desinformació. Tanmateix, al 

nostre favor tenim que si sabem transformar la informació històrica en una 

experiència perdurable, el missatge arribarà. Com podem fer-ho? Apel·lant 

principalment a dos factors. D’una banda, el parentiu i el lligam directe amb 

els que ho van viure, i de l’altra, la proximitat de l’espai. Tot es va esdevenir 

en els carrers, places i edificis que trepitgen i veuen cada dia. Si no s’aprofita 

aquesta proximitat directa amb el receptor, els joves continuaran conside-

rant tan fantàstica i exòtica la batalla de Lepant com la batalla de l’Ebre, la 
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Guerra Civil o el franquisme seran per ells episodis tan llunyans com les 

guerres púniques i la democràcia serà un règim polític com qualsevol altre 

i, per tant, no cal defensar-lo ni participar-hi. 

És en aquest sentit, que des de l’any 2009 fins a l’actualitat, com en 

molts altres llocs de Catalunya, s’han dut a terme diferents actuacions per 

a la recuperació de la memòria històrica a Tarragona, centrats bàsicament 

en la recuperació d’espais, la promoció de la recerca, la programació con-

junta d’actes de difusió i les rutes pedagògiques «Els llocs de la memòria».

2. Recuperació d’espais de la memòria històrica de Tarragona

Entre els anys 2009 i 2011, gràcies a la col·laboració i suport econòmic del 

Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tar-

ragona va recuperar diferents espais que conformen els Llocs de la memòria 

de Tarragona: el refugi antiaeri públic situat al Palau Municipal (2009), la 

presó de Pilats a la Torre del Pretori de la plaça del Rei (2010), la dignificació 

de la fossa comuna del Cementiri de Tarragona (2010), el refugi antiaeri 

particular de Casa Canals (2011) i el monument a les víctimes de la repressió 

franquista al turó de l’Oliva (2011). 

2.1. Refugis antiaeris de l’Ajuntament de Tarragona 

Un dels «experiments» bèl·lics practicats durant la Guerra Civil (1936-1939) 

que malauradament va tenir més èxit fou la utilització de l’aviació per bom-

bardejar sistemàticament la població civil amb l’objectiu de paralitzar i des-

moralitzar la rereguarda. Tarragona, com d’altres ciutats catalanes, va patir 

els atacs aeris durant prop de vint mesos, entre 1937 i 1939.314 

El dia 17 de juny de 1937, onze mesos després de l’inici de la Guerra Ci-

vil, es produeix el primer bombardeig aeri sobre la ciutat. Tres avions Savoia 

S 81 italians, procedents de les bases de Mallorca, llancen 26 bombes, que 

causen 9 morts i 48 ferits. La reacció popular és d’indignació i d’odi contra 

l’agressor. Un mes més tard, a un quart de deu del vespre del 19 de juliol, 

314 Vegeu Piqué Padró, J. (1998). La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a Tarragona 
(1936-1939) i arnabat Mata, R.; Íñiguez gràcia, D. (2013). Atac i defensa de la rereguarda: 
els bombardeigs franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 1936-1939. 
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tres trimotors de l’aviació italiana deixen anar 34 bombes sobre Tarragona. 

Com a resultat hi ha 51 víctimes mortals i 104 ferits. En un sol atac, es re-

gistren el 22 % del total de víctimes de tota la guerra. A més a més, 10 cases 

queden destruïdes i 19 més pateixen greus desperfectes. L’endemà d’aquella 

nit terrorífica, els sentiments col·lectius d’indignació i hostilitat provocats 

pel primer bombardeig es transformen en impotència i pànic després del 

segon atac. Entre els mesos de juny i desembre de 1937 es registren 19 atacs 

aeris amb la participació de 50 avions, que llancen més de 400 bombes. El 

tràgic balanç és de 83 morts i 168 ferits. Només han passat set mesos des 

del primer bombardeig i encara falta un any per a l’acabament de la guerra.

El 20 de gener de 1938, a un quart de nou del matí, els bombarders 

italians ataquen el port de Tarragona. Les 25 bombes que cauen maten 7 

tripulants britànics del buc de càrrega anglès Thorpenes i 3 obrers portuaris 

de la ciutat. Aquest atac aeri té una gran ressonància en la premsa inter-

nacional atesa la nacionalitat de les víctimes. El dia 10 de març l’agressió 

aèria feixista sobre l’estació del ferrocarril de Tarragona afecta dos trens de 

passatgers, una incursió que provoca una autèntica mortaldat: 32 morts i 

40 ferits. El dia 15 de març dos hidroavions alemanys llancen bombes de 

250 quilos sobre el vaixell anglès Stanwell, que, amb un carregament de 

8.000 tones de carbó, està ancorat al port. Les explosions provoquen tres 

víctimes mortals. Paradoxalment, a causa de la metralla alemanya mor el 

capità danès Madsen, inspector internacional del Comitè de No-Intervenció 

encarregat de certificar que no hi havia participació estrangera per ajudar 

cap dels dos bàndols enfrontats.

Des del 17 de juny de 1937 fins al 15 de gener de 1939 la ciutat pateix 

144 atacs aeris durant els quals cauen sobre Tarragona més de 3.800 bom-

bes. Els avions que participen en els bombardejos sobre la ciutat són 324 

de la Legió Còndor alemanya, 263 de l’Aviazione Legionaria italiana i 12 

de la Brigada Hispana de Bombarderos. L’acció indiscriminada de l’avi-

ació feixista registra a Tarragona 230 víctimes mortals ¾166 homes i 54 

dones, 15 dels quals són menors de 14 anys¾ i més de 350 ferits. D’altra 

banda, les bombes causen la destrucció de 74 edificis i l’enderrocament 

parcial de 522 edificis més. Els cost econòmic s’eleva a quasi 20 milions 

de pessetes de l’any 1939. 
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Davant les agressions aèries, cap a final d’estiu de l’any 1937 es consti-

tueix a Tarragona la Junta Local de Defensa Passiva (JLDP), òrgan que ha 

d’accelerar al màxim la construcció de nous refugis i que ha de trobar els 

recursos econòmics necessaris per finançar les obres. La JLDP està inte-

grada pel delegat d’Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya, l’alcalde i 

l’arquitecte i el metge municipals. Per finançar la construcció de la xarxa 

de refugis antiaeris, la JLDP compta bàsicament amb els recursos munici-

pals i les subvencions de la Generalitat. D’altra banda, per intensificar els 

treballs, el febrer de 1938 es decreten unes contribucions obligatòries indi-

rectes sobre les consumicions i serveis d’hotels, fondes, restaurants i bars; 

els bitllets dels espectacles i autobusos interurbans i una quantitat fixa que 

han d’abonar mensualment les caixes d’estalvi i els bancs.

Paral·lelament, sense esperar la intervenció de l’Administració pública, 

sorgeix, en algunes zones de la ciutat, un moviment associatiu aglutinat al 

voltant de l’objectiu comú d’arranjar galeries subterrànies amb suficient capa-

citat. L’aprofitament de les restes arqueològiques de la Tàrraco romana facilita 

la connexió de galeries subterrànies i, en definitiva, possibilita l’habilitació ur-

gent de molts refugis que no exigeixen gaires treballs d’arranjament. L’infor-

me de la Comissaria de la Generalitat destaca la situació paradoxal que es do-

na en el fet que les construccions de la civilització romana han de servir com 

a protecció de les bombes dels seus hereus, l’Aviazione Legionaria italiana.

El mes de març de 1938, la ciutat ja disposa d’una xarxa de 60 refugis 

que poden aixoplugar més de 20.000 persones. Per la superfície i la capa-

citat destaquen els refugis de la plaça de la Font, de l’escola de Saavedra, 

del carrer Gasòmetre i del carrer Merceria. 

El dia 5 de novembre, sobre el cel de la ciutat apareixen 28 bombar-

ders Heinkel He 111 i 12 caces Messersmith 109. Deixen anar prop de 300 

bombes. Sortosament, només es registra una víctima mortal i 12 edificis 

destruïts. Prenent com a exemple aquest mateix dia 5 de novembre, veiem 

com, en tretze hores, a la ciutat l’udol de l’alarma sona 8 vegades i 8 cops 

més per assenyalar la fi de l’alerta. Durant aquell dia, els tarragonins, en 

total, van estar entre cinc i sis hores dins d’un refugi antiaeri. Tanmateix, el 

reduït nombre de víctimes mortals evidencia l’eficàcia dels refugis antiaeris 

per salvaguardar la vida dels ciutadans de Tarragona.
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Plànol del refugi antiaeri del Palau Municipal

Font: Centre d’imatges de Tarragona / L’Arxiu.
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Davant la impotència de la defensa activa basada en els avions caces 

republicans de la base aèria de Reus i en la bateria antiaèria de la ciutat, els 

refugis són l’única mesura eficaç, mesura que evita més pèrdues de vides 

entre la població tarragonina. Tanmateix, la por i l’esgotament són perma-

nents en l’estat de la població. 

El refugi antiaeri del Palau Municipal, recuperat i accessible l’any 2009, 

es va començar a construir l’any 1938. Es tracta d’un espai que està a 8 

metres de profunditat i que té 23 metres quadrats, amb una capacitat per a 

unes 70 persones. Actualment, s’organitzen visites guiades, especialment 

per part dels alumnes que assisteixen a la ruta pedagògica «Els llocs de la 

memòria» de Tarragona, amb el suport d’un audiovisual315 que recull les 

experiències personals de Pere Godall, que va patir els bombardejos, i dels 

continguts que s’imparteixen verbalment. 

D’altra banda, el refugi antiaeri particular de Casa Canals, recuperat 

l’any 2011, és el resultat de la unificació de dos refugis. Amb 85 metres de 

llargària i una superfície de 57 metres quadrats, estava habilitat per acollir 

un màxim de 285 persones. Actualment no és visitable per motius de segu-

retat atesa la filtració d’aigua del jardí superior i que el sostre de les galeries 

no està ben fixat. 

2.2. La presó de Pilats a la torre del Pretori de la plaça del Rei

A la plaça del Rei, l’espai conegut com a castell del Rei o torre de Pilats és 

una de les cantonades del fòrum provincial romà construït a partir dels 

anys setanta del segle i dC.

Durant el segle xii es va convertir en el castell feudal de Robert d’Aguiló 

i al llarg de l’edat mitjana s’hi feren diverses reformes. Al castell s’hi troba-

ven les oficines del veguer reial, representant de la monarquia a Tarragona. 

Des de finals del segle xiv la terrassa superior del castell es feia servir com 

a far i torre de guaita.

Al segle xvii l’espai es va convertir en magatzem militar i més tard en 

caserna. Un segle més tard, la torre ja es denomina «quartel de Pilatos» o 

315 Tarragona sota les bombes, audiovisual dirigit per Mario Pons i produït pel Servei d’Arxiu 
i Documentació Municipal l’any 2009.
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«quarter del rei», ocupat per un regiment suís fins l’any 1809. L’any 1813, 

al final de l’ocupació napoleònica iniciada el juny de 1811, l’Exèrcit francès, 

mentre es retirava de Tarragona, va fer esclatar una important càrrega de 

pólvora que va mig enderrocar el quarter de Pilats.

Posteriorment, des de mitjans del segle xix, la torre, convertida en presó 

de Pilats, va esdevenir l’eix central del sistema penitenciari de la província 

de Tarragona, amb una doble funció: d’una banda, actuava com a presó del 

partit judicial de Tarragona i, de l’altra, acollia tots els processats per l’Au-

diència Provincial procedents de les presons dels partits judicials de Reus, 

Tortosa i el Vendrell, així com dels dipòsits municipals de Montblanc, Falset 

i Gandesa. La presó de Pilats tenia capacitat per acollir una població reclusa 

d’entre 70 i 100 interns. 

L’any 1926 l’Estat declararà el pretori d’August o castell de Pilats com a 

monument nacional pel seu valor patrimonial i el posarà sota la seva ins-

pecció i vigilància. Tanmateix, la funció de presó provincial es mantindrà.

El dia 22 de juliol de 1936, com a conseqüència del sollevament militar 

contra el Govern legítim de la República, militants anarquistes de la ciu-

tat, esperonats per milicians armats vinguts de Barcelona, alliberaran tots 

els reclusos comuns. Quatre dies més tard d’aquesta acció revolucionària 

contra un del principals símbols d’opressió, la presó, ingressarà el primer 

intern acusat d’activitats feixistes. 

Durant els 30 mesos de la Guerra Civil passaran per la presó de Pilats 

més de 550 persones, amb un moviment d’interns que anirà des del mínim 

del dia 15 d’octubre de 1936, amb 11 reclusos, fins al màxim del dia 26 de 

juny de 1938, amb 489 empresonats. Aquesta situació de col·lapse de la 

capacitat de la presó obligarà a la utilització transitòria de l’església de la 

Trinitat, localitzada a la mateixa plaça del Rei, com a centre d’internament.316 

El dia 15 de gener de 1939 l’entrada de les tropes franquistes a Tarra-

gona marcarà l’inici d’una nova onada repressiva, ferotge i sistemàtica. La 

presó de Pilats continuarà sent el centre del sistema penitenciari de les 

comarques tarragonines, que es complementarà amb la presó habilitada 

316 Vegeu Piqué Padró, J. (1998). La crisi de la rereguarda. Revolució i Guerra Civil a Tarra-
gona (1936-1939).
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en el convent carmelità de la Punxa i, com a centre de reclusió de dones, el 

convent de les Oblates. 

A la presó de Pilats, durant l’any 1939, s’hi arribaran a encabir prop 

de 1.400 presoners. La saturació era indescriptible i el col·lapse del centre 

també. Els interns havien de dormir per les escales, gairebé un damunt de 

l’altre. La higiene era molt deficient i la roba no es rentava. Si no era pels 

familiars, el pres es podia estar anys amb la mateixa roba sense rentar. 

L’escassa ventilació, l’amuntegament dels reclusos i la falta d’higiene pro-

vocaren l’aparició de la sarna, els polls i les xinxes, la qual cosa propiciava 

l’aparició de malalties. Aquestes condicions de vida infrahumana en les 

quals malvivien els reclusos s’agreujava encara més per una alimentació del 

tot insuficient: dues menjades al dia a base de cigrons amb aigua. Aquesta 

serà la causa de la defunció de més de 70 reclusos.

Només durant l’any 1939 seran internades a les presons de Pilats, la 

Punxa i les Oblates més de 6.200 persones, amb una mitjana d’ingressos 

mensuals de 520 reclusos. 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’empresonats s’havia reduït a 212. Fins a l’any 1948 es 

registraran més de 10.000 consells de guerra sumaríssims, amb milers de 

condemnes de mort i de reclusió perpètua. Entre els anys 1939 i 1945, 691 

condemnats a pena de mort sortiran de la presó de Pilats per ser afusellats 

dins del cementiri o en el proper turó de l’Oliva.

La torre del Pretori, al costat del Museu Nacional Arqueològic de Tarra-

gona, és visitable des de mitjans dels anys seixanta del segle passat i és con-

siderat un element imprescindible en els circuits turístics per la monumen-

talitat i la vista panoràmica que s’observa des de la terrassa. Tanmateix, fins a 

l’any 2009 no s’havia fet absolutament res per recuperar i donar a conèixer 

la història d’aquest espai durant la Guerra Civil i la repressió franquista. 

La intervenció ha consistit en la col·locació a la sala del sarcòfag d’Hipò-

lit, l’antiga sala dels condemnats a mort, d’una estructura mòbil rectangu-

lar, vidriada, amb fotografies de presos víctimes de la repressió franquista 

i textos explicatius sobre la història recent de la presó de Pilats. En una de 

les cares del rectangle, un monitor projecta l’audiovisual Quan la torre del 

Pretori era la presó de Pilats. 
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Aquest documental, amb una durada de 8 minuts, enregistrat per po-

der ser visionat de forma permanent en aquest espai, recull el testimoni 

esfereïdor de tres empresonats a la presó de Pilats durant la postguerra.317 

Aporten el seu testimoniatge Antoni Floresví Mas de Tarragona, Leandre 

Saún Rafales de Gandesa i Josep Subirats Piñana de Tortosa, i s’hi recull 

la procedència dels reclusos de les diferents comarques de la demarcació 

donada la condició de presó provincial que tenia. 

Sala dels condemnats a mort de la Presó de Pilats

Darrerament s’han senyalitzat seguint el model del Memorial Demo-

cràtic l’exterior de la Presó de Pilats i la pintada revolucionària original que 

es troba a la sala d’entrada de l’Antiga Audiència. 

317 Dirigit i realitzat per Mario Pons, ha estat produït pel Servei d’Arxiu i Documentació 
de l’Ajuntament de Tarragona i ha comptat amb l’assessorament de Jordi Piqué, Joana 
Zapata, Xavier Tolosana i Lluís Balart, membres del Cercle d’Estudis Històrics i Socials 
Guillem d’Oliver del Camp de Tarragona. 

Font: Foto Vallvé. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu.
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2.3. Dignificació de la fossa comuna del Cementiri de Tarragona 

(2010)

Fins ben entrat el segle xxi, la fossa comuna del Cementiri de Tarrago-

na era un espai de difícil accés, degradat, inhòspit i oblidat. L’any 2010, 

la conjunció de les voluntats de l’Ajuntament de Tarragona, de l’empresa 

SERFUMT i del Memorial Democràtic van permetre la seva dignificació i 

recuperació. Primer, amb la neteja i rehabilitació de l’espai. Després, amb 

el descobriment d’una placa monumental, que sota el lema d’un vers ex-

tret de la cançó Campanades a Mort de Lluís Llach recorda «aquells que 

han mort sense tenir el cap cot». La placa conté una relació dels 724 noms 

i cognoms de les víctimes de la repressió franquista i una llista dels muni-

cipis que van perdre els seus veïns, així com el grup escultòric Dignitat, en 

record d’aquestes víctimes. 

El dia de la inauguració, el secretari de Relacions Institucionals i Parti-

cipació de la Generalitat, Josep Vendrell, va manifestar que era «un acte de 

justícia que feia temps que demanava la societat» i va recordar que aquesta 

era la primera actuació de dignificació d’una fossa des de l’aprovació de la 

Llei de fosses, una llei pionera a tot l’Estat que reconeix el dret dels fami-

liars a obtenir informació sobre el destí dels seus parents desapareguts, 

a la senyalització del lloc de l’enterrament i, si escau, a la recuperació de 

les restes. L’objectiu és reconèixer la dignitat de les persones desaparegu-

des durant la Guerra Civil i la dictadura i el dret de la societat a conèixer 

la veritat del passat, evitar que les fosses comunes caiguin en l’oblit i se-

nyalitzar i dignificar els llocs dels enterraments per recuperar-los com a 

espais de memòria. El text de la senyalització d’aquest espai recorda que 

és en memòria «de les persones sepultades en aquest cementiri que van 

perdre la vida per haver defensat la dignitat, les llibertats i els drets indi-

viduals i col·lectius, l’autogovern de Catalunya i la legalitat republicana 

(1939-1948)».

Actualment, aquest espai és visitat pels recorreguts organitzats pel Fò-

rum de la Memòria de Tarragona i per les commemoracions anuals de 

l’Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. 
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Placa que recorda les víctimes de la repressió franquista a la fossa comuna 
del cementiri

2.4. Monument a les víctimes de la repressió franquista a l’Oliva 

(2011)

Finalment, l’any 2011 es va realitzar la darrera d’aquestes actuacions, amb 

la inauguració del Monument als afusellats al turó de l’Oliva, obra de Lara 

Heredia i Miguel Martinena. Es tracta d’una font de 3 metres d’altura per 5,5 

metres de llargària. Conté tants forats com persones van ser afusellades en 

aquest indret o en el cementiri que hi ha al costat. El primer afusellament 

fou el 28 de febrer de 1939 i fins al desembre de 1948, a Tarragona, foren 

executades 691 persones.

Font: Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu.
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3. Recerca històrica

Entre els anys 2007 i 2008, amb la coordinació de l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Tarragona i l’ajut econòmic del Memorial Democràtic, es van dur 

a terme dos projectes de recerca:

1) «Lluita antifranquista i transició democràtica a la ciutat de Tarra-

gona (1969-1981)», dirigit per Josep Sánchez Cervelló, catedràtic 

d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili.

2) «Dones durant el franquisme i la transició democràtica a Tarrago-

na (1950-1981)», dirigit per Montserrat Duch Plana, catedràtica 

d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili.

Els dos projectes s’han basat en la realització d’entrevistes en format àu-

dio a persones de diferents àmbits de la vida política, social, sindical, veïnal 

i cultural d’aquest període i que tenien en comú la seva vivència personal a 

Tarragona. Posteriorment, aquestes entrevistes es van transcriure.

Es tracta, sense dubte, d’històries de vida, ja que les persones no ex-

pliquen només la seva participació en la lluita antifranquista, sinó tot allò 

referent a les seves experiències, sensacions, sentiments, impressions... és 

a dir, el vessant més vivencial.

El resultat final dels dos projectes de recerca foren 39 entrevistes en 

format àudio i transcrites i la publicació de dos llibres.318 

Totes les entrevistes d’àudio, les fotografies, les transcripcions i la do-

cumentació que es va localitzar foren incorporades a l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Tarragona de l’Ajuntament de Tarragona, on són accessibles per 

ser consultats.

L’any 2010, mitjançant una nova subvenció del Memorial Democràtic, 

sota la direcció de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, l’historiador 

F. Xavier Tolosana va dur a terme la recerca «Víctimes de la repressió fran-

quista a Tarragona», amb l’objectiu de determinar i identificar les vícti-

mes de la repressió franquista de la demarcació de Tarragona que van ser 

318 duch i Plana, M.; Ferré baldrich, M. (2009). De súbdites a ciutadanes: dones a Tarragona, 
1939-1982. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials «Guillem Oliver» del Camp 
de Tarragona i Suanes Larena, Marc (2010) Plantant cara al sistema. Les llavors del canvi. 
Els moviments socials al Tarragonès (1975-2010). Tarragona: Arola Editors.
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afusellades o van morir per malaltia i van ser enterrades en fosses o en 

nínxols del cementiri de Tarragona. El resultat final va ser una relació de 

766 víctimes (757 homes i 9 dones), amb indicació de la font, cognoms i 

nom, presó, edat d’ingrés a la presó, cementiri, lloc de naixement, lloc de 

residència, comarca, professió, data del consell de guerra, condemna, cau-

sa de la defunció, data de la mort i observacions. La recerca va permetre la 

identificació dels noms que s’havien de col·locar a la placa monumental de 

dignificació de la fossa comuna del cementiri. Actualment, aquesta relació 

de víctimes, que s’incrementa periòdicament amb les noves recerques, és 

accessible al web de L’Arxiu.319 

4. Programació conjunta d’actes de difusió

L’any 2006, coordinat pel Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de 

l’Ajuntament de Tarragona, es va desenvolupar el primer precedent de pro-

gramació conjunta de difusió de memòria històrica, amb la participació de 

diferents institucions i entitats de la ciutat: «Proclamació de la II República. 

Setanta-cinc anys». La suma d’esforços i recursos va possibilitar comme-

morar la proclamació de la Segona República l’any 1931, amb l’objectiu de 

donar a conèixer, d’una banda, els canvis polítics, socials i culturals que va 

generar el règim republicà en un curt espai de temps, entre els anys 1931 i 

1936, tant a Espanya com a Catalunya i, de l’altra, com es reflectiren aquests 

canvis en la vida de la ciutat i dels tarragonins durant bona part de la dècada 

dels anys trenta del segle passat. 

Respectant les funcions, dinàmiques, programacions i recursos propis 

de cada entitat, centre o institució, i per tal d’evitar duplicitats i coincidèn-

cies, es va acordar plantejar els continguts de les activitats i el calendari dels 

actes entre el 14 de març i el 14 de juny de l’any 2006. El programa contenia 

tres exposicions, sis conferències, un concert, un espectacle poeticomusical, 

una lectura dramatitzada, tres projeccions de pel·lícules, la presentació de 

319 En el mateix apartat es pot consultar la relació de víctimes de la violència revolucionària 
(1936-1937), a: <http:// arxiu.tarragona.cat>.
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quatre publicacions, dues visites guiades i una activitat adreçada als infants. 

Més de 7.000 persones van assistir als diferents actes.

Aprofitant les sinergies creades l’any 2006 i seguint el mateix model, 

l’any 2009 es va dur a terme el programa conjunt d’activitats sota el lema 

«Només en fa setanta», per rememorar el 70è aniversari de l’acabament de 

la Guerra Civil a Tarragona, el 15 de gener de 1939. La recuperació d’una 

efemèride del passat és útil i convenient si té com a objectiu difondre la 

nostra història i serveix, com és el cas, per rebutjar la irracionalitat i la cru-

eltat de les guerres, així com per reivindicar en el present i en el futur la 

convivència democràtica i pacífica entre els homes i les dones.

Aquesta va ser la primera ocasió en què aquesta efemèride històrica 

fou commemorada a Tarragona amb un ampli ventall d’activitats i la parti-

cipació de diferents institucions i entitats. El programa va incloure quatre 

exposicions (entre les quals destacaven la fotogràfica «Robert Capa, aquí» i 

l’exposició «Pau Casals a l’exili»; dotze conferències; cinc projeccions (amb 

l’estrena de La Batalla de la Memòria, de Mario Pons); el Congrés sobre 

Església i Guerra Civil; les Jornades sobre les Fonts Orals de la Universitat 

Rovira i Virgili; quatre publicacions, i les visites guiades al recuperat refugi 

antiaeri de l’Ajuntament de Tarragona. En total, més de 10.000 persones 

van assistir als actes que es van desenvolupar entre el 15 de gener i el 30 

d’abril de l’any 2009.
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Per diferents circumstàncies, aquest model de difusió de la memòria 

històrica en l’àmbit local es va aturar i no es va recuperar fins tres anys 

més tard, l’any 2013, tot i que amb molts menys recursos, amb el progra-

ma «75è aniversari dels bombardejos sobre la ciutat de Tarragona»: dues 

exposicions, una conferència i la presentació d’un llibre. Prop de 500 

persones van assistir a les diferents propostes entre el 10 de gener i el 2 

de febrer de 2013.

L’any següent, entre el 9 i el 30 de gener de 2014 es va dur a terme el 

programa per commemorar el «75è aniversari de la fi de la Guerra Civil a 

Tarragona». En aquesta ocasió els actes van comptar amb l’estrena del docu-

mental El món on volíem viure. Robert Capa, 15 de gener de 1939,320 la projecció 

de tres documentals més, tres conferències, una visita guiada als espais de 

la repressió franquista, una taula rodona sobre el franquisme organitzada 

per la Universitat Rovira i Virgili i el concert de música en viu sota el nom 

de «Taverna Republicana». Pel que fa a les publicacions, cal esmentar la pre-

sentació del llibre Atac i defensa de la rereguarda. Els bombardejos franquistes 

a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 1936-1939, de Ramon Arnabat 

i David Íñiguez, i el col·leccionable editat pel Diari de Tarragona «Los 100 

consejos de guerra del franquismo». El programa també va incloure la pro-

ducció de dues exposicions: «Memòria democràtica a Tarragona. Un passat 

320 Una producció de Lavínia Productora, Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola.
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per no oblidar» i «Bombes, presons flotants i repressió al Port de Tarragona 

(1936-1939)». En total es van celebrar catorze actes que van aplegar l’assis-

tència de prop de 2.000 persones. 

L’any 2015, entre el dies 15 de gener i 6 de febrer, es va desenvolupar 

el programa «15 de gener de 1939. El final de la Guerra Civil a Tarragona». 

Entre els actes inclosos en aquest programa destaquen l’exposició «Tarra-

gona sota les bombes», la recepció del fons documental Josep M. Boronat 

Recasens, dues visites guiades, una als espais de la repressió franquista i 

l’altra als espais de la Guerra Civil al Port de Tarragona, un taller sobre la 

visió bibliogràfica del primer franquisme a la ciutat, dues presentacions 

de llibres (La Tarragona silenciada. L’opressió de l’aparell franquista, de Josep 

Recasens, i El passat ens empaita. Vicissituds d’un fill d’exiliat republicà, de 

Gentil Puig), les representacions teatrals del col·lectiu TeclaSmit La dona 

jueva i Instrucció de sumari i l’estrena de l’audiovisual Quan la mort venia 

del cel, que recull els testimonis de disset persones que van patir els bom-

bardejos sobre Tarragona. En total, més de 700 persones van assistir a les 

diferents activitats proposades.

L’any 2016 es va commemorar el 80è aniversari de l’inici de la Guerra 

Civil espanyola (1936-1939) i, com en anteriors edicions, al voltant de la 

data del final del conflicte bèl·lic a Tarragona diferents institucions i enti-

tats culturals van programar un seguit d’actes recollits sota el títol «15 de 

gener de 1939. El final de la Guerra Civil a Tarragona». Es tractava d’un 

seguit d’activitats de difusió per ajudar a conèixer què va succeir abans 

i després del final de la Guerra Civil a la nostra ciutat, és a dir, des de la 

Segona República fins al Franquisme. En concret, es van programar cinc 

conferències, dues visites guiades i un taller bibliogràfic. Les novetats 

d’aquesta edició van ser la presentació de la ruta pedagògica «Els llocs de 

la memòria» de Tarragona i la creació d’una nova entitat local que té com 

a objectiu la recuperació de la memòria històrica: el Fòrum de Tarragona 

per la Memòria. En total els actes van registrar l’assistència d’unes 800 

persones. 

L’any 2017 s’ha dut a terme la darrera edició del programa «15 de ge-

ner de 1939. El final de la Guerra Civil a Tarragona». En concret, s’han 

programat sis conferències, tres visites guiades als espais de la memòria, 
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dues exposicions, un taller de refotografia, tres presentacions de llibres, 

dues interpretacions escèniques, una recreació teatralitzada i una jornada 

simposi. Entre els actes d’aquesta edició destaquen per la seva novetat la 

recreació teatralitzada del trasllat de les dones des de la presó de Pilats 

fins a la presó de les Oblates, que va comptar amb la participació de 250 

voluntaris i l’assistència d’un miler de persones. També les interpretacions 

escèniques del Col·lectiu TeclaSmit, la conferència sobre les polítiques 

públiques de memòria de Carme García, Directora General de Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i el simposi organitzat pel 

Memorial Democràtic que ha aplegat diferents historiadors especialistes. 

També cal esmentar les exposicions «Revolució i Guerra Civil a Tarragona 

en imatges d’Hermenegild Vallvé» i «14 d’abril. Els anhels d’un poble». 

L’assistència a les diferents convocatòries ha comptat amb prop de 1.800 

persones.

Els principals organitzadors d’aquestes edicions, que ja s’han consoli-

dat entre la segona quinzena del mes de gener i la primera quinzena del 

mes de febrer de cada any, són, entre d’altres, l’Arxiu Històric de la Ciutat 

de Tarragona, l’Arxiu del Port de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarra-

gona, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, el Departa-

ment d’Història de la Universitat Rovira i Virgili i diferents associacions i 

entitats com Òmnium Cultural del Tarragonès, Cercle d’Estudis Històrics 

i Socials Guillem Oliver, Col·lectiu TeclaSmit o el Fòrum de Tarragona 

per la Memòria, amb la coordinació del Servei d’Arxiu i Documentació 

Municipal de l’Ajuntament de Tarragona.

El ressò dels programes en els mitjans de comunicació a escala local ha 

estat considerable, i també s’ha fet una seguiment a TV3 o TAC12 segons 

les característiques de cada tipus d’acte concret. Així mateix, també s’ha 

registrat un abast significatiu a les xarxes socials i s’ha creat un grup de 

Facebook amb prop de 350 membres. El balanç final d’aquestes set pro-

gramacions conjuntes de difusió dutes a terme entre l’any 2009 i l’any 

2017 registren el resultat global de més de 100 actes i prop de 26.000 

assistències. 
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5. Ruta pedagògica «Els llocs de la memòria» de Tarragona

El gener de 2016 es va presentar públicament la ruta pedagògica «Els llocs 

de la memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista a Tarragona». L’ob-

jectiu d’aquesta proposta didàctica és afavorir el coneixement dels alumnes 

de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat del període més rellevant i dramàtic del segle 

xx: la Guerra Civil i la repressió franquista posterior.

En aquest sentit, els continguts impartits a l’aula per part del professo-

rat, més centrats en Espanya i Catalunya, es veuen reforçats amb aquesta 

ruta pedagògica per la proximitat que té per a l’alumne. En primer lloc, 

per la proximitat en el temps, ja que només fa 80 anys de tot plegat. Per 

tant, encara hi ha moltes persones entre nosaltres i a la mateixa família de 

l’alumne que d’una manera o altra van viure aquest període. Així doncs, hi 

ha una línia directa amb aquest passat més immediat que cal transmetre 

com un llegat als més joves. 

En segon terme, la proximitat en l’espai, és a dir Tarragona, la ciutat 

per la qual es mouen els joves habitualment, plena d’edificis, cases i llocs 

impregnats d’aquesta història que ressegueix la ruta.

Abans d’oferir la ruta, es va fer una primera visita de prova adreçada exclu-

sivament als professors, una trobada que va servir per recollir les seves aporta-

cions i observacions. Des d’aleshores i fins al mes de juny, es van dur a terme 

12 rutes, amb l’assistència de més de 350 alumnes procedents de sis centres 

docents. Aquest any 2017, hi ha previstes 12 rutes més amb l’assistència de 

més de 400 alumnes de 8 centres docents. La ruta s’ofereix gratuïtament.

Prèviament a la realització de la ruta per part dels alumnes i per reforçar 

els continguts impartits pels professors, els centres reben una «maleta didàc-

tica» per utilitzar a l’aula que conté còpies de documents, plànols, fotografies 

i premsa relativa al període històric, així com llibres per ampliar la matèria: 

un conjunt de documents i materials per remenar i incentivar l’interès.

La ruta pedagògica, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per l’Arxiu 

Històric de la Ciutat de Tarragona, amb la participació del Fòrum de Tar-

ragona per la Memòria, dura aproximadament cinc hores, entre les 9.00 i 

les 14.00 h. Durant tot el matí, els alumnes visiten en primer lloc el Palau 
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Municipal de la Plaça de la Font. A la sala d’actes reben una explicació sobre 

la Revolució i la Guerra Civil a Tarragona: el cop d’estat frustrat, la forma-

ció de les milícies, la repressió incontrolada, les transformacions i signes 

de la revolució i l’impacte de la guerra sobre la ciutat. En el mateix espai 

es projecta l’audiovisual Tarragona sota les bombes. Després visiten el refugi 

antiaeri ubicat al Palau Municipal mentre es parla del que van significar 

els bombardejos sobre la població civil i es compara amb els bombardejos 

sobre les ciutats que es pateixen en els conflictes actuals. Posteriorment, 

la ruta es dirigeix fins a l’edifici de l’Antiga Audiència, l’espai on es feien 

els consells de guerra sumaríssims de la repressió franquista, en el qual es 

compten més de deu mil processos. Aquí, els continguts orals es comple-

menten 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 exe-

cutats. La visita segueix 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 1939 i 1945 i d’on sortiren 691 persones condemnades a mort per a 

ser executades. Es visita la sala on s’estaven els que havien de ser afusellats i 

aquí, en veu alta, alguns alumnes llegeixen una selecció de cartes de comiat 

que els condemnats adreçaven als seus familiars just abans de l’execució. 

Durant el recorregut fins al nou punt de la ruta, els alumnes, repartits 

en petits grups, practiquen la refotografia en diferents indrets de la ciutat, 

seguint la tècnica del fotògraf Ricard Martínez, a partir de diferents imat-

ges històriques que s’han cedit prèviament. Després, les fotografies són 

penjades a Instagram. 

Finalment, la ruta acaba a L’Arxiu, situat a l’Espai Tabacalera, on es 

projecta un darrer audiovisual que difon què és i quines funcions té aquest 

centre, així com els documents que s’hi troben i la possibilitat de desenvo-

lupar treballs de recerca amb la premsa i els llibres de la Biblioteca Heme-

roteca Municipal. 

Els alumnes que participen a l’experiència en fan una valoració mit-

jançant un formulari sobre les impressions que han viscut en el recorre-

gut. Aquestes valoracions ajuden a adaptar i introduir millores a la ruta en 

successives edicions. En les de tipus qualitatiu els alumnes destaquen que 

han viscut de primera mà fets que havien vist només en els llibres i també 
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el valor de descobrir esdeveniments que van ocórrer a la seva ciutat i dels 

quals no eren conscients. Un alumne va opinar que «tot i que els meus avis 

ja m’havien parlat d’aquests llocs, trobo molt necessari que s’expliqui i, per 

tant, que no s’oblidi».

Cal destacar que els alumnes, després de la visita, entenen el valor de 

recuperar la memòria històrica i veuen la seva ciutat des d’un nou punt de 

vista que els resulta revelador. En definitiva, la ruta pot ser una experiència 

perdurable pels alumnes. Per tot plegat la ruta «Els llocs de la memòria» de 

Tarragona és un recurs fonamental per aconseguir objectius molt concrets 

del currículum d’història que van més enllà del treball amb textos dins l’aula 

i que tenen a veure amb l’empatia històrica i l’establiment de vincles entre 

passat, present i futur. 

6. Cloenda

Davant de la necessitat de connectar el present amb el passat més recent (la 

història dels últims vuitanta anys), des de l’any 2009 a Tarragona s’han dut 

a terme diferents iniciatives en el marc de la recuperació i la difusió de la 

memòria històrica que s’articulen en quatre àmbits que es complementen 

entre si: recuperació d’espais, promoció de la recerca, programació anual 

d’actes de difusió i rutes pedagògiques als llocs de la memòria. 

Malauradament, s’ha començat molt tard, de manera que s’ha perdut 

molt temps: més de trenta anys després del restabliment de la democràcia. 

Per aquest motiu,  desenterrar la memòria en aquests moments és una 

tasca més feixuga. Aquesta tasca no ha de dependre exclusivament de les 

principals institucions que la vertebren, el Memorial Democràtic i l’Ajun-

tament de Tarragona: és necessari, també, que hi participin altres agents, 

com la Universitat Rovira i Virgili, arxius, biblioteques i la societat civil. 

Ampliar el ventall dels promotors de la recuperació de la Memòria Històrica 

a Tarragona possibilita expandir la base social dels receptors del missatge, 

la ciutadania, especialment entre els més joves. Aquest objectiu no es pot 

aconseguir si no és amb una programació oberta, persistent i constant que 

any rere any ajudi a conèixer el passat i enforteixi la baula que el vincula 

amb el present per construir un futur millor.
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