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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 Barcelona. 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 fundació 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 recentment 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 Catalunya 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 president de la Diputació de Tarragona.
En el mateix període, va ser un dels
fundadors del Banc Comercial de Tarragona 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 empresonament arran dels Fets d’Octubre del 1934.
Seran anys en els quals des de l’Ajuntament 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 nomenat director general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, càrrec
que compaginarà amb la direcció de la
Comissaria de la Restauració del Monestir de Santes Creus entre 1936 i 1938.
El gener del 1939 s’exiliarà a França, on
serà un dels responsables de la Residència de Montpeller, centre d’acollida
d’intel·lectuals i polítics catalans. Restarà a l’exili fins al 1945, any en el qual
retornarà aprofitant l’indult del règim
franquista. Amb seixanta-vuit anys, fixarà la seva residència a Barcelona, on es
dedicarà a exercir la seva tasca professional fins al 1967, l’any de la seva mort. I

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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