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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
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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

EL RACÓ DE L’ARXIU

ARA FA CENT ANYS,
LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

ES VA COMENÇAR A 
ESTENDRE A SECTORS 

MÉS AMPLIS DE LA 
SOCIETAT TARRAGONINA


