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Com un més dels 
signes de moder-
nització de la so-
cietat d’ara fa cent 
anys, que des de 
l’òptica actual ens 
comença a semblar 
força obsolet, el 
1929, convocat 
pel diari madri-
leny Abc, es va 
convocar a l’Estat 
espanyol el primer 
certamen de Miss, 
que va atorgar el 
títol de “Señorita 
de España” a la 
valenciana Pepita 
Samper. A Catalu-
nya, l’organització 
va anar a càrrec 
d’El Día Gráfico i, 
a Tarragona, l’any 
1934, durant la 
Segona República, 
el primer concurs 
va ser assumit 
per l’Associació de Premsa 
de Tarragona. Les normes 
del concurs establien que hi 
podien participar totes les 
noies entre 17 i 26 anys, filles 
de les comarques tarrago-
nines, amb l’obligació a la 
guanyadora de concórrer a 
l’elecció de Miss Catalunya.

L’elecció es va dur a terme 
durant una vetllada celebrada 
al Teatre Principal de la Ram-
bla Vella el dia 4 d’abril i els 
beneficis anaven destinats a la 
Germandat de l’Associació de 
Premsa. Diverses institucions 
i els comerços de la ciutat 
hi varen col·laborar oferint 
obsequis per a la guanyadora 
i per a sortejar entre la resta 
de participants. El ball va 
començar a dos quarts d’onze 

del vespre, amenitzat per les 
orquestres Gols Jazz i Ameri-
can Jazz i es va retransmetre 
en directe per Ràdio Tarrago-
na. Tot plegat, “els vestits de 
les orquestres i els micròfons 
ens parlaven de modernitat, 
de nova vida”, tal com ho 
recull la crònica del diari.

El jurat va nomenar Maria 
Dolors Serres Sena com a 
Miss Tarragona, li va impo-
sar una banda d’honor i li va 
oferir un ram de flors. Amb 
l’assistència de les principals 
autoritats republicanes, el 
ball es va allargar fins a quarts 
de cinc de la matinada. 

El 8 d’abril, el Diari de Tarra-
gona publicava una foto-
grafia, fet no gaire habitual 

encara, de M. Dolors Serres. 
Miss Tarragona va iniciar el 
seu regnat amb un viatge a 
Barcelona, sempre acompa-
nyada dels pares, en el qual va 
visitar l’exposició “Turisme a 
Tarragona”. Finalment, en el 
certamen de Miss Catalunya, 
la representant tarragonina 
va quedar en segona posició. 

El 5 de maig, en el ball de 
l’Associació de Premsa desti-
nat a les colònies escolars, M. 
Dolors Serres va pronunciar 
un discurs sentit i no exempt 
de lirisme: “La meva il·lusió 
hauria estat de portar-vos el 
preat trofeu per a Tarragona. 
La seva història, a l’ensems 
que la fa immortal, ens 
recorda el seu gran passat, 
que té més valor que la de 

moltes altres ciutats, perquè 
fou gran en tots els ordres, i 
en l’època en què més culte 
es rendí a les ciències, les 
arts i a tot el que és bell. Per 
això jo hauria volgut fer-vos 
ressorgir i aixecar de nou el 
vostre esperit per a elevar-lo 
amb arrogant sobirania, no ja 
sobre Catalunya, sinó sobre 
tot Espanya, per a dir que la 
grandesa passada no ha mort 
pas sinó que s’ha refugiat en 
un quadre magnífic i d’insu-
perable bellesa format per 
la nostra mar d’aquest blau 
puríssim, acariciant l’or vell 
de les nostres muralles.” I
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LA VETLLADA ES VA CELEBRAR 
AL TEATRE PRINCIPAL DE 
LA RAMBLA VELLA I ES VA 
RETRANSMETRE PER RÀDIO
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