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En el marc del programa LOCARTS TGN 80 que commemorava el 80è
aniversari de la visita de Federico García Lorca a Tarragona, el 4 de
novembre de 2015 s’inaugurava a l’Arxiu l’exposició “Federico García
Lorca i Tarragona (1935-1936)”, produïda per l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Tarragona i la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, amb la
col·laboració del Departament de Filologia Hispànica de la URV i de
l’artista Josep Maria Rosselló. Ara, cinc anys més tard, recuperem en
format article els textos i les imatges que varen servir per produir
l’exposició.

La ciutat de Tarragona
L’any 1935, ara fa vuitanta cinc anys, Federico García Lorca va visitar en
dues ocasions Tarragona, una ciutat petita amb una població que no
arribava als 35.000 habitants.
L’estructura econòmica de Tarragona estava configurada per una escassa
presència del teixit industrial, una activitat comercial important que
giravoltava entorn del port i un sector de serveis dedicat a cobrir la
demanda local. Les dues principals empreses que existien i que es van
constituir durant els anys trenta eren la Fàbrica de Tabacs i la refineria de
petrolis de la CAMPSA. D’altra banda, es registrava un sector terciari molt
superior a la mitjana de Catalunya, integrat en bona part per religiosos,
funcionaris, militars i forces d’ordre públic. La capitalitat administrativa,
eclesiàstica i militar de la ciutat també determinava una estructura
econòmica subdesenvolupada.

L’Ajuntament republicà que es va constituir amb la proclamació de la
Segona República el 14 d’abril de 1931 va heretar tota una problemàtica
endèmica a la qual es va haver d’enfrontar: la manca d’abastiment d’aigua
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potable a la ciutat, l’atur obrer, l’analfabetisme i la falta de places per a
l’escolarització de tots els infants. Greus problemes que s’havien de
resoldre urgentment amb una hisenda totalment buida i un dèficit de mig
milió de pessetes. Tanmateix, el govern de l’alcalde republicà Pere Lloret
només va disposar de tres anys i mig per actuar, ja que va restar
empresonat durant gairebé un any i mig a partir dels Fets d’Octubre del
1934.
Tanmateix, entre l’abril de 1931 i l’octubre de 1934, l’Ajuntament de
Tarragona, amb Pere Lloret com a alcalde, desplegarà una gran activitat.
En l’àmbit de la cultura, el govern municipal republicà, estarà darrere de
dos dels principals eixos de la nova política municipal republicana: la
recuperació i defensa de la llengua catalana i la potenciació de la
instrucció pública. En aquest sentit, es facilitarà la publicació de noves
revistes en català, es concediran subvencions a l’ensenyament del català i
es reforçarà la seva promoció amb concursos escolars o d’altres
expressions de la cultura catalana des de la música, l’art o l’arquitectura.
Altres actuacions municipals que tindran una càrrega ideològica
republicana foren el canvi de noms de carrers: la plaça de la Font passarà
d’anomenar-se de la Constitució a plaça de la República, la Rambla de Sant
Joan es dirà Rambla 14 d’abril, el carrer Reina Maria Cristina serà García
Hernández, el carrer Reial serà Fermín i Galán, la Rambla Sant Carles serà
Pablo Iglesias, la plaça del Rei plaça de la Llibertat, el passeig de Sant
Antoni de Julio Antonio i el carrer Sant Agustí d’Àngel Guimerà.
També cal esmentar la municipalització del cementiri i dels serveis
fúnebres i la inauguració del monument als herois de 1811, obra de Julio
Antonio, que des de 1923 havia estat sense col·locar en els baixos de
l’Ajuntament.
D’altra banda, per intentar apaivagar els efectes de l’atur forçós,
l’Ajuntament iniciarà les obres de construcció del Passeig Arqueològic
(pressupost d’un milió de pessetes), projectarà el mur de defensa del riu
Francolí (pressupost de 200.000 pessetes), promourà un nou impuls a la
2

Fàbrica de Tabacs i a les obres de l’Escola del Treball, i setmanalment
acollirà treballadors en atur a la brigada d’obres municipal.
Per tal d’augmentar els recursos econòmics i impulsar l’obra pública,
l’Ajuntament de Tarragona elaborarà un pressupost extraordinari de
552.000 pessetes a partir de la implantació d’un impost de l’1% sobre els
solars edificats i per edificar, un recàrrec del 5% sobre els bitllets
d’espectacles públics i la imposició de diverses contribucions especials.

Rambla Nova, anys trenta. Foto: Zerkowitz. CIT / L’Arxiu.

Tarragona i Federico García Lorca
El 23 de setembre de 1935, segons les versions de diferents historiadors,
Federico García Lorca, després d’un període de cert distanciament, es
retrobà amb Salvador Dalí a Tarragona. Aquell dia, Federico García Lorca,
com ell mateix va relatar més tard al periodista Lluís de Salvador, es va
submergir en l’ambient propi de la diada de Santa Tecla: la processó
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religiosa, el seguici dels Gegants i Nanos, l’actuació de la Colla Vella dels
Xiquets de Tarragona i el Ball de Bastons.
La gralla i el seu so especial van captivar el poeta. El seu interès per la
música tradicional el va portar a conversar amb dos grallers tarragonins
tranquil·lament asseguts al Cafè de la Unió. En definitiva, aquell dia
Federico García Lorca va assaborir la nostra cultura popular.

Els elements del Seguici Popular, a les portes de l’Ajuntament de Tarragona. Santa Tecla del
1935. Foto: Chinchilla. CIT / L’Arxiu.
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Ball de Bastons. Santa Tecla del 1935. Foto: Chinchilla. CIT / L’Arxiu.

Nanos del Seguici Popular, Santa Tecla del1935. Foto: Vallvé. CIT / L’Arxiu.
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El poeta Joan Maragall va definir Tarragona com “la ciutat imperial”. El
president Francesc Macià va dir: “Tarragona és la ciutat més senyora de
Catalunya”. L’escriptor i polític Antoni Rovira i Virgili va escriure que
“Tarragona és senyorívola, és imperial”. Per Federico García Lorca,
Tarragona “és Roma pura”.
L’any 1935, Tarragona, pel seu patrimoni romà i monumental, ja
començava a ser un centre d’interès turístic. L’Oficina Municipal de
Turisme va registrar més de tretze mil estrangers i un total de prop de
setanta mil visitants. Un d’aquests visitants va ser l’escriptor i poeta
granadí, que va aprofitar la seva estada per recórrer temples i museus,
amb un interès especial pel Passeig Arqueològic i, aconsellat pel músic
Manuel de Falla, pel Mèdol.

Passeig Arqueològic, anys trenta. CIT / L’Arxiu.
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Torre dels Escipions, anys trenta. Foto: Chinchilla. CIT / L’Arxiu.

El Mèdol, anys trenta. Foto: Zerkowitz. CIT / L’Arxiu.
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Necròpolis paleocristiana, anys trenta. CIT / L’Arxiu.

El 24 d’octubre de 1935, al Saló Modern de Tarragona, la companyia
dramàtica de Margarida Xirgu interpretava Yerma, una obra de Federico
García Lorca, dirigida per Cipriano Rivas Cherif.
Poc després de la seva visita del dia de Santa Tecla, el dia 13 de novembre
de 1935, Federico García Lorca va tornar a la ciutat. En aquesta ocasió,
però, ja no ho va fer com un visitant anònim sinó per assistir a l’estrena de
La dama boba, una peça teatral de Lope de Vega de la qual havia escrit
l’adaptació moderna. L’obra estava interpretada per la mateixa companyia
de Margarida Xirgu, i l’èxit fou aclaparador.
Nou mesos més tard, el sollevament dels militars rebels contra el règim
legítim de la Segona República desencadenava la Guerra Civil a Espanya. El
18 d’agost de 1936, l’escriptor queia assassinat per un escamot feixista i
era enterrat en una fossa comuna.
L’homenatge de Tarragona per honorar Federico García Lorca no es va fer
esperar. El dia 16 de desembre de 1936, al Teatre Tarragona s’estrenava la
seva obra Bodas de sangre, a càrrec de la companyia teatral de l’emissora
Ràdio Tarragona, organitzada pel Sindicat d’Espectacles Públics UGT-CNT i
amb el patrocini de la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona.
8

Federico García Lorca, amb Margarida Xirgu i Cipriano Rivas.

Anunci publicat a Diari de Tarragona, 24 d’octubre de 1935. BHMT.
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Saló Modern, anys trenta. Foto:Vallvé. CIT / L’Arxiu.

Anunci publicat a Diari de Tarragona, 12 de novembre de 1935. BHMT.
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Cine Teatre Tarragona, anys trenta. Foto:Vallvé. CIT / L’Arxiu.

Anunci publicat a Llibertat, 16 de desembre de 1936. BHMT.
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