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Fotografia del Serrallo

Dades del document
Arxiu del Port de Tarragona (APT). Barri de pescadors i platja del
Serrallo de Tarragona. Autor desconegut. Cap a 1934. Registre 5192.

Què es veu a la imatge?
El fotògraf va captar una imatge del barri del Serrallo o barri de
pescadors de Tarragona quan encara no s’havia construït el Moll de
Pescadors i les barques es varaven directament a la sorra de la platja
davant de les cases. Així doncs, en primer terme s’aprecien les
barraques on els pescadors guardaven les xarxes i altres eines i estris

imprescindibles per a la seva feina; es veuen també petits bots i
barques més grans varades damunt la sorra de la platja i les cases del
barri a redòs també de l’arena. Una imatge quotidiana de la que destaca
la roba estesa al carrer i les xarxes assecant-se al sol.

La història del barri
El Serrallo de Tarragona es començà a crear a mitjan segle XIX. En
aquella època les barraques de pescadors que existien davant l’actual
Moll de Costa es van haver de traslladar per a facilitar la installació de
les vies del ferrocarril, i l’emplaçament més idoni era la zona propera a
la desembocadura del riu Francolí.
La primera sollicitud que es custodia a l’Arxiu del Port del trasllat
d’una d’aquestes barraques data del mes de març de 1859, en què el
Gremi de Marejants de Tarragona demanà permís a la Junta d’Obres
del Port de Tarragona per a construir una caseta de fusta per a dipòsit
de peix fresc.
Des d’aquella data s’anaren multiplicant progressivament les sollicituds
de construcció i el Port les anà autoritzant, això si, sota compromís de
complir unes condicions estipulades, com per exemple que havien de
ser de fusta i mòbils, per tal de poder ser traslladades fàcilment en cas
de necessitat d’expansió de la infraestructura portuària.

El context històric
Els anys 30 el Port de Tarragona vivia un moment d’esplendor; l’any
1927 es va superar per primera vegada la xifra de les 500.000 tones de
mercaderies caregades i descarregades i les obres d’infraestructura
esdevingueren una prioritat. L’any 1930 s’inaugurava el moll
de
Llevant i el 1935 s’aprovà un ambiciós Pla General d’Obres Públiques
per la Generalitat de Catalunya que es veié truncat amb l’esclat de la
Guerra Civil. Aquest pla contemplava, entre d’altres, la construcció del
Moll de Pescadors que no va ser realitat fins l’any 1942.

El fons d’imatges de l’Arxiu
Amb gairebé 10.000 imatges descrites i digitalitzades, el fons d’imatges
de l’Arxiu del Port, aplega fotografies en diferents suports atenent a uns
criteris temàtics molt específics: ser imatges marítimes i portuàries de
Tarragona.
Aquesta especificitat és la que li dona també singularitat i fa que sigui
motiu de consulta per molts usuaris i usuàries al cap de l’any que les
utilitzen per a publicacions, exposicions o treballs de recerca de
diversos nivells.

