
1El document del mes és…

A finals de l’any 2011 va néixer aquesta iniciativa amb la idea de continuar amb la tasca de difusió 
dels fons documentals de l’Arxiu del Port de Tarragona.

Amb la pretensió de ser 
una petita exposició virtual 
de documents i fotografies 
representatives dels nostres 
fons, El document del mes 
és s’ha anat publicant, cada 
trenta dies, a la pàgina 
web del Port de Tarragona 
www.porttarragona.cat i 
també  n’hem  fet   ressò  a 
través dels canals socials: 
Twitter i Facebook. 

L‘objectiu final que hem 
perseguit ha estat donar 
a conèixer  la riquesa i la 
varietat dels documents que 

formen part dels nostres fons. Els criteris de selecció han estat diversos, encara que, de vegades, 
han obeït a la representativitat del document, a la seva actualitat o la celebració d’una efemèride. 

La iniciativa ha estat ben acollida des del seu començament i això ho podem assegurar gràcies a 
les xifres de descàrrega dels documents que no són pas insignificants. El total en aquests 4 anys de 
durada de l’activitat s’apropa a les 75.000 descàrregues dels documents en les seves dues versions, 
en català i en castellà.

Tot i així, com en totes les activitats, hi ha un major interès en el primer any (2012) i un moment en 
què comença a veure’s la seva menor incidència (2015), i és per aquest motiu que aquesta exposició 
suposa el seu tancament amb el número 50 que s’ha publicat el mes de gener de 2016.



2Les efemèrides

En aquests quatre anys llargs de document del mes s’han celebrat efemèrides de fets històrics 
importants, tant en l’àmbit local, com nacional o internacional. Els que han tingut més ressò i els 
hem dedicat més documents han estat:

-el centenari de la Primera Guerra Mundial 
el 2014  que suposà que hi destinéssim tres 
números coincidint amb els mesos d’estiu: 
juny, juliol i agost, amb un plànol del port de 
Tarragona   l’any 1914,  una estadística dels 
vaixells  entrats  i  sortits  pel  Port de Tarragona 
el 1914, i una fotografia  d’alguns vaixells 
de guerra de l’Armada espanyola al Port de 
Tarragona l’any 1917.

-el 75è aniversari del final de la Guerra Civil 
a Tarragona el 2014. Vàrem dedicar a aquesta 
efemèride 4 números del document, coincidint amb els actes organitzats per l’Ajuntament de 
Tarragona que portaren per títol: Setanta-cinc anys del final de la Guerra Civil a Tarragona: 15 
de gener de 1939, i que es desenvoluparen del 9 al 30 de gener de 2014. A banda dels documents, 
l’Arxiu del Port, organitzà una exposició amb el títol Bombes, presons flotants i repressió al Port de 
Tarragona (1936-1939). 

Els documents consistiren en una fotografia 
del Tinglado 4 i el magatzem de refugi del Moll 
de Costa destruïts pels bombardejos de l’any 
1939, el llibre d’entrada i sortida de vaixells de 
l’any 1936 on figura el vaixell presó Mahón, 
un expedient de depuració d’un empleat de la 
Junta d’Obres del Port dels anys 1939-1940, i 
un pressupost de reparació del Tinglado 3 del 
Moll de Costa de l’any 1939.

-210  anys  del  llançament  de  la  primera  pedra  del 
Port  Modern. El mes de novembre de 2012, es complien 
més de 2 segles de la vinguda del rei Carles IV al Port 
de Tarragona, per assistir a l’acte de llançament al mar, 
de la famosa pedra botada, immortalitzada en un gravat 
de José Vázquez de l’any 1805, i que suposà l’inici de les 
obres del Port Modern.

-el Dia de la Policia Portuària. Des de l’any 2013, el 
15 de novembre, se celebra al Port de Tarragona el Dia 
de la Policia Portuària per homenatjar aquest cos que 
vetlla per la seguretat en el recinte portuari. Li hem dedicat dos documents del mes: el número 24, 
de novembre de 2013, i el número 48, de novembre de 2015, amb dos documents molt significatius: 
el Reglamento para el Servicio y Policia de los muelles y de la Zona Marítima del Puerto de Tarragona 
de l’any 1884, i una denúncia d’un guardamolls de l’any 1893.

-10 anys del Museu de Fars. Amb motiu de la celebració dels 10 anys del Museu de Fars, extensió 
del Museu del Port de Tarragona, l’any 2013, vàrem dedicar en el mes d’octubre un document sobre 
el far de la Banya, concretament el projecte del far de l’any 1859, signat per l’enginyer del Port de 
Tarragona, Ángel Camón, i l’octubre de 2014 un exemplar de la revista Faros y Balizas (el número 
75) publicat el dia 17 de maig de 1914, amb una fotografia del far de l’illa de Mouro (Santander) i 
uns apunts sobre la dura vida als fars.

-15 anys del Museu del Port de Tarragona. Aprofitant que l’any 2015 se celebrava el 25è aniversari 
de l’Arxiu del Port i el 15è del Museu del Port, els 11 exemplars del document del mes es van poder 
contemplar a la vitrina Compartint la mar amb... situada al Museu del Port de Tarragona al Moll de 
Costa.



3Els fons documentals

En iniciar aquest projecte vàrem veure que El document del mes és... era una bona oportunitat per 
donar a conèixer els diferents fons documentals que es custodien i gestionen des de l’Arxiu del Port. 
Gairebé tots els 13 fons han estat representats en major o menor mesura:

-dels fons de l’administració portuària han 
aparegut documents de la Junta  Protectora 
de les Obres del Port de Tarragona (3), de la 
Junta d’Obres del  Port de Tarragona-Autoritat 
Portuària de Tarragona (20), i del fons de Fars 
(2). 

-dels fons personals, el número 38 de gener de 
2015, era una carta de 20 de gener de 1799, de 
Domingo Gabaldón López on notificava haver 
rebut de Josep Anton de Castellarnau uns diners 
en concepte de donació per a les obres del moll 
de Tarragona que pertany al Fons Castellarnau.

-dels fons d’altres administracions, en concret, 
de la Capitania Marítima de Tarragona, n’hi ha 
hagut 4: els assentaments del llibre d’anotació de 
les llibretes d’inscripció marítima corresponents 
a Amadeu Caballé Roig, pescador de Tarragona, 
del 27 d’agost de 1929, i el de Pere Ferraté Pujals 
de 1946; el full d’assentament del llagut Antonia, 
propietat d’Antoni Pujol Magrinyà del 4 d’octubre 
de 1907,  i el rol de despatx i dotació de la pesquera 
d’arrossegament Victoriano Orts, propietat de 
Victoriano Orts Pedrol del 1979. 

-dels fons d’associacions vinculades al Port de 
Tarragona,  el  Llibre  d’Actes de  la  Secció de 
Rem del 1931-1936, del fons del Club Nàutic de 
Tarragona, ha estat document del mes, i també el 
Reglament de la Societat Marítima i Protectora de 
Tarragona de l’any 1881, del Fons del Gremi de 
Marejants.



4Els altres documents

A banda de mostrar els diferents fons que es conserven i es gestionen a l’Arxiu del Port de 
Tarragona hem pretès també ensenyar els diferents tipus de documents: reglaments, cartes, 
projectes, registres, expedients i, per descomptat, plànols, fotografies i revistes.

Quatre plànols i 11 fotografies 
de la nostra Fototeca han estat 
documents del mes, de vegades 
com a efemèrides, d’altres com a 
document representatiu d’algun 
tema en què volguéssim incidir: el 
barri del Serrallo, la torre rellotge 
del Port, el primer local del Club 
Nàutic, la construcció del Tinglado 
1 del Moll de Costa (amb motiu 
del seu centenari), l’avarada del 
vapor gànguil Francolí o un grup 
de calafats a les drassanes de Fermí 
Roch.

Els plànols emprats també ho han estat per 
mostrar moments concrets de la història 
portuària o fets transcendents, com el del 
gravat de la botadura de la primera pedra l’any 
1802, o el plànol de la població de la  Marina de 
l’enginyer Smith, també de 1802. D’altres per la 
seva singularitat, com el de la caseta magatzem 
per a ús de la Sociedad  de  Salvamento de 
Náufragos de Tarragona de l’any 1885, o el de 
les casetes de bany de la platja de 1949. Tots ells 
ens han servit per la nostra comesa: ensenyar 
a partir dels documents la riquesa del nostre 
Arxiu, dels nostres fons i de la nostra història 
portuària.



5Compartint la mar amb…

L’Arxiu del Port es va obrir al públic fa 25 anys, concretament el mes de juliol de 1990. Uns anys 
més tard, el 2000, en fa 15, naixia el Museu del Port, el fons del qual està format, en bona part, per 
documents de l’Arxiu. Amb això volem dir que un centre i l’altre tenen un origen similar i també 
uns objectius parells: vetllar per la difusió i conservació del patrimoni marítim i portuari. En el cas 
del Museu, a través dels objectes, en el cas de l’Arxiu, a través dels documents.

Aquest any 2015 vàrem voler celebrar els respectius 
aniversaris de manera conjunta i ho férem a través 
d’una activitat que consistia a mostrar el document 
del mes en la vitrina del Museu Compartint la mar 
amb...

En aquest espai situat a l’entrada 
del Museu del Port, cada mes, hem 
mostrat al públic el document 
acompanyat     d’objectes   relacionats   
del  fons  del  Museu,  i cada mes,  
aquesta vitrina, ha tingut un títol 
diferent, en funció del que hi 
exposàvem:  Dels  inicis de les obres al 
moll, De les inscripcions marítimes, 
De la vela al vapor, Del Nàutic i el 
rem, Del comerç i les mercaderies, 
Dels mestres d’aixa i calafats, Dels 
oficis portuaris, De les pesqueres 
d’arrossegament, Dels estris de 
laboratori, Dels guardamolls i la 
policia portuària, Dels fars i senyals 
marítims.



6L’últim document del mes

No ha estat fàcil l’elecció del darrer document. Després de 49 fotografies, plànols, gravats, registres, 
memòries, reglaments, llibres d’actes, factures... el número 50, havia de ser quelcom especial i de 
pes per a la història portuària i tarragonina.

Finalment, ens decantarem pel factor antiguitat, així és que la nostra elecció va ser per un document 
bicentenari: el certificat de pagament de 2.000 rals de billó que va estendre l’enginyer Vicente Texeira 
al síndic dels Pares Caputxins, Carles Morera, el dia 1 de febrer de 1816, per a la reedificació del 
convent de la comunitat obligada a traslladar-se a causa de l’explotació de la pedrera. 

Quan es reprengueren les obres del port modern a finals del segle XVIII, els Caputxins van haver 
de ser traslladats perquè les obres d’extracció de material a la pedrera del Port, al capdamunt del 
carrer de Pons d’Icart, provocaren greus problemes a la comunitat eclesiàstica. Tant és així que la 
Junta Protectora de les Obres del Port de Tarragona va fer-se càrrec de la construcció d’un nou 
convent a l’actual plaça de la Mitja Lluna. 


