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PRESENTACIÓ

Teniu a les vostres mans el IV Premi d’Investigació Port de Tarragona. Aquest premi és 
un reflex del que aporta Bel, autora del present treball premiat, que ens ha demostrat que el 
jovent pot participar en aquest premi, per les seves potencialitats i capacitats, però que els 
calen oportunitats i mitjans per poder demostrar-ho. A més, hem de dir que la Montserrat 
Gisbert ho ha demostrat, i amb nota d’excel·lent. Esperem que en properes edicions els 
nous investigadors també apostin per aquest premi.

Els presos i el Port de Tarragona. Història de 92 anys de treballs forçats (1792-1884) és un llibre que 
ens parla de la construcció del port de Tarragona, i la contribució que hi feren els presos 
durant el període que comprèn des de finals del segle XVIII fins a finals del segle XIX. 
Sobre aquest tema, fins a la data d’avui, només en teníem referències o citacions en alguna 
obra, però aquest llibre posa de manifest que, per primera vegada, s’hi aprofundeix i ens 
apropa a una realitat de gairebé un segle de la història del port, de la ciutat de Tarragona 
i d’altres ciutats. Amb aquesta obra sortim del tòpic per poder conèixer la realitat dels 
presos en la seva relació amb el port de Tarragona i amb la ciutat, i la manera de viure en 
presidi, o en els diferents presidis que tingué Tarragona.

Amb aquesta presentació vull felicitar l’autora pel seu treball, i desitjar que en gaudiu 
totes aquelles persones que el pugueu llegir.

JOSEP ANDREU I FIGUERAS

President del Port de Tarragona
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Aquest llibre que avui teniu a les mans és el resultat d’un intens treball de recerca al 
voltant dels presos que contribuïren amb el seu esforç a la construcció del port modern de 
Tarragona. Un port que despertava després d’una època convulsa com va ser la medieval 
a una de nova, en la qual l’aposta era clara, i disposava del suport de tots els dignataris de 
la ciutat de Tarragona: si el port esdevenia un referent comercial del Mediterrani, la ciutat 
prosperava, i amb ella els seus habitants. És per això que no es van escatimar esforços en 
visites a Madrid per demanar al rei permís per reconstruir el port, i s’hi avingué, en un 
període en què les monarquies necessitaven els ports per estendre el seu poder més enllà 
de les pròpies fronteres i on establir relacions comercials fructíferes.

Un port, el de Tarragona, que es construí malgrat els greus inconvenients de finança-
ment que es presentaren en diferents èpoques, amb l’ajuda de la població penada destina-
da a la ciutat, que en alguns moments arribà a superar les 600 persones. Una col·laboració 
controvertida, quant a la seva veritable eficàcia, i que l’autora d’aquest llibre, Montse Gis-
bert Bel, ens relata i desgrana rigorosament capítol a capítol amb una redacció entretingu-
da i amena que arribarà a totes aquelles persones interessades en la història, tant del Port 
de Tarragona com de la mateixa ciutat.

En aquest sentit, cal apuntar que, en un primer moment, especialment quan la manu-
tenció i la vigilància dels presos anava a càrrec de l’Administració i de l’exèrcit, respecti-
vament, el fet que els presidiaris treballessin a les obres del port podia, fins i tot, resultar 
rendible, però, un cop aquestes despeses van ser assumides per l’Ajuntament de la ciutat 
i per la Junta Protectora de les Obres del Port, sens dubte sortia més a compte contractar 
treballadors a sou.

Tot i aquesta observació que els mateixos contemporanis compartiren, els presidiaris 
van romandre a la ciutat fins a l’any 1906, data en què se suprimí el penal de Tarragona i 
els seus habitants foren traslladats a Figueres. Abans d’aquesta data ja hi havia hagut alguns 
enginyers que s’havien manifestat en contra d’utilitzar com a mà d’obra els penats, però qui 
realment va fer un gran pas en aquesta qüestió va ser l’enginyer Saturnino Bellido, autor 
del projecte del moll de costa i altres construccions portuàries molt significatives, que 
el 1884 denuncià públicament l’anacronisme del presidi i la necessitat de prescindir dels 
presidiaris, tant per causes humanitàries com econòmiques. L’efecte va ser immediat: el 13 
d’octubre del mateix any es decretava una reial ordre per la qual els presidiaris del port 
cessaven l’execució dels treballs.

La importància del llibre de la Montse Gisbert és doble, ja que, d’una banda, ens en-
dinsa en un període concret de la nostra història portuària i, de l’altra, incideix en un tema, 
el dels penats, que fins ara altres autors havien tractat transversalment però no de manera 
monotemàtica. Des de l’arribada a Tarragona procedents de Cartagena l’any 1790 fins a 
l’acomodació en diferents recintes: el castell del Patriarca, el penal del Miracle, el de la 
Pedrera i el convent de Sant Francesc, a més de la descripció de com era la vida en aquests 
centres, el manteniment dels presos i la seva alimentació, com era la jornada laboral i les 
condicions de treball, l’atenció sanitària i la vigilància, les fugues i els accidents. Tot un 

PRÒLEG
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seguit de temes interessants i ben tractats que a partir d’avui faran d’aquesta obra titulada 
Els presos i el Port de Tarragona. Història de 92 anys de treballs forçats (1792-1884) un referent per a 
la historiografia portuària i tarragonina.

Dos vestigis ens han quedat del pas dels presidiaris pel port: una paret de la pedrera 
que avui en dia es pot contemplar a l’interior del Palau de Congressos de la ciutat i el dic 
de Llevant del port, infraestructura cabdal i majestuosa obra d’enginyeria, eix vertebral del 
port de tots els temps.

Aquest llibre que teniu a les mans és, a més, un treball premiat, concretament va resul-
tar guanyador del IV Premi d’Investigació Port de Tarragona que es fallà el 28 de gener 
de 2011.

És a les vostres mans decidir si compleix les vostres expectatives; les nostres s’han as-
solit amb escreix.

COIA ESCODA MÚRRIA
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El present treball, dedicat als presos que van construir el port modern de Tarragona 
dins el període comprès entre els anys 1792 i 1884, s’estructura en onze capítols. No sols 
s’hi donen a conèixer les controvèrsies que es desenvoluparen al voltant dels penats, sinó 
també els moments previs a la reconstrucció i el llarg camí fins a obtenir l’autorització ne-
cessària per engegar els treballs el 1776. És precisament amb aquesta anàlisi com comença 
el llibre, fent un viatge en el temps, tot buscant el naixement del port, i com es va de-
senvolupant amb el pas dels anys i la història que li va tocar viure. Moments d’esplendor, 
moments complicats, però finalment de ressorgiment.

És així com es proposa un recorregut per la història de Tarragona i el seu port, donant 
el protagonisme específic a un bon grup de confinats que van arribar des de molts llocs 
diferents: Cartagena, Barcelona, Saragossa, Ceuta, Madrid, Burgos, Canàries, i que van ser 
allotjats en quatre espais, habilitats expressament per acollir-los: les quadres del Castell 
del Patriarca, el penal del Miracle, el penal de la Pedrera i l’església del convent de Sant 
Francesc. Arribats a aquest punt, es tractaran temes més generals com les condemnes, 
l’elecció de presos, els trasllats o les llicenciatures i, fins i tot, l’organització del presidi, 
fent al·lusió al personal treballador i a les funcions executades per cadascú.

De manera més concreta, es parlarà dels dos penals esmentats i la seva trajectòria dins 
el context de les obres. També s’ha intentat reconstruir la mitjana de penats que van tre-
ballar al port cada any. Els resultats són força relatius, ja que no tots els presos del penal 
sortien a obra, depenia de la seva condemna, però també de les feines que calia desenvo-
lupar cada setmana o quinzena. Per perfilar aquesta recerca, han estat essencials els llibres 
de certificacions i lliuraments del Fons de la Junta Protectora de les Obres del Port (des 
de l’any 1790 fins al 1836), resguardats a l’Arxiu del Port de Tarragona. A més del destacat 
treball fet per José Sánchez Real a Puerto de Tarragona. Acontecimientos notables en su construcción
i el Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Tarragona, el Llibre d’Actes de la Junta d’Obres 
del Port i les Memòries de les Obres del Port (van començar a redactar-se a partir de l’any 
1871).

El manteniment dels presos ens ocupa un altre punt. I és que els litigis que hi va haver 
entre la Junta d’Obres del Port, l’Ajuntament de Tarragona i la Reial Hisenda van desen-
volupar tota una trama amb greus conseqüències sobre les obres i els presos treballadors. 
Dins d’aquí, s’exposen de forma àmplia els temes relacionats amb l’alimentació i el vestua-
ri, on es veuen més clarament les condicions de vida dels penats.

Els presos patiren jornades molt esgotadores de treball, que duraven, segons el dia, de 
7 a 10 hores. Les modalitats de treball van ser diverses. En entrar al penal, se’ls destinava 
a aquelles feines que es consideraven més adequades, o bé a la pedrera, participant de tot 
el procés d’extracció de la pedra, o en els tallers per preparar els materials necessaris. No 
obstant això, tot i que en un principi s’havia decidit utilitzar el presidi per a les obres por-
tuàries, hi ha constància de fer-ne ús en altres obres de la ciutat, com el cas de l’enderroca-
ment de la muralla de Sant Joan i la construcció de la carretera Amàlia (Tarragona-Reus), 
tot i que no són els únics.

Quant a les condicions laborals, hi ha un altre apunt, en què s’explica la vigilància, el 
descontentament dels penats (maltractaments, aixecaments, faltes i desercions), els paga-
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ments, premis i gratificacions (sempre amb referència als presos) i una nova modalitat de 
treball, el treball lliure. En tots els casos es donen a conèixer exemples reals.

L’assistència sanitària esdevé una altra qüestió tractada, des del funcionament i caracte-
rístiques de la infermeria del penal de la Pedrera fins a les assistències més greus a l’hospital 
de Sant Pau i Santa Tecla. Un altre apartat l’ocupen els accidents soferts a la pedrera i 
zona de les obres del port, que també inclouen exemples reals.

L’onzè capítol posa fi a la recerca i esdevé també l’exposició del procés de denúncia 
que va obrir el director Saturnino Bellido per tal de prescindir del treball dels presidiaris, 
apostant per la contractació. A l’octubre de 1884 es produïa aquest final, i es tancava 
d’aquesta manera la història de 92 anys de treballs forçats dedicats a la construcció del 
port de Tarragona.

La reconstrucció de totes aquestes dades que envoltaren les vides d’aquests confinats 
ha estat possible gràcies a la documentació proporcionada per una llarga llista de llibres 
vinculats a la temàtica, revisats en les biblioteques següents: Biblioteca de l’Arxiu del Port 
de Tarragona, Biblioteca de Catalunya, Centre de Documentació Marítima de Barcelona, 
Biblioteca de l’Arxiu Històric de Cartagena, Biblioteca Pública de Tarragona, Biblioteca 
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Biblioteca Pública Arús, Biblioteca de la 
Facultat d’Història, Geografia i Filosofia de Barcelona (UB) i Biblioteca de la Facultat de 
Dret de Barcelona (UB).

Així mateix, indispensable ha estat la consulta a tot un seguit de fons; destaca, sobretot, 
el Fons Junta d’Obres del Port de Tarragona i el Fons Junta Protectora de les Obres del 
Port, dipositats a l’Arxiu del Port de Tarragona. Altres fons utilitzats de la ciutat de Tar-
ragona han estat el Fons Municipal de l’Arxiu Històric de Tarragona i de l’Arxiu Històric 
de l’Ajuntament de Tarragona, el Fons de la Diputació de l’Arxiu Històric de la Diputació de 
Tarragona i el Fons de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla custodiat a l’Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona. Altres fons emprats han estat: Fondo Antiguo de la Colección 
Antonio Delgado y Hernández de l’Arxiu de la Universitat de Sevilla, Fondo Contem-
poráneo de l’Arxiu Històric Nacional de Madrid, Fons Municipal de l’Arxiu Històric Mu-
nicipal de Reus, Fons de la Real Cancillería i Fons de la Reial Audiència de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó.

Com a fonts hemerogràfiques, cal citar les següents: Diario Mercantil de Avisos y Noticias,
Diario Mercantil, Político y Militar de la Ciudad de Tarragona, Diario de Tarragona, El Pabellón Liberal,
El Mercantil, Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera, La Provincia de Tarragona, La Opinión, El Ana-
lizador Tarraconense, La Cruz, Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, Gaceta de Madrid, Revista
de Obras Públicas. I, finalment, cal esmentar que el conjunt de imatges que apareixen al llarg 
dels capítols provenen de l’Arxiu del Port de Tarragona, l’Arxiu Històric de l’Ajuntament 
de Tarragona, el Fons Fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i l’Arxiu 
Històric de la Universitat de Sevilla.

Els presos i el port de Tarragona.indd   17 04/04/12   10:21



19

1
ANTECEDENTS HISTÒRICS A LA
RECONSTRUCCIÓ DEL PORT
MODERN DE TARRAGONA

Els presos i el port de Tarragona.indd   19 04/04/12   10:22



20

EL
S 

PR
ES

O
S 

I E
L 

PO
RT

 D
E 

TA
RR

A
G

O
N

A

L’activitat a la zona portuària de Tarragona ens ve des de temps antics. L’arqueologia 
i els textos clàssics han servit com a bons exemples per reconstruir aquells primers mo-
ments. Així mateix, tots els estudis derivats al llarg de la costa catalana i més enllà han 
esdevingut el complement indispensable per marcar una a una les traces d’aquell bell 
passat. Hi ha evidències de sobra per afirmar una ocupació o utilització prèvia a l’arriba-
da dels romans, ja que és sabuda la constància d’un flux comercial a la zona en el III mil-
lenni aC i intensificat en el s. VIII aC amb fenicis i grecs. L’entorn era més que favorable 
per a la navegació, a més que diferents punts de la costa presentaven les condicions 
idònies per establir-hi els enclavaments que esdevindrien vehiculadors del seu territori.

Emporiae, Iluro, Baetulo, Barcino, Tarraco, Dertosa, Dianium, Lucentum, Ilici, Carthago Nova,
constituirien punts clau en les relacions comercials marítimes volgudes establir entre 
la costa mediterrània de la península Ibèrica i la resta de ports. I dit així perquè, com 
ens afirma Pere Izquierdo i Tugas,1 alguns d’aquests fins i tot “podrien haver començat 
a funcionar a la Prehistòria”. Imaginem, doncs, la importància del port en la història 
humana, en la seva evolució i en el desenvolupament de les activitats que hi funcionen 
estretament lligades.

La mar Mediterrània esdevenia una bona zona per a la navegació; per això mateix, 
calia conèixer-ne bé el comportament estacional, per tal de tenir els menors problemes a 
l’hora de desenvolupar els tràfics. Una obra que ens ajuda a fer-nos una idea de quina era 
la visió que els clàssics tenien sobre els ports és el tractat, en deu volums, De Architectura,
de Vitruvi (publicat en castellà com Los diez libros de Arquitectura), en concret el capítol 13 
del llibre 5, “De los puertos y obras de albañilería debajo del agua”. D’altra banda, també 
seran els romans els que, ja de manera específica, començaran a citar l’antiga Tarraco, 
Tarakón, Tarracon, Tarracona i el seu port. Les anàlisis descriptives que van fer Polibi, 
Tit Livi, Estrabó o Erastòstenes han jugat un paper molt especial a l’hora de resituar-se 
en el temps i redescobrir molts dels elements que configuraven el port de Tarragona a 
l’antiguitat i que van desaparèixer en créixer la zona de marina.

Aquestes dades, juntament amb l’arqueologia, han fet entreveure que el port romà 
de Tàrraco era format per una badia de forma semicircular amb una platja de sorra fina 
i una escullera en un dels extrems. Al voltant hi havia tot un seguit d’edificis d’emma-
gatzematge (coneguts com horrea) i altres de més petits, superposats, en alguns casos, a 
algunes estructures que han estat atribuïdes a possibles cases de pescadors ibers.2 Però 
què ens volen dir exactament les fonts? Walfida Pérez3 o David Bea han estudiat el cas, i 
agrupant els exemples que ens proposen, la majoria ens parlen de l’arribada dels romans 
a la costa tarragonina en les guerres púniques (concretament fou vers la segona, 218-
206 aC). Els romans havien edificat alguna mena d’estructura portuària, ja que Tit Livi 
esmenta “portuum Tarraconis”4 o Polibi “ ”.5

1 IZQUIERDO I TUGAS, P. “Tarragona dins la xarxa portuària romana. Una aproximació”, a: Ports marítims i ports fluvials: la navegació a l’entorn 
del nord-oest mediterrani durant l’antiguitat. Tarragona, Arola Editors, 2008, p. 64.
2 BEA CASTAÑO, D. “El Port romà de Tarraco. Aportacions historiogràfiques i noves interpretacions. La intervenció arqueológica als 
solars de l’U.A. 15 de Tarragona (Tarragonès)”, a: Ports marítims i ports fluvials: la navegació a l’entorn del nord-oest mediterrani durant l’antiguitat.
Tarragona, Arola Editors, 2008, p. 149-151.
3 PÉREZ, W. “Hernández Sanahuja y el puerto romano de Tarragona”, Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Butlletí 
extraordinari dedicat a B. Hernández Sanahuja. Tarragona, 1991.
4 Ho esmenta a Ab urbe condita, llibre XXII.
5 Apareix recollit en un fragment del Lèxic de Suides.
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Estrabó, escrivint en el s. I aC la seva obra Geographika,6 deia: “Entre la desemboca-
dura del Íber y los Promontorios del Pirene, donde se alzan los trofeos de Pompeyo, 
la primera ciudad es Tarracon, que no tiene puerto, pero que está situada en un golfo 
y provista suficientemente de las demás ventajas […] pues reúne los requisitos para la 
estancia de los gobernadores y es como la metrópolis, no sólo de la región de a este lado 
del Íber, sino incluso de la mayor parte de la del otro.” Però ell mai no hi havia anat, i 
continua dient: “Erastóstenes [s. III a.C] sostiene que también posee puerto, pero según 
el testimonio en contra de Artemidoro [Artemidor d’Efes, final s. II aC – principi s. I 
aC], no ofrece siquiera condiciones para el anclaje.” De totes maneres, ha quedat pro-
vat que amb la citada guerra quedà clarament establerta una zona d’ancoratge; Tarraco 
esdevingué un punt de subministrament de la tropa i de venda de botins, que va passar 
a convertir-se després, amb la Pax Romana, en un destacat centre d’intercanvis entre els 
ports itàlics i el nord-est hispànic. Això queda constatat a partir de l’existència de Prae-
fecti orae maritimae (oficials encarregats de supervisar el litoral).

Sens dubte, va poder ser una època de gran esplendor, però la crisi del s. III comen-
çà a girar les coses, i s’agreujà encara més amb les invasions dels pobles del nord i dels 
àrabs. Amb el pas dels gots, la ciutat es convertí en colònia militar (l’any 475) i el port 

6 AADD. Estrabón. Geografía. Llibres II-III. Barcelona, Biblioteca Básica Gredos, 2008, p. 225-226.

Plànol de Tarragona i el seu port a l’any 1799, on es detallen les restes del port romà. APT.
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es començà a desatendre, a causa de la poca tradició dels gots a la marina.7 L’abandona-
ment, juntament amb l’acció natural del riu i el mar, feren que el lloc s’acabés utilitzant 
com a zona de conreus. La ciutat també s’anà despoblant progressivament; els habitants 
que encara hi quedaren es resguardaren a la part alta.

No obstant això, per aquests temps, cal destacar el nomenament de la ciutat com 
a seu metropolitana. Llegim, doncs, el que ens deia Hernández Sanahuja8 sobre això: 
“Tarragona en poder de los godos había perdido su importancia política, aun que en el 
rango eclesiástico era la Metrópoli de casi toda España citerior de los romanos; y lejos 
de recuperar aquella en la invasión muslímica, quedó de hecho reducida á la modesta 
condición de una simple ciudad sujeta al Sarkosta (Zaragoza) en la división de España 
en cinco grandes provincias.” I tal com l’autor indica, seria una equivocació pensar que 
fou l’arribada de Muza la que va destruir la ciutat i que per això mateix a finals del s. XII 
estava convertida en un munt de ruïnes.

Amb la derrota de Guadalete el 711, la localitat passà a mans àrabs com moltes altres 
ciutats. I amb poc més d’un any, Muza i Tarek s’apoderaven de tota la Península. Són 
poques les notícies que ens han arribat sobre l’estat del port o sobre esdeveniments que 
hi van ocórrer. L’any 756 governava la Península Yusuf, que pertanyia als abbàssides, 
en nom del califa Abu-Giafar al-Mansur. Però aleshores es presentà Abd-al-Rahman I, 
cap dels omeies, i acabà reduint els altres. Aleshores el califa de Damasc, tot i que amb 
retard, envià ajut a Iusuf el 768. En aquest ajut hi figurava com a principal de 10 naus el 
valí Abdallah Seklebí, que entrarien per l’Ebre cap a Tortosa.

El mateix Seklebí ens relata que, a Tortosa, fou derrotat pel valí de la ciutat i, per 
tant, no li quedà més remei que embarcar i descendir altre cop per l’Ebre. A la desem-
bocadura s’hi trobaria les naus de guerra sortides des de Tarragona. Després d’un renyit 
combat, l’esquadra de Seklebí fou presa, i la victoriosa tornava de nou al moll tarragoní. 
Aquesta no fou l’última temptativa dels abbàssides orientals, ja que, vistos els resultats, 
se li concedí a Abd-al-Rahman el projecte de crear una marina militar potent. Per aquest 
motiu s’aixecarien drassanes a Roses, Barcelona, Tarragona i Tortosa, i feren venir de 
Constantinoble els millors mariners i constructors del moment.9 En el cas de Tarragona, 
es bastí la nova drassana aprofitant les restes del port romà.

El port de Tarragona i la resta de la ciutat, com s’ha comentat, va sofrir una lenta 
i contínua destrucció durant aquests segles de dominació fins que en el segle XII els 
comtes de Barcelona començaren la repoblació. A més a més, gràcies a les conquestes 
de Lleida i Tortosa, Tarragona va poder recuperar la seva condició de seu arquebisbal, 
fet que va permetre a la ciutat i al port redreçar-se de nou. Ara bé, el primer intent de 
recuperació de la ciutat es donà el 809. Davant la petició d’ajuda dels catalans, Carle-
many va enviar Lluís el Pietós a la marca. Aquest es va fer propietari de Barcelona. Des 
d’allí, el 809 va arribar a Tarragona i la va rendir; la reacció musulmana fou fulminant. 
Al-Hakem encomanà al seu fill, Abd-al-Rahman, la reconquesta de la ciutat. Aquest atac 

7 HERNÁNDEZ SANAHUJA, B. Historia del Puerto de Tarragona. Desde su origen hasta nuestros días. Edició facsímil (1859). Tarragona, Autoritat 
Portuària de Tarragona, 2002, p. 15.
8 HERNÁNDEZ SANAHUJA, B. Historia del Puerto de Tarragona…, p. 15.
9 BELLIDO, S. Antecedentes sobre la historia Antigua y Moderna del Puerto de Tarragona. Edició facsímil (1883). Tarragona, Junta del Puerto de 
Tarragona, 1986, p. 140.
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