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¡Quántas veces al reconocer despues de la batalla el campo donde habian pelea-
do españoles contra españoles, descubrió el Padre a sus hijos entre los cadáveres 
del ejército enemigo, el hermano a sus hermanos y el amigo a sus antiguos y pre-
dilectos amigos! ¡O guerra civil! ¡quán horrorosos son tus estragos! Eres la plaga 
mas funesta y lamentable del género humano. La humanidad se estremecerá 
siempre al oir tu execrable nombre.

[Fragment del polèmic discurs del religiós Matías Sanz 
pronunciat a Tortosa l’any 1833 durant els actes de celebració 

de la jura d’Isabel com a hereva al tron d’Espanya]  
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Des de fa temps, hem orientat el nostre treball de recerca històrica vers el 
coneixement del territori actualment anomenat Terres de l’Ebre —delimitat, a 
grans trets, pels rius Ebre i Sénia i els ports de Tortosa-Beseit—, que secularment 
ha estat lligat per uns trets comuns (històrics, administratius, culturals…) que li 
han donat la identitat que ara se li reconeix. 

Actualment, centrem la nostra atenció preferent sobre la turbulenta primera 
meitat del segle xix, període en què aquest territori adquireix una importància 
destacada, especialment a l’hora de manifestar amb les armes a la mà el seu des-
contentament pels profunds canvis que es donen a les altes instàncies. I, en aquest 
context, la ciutat de Tortosa pren un significatiu protagonisme en convertir-se en 
capdavantera de les trames i els moviments insurreccionals que precisament es 
promouen en aquesta àrea geogràfica contra el govern establert.

Ara bé, tret de comptades i valuoses excepcions, els escrits sobre aquest pe-
ríode —bàsics per a entendre la història posterior d’aquests pobles— han estat 
mancats d’un estudi rigorós en profunditat i Tortosa, tot i ser aleshores una de les 
ciutats més importants de Catalunya, n’és un exemple clar. Precisament, el pres-
tigiós historiador Josep Fontana, en el pròleg d’un llibre de Ramon Vallverdú, es 
lamenta amb raó d’aquesta mancança i posa el dit a la nafra quan diu:

Llàstima que a aquest quadre li manqui —tant pel que fa a la primera guerra car-
lina com a la tercera— un element tant fonamental com el coneixement del que 
ha passat a les terres de l’Ebre, i en especial a Tortosa, que ha estat al capdavant 
dels moviments insurreccionals —absolutistes, primer, i carlins, més tard— des 
del primer moment. Tortosa és la “terra ignota” de la historiografia catalana dels 
segles xix i xx […] i la ignorància que tenim del que s’hi ha esdevingut és una de 
les mancances del nostre coneixement històric.

No cal dir que aquestes paraules, escrites per un dels coneixedors més a fons de 
la història contemporània de Catalunya, no poden fer altra cosa que esperonar i 
estimular, encara més si és possible, la nostra pretensió inicial de donar a conèixer 

Notes preliminars
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arreu la història del territori ebrenc i, en aquest cas concret, ho pensem fer amb la 
seua ciutat més important i emblemàtica.

Així, un primer factor que ha influït en la selecció i delimitació del tema ha es-
tat el que podríem anomenar criteri d’originalitat. No tenim constància que mai 
s’hagi realitzat un treball de recerca sobre aquesta etapa de la història de la ciutat, 
ni a fons ni tan sols superficialment i d’això en són una bona prova les escasses i 
puntuals referències bibliogràfiques existents sobre aquest període. 

Un altre factor que hem considerat és que en el context general de la guerra 
dels Set Anys al sud de l’Ebre, sobre la qual treballem, la realitat històrica de 
Tortosa resta, gairebé sempre, força diluïda malgrat que aquesta sovint condicio-
nà els esdeveniments del seu entorn. Per això, pensem que és del tot imprescin-
dible analitzar a fons, no solament l’impacte intern d’aquella guerra sinó, també, 
la seua repercussió a la resta del territori, i això no és possible sense efectuar un 
tractament específic centrat, exclusivament, en la ciutat de Tortosa.

Un altre factor, més de caire personal i afectiu, és que davant l’evident realitat 
exposada per l’historiador Fontana cal fer-hi alguna cosa. Si fins ara, els principals 
historiadors d’aquest període de la història no s’han decidit a creuar l’Ebre en 
els seus treballs de recerca, potser és hora que els naturals d’aquest territori facin 
alguna cosa al respecte. Aquesta és, doncs, la nostra proposta per corregir part 
d’aquesta anòmala situació. 

Atesos els objectius previs que ens havíem proposat, i que esmentem i analit-
zem a les consideracions finals, hem estructurat el treball de recerca en diversos 
capítols. D’entrada, presentem una descripció de Tortosa de l’any 1833, és a dir, 
com era aquesta ciutat de l’Ebre a les portes d’aquella guerra. Dintre d’aquest 
capítol s’inclouen tant aspectes generals (població, economia, xarxes de comuni-
cació…) com una anàlisi de les diverses administracions de la ciutat (municipal, 
religiosa…), del territori (govern militar, Alcaldia Major, bisbat…), passant per 
qüestions socials d’actualitat (bandolerisme, quintes, actes oficials de suport al 
govern establert…).

La resta de capítols els dediquem a donar a conèixer la situació de Tortosa en 
plena guerra dels Set Anys. Un dels capítols el destinem a exposar el suport social 
(institucional, popular…) que Tortosa va donar, durant aquells anys de conflicte 
bèl·lic, a la causa governamental. A més, analitzem la situació dels defensors de 
la reina (refugiats…), així com les manifestacions públiques d’adhesió al govern 
durant els set anys de guerra (proclamació pública de la constitució de 1812, de 
la de 1837…). Tampoc no ens estem d’exposar una realitat evident, de la qual se 
n’ha parlat poc per no dir gens: el fet que les relacions existents entre les diverses 
administracions de la ciutat que defensaven la causa de la reina no sempre fo-
ren una bassa d’oli, com ho demostren, per exemple, les tensions sorgides entre 
l’Ajuntament i l’autoritat militar de la plaça.
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Un altre capítol se centra a analitzar l’altra cara de la mateixa moneda, és a dir, 
el suport de Tortosa a la causa carlista. Cal recordar que aquesta ciutat de l’Ebre va 
ser un dels principals focus de la revolta reialista, primer, i carlista, després. 

L’anàlisi de les administracions de la ciutat i del territori durant el conflic-
te armat és el capítol que ens permet copsar no solament l’evolució d’aquestes 
estructures administratives durant aquells anys de guerra, sinó també els canvis 
experimentats en el seu si, alguns derivats o motivats pel mateix conflicte.

El fet que els carlistes no arribessin a ocupar la plaça de Tortosa, no ho obli-
dem, la més important del sud de l’Ebre —malgrat l’interès evident que desperta-
va per a ells i la propaganda exterior que els podia donar—, va obeir a una sèrie de 
factors. Un d’aquests factors era motivat per les importants estructures defensives 
amb què comptava la ciutat, molt superiors a qualsevol de les poblacions de l’àrea 
de l’Ebre. Per això, un altre dels capítols el destinem, exclusivament, a analitzar el 
sistema defensiu d’aquesta plaça.

El darrer capítol és, en certa manera, un calaix de sastre centrat a analitzar al-
tres aspectes (socials, econòmics…) i amb l’única finalitat de donar una visió més 
diversificada, real i aproximada de la Tortosa d’aquells set anys de guerra. 

Pel tal d’intentar acomplir els objectius plantejats ens hem servit de les fonts 
de recerca primàries, és a dir, dels documents originals (administratius, fami-
liars…) que es van generar al llarg del període estudiat. Per això, ha estat del tot 
imprescindible realitzar un treball arxivístic previ dels documents conservats en 
diversos arxius (locals i forans). Ara bé, la nostra pretensió ha xocat amb la crua 
realitat de sempre i és que molts documents generats al llarg d’aquella etapa han 
desaparegut o, per diversos motius, no són consultables. Exemples clars d’aques-
tes pèrdues irreparables són les actes municipals de la ciutat, de les quals solament 
en resta, pel que sembla, les corresponents a l’any 1833, i encara incompletes; o 
els llibres de la parròquia de Sant Jaume o una part dels documents que expedia i 
rebia l’administració militar del territori. Malgrat la llosa que representa la realitat 
evident de les greus mancances documentals, especialment acusades dintre del 
mateix territori, també és cert que hi han altres vies d’entrada d’informació de 
primera mà, especialment procedents de l’exterior (diputacions, capitania general 
de Catalunya, fons personals…), que omplen una part significativa d’aquest buit. 
El fet que, aleshores, Tortosa fos una de les ciutats més importants de Catalunya 
tenia l’avantatge que generava una abundant i sempre valuosa documentació ad-
ministrativa. 

Una altra via d’entrada d’informació han estat les publicacions periòdiques co-
etànies (diaris, butlletins…), que, tot i contindre més d’un cop errades tipogràfi-
ques —sobretot pel que fa als topònims i antropònims— i de basar-se de vegades 
en fonts de segona mà —amb tot el que això comporta de pèrdua de qualitat en 
la informació—, faciliten encara dades que tenen interès a l’hora de reconstruir la 
realitat històrica de la ciutat.
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La darrera font d’informació de la qual ens hem servit són les publicacions 
(llibres, articles…) que han aparegut sobre aquest període, tot i que aquesta via 
presenta, també, la seua problemàtica. La primera i més significativa és la manca 
d’escrits concrets sobre la ciutat de Tortosa, no solament durant aquells set anys 
de guerra sinó, en general, de la primera meitat del segle xix. Els historiadors lo-
cals més propers a aquell període històric (O’Callaghan, Bayerri…) hi han passat, 
gairebé, de puntetes. Especulem si aquesta circumstància té la seua explicació, 
en part, en el fet que quan ells realitzaven la seua activitat de recerca històrica 
les ferides socials que comportà aquella guerra civil, i les altres que la van se-
guir, encara no havien cicatritzat del tot. Fos quin fos el motiu, el cert és que els 
historiadors de la ciutat ens han deixat òrfens d’una sempre valuosa informació. 
Un altre entrebanc amb què ens hem trobat a l’hora de servir-nos de les fonts 
bibliogràfiques —i això és clarament evident en els diversos enfrontaments del 
segle xix— és la manca d’objectivitat d’alguns llibres i escrits publicats —espe-
cialment els apareguts durant o poc temps després de cada conflicte—, de tal 
manera que en molts acaba primant el caràcter èpic sobre els fets reals i en alguns, 
fins i tot, queden descaradament reflectides les preferències ideològiques dels seus 
autors. Afortunadament, no tot mereix ser bandejat i encara es pot traure un bon 
suc d’aquest tipus de font, això sí, prèviament s’ha hagut d’efectuar una rigorosa 
i profunda filtració, tot i que en algun cas sempre ens queda el dubte si aquesta 
ha estat suficient. 

Si bé les circumstàncies adverses que acabem d’esmentar han pogut desanimar 
algun historiador a l’hora de tirar endavant un treball de recerca sobre aquests 
anys, no és el nostre cas —entre altres raons— perquè tenim clar que si els entre-
bancs exposats fossin un impediment insuperable moltes etapes de la nostra his-
tòria estarien condemnades al més absolut silenci i desconeixement. Ara bé, una 
vegada exposada aquesta evidència cal dir, també, que som plenament conscients 
que encara hi ha molt a investigar i a dir sobre el tema i que la nostra recerca no té 
cap altra pretensió que ser una primera aproximació al període històric estudiat.

No podem cloure aquestes notes introductòries sense fer constar el nostre 
agraïment a tots aquells que, d’una manera o una altra, ens han facilitat la nostra 
recerca i, en especial, a la Fundació Duran-Martí per considerar que aquest treball 
era mereixedor de la X Beca d’investigació Pepita Martí de Duran.
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Tot i que no va ser fins a les acaballes de l’any 1833 quan s’inicià la revolta 
que desembocà en un nova guerra civil, el cert és que és del tot indispensable es-
tudiar els múltiples esdeveniments que van tindre lloc a la ciutat al llarg d’aquell 
any per tal d’entendre els posicionaments i les actituds posteriors que adoptà una 
significativa part del veïnat. Per això, trobem necessari donar breus pinzellades 
descriptives prèvies sobre com era i què representava Tortosa a les portes de la 
guerra més llarga de la història contemporània. 

VISIÓ GENERAL

Àmbit geogràfic i població
Una memòria descriptiva de l’any 1845, començava amb les següents dades 

geogràfiques sobre la plaça de Tortosa: 

La Plaza de Tortosa, se halla situada en la orilla izquierda del Ebro, a seis leguas 
proximamte. de su desembocadura en el mar, bajo las 41° 3´ 55˝ latitud septen-
trional y 7° 12´ 30˝ longitud oriental del meridiano de la Isla de S. Fernando.1

El Diccionario geográfico universal, que s’edità a Barcelona l’any 1831, n’apor-
tava altres sobre la situació i l’extensió de la Tortosa dels inicis dels anys trenta del 
segle xix: 

Pob. 11.697 hab. Esta situada en el declive de un alto monte, dividido por un 
barranco, en los confines occidentales de la provincia, a unas 4 leg. del mojon que 

A les portes d’una guerra: 
Tortosa l’any 1833

1 IHCM, Memoria militar y descriptiva de la plaza de Tortosa. Aquesta memòria va ser redactada per 
Francisco Alemany, l’any 1845.
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la divide de las de Aragon y Valencia. […] El termino de esta ciudad tiene unas 
14 leg. de largo y 11 de ancho.2

L’any 1834, els límits geogràfics del partit judicial de Tortosa3 es delimitaven 
de la manera següent:

Forma su limite N. la cordillera que establece al S. del de Gandesa, apoyada entre 
el nacimiento del Algas y el Ebro. El del O. el rio Cenia que nace a las contraver-
tientes de la misma cordillera, y corre al S., al S. el mar y desde el Coll de Balaguer 
hasta la desembocadura del Cenia, y al E. los montes del Coll y cabo de Balaguer, 
unidos con los que pasan por encima de Rasquera. Este partido abraza en su de-
marcacion los pueblos y terrenos […] de las vertientes O. del Coll de Balaguer, 
mas aca del Ebro, y las del E. son ya del de Tarragona, pues el mencionado cabo 
y la cordillera que lo forman circunscriben el Campo de Tarragona por el O., y es 
el apendice o continuacion de la que baja desde la Sierra de la Llena y montes del 
Priorato, separando las aguas del Francolí de las del Ebro.

Sus confines jurisdiccionales son: al N. Gandesa, al O. el reino de Valencia y 
sus procsimas de Castellon de la plana, al S. el mar y al E. el de Tarragona. Sus 
vertientes van al Ebro y al Cenia. Su estension de N. a S. es de 7 1/2 leguas y de 
E. a O. de 10 1/2. Su poblacion asciende a 9.576 vecinos.4

Aleshores, la ciutat de Tortosa mantenia, encara, la jurisdicció sobre els se-
güents indrets del territori: Aldea, Bítem, Camarles, Camp-redó, la Cava, Coll de 
l’Alba, Creu, Sant Jaume d’Enveja, Jesús i Maria, Jesús Nou, Jesús Vell, Morter 
d’en Llosa, Pimpí, els Reguers, Roquetes, Sant Llàtzer, Vinallop, Mianés, les sali-
nes dels Alfacs i el desert de Cardó. 

A l’inici de la guerra dels Set Anys (any 1834), la població total de Tortosa i els 
seus agregats s’estimava, oficialment, en 4.127 veïns5 (20.573 habitants).

2 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 933 i 935.
3 Els límits del partit judicial no eren els mateixos que els límits del corregiment de Tortosa, ja que 

aleshores aquest darrer incloïa, també, el partit judicial de Gandesa.
4 ADT, Governació. Anys 1834-1835. Malgrat els 9.576 veïns que s’esmenten, un altre document 

oficial, datat pocs anys abans (1828), solament en reconeixia, per al mateix àmbit geogràfic, 7.230. (ACA, 
R. Aud. Expedients, capsa 93).

5 Sobre aquesta xifra hi ha algun dubte, ja que un document oficial de l’any 1828, és a dir, solament 
sis anys abans, atorgava a Tortosa —amb els seus agregats— un total de 2.800 veïns. L’explicació d’aques-
ta significativa diferència podria estar en el fet que la dada de 1828 correspongui, exclusivament, a la 
població del nucli urbà de Tortosa, mentre que la de 1834 fos el resultat de sumar a Tortosa la resta dels 
agregats. Sigui com sigui, algunes dades oficials de població cal agafar-les amb una certa precaució. Així, 
per exemple, un suplement del butlletí oficial de la província de l’abril de 1836 continuava atorgant a 
Tortosa un total de 4.127 veïns, és a dir, els mateixos que dos anys abans.
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Al llarg del primer terç del segle xix, el creixement de la població dintre de 
la ciutat passà per diverses fases, però sobretot es féu evident que l’enlairament 
demogràfic de Tortosa tingué lloc durant aquest període. Segons les dades de ba-
tejos i defuncions de la catedral,6 el ritme de creixement de la població s’accelerà 
tot just acabada la guerra del Francès i ni els greus entrebancs de l’epidèmia de 
febre groga de l’any 18217 ni els del còlera de 18348 foren suficients per trencar la 
tendència iniciada aleshores.

Les condicions sanitàries de l’època són un element important a l’hora d’ana-
litzar els diversos factors que van incidir en el comportament demogràfic de la 
ciutat. Tortosa va patir, amb tota cruesa, els estralls epidèmics que van afectar 
Catalunya al llarg del segle xix (febre groga, còlera…), i això no solament va 
ser motivat per la seua situació geogràfica, oberta a l’exterior, sinó també per les 
precàries condicions sanitàries i d’higiene de la ciutat i el seu entorn proper. L’any 
1832, el metge i veí de Tortosa Marià Abelló9 va redactar una brevíssima memò-
ria mèdica sobre les malalties més habituals que aleshores es donaven al terme de 
Tortosa:

Las enfermedades dominantes en este pais son en el invierno Pleuresias, Pulmo-
nias y algunas otras de semejante naturaleza aunque pocas. En las Primaveras de 
estio y Otoño las intermitentes y estas mas rebeldes en las de Otoño, siendo las 
causales los muchos miasmas pútridos que el aire de mar reporta de los pantanos, 
estanques y aguas muertas de los puntos y prados que hay desde la Ampolla, 
Sn. Carlos, Amposta, Carroba, Aldea, Campredon, Soldevila y hasta las inmedia-
ciones de esta ciudad [Tortosa], motivo y causa que los vivientes de estos puntos 
son los que padecen endurias y algunos años casi epidemicamente las calenturas 
intermitentes de toda clase.10

En efecte, un dels greus problemes sanitaris en què es trobava immers part del 
terme de Tortosa era el derivat de les aigües estancades i, amb aquestes, l’aparició 
de les habituals i temibles febres tercianes.

6 Tot i que a la catedral es van inscriure bona part de les partides i naixements de Tortosa, cal tindre 
present que a altres parròquies, com ara la de Sant Jaume, també s’efectuaven inscripcions de veïns de la 
ciutat, tot i que amb un nombre molt inferior. Per això, les nostres observacions estan condicionades a 
les dades disponibles.

7 Segons diverses fonts, l’epidèmia de febre groga de 1821 havia ocasionat a la ciutat de Tortosa a 
l’entorn de 2.000 morts. Entre altres, vegeu F. Pastor, Conmemorando un centenario… o D. Fernández, 
Anales…

8 Malgrat que no disposem de dades exactes sobre el total de morts que l’epidèmia del còlera de l’any 
1834 ocasionà a la ciutat de Tortosa, sembla que el nombre no superà els 300.

9 El metge Abelló havia nascut a Tortosa. L’any 1784 era batxiller en medicina a Osca, on es graduà 
l’any 1787 (J.M. Calbet i J. Corbella, Diccionari biogràfic…, vol. I, p. 33).

10 RAMB, Memòries manuscrites, vol. 10.
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[…] legándole a mas de la miseria, la plaga de las tercianas […] tiene que dar gra-
cias al Todopoderoso si le conserva la vida y a los suyos; pues que son tan maléficas, 
que no dejan de diezmar a aquellos desgraciados […]. Para comprobar lo horroroso 
de este aserto, basta recordar lo ocurrido en el año 1833 [sic]11, en que se desarrollo 
aquella plaga, en terminos que apenas se contaban 20 hombres útiles en toda la 
campiña que pudiesen atender a los trabajos de labranza; más si ésta catástrofe es-
tendia su meledicencia sobre tantos desgraciados, no fue menos la que experimentó 
la población de Amposta, en la que esceptuando diez de sus habitantes, todos su-
frían la desoladora plaga que los envolvía en la mas espantosa miseria.12

La virulència que van adquirir aquestes febres intermitents a l’àrea geogràfica 
de l’Ebre ens la confirmen altres fonts. Una d’aquestes fonts rebla el clau tot afir-
mant que, a conseqüència d’aquesta malaltia, “apenas se encontraban hombres 
útiles para ocuparse en los trabajos agrícolas”.13

Per tal d’evitar que el 1833 es reproduïssin les temudes febres tercianes de l’any 
anterior, la junta municipal de sanitat de Tortosa demanà a l’Ajuntament de la 
ciutat que el 24 d’abril comencessin la neteja de totes les sèquies del terme, treballs 
que haurien d’estar acabats, a molt estirar, el darrer dia de maig. Tot seguit, el 
consistori féu arribar aquesta petició a diverses administracions, entre les quals la 
religiosa, per tal que participessin en les despeses que aquests treballs generaven.

[…] a efecto de precaver con oportunidad en cuanto esta al alcanze la reproduc-
cion de las tercianas que tantos estragos causaron el año antor. y quedando deter-
minado por la misma que la habilitacion de las comunales, se egecute por carga 
concegil atendida la absoluta carencia de caudales en los fondos de la Universidad, 
lo participa a V.S. este cuerpo municipal a fin de que mediante a tratarse de un 
servicio en que no debe exemirse a clase ni fuero alguno por ser comun el beneficio 
resultante.14

11 En realitat, la gran epidemia de tercianas que s’esmenta en aquest document va tindre lloc l’any 
1832.

12 J. Ruiz i J. Clivillé, Descripción geográfica…, p. 65. A la pàgina 69, diu que l’any 1832 les terribles 
febres tercianes van causar a Amposta la mort de 175 veïns dels 300 que tenia. 

13 P. Madoz, Diccionario geográfico…, vol. XV, p. 48. Tot i que no disposem de dades que ens perme-
tin relacionar l’esclat de la revolta al sud de l’Ebre amb la generalitzada paralització del treball agrícola en 
aquesta àrea geogràfica —com a conseqüència de l’extensió que va adquirir i la incidència que va tindre 
aquesta malaltia—, no ens podem estar de pensar que d’alguna manera hi degué influir. Exemples con-
crets que ens ho fan suposar els trobem en el passat immediat (revolta reialista de 1821-1823…), quan la 
desocupació dels pagesos esdevenia un factor més a tindre en compte a l’hora d’analitzar qualsevol procés 
de desestabilització social.

14 Escrit de l’Ajuntament de Tortosa datat el 22 d’abril i reproduït novament el 7 de juny de 1833 
(ADT, capsa: Medicina i sanitat). Acabada la guerra dels Set Anys i amb la clara finalitat d’acabar amb la 
plaga de les febres tercianes que tants estralls causava a la població d’aquest territori, s’establí a Tortosa 
una societat filantròpica que, entre altres actuacions, projectà (any 1844) sèquies i desguassos per evacuar 
les aigües estancades, considerades la causa principal d’aquesta freqüent malaltia.
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Aquestes obres, ateses les dificultats econòmiques esmentades pel consistori, 
dubtem que s’haguessin arribat a executar, si més no en els terminis fixats.

A causa de la gran extensió del terme de Tortosa, la distribució de la població 
és un altre element a considerar15 i no menys important. A mitjans de la dècada de 
1820, Tortosa continuava sent la població més important de la zona de les actuals 
comarques del Baix Ebre i el Montsià, ja que aplegava el 46% del total d’ambdós. 
Segons les dades cadastrals, la ciutat estricta, és a dir, la zona emmurallada havia 
passat de representar del 84% del total d’habitants de Tortosa el 1719 al 70% 
cap al 1817. Ara bé, mentre s’alentia el creixement de la ciutat estricta i el de les 
hortes situades al costat esquerre, el gran espai format per una sèrie de ravals de 
nova aparició i partides de la dreta de l’Ebre, situades més enllà del pont de bar-
ques, experimentava, per contra, un creixement espectacular. Això va propiciar 
que aquest espai geogràfic situat a la dreta del riu passés de representar el 7% dels 
habitants el 1719 (tot població dispersa) a un 21%, un segle més tard, la major 
part situada en nuclis d’aparició recent, com són Roquetes, Jesús, els Reguers, 
el raval de la Creu o el de Sant Vicent. Les causes que expliquen la diferència 
de creixement entre el terme de Tortosa situat a la dreta de l’Ebre i la resta de la 
ciutat són diverses. La saturació de l’espai físic disponible de la ciutat, encotillat 
per les muralles, va motivar que es busquessin nous establiments propers al nucli 
principal i, en aquest aspecte, la colonització agrícola de les planes de l’interior 
situades entre el vessant del Port i el regadiu oferien una bona alternativa al pro-
blema plantejat.

Estructura física de la ciutat i del seu entorn proper
L’any 1831, es remarcaven les següents característiques urbanes de la ciutat de 

Tortosa:

Esta rodeada de una muralla con 4 puertas llamadas del Temple, Rastre, Remolins 
y del Puente y completan su fortificacion 6 castillos avanzados. Las calles son en lo 
general angostas, mal empedradas y la mayor parte en cuesta; tiene una hermosa 
plaza y una fuente pública, que aunque insuficiente para el abasto de la poblacion, 
no se esperimenta carestia, porque en la economia doméstica se usan las aguas del 
Ebro, que son muy buenas. Fuera de la ciudad hay 6 arrabales; 4 en la margen 
derecha del Ebro y 2 en la izquierda; los cuatro primeros se llaman de la Cruz, 
Casota, Jesús y Roquetas, y los otros de Capuchinos y el de la Llet. Hay un paseo 
llamado de la Ribera, y a las orillas del rio y la vega ofrecen un delicioso desahogo. 

15 En aquest aspecte ens basem, principalment, en el rigorós estudi demogràfic d’E. Fabregat, L’evo-
lució demogràfica…, a qui li agraïm que ens hagi permès la consulta d’aquest treball de recerca.

1.Tortosa guerra Set Anys.indd   17 13/10/06   01:25:36



18

Joan Ramon Vinaixa Miró

Los edificios mas notables, son: ademas de la catedral, el palacio del obispo, los 
cuarteles, el colegio16, el hospital, y la casa de Jordá o Cárdenes […] un campo 
santo intramuros17 […]. La vega que se estiende sobre la márgen opuesta del río 
es sumamente risueña y sobre una estension de 3 leg. se cuentan una multitud de 
casas de campo que aumentan sobre manera su belleza.18

Sobre les places existents a la ciutat i el sistema d’abastament d’aigua de la seua 
població, Madoz19 detalla:

Las plazas y plazuelas nada tienen de notable, pues todas son de cortas dimensiones, 
como las del Angel, San Juan, Hospital, Catedral, San Felipe Neri etc.; sin embar-
go, la de la Constitucion, sit. al centro de la c. presenta un cuadrilongo de 66 pasos 
de largo, y 28 de ancho, terraplenado, y con soportales desahogados a der. e izq., 
ocupados con tiendas de comercio, cafés, confiterias, etc.; sirve de mercado público 
de verduras hasta las 10 de la mañana, y de punto de reunion al medio dia y al ano-
checer. El vecindario se surte de aguas para beber, y demas usos domésticos, de las 
del r., que son buenas y saludables; de las 2 fuentes públicas muy abundantes, sit. 
la una a la plazuela de San Juan, y otra a la de la Constitucion, siendo de bastante 
mérito la arquitectura y adornos de esta última; tambien hay pozos en casi todas las 
casas, y otros publicos en varias plazas para abrevar caballerias.

16 Es refereix al Col·legi de Dalt o de Sant Maties, conegut també com Universitat de Sant Domènec 
i Sant Jordi.

17 Sobre el cementiri de la ciutat, Madoz concreta: “El antiguo cementerio, construido en 1804, se 
halla al N. de la c. y a la falda del cast.; antes de salir por la última puerta del Rastro, tiene 2.352 varas ca-
talanas de long. y 2.018 de lat. con una capilla pobre, abovedada y procedida su entrada de un cobertizo, 
fue abandonado en 1841.” (P. Madoz, Diccionario geográfico…, vol. XV, p. 50).

18 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 933-934.
19 P. Madoz, Diccionario geográfico…, vol. XV, p. 49.

Vista panoràmica 
de la ciutat de Tortosa 
a la primera meitat 
del segle XIX.

1.Tortosa guerra Set Anys.indd   18 13/10/06   01:25:36



19

Tortosa en la guerra dels Set Anys

Tret dels nuclis urbans dels ravals extramurs (Roquetes, Jesús…), les nom-
broses cases de camp escampades arreu eren la fesomia pròpia i característica de 
Tortosa, especialment a la riba dreta del riu.

Tortosa […] está orientada sobre el Ebro, una parte en terreno casi horizontal y 
la otra en las pendtes. y mesetas de las alturas vecinas. La primera de ellas, se halla 
rodeada desde el pie del mismo glasis, de un precioso bosque de arboles frutales 
plantados en las huertas, cada una de las cuales tiene indispensablmte. una casa 
rural,20 hecha generalmente con paredes de piedra y barro, de pie y medio de 
espesor, pozo de noria, algibe y regueras de mamposta. para la conduccion de las 
aguas. En algunas sus linderos con el camino son guardados por cercas, que por 
lo regular no pasan de tres a cuatro pies de elevacion, construidas con los mismos 
materiales que las casas.21

Les vies de comunicació i els mitjans de transport
Tortosa gaudia d’una situació geogràfica privilegiada. Disposava d’una àm-

plia xarxa de vies de comunicació (terrestres, fluvial i marítima) que li permetia 
enllaçar amb la resta dels pobles del territori i obrir-se a l’exterior, la qual cosa la 
convertia en el centre neuràlgic d’aquesta àrea geogràfica.

La xarxa terrestre era força diversa i s’escampava en totes les direccions.22 Per la 
part de Remolins sortia un camí que, per l’esquerra de l’Ebre, portava a Tivenys i 
on bona part del recorregut es feia envoltat d’horts, olivers i masies.23 Aquest con-
tinuava cap a Benifallet, Ginestar, etc. Si se sortia per la porta del Rastre es podia 
agafar el camí que portava al Perelló, passant pel Coll de l’Alba. Al llarg del seu 
recorregut es trobaven els santuaris de Ntra. Sra. de la Providència i el de Ntra. 
Sra. del Coll de l’Alba, a més d’enllaçar amb l’anomenat camí reial de València. 
Si se sortia per la part del Temple es podien agafar diversos camins. Un era el 
conegut com la Carretera de Barcelona, anomenat així perquè si l’anaves seguint 
enllaçaves amb la carretera reial de Barcelona a València i des d’allí sortien altres 
ramals de camins, un dels quals transcorria per la vora del riu i arribava fins a la 

20 Algunes d’aquestes masies s’havien construït contravenint l’ordre del 15 d’octubre de 1818 per 
la qual es facultava als governadors de la plaça de Tortosa a concedir o denegar permisos, per motius de 
seguretat, per edificar cases rurals fora del radi de les 350 vares i dintre del límit de les 1.500. No obstant 
això, els successius governadors de la plaça no foren, en general, gaire estrictes en aquest tema, la qual cosa 
comportà que es continués construint masies de camp dintre de la zona de seguretat militar. Els perills 
d’aquesta permissivitat s’evidenciaven, i es lamentaven, sobretot, en els conflictes bèl·lics.

21 AHCM, Memoria militar…
22 Si no s’especifica altra cosa, el nucli principal de la xarxa terrestre que aquí descrivim l’hem extret 

de la descripció topogràfica que l’any 1839 va publicar Josep Criviller (J. Criviller, Descripción topo-
gráfica…).

23 Una d’elles, l’anomenada del Bisbe.
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gola de l’Ebre. Tot sortint per la mateixa porta del Temple es podia agafar el camí 
carreter que passava pels ravals dels Caputxins i de la Llet i que també enllaçava 
amb la carretera reial de Barcelona. 

Per accedir a la resta de camins importants d’entrada i sortida de la ciutat 
s’havia de creuar el pont de barques que enllaçava amb la riba dreta del riu: “Sále-
se de Tortosa pasando el rio Ebro por un puente de barcas de unas trescientas 
varas de longitud, en cuya cabeza hay una bateria.”24

Una vegada situat a l’altre costat de riu s’obria un ventall de camins segons 
la direcció a seguir. Enfront hi havia el que portava al nucli urbà de Roquetes. 
Si agafaves el camí de la dreta, és a dir, aquell que anava al regne d’Aragó, et 
portava a Aldover i tot continuant aquesta direcció arribaves a Xerta, Miravet25, 
Benissanet, Móra d’Ebre, Ascó, Flix, Riba-roja, Berrús, vorejant sempre el riu. Un 
altre camí que s’obria a la vista en creuar el pont de barques era el que portava al 
raval de Jesús i, seguint-lo, s’enllaçava amb l’anterior fins a Xerta.26 Si a la sortida 
del pont de barques agafaves el camí de l’esquerra s’obrien, també, diverses pos-
sibilitats, ja que seguint-lo podies accedir a altres localitats. Una branca d’aquest 
camí portava a Mas de Barberans, envoltat d’olivers al llarg de bona part del tra-
jecte. Si continuaves pel camí carreter en direcció a Amposta trobaves a mà dreta, 
un altre camí27 que portava a la Galera, Godall i la Sénia, i d’allí anaves a parar al 
regne de València. Si decidies continuar pel camí carreter que anava a Amposta et 
trobaves, a mà dreta, un altre camí que portava a Ulldecona28 i, d’allí, a la mitja 
hora, creuar el riu Sénia i entrar al regne de València. Si, per contra, continuaves 
pel camí carreter, que entre horts i camps d’olivers vorejava el riu, també anaves a 
parar a Amposta i allí enllaçaves amb la carretera reial de Barcelona a València. Si 
seguies aquesta via principal anaves a parar a Sant Carles de la Ràpita i, tres hores 
més tard, creuaves el riu Sénia per un pont que hi havia prop del mar i, passat el 
qual s’entrava, també, a l’anomenat regne de València.

24 El pont de barques de Tortosa —l’únic existent a l’Ebre català— se sustentava per nou barques 
situades en línia a sobre les quals hi havia una passarel·la.

25 El camí de ferradura de Xerta a Miravet era, aleshores, un veritable calvari, ja que s’havia d’esquivar, 
com es podia, la trencada orografia muntanyenca d’aquesta àrea.

26 Des de Xerta es podia seguir el camí de ferradura que portava a Miravet, ja descrit, o agafar el que 
anava al Pinell, en aquest cas passant per l’estratègic indret anomenat Armas del Rey i, després, continuar 
cap a Gandesa, aleshores l’altre centre d’administració judicial del territori. La distància que separava 
Tortosa de Gandesa es cobria amb unes deu hores.

27 En el recorregut d’aquest camí, abans d’arribar a la Galera es trobava, al barranc de Sant Antoni, 
el pont anomenat d’Alcàntara.

28 La distància que separava Tortosa d’Ulldecona es cobria amb unes sis hores.

1.Tortosa guerra Set Anys.indd   20 13/10/06   01:25:37



21

Tortosa en la guerra dels Set Anys

El riu Ebre era una altra artèria vital de comunicació, ja que representava una 
alternativa més a l’hora d’enllaçar Tortosa amb els pobles de l’interior —d’on 
provenien una bona part de les mercaderies que abastien la ciutat— i que, a la 
vegada, permetia obrir-se a l’exterior.

La costa marítima que depenia de la comandància marítima de Tortosa com-
prenia des del riu Sénia fins al Coll de Balaguer i, aleshores, era recorregut per 
una gran munió d’embarcacions (comercials, pesqueres…), bona part de les quals 
pertanyien a la matrícula de la ciutat. 

A les portes de la guerra dels Set Anys, tant la navegació fluvial com la marí-
tima gaudien, encara, d’un tràfec intens, i Tortosa esdevenia una peça clau en tot 
aquest moviment i entramat comercial.

Les característiques econòmiques bàsiques
 Malgrat la seua qualitat de centre administratiu del territori, Tortosa era, 

encara, una ciutat eminentment agrícola. La seua producció agrària estava força 
diversificada:

Temps que s’esmerçava a anar de Tortosa a altres poblacions dintre i fora del territori ebrenc (P. Madoz, 
Diccionario geográfico..., vol. XV. Any 1849).

1.Tortosa guerra Set Anys.indd   21 13/10/06   01:25:37



22

Joan Ramon Vinaixa Miró

Toda la vega es sumamente abundante en granos, vino, aceite, cañamo, algarrobas, 
seda, hortalizas, legumbres y frutas delicadas […].29

En los montes que llaman Reales hay muchos pinos de altura y robustez ex-
traordinaria, de los cuales se hace mucha brea y alquitran para los departamentos 
de marina […].30

[…] y es tal la abundancia de las palmas que se extraen en barcos para algunos 
lugares, que las benefician en hacer escobas, serones y otras cosas.

[…] La cosecha de sosa es tan considerable que se estraian cada año, a razon de 
un quinquenio, mas de 30.000 quintales […].31

[…] La lana, seda, alum, barrilla, sosa y otras materias de primera calidad que 
se estraen de dicha plaza, son tambien de mucha consideracion […].32

Un altre dels conreus agrícoles més representatius del terme de Tortosa era 
la regalèssia, de tal manera que el volum de la producció i d’exportació d’aquest 
producte era, en aquells anys, molt elevat.

L’horta de la dreta del riu era una de les més fèrtils del terme i, probablement, 
la més productiva.

La vega que se estiende sobre la márgen derecha del rio es sumamente risueña, 
y sobre una estension de tres horas y media se cuentan una multitud de casas de 
campo que aumentan sobremanera su belleza. Produce abundancia de granos, 
vino, aceite, cañamo, algarrobas, seda, hortalizas, legumbres y frutas esquisitas: la 
carne que se consume es regular y la caza es abundante.33

Ara bé, diversos autors de l’època coincideixen en afirmar que malgrat la ferti-
litat de l’horta de Tortosa, la seua riquesa estava desaprofitada, si més no en part.

Toda la vega de Tortosa, esta empleada en huertas, que por la incuria de estos 
habitantes y por la falta de proteccion en el Gobierno no tiene un canal de regadio 
para utilizar las aguas del Ebro deviendose ejecutar estas operaciones a fuerza de 
sangre con norias, de aparato sencillo pero bastante imperfectas. Con este motivo 
no hay labrador que no posea uno o dos buenos mulos y siendo la poblacion 
esencialmente agricola se hallaria dentro y fuera de sus muros una cantidad grande 
de caballerias de tiro y carga34 […]. Teniendo toda la vega de Tortosa, su terreno 

29 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 935.
30 Les dos masses forestals més importants del territori estaven als ports de Tortosa-Beseit i a la serra 

de Cardó, sense oblidar els rais de fusta que tradicionalment baixaven per l’Ebre provinents del Pirineu.
31 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 935.
32 J. Ruiz i J. Clivillé, Descripción geográfica…, p. 71.
33 Ibidem, p. 62.
34 El 1845, les cavalleries de tir i de càrrega existents al terme de Tortosa s’estimaven en unes 2.100 i a 

l’entorn d’uns 700 el nombre de carros. Segons els membres de la Reial Societat d’Amics del País de Tortosa, 
aleshores existia entre els pagesos tortosins la tendència a adquirir muls a França per als treballs agrícoles, la 
qual cosa els suposava despeses força elevades. Segons els càlculs d’aquesta mateixa societat, el valor dels ani-
mals d’aquestes característiques existents a la ciutat, l’any 1833, no baixava dels 100.000 duros i les despeses 
anuals per al seu manteniment s’estimaven en 43.000 duros. 

1.Tortosa guerra Set Anys.indd   22 13/10/06   01:25:37



23

Tortosa en la guerra dels Set Anys

de hortaliza y hallandose la parte de la montaña plantada de olivos, algarrobos y 
algunas viñas, es claro que no queda lugar para mantener gran cantidad de ganado 
lanar y cabrio, asi es que dentro de Tortosa y en sus inmediaciones dificilmte. 
se encontrarian 1.000 cabezas de la primera clase y 600 de la segda. pero en los 
prados naturales de la rivera qe. asi se llama el pais, qe. en ambas orillas del rio 
media desde Amposta al mar, se alimentan particularmte. en invierno hasta seis 
o siete mil carneros y mil obejas de los cuales la mayor parte bajan de la serrania 
a invernar aqui porque el clima es venigno y en esta estacion los pastos son como 
en todos tiempos sanos y abundantes. En estos prados se crian tambien algunas 
bacadas cuyo numero llegara a 700 cabezas. Para el consumo de la ciudad produce 
la vega muy poco trigo, pero […] bajan grandes cargamentos de Aragon y Naba-
rra; y unos se quedan en Tortosa para completar el que falta para el abasto de la 
poblacion y los restantes se embarcan para Barcelona. […] El aceite es uno de los 
articulos que forman la principal riqueza de este pais, del cual salen muchos barcos 
cargados para Barcelona, Valencia y Francia, tambien se estrae mucho del qe. traen 
del alto corregimto. y bajo de Aragon.35

Segons el Diccionario geográfico universal de l’any 1831, la riquesa de la seua 
producció agrícola descansava en la bona qualitat del sòl, en l’existència d’aigua 
i en una climatologia favorable. No obstant això, i malgrat els factors positius 
esmentats, la mateixa obra feia una incidència especial en algun dels factors ne-
gatius, que segons la seua visió, impedien als pagesos de la ciutat i del seu terme 
sortir de la misèria secular en què es trobaven immersos.

[…] pues encorvado continuamente sobre un terreno que no le pertenece, en-
cuentra la pobreza en medio de las favorables disposiciones de la abundancia. […] 
Las dos terceras partes de las tierras estan en poder de manos muertas y la otra, 
excepto una pequeña porcion, pertenece a la nobleza. Sus dueños las arriendan a 
la mitad, al tercio o al cuarto de los frutos en rama, segun la calidad del terreno. 
El infeliz colono constituido en la doble obligacion de sacar lo necesario para si 
y el señor, abusa de las fuerzas de la tierra, agota sus recursos y la abandona por 
fin; y si alguno trata de ser fiel a sus contratos, es siempre a espensas de su futuro 
trabajo: sin capitales y sin credito, la miseria opone un obstaculo insuperable a 
cualesquiera proyecto de mejora. Aun puede decirse que carece de instrumentos 
aratorios: un mulo, un arado, o una reja mal montada labra, o por mejor decir 
rasga apenas la tierra.36

Un altre factor negatiu —considerat el causant principal de les terribles febres 
tercianes— eren els aiguamolls que s’extenien per una considerable superfície del 
terme de la ciutat.

35 IHCM, Memoria militar…
36 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 935.
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Mas esta feracidad y abundancia falta por la parte baja hacia la Ciudad, en cuyo 
terreno hay un gran número de jornales de tierra, muchos de la mejor calidad, 
que se inutilizan y pierden por la abundancia de las aguas, llamadas vulgarmente 
aiguamoles; y que solo producen para el infeliz labrador que las cultiva males y 
miserias; pues que el que desgraciadamente posee alguna parte de estos dañinos 
campos, le acontece; que despues de haberlos regado con el sudor de su rostro para 
labrarlos, y acomodado en ellos la semilla que debe asegurarle su subsistencia y la 
de su familia; los ve florecer con gran placer, y con esperanza de una cosecha abun-
dante; mas cuando menos lo piensa ve brotar por todo el campo que ha plantado 
inmensidad de manantiales, frustrándosele así todos sus ensueños de felicidad al 
ver su hermoso y floreciente terreno convertido en un pantano, e inutilizado por 
mucho tiempo; legándole a mas de la miseria la plaga de las tercianas.37

La pesca, tant fluvial com marítima, era abundant i servia tant per al consum 
interior com per a l’exportació: “Los peces que con mas multitud se ven serpen-
tear en las aguas del rio, son sabogas y lampreas; y tanto de estos peces, como del 
mucho que se pesca en el mar, se provehen los pueblos del interior hasta llevarlo 
a Zaragoza.”38

Tortosa, i el seu terme jurisdiccional, comptava amb altres recursos naturals 
importants:

[…] contiene minas de hierro, plomo, calamina, azabache, carbon de piedra, alum-
bre, azogue, yeso diafano y aguas minerales. Las minas de jaspe son muchas y exqui-
sitas las descubiertas y otras que no se han beneficiado, con la particularidad de que 
pueden cortarse de ellas columnas de mucha magnitud, y se han remitido algunas 
porciones a Inglaterra, Francia, a Nápoles para el gabinete de S.M.; a Zaragoza para 
el magnífico tabernáculo de la Virgen del Pilar, a la corte para el real palacio […]. 
Tambien hay salinas escelentes, que se administran de cuenta de S.M.39

Tot i la privilegiada situació geogràfica i les possibilitats que tenia com a centre 
d’arribada i distribució de mercaderies, és evident que Tortosa no va saber apro-
fitar aquelles condicions favorables per crear una indústria sòlida, com van saber 
fer-ho altres ciutats catalanes amb menys recursos. “La industria se concreta en 
el dia en la fabricacion de aguardiente, de jabon, alfareria, curtidos, estofas [sic], 
ganaderia, y una fabrica de regaliz extramuros.”40

37 J. Ruiz i J. Clivillé, Descripción geográfica…, p. 65.
38 Ibidem, p. 62.
39 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 935.
40 Ibidem. Segons l’almanac mercantil del 1796, a Tortosa hi havia aleshores tres fàbriques de paper, 

dues d’aiguardent i quatre de sabó (S.J. Rovira, Els nobles de Tortosa. S. XVIII, p. 25). Ara per ara, no 
podem precisar quines d’aquestes es mantenien, encara, el 1833. Sí que sabem que el 1834 existia una 
indústria important, la Reial Fàbrica de Betums, coneguda popularment com La Casota, que facilitava 
la matèria primera per enquitranar les embarcacions que es construïen a les drassanes de la ciutat i, a la 
vegada, facilitava pega i quitrà a altres poblacions del litoral.
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Una indústria que sí que estava en ple dinamisme era la construcció d’em-
barcacions. Tortosa comptava, aleshores, amb unes drassanes, en què “se fabrican 
barcos de hasta 2.000 quintales de porte”41 i un port que acollia a l’entorn de 
dos-centes embarcacions, algunes de gran tonatge.

Un altre aspecte econòmic a destacar és la seua vessant comercial. Com ja hem 
apuntat anteriorment, Tortosa actuava dintre del territori situat al sud de l’Ebre 
com un centre neuràlgic d’acollida i distribució de mercaderies que hi anaven 
a parar per via terrestre, fluvial o marítima. A la producció pròpia de la ciutat i 
del terme cal sumar-hi la gran quantitat de productes que provenien tant de la 
resta del territori com de fora, alguns d’indrets força allunyats. Des del nord de 
Catalunya hi feien cap, per via fluvial, els rais de fusta i el ferro de les fargues 
catalanes. De l’Aragó, baixaven també pel riu grans quantitats de grans, així com 
ramats, pells, llana i mercaderies diverses.

El trigo de Aragon es uno de los ramos mas fuertes de comercio que posee el pais; 
pues en años de abundancia, la cosecha que baja por el Ebro asciende como a qui-
nientas mil cuarteras de trigo. Otro de los ramos es, el de las maderas de Navarra y 
pirineos de Aragón y Cataluña, cuyos productos son de gran consideracion, pues 
se proveen de ellas Cataluña y las Islas Baleares, tambien se embarcan grandes aco-
pios para otros puntos de la Peninsula. El aceite que se embarca en Tortosa no es 
de poca cuantia; pues que algunos años no baja de doscientas mil arrobas.42

41 Diccionario geográfico universal, vol. IX, p. 933.
42  J. Ruiz i J. Clivillé, Descripción geográfica…, p. 71. 

Dintre del territori situat al sud de l’Ebre, Tortosa actuava com un centre neuràlgic d’acollida 
i de distribució de mercaderies que hi anaven a parar ja fos per via terrestre, fluvial o marítima.
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No obstant això, Tortosa no era capaç d’engolir ni tot allò que produïa, ni de 
bon tros tot allò que li arribava; per això, bona part dels productes que hi anaven 
a parar solament hi feien una estada de passada, abans d’emprendre un nou viatge 
vers el destí definitiu (Barcelona, França, Amèrica…). Tot i la seua posició pri-
vilegiada i a diferència d’altres ciutats catalanes de l’època (Barcelona, Reus…), 
Tortosa no havia estat capaç de transformar-se en la ciutat comercialment di-
nàmica que els nous temps reclamaven des de feia temps i que, de ben segur, li 
hauria permès de sortir de l’enquistament econòmic secular. És cert que la ciutat 
comptava amb un sector comercial, però aquest, en general, no tenia l’empenta 
suficient per expandir-se i s’acontentava amb negocis d’un volum limitat, cosa 
que permetia que altres comerciants forans, més agressius en l’àmbit comercial, 
s’emportessin els negocis de més abast.

Una altra característica que diferenciava la ciutat de Tortosa de la resta dels 
pobles d’aquesta àrea era la de ser centre administratiu del territori. Així, el sector 
de serveis —dintre del qual cal remarcar la vessant administrativa— esdevenia 
aleshores l’altre puntal bàsic en què descansava el sistema econòmic de la ciutat, 
aspecte que, pel seu pes específic, analitzarem per separat.

TORTOSA: CIUTAT MILITAR, ADMINISTRATIVA I DE SERVEIS

Per la seua importància històrica, demogràfica, administrativa i econòmica 
Tortosa ha jugat un paper cabdal dintre del territori. Al primer terç del segle xix, 
la ciutat mantenia gairebé intacta aquesta posició de privilegi secular en esdevin-
dre centre administratiu (religiós, militar…) d’un ampli territori que, a grans 
trets, abastava tota l’àrea de l’Ebre català i, fins i tot, s’estenia fora d’aquests límits 
(bisbat de Tortosa).

La comunitat religiosa 
El 1833, Tortosa era el cap de la diòcesi del mateix nom i acollia, a més del 

palau episcopal, un capítol catedralici, un col·legi conciliar, un tribunal eclesiàstic 
ordinari i diverses parròquies43 i ermites44.

43 La parroquia de Sant Jaume, servida per un capellà, un vicari perpetu i quatre beneficiats, compre-
nia el districte del barri de Remolins i l’Horta de Pimpí i, també, feia la funció de parròquia castrense. La 
resta de parròquies es trobaven situades a diverses pedanies de Tortosa (Bítem, la Cava…).

44 Una de les ermites era la de Mig Camí, que es trobava a mitja hora de la ciutat, sortint per la porta 
del Rastre i seguint el camí del Perelló. Una altra era l’anomenada del Coll de l’Alba, que es trobava més 
enllà, tot seguint el mateix camí.

1.Tortosa guerra Set Anys.indd   26 13/10/06   01:25:39




