NOTÍCIES SOBRE ALCOVER EN EL FONS DE L’ARXIU
HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
L’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona [=AHDT]
La Diputació de Tarragona és una corporació de l’administració local de
Catalunya, creada l’any 1835, arrel de la llei de Francisco Javier de Burgos,
precursora de l’existència de les províncies a l’estat espanyol. Els antecedents
de la institució provincial es remonten a la Constitució de Cadis de 1812, que
disposava per primera vegada l’establiment de les províncies. Aquesta
organització territorial ha conviscut amb les establertes pels diferents governs
posteriors, centrals o autonòmics (partits judicials, comarques). De fet, amb el
temps, ha consolidat un model genuï de gestió, de caràcter coordinador, en
base a l’augment vertiginós de la demanda de serveis que provoca l’avenç
tecnològic en matèria de comunicacions, major densitat poblacional, i altres
factors de progrés1.
Malgrat que la Corporació provincial tarragonina data de 1835, i que ja es té
documentada l’existència d’un arxiu a la segona meitat d’aquell segle, no va ser
fins el 1964 que sofreix una profunda reestructuració pel que fa al seu arxiu. A
inicis de 1997 es creà l’Arxiu Històric, titular de totes aquelles sèries
documentals de més de 30 anys d’antiguitat (i, per tant, sense vigència
administrativa)2. Situat al C. Santa Anna 8, de Tarragona, custodia el fons antic
generat per la Diputació, en el que s’hi pot observar com a denominador comú:
la gestió de control (polític, fiscal), de serveis (assistencials, de comunicacions),
de foment (obres, infrastructures), i d’altres, a l’àmbit de tot el territori de la
demarcació. El fruit d’aquest quasi 170 anys de gestió del territori, i també els
principals trets de l’evolució política i social del país, es poden anar seguint a
través de la seva documentació.
A l’AHDT hi ha quatre fons: el propi de la Diputació, el Fons de Reserva, el
Fons musical de Mn. Salvador Ritort i Faus i el Fons d’Imatges. Al fons de
Diputació se li donà una classificació orgànica. Es divideix en 18 seccions, la
majoria de les quals es subdivideixen en dues sèries que compten amb la seva
pròpia numeració, la de capses en foli (f) i la de capses en quart (q): Actes,
Cultura [CUf, CUq]. Governació [GOf, i GOq], Intervenció [INf, INp
pressupostos-], Obres Públiques [OPf, OPq], Llibres Administratius [LA], etc.
Possibilitats d’investigació
Molts camps de la història i de la humanística poden investigar-se a través dels
fons documentals de l’AHDT: història agrària, història política, demografia,
onomàstica, geografia, etc3.
Per conèixer una aproximació a la riquesa de la vila, tenim diversos camins de
consulta: per al s. XIX, les quotes fiscals assignades cada exercici econòmic (a
l’AHDT és fàcil la consulta a través del buidatge efectuat del Butlletí Oficial de
la Província); per al s. XX, la fitxa de recursos agropequaris (superfícies,

conreus, ramaderia, valoracions econòmiques, etc.) dels primers anys de
postguerra [INf, 47], i la secció de Cadastre4.
Dades de població absoluta de l’época contemporània, podem escatir-les
combinant arxiu-biblioteca-hemeroteca (documents, bibliografia i el BOPT 5). A
tall d’exemple exposem el quadre de xifres d’habitants d’Alcover del s. XIX i XX
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Més per a l’onomàstica o la geografia humana que per a la demografia
serveixen els llibres que apleguen els censos electorals de les localitats de la
demarcació. A l’AHDT, comptem amb censos electorals de: 1904, 1911, 1912,
1913, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1928, 1930, 1931,
1932, 1934 i 1945, 1946, 1951 i 1955. Aquests censos electorals, ultra la
informació de caire polític que aporten7, també poden ser emprats per confegir
manuals d’onomàstica, piràmides d’edat, estudis sobre oficis antics, reconstruir
l’evolució urbana de la localitat, etc., ja que en ells apareixen dades com: nom i
cognoms (en algun cens, fins i tot, malnoms...), edat, adreça (carrer, plaça),
ofici i nivell d’alfabetització8.
República i Guerra Civil Espanyola
Pel que fa a la història política, ultra la consulta sistemàtica i exhaustiva de
seccions com Governació o Actes, que segur que aportarien una munió
d’interessants dades (a l’AHDT comptem amb la documentació de la
Comissaria Delegada de la Generalitat Republicana), hi ha diverses
agrupacions documentals que ja, d’entrada, ens poden resultar força útils: la
constitució dels consistoris municipals després de les eleccions de 1934 (II

República) [GOf, 20], l’inventari de l’arxiu municipal de 1945 [GOq, 95 i GOf,
53], i sobretot l’expedient tramitat per la secció de Regiones Devastadas [R/D,
3], etc9. Vistos en detall, resulten més fàcils de copsar:
Acabada la guerra, el Govern Central va voler conèixer en quin estat havien
quedat el patrimoni arquitectònic i el documental antic. A efectes d’aquest últim,
va adreçar una enquesta a tots els ajuntaments perquè informessin sobre
l’arxiu municipal, i si conservava documentació antiga (1945). Diputació va fer
d’órgan coordinador del programa, i per això és a l’AHDT on es guarden les
contestacions a l‘enquesta tramesa pels secretaris. A la referent a Alcover hi ha
un inventari on consta documentació anterior al segle XIX (quan no és el cas de
la majoria de localitats).
El Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, va ser un
organisme nacional que es diversificà perifèricament amb comissions
provincials presidides pels governadors civils, la tasca executiva de les quals
anava a càrrec de les diputacions10. El seu primer objectiu va ser inventariar,
localitat per localitat, tot el patrimoni arquitectònic i monumental destruï t durant
el període de la Revolució i subsegüent Guerra Civil. Per fer-ho, van procedir a
enquestar (1939) tots els municipis per mitjà d’uns impresos on havien de fer
constar tota la informació que calia. Els expedients que van enviar els
municipis, s=apleguen en aquesta secció, ordenats alfabèticament. Cada un
d=ells s=enceta amb una fitxa elaborada amb les bases dels impresos, on
consta:
- la població de la localitat abans i després de la guerra (aquesta és la
font que hem utilitzat per complementar l’anterior quadre de poblacions
absolutes)
- el nombre de cases registrades, el de les destruï des,
- quina va ser la causa de la destrucció, i
- una valoració econòmica de les pèrdues declarades11.
Foment
L’activitat en construcció d’infrastructures (culturals, urbanes, de comunicació)
duta a terme per la Diputació en la demarcació ha constituï t un dels eixos
fonamentals sobre els quals ha consagrat la seva important funció com
Administració. Alcover, com qualsevol altre localitat, no ha estat al marge
d’aquesta generosa política de foment.
A l’AHDT es guarden els expedients de moltes obres vials referents a
Alcover12, expedients que solen contenir: memòria, antecedents, plecs de
condicions, licitacions, certificats d’obres, manaments de pagament, plànols,
etc.:
- la carretera de Reus-Tarragona a la general d’Alcover (1871-1889)
- carretera de Tarragona a la general d’Alcover (1881-1884)
- camí veï nal d’Alcover al caseriu de Tusalet 1
( 929-1932) (1939-1956)
- camí veï nal de Can Ferré a la carretera d’Alcover-Calafell, per Mas de’n
Bosch (1928-1953)
- carretera de Masllorens a la general d’Alcover-Calafell (1951-1953)

- carretera d’Alcover-Tusalet a la de Vilanova de Prades (1950-1953)
- camí veï nal de Picamoixons a la carretera d’Alcover-Calafell (19451955) [OPq, 57 i OPf, 34, 141, 142, 281, 282, 287bis, 318 i 328]
Pel que fa a l’aspecte urbanístic, durant el segon quart del segle XX, va
participar en el finançament de les obres de construcció de rentadors,
abeuradors i escorxador, i millora d’accés als rentadors, a més de la
urbanització de la muralla de dalt [OPf, 366].
Igualment, va subvencionar diverses obres a l’Església de la Sang, i nombroses
intervencions de recuperació i condicionament dels voltants de l’ermita de
Nostra Senyora del Remei, entre 1955-1961, per un import total d’unes 65.000.de l’época13. Aquesta actuació, permet que l’AHDT compti amb la sèrie
d’expedients d’arranjament, condicionament, millora o embelliment d’ermites,
entre les quals la d’Alcover, els quals solen contenir: instància petitòria,
resolució plenària de concessió de l’ajut, informe sobre l’actuació pretesa,
projecte d’obres, i, en alguns casos, dibuixos, croquis o fotografies [CUf, 13 i
21, i OPf, 445].
Diversa de les actes de la Comissió Provincial
La tasca de buidatge de les actes de Diputació (Diputació, Comissió provincial i
Diputats residents), iniciada en els volums de l’últim quart del segle XIX (18761884), aporten al fitxer, cada dia més complert, una bona diversitat de notícies
sobre la vila, interessants per als estudiosos locals.
De la selecció que fem, estan a tall d’exemple: els tràmits i operacions
d’expropiació de terrenys per a la construcció del primer tram de la carretera
amb Calafell (març i octubre de 1876); la negativa de l’Ajuntament a abonar el
lloguer d’una casa propietat de Francisco Parés, que el gener de 1874 (tercera
guerra carlina) va ser tapiada pel comandant militar de la vila i fortificada (1010-1876); aprobació del projecte de construcció de carretera veï nal d’AlcoverCalafell a la Bisbal del Penedès (13-12-1877); expedició d’una comissió de
constrenyiment per impagament d’impostos contra l’Ajuntament (19-06-1878);
concessió de moratòria de 6 anys (04-07-1878), deute de l’Ajuntament de
2.251.- a Pere Anguera Farnós (18-07-1879); irregularitats jurídiques relatives
amb la mina “Constancia” (28-11-1879); negativa de l’Ajuntament a abonar les
cartes de pagament del contractista Francisco Llorens Ros, denúncia al Govern
Civil i comminació a pagar (28-05, 08-10-1880, 13-02, 27-02-1882, 29-03, 0905-1884); tramitació de registre de la mina “Degotall” (29-10-1880); tramitació
d’indemnització dels propietaris de les 58 finques expropiades per a les obres
de la carretera a Calafell (6-02-1882); aprobant acabament del tram de
carretera a Valls (4-01-1883); verificació projecte de carretera a Mont-ral (3-041884), etc.
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L’AHDT es complementa amb una biblioteca d’història local, formada a partir de
subvencions concedides per publicacions i dels intercanvis de l’antic Institut
d’Estudis Ramon Berenguer IV i actual Servei de Publicacions. També disposa

d’un fons d’Imatge, en el qual s’hi pot trobar alguna fotografia sobre actes
d’inauguracions i visites realitzades a la vila (el juliol de 1973 –en blanc i negrei el 25 de novembre de 1977 –en color-).

MANEL GÜELL
Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona
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