
La connexió amb les 
comarques de l’interior

Quan es reprengueren les obres de reconstrucció del 
modern port de Tarragona a finals del segle XVIII, una 
de les principals preocupacions, a banda d’aconseguir 
unes infraestructures idònies per dur a terme les 
tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies amb 
comoditat, era la de comunicar el port de Tarragona 
amb aquelles zones amb què seria possible establir 
relacions comercials, com les comarques de l’interior, 
especialitzades en productes agrícoles. 

La consigna era clara: si es volia comptar amb un 
bon port, era imprescindible que aquest estigués ben 
comunicat amb les àrees productores. Atesa aquesta 
circumstància, es tingué especial cura en arranjar els 
camins que anaven cap a Reus, Lleida, Barcelona i 
València i, més tard, convertir-los en carreteres.

Concretament, les primeres notícies que tenim de la 
carretera que enllaça Lleida-Montblanc-Tarragona 
daten de l’any 1802, mesos abans de la visita del rei 
Carles IV a Tarragona. El governador de la ciutat, 
Pedro Cevallos, comunicà el futur esdeveniment a 
l’Ajuntament de Tarragona el 30 de juliol, per mitjà 
d’una carta en què demanava que es tingués cura de 
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l’arranjament dels accessos i camins a la ciutat, sobretot 
pels pobles dels voltants per on havia de passar la 
comitiva reial. 

En el cas de Montblanc, per exemple, per costejar les 
obres se suggerí aplicar l’import recaptat de l’impost 
del sobrant de propis1 dels pobles del corregiment 
de Tarragona, a fi de cobrir les despeses de les obres 
d’ampliació i habilitació de la carretera, amb un cost de 
300 rals. 

Un cop passada la visita reial el mes de novembre de 
1802, el problema continuava present malgrat els petits 
arranjaments que possiblement s’hi feren. El tràfic 
al port s’anava incrementant i calia disposar d’una 
xarxa viària amb condicions perquè els traginers no 
demoressin en excés els seus trajectes des dels punts 
d’origen dels productes fins al port, i a l’inrevés. Així 
el 1804, que fou un any de males collites, es demanà 
novament la construcció de l’esmentada carretera 
“distante de esta ciudad dos jornadas muy escasas”, que a 
més a més facilitava la comunicació amb l’Aragó i les 
terres de l’interior i, per tant, la introducció del blat 
arribat al port des d’altres mercats.  
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Plànol de la nova població 
i del port de Tarragona 
projectat per l’enginyer 

Joan Smith Sinnot el 1802. 
Arxiu del Port
de Tarragona. 

La situació dels camins en general devia ser força 
deplorable: “... estando los caminos desde la nuestra ciudad 
de Lérida acá en el más infeliz estado para el tránsito 
de carruajes, es costoso al comercio el transporte de las 
mercadurías y géneros de aquellos lugares por medio de 
caballerías.” 

Amb data del 16 de juny del mateix 1804, es conserva 
una carta adreçada al rei pel comerç, els col·legis i els 
gremis de la ciutat de Tarragona, en què li demanaven 
“expedir las correspondientes y necesarias órdenes para que 
sin retardo se ejecute la obra de la carretera de Lérida a 
este Puerto por los puntos mas rectos y proporcionados”. 
Per costejar les obres proposaven establir arbitris. 
Argumentaven la construcció d’aquesta obra pública 
prenent com a exemple la situació del darrer hivern, 
en què havien escassejat les collites i gràcies als vaixells 
entrats pel port no havia mancat l’aliment principal als 
habitants de les terres de l’interior ni als de la costa. 

El governador de la ciutat, Pedro Cevallos, trenta dies 
després, respongué a la carta dient que no hi tenia cap 
inconvenient, sempre i quan es proposessin els arbitris 

suficients i efectius per executar les obres. És a dir, la 
qüestió anà passant d’unes mans a les altres sense resoldre’s, 
fet que indica que el procés va ser llarg i dificultós. A més a 
més, cal tenir en compte que entre el 1808 i el 1814 no es 
féu cap tipus d’actuació pública que no fos per mitigar els 
efectes de la invasió i ocupació dels francesos. 

Un informe de l’any 1826, conservat a l’Arxiu del Port 
amb el títol “Noticia del estado en que se halla el puerto 
de Tarragona”, referent a les comunicacions diu: “... la 
carretera Real de Francia, Barcelona y sus adyacentes que 
se dirige a Valencia, y a Madrid atravesando la ciudad por 
dos puntos: la llamada de Lérida empieza en Tarragona 
y se dirige a los de mejores producciones de la provincia 
y al Aragón facilitando de este modo la importación y 
exportación con muchas ventajas a otros parajes...”.

Hagueren de transcórrer gairebé vint-i-cinc anys perquè 
s’executés aquesta obra pública que tots els estaments 
socials consideraven important; una sort comparable a 
la que van tenir altres projectes similars com la carretera 
Reus-Tarragona, coneguda també com a Via Amàlia, les 
obres de la qual s’inauguraren el 1827.
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