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Introducció 
 

     Jo sóc tarragonina, però tota la família ve de l’Empordà. Això m’ha donat la 

possibilitat de gaudir  de les festes majors de Tarragona i de la Bisbal 

d’Empordà i la seva comarca. Amb els anys he anat observant que entre  les 

dos festes hi ha moltes diferències, les de Tarragona són més participatives i 

folklòriques,amb uns elements molt antics i històrics,  en canvi a les d’allí no hi 

ha el caliu dels costums antics com els balls parlats, el bestiari i els actes 

religiosos com a la meva ciutat. Són festes més de balls, sardanes, gresca i 

molta son.  

 

     Una altra cosa que m’ha fet decantar per aquest tema va ser el treball de 

recerca de la meva germana Anna, que fa cinc anys va fer-lo sobre la Festa 

Major durant la República. En el seu moment em va interessar molt com el feia 

i una vegada acabat me l’he llegit moltes vegades. 

 

     A partir d’aquí va ser quan vaig pensar que podria fer el meu treball de 

recerca sobre la Festa Major de Tarragona, Santa Tecla. Vaig posar-me en 

contacte amb l’Anna Gispert, varem estar mirant els temes de què podia tractar 

el treball, finalment vaig escollir la Festa de Santa Tecla durant l’ època de la 

transició, dels anys 70 fins als 80. La meva tutora del treball i jo vàrem decidir 

que en aquest treball era interessant agafar tota la dècada dels 70 ja que 

s’havia d’estudiar tot el canvi democràtic, però no podia agafar any per any, 

perquè hauria quedat un treball massa extens. Vaig decantar-me per agafar els 

anys parells. També vaig decidir agafar l’any 1980, tot i que no pertany a la 

dècada dels 70, vaig pensar que era l’any en què més es mostrava el canvi 

polític en la Festa Major. Era la segona festa organitzada per un ajuntament 

democràtic.  Aquesta decisió la vaig pensar un cop analitzats els primers anys. 

 

     Una vegada triat el tema vaig anar a l’Hemeroteca de Tarragona a cercar 

informació, allà la M. Elena Virgili em van ensenyar els programes de les festes 

de Santa Tecla durant aquells anys. També em van deixar el diari de Tarragona 



 4

que en aquell moment es deia el Diario Español. Era l’únic que hi havia durant 

aquesta època editat a la ciutat.   

 

     A la biblioteca vaig haver d’anar a buscar informació sobre Tarragona durant 

el Franquisme i la Transició i sobre Catalunya i Espanya en general. D’aquí 

també vaig treure d’un llibre antic la relació dels noms dels carrers en aquells 

anys amb els actuals. 

 

     Un cop s’ha tingut la informació necessària s’ha començat amb la recerca 

de les imatges, tornant a la hemeroteca per recollir les fotos dels butlletins 

municipals i a l’arxiu fotogràfic de Tarragona a l’Ajuntament per aconseguir 

fotos de l’època. 

 

     S’ha iniciat el treball amb un context històric. Després s’ha estructurat, per 

cada any estudiat, amb una transcripció dels programes. Aquesta transcripció 

s’ha fet només de les festes de Santa Tecla, ja que els programes contenen la 

informació tant de Santa Tecla com de Sant Magí. Així mateix, en aquesta 

transcripció, s’ha traduït literalment al català, ja que els programes per la època 

que estudiem, estan escrits en castellà. S’han escrit mitjançant una lletra més 

petita i espai senzill ja que és una informació sovint repetitiva al llarg dels anys i 

s’ha volgut que no tingui un espai excessiu. En aquesta transcripció s’ha 

mantingut el nom dels carrers que tenien en aquells anys. Al final en un annex 

s’inclou una equivalència amb els noms actuals. Després de la transcripció s’ha 

fet un comentari d’aquell any, ressaltant els aspectes més singulars i incloent 

cites d’articles publicats a la premsa que han estat mantinguts en la llengua 

original. Al final s’han inclòs unes conclusions i uns annexes. 

 

     El resultat de tot això és aquest estudi. 
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El període històric escollit (1970-1980) 
 

     Entre 1970 i 1980 es varen produir a Catalunya i a Espanya uns canvis 

radicals.  És el que es va nomenar transició. Es va passar d’un sistema polític 

de dictadura, el franquisme, a una democràcia. Aquests canvis es varen notar 

en tots els aspectes de la vida, socials, econòmics, culturals, i també en els 

propis de la festa. És doncs durant aquesta etapa que volem estudiar com va 

evolucionar la festa major. Cal però primer veure com varem arribar a aquest 

etapa històrica. 

 

     El període anomenat franquisme agafa el nom de qui durant 40 anys va 

decidir el destí d’Espanya en tots els ordres de la seva vida: polític, social, 

econòmic i cultural. El 18 de juliol del 1936 s’inicia un aixecament militar 

comandat pel general Francisco Franco Bahamonde que desemboca en una 

guerra civil que acaba el 1939 i aboleix el govern democràtic de la segona 

república a nivell d’Espanya i de la Generalitat a Catalunya. Fins la mort 

d’aquest general el 20 de novembre del 1975, és el que s’anomena l’etapa del 

franquisme. 
 

     A la primera etapa, després del 1939, és una etapa de repressió feixista: 

condemnes de presó, camps de treball forçat, camps de concentració, 

depuració de mestres, funcionaris. S’inicià una extensa repressió política i 

cultural: quedaren prohibides totes les activitats polítiques i socials que no es 

desenvolupessin a la Falange Española Tradicionalista y De Las J.O.N.S., 

prohibiren de forma absoluta l’ús públic de la llengua catalana, clausuraren tots 

els centres educatius i entitats culturals que haguessin funcionat durant la 

Generalitat, foren canviats tots els noms de carrers i places i suprimits els 

monuments que al·ludissin a persones o institucions catalanistes o 

republicanes, castellanitzaren els noms de les ciutats i viles. Per això ens ha 

semblat oportú d’incloure la relació de noms de carrers en època franquista i en 

època de transició democràtica1.  

 

                                                 
1 Vegeu annex pàg. 61 
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     Les dificultats van ser moltes, es va haver de reconstruir un país  a partir 

d’una autarquia econòmica molt llarga. Va aparèixer el racionament d’aliments 

essencials, facilitant el mercat negre o “estraperlo”. La manca d’energia 

suficient provoca durant anys la restricció d’ electricitat. L’augment constant 

dels preus i la congelació dels salaris obligava a jornades de treball que 

superaven les nou o deu hores. 

 

     Al 1951 el govern fa un canvi de política econòmica per buscar formes de 

liberalització. Les conseqüències socials d’aquest creixement econòmic van ser 

un desplaçament de mà d’obra de les zones agrícoles espanyoles als nuclis 

industrials, sobretot a Catalunya, Euskadi i algunes altres ciutats com Madrid i 

el seu cinturó industrial i a l’estranger.  

 

     Del 1960-1970 Espanya exportà un milió i mig d’emigrants. En aquesta 

mateixa època s’inicia el turisme. Aquesta important transformació social a 

partir de la dècada dels 50 provocà un lent i progressiu canvi polític i l’aparició 

de noves formes d’acció de l’oposició antifranquista. El creixement industrial de 

Catalunya va implicar la formació de grans àrees de fàbriques com la zona 

franca de Barcelona, el cinturó de Tarragona o el Baix Llobregat que originaren 

grans concentracions obreres i apareixeran moviments reivindicatius tant 

obrers com per la lluita democràtica. La societat comença a fer manifestacions 

culturals i artístiques de contingut nacionalista i democràtic. El règim segueix 

practicant encara la repressió, durant aquests anys es succeeixen els estats 

d’excepció, els consells de guerra i es porten a cap diverses execucions. 

 
 

Transició democràtica 
 
     A la mort del general Franco el 1975 s’instaura la monarquia borbònica a 

través del rei Juan Carlos I. S’obre un procés de transició i consolidació d’un 

règim democràtic a través d’ eleccions generals lliures ( juny del 1977, març del 

1979) del referèndum positiu a la nova Constitució (desembre 1978) i de les 

eleccions municipals (abril 1979).  

 



 7

     A Catalunya a més a més es viuen les mobilitzacions massives de ciutadans 

en pro d’un Estatut d’Autonomia (11 de setembre 1976 a Sant Boi i 11 de 

setembre del 1977 a Barcelona) que facilitaran la recuperació de la Generalitat i 

el retorn del seu President, Josep Tarradelles. 

 

 

Tarragona durant el franquisme 
 
     A les 3 de la tarda del dia 15 de gener del 1939 amb el cant del “Cara al sol” 

s’hissava la primera bandera de Falange de Navarra a Tarragona. El dia 19 de 

gener l’ocupació s’havia finalitzat, la ciutat va rebre una repressió forta, les 

edificacions estaven molt malmeses pels bombardejos i havien quedat 

dempeus ben poques indústries (Fàbrica de Tabacs) .La majoria de Societats 

Civils d’abans de la guerra havien desaparegut. 

 

     A finals dels anys quaranta comencen a implantar-se indústries a Tarragona. 

Es creen els polígon industrial d’Entrevies i el del Francolí. S’instal·len diverses 

indústries químiques fins que el 1974 es construeix la refineria d’Empetrol 

atraient altres importants indústries químiques. L’any 1975 el sector químic de 

Tarragona comptava amb més de 2000 treballadors. La imatge d’una ciutat 

industrial amb una important especialització petroquímica ja era una realitat. 

 

     La població de la ciutat canvia ràpidament, el 1940 tenia 35.648 h., el 1955, 

39.479 h., el 1960 eren 45.519 h., el 1965 s’arribà als 57.428 h. La població va 

seguir augmentant gràcies a la vinguda del turisme i a la implantació industrial i 

a l’arribada d’immigrants fins arribar als 101.619 h. l’any 1975. 

 

     Aquest augment espectacular de població comporta una mancança 

d’equipaments i de serveis urbans i l’inici de greus problemes d’integració de la 

població nouvinguda. Es creen els barris, molts d’autoconstrucció i creixement 

desordenat, sense cap tipus de planejament, ni serveis, ni infraestructures. 

Primer va ser Parc Riuclar i Bonavista (1965), el Pilar (1967), la Granja, Icomar 

i la Floresta (1968). Posteriorment  Sant Salvador (1969) la primera promoció 
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de la Ciutat cooperativa de Sant Pere i Sant Pau (1973) Riuclar (1974) i 

Campclar (1976). 

 

     Apareix un augment de la conflictivitat laboral, sorgeixen les Plataformes i 

associacions de veïns dels barris. La societat tarragonina va despertant, 

sessions de teatre català  llegit en domicilis particulars, la creació d’una escola 

clarament catalana (l’escola Pax) la consolidació d’Òmnium Cultural, la llibreria 

La Rambla, la revitalització dels Castells i la incorporació de nous grups socials 

al seu entorn, en són exemples. 

 

     Els partits polítics comencen a prendre una certa força a partir del 1971 i 

especialment del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya). Entre finals de 

1975 i abril de 1979 els esdeveniments es van precipitar fins a la victòria 

socialista en les primeres eleccions democràtiques municipals de l’alcalde 

Josep M. Recasens. Per fi es tancava el franquisme i començava la 

reinstauració d’un sistema de llibertats democràtiques. 

 

És en aquest entorn històric que es produeixen les festes majors que 

s’estudiaran.1 

 

                                                 
1Informació extreta de Història del Camp de Tarragona. Enric Olivé i Història de Tarragona. Una 
Ciutat Mediterrània M. Antònia Ferrer 
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Any 1970 
 

 
 
 
Programa d’actes 
 
Actes religiosos. 
 
23/9/1970 
 
8.00h – A la Capella de la Patrona, es celebrarà la Santa Missa distribuint-se als fidels de 
la Sagrada Comunió. 
 
10.30h – Cant de Prima1. Acte seguit es celebrarà la solemne Processó pel trasllat del 
Sant braç des de l’ altar de Santa Tecla cap a l’ altar major, on es quedarà exposat per la 
seva veneració pels fidels fins l’hora de la processó. A continuació solemne Cant de 
Tèrcia2. 
 
11.00h – Solemne Missa Pontifical oficiada per l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. 
Cardenal Arquebisbe, i cantada a gran orquestra.  Representarà les glories i virtuts de 
Santa Tecla el molt il·lustrat  Dr. D. Juan Ros Panés. A l’Ofertori les autoritats veneraran la 
Santa Relíquia. 
 

                                                 
1 Oracions a primera hora després de sortir el sol. 6AM aprox. 
2 Oracions de la tercera hora després de sortir el sol. 8AM aprox. 
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17.30h – Solemne cant de Vespres1 i Completes2 i oració de Maitines3 i Laudes4. 
 
19.00h - Processó tradicional que serà precedida per les Autoritats Eclesiàstiques, Civils i 
Militars i Jerarquies del “Movimiento”, efectuant el recorregut de costum. Anirà seguit del 
típic Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos, Ball de Bastons de Tarragona i 
Colles de Castellers de Tarragona, tancant en el seguici religiós, la Banda de música del 
Govern Militar d’aquesta capital. 
 
24/09/1970 
 
9.30h – Prima. Cant de Tèrcia i Missa Solemne. 
 
Actes no religiosos 
 
10/09/1970 
 
13.28h – Arribada a la Meta instal·lada a la Rambla del Generalíssim, dels participants de 
la “50 volta ciclista a Catalunya” com a final del primer sector de la primera etapa Manresa-
Tarragona. 
 
18.30h – A la Rambla del Generalíssim es disputarà el segon sector de la 1ª etapa amb la 
carrera a contra rellotge per equips, donant set voltes al recinte amb un total de 9.800 Km 
disputant-se el premi Sebastian Mas Deu en homenatge del guanyador a la 1ª volta 
celebrada l’any 1911. 
 
20/09/1970 
 
10.00h – Als baixos de l’edifici de la “Jefatura Provincial del Movimiento y Junta Provincial 
de Educación Física y Deportes”, es disputarà el I Campionat Regional de Tennis de Taula 
“I Premi Ciutat de Tarragona” sota el patrocini l’Excel·lentíssim Ajuntament i organitzat per 
l’Agrupació de velles glòries de Tennis Taula i el Club Lorito C. M. amb la participació d’un 
gran nombre  de jugadors. 
 
10.00h – Al frontó del Club Gimnàstic es celebrarà un gran festival de Pilota Nacional 
iniciant-se una trobada de la modalitat – Paleta – amb jugadors locals. A continuació i en la 
mateixa modalitat, gran partit entre jugadors nacionals disputant-se un premi donat per 
l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
21/09/1970 
 
16.30h – A les sales del Casino de Tarragona, donarà començament el XII Campionat 
Provincial individual d’Escacs en què participaran els millors jugadors d’escacs de la 
província i que es celebrà en dies successius a la mateixa hora. L’última ronda 
compensarà el diumenge dia 27 a las nou del matí i desprès donarà pas a l’entrega de 
premis, entre ells el donat per l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
 
22/09/1970 
 
12.00h – Des del balcó del Palau Municipal els clarins de l’Excel·lentíssim Ajuntament 
anunciaran el principi de les festes en honor de la Patrona Santa Tecla. 
 

                                                 
1 És l’ofici diví de a tarda. 
2 Oració de l’ofici diví a l’hora d’anar a dormir. 
3 L’oració del matí. La primera de les hores canòniques, després de mitjanit. 
4 Una de les hores principals d’oració. 
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18.00h – Sortida des del Palau Municipal del Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, 
Capgrossos, Ball de Bastonets de Tarragona i colles de Castellers de Tarragona que 
recorreran els carrers de la ciutat. 
 
22.30h – Concert a la plaça Verdaguer amb la Banda de música del Govern Militar de 
Tarragona,  sota la direcció del Capità Don Luís Beviá. 
 
 
23/09/1970 
 
7.00h – Matinades per les Gralles que recorreran els carrers de la Ciutat 
 
10.30h – L’ Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació sortirà del Palau Municipal, 
traslladant-se a la Santa Església Catedral Metropolitana  i Primada, per assistir als Divins 
Oficis en honor de Santa Tecla Patrona de la Ciutat. 
Donarà pas a la Comitiva del Magí de les Timbales, Negritos,Gegants, Capgrossos, Ball de 
Bastons i Colles de Castellers de Tarragona, tancant la processo de la Banda de Música 
del Govern Militar d’aquesta capital. 
A la tornada de la Corporació Municipal a la Plaça de José Antonio, actuaran el Ball de 
Bastonets i les Colles de Castellers aixecaran les seves atrevides torres humanes. 
 
10.30h – El premiat i centenari Cor L’Àncora sortirà del seu local social per dirigir-se a la 
Plaça on es troba l’important monument a la memòria del fundador de les “Sociedades 
Corales”, Professor José A. Clavé, a qui donarà una corona de llorer  
Seguidament s’oferirà una breu actuació de diversos centres benèfics de la Ciutat. 
  
12.00h – Audició de sardanes per la cobla Melodia ha la Plaça de José Antonio. 
 
18.30h – Des del Palau Municipal sortirà l’ Excel·lentíssim Ajuntament en corporació 
traslladant-se a la Santa Església Catedral Metropolitana i Primada per assistir a la 
solemne Processó en honor a la Patrona, Santa Tecla. 
Seguirà l’acte amb el Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos, Ball de 
Bastons i Colles de Castellers de Tarragona, acompanyants de la Banda de Músics del 
Govern Militar d’aquesta Ciutat. 
 
19.15h – Audició de sardanes per la Cobla Melodia en el tram Est de la Rambla del 
Generalíssim. 
 
21.15h – Extraordinari Castell de Focs Artificials a la Punta del Miracle, per la pirotècnia 
Inglada i patrocinat per l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
22.30h – A la Plaça Verdaguer, concert de la Banda de Música del Govern Militar 
d’aquesta ciutat, sota la direcció del Capità Don Luis Beviá. 
 
22.30h – Audició de sardanes per la “Cobla Melodia” al tram oest de la Rambla del 
Generalíssim. 
 
 
24/09/1970 
 
7.30h – Matinades per les Gralles que recorreran els carrers de la Ciutat. 
 
11.30h – A la plaça de José Antonio i davant del palau Municipal, se celebrarà una Gran 
Gimcana Vespista organitzada pel Vespa Club de Tarragona i sota el patrocini de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
12.15h – Per la “Cobla Melodia” audició de sardanes a l’Avinguda de la Victòria. 
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13.00h – A la plaça de Santiago Rusiñol, actuaran les Colles de Castellers de Tarragona 
que s’aixecarà el pilar de quatre pujant i baixant les escales de la Catedral, continuant 
després pel carrer Major i  la Baixada de Misericòrdia fins al Palau Municipal. 
 
19.15h – Audició de sardanes per la “Cobla Melodia” al tram Oest de la Rambla del 
Generalíssim. 
 
19.30h – Concert per la Banda de Música del Govern Militar d’aquesta Capital a la Plaça 
Verdaguer. 
 
21.15h – Per la pirotècnia Inglada serà disparada a la Rambla del Generalíssim una 
vistosa Traca de Colors amb apoteosi final. 
 
22.30h – Audició de sardanes per la “Cobla Melodia” al tram Est de la Rambla del 
Generalíssim. 
 
 
27/09/1970 
 
9.00h – A les sales del Casino de Tarragona donarà començament l’última ronda del XII 
Campionat Provincial Individual d’Escacs, seguidament l’entrega de premis. 
 
11.00h – Gran Concurs de Castells a la Plaça de Toros d’aquesta Ciutat. 
 
17.00h – A la Plaça de José Antonio i davant del Palau Municipal tindrà lloc el XXII 
Concurs Regional de Sardanes organitzat i patrocinat per l’Excel·lentíssim Ajuntament, 
amb la col·laboració del Casal Tarragoní d’Educació i Descans i amb l’assistència de 
nombrosíssimes anelles de tota la Regió i amb l’acotació d’una famosa Cobla. 
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Trobada de Cors Clavé pujant per la Baixada Misericòrdia. 1968

Comentari de les festes durant l’ any 1970. 
 

 

     En el programa d’actes de l’any 70, tal com ja es feia des d’anys anteriors, 

s’ha utilitzat un sistema de separació dels actes religiosos amb els populars. 

Una altra curiositat és que al programa feien coincidir el concurs de castells 

amb les festes de Santa Tecla, tot i que es duien a terme amb uns quants dies 

de diferència. Com en els anys successius és un programa únic per les festes 

de Sant Magí i Santa Tecla. Així mateix és un programa nomes escrit en 

castellà. El disseny de la portada és amb un dibuix fet a mà que reflexa 

l’estètica pròpia de l’època. 

 

     Observem que hi ha una gran manca de balls de nit, nomes hi ha concerts i 

audicions de sardanes. 

 

     Una altra curiositat és que el dia 24, la Mercè, segon dia gran de la festa, 

d’actes religiosos només hi ha una missa. 

 

     Molts actes de la festa 

Major es realitzen a la 

plaça Verdaguer, com 

per exemple els concerts 

de la Banda de Música 

del Govern militar de 

Tarragona dels dies 22, 

23 i 24, el del Cor 

l’Àncora del dia 23. 

Aquesta plaça va ser inaugurada l’any 1963 sobre els terrenys de la caserna 

d’Infanteria de la rambla de Sant Carles, coneguda com Rambla Vella, antic 

convent dels Agustins. En aquesta plaça s’hi col·locà un monument en honor 

del mestre Anselm Clavé. 

 

 



 14

     En el Diario Español durant les dates de les festes trobem diferents articles 

que parlen exclamant-se de la gran quantitat de cotxes i circulació que pateix la 

ciutat: 

 

     Segons el periodista Petròfilo “...Por la tarde saldrá la tradicional procesión 

que recorrerá el trayecto acostumbrado de la parte alta, donde poco a poco se 

concentran toda clase de solemnidades y conmemoraciones, porque el exceso 

de automóviles perturba la vida ciudadana...”  

 

      Mª Rosa Pedró de Espuis també ens fa una mini crònica titulada “Un 

Inmenso Garaje” amb alguns fragments com “...el crujir constante de  los 

motores, que poco a poco pero cada vez con mayor intensidad, nos hacen 

desear el silencio total...” “también hemos de soportar el petróleo! 

Desparramado sobre nuestras calles, haciendo de ellas, vías sucias... 

Igualmente los olores, toman parte en esto, si es que se puede llamar olor, el 

escape de gas de tantos y tantos vehículos...” 

 

     El 23 de setembre al Diario Español hi ha un article de Carmela Díaz De Nin 

on s’exclama del poc fervor religiós que presenten les festes actuals i que 

s’estan tornant massa laiques, alguns fragments d’aquest article diuen “...Los 

años van cambiando costumbres i festejos...¡Que poco va quedando de aquel 

fervor profundo, en este loco mundo de trafago frenético, en el que falta tiempo 

para rezar con calma!¡Oh, tus pontificales oficios religiosos de dos horas lo 

menos con solemnes sermones i el eco fervoroso del órgano!...Queremos hoy 

la misa bien corta y si es posible que el podéis ir en paz no coja ya en la puerta 

del templo. A robarle tiempo al tiempo corriendo por esas carreteras para hacer 

en las playas y en el campo, las horas lo mas largas posible... Al ir recopilando 

recuerdos desde muchos, pude ir contrastando el cambio de la fiesta patronal 

el programa de actos y festejos que hoy quedan reducidos solo a un triste 

remedo de lo que fue ...” 

 

     Tal com es pot veure en aquest escrit els costums tan encotillats que 

s’havien mantingut durant tot el franquisme a principi dels 70 s’anaven fent més 

laxes malgrat que hi havia molta gent que enyorés els temps passats.  
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Entrada dels Xiquets de Tarragona a la plaça de Braus. 1970 

     L’any 1970 apareix una 

nova colla castellera, la 

Colla Xiquets de Tarragona 

formada per la unificació de 

la “Colla Vella” i la “Colla 

Nova de Sant Magí”. 

Presenten els seus nous 

uniformes camisa de ratlles 

fines blanques i vermelles, 

mocador vermell amb cercles blancs i amb l’escut de la Tau. Fan molt bon 

paper durant la festa. El dia 23 aixequen un quatre de  set amb agulla la mig, 

un tres de set, un dos de cinc i uns pilars de cinc. A la plaça hi ha molta gent 

que vol observar aquesta nova colla i aconsegueixen un gran èxit. El dia de la 

Mercè aixequen un quatre de set, un dos de sis, un tres de set i un doble pilar 

de cinc. Desprès varen fer un pilar de quatre que va pujar i baixar les escales 

de la catedral caient al carrer Major, a l’alçada del carrer Cavallers. Sembla que 

era el normal que passés perquè al Diario Español del dia 25 en un article diu 

“...Incluso hubo un aficionado que se dirigió hacia el Ayuntamiento por si 

llegaban al Palacio Municipal como ha ocurrido en algunas – escasísimas – 

ocasiones.” 

 

     Reapareixen els Balls de Bastonets en aquest any tal com es pot veure al 

Diario Español el 23 de setembre “...Incluso el desaparecido “Ball de 

Bastonets” ha vuelto a mostrarse en público para ofrecer la filigrana de sus 

arabescos...” 

     Remarquem que en aquest any i també en els següents, els elements 

populars de la festa són reduïts. En el seguici només hi apareixen el Magí de 

les Timbales, el Gegants, els Nanos, els Negritos, el Ball de Bastons i els 

castellers. Això contrasta amb la gran quantitat d’elements que s’han anat 

recuperant en els darrers anys i que estan en el seguici actual. 
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     En canvi les sardanes tenen una presència més important que no pas en 

l’actualitat que són un element secundari. En aquells moments eren un dels 

elements populars de major importància i solien estar patrocinades per 

l’Ajuntament. 
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Any 1972 
 

 
 
Programa d’actes 
 
 
17/09/1972 
 
9.30h – Campionat de Tennis de Taula Masculí disputant-se el III Premi Ciutat de 
Tarragona, al “Pavellón Deportivo del Colegio Menor San Jorge” situat a  la Av. Pio Xll sota 
el patrocini de l’excel·lentíssim Ajuntament.1 
 
 
21/09/1972 
 
22.30h – Inauguració del  Monumental Pavelló instal·lat per l’ excel·lentíssim Ajuntament al 
carrer Comandante Rivadulla que es representarà la Sarsuela “La Dogaresa”, lletra de 
López Monis i música pel mestre Millán amb organització a càrrec del “Club Integral Mixto 
y de la Asociación La Salle” amb la col·laboració del cor “L’Àncora” sota la direcció 
escènica de D. Jose Mª Solé. 
 
 
22/09/1972 
 
                                                 
1 Avui conegut com el Col·legi Sant Jordi, a l’avinguda President Lluís Companys. 
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12.00h - Els pregoners municipals, com és tradicional, anunciaran les festes des del balcó 
central de les Cases Constitucionals on serà col·locada la bandera de la ciutat pel Sr. 
Alcalde. Acte seguit, el pregó de les festes que serà pronunciat pel President del Sindicat 
d’ Iniciativa i Turisme de Tarragona i vicepresident Nacional de la FECIT (Federación 
Española de Centros de Iniciativa y Turismo) don Gonzalo de la Peña García al Saló de 
Sessions del Palau Municipal. A continuació entrega a la ciutat de la històrica “Senyera” 
del premiat Orfeó Tarragoní, amb parlament al·lusiu a càrrec del Cronista Oficial de la 
ciutat, D.Juan Salvat i Bové. 
 
13.00h – Recepció davant el Palau Municipal a la “Banda de Deurne” (Holanda) formada 
per un centenar de músics que seguidament efectuarà una passejada per la ciutat. 
 
13.45h – Inauguració de la Glorietat de L’Alguer i un monòlit amb poesia del Professor 
Pasquale Scanau, a la Punta del Miracle, amb assistència de la Corporació Municipal i una 
delegació de L’Alguer. 
 
18.00h – Sortida des del Palau Municipal del Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, 
Capgrossos, Ball de Bastons i Colla de Castellers de Tarragona, que recorreran els carrers 
de la ciutat. 
 
19.00h – Concert per la “Banda Real Deurne” (Holanda) davant del Palau Municipal. 
 
20.00h – Acte oficial de l’Agermanament entre les Ciutats de L’Alguer (Illa de Sardenya, 
Itàlia) i Tarragona que tindrà lloc a la Sala de Sessions del Palau Municipal. 
 
20.00h – Audició de Sardanes per la “Cobla La Principal del Camp”, en el tram Oest de la 
Rambla. 
 
23.00h – Sensacional revetlla “camp” en el Monumental Pavelló, acompanyada per 
Antonio Machín, Jorge Sepúlveda, l’orquestra “Fachendas” i el conjunt “Cimarrón”. Durant 
el transcurs de la vetllada, serà proclamada la Pubilla de Tarragona 1972. 
 
 
23/09/1972 
 
6.00h – Matinades per les Gralles, recorrent els carrers de la Ciutat. 
 
8.00h – Santa Missa a la Capella Patrona, donant als fidels la Sagrada Comunió 
 
9.30h – Carrera de ciclistes per aficionats de segona i juvenils A, competint el Gran Premi 
Santa Tecla, amb un recorregut de 90 Km amb sortida neutralitzada des del Bar La 
Rambla fins l’Avinguda de Colom, seguint per la carretera de Pont de Armentera i tornant 
per Valls establint l’arribada final fins l’Avinguda Pio XII. Organitzat pel Club Ciclista 
Tarragona i patrocinat per l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
10.30h  - El premiat i centenari cor L’Àncora partirà del seu local social per dirigir-se a la 
plaça de fundador de les Sociedades Corales, Professor José A. Clavé, davant del 
Monument oferirà, una corona de llorer i interpretarà diverses peces, donant a continuació 
actuacions en diversos centres benèfics de la Ciutat. 
 
10.30h – Cant de Prima a la Santa Església Catedral. Acte seguit la solemne processó pel 
trasllat del Sant Braç des de l’Altar de Santa Tecla fins l’Altar major, on quedarà exposat 
per la seva veneració pels fidels fins l’hora de la Processó. A continuació solemne Cant de 
Tèrcia. 
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10.30h – L’ Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació sortirà del Palau Municipal, 
traslladant-se a la Santa Església Catedral per assistir als Divins Oficis en honor de Santa 
Tecla, Patrona de la Ciutat. 
Precedirà a la comitiva el Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos, Ball de 
Bastons i colla de Castellers de Tarragona, tancant la Banda de Música del Govern Militar 
d’ aquesta Capital. 
 
11.00h – Solemne Missa Pontificada oficiada per l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. 
Arquebisbe i cantada a gran orquestra. Emprendrà les glòries i virtuts de Santa Tecla 
l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. Arquebisbe. A l’Ofertori les entitats veneraran la 
Santa Relíquia. 
 
12.00h – Actuacions de la Colla de Castellers i Ball de Bastonets a la Plaça de José 
Antonio, en tornar la Corporació Municipal de la Santa Església Catedral. 
 
17.00h – I festival de la Cançó Infantil de Tarragona, al Monumental Pavelló, organitzat pel 
Club Integral Mixta i el Club Amics de Maginet. 
 
17.30h – Solemne Cant de Vespres i Completes i oració de Maitines i Laudes a la Santa 
Església Catedral. 
 
18.30h – Des del Palau Municipal sortirà l’Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació, 
traslladant-se a la Santa Església Catedral per assistir a la Solemne Processó en honor a 
la Patrona Santa Tecla, precedint al Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos, 
Ball de Bastonets i Colla de Castellers de Tarragona, acompanyats de la Banda de Música 
del Govern Militar. 
 
19.00h – Tradicional Processó que serà presidida per les Autoritats Eclesiàstiques, Civils, 
Militars i Jeràrquiques del Moviment, efectuant el recorregut de costum. Anirà precedida 
del típic Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos, Ball de Bastonets i Colla 
de Castellers de Tarragona, tancant-la la Banda de Música del Govern Militar. 
 
19.30h – Audició de sardanes per la “Cobla La Principal del Camp”, en el tram Est de la 
Rambla del Generalíssim 
 
21.00h – Extraordinari Castell de Focs Artificials a la Punta del Miracle, per la Pirotècnia 
Inglada. 
 
22.30h – Concert per la Banda de Música del Govern Militar, sota la direcció del Capità 
Don Luis Bevià, en el tram central de la Rambla del Generalíssim. 
 
23h – Vibrant nit-72 al Monument Pavelló amb les actuacions de Miguel Ríos i el seu grup, 
i els conjunts “Don Carlo Group” con María José i “Lilly and Tierra Virgen”. 
 
 
24/09/1972 
 
6.00h – Matinades per les Gralles que recorreran els carres de la Ciutat. 
 
9.30h – Prima, Cant de Tèrcia i Missa Solemne a la Santa Església Catedral. 
 
11.30h – Gimcana Vespista a la Plaça José Antonio, organitzada per la Vespa Club de 
Tarragona. 
 
12.00h - Audició de Sardanes per la “Cobla La Principal del Camp” al tram Est de la 
Rambla del Generalíssim. 
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13.00h – La Colla de Castellers de Tarragona aixecarà el pilar de quatre a la Plaça 
Santiago Rusiñol, pujant i baixant les escales de la Catedral i continuant desprès pel carrer 
Major i per la Baixada Misericòrdia fins al Palau Municipal. 
 
17.00h – XXIV Concurs “Regiona”l de Sardanes a la Plaça de José Antonio, organitzat pel 
Casal Tarragoní d’Educació i Descans  patrocinat per l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
19.00h – Culminant Ball-show al Monumental Pavelló, actuant “Peret y sus Gitanos”, el 
conjunt femení “Las Amazonas” i “Los Trébols”. 
 
19.30h – Concert per la Banda de Música del Govern Militar, al tram Est de la Rambla del 
Generalíssim. 
 
21.15h – Traca de colors amb un apoteòsic final, a la Rambla del Generalíssim, per la 
Pirotècnia Inglada. 
 
 
30/09/1972 
 
22.30h – Concert de Cors Clavé i Recital de Dansa catalana, amb la intervenció de 
destacats grups de la nostra Regió, a la Plaça de José Antonio, davant del Palau Municipal, 
organitzat per la Societat Coral “L’Àncora”, sota el patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
 
1/10/1972 
 
11.00h – II Gran Concurs de castells al qual han estat convocades les colles de l’Arbós del 
Penedès, Barcelona, Sitges, Tarragona, Valls (dos  colles), Vendrell i Vilafranca del 
Penedès. 
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Comentari de les festes durant l’ any 1972 
 
 
     Durant el 1972 els programes estaven organitzats de diferent manera que 

anys anteriors, els actes religiós dels populars no estaven separats en dos 

parts dins del programa. 

 

     Aquell any va haver-hi un esdeveniment que va encapçalar les festes: va ser 

l’agermanament amb l’Alguer, per això es van fer moltes celebracions. La 

comissió de l’Alguer estava encapçalada, juntament amb la Sindicatura pel 

president de la Axienza Autónoma, doctor Carmelo Constantino, el poeta 

Rafael Sarí, representant el President del Centre d’Estudis Algueresos, General 

Rafael Catradi amb el Vicepresident de l’entitat, senyor Uocio Oppes; president 

de la confraria de la Misericòrdia, senyor Vito Selva, el Professor Pascual 

Scanu. La comissió de l’Alguer va ser rebuda per l’Alcalde,el senyor Vilar Guix, 

que pronuncià unes paraules de cordial felicitació i benvinguda i seguidament 

va participaren en alguns actes oficials de les festes. 

 

 

 

 

 

 

 

Triptic de l’acta de agermanament entre Tarragona i l’Alguer, redactat en italià, català i castellà. 
1972. Extret del Butlletí Municipal. 
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President de la Confraria de la Misericòrdia de l’Alguer, 
senyor Vito Selva, entregant a l’Alcalde una placa de 
ceràmica  per ser col·locada a la Glorieta.  

 

     El dia 23 es va celebrar l’acte 

d’agermanament al Saló de 

Sessions de l’Ajuntament totalment 

engalanat on es va realitzar aquest 

acte protocol·lari. L’acte estava 

presidit pel Governador Civil i Cap 

Provincial del Moviment senyor Augé 

Pascual amb l’Arquebisbe 

Monsenyor Pont i Gol. L’Acte va 

començar amb uns parlaments, 

seguidament es va procedir a 

signar pels diferents representants l’acta d’agermanament que curiosament 

estava redactat en Espanyol, Italià i Català. Després  tots el participants es van 

traslladar a la Punta del Miracle per procedir el descobriment d’una làpida 

commemorativa de l’acte d’agermanament. 

 

     El dia 24 va arribar el president del govern autònom de l’illa de Sardenya, 

senyor Salvattore Spano i juntament amb l’Alcalde varen anar a visitar el 

monestir de Santes Creus la resta de la comissió els hi varen oferir recepcions 

a Valls, Montblanc, i l’Espluga de Francolí, acabant la visita al Monestir de 

Poblet dipositant corones de llorer davant de les tombes reials. De tornada els 

van rebre a l’Ajuntament de Reus i van participar en les festes de la 

Misericòrdia. 

 

     Aquest acte juntament amb la inauguració de la “Glorieta de l’Alguer” va ser 

informat per la Televisió Espanyola en el “Telediario” de la nit del diumenge 24 

de setembre. En aquell moment que només hi havia un sol canal de televisió, 

demostrà la importància que van tenir aquests fets. 

 

     Una cosa impactant és que un document tant oficial com és l’acta 

l’haguessin escrit també en Català, cosa que en aquell moment del franquisme 

estava prohibit.  
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     Amb motiu de les festes l’ Ajuntament decideix construir un pavelló (envelat) 

en un solar del carrer Comandante Rivadulla ( actual carrer del Gasòmetre) per 

realitzar-hi tots els espectacles musicals de les festes. En aquest envelat hi 

havia taules que es podien llogar. Els espectacles que es produïen dins aquest 

envelat no eren gratuïts. Per comprar les entrades o llogar les taules s’havia de 

fer per antelació a les taquilles de la Caseta del Patronat Municipal de la 

Vivenda instal·lada a la Rambla del Generalísimo.  

 

     Dins de l’envelat el dia 21 s’estrenava la representació de la Sarsuela “La 

Dogaresa” del mestre R.Millán amb lletra de A.Lopez Monís. Els cantants 

provenien del “Club Integral Mixto” i l’associació La Salle. Feia 25 anys que a 

Tarragona no es representava una Sarsuela feta per un quadre d’aficionats 

locals. Va ser un èxit molt gran amb un públic nombrós i l’exhauriment de les 

entrades. Aquest èxit va fer que es repetís el 17 d’octubre al teatre Fortuny de 

Reus. 

 

     Com que dos anys abans (1970) s’havien unit les dues colles de la ciutat 

formant-se la Colla Xiquets de Tarragona la gent es preguntava aquest any 

1972 si aquesta unió encara es mantenia, com es mostra en fragment d’un 

article del Diaro Español del dia 24 de setembre; “¿Esta consolidada la unión 

de las collas en Tarragona? Nos parece que si, y con gran firmeza. Hace sólo 

dos años que se efectuó la sutura ante el tremendo compromiso del primer 

Concurso de Castells. Pero estos dos años la labor conjunta, de 

estrechamiento de lazos, de conocimiento mutuo, de mutuo afrontamiento de 

responsabilidad, han hecho el milagro de restañar la vieja y noble emulación.” 

 

     S’aixequen Castells el dia 24 al Pla de la Seu i s’acabava amb el pilar 

caminant que aquest any no arribà a l’Ajuntament, va caure desprès de la 

baixada de la Misericòrdia. Van seguir caminant fins davant de l’Ajuntament, 

allà van aixecar un pilar i l’anxaneta va ser aixecat al balcó. 
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Peret, a un concert durant la 
Festa Major. 1972 

     Ens sobta que totes les actuacions musicals es 

repartien en tres dies, el 22, 23, 24. El dia 22 de 

setembre van actuar artistes de gran prestigi com 

Antonio Machín, Jorge Sepúlveda, l’orquestra 

“Fachendas” i el conjunt “Cimarrón”. Dintre d’aquests 

concerts hi havia la proclamació de la Pubilla 

Tarragona 1972. El dimarts 23 de setembre actuaren 

Noche-72, “Miguel Rios y su grupo”, “Don Carlo group 

con Maria José” i “Lily and Tierra Virgen”.Per últim el 

dimecres dia 24 va haver-hi la actuació de “Peret y 

sus Gitanos”, “Las Amazonas” i “Los Trebols”. Totes 

aquestes actuacions es celebraven al mateix recinte, 

a l’envelat, i un darrere l’altre. Avui dia les actuacions musicals estan repartides 

per tota la ciutat i cada cantant ofereix un concert individual.  

 

     La comissió de Turisme i festes de l’Ajuntament va convidar la “Banda de 

Músics de Deurne” (Holanda) que va fer diferents actuacions per la ciutat.  

 

     Tots aquests actes d’agermanaments amb ciutats estrangeres així com la 

invitació  de la Banda de Música Holandesa mostren un desig d’obertura de 

l’època cap a l’exterior.  

 

     Hi havia una gran implicació per part dels estaments socials a la processó 

com les autoritats eclesiàstiques, civils, militars i del “Movimiento” i totes les 

forces vives. Comparat amb l’actualitat la festa  s’ha capgirat i la gran 

participació és protagonitzada per la societat civil. 
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Any 1974 
 
 

 
 
Programa d’actes 
 
 
1/09/1974 
 
17.30h – A la Plaça de Toros, organitzat per la comissió Pro-Monumento a Verdaguer, 
Gran Festival Catalunya Pro-Monument a Verdaguer a Tarragona, en el qual col·laboren 
valuosament les Diputacions catalanes amb l’actuació de grups representatius de les 
seves respectives províncies i  l’Excel·lentíssim Ajuntament  de Barcelona amb l’exhibició 
de l’internacionalment prestigiós Carrusel de la Guàrdia Urbana de la Ciutat Comtal. 
 
 
15/09/1974 
 
19.00h – A la Plaça José Antonio, actuació dels Esbarts Comtal de Barcelona i Santa 
Tecla d’aquesta ciutat, acompanyats de la “Cobla La Principal del Camp”. Durant aquest 
acte serà proclamada la Pubilla de Tarragona 1974. 
 
 
16/09/1974 
 
10.00h – Començarà a disputar-se a les pistes del Club Tennis Tarragona la II Fase de 
Concurs Internacional de Tennis Ciutat de Tarragona, trofeu Mateu & Mateu, sota 
l’organització del Club anomenat i que continuarà disputant-se diàriament fins el dia 23 
d’aquest mes en què se celebren les finals respectives. 
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21/09/1974 
 
22.30h – A la plaça de José Antonio i organitzat per Societat Coral “L’Àncora”, tindrà lloc 
un Concert per diverses Corals de Clavé i un recital de Dansa Catalana amb l’ 
acompanyament de la “Cobla La Principal del Camp”. 
 
 
22/09/1974 
 
9.30h -  Escacs a les sales del Casino de Tarragona. Se celebrarà la ronda corresponent 
del Trofeu “Cullinan”, entre l’equip del Reus Deportiu i el C.A. Tarragona, competició de la 
qual formaran part la majoria dels equips provincials. 
  
11.00h – Gimcana Vespista al passeig de Calvo Sotelo, organitzat pel Vespa Club 
Tarragona. 
 
12.00h – Els pregoners de l’Excel·lentíssim Ajuntament, segons la tradicional costum, 
anunciaran des del balcó central del Palau Municipal les Festes de Santa Tecla, on 
seguidament l’il·lustríssim Sr Alcalde col·locarà la Bandera de la ciutat. 
Acte seguit, a la sala de Sessions, Pregó de les festes que serà pronunciat per Ilm. Sr. D. 
Federico Mayor Zaragoza, subsecretari del Ministeri de Educació i Ciència, i fill d’aquesta 
província. 
A continuació i davant del Palau Municipal es procedirà a l’estrena de l’ Himne a Tarragona 
amb un guió poètic de José Romaní, adaptació i lletra de Juan Salvat i Bové i amb música 
del Mestre José Sentís. Serà interpretat a quatre veus per les Corals “L’Àncora”, “Al·leluia” 
i “La Boixerica”, acompanyats per les Bandes de Música del Govern Militar d’aquesta ciutat 
i sota la direcció, tots ells del famós mestre Sentís, fundador de l’antic Orfeó Tarragoní. 
 
18.30h – Sortida del Palau Municipal del Magí de les Timbales, Negritos, Gegants, 
Capgrossos, Ball de Bastonets, Batalló Infantil acompanyat de la Banda infantil de 
Cornetes i Tambors de Sant Pere i Sant Pau, i la colla de Castellers de Tarragona, que 
recorreran els carreres de la ciutat. 
 
19.00h – XXVI Concurs Regional de Sardanes a la plaça José Antonio, organitzat pel 
Casal Tarragoní i sota el patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament, actuant la “Cobla La 
Principal del Camp”. 
 
22.30h – A la Rambla del Generalíssim, concert per la Banda de Música del Govern Militar 
de Tarragona. 
 
 
23/09/1974 
 
6.00h – Matinades pels Grallers que recorreran els carrers de la ciutat. 
 
8.00h – Santa Missa a la Capella de la Santa Església Catedral on s’honora  a la Patrona 
Santa Tecla. 
 
9.30h – A la plaça de José Antonio davant el Palau Municipal es donarà la sortida als 
corredors per disputar el XV Trofeu Santa Tecla, amb un recorregut d’uns 90 km per 
diverses carreteres provincials, i reservada a corredors amb llicència Aficionada de 2ª i 
Juvenils A, sota  l’organització del Club Ciclista Tarragona i estant instal·lada la Meta 
d’arribada amb l’avinguda de Catalunya, als voltants del carrer de Sant Antoni Maria Claret. 
 
10.30h – El famós i centenari Cor “L’Àncora”, sortirà del seu local social per dirigir-se a la 
plaça del insigne fundador de les Societats Corals, José Anselmo Clavé, davant del 
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monument en el qual dipositarà una corona de llorer i interpretarà diverses peces, oferirà a 
continuació actuacions a diversos centres benèfics de la ciutat. 
 
10.30h – A la Santa Església Catedral, Cant de Prima. Acte seguit solemne processó pel 
trasllat del Sant Braç de la Patrona a l’ Altar Major, on quedarà exposat per la seva 
veneració pels fidels fins l’hora de la processó, que es celebrarà a la tarda. A continuació, 
Solemne Cant de Tèrcia. 
 
10.30h – L’Excel·lentíssim Ajuntament en corporació sortirà del Palau Municipal, 
traslladant-se a la Santa Església Catedral per assistir als Divins Oficis en honor de Santa 
Tecla, patrona de la ciutat. Precedirà a la comitiva el Magí de les Timbales, Negritos, 
Capgrossos,Ball de Bastonets, “Batallón” Infantil, Banda Infantil de Cornetes i Tambors de 
Sant Pere i Sant Pau la Colla de Castellers de   Tarragona, tancant el festeig la Banda de 
Música del Govern Militar d’aquesta capital. 
 
11.00h – Solemne Missa Pontifical, oficiada per l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. 
Arquebisbe  i cantada a gran orquestra. El mateix prelat enlairarà les glòries i virtuts  de 
Santa Tecla. A l’Ofertori, les Autoritats veneraran la Santa Relíquia. 
A la tornada de la Corporació Municipal de la Santa Església Catedral, a la plaça de José 
Antonio actuaran la Colla de Castellers i el Ball de Bastonets. 
 
16.00h – A les pistes del Club Tennis Tarragona es disputaran les finals del Concurs 
Internacional Ciutat de Tarragona Trofeu Mateu & Mateu. 
 
17.30h – A la Santa Església Catedral, solemne Cant de Vespres i Completes i oració de 
Maitines i Laudes. 
 
18.30h – Des del Palau Municipal sortirà l’Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació, amb 
seguici de la Comparsa Folklòrica de la ciutat i Banda de Música del Govern Militar, 
traslladant-se a la Santa Església catedral per assistir a la solemne processó en honor a la 
Patrona Santa Tecla. 
 
19.00h – Tradicional processó que serà presidida per les Autoritats Eclesiàstiques, Civils i 
Militars i Jeràrquiques del Moviments, efectuant el recorregut de costum. Anirà precedida 
de la Comparsa Folklòrica de la ciutat, tancant el festeig religiós la Banda de Música del 
Govern Militar. 
 
19.30h – Audició de sardanes per la “Cobla La Principal del Camp”, en el tram Oest de la 
rambla del Generalíssim. 
 
21.45h – Extraordinari castell de focs artificials a la Punta del Miracle, per la Pirotècnia 
Inglada. 
 
 
24/09/1974 
 
6.00h – Matinades pels Grallers que recorreran els carrers de la ciutat. 
 
9.30h – Prima, Cant de Tèrcia  i Missa Solemne a la Santa Església Catedral. 
 
13.00h – La Colla de Castellers de Tarragona, aixecarà el pilar de quatre a la plaça 
Santiago Rusiñol, pujant i baixant les escales de la Catedral, continuant desprès pel carrer 
Major i Baixada Misericòrdia fins al Palau Municipal. 
 
20.00h – Al tram Est de la rambla del Generalíssim, audició de sardanes per la “Cobla La 
Principal del Camp”. 
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28/09/1974 
 
19.30h – Al local que oportunament s’ anunciarà, el prestigiosa advocat don Fernando 
Vizcaino Casas, pronunciarà una amena conferència sota el títol “Contando los 40”. 
 
 
29/09/1974 
 
11h – III Exhibició Regional de Castells. 
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Comentari de les festes durant el 1974 
 
 
     El disseny del programa era molt més modern amb fotografies dels llocs 

més emblemàtics com la Catedral i la plaça Imperial Tàrraco. 

 

     Aquest any la festa major no va tenir gaire esplendor, les actuacions de nit 

eren escasses, i poc atractives. El dissabte 21 va haver-hi un concert dels cors 

de Clavé i un recital de dansa catalana, el diumenge dia 22 un concert de la 

Banda de Música del Govern Militar, el dia de Santa Tecla el castell de focs i el 

dia 24 una audició de sardanes. Aquest any l’Ajuntament no va muntar l’envelat 

i no va haver-hi actuacions de grups o cantants famosos. 

 

“En nuestra infancia las fiestas de Santa Tecla tenían un calor distinto. Eran 

más religiosas, intimas y familiares. Se vivía la oración, la alegría de las fiestas, 

el cascabel de nuestras ilusiones. Día grande para la familia, reunida entorno a 

la mesa pairal. Larga sobremesa; dialogo entre abuelo y nietos; alegría y 

diversión para los pequeños; rigor familiar, respeto y serenidad para los 

mayores. En la larga sobremesa de fiesta mayor no faltaba en el ambiente una 

invisible estela de cariños y afectos, que luego era recordada con veneración y 

nostalgia, al amparo de Santa Tecla gloriosa. Hoy, la vida ha cambiado. 

Muchos son los tarraconenses que han preparado su vacación interina de día 

de fiesta, para vivirlo en la playa o junto a la montaña, lejos de la ciudad. La 

fiesta  no atrae, expulsa, la fiesta no congrega a la familia, la dispersa. La fiesta 

ya no es oración y suplica sino evasión y olvido. Uno se va a Mallorca, otro 

aprovecha para ir a Canarias y otro para ir a Andorra. Se quedan también un 

buen número de tarraconenses que todavía conservan la tradición familiar de 

Santa Tecla. ...” Aquest article del Diario Español ens mostra la poca 

participació del poble en les festes de la patrona. 

 

     “Falta caliu” Això és el que deia el senyor José Samper Verge, president de 

la agrupació folklòrica del ball de bastons, en un altre article del Diario Español. 

En aquesta entrevista Samper fa una crida perquè la joventut s’interessi més 

pels balls folklòrics de la ciutat i no es perdin. 



 30

Banda Infantil de Sant Pere i Sant Pau desfilant pels carrers de 
Tarragona. 1974

 

 

     Aquest any hi va haver un fet singular. El dia 

22 després de l’anunci de les festes pels 

pregoners, que l’alcalde posés la bandera de la 

ciutat i que es pronunciés el pregó, a la plaça 

de José Antonio es va estrenar l’Himne a 

Tarragona. La lletra va ser escrita per Joan 

Salvat i Bové i la música composada per José 

Sentís. L’Himne va ser cantat a quatre veus per 

la coral “L’Àncora” i la secció femenina de 

l’agrupació  “Boixerica” dirigides pel 

compositor que s’havia desplaçat especialment 

des de París per aquest acte. 

 

El dia 24 com a acte extraordinari volien enlairar un globus aeroestàtic;“... 

Como número extraordinario y fuera de programa, está previsto para las 5.30 

de la tarde, si las condiciones atmosféricas lo permiten, la elevación de un 

globo aerostático de 27 metros, cuyo piloto ha llegado a Tarragona para 

acondicionarlo, teniendo lugar la elevación al final de la Avenida de Pio XII, en 

la Futura Plaza de la Provincia. ...”. Les condicions atmosfèriques no varen ser 

les adequades, bufava un vent de 23 nusos en ràfegues de 30 direcció nord, 

això va fer que tot i la gran expectació que va tenir no es pogués dur a terme 

l’enlairament. 

 

     En el seguici s’afegeix 

per primer cop el “Batallón 

infantil de Cornetas y 

Tambores” de Sant Pere i 

Sant Pau. 

 

   

 

Inauguració del nou Himne a Tarragona. 
1974 
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    Una mostra del canvi social que s’estava produint va ser l’entrada de la 

primera nena com a acotxadora i enxaneta a la Colla Xiquets de Tarragona. Es 

deia Carmen Ferrer, que va debutar a les festes de Sant Magí en castells de sis 

amb un gran èxit. En aquell moment era l’ única nena castellera  de les dotze 

colles existents.  
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Any 1976 
 
 

 
 
Programa d’actes 
 
11/09/1976 
 
16.00h – Tirada promocional al plat al Camp de Tir “Jordi Tarragó” de Sant Salvador, 
organitzades per la Federació Provincial de Tir Olímpic. 
 
 
12/09/1976 
 
10.00h – Competició de tir de precisió, carrabina estirat i arma curta novells al camp de tir 
“Jordi Tarragó”. 
 
18.00h – “Corrida” de Toros. 
  
 
16/09/1976 
 
22.30h – Audició de sardanes per la cobla “La Principal del Camp” al tram Oest de la 
Rambla del Generalíssim. 
 
 
17/09/1976 
 
20.30h – Castells i sardanes al tram Est de la Rambla del Generalíssim, patrocinat per la 
“V Jornades Internacionals de Transport”. 
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18/09/1976 
 
10.00h – Competició de Tir de Carrabina pneumàtica, categories sèniors i juvenils, al 
Camp de Tir “Jordi Tarragó” 
 
16.00h – Tirada al Plat al mateix recinte. 
 
20.00h – Inauguració de l’exposició de dibuixos corresponent al Concurs infantil Convocat 
per la “Societat d’Exploracions Submarines” duran les festes de Sant Magí, a la recepció 
de Ràdio Tarragona,  fins el dia 25 de setembre. 
 
22.45h – “Cançó d’Amor i de Guerra” sarsuela catalana a l’ Auditori Municipal oferta per les 
“V Jornades Internacionals de Transport”. 
 
 
19/09/1976 
 
7.00h- Concurs Social de Pesca a l’escullera exterior del Port, organitzada per la “Societat 
Esportiva de Pescadors de Canya”. 
 
10.00h – Competició d’Escacs “Trofeu Santa Tecla” a 20 taulells entre la selecció d’equips 
de Reus i el Club Escacs Tarragona, s’esdevindrà al Casino de Tarragona. 
 
10.00h – Tirada al Plat “Trofeu Santa Tecla” al Camp de Tir “Jordi Tarragó”. 
 
10.00h – Prova d’Arma Curta, categoria nacional, “Trofeu Santa Tecla” al mateix recinte. 
 
11.00h – Gimcana vespista al passeig Calvo Sotelo sota l’organització del “Vespa Club 
Tarragona”. 
 
11.00h – II Trobada Sardanista al parc Saavedra, actuant la cobla “La Principal del Camp” 
organitzada per “Colles Maginet”. 
 
18.00h – II Trofeu de Motocross “Ciutat de Tarragona” al circuit de la Urbanització Polígon 
San Ramón, organitzat per Moto Club Tarragona. 
 
18.00h – XXVIII Concurs Regional de Sardanes a la plaça José Antonio, actuant la cobla 
“La Principal del Camp” i organitzat “Casal Tarragoní”. La pubilla de Catalunya 1976 
presidirà l’ acte, al final del qual serà proclamada la Pubilla de Tarragona 1976. 
 
 
20/09/1976 
 
16.00h – Començament de la Fase Final del III Concurs Internacional de Tenis “Ciutat de 
Tarragona”. “Trofeu Mateu i Mateu” a les pistes del Club Tenis Tarragona. 
 
 
21/09/1976 
 
20.00h – Campionat de Tenis Taula “ VI Trofeu Ciutat de Tarragona” , es disputarà al 
Carrer Fortuny 23, local social del “Club Integral Mixto” organitzador del torneig. 
 
 
22/09/1976 
 
12.00h – Els pregoners de l’Excel·lentíssim Ajuntament segons el tradicional costum de la 
vigília de la Festivitat de la Patrona, Santa Tecla, anunciaran les festes des del balcó 
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central del palau Municipal on seguidament el senyor Alcalde col·locarà la bandera de la 
Ciutat. 
Acte seguit, Pregó de les Festes, al Saló de Sessions, que pronunciarà en català el 
Professor Pasquale Scnau. 
A continuació es farà entrega a la mateixa sala del Títol de Fill Predilecte de Tarragona 
l’Il·lustríssim Senyor  Ricardo Villar Guix. 
Es finalitzarà el solemne acte amb la inauguració d’una Exposició Verdagueriana a la 
rotonda del mateix Palau Municipal, exhibida per Luís Bonet, en homenatge al poeta 
Mossèn Cinto, a qui Tarragona dedica un monument. Durant aquesta inauguració es 
presentarà el llibre “Verdaguer a Tarragona”, pel seu propi autor, Sr. Joan Salvat i Bové. 
 
18.30h –Cercavila de la típica comparsa Folklòrica de la Ciutat, formada pel Magí de les 
Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos i altres components, que partiran des de 
l’Ajuntament i recorreran l’itinerari de costum. 
 
20.00h – Inauguració de la Galeria d’Art Gavòs a l’avinguda Pio XII, núm 12. 
 
20.00h – Concert per la Banda de Música del Govern Militar a la Rambla del Generalíssim. 
 
22.45h – Revetlla Camp en sessió inaugural de l’envelat amb l’Orquestra Meravella i Josep 
Guardiola. 
 
 
23/09/1976 
 
8.00h – Santa Missa a la Capella de Santa Església Catedral on es venera a la Patrona de 
Santa Tecla. 
 
8.00h – Concurs Regional de Pesca Submarina “Trofeu Manuel Álvarez” a l’escullera 
exterior del Port, organitzat per la “Societat de Exploracions Submarines”. 
 
9.30h – Carrera Ciclista “XVII Premis Santa Tecla” per aficionats de 2ª i Juvenils A, partiran 
des de la plaça José Antonio, recorreran diverses carreteres fins l’arribada a l’Avinguda 
Catalunya, Pare Claret, sota l’Organització del “Club Ciclista Tarragona” 
 
10.30h – El Cor “l’Àncora” es dirigirà a la plaça de l’insigne fundador de les Societats 
Corals, José Anselm  Clavé. 
 
10.30h – Cant de Prima i trasllat Processional del Sant  Braç de la Patrona des de la 
Capella fins l’altar Major de la Santa Església Catedral. 
 
10.30h – L’Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació, seguit de la comparsa Folklòrica i 
acompanyat per la banda de Música del Govern Militar, sortirà del Palau Municipal  fins a 
la Santa Església Catedral per assistir als Divins Oficis. 
 
11.00h- Solemne Missa Pontifical a la Santa Església Catedral. 
 
12.30h – Solemne Inauguració del Monument a Mossèn Cinto Verdaguer, a la plaça que 
porta el nom del gran poeta català. Després de ser beneïda pel Sr Arquebisbe, es festejarà 
la inauguració amb una brillant manifestació Folklòrica participant els Gegants de la Ciutat, 
el Ball de Bastons i els Xiquets de Tarragona assistirà  la Pubilla de Catalunya i presidiran 
les Autoritats Locals i Provincials. 
 
17.30h- Solemne Cant Litúrgic de Vespres i Completes i oració de Matines i Laudes a la 
Santa Església Catedral. 
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18.30h – L’Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació amb la comparsa Folklòrica de la 
Ciutat i la banda Municipal del Govern Militar, es dirigirà des del Palau Municipal a la Santa 
Església Catedral.  
 
19.00h – Solemne i Tradicional Processó, partirà de la Santa Església Catedral i efectuarà 
el recorregut de costum, presidida per les Autoritats, seguida de la Comparsa Folklòrica i 
tancant la Banda de Música del Govern Militar. 
 
19.00h – Espectacle musical Rock “Hair” a l’envelat.  
 
20.00h – Audició de Sardanes per la cobla “La Principal del Camp” a la plaça Jacint 
Verdaguer. 
 
22.30h – Concert per la Banda de Música del Govern Militar a la Rambla del Generalíssim. 
 
22.45h – Espectacle Musical Rock “Hair”. 
 
 
24/09/1976 
 
9.30h – Misa Solemne seguida de cants de Prima i Tèrcia a la Santa  Església Catedral. 
 
12.00h – Homenatge a Sor Emilia Pérez Alarcón, religiosa de les “Filles de Sant Vicent de 
Paül” que l’Ajuntament en nom de la Ciutat, li rendirà en atenció als nombrosos anys de 
servei a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla. L’acte es realitzarà en aquest centre 
 
13.00h – Els Xiquets de Tarragona aixecaran el pilar de quatre a la Plaça de Santiago 
Russinyol, pujant i baixant les escales de la Catedral i traslladant-lo pel carrer Major i 
Baixada de la Misericòrdia fins l’ Ajuntament. 
 
19.00h – Festival Infantil a l’envelat. 
 
20.00h – Les Majorettes de Torreforta desfilaran i realitzaran exhibicions pels carrers de la 
Ciutat. 
 
 
25/09/1976 
 
10.00h – S’iniciarà la Concentració de Pubilles, que participaran a l’elecció i Proclamació  
de la “Pubilla de Catalunya 1976” certamen que es farà aquest any a aquesta Capital. 
 
19.00h – Vistosa Desfilada d’Artístiques Carrosses, presidides per la Pubilla de Catalunya 
1975, en les quals lluiran una quarantena Pubilles de la Regió seleccionades per participar 
al Certamen Pubilla de Catalunya 1976, travessaran la Rambla del Generalíssim fins les 
Cases Constitucionals, on se’ls farà una Recepció d’honor. 
 
20.00h – Projecció de pel·lícules de tema subaquàtic i repartiment de premis del Concurs 
Infantil de Dibuix, a l’Auditori de Ràdio de Tarragona. 
 
21.45h – Espectaculars Focs Artificials, disparats a la platja del Miracle per la pirotècnia 
Inglada. 
 
22.00h – Solemne Proclamació de la Pubilla de Catalunya 1976 en el transcurs de un acte-
sopar que tindrà lloc a l’Hotel Imperial Tarraco. 
 
22.30h – Concert de Cors de Clavé i recital de Dansa Catalana acompanyat d’una cobla, a 
la plaça José Antonio, organitzat per la “Societat Coral l’Àncora” 
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22.45h – A l’envelat, interessant espectacle, el títol del qual serà anunciat oportunament. 
 
 
26/09/1976 
 
9.30h – Les tretze Colles Castelleres que participaran a l’exhibició Castellera partiran des 
de les Cases Consistorials fins la plaça de Toros. 
 
10.30h – Monumental Exhibició Castellera a la plaça de Toros amb les colles; Castellers 
d’Altafulla, Minyons de l’Arboç, Castellers de Barcelona, Castellers de Roca del Vallès, 
castellers de Sitges, Xiquets de Tarragona, Nois de la Torre, Colla Vella Xiquets de Valls, 
Colla Jove de Xiquets de Valls, Nens del Vendrell, Castellers de Vilafranca, Bordegassos 
de Vilanova, Colla de Mar de Castellers de Vilanova. L’organització és a càrrec de 
“Patronat dels Castells”. 
 
16.00h – Finals del III Concurs Internacional de Tennis “Ciutat de Tarragona”, “Trofeu 
Mateu i Mateu” a les pistes del Club Tennis Tarragona. 
 
17.30h – Partit de Futbol entre els equips Gandia i Gimnàstic de Tarragona, corresponent 
al campionat de 3ª Divisió.  
 
19.00h – Actuació de “La Trinca” amb el seu espectacle “Sis anys i un dia” a l’envelat. 
 
22.45h – “La Trinca”, la segona funció. 
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Foto del Músical “Hair”. 1976. 
Diario Español. 

Comentari de les festes durant el 1976 
 
 

     Les festes comencen el dia 11 de setembre fins el 26. Gairebé cada dia hi 

havia alguna activitat. Si ho comparem amb l’últim any analitzat, el 1974, es 

nota una revifalla de la festa. 

 

     En una entrevista del dia 22 de setembre al senyor Falguera, programador 

dels espectacles, explica el perquè d’aquesta revifalla de la festa; “... –si, en 

realidad hay todos los años un porcentaje de tarraconenses que marchan 

aprovechando el puente de estos días, pero no creemos que ello afecte en 

parte alguna nuestra programación dentro del mundo pequeño del espectáculo 

que presentamos. Precisamente en vistas a la experiencia del año pasado al 

respecto hemos montado detenidamente una buena gama de atracciones de 

diferentes estilos para cualquier persona de buen gusto. Confiamos pues, en la 

colaboración del público y pensamos incluso que una destacada gama de 

espectáculos puede suponer un aliciente para quedarse en la ciudad y vivir en 

ella la “Festa”. ...” 

 

     L’Ajuntament torna a muntar l’envelat 

instal·lat al recinte firal al costat del carrer Jaume 

I on es van fer molts dels espectacles. Entre 

aquets actes hi ha el musical “Hair”, el concert 

de “La Trinca”, el concert de l’orquestra 

“Maravella” i “José Guardiola y su conjunto” i un 

espectacle de vodevil.  

 

     En el diari quan anuncien el musical “Hair” 

adverteixen que es produirà un nu integral 

masculí i femení. Això mostra el principi 

d’obertura que hi havia en aquell moment 

desprès de la mort del General Franco. 
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Núria Sallent, rebent un obsequi de 
l’Alcalde de Tarragona com a pubilla de 
Catalunya. 1976 

     Es realitzen moltes activitats esportives com per exemple; tir al plat, tir de 

precisió, tir de carrabina, concurs de pesca, competició d’escacs, prova d’arma 

curta, gimcana vespista, motocròs, torneig de tennis, campionat de tennis taula 

i cursa ciclista. 

 

     El pressupost de les festes d’aquest any és de 1.800.000 ptes. Els 

espectacles eren de molta més qualitat que anys anteriors i això provocà un 

augment notable del públic.  

 

“... Creemos que al público tarraconense le atrae todo lo de calidad y que es 

una verdadera lástima ni contar aún con un teatro municipal en el que los 

empresarios no cuentan con local propio pudiesen llevar a él los mejores 

espectáculos para el público de Tarragona que se lo merece.” Tot i que els 

espectacles fossin de molt bona qualitat Tarragona es queixava per la falta de 

teatres amb una bona capacitat, cosa que avui en dia la ciutat encara segueix 

reclamant. 

 

     Durant les festes, el dia 25 de setembre, es va 

celebrar a la ciutat la proclamació de “Pubilla de 

Catalunya”. Per aquest motiu 50 pubilles de tota 

Catalunya es van reunir pel matí a l’Hotel Lauria on 

el jurat els feia les proves corresponents. Després 

les pubilles van fer una ruta turística per Tarragona. 

A la tarda va haver-hi una desfilada de carrosses 

per la Rambla. Aquesta desfilada estava precedida 

per una banda de música i majorettes. 

 

     Un acte així va suposar un fet molt important a 

Tarragona, ja que era un fet nacional; “... No cabe duda de que el hecho de que 

la proclamación de la Pubilla de Cataluña se verifique en nuestra ciudad 

confiere interés especial a esta celebración que en todas partes ha despertado 

siempre singular atención, y que en esta edición correspondiente al presente 

año y que tiene lugar entre nosotros, cuenta con el patrocinio de la Diputación 

Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad. ..” 
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Al final la guanyadora com a Pubilla de Catalunya 1976 va ser Núria Sallent 

Martínez, representant de Sabadell, que va ser proclamada durant un sopar, 

després que fessin els focs artificials en honor a les pubilles. El sopar es va 

celebrar a l’Hotel Imperial Tàrraco. En l’acte van estar presents l’Alcalde de 

Tarragona, el Delegat Provincial d’ Informació i Turisme, representants de 

Diputacions Provincials i Ajuntaments de la regió. 

 

Aquest any finalment es va inaugurar un 

monument a Jacint Verdaguer. Des del 

1961 el Casal Tarragoní, on Joan Virgili 

presidia la Junta Directiva en aquell 

moment, volia erigir-li un monument. Fins 

15 anys després i sent president Josep 

Cendra Navarro, no es va poder dur a 

terme.  

 

L’escultor i autor de l’obra va ser Lluís Mª 

Saumells. En un principi el pressupost 

havia de ser de dos milions de pessetes , 

però per una sèrie de problemes va 

acabar costant tres milions que es varen 

obtenir per donacions d’entitats, 

empreses i particulars. Es va alçar a la plaça que porta el nom del poeta català 

tant vinculat a Tarragona. El monument va tenir moltes col·laboracions i va ser 

molt ben rebut per la ciutat. 

 

Va ser inaugurat el dia 24. L’acte fou presidit per l’Arquebisbe de Tarragona; 

monsenyor Pont i Gol, el president de la Diputació; senyor Clúa Queixalós, 

l’alcalde; senyor Banús, el president del Casal Tarragoní; senyor Sendra i la 

Corporació Municipal. També varen participar-hi el Cor “l’Àncora”, el Ball de 

Bastons, els castellers Xiquets de Tarragona i la Banda de Música del Govern 

Militar. 

 

Operaris treballant en el muntatge del 
monument a Mn. Cinto Verdaguer a l aplaça de 
Verdaguer 1976
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Amb  tot el que s’ha vist podem detectar uns elements “d’obertura política” 

coincidents amb el fet que feia uns mesos que havia mort el general Franco. 

Aquets elements són la programació del musical “Hair”, la inauguració d’una 

plaça dedicada al poeta català Jacint Verdaguer i l’actuació del grup “La Trinca”. 

Així doncs podríem dir que l’any 1976 va significar l’inici d’un canvi en la 

programació de les festes de Santa Tecla 
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Any 1978 
 

 
 
Programa d’actes 
 
 
16/09/1978 
 
19.00h – Projecció de pel·lícules de tema subaquàtic i repartiment dels premis del Concurs 
Infantil de Dibuixos a l’Auditori de Ràdio Tarragona, organitzat per la Societat 
d’Exploracions Submarines. 
 
 
17/09/1978 
 
11.00h – IV Trobada Sardanista, al parc Saavedra amb jocs i concursos infantils, 
organitzat per les “Colles Maginet”. 
 
18.00h – XX Concurs Regional de Sardanes davant al Palau Municipal actuant la “Cobla 
La Principal del Camp”, sota l’organització del Casal Tarragoní. 
 
 
21/09/1978 
 
18.30h – Festival Infantil al parc Saavedra organitzat pel Club Amics de Maginet. 
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22/09/1978 
 
12.00h – Els pregoners de l’Ajuntament, segons el tradicional costum del dia abans de la 
Festivitat de la Patrona Santa Tecla, anunciaran les festes des del balcó principal del Palau 
Municipal, on seguidament l’Il·lustríssim Sr. Alcalde, col·locarà la bandera de la Ciutat. 
Acte seguit, el senyor Pedro Manuel Vargas Soriano, cap del servei de Gestió de Museus i 
exdirector del Museu Arqueològic  Provincial de Tarragona, en al Saló de Sessions, 
pronunciarà el Pregó de les Festes,. 
A continuació es farà entrega al mateix Saló, de la Medalla de la Ciutat, en la categoria 
d’Or, a la comunitat Germanetes dels Pobres,concedida recentment per la Corporació 
Municipal. 
Finalment, a la rotonda del Palau Municipal s’inaugurarà una exposició d’art pictòric sobre 
temes dels Castellers, presentada pel seu autor Josep Bastit. 
 
18.00h – Recepció i benedicció d’una ambulància, a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 
donada a l’esmentat centre hospitalari per la “Mútua d’Accidents de Treball” 
 
18.30h – Desfilada de la típica Comparsa Folklòrica de la Ciutat, formada per Magí de les 
Timbales, Negritos, Gegants, Capgrossos i altres exponents que des del Palau Municipal 
recorreran l’itinerari habitual. 
 
22.30h – Concert per la Banda de Música del Govern Militar en el  tram Est de la Rambla. 
 
22.30h – Audició de sardanes per la “Cobla La Principal del Camp” en el tram Oest de la 
Rambla. 
 
 
23/09/1978 
 
8.00h – Santa Missa a la Capella de Santa Tecla de la Santa Església Catedral. 
 
9.30h – Carrera Ciclista “XIX Gran Premi Santa Tecla”. Es donarà la sortida davant del 
Palau Municipal i recorrerà diverses carreteres provincials, establint la meta d’arribada al 
final del Passeig de la Victòria. 
 
10.30h – El Cor “l’Àncora” es dirigirà des del seu local social a la plaça del insigne 
fundador de les Societats Corals, José Anselmo Clavé. Davant d’aquest monument es 
dipositarà una corona de llorer i s’interpretaran diverses obres, oferint-se, a continuació, 
actuacions en centres benèfics de la ciutat. 
 
10.30h – Trasllat processional del Sant Braç de la Patrona, des de la seva Capella a l’Altar 
Major de la Santa Església Catedral, on quedarà exposat. A continuació solemne Cant de 
Tèrcia. 
 
10.30h – La Corporació de l’Excel·lentíssim  Ajuntament, presidida per la típica comparsa 
Folklòrica i acompanyada per la banda de Música del Govern Militar, sortirà del Palau 
Municipal, dirigint-se en processó a la Santa Església Catedral per assistir als Divins Oficis 
en honor a Santa Tecla. 
 
11.00h – Solemne Missa Pontifical a la Santa Església Catedral, oficiada per 
l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. Arquebisbe, explicant, el Prelat, les glòries i virtuts de 
Santa Tecla. 
 
11.00h – Al Frontó del Club Gimnàstic es disputarà el X Torneig Santa Tecla del 
Campionat Interprovincial de Pala Curta. A continuació tindrà lloc la semifinal del Torneig. 
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12.00h – Exhibicions folklòriques tradicionals, davant el Palau Municipal. 
 
13.00h – Acte oficial d’agermanament entra la nostre Ciutat amb la Ciutat francesa 
d’Orleans, al Saló de Sessions de l’Ajuntament. 
 
17.30h – Solemne cant litúrgic de vespres a la Santa Església Catedral. 
 
18.30h – L’Excel·lentíssim Ajuntament en Corporació, amb seguici de la Comparsa 
Folklòrica de la Ciutat i Banda de Música del Govern Militar, es dirigirà des del Palau 
Municipal a la Santa Església Catedral, per assistir a la Solemne Processó en honor a la 
Patrona Santa Tecla. 
 
19.00h – Solemne i tradicional Processó, que, sortint de la Santa Església Catedral, 
efectuarà el recorregut de costum, presidida per les autoritats, iniciant-la la Comparsa 
Folklòrica de la Ciutat i tancant el seguici religiós la Banda de Música del Govern Militar. 
 
20.00h – Audició de sardanes per la “Cobla La Principal del Camp” al tram Oest de la 
Rambla. 
 
22.30h – Concert al tram Est de la Rambla, per la Banda de Música del Govern Militar. 
 
22.30h – Festa per a la Joventut en el tram Oest de la Rambla, amb l’actuació dels 
conjunts tarragonins “Renacer” i “Doble RR” 
 
23.00h – “Festival de Andalucía” a la Plaça de Toros, durant el qual serà concedit el premi 
“Humanitat Tarragona 78”, acte organitzat per la “Casa Andalucía” d’aquesta Capital i que 
comptarà amb la presència de diverses personalitats, sent pronunciant el pregó de 
presentació per l’alcalde de Màlaga. 
 
 
24/09/1978 
 
8.00h –Gran Concurs de Pesca a l’escullera exterior (Coto) del Port, organitzat per la 
Societat Esportiva de Pescadors de Canya. 
 
10.00h – Competició d’Escacs  “Trofeu Santa Tecla” a 20 taulells. 
 
11.00h – Gimcana Vespista, al costat del Balcó del Mediterrani, organitzada pel Vespa 
Club Tarragona. 
 
11.00h – Inauguració de la Plaça d’Orleans, situada entre el Palau de Justícia i l’Institut de 
Batxillerat “Antoni Martí i Franquès”  
 
11.30h – Al Frontó del Club Gimnàstic es disputarà el X Torneig Santa Tecla, amb la final 
del Campionat Inter-Provincial de Pala Curta. 
 
13.00h – Els Xiquets de Tarragona, aixecaran el pilar de quatre a la Plaça Santiago 
Rusinyol, pujant i baixant les escales de la Catedral. 
 
18.00h -  Gimcana per la ciutat per parelles, des del tram Est de la Rambla, organitzat per 
la Joventut del Club Integral Mixte (per inscripcions: Bar Pau, Carrer Cervantes, 8 ) 
 
20.00h – Les Majorettes de Torreforta desfilaran i realitzaran exhibicions a la Rambla. 
 
21.00h – Grandiosa traca per tota la Rambla amb final apoteòsic. 
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29/09/1978 
 
8.00h – Concurs Regional de Caça Submarina, disputant-se el Trofeu Manuel Àlvarez, a 
l’escullera exterior del Port, organitzat per la Societat d’Exploracions Submarines. 
 
 
30/09/1978 
 
22.30h – Concert de Cors de Clavé i recital de Dansa Catalana amb acompanyament de la 
“Cobla La Principal del Camp”, davant del Palau Municipal, intervenint diversos grups 
regionals, organitzat per la Societat Coral “l’Àncora”. 
 
 
1/10/1978 
 
9.30h – Les Colles de Castellers que participaran a la Manifestació Castellera que es farà 
a la Plaça de Toros, partiran des de les Cases Consistorials, amb la comparsa de diversos 
grups de gralles. 
 
10.00h – Campionat de Tennis Taula interprovincial, al pavelló del C.D. Elida ( Av. 
d’Andorra). 
 
10.15h – V Manifestació Castellera, a la Plaça de Toros, intervenint la totalitat de les colles 
existents. Durant el monumental acte serà tributat un homenatge al prohom casteller Enric 
Olivé i Martínez, ofert pel Patronat dels Castells de Tarragona i Els Xiquets de Tarragona 
amb l’adhesió de Tot el Món Casteller. 
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Comentari de les festes durant el 1978 
 

     El cartell d’aquest any té  un estil nou, inclou dibuixos de tipus medieval que 

volen representar els diferents elements de la festa: el Magí de les Timbales, 

els Gegants, els castells, les sardanes, etc. 

 

     Durant aquest any es va notar el canvi polític que va tenir Catalunya i 

Espanya. Va començar una era democràtica i de retorn a les institucions 

catalanes. No feia ni un any que el President de la Generalitat Josep 

Tarradellas havia sortit al balcó de la Generalitat tot dient la frase; “Ciutadans 

de Catalunya, ja sóc aquí!”.  

 

     El dia de Santa Tecla, 23 de setembre, el president Tarradellas visita la 

ciutat i participa en actes de la festa major. Va presidir l’acte d’agermanament 

de les ciutats d’Orleans i Tarragona.  

 

     En el llibre d’or de la ciutat 

va escriure la següent 

dedicatòria; “Sincerament 

agraït de Tarragona per la 

seva amable atenció de 

convidar-me avui en l’acte 

d’agermanament amb la ciutat 

d’Orleans. Desitjo de tot cor 

que aquest sigui sempre 

acompanyat de sentiments 

d’àmplia generositat i amistat. Cordialment JOSEP TARRADELLAS” 

 

     Un fet molt important d’ aquest any durant les festes va ser l’agermanament 

d’Orleans amb Tarragona. Tot va començar a la casa Castellarnau el dia 22 de 

setembre on l’Alcalde Esteban Banús juntament amb els membres de la 

corporació senyors Badía, Llasera, Fabregat, Tuset, Pallarés, Sabat, Rión, 

Alegret i Castanedo, varen donar la benvinguda i unes paraules en espanyol i 

El president de la Generalitat, Josep Tarradellas, al balcó de 
l’Ajuntament. 1978
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en francès a la delegació oficial orleanesa que presideix l’alcalde d’aquella vila 

el senyor M. Gastón Galloux i de la qual formen part una amplia representació 

del municipi, comitè d’agermanaments, professors d’aquella universitat i 

periodistes, així com representats de l’arquebisbat d’Orleans, l’Alcalde de 

Narbona que assisteix a aquests actes com a representant de la Federació 

Mundial de Ciutats Germanes. Va assistir-hi també una delegació de la ciutat 

germana d’ Avignó. 

 

     El dia 23 signen l’agermanament entre les dos ciutats al Saló de plens de 

l’Ajuntament. El dia 24 de setembre inauguren la plaça d’Orleans amb motiu 

d’aquest agermanament, situada entre el Palau de Justícia i d’Institut de 

Batxillerat Antoni Martí Franquès. 

 

     Aquests darrers anys a Tarragona va haver-hi un gran augment 

d’immigrants provinents d’Andalusia principalment. Per fer un homenatge als 

andalusos que vivien en aquesta regió durant les festes la casa regional 

d’Andalusia i els Festivals d’Andalusia varen portar al “Cantar de Andalucía 78”. 

Aquest era un espectacle artístic i cultural andalús on van actuar; Diego 

Corrales, Grupo Manzanilla, Grupo Simpatia, Grupo Manantial, Grupo Engarpe, 

Grupo Migas, Guillermo Jimenz , Grupo Jábega i La Carretera. Estava 

presentat per dos presentadors-locutors dels festivals d’Andalusia; José Luis 

Navas de Radio Televisió Espanyola i Mari Luz Aguilar de Radio Joventut de 

Màlaga. En aquest festival va acudir-hi l’Excel·lentíssim Ministre de Relacions 

per les Regions D. Manuel Clavero Arévalo. Es va realitzar a la plaça de braus 

de la ciutat ,el dissabte 23 de setembre, a les onze de la nit. 

 

     L’organització de la festa comença a interessar-se més per la joventut. El 

dia 23 a la nit, apart de fer el concert de la Banda de Música del Govern Militar 

al tram Est de la Rambla com cada any, al costat Oest de la mateixa Rambla hi 

ha una festa per la joventut amb les actuacions dels conjunts tarragonins 

Renacer i Doble RR. 
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Any 1980 

 
 

 
 
Programa d’actes 
 
 
18/09/1980 
 
 
20.00h – Inauguració de la Biblioteca del Casal Tarragoní. 
 
22.30h – Ballada de Sardanes a la Rambla 
 
 
19/09/1980 
 
22.00h – Gran Festival Camp, a l’auditori del Camp de Mart, organitzat per la Brigada de 
Serveis de l’Ajuntament 
 
 
20/09/1980 
 
9.00h a 21.00h – 12 hores de frontennis, edat de 10 a 12 anys. I Torneig hanbol Ciutat de 
Tarragona. Horari de 11 a 14 hores i de 18 a 21 hores. Lloc (Pavelló de la Joventut Av. 
d’Andorra). Futbol sala al Pavelló del Col·legi La Salle. A les 18 hores Montesquiu – 
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Esports Àngel. A les 19 hores M.Gonzàlez – Montesquiu. A les 20 hores Esports Angel –M. 
Gonzalez. XII Torneig Interprovincial de Pilota, es cel·lebrarà a l’estadi del Club Gimnàstic, 
de 10 a 14 hores, Paleta i Pala curta, fase eliminatòria. 
 
 
21/09/1980 
 
10.00h a 14.00h – Paleta i Pala curta, fase semi-final al estadi Club del Gimnàstic. 
 
10.00h – Atletisme Trofeu Gasulla 
 
10.30h – VI trobada sardanista al Parc Saavedra, organitzat pel Club Maginet i patrocinat 
per l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
10.30h – Organitzat per l’Excel·lentíssim Ajuntament “Torneig de Bàsquet Ciutat de 
Tarragona”. Pavelló de la Joventut. 
 
10.30h – Gimnàstic/Antorcha de Lleida. 
 
11.00h – Gimcana vespista, organitzada pel Vespa Club de Tarragona al Passeig Balcó 
del mediterrani. 
 
12.00h – Club Bàsquet-Tarragona - Sant Josep de Badalona, les finals a la tarda 18 hores i 
a les 19.30. 
 
12.00h – I Campionat de Tennis. Festes de Santa Tecla (Reservat Categoria veterans) 
amb la participació dels següents equips; C.T. Tarragona, C.T. Gimnàstic, C.T.N. Sant 
Salvador, C.D. Tenis Park. 
 
17.30h – Concurs de sardanes de Catalunya a la Plaça de la Font, organitza el Casal 
Tarragoní amb el patrocini de l’Ajuntament. 
 
18.00h – Futbol Nàstic-Eivissa. 
 
19.30h – Presentació de la “Farsa del Misser Pere Pathelin” grup de l’Escola municipal de 
Teatre (a la Plaça Artilleros del Sitio) 
 
19.30h – A la Rambla Nova, Titelles pel grup “Tomba i Rodola”. 
 
22.30h – Ballada de Sardanes a la Rambla Nova. 
 
22.30h – Sala de la Caixa Provincial d’Estalvis projecció de la pel·lícula “La sal de la tierra” 
organitzat pel bloc Feminista i patrocinat per l’Ajuntament. 
 
 
22/09/1980 
 
12.00h – Pregó de les festes a càrrec d’en Narcís Serra, Alcalde de Barcelona. Tot seguit 
es donarà lectura del veredicte de Tarragoní Fidel. 
 
18.00h – Cercavila per les majorettes de Torreforta. 
 
18.30h – Sortida i Cercavila dels gegants  acompanyats pel Magí de les Timbales, els 
Nanos, el ball de bastons, els Grallers i els Castellers. 
 
20.00h – Partit de handbol a la Rambla Nova. Selecció Provincial. I Campionat de Tenis 
festes de Santa Tecla (Veterans) 
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20.00h – Actuació de grups folklòrics de les nostres comarques a la Rambla Nova. 
 
23.00h – Revetlla popular a la Plaça de la Font amb “l’Orquestra Salseta del Poble Sec”. 
 
 
23/09/1980 
 
7.30h – Matinades pels carrers de la Ciutat, pels grallers de Tarragona i Vilanova. 
 
8.00h – Santa Missa a la Capella de Santa Tecla de la Catedral. 
 
9.30h – Els Gegants i Nanos de Torreforta, i els del Cós del Bou acompanyats dels grallers, 
es dirigiran a la Plaça de la Font per a trobar-se amb als Gegants de la Ciutat. 
 
10.00h – Cercavila per la Banda de Música Militar. Concentració de Gegants, Nanos i 
grups Folklòrics a la Plaça de la Font. Arribada dels Diables de Vilanova. 
 
10.30h – Gran Cercavila amb participació de Gegants, Nanos, Magí de les Timbales, 
Grallers, Esbart Dansaire, Ball de Bastonets, Castellers, Diables, banda de música. 
 
10.30h – Trasllat Processional del Sant Braç de la Patrona, des de la seva Capella, a 
l’Altar Major de la Catedral, on quedarà exposat. A continuació solemne cant de Tèrcia. 
 
11.00h – II Peonada Popular amb un recorregut de 7,5 Km. Sortida al Mirador del 
Mediterrani i arribada al Passeig Marítim. Donaran la sortida els Gegants de la Ciutat, a 
continuació de la Cercavila. 
 
11.00h – Solemne Missa Pontifical, a la Santa Església Catedral, oficiada per 
l’Excel·lentíssim  i Reverendíssim Sr. Arquebisbe, en la qual el Prelat exalçarà les glòries i 
virtuts de Santa Tecla. 
 
11.00h – I Campionat de Tennis categoria veterans. 
 
12.00h – A la Plaça de la Font exhibició folklòrica dels grups (Balls, gralles bastoners, 
diables) 
 
13.00h – A la Plaça de la Font les colles Xiquets de Tarragona i Jove Xiquets de Tarragona 
aixecaran els Castells i els Pilars fent pujar l’enxaneta pel balcó de l’Ajuntament. 
 
14.30h – Toc de vermut i dinar. 
 
17.00h – XXI Gran Premi Ciclista Santa Tecla donaran 50 voltes a la Rambla Nova. 
 
17.30h – Solemne Cant litúrgic de vespres a la Santa Església Catedral. 
 
19.00h – Solemne i Tradicional Processó, que sortirà de la Catedral i efectuarà el 
recorregut de costum acompanyada per la comparsa folklòrica. 
 
22.30h – A la Plaça de la Font Concert de Sardanes per la “Cobla Principal del Camp” amb 
el següent programa:                                I PART 

“Pau en el Mon” Paulis 
“Mimosa” Bou 

“El Bac de les Ginesteres” Toldrà 
“A cau d’orella” Serra 

“... de Monserrat estel” Comin 
“Un Racó de claustre” Bernat 
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II PART 

“Lita” Puigferrer 
“Pietat” Pagès 

“Paralada” Serra 
“La Rosada” Garreta 

“El cant dels ocells” Ventura 
 “L’Emigrant” Vives 

 
 
24/09/1980 
 
12.00h – Els grallers, colles de castells i ball de bastons iniciaran la diada de la Mercè, a la 
part alta. 
 
13.00h – Les Colles Xiquets de Tarragona i Jove Xiquets de Tarragona pujaran i baixaran 
les escales de la Catedral amb els seus pilars, caminant cap a l’Ajuntament. 
 
19.00h – A la volta de la Plaça del Pallol “ Homenatge Popular al Tarragoní Fidel” amb l’ 
actuació de la coral “Mos Cantars” 
 
22.00h – A la Rambla Nova, espetegadora Traca. 
 
22.30h – A la Rambla Nova, Ballada de Sardanes. 
 
 
25/09/1980 
 
22.15h – Al pla de la Seu, lectura dels resultats del Premi de Poesia Tarragona. 
 
22.30h – Tot seguit, al mateix lloc representació de la “Farsa del Misser Pere Pathelin” pel 
grup de l’Escola Municipal d’Art Dramàtic. 
 
 
26/09/1980 
 
19.30h – Al Museu d’Art Modern (C. Sta. Anna, n. 81) presentació de tres publicacions de 
l’Institut d’Estudis Tarraconenses, amb assistència del Sr. Albert Manent, director General 
d’Activitats Culturals de la Generalitat. 
 
22.30h – Al pla de la Seu, representació de l’obra “Treball d’Amor Perdut” W. Shakespeare, 
pel grup de l’Escola Municipal d’Art Dramàtic. 
 
 
28/09/1980 
 
9.00h – I Festa del Pedal. 
Arribada i concentració de les colles castelleres d’arreu de Catalunya, a la Plaça de la Font. 
A continuació desfilada fins la Plaça de braus. 
 
10.00h – A la Plaça de Braus inici del gran Concurs de Castells, d’abast nacional, on hi 
participaran 18 colles, de Valls, Vilafranca, El Vendrell, Vilanova, Sitges, Barcelona, 
Terrassa, Montmeló, Cornudella, l’Arboç, La Roca, Tarragona, Altafulla i Torredembarra. 
Venda anticipada d’entrades a la Rambla. Aquest és el concurs X de castells fet a 
Tarragona. En cas de pluja tindrà lloc el diumenge següent. 
 
20.00h – A la plaça de la Font representació infantil de Titelles pel grup “Baliga Baliga”. 
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20.30h – A l’Auditori del Camp de Mart Festival de Dansa Catalana intervenint els Esbarts 
de Sabadell, Vilabella, Aleíxar, Sta. Tecla de Tarragona i la Cobla Principal del Llobregat. 
 
22.30h – A la volta de la Plaça del Pallol concert de la Coral Al·leluia. Aquest concert inicia 
el cicle de Concerts de Tardor amb músics de Tarragona, organitzat per la conselleria de 
Cultura, la Coral “Al·leluia” estrenarà la dedicatòria de l’obra “Arc de Triomf” de Maurici 
Ruiz, amb lletra de Jaume Vidal Alcover. 
 
 
5/10/1980 
 
Matí – I Marxa Cicle Turista Internacional a Sant Magí de la Brufaganya. 
 
Matí – Trobada de bastoners de grups d’arreu de Catalunya. 
 
10.00h – Cercavila pels diferents grups i a les 12 hores a la Rambla Nova Exhibició 
organitzada per l’esbart Santa Tecla i amb el suport de l’Ajuntament. 
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Comentari de les festes durant el 1980 
 
     El cartell d’aquest any segueix la mateixa estètica que el del 1978, de fet 

reprodueix idènticament una de les vinyetes que apareixien en el programa de 

l’any anterior. 

 
     D’aquest any cal comentar un gran canvi en la programació de les festes. 

Per començar els programes de les festes del 1980 que he trobat són bilingües 

català-castellà i el de l’Ajuntament només en català. El pressupost d’aquestes 

festes va ser de 2.400.000 ptes. Van ser unes festes on la gent comença a 

participar-hi molt,  portant els “Nans” o organitzant balls. Són unes festes on per 

primera vegada apareixen els elements de foc. Els diables de Vilafranca 

participen en la cercavila del dia de Santa Tecla.  Hi ha gran nombre d’actes 

populars. El pregó de les festes el va pronunciar l’Alcalde de Barcelona Narcís 

Serra. La festa pròpiament dita va durar del 18 al 28, i el 5 d’octubre va haver-hi 

el concurs de castells.  

 

     Aquest canvi en l’enfocament de les festes fa que la ciutat surti al carrer i 

siguin molt viscudes. El Diario Español  del 24 de setembre comenta “ ...en 

síntesis, una festividad vivida con intensidad por los tarraconenses. Todos los 

festejos se vieron muy concurridos, y el ambiente densamente popular 

constituyó la mejor manifestación festiva. Hubo participación , que es lo que se 

proponían quienes confeccionaron el amplio programa de actos, que continuará 

durante toda la semana.” 

 

     Hi ha actes de tot tipus: religiosos com tots els anys amb la missa a la 

Catedral i la processó del braç de Santa Tecla; esportius amb la gimcana 

vespista, el campionat de Tennis de les festes de Santa Tecla, el XXI Gran 

Premi ciclista Santa Tecla, els torneigs de bàsquet i de handbol, el XII Torneig 

Interprovincial de pilota; o sardanístic com un concert de la cobla Principal del 

Camp, les ballades de sardanes  i un concurs sardanista de colles a la Plaça de 

la Font. 
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     Per segon any es realitza la Peonada Popular amb un recorregut de 7.500 

metres i una participació de 2000 atletes. El diario Español del 24 de setembre 

explica el gran èxit que va tenir la prova: “Se superaron todas las previsiones 

sociales y así la Rambla Nova lugar donde estaba situada la salida fue un   

hervidero de participantes.  

Más de dos mil eran los atletas inscritos y todos sin excepción pusieron cuanta 

ilusión y ganas poseían para dar brillantez a una prueba que refulgió por 

méritos propios. 

Fue satisfactorio comprobar la manera y forma de cubrir esos siete kilómetros y 

medio por gentes de todas las edades y ambos sexos. 

Al final, como premio en la cinta de llegada situada en la playa del Milagro, la 

refrescante coca-Cola y el diploma acreditativo de participación. Felicitaciones 

a todos y a por la del año que viene.” 

 

     Les festes miren de tenir activitats per a totes les edats i gustos dels 

diferents públics. Pel públic infantil, a part de les cercaviles amb els gegants, 

nans, bastoners i castellers, es programen dues actuacions especials, una el 

diumenge 21 a la Rambla Nova amb titelles pel grup “Tomba i Rodola” i una 

altra el dia de Santa Tecla a la Plaça de la Font amb titelles per la companyia 

“Baliga-balaga”. Pensar a fer activitats per cada tipus de públic és un concepte 

nou de festa major. 

 

 

Participants corrent la II Peonada Popular. 1980
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     Des de finals de l’any anterior Tarragona tenia dues colles castelleres fruit 

de l’escissió de la colla Xiquets de Tarragona i la formació de la colla Jove 

Xiquets de Tarragona. Això va provocar molta rivalitat i el fet que el públic 

prengués part per una de les colles va fer agafar molta embranzida al fet 

casteller. Aquest any el pilar caminant de la colla Xiquets de Tarragona va 

arribar a l’Ajuntament cosa que no aconseguia des de l’any 1965. 

 

     La Plaça de la Font començà a funcionar com a gran espai per macro-

concerts de festa major. El grup que va oferir el seu espectacle va ser La 

Salseta del Poble Sec. 

 

     Com es pot veure a partir de l’any 1980 la Festa de Santa Tecla va anar 

agafant a poc a poc l’embranzida i l’ organització que té ara. Cada any ha anat 

augmentant els grups que participen en el Seguici popular donant vida a antics 

balls desapareguts o ampliant el bestiari. La gent se la sent seva i hi participa 

cada vegada més. 
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Conclusió  
 

     Una vegada acabada tota la recerca d’informació i la seva anàlisi observem 

que els esdeveniments polítics influeixen molt en el desenvolupament de la 

vida de la ciutat i en conseqüència en el de les festes de Santa Tecla. Els 

primers anys analitzats de la dècada dels setanta, anys del final de la dictadura 

de Franco, les festes eren molt rígides i no hi ha gaire variacions. Són unes 

festes institucionals i amb poca participació de la ciutadania. Després de la 

mort del dictador i l’inici del període democràtic observem un interès de 

l’ajuntament per canviar la festa i un desig dels tarragonins per participar-hi. 

 

     La importància dels actes religiosos van anar variant al llarg dels anys. Va 

passar de ser la missa i la processó de Santa Tecla la part principal de les 

festes a ser un més dels actes del dia 23 de setembre. Cada vegada les festes 

es centraven més en els aspectes de diversió popular. 

 

Hi ha una sèrie d’actes que tenen molta continuïtat en els deu anys estudiats 

com són:  

 

- Els actes religiosos del dia de Santa Tecla  

10.30 h trasllat Processional del Sant Braç de la Patrona, des de la seva 

capella al Altar Major de la Catedral, on quedarà exposat. A continuació 

solemne cant de Tèrcia. 

11.00h Solemne Missa Pontifical , a la Santa Església Catedral  

17.30 h solemne Cant Litúrgic de Vespres a la Catedral 

19.00h Solemne i Tradicional Processó presidida per les autoritats i fent el 

recorregut de costum. 

D’aquests actes les úniques variacions van ser de les autoritats que presidien 

la processó que a més de les autoritats eclesiàstiques, civils i militars abans de 

l’any 1975 també tenen una presència important les jerarquies del Movimiento. 

 

- La jornada castellera del dia de Santa Tecla a l’actual Plaça de la Font abans 

anomenada de José Antonio. El que canvia és que fins l’any 1978 els castells 
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són un apartat més de tots els balls folklòrics que fan una demostració quan 

tornen d’acompanyar les autoritats de la missa de la catedral. L’any 1980 és la 

primera vegada que en un programa es posa una hora concreta,13.00h, per 

l’actuació castellera i es separa de l’actuació dels bastoners, balls i gralles.  

 

- La jornada castellera el dia de la Mercè. El dia 24 de setembre es fan castells 

a l’anomenada actualment plaça de les Cols. Quan finalitza l’exhibició 

castellera comença la baixada del pilar caminat fins a l’ajuntament. El que 

canvia és que fins l’any 1978 només hi participa una colla “Els Xiquets de 

Tarragona” i a partir de l’any 1980 apareix una nova colla ”La Jove dels Xiquets 

de Tarragona” que fa que els actes de sempre agafin molt més interès i la gent 

es posicioni i augmenti la rivalitat. Fins l’any 1974 el nom de la colla castellera 

que surt en els programes es el de “ Castellers de Tarragona”. En canvi a partir 

del 1976 ja surt el nom de Xiquets de Tarragona. 

 

- Els focs artificials. N’hi ha hagut cada any però el que no s’ha mantingut ha 

estat el dia que es realitzen i l’hora. 

 

- Els concerts del Cor “l’Àncora”. Cada any el cor fa una ofrena de flors a la 

plaça Josep Anselm Clavé fundador dels cors de Clavé i diverses actuacions 

durant les festes. Durant tots aquets anys ha tingut una gran importància i 

presència el moviment coral tarragoní amb grups com “l’Àncora”, “la Boixerica”, 

“Orfeó Tarragoní” i cor “Al·leluia”. 

 

- L’elecció de la Pubilla de Tarragona. Aquest acte es mante fins l’any 1976. En 

canvi ni l’any 1978 ni l’any 1980 apareix en el programa. En l’actualitat tampoc 

es fa. L’any culminant va ser el 1976 en el que durant les festes de Santa Tecla 

es va escollir també la Pubilla de Catalunya. L’elecció de pubilles durant les 

festes majors, era un element comú en aquella època. 

 

     La presència de la música varia molt d’un any a un altre. Cada any fan 

concerts la Banda de Música del Govern Militar i com he dit abans del Cor 

l’Ancora. També hi ha ballades de sardanes normalment a la Rambla. Els anys 

que l’ajuntament munta un envelat hi ha més actuacions de grups d’èxit en el 
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seu moment com Miguel Rios, en Peret, “La Trinca”  o porten la representació 

del musical “Hair”. Això canvia l’any 1978 quan es començaren  a programar  

espectacles per la joventut i es posen en espais públics com la Rambla amb els 

grups “Doble RR” i “Renacer” l’any 1978 i “La Salseta del Poble Sec” a la Plaça 

de la Font l’any 1980. 

 

     A més de la Banda Militar, també actuen habitualment bandes de tambors i 

cornetes. Això també reflexa el moment històric del que parlem. Actualment 

aquesta funció la fan les Bandes Municipals o grups de música tradicional i  

popular.  

 

 

     Actualment té molta importància tots els balls parlats i els bestiari de la festa 

que fa que sigui diferent de les altres de Catalunya però a la dècada dels anys 

setanta aquestes representacions folklòriques eren molt minses. Els anys 1970 

i 72 apareixen en el Cercavila en Magí de les Timbales, els nans, els gegants , 

els negritos i el Ball de Bastons. L’any 1974 s’incorpora la Banda infantil de 

cornetes i tambors de Sant Pere i Sant Pau. Aquests grups estan acompanyats 

pels grallers i la colla castellera. Surten en cercavila el dia 22 i reapareixen el 

23 per acompanyar a les autoritats a la Missa i per tornar a l’ajuntament fent 

després una demostració. Així mateix apareixen a la processó del braç de 

Santa Tecla. Aquest cercavila comença a ampliar-se i a recuperar bèsties i 

balls a partir de la dècada dels anys 80.  

 

     Les ganes de sortir a l’exterior i acabar amb l’aïllament de la Dictadura es 

nota amb els diferents agermanaments que es fan amb ciutats europees com 

l’any 1972 amb L’Alguer i 1978 amb Orleans. Són la part principal de les festes 

i se’n fa molt de ressó a la premsa de l’època. 

 

     El disseny dels programes de La Festa també marquen una mica la seva 

evolució.  Fins l’any 1976 el programa s’anomena de Sant Magí i Santa Tecla  i 

no es separen fins l’any 1978. També dins aquests programa hi entra la 

programació del concurs de castells que es fa a la plaça de braus en el mes 

d’octubre variant les dates. Són tres celebracions diferenciades però 
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s’engloben en un sol programa. L’any 1980 l’ajuntament imprimeix el primer 

programa editat completament en català. 

 

     Per acabar aquestes conclusions el que hem tret en clar és que al 

començament dels anys setanta la festa era grisa, avorrida, repetitiva i que la 

gent de Tarragona no se la sentia seva. Quan va morir Franco i va començar la 

transició, i sobre tot després de les primeres eleccions municipals 

democràtiques de l’any 1979 els ciutadans varen començar a participar 

activament, demanant als Ajuntaments de l’època que es fessin actes més 

populars i que es visquessin més al carrer. Per sort això va anar canviant fins 

aconseguir  unes festes que han anat recuperant molts dels elements que 

havien tingut abans de la guerra Civil. Avui en dia és una festa gran, viva, 

participativa i única dins de Catalunya declarada Patrimoni. 
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Annex 1 
 
Equivalències dels noms dels carrers 
 
 
 
 
 
 
Nom anterior Nom actual 
Anselmo Clavé Carrer d’Anselm Clavé 

Avenida Colón Carrer d’Antoni Rovira i Virgili 

Avenida de Cataluña Avinguda de Catalunya 

Avenida de la Victoria Passeig de Sant Antoni 

Avenida Pio XII Avinguda President Companys (Lluís 

Companys) 

Bajada de Misericordia Baixada de Misericòrdia 

Calle Mayor Carrer Major 

Comandante Rivadulla Carrer del Gasòmetre 

Fortuny Carrer Fortuny 

Paseo Calvo Sotelo Passeig de les Palmeres 

Plaza Artilleros del Sitio Plaça dels Infants 

Plaza de José Antonio Plaça de la Font 

Plaza de Orleans Plaça d’Orleans 

Plaza de Santiago Rusiñol Plaça de Santiago Russinyol 

Plaza Jacinto Verdaguer Plaça de Jacint Verdaguer 

Rambla del Generalísimo Rambla Nova 

Rambla de San Carlos Rambla Vella 

San Antonio María Claret Carrer de Sant Antoni Mª Claret 
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Annex 2 
 
Recull de fotografies de les festes de Santa Tecla durant la 
dècada dels anys 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El “Pregó Reial”. 1972 
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Relíquia del Braç de Santa Tecla. 1974 

El “Braç de Santa Tela” venerat per l’Arquebisbe Pont i Gol. 1972
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Ball de bastons a la plaça de les Cols. 1972 

Gegants ballant davant de l’Ajuntament el dia 
de Santa Tecla. 1970
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La colla de Nanus dirigint-se a la Catedral. 1974 

Els negritos ballant a la Plaça de la Font. 1970
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Xiquets de Tarragona aixecant un tres de set a la 
Plaça de la Font. 1974

El president de la Generalitat, Josep Tarradellas envoltat dels castellers 
Xiquets de Tarragona. 1978
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Rambla Nova, XXI Edició del trofeu Santa Tecla. 1980

Gimcana del Vespa Club de Tarragona al passeig de les Palmeres. 1973
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I Trofeu Ciutat de Tarragona de Tennis de taula. 1970

Camp de Tir Mas Enric. 1970
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Pubilla de Tarragona amb la Senyera de l’Orfeò Tarragoní. 1972 

Trobada de Cors Clavé. 1970
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Actuació de Antonio Machín a la Rambla Nova. 1972

Actuació de Peret a la Rambla Nova. 1972
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La rambla al 1970 


