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"En totes les poblacions de Catalunya s'han publicat
per un temps més o menys llargs periòdics locals
o revistes que reﬂectien la manera d'ésser de les gents
d'aquell temps, i que recollits curosament en col·lecció
serien una crónica molt interessant per a l'avenir ".
("Museu de Palamós (Cau de la Costa Brava),
Marinada, núm. 192 (desembre de 1929), p. 1)
"Joventut de nostra vila: siguis inquieta com
els papillons; no vulguis adormir la sang en butaques
de cafè. Llegeix, escriu, treballa, pensa, projecta...".
("Canvis", a Seny, núm. 40 (1923), p. 1)
"Creiem que és una de les poques manifestacions
espirituals de la nostra vila, perquè estem convençuts
de que, si no ara, un altra dia sentiríem la manca
de Proa. Sabem que un òrgan local no pot tenir
una gran volada, mes estem convençuts de que
serveix per allunyar una mica la prosaica prosa
del nostre viure quotidià".
(Proer. "Recó de llevant. Número 37",
a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 2)
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P R ES E N TACIÓ

Un segle d'història de la premsa de Palamós (1879-1975) es presenta gairebé cent
cinquanta anys després de l'aparició del primer periòdic, La Verdad (1879), publicat
a Palamós, segons algunes referències, encara que no n'hem localitzat cap exemplar.
Tot i aquesta primera publicació, el relat periodístic amb algunes interrupcions
s'inicia amb Semanario de Palamós (1883-1888). Aquesta capçalera dona testimoni
de la premsa local en el darrer terç del segle XIX i permet establir una certa
continuïtat amb les altres dues publicacions que marquen més decisivament la
trajectòria periodística de la població: Marinada (1914-1930) i Proa (1955-1975).
Les tres capçaleres històriques consoliden la seva vocació localista, però sense
deixar de banda ni les inquietuds intel·lectuals dels seus promotors ni tampoc les
qüestions que transcendeixen més enllà de l'àmbit estrictament local. En el pòsit
d'aquesta voluntat hi ha l'empremta d'homes que actuen com a promotors tant per
dirigir aquests projectes com per ﬁnançar-los.
"La vida dels pobles, tan aquells qui evolucionen més o menys
rapidament en el camí del progrés com aquells qui s'estacionen,
depèn de l'activitat lliure o forçada o de la inacció de tots i cada
un dels individus que els formen. [...]
Els homes d'acció son els qui remouen el món; però la inﬂuéncia
dels intel·lectuals purs no ès per això nul·la; es manifesta indirectament en les societats i, d'una manera directa, en els homes
d'acció, els quals generalment posen en pràctica les idees concebudes per altres, sense que açò vulgui dir que estiguin mancats
d'intel·ligéncia".
(Roger, Martí. "En Miquel Vingut i Coris", a Marinada, núm. 52
(març de 1918), p. 37)

U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )

7

P R E S E N TA C I Ó

A través de la lectura de la premsa, s'hi evidencia també l'interès dels promotors d'exercir inﬂuència, marcar l'agenda política i contribuir amb el seu posicionament a generar una opinió pública tant en qüestions locals com en aquelles
que van més enllà d'aquest àmbit. A inicis de 1887, J. Pereira escriu a Semanario
de Palamós l'article titulat "Ser periodista" en què deﬁneix la professió com una
mena de sacerdoci a través del qual es pot exercir aquesta inﬂuència:
"Inﬂuír en la opinión pública, contribuir á la cultura y al progreso
de nuestros semejantes y de la sociedad, cooperar á que llegue
el momento de que sea verdad el reinado de la justicia y del
derecho, luchar contra la arbitrariedad, procurar por la moralidad,
por la administración honrada; estudiar los males de la sociedad
y laborar en los trabajos necesarios para su remedio; contribuír
generosamente á elevar el talento, la virtud, el alto puesto que
deben ocupar para que se les vea y aplauda; inculcar en el pueblo
sanas doctrinas; difundir la ilustración en las masas para hacerlas
inteligentes y libres; esto y muchas cosas más entiendes tú que es
lo que debe hacer el periodista".
(Pereira, J. "Ser periodista", a Semanario de Palamós, núm. 182 (24
de març de 1887), p. 1)
Una inﬂuència que s'evidencia quan abordem l'estudi i l'anàlisi de les capçaleres
aparegudes a la història de la premsa local. Precisament, l'historiador de la premsa Joan
Givanel Mas visita Palamós a ﬁnals de 1928, tal com es pot llegir a la crònica local de
Marinada, a la recerca de "dades dels periòdics que han vist la llum a Palamós" 1 amb
l'objectiu d'incloure'ls a la bibliograﬁa de premsa que en aquell moment preparava. És
Lluís Barceló, col·laborador de Marinada i conservador del Museu de Palamós Cau
de la Costa Brava, qui atén Givanel. En aquesta crònica, però, ja admet que tan sols li
proporciona "uns quants exemplars que li fou possible d'obtenir, i que no completen
la llista de tots els apareguts".2 La frase evidencia la diﬁcultat de concloure aquests
tipus de treball, tot i que els recursos digitals actuals contribueixen a tenir un coneixement més detallat tant de la localització com de les característiques dels periòdics.
Precisament, l'estudi de la història de la premsa palamosina comença durant els anys
vuitanta, amb algunes investigacions locals però, en cap cas, seguint el model de ﬁtxa
establert a Bibliograﬁa catalana. Premsa (1932), de Joan Givanel i Mas, que es manté
amb certes variacions a la resta de catàlegs de caràcter general que són citats reiteradament en aquest volum: Premsa a Catalunya (1931), de Lluís Bertran i Pijoan; La presse
catalanes depuis 1641 jusqu'à 1937 (1937), de Joan Torrent; la monumental Història
de la premsa catalana (1966), de Joan Torrent i Rafael Tasis; i, més recentment, una
síntesi posterior i actualitzada de totes les publicacions de la població a La premsa de les
comarques gironines (1977), així com La premsa comarcal. Un model català de periodisme
popular (1983), de Jaume Guillamet.
1
2
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Alguns autors ﬁxen la seva atenció en diversos aspectes de la història de la
premsa local. Per més que en deixem constància en la bibliograﬁa, volem destacar
aquells investigadors que s'hi han dedicat amb més intensitat. En aquest cas, les
valuoses aportacions de Carles Sapena que, posteriorment amb la col·laboració de
Rosa Maria Medir, elaboren a la dècada dels 80 uns primers treballs de premsa en
què s'inclouen imatges d'algunes capçaleres que avui malauradament s'han
perdut. Sapena consulta aquests periòdics al Museu de Palamós Cau de la Costa
Brava, però durant els diversos trasllats de la col·lecció s'ha perdut una part de la
documentació que podem qualiﬁcar d'irreparable. Així mateix, els treballs de
l'historiador Pere Trijueque sobre diversos punts de vista de la població, i especíﬁcament els seus homes il·lustres, han estat molt rellevants per completar cadascun
dels períodes històrics.
Altres estudiosos concentren la seva atenció en diversos aspectes de la
història de la premsa encara que en disposem de pocs casos. Per exemple, Josep
Pallí elabora un estudi introductori al Semanario de Palamós i la seva incidència en
la premsa de la comarca del Baix Empordà. Joan Carreras i Péra escriu un petit
article a Punt Diari de Girona sobre "Palamós: 100 anys de premsa".
També són molt meritoris els diversos treballs de Lluís Costa, especialment,
el que aborda l'estudi de la premsa al Baix Empordà durant la Dictadura de
Primo de Rivera, el qual enriqueix enormement el conjunt de coneixements que
tenim sobre aquest període.
Aquesta obra compartida, que s'ha dut a terme amb el suport de la Beca Cooperativa La Equitativa atorgada l'any 2015 per l'Ajuntament de Palamós, ha estat
concebuda com un catàleg històric general de totes les publicacions periòdiques
aparegudes a la població, ordenades cronològicament segons la data de la seva
sortida. Cada publicació ha estat objecte d'una ﬁtxa històrica hemerogràﬁca i que es
reprodueix completa i comentada al següent apartat. L'extensió de la ﬁtxa i de l'article varia molt segons la duració i la importància de les publicacions, de les
col·leccions localitzades i consultades, i de la informació disponible ﬁns al moment.
El volum s'ha estructurat en cinc períodes relatius a la història política per la
inﬂuència que aquesta ha tingut en la legislació d'impremta –tant pel que fa a
l'autorització de periòdics com pel que fa a l'establiment o no de la censura–, així
com en les característiques i vida de les publicacions. Cada periòdic és presentat
en l'època de la seva aparició, però, si és el cas, la seva continuïtat s'analitza en
l'estudi introductori de l'època següent. Els períodes històrics en què ha aparegut
premsa a Palamós i han estat objecte d'estudi són els següents:
I. Els orígens durant la Restauració borbònica (1875-1923)
II. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)
III. La Segona República (1931-1936)
IV. La Guerra Civil (1936-1939)
V. La dictadura franquista (1939-1975)
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Cadascun d'aquests períodes és objecte d'un breu estudi introductori; a banda,
s'ha incorporat a l'annex una senzilla relació de capçaleres aparegudes entre la
transició democràtica i l'actualitat. La ﬁnalitat és donar-ne testimoni però, en cap
cas, interpretar-lo a l'espera de tenir suﬁcient perspectiva històrica per abordar-ne
l'anàlisi. L'obra es clou amb un estudi de conjunt que apunta una interpretació
global del naixement, el creixement i el desplegament de la premsa a Palamós, així
com de les seves característiques i singularitat i de la seva importància en la història
de la premsa a Catalunya. En el mateix volum, s'han elaborat quadres de síntesi
per analitzar millor les dades aportades, presentats com a apèndixs. Un cinquè i un
sisè apèndixs ofereixen un índex complet de les publicacions per ordre alfabètic i
un altre d'editors, directors i impressors per publicacions. Finalment, hem inclòs
una extensa llista alfabètica d'autors i articles publicats d'aquelles col·leccions de
premsa localitzades.
La investigació ha consistit en la localització, exploració i anàlisi de les publicacions conservades a diversos arxius, hemeroteques, biblioteques i col·leccions públiques i particulars, que s'indiquen en cada cas, així com les referències bibliogràﬁques
corresponents. En el cas de les publicacions que no han pogut ser consultades,
majoritàriament perquè no s'han localitzat i pot ser que ja no es conservin, se
n'indiquen les referències i dades disponibles. Per a cada publicació s'especiﬁca
l'abast o la limitació de les col·leccions conegudes i consultades. S'inclouen referències periodístiques quan no s'han vist exemplars d'una publicació o bé perquè aporten dades signiﬁcatives; les referències bibliogràﬁques, per la seva banda, són
exhaustives. S'ha optat pel criteri generós d'incloure tots els periòdics dels quals hi
ha referències en publicacions o autors reconeguts, malgrat els dubtes raonables que
en alguns casos se'n desprenen. Amb un criteri ampli d'abastar l'esforç de creació de
publicacions periòdiques, se n'inclouen algunes de periodicitat anual, així com de
manuscrites i mecanograﬁades amb vocació periodística.
Com en tot treball històric, la investigació ha arribat ﬁns al punt que ha
permès la documentació disponible, molt diversa segons els casos. Tant per a
noves aportacions que puguin resultar de l'accés a fonts i a fons ﬁns ara desconeguts, com per conﬁrmar o desmentir els dubtes expressats, l'obra resta oberta.
Com ho queda per a l'estudi monogràﬁc aprofundit de cada una de les publicacions, ja que aquest no ha estat l'objectiu de l'obra.
Pel que fa a la classiﬁcació i la tipologia dels periòdics s'han establert unes
categories bàsiques tant pel contingut –informatiu, polític, oﬁcial, cultural,
religiós, humorístic, agrícola, esportiu, escolar, professional, sardanista– i unes
altres en relació a l'orientació política i religiosa, segons els corrents propis de les
diferents èpoques. S'ha donat la consideració de periòdics informatius a tots els
que tracten de l'actualitat local i general en un sentit ampli, sense atendre amb
preferència cap altra temàtica que la política.
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Pel que fa als usos lingüístics, des dels inicis hi ha textos en català en petits
percentatges a la majoria de les publicacions aparegudes en castellà, així com en
alguns casos es produeix la situació inversa. En general, hem optat per presentar
dues úniques categories de periòdics en castellà i en català, tot i que esmentem si
apareixen textos en una segona llengua.
S'han pogut obtenir molt poques dades sobre el tiratge i la difusió dels
periòdics, ja que ﬁns al 1964 no es crea l'Organisme de Justiﬁcació de la Difusió.
Les dades aportades en alguns casos es troben en documents administratius o en
fonts de caràcter estimatiu, que es relacionen en cada cas, així com les publicades
pel Ministeri d'Instrucció Pública de 1921 i 1923.
Des d'aquella primera publicació de la qual tenim notícia però no n'hem vist
cap exemplar, La Verdad (1879), ﬁns als últims periòdics que apareixen amb la
mort del dictador Francisco Franco, hem comptat un total de 42 publicacions
periòdiques. Una xifra remarcable en el conjunt de la premsa catalana si tenim en
compte que Palamós no ha estat mai capital de comarca. Com ja hem indicat,
l'estudi de la premsa palamosina d'ençà d'aquesta data, ha estat ressenyada amb
una relació de títols i dates d'aparició i de tancament, però l'anàlisi queda per a
noves investigacions i suﬁcient perspectiva històrica que hauran de tenir en
compte també el creixement empresarial i informatiu de la ràdio i l'aparició
successiva de la televisió local i d'Internet.
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F I TX A
H I STÒ R I CA
H E M E RO GRÀFICA
1. Nom de la publicació. Subtítol, lemes i altres elements de la capçalera.
Si hi ha canvis, s’escriuen en ordre cronològic amb la indicació de la data inicial
del canvi (dia, mes i any).
2. Lloc d’edició
3. Periodicitat
Diària, trisetmanal, bisetmanal, setmanal, desenal, quinzenal, bimensual,
mensual, bimestral, trimestral, anual, irregular.
S’indiquen, si és possible, els dies d’aparició.

Si hi ha canvis, s’indiquen les dates d’inici en ordre cronològic (dia, mes i any).

4. Llengua o llengües
Si escau, s’indica: català, castellà i bilingüe. S’assenyala, a més, si esporàdicament s’utilitza una segona llengua.
5. Dates del primer i de l’últim número publicats
Utilització de dates i números.

Indicació aproximada en cas que no es conservin.
6. Orientació editorial i continguts
Categories de periòdic: informatiu, polític, oﬁcial, cultural, religiós, humorístic,
agrícola, esportiu, escolar, professional, sindical i sardanista.
7. Orientació política
Línia política o religiosa o nom del partit o organització de què sigui portaveu
el periòdic.
8. Nom i adreça de l’editor (redacció i administració)
S’utilitzen els noms i les referències en la llengua usada pel periòdic.

Si hi ha canvis, s’indiquen les dates d’inici en ordre cronològic (dia, mes i any).
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9. Càrrecs i noms dels redactors
S’utilitzen els noms i les referències en la llengua usada pel periòdic. Es presenten
per ordre d'aparició. S’inclouen els pseudònims identiﬁcats.
10. Col·laboradors habituals. Col·laboradors ocasionals destacats
S’utilitzen els noms i les referències en la llengua usada pel periòdic. Es presenten
per ordre d'aparició. S’inclouen els pseudònims identiﬁcats.
11. Nom i adreça de l’impressor
S’utilitzen els noms i les referències en la llengua usada pel periòdic.

Si hi ha canvis, s’indiquen les dates d’inici en ordre cronològic (dia, mes i any).

12. Format
Mides d’alçada i amplada en centímetres. Si hi ha canvis, s’indiquen en les
dates d’inici en ordre cronològic (dia, mes i any).
13. Nombre habitual de pàgines i de columnes
Si hi ha canvis, s’indica habitualment en les dates d’inici en ordre cronològic
(dia, mes i any).
14. Tiratge i difusió
Si es disposa d’aquestes dades, se n’indiquen les fonts i la data.
15. Preus de venda i de subscripció
Si es disposa d’aquestes dades i si hi ha canvis, s’indiquen les dates d’inici en
ordre cronològic (dia, mes i any).
16. Preus i percentatge de publicitat
Si es disposa d’aquestes dades i si hi ha canvis, s’indiquen les dates d’inici en
ordre cronològic (dia, mes i any).
17. Tipologia de publicitat
Àmbit geogràﬁc i si escau, productes dels anuncis.
18. Edicions extraordinàries
Números especials amb indicació del tema o motiu i les dates en ordre cronològic (dia, mes i any)
19. Incidències
Suspensions, multes i altres, en ordre cronològic (dia, mes i any).
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20. Col·leccions conservades
Sigles dels arxius i biblioteques, ordenades alfabèticament, amb indicació dels
números conservats per anys.
ACBE
ACNP
ACOCINP
ACSE
AHCB
AHG
AAPE
BPA
BC
BCP
BLBB
BPG
BSG
CEPG
CJA
CJT
CRAI
CRRC
FPAG
FPJA
HMM
IISG
MP
SAMP

Arxiu Comarcal del Baix Empordà, la Bisbal d'Empordà
Arxiu Club Nàutic Costa Brava de Palamós
Arxiu Cambra Oﬁcial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palamós
Arxiu Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Històric de Girona
Arxiu Ateneu Popular Enciclopèdic, Barcelona
Biblioteca Pública Arús, Barcelona
Biblioteca de Catalunya, Barcelona
Biblioteca Castell de Peralada, Peralada
Biblioteca Lluís Barceló Bou, Palamós
Biblioteca Pública de Girona
Biblioteca Seminari de Girona
Col·lecció Ernest Padrosa Gallart, Palamós
Col·lecció Joan Ayats, Palamós
Col·lecció Jaume Tauler, Palamós
Biblioteca Pavelló de la República (UB), Barcelona
Col·lecció Ramon Roger Casamada, Barcelona
Fons personal Amadeu Gallart, Palamós
Fons personal Joan Ayats, Palamós
Hemeroteca Municipal de Madrid
International Institute of Social History
Museu de la Pesca
Servei d' Arxiu Municipal de Palamós

21. Referències
Fonts bibliogràﬁques (autor, any i pàgina de les obres incloses a la bibliograﬁa
general), per ordre cronològic. Documents d’arxius. Cites de premsa si no
s’han vist exemplars de la publicació o bé aquestes aporten dades fonamentals.
22. Observacions
Altres dades d’interès
Els textos transcrits en aquest volum reprodueixen els documents originals,
sense esmenes gramaticals. La terminologia utilitzada per referir-nos a cadascun
dels periòdics es remet al nom de la capçalera més antiga publicat.
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I E LS
O R Í G E N S D URANT
L A R ESTAU RACIO
B O R B Ò N I CA
(1875-1923)

Grup de treballadors del tramvia del Baix Empordà l'any 1886.
Autor desconegut. Procedència M. Moliner. SAMP
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El primer precedent de la premsa palamosina és La Verdad, publicada l'any
1879 quan encara imperen fortes restriccions en matèria de premsa imposades
pel règim monàrquic. El títol pot ser ben indicatiu de l'etapa institucional que
s'inicia encara que no ho podem precisar perquè no n'hem vist cap exemplar ni
tampoc n'hem localitzat cap referència coetània que n'abordi el contingut. En
el moment que apareix aquesta primera capçalera, fa dos anys que s'ha instaurat
una monarquia constitucional i parlamentària en què el partit liberal-conservador
d'Antonio Cánovas del Castillo s'alterna en el poder amb el liberal de Práxedes
Mateo Sagasta. El caciquisme permet la continuïtat d'un règim basat en la unitat
d'Espanya, la pervivència de l'ordre social i dels privilegis de l'Església i la noblesa.
En l'àmbit periodístic, la Restauració borbònica –com s'anomena el període
que s'inicia l'any 1875– implanta una reglamentació estricta que exigeix autorització governativa per a les noves publicacions, un tribunal especíﬁc per a delictes
d'impremta i càstigs per a aquella premsa que atempti contra el respecte als pilars
de l'Estat: la religió i el rei. Els càstigs per aquests delictes poden comprendre
des de la supressió temporal a la deﬁnitiva de la mateixa publicació ﬁns a multes
econòmiques i penes corporals. La responsabilitat legal recau en el fundador
propietari del periòdic o el gerent que l'administra sense tenir en compte la ﬁgura
del director.
L'arribada del partit liberal de Sagasta al poder signiﬁca un relaxament de
les restriccions de premsa amb un indult general el febrer de 1881 i, dos anys més
tard, la promulgació de la Llei d'impremta a partir de la qual se suprimeix la jurisdicció especial, un fet rellevant ja que signiﬁca que els delictes comesos a través
de la premsa es regeixen pel codi penal i el responsable legal passa a ser el director
del periòdic. També suposa la simpliﬁcació dels requisits per autoritzar noves
capçaleres i la seva suspensió només pot ser decretada judicialment. En tot cas,
es tracta d'un ample marge de llibertat que permet la proliferació de publicacions
periòdiques.
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Pocs mesos després de la promulgació d'aquesta llei, apareix Semanario de
Palamós (1883-1888) amb el qual s'inicia la trajectòria periodística pròpiament
dita de la població. L'obertura legal permet entendre perquè arreu de l'Estat es
multipliquen les capçaleres i, en el cas de Palamós, potser degut a aquesta nova
situació és possible la fundació del Semanario tal com ells s'hi refereixen:
"repetidas veces se había concebido el proyecto de fundar un
periódico en esta villa, y otras tantas se había desistido de la idea
ante diﬁcultades que parecían insuperables".
(La Redacción. "Nuestros propósitos", a Semanario de Palamós
[Palamós], núm. 1 (4 d'octubre de 1883), p. 1)
Tot i aquesta nova obertura, el Semanario mai s'implica en qüestions polítiques i es
limita a donar a conèixer els detalls de la vida quotidiana i les oportunitats empresarials
per contribuir al futur de la comarca. En aquest sentit, podem aﬁrmar que els interessos
periodístics estan estretament lligats a la construcció del tramvia que ha d'unir Palamós
amb Flaçà i, des d'aquest punt, amb la línia del tren de Barcelona a França.
A la segona meitat del segle XIX, la comarca ha deixat enrere el sector primari,
majoritari ﬁns aleshores, davant l'expansió de les empreses sureres que aviat converteixen el Baix Empordà en el primer lloc estatal de la indústria del suro com ho
demostren les 150 empreses i els centenars de treballadors que s'hi ocupen. 3
Un dels principals promotors de la construcció de la línia de ferrocarril és
l'advocat i rendista August Pagès i Ortiz que s'adona l'any 1882 que el projecte ha
d'estar lligat a una publicació que articuli la campanya de suport de la nova infraestructura. Des del Semanario de Palamós es promou una campanya popular de suport
al nou repte empresarial. Un projecte que suposa un important progrés per a la
xarxa de comunicació i que ha de ser sinònim de prosperitat per a tota la comarca
en un moment de forta crisi econòmica. A més, aquesta indústria, impulsada tant
pel comerç marítim com pel pas imminent de l'esmentada línia del ferrocarril,
depassa el mercat interior per arribar als internacionals. Per vehicular la producció
és imprescindible la millora de les comunicacions. D'aquí la necessària construcció
de la línia que, amb un traçat de poc més de trenta-tres quilòmetres, s'inaugura el
23 de març de 1887.
La publicació desapareix el 29 de març de 1888, moment en què el mateix
periòdic s'acomiada dels lectors al·legant "causas imprevistas". Paral·lelament
al projecte ferroviari es crea a Palamós la delegació marítima de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. La institució, fundada el 1880 a Espanya,
compta quatre anys després amb una junta local i un butlletí local propi. El
Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos (1884-1887) del qual no
hem vist cap exemplar.
3
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Tot i així, tenim notícia d'una reunió al saló de sessions de l'Ajuntament de
Palamós, convocada pel comandant de la Marina August Jiménez Loira, el 13
d'abril de 1884. Aquest és el punt de partida per nomenar una junta de la societat
i obrir una subscripció per al seu manteniment. De fet, la vida d'aquesta societat
està estretament lligada als promotors d'algunes de les publicacions que hi va
haver durant aquests anys a Palamós. En la primera junta, August Pagès Ortiz
consta com a vocal i el setembre de 1886 la junta és presidida per Martí Roger
Aymerich, i com a vicepresident August Pagès Ortiz. Posteriorment, Fèlix Ribera
reorganitza l'entitat el 2 de maig de 1895 i n'assenyala que:
"Fins a l'any 1880 no teníem a Espanya una institució dedicada
exclusivament al salvament de nàufregs: solament en dos o tres
parts del Cantàbric alguns entusiastes per les coses de mar,
portats de l'afany de minvar les desgracies que tots els anys les
galernes i temporals causen en aquelles perilloses costes, havien
fundat i sosteníen juntes d'aussili amb material necessari amb
que ajudar els salvaments que sovint se fan. La marina d'aquelles
provincies, més avesada que la de les altres a recórrer les mars del
Nort, importava de les nacions marítimes una faç de la caritat
que no conexíem més que per diaris i revistes i posava la primera
pedra de l'hermosa obra d'amor i desprendiment".
(Ribera i Cabruja, Félix. "Societat Salvamento de Náufragos", a
Marinada núm. 23 (octubre de 1915), p. 152)
Una altra entitat cabdal durant aquests anys és la Cambra Oﬁcial de Comerç,
Indústria i Navegació de Palamós. El Reial decret de 9 d'abril de 1886, signat per
Eugeni Montero Ros, permet la creació de les cambres de comerç a Espanya.
Com que aquests organismes poden crear-se a les capitals de província i en aquelles poblacions que tenen duana de primera classe, aviat se'n preveu la fundació a
Palamós. Una comissió presidida per Andreu Ribera i de la qual és secretari Martí
Montaner fa els treballs necessaris per enllestir-ne la creació i el 27 de desembre
d'aquell mateix any es constitueix el nou organisme al saló de sessions de l'Ajuntament. L’assemblea general està formada per nombrosos industrials i comercials
de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i de quasi totes les poblacions de
la comarca. 4 De fet, des de la premsa coetània es considera necessària la creació
d'aquesta Cambra:
"Nuestra comarca ha dado, pues, un gran paso en el verdadero
camino que ha de demostrar á cuantos lo ignoran, que creemos
son muchos, la verdadera marcha de nuestra industria, modos
de evitar su decadencia acentuada más cada día, y senderos
porque debe conducirse, sin olvidar tampoco otras industrias que
4

"Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Palamós",
a Marinada, núm. 27 (febrer de 1916), p. 18-19
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si no tan importantes, tienen un modo de ser más ó menos
própero en alguna población de las de esta comarca, cuyos individuos se han agregado á esta Cámara".
("Constitución deﬁnitiva de la Cámara de Comercio de
Palamós", a Semanario de Palamós, núm. 170 (30 de desembre de
1886), p. 418)
Pocs anys després de la seva creació, la Cambra impulsa un butlletí propi que
s'anomena Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación de Palamós
(1892-1960), important per la seva durada en el temps a cavall de dos segles però,
sobretot, clau per entendre el projecte econòmic d'industrials i comerciants adreçat tant a la població de Palamós com a la resta de la comarca.
A ﬁnals del segle XIX, Palamós té una població de més de dos mil habitants
que, majoritàriament, treballa a la indústria surotapera però que també participa en
l'associacionisme, la maçoneria i en activitats culturals. En aquest sentit, l'abril de
1890 apareix una publicació cultural titulada La Sardana, impulsada per Salvador
Albert que n'exerceix la direcció literària. Albert comparteix la condició de maçó
amb els promotors del periòdic El Eco de la Redención (1891), que és el portaveu de
la Lògia Maçònica Redempció del Gran Orient Espanyol, amb seu a Palamós.
Precisament, arran del desenvolupament de la indústria surotapera, Palamós
és una de les poblacions del Baix Empordà on s'evidencia certa força del moviment obrer, encara que els estudis a propòsit d'aquest tema consideren que la
població capdavantera de la comarca en la lluita obrera és Sant Feliu de Guíxols.
Després de la revolució de 1868, la llibertat d'associació afavoreix que el moviment obrer s'articuli a l'entorn del cooperativisme que, segons Lluís Costa, "no es
tractava d'una fórmula d'emancipació obrera, però sí que exercia una funció de
suport als treballadors". 5 El govern tolera la creació de societats cooperatives que
proliferen al Baix Empordà i, en el cas de Palamós, es concreta amb La Equitativa, creada l'any 1887.
En aquest moment, la indústria surera està en plena efervescència i les societats obreres plantegen les seves reivindicacions per a la jornada de vuit hores. En
aquest context, hem d'entendre la publicació de periòdics com la Revista corcho
taponera de Sant Feliu de Guíxols, fundada i dirigida per Salvador Albert, i, unes
setmanes abans, La Labor Corchera (1892) de Palamós. Tant l'una com l'altra es
marquen com a objectiu l'emancipació obrera:
"De aqui, pues, la circulación de hojas, periódicos, folletos y
libros anarquistas; de aqui la celebración de reuniones obreras,
meetings, certámenes; de aqui la constitución de centros obreros,
5
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grupos y sociedades de resistencia al capital; de aqui las contínuas
huelgas de dignidad, las enérgicas protestas cuando se derrama
sangre proletaria y, ﬁnalmente, esa para la burguesia terrible
explosión de entusiasmo universal del 1º de Mayo".
(B. "Presagios", a La Labor Corchera, núm. 3 (21 de febrer de
1892), p. 1-2)
Des de la publicació s'aposta per organitzar societats de resistència, fer front
al que anomenen "desmedida ambición de la burgesía" 6 i es crida a la lluita
col·lectiva de les seves reivindicacions.
"Hemos llegado á un período eminentemente revolucionario.
A los trabajadores ya no nos seducen promesas de arriba.
Estamos hartos del juego político. [...]

Los industriales, comerciantes, usureros, rentistas y negociantes de
carne humana, toda esta cáﬁla de explotadores de sus semejantes,
están actualmente que la camisa no les llega al cuerpo. [...]
Pero ¿qué temen? ¿Acaso toda esa citada pandilla de chupadores
del sudor ajeno la tiene asustada algun remordimiento de consciencia"
(B. "Presagios", a La Labor Corchera, núm. 3 (21 de febrer de
1892), p. 1-2)

Gairebé una dècada després localitzem una altra publicació que reivindica
millores en un sector especíﬁc, el dels obrers tapers. La Redención Obrera, títol
amb reminiscències pròpies d'una publicació maçònica sortida pocs anys abans,
apareix en el tombant de segle per organitzar els obrers d'aquest sector a través
d'associacions de resistència. En la majoria dels articles d'aquestes publicacions
obreres es llança sovint la mateixa consigna per anar a la lluita, com la d'un associat de Sant Feliu de Guíxols que sota el títol "Luchemos" aﬁrmava el 15 d'abril
de 1900: "Sí, obreros, debemos luchar".
Segons algunes referències coetànies, el periòdic encara es publica el novembre de 1900 perquè tenim notícia que els membres de la redacció visiten els companys de la revista La Sardana de l'Escala.7 És aquesta mateixa revista que
anuncia a ﬁnals de novembre de 1900 que
"El Boletín y La Redención Obrera s'han convertit en El trabajador,
que será portaveu de la Confederació Española de treballadors"
("Contrapunts", a La Sardana [L'Escala], núm. 5 (21 de novembre de 1900), p. 8)

"A los obreros de Cassá de la Selva ocupados en la Industria Corchera",
a La Labor Corchera, núm. 3 (21 de febrer de 1892), p. 3
7 "Contrapunts", a La Sardana [l'Escala], núm. 4 (7 de novembre de 1900), p. 7
6
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Si bé molts dels habitants de Palamós es dediquen a la indústria surotapera,
alguns veuen com a alternativa emigrar a terres americanes per provar fortuna,
encara que la majoria dels emigrats de la comarca surten de Sant Feliu de Guíxols
i Begur en direcció a l'illa de Cuba. La situació econòmica obliga a emigrar no
només arran de la crisi surotapera. La desfeta espanyola de les colònies de Cuba i
Filipines és clau durant aquests anys per entendre el declivi de l'economia local
que perd aquests mercats internacionals i veu com els recursos que l'Estat destinava passen de llarg:
"Es indudable que á consecuencia de las azarosas circunstancias
por que pasa España, el Gobierno de la Nación solo se preocupa
en aprontar hombres y dinero, con que hacer frente á las calamitosas guerras de Cuba y Filipinas, paralizándose con tal motivo todas
las energias, todos los planes económicos y cuanto sea patente
manifestación de desarrollo comercial é industrial interior.
De aquí que consideremos un paréntesis económico, el actual
estado de modorra en que se hallan sumidas la casi totalidad de las
Corporaciones mercantiles é industriales, pues sus periódicas
publicaciones, en general, acusan un decaímiento tal, que en sus
columnas se busca en vano materia con que poder ilustrar á la
opinión comercial".
(F. "Paréntesis", Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y
Navegación, núm. 47 (setembre de 1896), p. 1)
Un dels periòdics que tracta amb més intensitat el declivi polític, econòmic i
militar de l'imperi espanyol és el periòdic La Senyera (1898), aparegut el mateix
any de la desfeta colonial. La pèrdua de les colònies desperta un gran interès entre
els lectors locals, sobretot perquè entre els soldats desplaçats hi ha ﬁlls de Palamós
i de la comarca:
"L'afany del públich per sapiguer novas de la guerra va cada día
creixent en nostra vila. Los telegramas que, sempre qu'ha ocorregut quelcom de veritable interés, havém exposat en la pissarra de
la redacció, han sigut ávidament llegits per nombrós públich, que
s'tapahia á las portas de La Senyera".
("Novas locals", a La Senyera, núm. 11 (1 de maig de 1898), p. 7)
A principis de segle XX, apareixen algunes publicacions encara que de
durada curta i adreçades a un públic especíﬁc. Mentre que La Manguera (1909) i
L'Ull de Poll (1911) són setmanaris humorístics, L'Estudiant (1911) i Cultura
(1911) tenen un caràcter escolar i literari. De tots ells ens han arribat poquíssims
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números, fet que diﬁculta tenir-ne un coneixement en profunditat. Malgrat
aquest dèﬁcit, hem de remarcar les discussions entre aquests dos darrers. És especialment rellevant el paper que exerceix L'Estudiant ja que hi ha alguns indicis
que assenyalen que és el precursor de Marinada, una publicació literària i cultural
extremadament acurada, que apareix entre 1914 i 1930 amb una nodrida nòmina
de col·laboradors i treballs de gran qualitat. El mateix L'Estudiant anuncia que
plega amb la intenció de reaparèixer amb una altra capçalera més ambiciosa:
"Es hora, doncs, de pensar en dar á llum un periódich de mes vol,
portant una capsalera que expressi mellor nostres desitjos. [...]
Mentres espera que passe'l breu transcurs d'uns díes pera reapareixer
ab altre nom y ab altre Redacció, sols l'hi resta, á nostre setmanari,
expressar son agrahiment á llurs constants favoreixedors".
("Comiat", a L'Estudiant, núm. 18 (30 de juliol de 1911), p. 1)

És difícil precisar si el projecte periodístic que anuncien es materialitza amb
Marinada (1914-1930) ja que aquesta capçalera no apareix ﬁns al gener de 1914,
gairebé dos anys i mig després. Segons la mateixa publicació, el seu origen es
remunta a ﬁnals de l'any anterior quan un grup d'amics de mitjana edat i de professions heterogènies es reuneixen per promoure una revista que ha d'esdevenir
promotora d'iniciatives culturals i literàries. El grup està encapçalat pels germans
Martí i Miquel Roger Crosa amb la complicitat de Josep Figa Oliu, Lluís Barceló
Bou, Joan B. Camós i Miquel Vingut que formen la redacció fundacional i que, a
la llarga, compta amb més de mig centenar de col·laboradors. Molts d'ells estan
estretament vinculats amb el catalanisme. Per exemple, tant Miquel Roger i Crosa
com en Joan B. Camós donen lliçons de gramàtica catalana i en Martí Roger,
d'història de Catalunya. 8

Un dels elements més remarcables d'aquesta publicació són les excel·lents
descripcions de la "Crònica local", que relaten el Palamós contemporani de manera
molt acurada. Tan bon punt apareix el periòdic el gener de 1914, l'activitat econòmica de Palamós està en plena expansió. Les fàbriques treballen, diuen literalment,
"a tot estrop" i l'empresa La Corchera Internacional ha contractat recentment 200
obrers encara que, en el conjunt industrial de la població, la xifra augmenta a milers:
"La casa Tauler sosté, amb gallardía, el seu poder i avença
bellament. Sorgeix i s'enlaira, amb rapidesa d'onada, la fàbrica
d'en Miquel Palet i C. ª. I, mantenint l'iniciativa d'industrials
independents i actius lluitadors, ﬁguren els Gubert, Vilar, Miró,
Danís, Xiroia, Juera, Rocas, Ribera, Cruz, Ferrer, els quals
segueixen l'única via industrial que la tradició ens ha llegada,
això és, l'industria tapera. Poc temps ha, els Pagés germans
fundaren una fàbrica de serri de suro.

8

"Crònica local", a Marinada, núm. 39 (febrer de 1917), p. 39
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Prompte, serà obert un nou camí en nostra vida industrial. El
distinguit enginyer en Zoilo Costart implantarà, amb tots els
avenços, una fàbrica de mosaic.
Mirant el nostre port, disfrutem de veure al ovirar-hi el moviment
encantador, el tràfec imparable, conseqüencia natural de la tasca
meritoria de les cases armadores Ribera i Matas i del giro extraordinari de les fàbriques amunt dites".
("Crònica local", núm. 1 (gener de 1914), p. 2)
De fet, l'expansió econòmica de la indústria surera s'evidencia en el primer decenni
a la major part de publicacions locals que tracten àmpliament aquesta prosperitat:
"El vigorós impuls comercial de la fábrique de disques de suro, en
quines sales inmenses s'hi acull un exércit d'obrers que va á guanyari'l pa de cada dia, ha contribuit al rápit aument de població,
imprimint de rebot un moviment extraordinarí en les operacions
comercials del port y en el mercat; donant lloch á la obertura de
molts establiments, á la construcció de innombrables ediﬁcis y
ﬁns al cambi de costums".
( Julivert, Valentí. "1902-1911", a L'Estudiant, núm. 13 (24 de
juny de 1911), p. 1)
Aquesta elogiada prosperitat s’estronca amb la Primera Guerra Mundial.
L'esclat del conﬂicte a ﬁnals de 1914, causat per la competència econòmica i les
rivalitats colonials entre els estats europeus, suposa el declivi de la indústria de
Palamós. Els fabricants Martí Montaner i Cª redueixen la plantilla i l'empresari
Antoni Montaner es desplaça a Alemanya per resoldre les diﬁcultats econòmiques, mentre que una altra fàbrica, La Corchera Internacional, amplia la seva
nòmina de treballadors perquè comença a treballar amb empreses dels Estats
Units. 9 Tot i alguns símptomes de millora, l'esclat del conﬂicte condiciona el
futur industrial de la població:
"Al començar la guerra europea, els baix empordanesos posem el
crit al cel, perqué el conﬂicte paorós afecta essencialment la nostra
vida econòmica, per dependre gairebé integrament de les nacions
bel·ligerants. Passaren guerres en que l'Espanya batallava i en que
haguérem de plorar llàgrimes de dol i d'impotencia; nogesmenys,
la nostra regió surera laborà ens restriccions ni penuria, ans al
contrari, amb esplendidesa; més ara, ja al començar la guerra, un
clam de por, de ruïna, de miseria, s'escampa com densa nuvolada".
("Crònica local", núm. 10 (setembre de 1914), p. 1)
9
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El tancament d'algunes fàbriques i l'augment de l'atur obliga l'Ajuntament a
prendre mesures per donar suport a la població afectada per la crisi econòmica. Un
d'aquests mecanismes és la creació de l'anomenada Cocina Económica Municipal,
organisme creat per donar ajuda assistencial als obrers:
"... se ha acordado la fundación de una Cocina Económica Municipal con el ﬁn de abaratar las subsistencias a los obreros y darlas
gratis a los necesitados". 10

Ho certiﬁca el primer número d'una nova publicació apareguda al setembre
coincidint amb l'esclat de la guerra, Boletín Municipal (1914), que només coneixem
per referències, i que segons s'assenyala en el subtítol "Se publica durante la guerra
europea, siempre que sea necesario". Per tenir una idea de la incidència de la crisi i
la importància d'aquest servei, la revista Marinada informa:
"Ara falla encara més la feina, perqué el Foment d'Obres i Construccions ha hagut de despatxar gairebé tots els obrers. El número
de concorrents a la Cuina Municipal ès, cada día, major, com
menor ès, cada dia, el número de donants. Els regidors de l'erari
municipal són presos de torment. Aixís les coses, cau, com una
bomba, l'aument del preu del pa, i a seguit, el trist anunci de que
la Corchera se veurà, tal volta, obligada a despatxar per manca de
vapors, estén un velari de tristesa sobre el poble".
("Crònica local", a Marinada, núm. 15 (febrer de 1915), p. 1)

"L'estat de la setmana del 15 al 21 de maig acusa les dades
següents: dinars gratuïts: 2.522. Dinars venuts a 20 cèntims:
28. Queda registrat que el nombre de concurrents als sopars és
aproximadament el mateix".
("Crònica local", a Marinada, núm. 31 (juny de 1916), p. 92)

A través de la lectura de Marinada, podem conèixer cadascun dels episodis
econòmics del període que permeten seguir les conseqüències de la guerra a Palamós. De fet, el conﬂicte marca el futur de la premsa local a causa de la penúria
econòmica i l'escassetat d'algunes matèries primeres, com ara, el paper. Una
situació que es lamenta des de Marinada:
"publicacions importantíssimes pleguen el ram, atesa la carestia
de materials. MARINADA subsisteix a Dèu mercè. La seva conservació clama, nogesmenys, l'adjutori dels bons palamosins i
dels armadors de les lletres catalanes".
("Crònica local", a Marinada, núm. 38 (gener de 1917), p. 25)

Malgrat les diﬁcultats de l'època, la revista Marinada aconsegueix consolidar-se
durant aquests anys i esdevenir la principal publicació del període de la Restauració
10

BAÑERAS I GODAY, S. Homes i fets de Palamós.
Palamós: Edicions Baix Empordà, 1990, p. 35
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tant per la seva durada com per l'ambició i la implicació dels seus promotors. És
en aquesta capçalera que a ﬁnals de 1918 s'anuncia la ﬁ de la guerra en una crònica
ben il·lustrativa:
"Vingué la nova de joia mundial: l'abaixament de les armes,
l'armistici. Per festejar l'aconteixement, consulats, societats,
particulars i vaixells enarboraren banderes; els músics abraçaren
l'instrument i en la nit de l'històric dia 11 de Novembre, la Marsellesa ressonà i la sardana ajuntà moltes mans. La senyoreta
Pellissier cantà l'himne francès. [...]
Apart d'algun petit senyal de revifalla, com ès l'aument d'un
jornal a la fàbrica dels Srs. Martí Montaner i Cª, continua la
calma, i encara el treball de guerra, ja que la Corchera no cessa en
la fabricació de llana de suro ni deixen d'arribar carregaments de
pirita. Tot deu esser, nogesmenys, per a ﬁnalitzar contractes. El
crèdit, a base dels Docks, sobrepassa la quantitat de cinc milions
de pessetes. Els obrers se reuneixen cada setmana per vigoritzar
llur societat".
("Crònica local", a Marinada, núm. 61 (desembre de 1918), p. 188)
La majoria dels membres d'aquesta revista estan estretament vinculats amb
la Lliga Nacionalista del Baix Empordà, participen a les eleccions i exerceixen
representació pública. Alguns d'ells formen part activa de la fundació del Centre
Nacionalista a Palamós l'any 1917. 11 D'aquí que alguns d'ells participin a partir
del maig de 1920 en una altra publicació apareguda a Palamós i titulada Seny,
que esdevé portaveu dels membres de l'Agrupació Catalanista aﬁliats a la Lliga
Regionalista. Són ells mateixos qui ho assenyalen encara que no n'identiﬁquen
ni els noms ni els cognoms:
"Els productors de Marinada som els de Seny i com que tots,
afortunadament tenim tasques ineludibles no podem sotsmetre
les revistes a una estricta regularitat de publicació; ambdós
periòdics s'estalonen moltes de vegades, i basta només que les
tasques ineludibles siguin un xic més feixugoses de lo habitual
perquè ja la premsa sofreixi retràs".
("Crònica local", a Marinada, núm. 87 (febrer de 1921), p. 222)
La conﬂuència de redactors entre els dos projectes periodístics es manté
durant poc temps perquè Seny desapareix arran del cop d'estat de Primo de
Rivera. Tot i així, un dels èxits més remarcables de la publicació és una nodrida
col·laboració d'intel·lectuals que enriqueixen enormement tant la varietat de
continguts com la qualitat de treballs literaris.
11

26

"Els bons nois" a Seny, núm. 38 (juny de 1923), p. 2

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

Paral·lelament a la consolidació de Marinada, existeix un altre periòdic, més
important per la durada que pels continguts, que sota el títol la Fulla Dominical
de Palamós (1917/1975) esdevé el referent religiós de la parròquia durant bona
part de la Restauració borbònica.
La consideració del periodista

La premsa local d'aquests anys està formada per un gruix de redactors i
col·laboradors que de forma desinteressada escriuen als periòdics moguts per
l'interès literari i la vocació periodística. Hi ha qui ho anomena "una especie de
sacerdocio" que exigeix "clara inteligencia, talento no escaso, conocimientos
abundantes, amor al estudio". 12 La major part dels que promouen el periòdic i hi
escriuen compaginen les seves ocupacions professionals amb el temps lliure que
els resta. Un temps que, entre els obrers, és ben escàs com constata el corresponsal
de Palafrugell a La Labor Corchera a través del qual exalta el treball i la dedicació
dels obrers a propòsit de la creació del periòdic:
"vosaltres que robeu al descans las horas que dediqueu á la propagació de la noble y justa causa de la redemció humana, hajeu
emprés ab valentia y decisió la publicació d'un periódich semanal
defensor dels interessos dels explotats traballadors".

(Lo Corresponsal. "Correspondencia", a La Labor Corchera, núm.
4 (6 de març de 1892), p. 3)

Tot i l'interès dels obrers, molts dels periòdics d'aquests anys estan promoguts també per comerciants, petits empresaris i professionals liberals que cultiven
les seves inquietuds intel·lectuals. En molts dels periòdics que apareixen durant
aquest període, els redactors esdevenen ferms propagandistes i combinen la seva
feina amb l'activisme cultural i social. Per exemple, el mestre Martí Tauler escriu
a Marinada, El Programa, Seny i Baix-Empordà [Palafrugell], altres periòdics de
diverses tendències polítiques "apareixent sempre amb un pseudònim encobridor
d'un esperit inquiet i gran". 13 Un altre redactor molt actiu és Joan B. Camós, taper
de professió, que col·labora a La Senyera, a Marinada i a Terra Nostra, a part
d'altres publicacions d'arreu de Catalunya com L'Autonomista, La Il·lustració
catalana, La Renaixença i el Baix Empordà. En la majoria dels casos, les tasques de
redacció les concentren unes poques persones que s'encarreguen del dia a dia:
"N'ajustaríem molts d'elements que podrien col·laborar assíduament; més, aquí com arreu, la feina persistent és carregada a
l'espatlla d'una o dugues persones, tres a tot estirar, i els altres
aptes s'estiment més repapar-se en butaques de cafè i sentir una
dolça aperèsia en la sang".
("Canvis", a Seny, núm. 40 (1923), p. 1)
12

Pereira, J. "Ser periodista", a Semanario de Palamós, núm. 182 (24 de març de 1887), p. 1
Francesc. "Miting Escolar", a Marinada, núm. 5 (setembre de 1920), p. 4

13 Goday,
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La formació d'una redacció amb elements que treballin de manera constant
i s'articulin amb una nòmina àmplia de col·laboradors és complexa com ells
mateixos asseguren:
"Coneixem las diﬁcultats de la nostre empresa: la tasca es gran
y be podría ser que las nostras forsas estiguessin, pera desempenyarla, en proporció inversa de la nostra voluntat: mes aixó no'ns
espanta, perqué contem ab l'ajuda de la Catalunya que pensa, y
també ab la del públich, que sens dupte no'ns mancará".

("Los nostres propósits", La Senyera, núm. 1 (20 de febrer de
1898), p. 1)

La fundació de la major part dels periòdics respon a diverses motivacions
però el denominador comú és la voluntat d'esdevenir portaveus d'una entitat,
d'una institució, d'un grup d'obrers o d'empresaris i comerciants. Tots ells són
conscients de la necessitat d'informació encara que aquesta funció s'evidencia,
sobretot, en episodis molt concrets. Per exemple, l'esclat de la Primera Guerra
Mundial desperta l'interès per les notícies decisivament perquè el transcurs de
la guerra afecta l'activitat econòmica de la població:
"Per a distreure's de la tribulació, la gent s'afretura a llegir les
noves de la guerra, de la guerra que, per sa magnitut i fatalitat,
semblava impossible. Els venedors de diaris se veuen perseguits
i percaçats, com si fossin posseidors de diners o d'un pa saborisíssim. I en els cafès, i en els carrers, i en les llars, ja no's parla sinó
de la bèlica lluita; i apareix la passió i sorgeixen discussions. [...]
El desengany va fent-se en tots els àvids lectors de diaris pel
cúmul de noves contradictories; s'esvaeix, en part, la febre de
llegir; desapareix, per sòrt, l'ombra fatídica del pànic, car sòrt
havem que a Palamós hi han columnes incommovibles per a
sostenir la riuada malestruga".

("Crònica local", a Marinada, núm. 10 (setembre de 1914), p. 150)

En un altre sentit, la premsa de caràcter obrer utilitza l'òrgan d'expressió
com a element estructural per difondre les novetats entre els seus associats i
contribuir a les seves millores salarials i laborals. Per exemple, La Redención del
Obrero publica un full "amonestant als obrers a associar-se". 14 En un altre sentit,
a propòsit de les eleccions a diputats a Corts observem l'estiu de 1923 el valor
de "fulles propagandistes" la difusió de les quals
"n'han escampat un i altre bàndol a profusió: però n'hi han hagut
moltes d'anònimes. Els mitings també han estat nombrosos.
Aquí, l'Albert parlà al Centre Econòmic; En Segura, en el Teatre
Carmen. Els temes de la desviació de la riera Aubi i l'arranjament

14
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de l'escollera del nostre port han estat els més campanejats. L'interés augmenta en els últims dies de propaganda. En Segura
posa un tren gratis per als qui vulguin sentir-lo a Palafrugell. De
Barcelona davallen clapades d'electors. Regna durant la jornada
electoral molta animació, i a la tarda, en els Centres Republicà
Federal i en el Centre Nacionalista, hi bullia un entusiasme que
esdevingué molt gran en saber-se el triomf deﬁnitiu d'En Salvador Albert".

("Crònica Local", a Marinada, núm. 112-113 (març de 1923), p. 254)
A través de la premsa local al llarg d'aquests anys de la Restauració, hem detectat alguns episodis en què el desig de la informació i la denúncia es contraposa amb
l'interès d'alguns per amagar certes realitats:
"Crèiem cumplir un deure al publicar un debat que baix el nostre
punt de vista té un altíssim interés, pensant que el poble, si paga,
té perfectíssim dret a saber tot lo que es relacioni al coneixement
del camí que segueixen els diners que es treu de la butxaca".
("El Seny davant del Jutjat", a Seny, núm. 30 (setembre de 1922), p. 1)

Precisament, la publicació Seny pateix diferents moments la repressió informativa ja sigui en forma de censura prèvia o de diligències administratives ﬁns al punt
que els responsables del periòdic són requerits el setembre de 1922 al jutjat per la
inserció d'una ressenya de la sessió de l'Ajuntament del 17 d'agost.
"Nosaltres no hem fet cap acusació, no hem atacat a ningú per rés i
ni tan sols hem arribat a expressar la nostra opinió sobre l'assumpte
Gafas. Ens hem limitat a ressenyar una sessió de l'Ajuntament i a
manifestar lo que sentirem dir a un senyor davant varies respetables
testimonis. Altres periòdics han fet lo mateix, i ﬁns en termes menys
suaus que nosaltres; ningú els ha molestat en lo més mínim, però
el SENY ha sigut denunciat i s'ha anomenat un procurador, i s'ha
anomenat un advocat; i amb aquests ingredients ens han fet comparèixer devant d'aquest jutge tan comentat que tenim a La Bisbal, qui
en llengua forastera ens ha pres declaració per separat".
("El Seny davant del Jutjat", a Seny, núm. 30 (setembre de 1922), p. 1)
Els pocs números localitzats no permeten conèixer el desenllaç però, per
contra, sí constatar les restriccions informatives malgrat que es tracta d'un període
amb un relatiu marge de llibertat de premsa.
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6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
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de l’impressor
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18. Edicions extraordinàries
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L A V E R DA D
( 1 879 )

La Verdad
–
Palamós
–
Castellà
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Carandell, J. (1942: 173); E.D. "Dígame, Sr. Director", a
Proa, núm. 26 (gener de 1958), p. 21; Sapena, C. (1980:
7); Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 32-33)
–
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LA PRIMERA PUBLICACIÓ
No hem vist cap exemplar d'aquesta publicació que només ens consta per
referències. En l'assaig El Bajo Ampurdán-Ensayo Geográﬁco, Joan Carandell
Pericay ressenya les publicacions de la comarca i cita La Verdad com un dels
primers periòdics de Palamós encara que no el situa cronològicament ni tampoc
n'indica la seva localització geogràﬁca.
Posteriorment, trobem citada de nou la publicació a propòsit d'un lector que
respon a les inicials E.D. i que en una secció titulada "Dígame, Sr. Director:",
publicada a Proa, es refereix a La Verdad com la capçalera més antiga apareguda
a Palamós l'any 1879.
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2
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5. Dates del primer i de
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i continguts
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10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

S E M A N A R I O D E PA L A M Ó S
( 1 8 83 -1 8 8 8 )

Semanario de Palamós

"Periódico ilustrado"
(des del 15 d'abril de 1886 ﬁns al 29 de març de 1888)
Palamós
Setmanal. "Se publica todos los jueves"
Castellà i ús del català en composicions poètiques

4 d'octubre de 1883 (núm. 1) 29 de març de 1888 (núm. 235)
Informatiu amb l'objectiu de promocionar la construcció
del tramvia
–
C/ Marina, 13. Fundador: Narcís Pagès Prats.15 Copropietaris: Narcís Pagès Prats i Fèlix Ribera i Cabruja.16
Director: August Pagés Ortiz (des del 4 d'octubre de
1883 ﬁns al 31 de desembre de 1884);17Adrià Álvarez
(des del primer de gener de 1885 ﬁns al 29 de març de
1888).18 Redactor en cap: Fèlix Ribera i Cabruja (des
del 4 de gener de 1885 ﬁns al 29 de març de 1888)19
Fèlix Ribera Cabruja,20 Francisco de A. Marull,21
José Dalmau Carles,22 Martín Roger.23 Corresponsals:
Manuel Prats Tolosa (Barcelona),24 Francisco S. Permanyer (Barcelona),25 Mr. Florence Cabarrocas (París)26
Enrique Oliver,27 Juan Cama y Cirés,28 Eduardo Moreno,29
Martín Roger,30 Miguel Torroella i Plaja,31 Narciso Pagès,32
Manuel Fernando Gil,33Anselmo Duque,34 August Jiménez
Loira,35 Valentin Perejil,36 Lucas Gómez37

Camós Cabruja, J. "Narcís Pagès i Prats", a Terra Nostra, núm. 1 (juny de 1935),
p. 5-6. Pagès i Prats és l'autor d'una sèrie d'articles titulada "Historietas de Palamós".
Vegeu a "La Bailia" a "Historietas de Palamós", núm. 7 (15 de novembre de 1883), p. 1
16 "Gacetilla", núm. 17 (24 de gener de 1884), p. 29; "Gacetilla",
núm. 118 (31 de desembre de 1885), p. 420
17 "Gacetilla", núm. 41 (10 de juliol de 1884), p. 220
18 Adrià Àlvarez es casa amb Cecília Ribera, germana del redactor en cap de Semanario de Palamós.
Vegeu: "Gacetilla", núm. 209 (29 de setembre de 1887), p. 310. Vegeu també: "Gacetilla",
núm. 66 (1 de gener de 1885), p. 5
19 "Gacetilla", núm. 66 (1 de gener de 1885), p. 5; "Gacetilla", núm. 155 (16 de setembre de 1886),
p. 302; Gacetilla", núm. 191 (26 de maig de 1887), p. 166
20 "Gacetilla", núm. 12 (20 de desembre de 1883), p. 4; "Gacetilla", núm. 86 (21 de maig de 1885),
p. 165; "Gacetilla", núm. 102 (10 de setembre de 1885), p. 294; "Gacetilla"; núm. 109
(29 d'octubre de 1885), p. 350; "Gacetilla", núm. 115 (10 de desembre de 1885), p. 396
21 "Gacetilla", núm. 20 (14 de febrer de 1884), p. 52; "Gacetilla", núm. 59 (13 de novembre de 1884),
p. 365; "Gacetilla", núm. 93 (9 de juliol de 1885), p. 220. Marull anuncia que deixa les tasques
a la redacció per les seves múltiples ocupacions. El desembre de 1887, el periòdic s'hi refereix
com a col·laborador. Veure: "Gacetilla", núm. 219 (8 de desembre de 1887), p. 390
15
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11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció

16. Preus i percentatge
de publicitat

Imp. de Constantino Vilasau, c/ de Cavallers, Palafrugell
(des del 4 d'octubre de 1883 ﬁns al 22 de maig de 1884);
Imp. del Semanario, c/ Marina, 13 (des del 29 de maig de
1884 ﬁns al 29 de març de 1888)
30 x 21 cm
8 pàgines a 1 i 2 columnes
(des del 4 d'octubre de 1883 ﬁns al 29 de març de 1888)
–
Palamós, un mes, 0,50 cèntims; resta d'Espanya, trimestre, 1,50 ptes.; països de la Unió Postal, 2,50 ptes.;
ultramar, 3,25 ptes. (des del 4 d'octubre de 1883 ﬁns
al 29 de març de 1888); "Anuncios y comunicados á
precios convencionales"; "Pago de suscriciones en sellos
de correo ó letras de fácil cobro"; "Pago de suscrición
adelantado, pudiendo veriﬁcarlo las personas de fuera
de esta población remitiéndonos su importe en sellos
de correo o en letras de fácil cobro". El gener de 1886
anuncien variacions amb els preus que no hem vist aplicats: "decididos á no aumentar el precio de suscrición
á los favorecedores de nuestro periódico á pesar de las
mejoras introducidas en él, y deseando darle la mayor
circulación posible, continuarán rigiendo los mismos
precios para los que se inscriban dentro del trimestre
actual. Pasado éste, será el de 2 pesetas por trimestre u 7
pesetas por un año"38
Un 15% d'anuncis. "Remitidos y anuncios á precios convencionales" (des del 15 d'abril de 1886 ﬁns al 29 de març de 1888)

Josep Dalmau Carles anuncia que deixa la redacció per les múltiples ocupacions que ha d'atendre.
Vegeu: "Gacetilla", núm. 24 (13 de març de 1884), p. 86; "Gacetilla", núm. 40
(3 de juliol de 1884), p. 212
23 "Gacetilla", núm. 196 (30 de juny de 1887), p. 106
24 "Gacetilla", núm. 15 (10 de gener de 1884), p. 13
25 "Gacetilla", núm. 47 (21 d'agost de 1884), p. 270
26 "Gacetilla", núm. 235 (29 de març de 1888), p. 100
27 "Gacetilla", núm. 16 (17 de gener de 1884), p. 21; "Gacetilla", núm. 71 (5 de febrer de 1885),
p. 45; "Gacetilla", núm. 169 (23 de desembre de 1886), p. 169
28 "Gacetilla", núm. 40 (3 de juliol de 1884), p. 213; "Gacetilla", núm. 193 (9 de juny de 1887),
p. 180. Cama fou director del Eco Guixolense de Sant Feliu de Guíxols
29 "Gacetilla", núm. 46 (14 d'agost de 1884), p. 261
30 "Gacetilla", núm. 122 (28 de gener de 1886), p. 29; "Gacetilla", núm. 144 (1 de juliol de 1886),
p. 211, 214; "Gacetilla", núm. 193 (9 de juny de 1887), p. 182
31 "Gacetilla", núm. 165 (25 de novembre de 1886), p. 382
32 "Gacetilla", núm. 170 (30 de desembre de 1886), p. 421
33 "Gacetilla", núm. 176 (10 de febrer de 1887), p. 45
34 "Gacetilla", núm. 210 (6 d'octubre de 1887), p. 318
22
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2
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades

21. Referències

22. Observacions

S E M A N A R I O D E PA L A M Ó S
( 1 8 83 -1 8 8 8 )

Anuncis locals però també d'altres poblacions de la
demarcació (Palafrugell, Begur, Figueres, Llagostera) i
de Barcelona i Madrid
–
–
BPG. Any 1883: 1-13; Any 1884: 14-59, 61-65; Any
1885: 66-73, 75, 77-78, 80-108, 110-112, 114-115,
117-118; Any 1886: 119-133, 135-170; Any 1887:
171-192, 194-222; Any 1888: 223-235 SAMP. Any
1883: 1-13; Any 1884: 14-65; Any 1885: 66-118;
Any 1886: 119-170; Any 1887: 171-222; Any 1888:
223-235
Bertran, Ll. (1931: 174); Camós Cabruja, J. "Narcís
Pagès i Prats", a Terra Nostra, núm. 1 (juny de 1935), p.
5-6; Torrent, J. (1937: 124); "La villa en Estadística", a
Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 11; Tasis, R. i Torrent,
J. (1966: 164); Guillamet, J. (1977:69); Sapena, C., a
Proa, núm. 132 (novembre de 1980), p. 7; Carreras, Joan.
"Palamós: 100 anys de premsa" a "L'Ull de bou", a Punt
Diari [Girona], núm. 1377 (31 de juliol de 1983), p. 7;
Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 32-33); Trijueque, P.
( 2000: 141-143); Pallí, J. (2007: 7-46); Oliu, C. (2014:
12-13)
En alguns números, s'hi adjunta un prospecte titulat:
No equivocarse pertanyent a "La Compañía Colonial",
de Madrid (9 d'octubre de 1884). El periòdic tenia un
repartidor assignat que era en Pere Casademont39

"Gacetilla", núm. 215 (10 de novembre de 1887), p. 356-357
"Gacetilla", núm. 224 (12 de gener de 1888), p. 13
37 "Gacetilla", núm. 224 (12 de gener de 1888), p. 13
38 Vegeu: "Advertencia", núm. 121 (21 de gener de 1886), p. 19
39 "Gacetilla", núm. 84 (7 de maig de 1885), p. 149
35
36

34

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

REFERENT SETMANAL
DEL DARRER QUART DEL SEGLE XIX
L'aparició del Semanario de Palamós coincideix amb la crisi surotapera que
afecta la comarca del Baix Empordà en el darrer terç del segle XIX. En aquest
sentit, la vocació del setmanari –expressada en la seva declaració d'intencions
titulada "Nuestros propósitos"–, parteix del desig de trobar solucions que permetin
revertir la situació econòmica a través d'un mitjà d'expressió que tingui "la mayor
utilidad y la posible amenidad" a l'hora de relatar les notícies que puguin interessar
tant al progrés material dels veïns de la població com la d'aquells palamosins que
viuen en altres països. Amb aquesta ﬁnalitat, el periòdic, aparegut el 4 d'octubre
de 1883, també es proposa estimular el treball del consistori quan sigui necessari i
davant els dilemes que pot crear la censura governativa, assegura que "pondremos
mucho cuidado en exponerla con la debida moderación y sin acrimonía". En
aquest sentit, mostra una clara voluntat d'abstendre's políticament i de no ofendre
ni la moral ni els sentiments religiosos ni tampoc d'aportar res que contribueixi
"á exacerbar las candentes pasiones políticas ó á excitar ó sostener escisiones locales, nada, en ﬁn, de irritantes ni molestas
personaldades".
(La redacció. "Nuestros propósitos", núm. 1 (4 d'octubre de
1883), p. 1)
De fet, l'abstenció política és un posicionament que manté al llarg de la vida
del periòdic ﬁns al punt que mai es mostra partidari de cap opció encara que és
crític amb aquells que pretenen aproﬁtar-se del càrrec:
"Los cargos concejiles quisiéramos verlos separados completamente de toda idea política, pues hoy que la política lo invade
todo y que la absorvente centralización administrativa grava
constantemente nuestros pueblos y sus escasos recursos, fuera
muy patriótico elegir para ﬁgurar al frente de nuestros municipios personas que por su honradez, patriotismo, capacidad é
inteligencia pudieran ser el sostén y salvaguardia de los intereses
morales y materiales de la población".
("Las eleccions municipales", núm. 186 (21 d'abril de 1887), p. 1)
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En aquesta línia, el periòdic es mostra crític quan ha de mostrar el seu
desacord amb algunes iniciatives proposades per l'Ajuntament. A tall d'exemple,
els promotors lamenten la iniciativa consistorial de prohibir la indigència a la
població sense donar cap altra alternativa als que no tenen recursos:
"Evitar la mendicidad (por ejemplo) sin abolir antes el pauperismo, ni es posible, ni es digno, ni es cristiano. Evitar la mendicidad quiere decir en la práctica reprimirla, apartarla y quizás
prohibirla: mientras haya miseria, vicios, vagancia, calamidades
públicas y desgracias privadas, habrá pobres, y no removiendo
estas causas no se evitarán sus efectos [...].
Vagos, que abundan más que los verdaderos pobres; facilítese a
los niños y á los ancianos la entrada en los asilos y en los establecimientos de beneﬁciencia; mándese los enfermos á los hospitales;
y castíguense con mano ﬁrme toda clase de abusos en el pedir".
("El proyecto de nuestro municipio sobre mendicidad", núm. 200
(28 de juliol de 1887), p. 1)
Els eixos de la major part dels seus continguts s'estructuren, doncs, per pal·liar
les conseqüències de la crisi irreversible que s'està generant en el si de la indústria
surotapera i que en aquest moment ja s'evidencia tant en el tancament de fàbriques
com en l'augment de l'atur entre la població obrera:
"Existe, pues, una gran paralización en la fabricación de tapones,
debida á que no encuentra salida este producto, sin que podamos esplicarnos los motivos, y como de no ser éstos conocidos
es mucho más difícil dar una solución á la crisis".
La redacció. "La crisis corchera", núm. 1 (4 d'octubre de 1883), p.3)
Amb la ﬁnalitat de trobar fórmules per revertir la situació econòmica, des del
periòdic s'adrecen tant als petits fabricants com als obrers, als comerciants i als
tapers perquè utilitzin les seves pàgines per debatre sobre el futur. I és que arran de
la crisi surotapera, els promotors del periòdic són conscients de l'important paper
que han de jugar les infraestructures en el futur imminent del desenvolupament
econòmic i social de Palamós. De fet, com analitzarem, la publicació es consolida
a propòsit de la intensa campanya que duen a terme els seus promotors arran de la
construcció del ferrocarril que havia d'unir el litoral amb les zones muntanyoses i
la incorporació d'un tramvia, en fase de construcció, que havia d'enllaçar Palamós
amb les poblacions comercials del centre del Baix Empordà. El mateix Josep Pla
deﬁneix la publicació com a "l'òrgan oﬁcial del ferrocarril [...] que era bilingüe i
pueril i en el qual es poden llegir totes les incidències de la primera època".4 0
40
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S'utilitza recurrentment l'expressió "El país por el país" per apostar decisivament pel futur tramvia. La funció del periòdic no és només reiterar els avantatges
que suposa la nova infraestructura sinó estimular la contribució econòmica dels
veïns perquè hi inverteixin amb els seus propis recursos pel bé comú:
"Piénsenlo bien los que tengan fondos para colocar, ya que pocas
veces se presentan ocasiones tan ventajosas, no sólo para sacar
al dinero un crecido rédito, sino también para duplicar en breve
el capital. [...] Es muy probable, es casi seguro, que al año de
funcionar nuestro tranvía, los accionistas primitivos verán, segun
los precios de cotización, duplicado su capital. A suscribirse
pues, que hoy podemos repetir con tanta razón como en nuestro
artículo anterior: AHORA Ó NUNCA".
("Productos del futuro tranvía", núm. 54 (9 d'octubre de 1884), p. 322)
A través de les pàgines del periòdic, es fa un esforç continuat per exposar els avantatges del projecte del ferrocarril i, alhora, per alertar dels riscos que suposa obviar-ne
la construcció tant per al progrés de la indústria del país com per a la devaluació de
les ﬁnques urbanes i els productes agrícoles. En aquest sentit, dediquen també una
notable extensió de pàgines per detallar les característiques tècniques de la construcció
i l'explotació del tramvia tal com s'exempliﬁca a partir de l'octubre de 1884 en una
sèrie d'articles apareguts a la revista El Porvenir de la Industria de Barcelona.
La publicació també esdevé una font d'informació de primer ordre de totes
les notícies vinculades amb el projecte del tramvia. Per exemple, el 23 d'octubre de
1884 es publica un comunicat oﬁcial del Ministeri de Foment en què es dona a
conèixer la concessió d'un tramvia amb motor de vapor des de l'estació de Flaçà a
Palamós. Precisament, la concessió es dona al que exerceix com a gerent del mateix
periòdic del Semanario de Palamós, August Pagés Ortiz, fet que reforça la idea que
la principal motivació de l'aparició del periòdic és la consolidació del projecte del
tramvia encara que des del periòdic es nega:
"El Semanario de Palamós ha patrocinado la idea y por más que
pudiera tachársenos de parciales por las relaciones que nos unen con
la persona á cuyos esfuerzos se deberá el adelanto que anhelamos, no
hemos querido cejar en nuestra propaganda; tan seguros estamos
de que en plazo cortísimo se nos hará justicia y serán por todos
reconocidos nuestros esfuerzos en pró del país que nos vió nacer".
("¡Al ﬁn!, núm. 62 (4 de desembre de 1884), p. 386)
Els preparatius de la ﬂamant construcció s'enllesteixen a l'entorn del 4 de desembre de 1884, moment en què quedà constituïda la societat anònima anomenada
"Tramvia del Baix Empordà" nascuda amb la voluntat de construir un tramvia
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de vapor que surti de Palamós passant per les poblacions de Palafrugell, la Bisbal
i enllaci amb Flaçà i, des d'aquest punt, amb la línia general de ferrocarrils de Tarragona, Barcelona i França. Posteriorment, el 29 d'abril de 1886 sota el títol "Las
obligaciones del tranvía", l'empresa del tramvia obre una subscripció pública per
col·locar 1.000 obligacions de 500 ptes. cadascuna, a l'interès del 8% anual pagat
per semestres. És una aposta clara perquè els lectors es facin accionistes del tramvia
i oferir-los els nombrosos avantatges dels quals, diuen, es poden beneﬁciar:
"asegurarse un rédito regular y aun ventajoso de todo su interés
en el tranvia en el improbable caso de ser demasiado tenues sus
productos".
("Las obligaciones del tranvía", núm. 135 (29 d'abril de 1886), p. 1)
De fet, el projecte de construcció del tramvia és el principal cavall de batalla
del periòdic si observem l'extensió d'articles que en parlen i les notícies que es
generen a l'entorn del projecte durant aquests anys. Per exemple, el 6 de gener de
1887 el periòdic anuncia que poques hores abans d'acabar l'any 1886 ha arribat
a l'estació de Palafrugell una locomotora procedent de Flaçà, arrossegant quatre
cotxes i un tren complet, i aconseguint recórrer el tram en tota normalitat. Tot i
la feliç notícia, un any després es lamenta que a pesar d'aquesta prova, el projecte
compta amb massa diﬁcultats per tirar endavant:
"A pesar de esto pasaron enero, febrero y casi marzo de 1887 y
la autorización oﬁcial no venía, que en esta desgraciada España
necesitamos que un absorvente centro nos dé permiso para todo,
y como á él no le importa nada que el país ser arruine y que una
empresa se perjudique, no tiene prisa en conceder lo que con sobra
de razón se pide".
(Cama y Cirés, J. "Revista de 1887", núm. 223 (5 de gener de
1888), p. 1)
Paral·lelament al projecte constructiu del tramvia, el periòdic es marca com
a prioritat promocionar altres millores estructurals per al progrés de la població.
Des de la reparació i l'ampliació del port que ha d'esdevenir el catalitzador econòmic (tant per a la càrrega com la descàrrega dedicada a l'exportació dels productes
autòctons) com l'elaboració dels primers estudis que ha de permetre unir la carretera de Palamós amb la de Sant Feliu de Guíxols.
"obra de tanta importancia y conveniencia, que nos hace presumir
se realizará dentro de pocos años, pues es una de las líneas más
necesarias y reclamadas por el público".
(La redacción. "Revista de 1886", núm. 171 (6 de gener de 1887),
p. 1-2)
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En aquest mateix sentit, aposta per millorar les comunicacions, com ara la
construcció d'una línia telegràﬁca:
"Con la instalación del telégrafo que se está actualmente prolongando hasta la cabeza del partido, se nos proporcionó el poder
comunicar con los habitantes de los países más lejanos nuestros
pensamientos, con la velocidad del rayo; mañana la locomoción
nos proporcionará la ventaja de trasladarnos con más comodidad
y con mayor rapidez á todas partes donde convenga".
("Tranvía de Flassá á Palamós", núm. 52 (25 de setembre de
1884), p. 1)
En els primers anys de l'aparició del periòdic, també donen suport a la construcció d'equipaments de diversos àmbits: un cementiri, un col·legi de les Germanes
Carmelites gratuït adreçat a la instrucció de nenes i, a ﬁnals de 1886, l'establiment
d'una Cambra de Comerç a Palamós. En el terreny cultural, s'hi inclou la projecció
de la biblioteca i la construcció del teatre Cervantes, a punt de ser inaugurat, malgrat
que des del periòdic dubten que el nou ediﬁci augmenti l'aﬂuència de públic. De fet,
tant l'àmbit cultural com l'educatiu esdevenen una prioritat:
"Somos de los que creemos que no existe en el momento actual
ningún problema social más digno de interés, ni ninguna preocupación más patriótica, que la de preparar el porvenir y la grandeza
del país por medio de la educación de las generaciones futuras".
("Instrucción pública", núm. 37 (12 de juny de 1884), p. 180)
Pel que fa a la religió, el periòdic és d'inspiració cristiana com es revela a l'editorial "El Evangelio" del 29 de març de 1888. La concepció de la religió és simètrica al
paper social que ha d'exercir la dona, subordinada a l'home, en el seu paper d'esposa
i mare de família cristiana. Les atribucions de la dona s'exempliﬁquen en
"el de dar á la sociedad ejemplo de la familia cristiana, y entregarle
hijos que enseñados prácticamente por ellas, bebiendo la moral
más pura, pudieran salvarla algún día los cataclismos en que
suelen hundirse los pueblos que carecen de virtudes cívicas y
religiosas, los que se olvidan de la moral [...].
Trabajad en pró de vosotras mismas; despojaos de la ridícula vanidad que os convierte en maniquíes de escaparate; sed animosas,
sed fuertas para la virtud, para el debe; no usurpeis la misión de
los hombres; vuestra aspiración sea sólo el perfeccionaros como
mujeres: mostrad á esos mismos hombres con quien quereis
competir, que trabajais en el mundo con doble perseverancia; pero
que trabajais por su dicha, por su felicidad: sea vuestro trabajo de
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abnegación, de paciencia, de amor, de constancia inalterable, y
haciéndoles grata la vida, criando sus hijos, educando su alma
candorosa en las más sanas y elevadas ideas, dareis á la sociedad
una generación de noble empuje; dejad el mundo á los hombres,
que para él nacieron; reservaos vosotras el hogar que se hizo para
vosotras".
(García del Espinar. "La mision de la mujer", núm.191 (26 de
maig de 1887), p. 162)
La redacció del Semanario
August Pagès Ortiz és un dels fundadors de la publicació i, inicialment,
assumeix les tasques administratives de la gerència. El pare d'August és l'advocat
i diputat a Corts pel districte de Torroella de Montgrí, Narcís Pagés i Prats, a
qui atribueixen el paper de "cervell" del periòdic pel seu assessorament tal com
s'assenyala a la seva necrològica del 10 de març de 1887.
"Murió nuestro sabio consejero; murió aquel á quien podíamos
apellidar con orgullo el cerebro de esta redacción [...] Trátase
del anciano que con tanto afán como constancia había guiado
nuestros pasos por la vida periodística con sus atinados consejos y
con sus repetidos ejemplos, y siempre que pesaba sobre nosostros
alguna de estas contrariedades ó disgustos, inherentes al oﬁcio,
aquí estaba él pronto con sus reﬂexiones y larga práctica para allanar cuantos obstáculos se opusieron á nuestro paso: no es extraño,
pues, que su falta deje en esta redaccion un vacío imposible de
llenar y que hoy, mañana y siempre lloremos tamaña desgracia".
("D Narciso Pagés y Prats, núm. 180 (10 de març de 1887), p. 2)
Pagés i Prats, que també havia estat president de la Diputació de Girona
(1874-1875) i alcalde de Palamós (1846),41 era un polític cultivat, interessat
per les lletres i autor de l'obra "Una Quijotada de Cervantes" publicada a La
ilustración española americana i, a la seva mort, havia deixat incomplets alguns
altres títols: "Los pagesos de remensa", "La historietas de Palamós" i "La Codiﬁcación española". Probablement, aquestes aportacions li valen el títol de primer
investigador de la història local. Aquests treballs i altres els va publicar al mateix
Semanario de Palamós però també a Revista de Gerona i al Teléfono Catalán.42

Trijueque i Fonalleras, Pere. Breu recull de la història de Palamós.
Palamós: Ajuntament de Palamós, 2006, p. 141
42 Camós Cabruja, J. "Narcís Pagès i Prats", a Terra Nostra, núm. 1 (juny de 1935), p. 5-6
41
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El ﬁll, August, manté l'interès per les lletres i encara que no es dedica a les
lleis com el pare, és un dels principals promotors de la societat "Tramvia del Baix
Empordà". La dedicació al projecte l'obliga a deixar el càrrec al capdavant del
periòdic el primer de 1885 perquè diu que no pot atendre totes les ocupacions. Se
li havia adjudicat la concessió del projecte de construcció el setembre de 1884. El
substitueix Adrià Álvarez, que n'assumeix la direcció amb el suport de Fèlix Ribera
Cabruja,43 llicenciat en dret civil i canònic, que es converteix en redactor en cap.
Álvarez manté lligams familiars amb els Ribera. Està casat amb la germana del
director, Cecília Ribera Cabruja. Algunes fonts apunten que el seu pare, Andreu
Ribera i Mauri, és un dels puntals econòmics de la publicació.44
Tot i que és difícil precisar els membres de la redacció, n'hem identiﬁcat
almenys tres, segons les referències aportades pel mateix periòdic: el jove poeta
Francesc d'Assís Marull que deixa les tasques de redacció el 9 de juliol de 1885
al·legant que no es pot ocupar de totes les atribucions que té delegades, Josep
Dalmau Carles i Martí Roger.
Pel que fa als corresponsals designats pròpiament amb aquest nom són
Francesc S. Permanyer i Manel Prats Tolosa, a Barcelona. Prats Tolosa és, posteriorment, corresponsal d'El Imparcial de Mayagüez (Puerto Rico).45 A ﬁnals de
1883 és substituït per Enric Oliver encara que per poc interval de temps ja que,
posteriorment, les cròniques estan signades per "Rugiero" ﬁns al juny de 1885 en
què deixen de publicar-se. Florence Cabarrocas és el corresponsal a París segons
s'assenyala a ﬁnals de març de 1888.
La major part dels redactors tenen molt d'interès pels treballs literaris.
Compaginen les ocupacions laborals amb la seva vocació periodística tal com
s'evidencia en aquesta declaració de principis:
"no deja de tener sus percances el oﬁcio de periodistas, sobre todo
cuando se ha de ejercer sólo por amor al arte y al bien público".
(La Redacción. "Revista Palamosina de 1883", núm. 14 (3 de
gener de 1884), p. 2)

"Gacetilla", núm. 12 (20 de desembre de 1883), p. 4
Pallí i Roig, Josep. "El Semanario de Palamós i la seva incidència en la premsa de la comarca
del Baix Empordà, en el darrer quart del segle XIX", a Estudis del Baix Empordà
[La Bisbal d'Empordà], núm. (2007), p. 10
45 "Gacetilla", núm. 222 (29 de desembre de 1887), p. 413
43
44
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Sis anys de Semanario: les seccions
El ﬁnançament de la publicació va, probablement, a càrrec dels mateixos promotors de la construcció del tramvia que veuen en el periòdic una oportunitat per
donar a conèixer el projecte i sumar-hi adhesions, tant econòmiques com socials.
Ells mateixos asseguren en el primer any de vida, que
"cubrimos no sin alguna holgura los gastos materiales de la publicación". ("Gacetilla", núm. 53 (2 d'octubre de 1884), p. 316)
Les ﬁnances permeten que, un any després, el setmanari disposi d'una
impremta pròpia i, d'aquesta manera, poden evitar els inconvenients que suposa
imprimir la publicació a Palafrugell:
"Y aunque casi no ha hecho hasta aquí otro trabajo de alguna importancia, no ha dejado de satisfacer un número algo considerable
de pequeñas conveniencias, así como es indudable que aumentará
en breve muy notablemente sus servicios en ventaja de los que los
solicitarán y á la vez en la suya propia".
("Revista palamosina de 1884", núm. 66 (4 de gener de 1885), p. 1-2)
Paral·lelament a l'avanç intermitent del projecte del tramvia, la publicació es va
consolidant tal com els promotors acrediten en el quart any de la seva publicació:
"Seguros de haber cumplido más de lo que prometimos, seguros
de que nuestras críticas y juicios se han inspirado en los principios
de justicia y equidad, continuaremos nuestra misión, diciendo y
defendiendo cuantas cosas creamos necesarias para esta población
en particular y para la comarca en general, agenos siempre á la
política y á rencores personales, contando merecer la estima de las
personas sensatas".
("A nuestros lectores", núm. 121 (21 de gener de 1886), p. 18)
En aquest moment, introdueixen la reproducció de gravats a les pàgines del
periòdic i s'autodeﬁneixen ells mateixos com: "la primera y única revista ilustrada
de la provincia". Tot i aquestes millores visuals, l'encariment del preu del paper
imposa el gener de 1886 una major despesa tot i que mantenen el preu de subscripció. Unes subscripcions que, ja a ﬁnals de 1883, arriben a Barcelona, Girona, la
Bisbal, Figueres, Palafrugell i Calonge i Madrid.
Durant aquests sis anys, la publicació presenta continguts molt variats
que tot i estar orientats al desenvolupament econòmic de la comarca, també
es compaginen amb seccions d'interès històric. Entre les més remarcables, la
titulada "Historietas de Palamós", iniciada el primer de novembre de 1883,
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en la qual es ressenyen notícies de documents de la població, la importància de
les seves institucions, efemèrides, dades estadístiques i, en poques paraules, de
"cuanto sepamos y tenga relación con la historia de la misma". 46 Una secció que,
juntament amb altres continguts similars, va afavorir que la mateixa publicació
sigui encara avui una font històrica remarcable. D'una altra realitat més llunyana
és la "Crónica matritenses", de periodicitat quinzenal, i redactada per l'escriptor
i periodista madrileny, Juan Prats i Gimeno.
El metge Càndido Figa, que col·labora amb els temes cientíﬁcs a la revista,
publica una sèrie d'articles recollits sota el títol "La Ciència Amable", però també
n'escriu d'altres temàtiques: economia, ensenyament, agricultura encara que hi
abunden nombrosos treballs literaris.
Les notícies es recullen a la secció "Gacetilla" en què es publiquen tot
tipus d'informacions no només aquelles locals que permeten conèixer l'ambient
de l'època a Palamós sinó també d'altres punts geogràﬁcs. Les efemèrides i,
especialment, les festes del calendari religiós també hi tenen cabuda. Publica
encara "Variedades" on es relaten acudits, historietes, consells pràctics per resoldre problemes domèstics i l'habitual "Charada", una mena d'endevinalles molt
habituals a l'època.
La informació de serveis es completa a les últimes pàgines amb el "Moviment
del port", el "Registre Civil" i l' "Estació Metereològica" que donen lloc als anuncis
comercials.

46

"Historietes de Palamós", núm. 5 (1 de novembre de 1883), p. 1
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Les polèmiques periodístiques
Al llarg dels sis anys de vida, el periòdic té elogis i detractors. Una prova de
les crítiques que pateix són les polèmiques generades amb la premsa coetània,
especialment amb El Palafrugellense de Palafrugell, El Bajo Ampurdan i El Eco
Guixolense, en menor mesura, de Sant Feliu de Guíxols.
Les polèmiques més aferrissades són amb El Palafrugellense, sobretot, entre el
novembre de 1883 i mitjan 1884, arran d'un article que el Semanario manlleva de
la revista barcelonina La Renaixensa i versa sobre la "Industria taponera". Segons
el periòdic de Palafrugell, en l'article s'hi cometen errades en alguns conceptes:
"no podemos menos que manifestar la honda sorpresa que nos
ha causado, ver acogidas en sus columnas ideas tan equivocadas y
erróneas, como las que ﬁguran en los varios articulos que sobre industria corchera tiene publicados: contradictorias, anti-téticas".
("Escarceos", a El Palafrugellense [Palafrugell], núm. 70 (25 de
novembre de 1883), p. 2)
El Semanario s'hi defensa apel·lant directament al coetani perquè destriï
l'important del que no ho és i aporti solucions:
"¡Por caridad, querido El Palafrugellense. ¿Cuáles son las causas, ó
por lo menos cuál es el remedio –si no importa el secreto– de esta
situación remediable? Esto es lo importante".
("Un favor y un disfavor", a Semanario de Palamós, núm. 9 (29 de
novembre de 1883), p. 5)
Les desavinences s'accentuen en les següents setmanes amb articles creuats:
"¡Plancha!" d'El Palafrugellense al qual el Semanario contesta amb "Amigos, pero no
doctrinos" amb rèplica del primer "¡¡Qué negra es la culpa..!" i així successivament.
Pel que fa a les polèmiques amb El Bajo Ampurdán se centren a l'entorn de
la ﬁnalització de les obres del tramvia a Flaçà, un tema suﬁcientment sensible
per als promotors del Semanario que no es cansen de rebatre ja que s'hi pot veure
compromesa la subscripció d'accions per a la construcció del tramvia.
Tot i les crítiques, és remarcable el paper elogiador que en fan alguns lectors
contemporanis:
"Si para vosotros los presentes (permítasenos la frase) el citado
periódico representa ser el defensor abnegado de los intereses
de la localidad, la medida que señala sus grados de cultura, la voz
del progreso que impele día à día á la humanidad hacia el mayor
grado de su perfección posible, la cuenta corriente, como quien,
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de todas las emociones y detalles del dominio público que se
suceden en la villa; para nosotros los ausentes signiﬁca, ademàs
de todo esto, algo que requiere para expresarlo muchisimo
más diestra pluma que la nuestra que directamente habla á los
recuerdos, á los sentimientos y á las más gratas impresiones de
nuestra alma con un lenguaje de amor y de poesía inﬁnitos.
El Semanario de Palamós con sus correctos y bellos escritos, de un
sabor puramente local en su mayor parte, con sus citas de parajes
que nos son tan ventajosamente conocidos, con su crónica y su
gacetilla, su movimiento marítimo y comercial, sus composiciones
en verso ja catalanas ya castellanas, y el conjunto en ﬁn que lo
constituye, signiﬁca para nosotros mucho más que un periódico.
Es el eco armonioso de nuestra patria [...] Es la imagen viva del
pueblo donde se meció nuestra cuna".
(Camós, Santiago. "Un aplauso", núm. (12 de juny de 1884), p. 188
En total, n'hem localitzat 229 números, el darrer dels quals el 29 de març de
1888 en què la publicació s'acomiada dels seus lectors:
"Causas imprevistas nos obligan de momento à suspender esta
publicación por un plazo indeterminado. Suponemos que esta
noticia desagradarà á nuestros favorecedores constantes que han
seguido nuestra marcha desde la fundación del SEMANARIO,
de la misma manera que su redacción ha sentido en el alma
tomar una medida que contraría sus deseos, mucho más cuando
nuestra publicación después de haber entrado en el sexto año
de su publicación contaba con vida propia y progresiva, y con
numerosos amigos que nos alentaban en nuestra empresa. [...]
Nos despedimos no diciéndoles Adios, sino Hasta la vista".
("Gacetilla", núm. 235 (29 de març de 1888), p. 100)
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B O L E T Í N S O C I E DA D ES PA Ñ O L A
D E SA LVA M E N TO D E N ÁU F R AG O S
( 1 8 8 4 -1 8 87 )

Boletín Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos
–
–
Mensual
Castellà
–

Informació de salvament marítim
–
–
–
–
Impremta del Semanario de Palamós.
C/ Marina, 13
32 x 22 cm
4 pàgines
–
–
–
–
–
–
–
"Gacetilla", a Semanario de Palamós, núm. 70 (29 de gener
de 1885), p. 37; "La villa en Estadística", a Proa, núm. 8
(juliol de 1956), p. 11; Sapena, C., a Proa, núm. 130 (agost
de 1980), p. 7; Medir, R.M. i Sapena, C. (1998: 33)
–
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Fragment de la capçalera del Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.
Sapena Aznar, Carles. “La premsa palamosina. Apunts pel seu estudi”,
a Proa de Palamós, núm. 130 (setembre de 1980), p. 6

BUTLLETÍ DELS NÀUFRAGS
El Boletín Sociedad Española de Salvamento de Nàufragos surt l'any 1884 a propòsit de la constitució de la junta local de la mateixa entitat que porta el seu nom.
Poques setmanes després de la seva aparició, el 29 de gener de 1885, el Semanario
de Palamós anuncia a la secció "Gacetilla" que ha rebut la publicació de caràcter
mensual i es reparteix de manera gratuïta entre els aﬁliats a la Sociedad Española
de Salvamento i la premsa. El setmanari manté que inclourà a les seves pàgines
alguns solts i textos de la nova publicació per contribuir a la causa benèﬁca de
l'entitat.
Tot i l'esmentada periodicitat mensual, sembla que, ﬁnalment, es publica
anualment tal com assegura l'historiador Carles Sapena que en publica la fotograﬁa i apunta que el periòdic és de quatre pàgines i presenta les mides 32x22 cm.
Aquesta mateixa font assenyala que s'edita a la impremta del Semanario del carrer
de la Marina i s'informa sobre l'activitat de l'entitat.
No n'hem pogut localitzar cap exemplar malgrat que tant Sapena com el lector
que respon a les inicials E.D. del periòdic Proa mantenen que va sortir ﬁns al 1887.
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L A SA R DA N A
(1890)

La Sardana

"Periódico Literario, Cientíﬁco y de Noticias"
Palamós
Setmanal. "Sale todos los jueves"
Castellà amb alguns textos en català
24 d'abril de 1890 (núm. 1)
–
–
Director literari, Salvador Albert
–
F. Dato. Composicions poètiques i literàries: Francisco
d'A. Marull, Joan Bta. Camós
Impremta Eleuterio Codolá, la Bisbal
43,7x32 cm
4 pàgines a 3 columnes
–
Núm. solt, 15 cèntims; ídem. endarrerit, 25 cèntims;
Palamós, trimestre, 1,50 ptes.; fora, 1,50 ptes.; estranger
al semestre, 6 ptes.; ultramar a l'any, 13 ptes.
–
–
–
–
–
"Cronica General", a Diario de Gerona de Avisos y
Noticias núm. 170 (25 d'abril de 1890), p. 5; Bertran, L.
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22 Observacions

(1931: 175); Givanel, J. (1931: 280); Torrent, J. (1937:
124); "La villa en Estadística" a Proa, núm. 8 (juliol de
1956), p. 11; Torrent, J. i Tasis, R. (1966: 164); Guillamet, J. (1977: 70); Sapena, C. a "La premsa palamosina",
a Proa, núm. 132 (novembre de 1980), s/p; Medir, R.M.
i Sapena, C. (1988: 33, 47); Trijueque, P. (2000: 134);
Guillamet, J. i Mauri M. (2015: 297-298)
–

PERIÒDIC LITERARI, CIENTÍFIC I DE NOTÍCIES
El 24 d'abril de 1890 apareix La Sardana, amb el subtítol "Periódico Literario,
Cientíﬁco y de Noticias" tot i que algunes referències bibliogràﬁques assenyalen la
seva aparició més tardana. No n'hem vist cap exemplar però Carles Sapena publica
la portada del primer número i reprodueix part de la seva declaració d'intencions
sota l'epígraf "Nuestro titulo":
"Prudente hemos creido encabezar esta publicación con el título
de La Sardana ya porqué vé la luz en el Ampurdán nuestro semanario, ya por estar aquel título desprovisto de toda idea atentatoria
contra nuestros propósitos de neutralidad política y religiosa.
La política y la Religión son organismos que necesitan tratamientos especiales que no están al alcance de todas las inteligencias.
Por otra parte asuntos son aquellos para tratarlos en más vasto
campo que el de un periódico local. En nuestra Sardana se admitirán únicament la literatura, la ciencia, las noticias de interés general, la crítica de las costumbres y otras series de conocimientos que
en nuestro sentir sean susceptibles de constituir en parte el recreo
á que sin duda aspiran nuestros lectores como todos los seres
vivientes.
¡Y verán V.V. que Sardana va á resultar tan original y alegre".47
47

Sapena, Carles. "La premsa palamosina", a Proa, núm. 1 (24 d'abril de 1890), s/p
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Així mateix, Sapena fa una descripció exhaustiva dels continguts tant dels articles treballats en profunditat "Breves apuntes sobre el puente de Alcántara", signat
per F. Dato, com de les composicions de prosa i poesia escrites, per exemple, per
Francisco d'A. Marull i Joan Bta. Camós, respectivament. En aquest mateix sentit,
l'historiador assenyala que s'hi publica una crònica teatral de la funció dels dijous i
els dissabtes, les seccions "Literaria", "Generalidades" que consisteix en una crònica
de la vida local, recomanacions literàries i la difusió de "Conocimientos útiles",
entre d'altres.
El director literari de la publicació és Salvador Albert que, en aquest moment,
és un jove de vint-i-dos anys. Ha seguit els tres cursos de magisteri de primera
ensenyança a l'Escola Normal de Girona entre 1884 i 1887 i, obtinguda la titulació,
continua els estudis a Madrid. Una malaltia fortuïta l'obliga a estroncar els seus
estudis i tornar l'any 1889 a Palamós.48 És durant aquests mesos, l'abril de 1890,
quan s'ha de circumscriure la seva participació a La Sardana. Dos mesos després,
Salvador Albert ingressa a la lògia Redención.49 Desconeixem si encara es publica
el periòdic. No n'hem trobat cap referència que ho acrediti.

Bohigas, Jordi. Salvador Albert. Literat i polític republicà al servei del país dels taps.
Barcelona: Fundació Irla, 2016, p. 22-23
49 Clara, Josep. Els ﬁlls de la llum. Els francmaçons de les comarques gironines (1811-1987).
Figueres: El corral del vent, 1988, p. 57
48
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Salvador Albert i Pey en la seva etapa d’ambaixador
d’Espanya a Brussel·les, [1931-1934].

Autor deconegut. Procedència Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols
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E L ECO D E L A R E D E N C I Ó N
(1891)

El Eco de la Redención
"Organo de la Logia Masónica Rendencion
del Gran Oriente Español"
Palamós
"Se publica siempre que convenga"
Castellà
22 d'abril de 1891 (núm. 1)
Portaveu de la lògia maçònica
–
Director, el president de la Lògia, Joan Ferrer Quintana;
secretari, Just Vaca, c/ Unió, 12
–
Francisco de A. Marull
Imp. y Lib. P. Torres, Girona
32 x 22,5 cm aprox.
4 pàgines a 2 columnes
–
"Gratis"
No presenta anuncis
–
–
–
SAMP. Any 1891: 1
Givanel, J. (1931: 280); "La Villa en Estadística", a Proa,
núm. 8 (juliol de 1956), p. 11; Torrent, J. i Tasis, R.
(1966: 164); Guillamet, J. (1977: 69-70); Sapena, C.
(1980: 7-8); Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33); Clara,
J. (1988: 14, 55-61), Oliu, C. (2014: 13)
–
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PORTAVEU DE LA LÒGIA MAÇÒNICA
El Eco de la Rendención neix com a portaveu de la Lògia Maçònica Redempció
del Gran Orient Espanyol, una entitat que comença a funcionar el 22 de setembre
de 1888 amb un reglament creat d'acord amb la llei d'associacions del 30 de juny
de 1887 i aprovat pel Govern Civil de la província amb data 15 d'abril de 1888.
Una dada a la qual donen rellevància perquè asseguren que són tan legals
com la resta d'entitats de la població (la Sociedad de Salvamento de Náufragos, el
Casino de la Unión, el Centro Económico, La Equitativa o les entitats religioses).
Per contra, acusen una altra entitat de caràcter literari, Lo Contrapás, de no haver-se constituït legalment. De fet, les rivalitats entre aquests dues entitats aﬂoren
en el primer número de la publicació, que ocupa les quatres pàgines d'extensió del
periòdic, a propòsit d'un certamen organitzat per l'associació literària. La lògia es
presta a patrocinar un premi literari del certamen en el qual presenta un exemplar
de tres volums d'acurada enquadernació, titulat El Universo Social, de Salvador
Sanpere i Miquel. El premi s'atorga al treball en prosa o vers que, segons el jurat,
descrigui millor la construcció del temple de Salomó, amb el tema Hiram-Abi, el
principal arquitecte del projecte. Els responsables de Lo Contrapás, però, declinen
tant el tema com el premi:
"tenint en compte que tal vegada no s'ajusta prou al criteri que
informan los certamens de caracter marcadament literari, acorda
[...] substituhintlo per un altre mes en consonancia ab l'esperit que
deu informar un certament literari si's vol que aquesta institució
arreli".
("Nuestro objeto", núm. 1 (22 d'abril de 1891), p. 2)
Des de la lògia maçònica, es prenen la decisió de l'entitat literària com una
ofensa a la qual contesten durament:
"Con el desaire que han pretendido dar á la Logia Redención
no han hecho mas que ponerse en evidencia, ante el público
de Palamós, y demostrar su incomptencia para realizar actos
de la importancia de un certamen literario, que leido el cartel
que tenemos a la vista tiene de todo, literatura, religión, marina,
política, industria y comercio, asuntos profesionales y locales y
hasta algo de broma".
("Nuestro objeto", núm. 1 (22 d'abril de 1891), p. 3)
I encara hi afegeixen:
"Los chicos literarios aun contra su voluntad, han querido dar
gusto al alma del certamen, no precisamente por no aceptar el
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premio [...]: aquí lo que hay es que se ha querido eliminar á dicha
Logia, por aquello de que los masones nos comemos los niños
crudo, y podríamos inﬁccionar la ﬂor natural que es el verdadero
niño de la bola".
("Nuestro objeto", núm. 1 (22 d'abril de 1891), p. 4)
Per tal de donar més entitat a l'esmentada ofensa, l'exemplar es tanca amb un
article de Francisco de A. Marull, president fundador de l'entitat Lo Contrapás,
que lamenta la decisió dels responsables de desentendre's del premi i elabora un
petit treball literari sobre el temple de Salomó i l'arquitecte Hiram:
"más como álguien ha querido ver en el tema citado, tendencia y
compromisos que no existen, no estará de más que, ateniéndome
al libro de la historia, apunte los datos más importantes acerca de
aquel templo, en demostración de la lijereza con que ha procedido
la Junta de Lo Contrapàs al desechar el premio de La Redención".
(Marull, Francisco de A. "El templo de Salomón y la lijereza de
un acuerdo", núm. 1 (22 d'abril de 1891), p. 4)
Els promotors de la publicació coincideixen amb el nom d'alguns dels membres fundadors de la lògia que bategen amb el nom de Redención (que per crear-la
compta també amb la implicació de Josep Bello, Joan Quintà, Pere Ciutat, Enric
Fontanals i Marià López). En l'únic número localitzat hi hem pogut identiﬁcar: el
president de la lògia, de professió secretari de l'Ajuntament, Joan Ferrer Quintana
de 39 anys i el secretari, Just Vaca, de 26 anys.
D'aquests membres fundadors, alguns (Ferrer, Vaca i Quintà) procedeixen
de la Lògia Paz que, segons l'historiador Josep Clara, haurien estat separats dels
òrgans directius per certes irregularitats.50 Segons Clara, la lògia Redención exerceix una major inﬂuència ja que va aconseguir l'adhesió de maçons procedents de
La Paz. L'any 1891, any de l'aparició de la publicació, compta amb 46 germans,
un dels moments documentats amb més nombre d'adherits.
Els historiadors Joan Torrent i Rafael Tasis asseguren que la publicació té una
periodicitat mensual encara que a la portada s'assenyala que "se publica siempre
que convenga". Per contra, Joan Givanel únicament parla de dos números en dates
diferents (22 d'abril i 15 de maig) però només n'hem localitzat el primer.

50
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Capçalera de la publicació El Eco de la Redención (1891).
Procedència SAMP
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La Labor Corchera

"Periódico defensor de los intereses
de la clase trabajadora"
Palamós
Setmanal. "Saldrá todos los domingos"
Castellà amb algun article esporàdic en català
7 de febrer de 1892 (núm. 1) 20 de març de 1892 (núm. 5)
Informació obrera
Anarquista
Direcció: Antonio Morató Morell,
c/ Munt, 86
–
P. Valls, Francisco Ballesta
Imp. de M. Vaca, Palamós
37,7 x 27,3 cm
4 pàgines a 2 columnes
–
Núm. solt, 5 cèntims; Espanya al trimestre, 1 pta; fora
d'Espanya, 1 pta. més el franqueig; paquet de 30 exemplars, una pta.
No s'hi presenten anuncis
–
–
–
IISG. 1892: 3-5
"Cronica General", a Diario de Gerona de avisos y
noticias, núm. 700 (12 de febrer de 1892), p. 6; "Dietari
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22 Observacions

del Principat", a La Veu de Catalunya [Barcelona], núm.
7 (14 de febrer de 1892), p. 82; Arbeloa, V.M. "La
Prensa Obrera en España", a Revista de Fomento Social
[Madrid], núm. 102 (abril-juny 1970), p. 171, 180;
C.S.A. "Quelcom més sobre la nostra premsa", a Proa de
Palamós, núm. 143 (novembre de 1981), p. 5; Medir,
R.M. i Sapena, C. (1988: 33); Oliu, C. (2014: 13)
–

DEFENSOR DE LA CLASSE TREBALLADORA:
NI DÉU, NI PÀTRIA, NI AMO
La labor corchera, apareguda el febrer de 1892, és una publicació reivindicativa
que neix amb la vocació de donar suport als interessos de la classe treballadora tal
com expressen repetidament a través de les seves pàgines amb una terminologia
pròpia del moviment obrer:
"defender los intereses de los explotados y cuyo propósito es
organizar libremente las huestes desheredadas hasta acabar con
el actual régimen que nos esclaviza al yugo capitalista".
("A los obreros de Cassá de la Selva ocupados en la Industria
Corchera", núm. 3 (21 de febrer de 1892), p. 3)
La premsa coetània notiﬁca la seva aparició encara que algunes publicacions,
com el Diario de Gerona: de avisos y noticias, es mostren crítics amb la seva declaració de principis:
"no sabemos que tiene que ver con el anarquismo la labor de una
de nuestras mas honradas clases trabajadoras.
Como debut maniﬁesta que los anarquistas no deben tener ni
Dios, ni Patria, ni Señor.
Valiente porvenir se les espera sin esos elementos".
("Cronica General", a Diario de Gerona: de avisos y noticias, núm.
700 (12 de febrer de 1892), p. 6)
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Aﬁrmació a la qual els promotors de La Labor Corchera responen incisivament:
"¡Hipócrita! ¿Cuál es el porvenir que se nos espera estando de
contínuo supeditados á esa funestísima trinidad?

Ante la idea de Dios, el pueblo permanece sumiso é ignorante;
ante la de Patria, se originan guerras sangrientas de nación á
nación; y ante la de Señor, preexiste la explotación del hombre
por el hombre, la que produce la miseria, el hambre y el crimen.
En cuanto á aquello de parecerle ja verosímil á el Diario de
Gerona el título de La Labor Corchera que lleva nuestro periódico,
diremos: que todo trabajo, ó toda labor, no importa que sea de
una de nuestras mas honradas clases trabajadoras, deseamos que se
efectúe anárquicamente.
Ahi tienes descifrafo el enigma ¡zopenco!"

("Mesa revuelta", núm. 3 (21 de febrer de 1892). p. 4)

La publicació apareix deslligada de tot tipus de prejudicis i de servituds clientelars, amb una clara tendència anarquista pròpia del moment que està vivint el
moviment obrer a la resta d'Europa. D'aquí que des de les seves pàgines es mostri
contundent quan aﬁrma que s'ha acabat el "juego político" i que s'ha arribat a un
període que anomena "eminentemente revolucionario":
"Asi como el ratón no puede esperar el apoyo del gato para adquirir su completa libertad y asegurar su subsistencia, de la misma
manera el obrero, por la adquisición de conocimientos ﬁlosóﬁcos
sociales, comprendo que su emancipación ha de ser obra de su
propio esfuerzo. [...]
A los trabajadores no nos asustan cárceles, presidios ni cadalsos;
no nos arredran la pólvora y metralla, las bayonetas incoscientes
ni la mercenaria espada; [...] no hay fuerza capaz en el mundo, por
brutal que ésta sea, para hacer retroceder un ápice á los decididos
defensores de la inmortal Anarquía.
Ya lo sabeis, bárbaros burgueses que vivís del robo: reprimid
fuerte ahora que os toca el turno á vosotros, pero no olvideis que
nosotros somos de aquellos que dicen: – Ojo por ojo y diente
por diente.–"
(B. "Presagios", núm. 3 (21 de febrer de 1892), p. 1-2)

La tasca reivindicativa del periòdic arriba en un moment de plena aﬂuència
de lluita del moviment obrer amb una gran proliferació de fulls, periòdics,
fullets i llibres anarquistes, la celebració de reunions obreres, mítings, certàmens,
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constitució de centres obrers, grups i societats de resistència al capital. El moviment
obrer reivindica la jornada de vuit hores i, si bé Palamós té un paper secundari
en relació a Sant Feliu de Guíxols que encapçala la lluita obrera, hem de tenir en
compte que l'aparició d'un periòdic anarquista d'aquest tipus denota el desig de
l'emancipació obrera. Per això, el seu àmbit d'acció no se circumscriu únicament a
la comarca del Baix Empordà sinó que els promotors es dirigeixen també als obrers
de Cassà de la Selva, d'Agullana i, esporàdicament, donen notícia de la repercussió
que ha tingut a altres punts de la geograﬁa espanyola. En aquest sentit, assenyalen
la negativa del fabricant de taps d'Algesires, Carles Pla, de permetre l'accés del
periòdic als seus treballadors:
"ha prohibido á nuestro corresponsal de dicha localidad repartir
La Labor Corchera entre los trabajadores de su fábrica.
Cónstele á ese hipócrita defensor de la libertad que por más
absurdas prohibiciones que disponga no se intimidarán nuestros
suscritores de Algeciras. Y nuestro corresponsal tampoco".
("Mesa revuelta", núm. 3 (21 de febrer de 1892), p. 4)
Del director del periòdic, Antonio Morató Morell, en coneixem poques
dades malgrat que l'ideari anarquista que hi impregna topa frontalment amb
la idea de la República i considera que és absurd que el treballador aposti per
una república federal:
"si hoy se observa cierta resignación en algunos trabajadores es
debido á su ignorancia; si hóy creen en la eﬁcacia de la república
que les propagan sus esquilmadores de levita, guantes, frac y
gorro-frigio, mañana, más experimentados y hasta más ﬁlósofos,
comprenderán que han sido víctimas de un engaño criminal.
Cuando mediten y deduzcan que en plena república federal el
robo está legalizado por el Estado; cuando se dén cuenta de que
en una república es ilusorio aquello de la libre manifestación del
pensamiento [...] como una monarquía, un gobierno republicano
persigue, encarcela, ahorca y ametralla á los trabajadores cuando
reclaman sus derechos".
(B. "Los que luchan por la libertad", núm. 4 (6 de març de 1892), p. 2)
Per al periòdic, la república és tant sinònim de tirania com la mateixa monarquia i, per contra, l'anarquia s'assimila a la llibertat que tant anhelen. En aquest
sentit, promocionen alguns lemes ben indicatius de la seva raó de ser que abunden
en la publicació: "¡Muera el bandolerismo burgues! ¡Abajo la tiranía republicana!
¡Viva la redentora Anarquia!".
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El ﬁnançament del periòdic, en l'àmbit local, no és fàcil en un moment
que la lluita obrera tot just s'organitza. Per exemple, el 21 de febrer de 1892
s'assenyala que
"a causa de haberse roto á última hora una pieza de la máquina de
la imprenta, no ha sido posible publicar el periódico hasta hoy".
("A nuestros lectores y correpsonsales", núm. 3 (21 de febrer de
1892), p. 4)

En total, sabem que almenys se'n publiquen cinc números, els tres últims dels
quals hem pogut consultar. En el darrer, del 20 de març de 1892, s'homenatja vint
anys després els obrers màrtirs que moren el 18 de març de 1871 durant la proclamació de la Commune de París. El llenguatge és especialment cru amb consignes
de Francisco Ballesta demanant "¡Venganza, venganza!" en relació a aquest breu
moviment insurreccional que va governar la capital francesa entre el 18 de març
i el 28 de maig de 1871, instaurant un projecte polític popular autogestionat que
alguns autors han assimilat a l'anarquisme o al comunisme. De fet, l'interès pels
avenços de la lluita obrera més enllà de la comarca hi són presents. A la publicació
hi abunden les notícies d'arreu d'Europa en què s'exalta l'emancipació d'aquest
col·lectiu i les accions reivindicatives que protagonitzen.
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Sortida de La Corchera Internacional de Palamós, [1910].

Autor desconegut. Procedència Col·lecció Palet Lebeau. SAMP
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Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio,
Industria y Navegación de Palamós
"Defensor de los intereses generales de la Comarca
Bajo-Ampurdanesa" (des del primer d'abril de 1892
ﬁns al maig de 1904); "Defensor de los intereses generales de la Comarca" (des del juny de 1912 ﬁns al
desembre de 1930); "Defensora de los intereses generales de la Comarca (des del gener de 1931 ﬁns al juny de
1936); "Boletín informativo" (des de l'octubre de 1959
ﬁns al maig de 1960)
Palamós
Primera època: mensual amb periodicitat irregular en
alguns mesos tot i que, en alguns casos, s'assenyala "Se
publica una vez al mes" (des del primer d'abril de 1892
ﬁns al novembre de 1896); segona època: mensual (des
del febrer de 1902 ﬁns al maig de 1904); tercera època:
irregular amb periodicitat alternada bimestral/trimestral
i s'assenyala "Se publica los meses que se considera
necesario" (des del juny de 1912 ﬁns al desembre de
1930); quarta època: trimestral (des del gener de 1931
ﬁns al juny de 1936); cinquena època: mensual (des de
l'octubre de 1959 ﬁns al maig de 1960)
Castellà
1 d'abril de 1892 (núm. 1) - maig de 1960 (núm. 8).
Primera època: 1 d'abril de 1892 (núm. 1)- novembre
de 1896 (núm. 49); segona època: febrer de 1902 (núm.
50) - maig de 1904 (núm. 77); tercera època: juny de
1912 (núm. 1) - octubre/novembre/desembre de 1930
(núm. 85); quarta època: gener/març de 1931 (núm. 1) abril/juny de 1936 (núm. 22); cinquena època (malgrat
que ells indiquen quarta època i comencen numeració):
octubre de 1959 (núm. 1) - maig de 1960 (núm. 8)
Informació econòmica
–
Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación.
Administració (només consta a la quarta època). Plaça
Wilson, 2 (des del gener de 1931 al juny de 1932); plaça
11 de febrer, 2 (des del juliol/setembre de 1932 ﬁns al
setembre de 1933); plaça 11 de febrer, 1 (des de l'octubre
de 1933 a juny de 1936)
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9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
11. Nom i adreça
de l’impressor

Martí Roger, Miquel Vingut Corris 51

12. Format

26 x 18 cm (des del juny de 1892 ﬁns al desembre de
1913); 23/24 x 16,5/17 cm (des del gener de 1914 ﬁns al
juny de 1936); 21,5 x 15,5 cm (des de l'octubre de 1959
ﬁns al maig de 1960)
4-34 pàgines a 1-2 columnes
(des de l' 1 d'abril de 1892 ﬁns al maig de 1960)
–
–

13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades

51

"Los socios de esta Camara de Comercio". J. Ferrer
Quintana, M. Fau
Primera i segona època: Paciano Torres, Impremta,
Girona; tercerca i quarta època: La Gutenberg, impremta
(probablement des del juny de 1912 ﬁns al setembre de
1916); Llorens Castelló, Palamós que s'alternarà amb
Llorens, Talleres Gráﬁcos, Palamós (des de l'octubre
de 1922 ﬁns almenys el desembre de 1931); cinquena
època: Imprenta Grassot, Londres, 48, Palamós (des de
l'octubre de 1959 ﬁns al maig de 1960)

No n'hi ha
–
–
–
ACOCINP. Any 1892: 1-9; Any 1893: 10-21; Any
1894: 22-25, 27-33; Any 1895: 34-39; Any 1896: 40-49;
Any 1902: 50-60; Any 1903: 61-72; Any 1904: 73-77;
Any 1912: 1-6; Any 1913: 7-12; Any 1914: 13-18; Any
1915: 19-24; Any 1916: 25-28; Any 1922: 54; Any 1923:
55-58; Any 1924: 59-62; Any 1925: 64-66; Any 1926:
67-69; Any 1927: 70-73; Any 1928: 74-77; Any 1929:
78-81; Any 1930: 82-85; Any 1931: 1-4; Any 1932: 5-8;
Any 1933: 9-12; Any 1934: 13-16; Any 1935: 17-20;
Any 1936: 21-22 ACSE. Any 1914: 13 AHCB. Any
1931: 3 BPG. Any 1959: 1-3; Any 1960: 4-8 HMM.
Any 1902: 50-60; Any 1903: 61-71; Any 1904: 73-77;
Any 1929: 81; Any 1930: 83 SAMP. Any 1934: 14

Roger, Martí. "En Miquel Vingut i Coris", a Marinada, núm. 52 (mar de 1918), p. 38
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21. Referències

22. Observacions

"Crónica general", a Diario de Gerona: de Avisos y
Noticias, núm. 412 (20 de febrer de 1891), p. 4; "Crónica
general", a El Noticiero [Sant Feliu de Guíxols], núm. 21
(14 d'abril de 1892), p. 5; Bertran, Ll. (1931: 174);
Torrent, J. (1937: 124); "El Boletín Informativo de la
Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós" a "Balcón a la calle", a Proa, núm. 47
(octubre de 1959), p. 15; Sapena, C., "La premsa
palamosina", a Proa, núm. 130 (agost de 1980), p. 11;
Carreres, J. "Palamós: 100 anys de premsa" a "L'Ull de
bou", a Punt Diari [Girona], núm. 1.377 (31 de juliol de
1983), p. 7; Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33)
–

L'EXPRESSIÓ DELS INDUSTRIALS I COMERCIANTS

La Cambra Oﬁcial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós es funda
el 9 d'abril de 1886, pocs mesos després del Reial decret que en permet la creació
a les capitals de província i a les poblacions que tenen duana de primera classe.
L'organisme apareix com a projecte regenerador d'un sector de propietaris que
veuen en l'associacionisme la manera de mantenir i desenvolupar la seva inﬂuència
econòmica. Es crea a Palamós però rep el suport d'industrials i comerciants de
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, la Bisbal, Cassà de la Selva, Llagostera, Tossa
de Mar, Calonge i Begur.
Pocs anys després de l'establiment de la Cambra, els promotors n'impulsen
un butlletí propi. El primer d'abril de 1892 apareix el seu òrgan d'expressió, el
Boletín de la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación de Palamós com a
"Defensor de los intereses generales de la Comarca Bajo-Ampurdanesa". En la
seva declaració d'intencions manifesten clarament els seus objectius corporativistes
i amb quina ﬁnalitat treballen:
"nuestro propósito, tiende únicamente á trabajar para el porvenir,
defendiendo todas aquellas reformas necesarias y beneﬁciosas
para los intereses comerciales, industriales y marítimos de nuestra
comarca, sin perjuicio de prestar nuestro concurso á todas aquellas
Corporaciones que lo soliciten y nuestro apoyo para defender ó
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recabar de los poderes públicos todas aquellas leyes necesarias a
los intereses que deﬁendan [...] estamos dispuestos a defender
toda cuestión justa y legal pertenezca ó nó á cuialquiera de la
escuelas proteccionistas ó librecambistas".
(La redacción. "Nuestro propósito", núm. 1 (1 d'abril de 1892), p. 1)

En el butlletí s'hi difonen tant els aspectes tècnics com les idees polítiques
i econòmiques que van aparellades al projecte interclassista de la Cambra però
també el dia a dia de l'entitat. Per exemple, l'acord de llogar un local a partir de
1902, ﬁns aleshores la institució té la seu a l'Ajuntament. També s'informa puntualment dels nomenaments i dels càrrecs de la junta amb una relació exhaustiva
d'aquells prohoms que n'han ocupat la presidència: Martí Roger, Manel Jubert,
Josep Genís, Narcís Palau, Martí Montaner, entre molts d'altres.

Com que aquest article no pretén ser una història de l'actuació de la Cambra
sinó una interpretació de la publicació, ens centrem en aquells fets més rellevants
als quals es refereix la difusió de l'activitat corporativa. En aquest sentit, la indústria
surotapera, com a font econòmica principal, és el tema que des de l'inici ocupà
més pàgines. Els períodes de reforma aranzelària i les negociacions del tractat de
comerç són els que generen més debat. El criteri majoritari dels promotors de
la Cambra és mantenir el lliurecanvisme tenint en compte l'interès per les exportacions tot i el posicionament d'una part del sector partidari de gravar-ne la sortida.
En aquest sentit, són habituals articles i quadres estadístics a favor de tractats de
comerç i la matèria aranzelària: dades del comerç de taps i suro d'Espanya i la
comparativa amb altres països, informes i instàncies per ﬁxar-ne els preus; però
també el plantejament que fa sobre la llei del timbre, la contribució industrial i la
modiﬁcació del codi de comerç, entre d'altres. També s'informa dels nombrosos
actes impulsats des de la Cambra en defensa de la indústria surera que tenen lloc
a Girona, a Barcelona, a Madrid i a l'estranger. En aquest sentit, hi abunden els
acords signats a les juntes ordinàries i extraordinàries, les comunicacions amb els
ministeris, les informacions econòmiques sobre la població, els comunicats oﬁcials
que es recullen en seccions pròpies titulades: "Sección libre", "Relaciones y visitas",
"Corcho y tapones" i "Tareas de la cámara".

Pel que fa a les qüestions locals, el president Martí Roger gestiona l'any 1887
des de Madrid l'autorització perquè s'obri al servei públic el tramvia de Flaçà a
Palamós, les obres del qual s'havien enllestit el 1886. També esmerça esforços per
a la construcció de la carretera de Sant Feliu a Palamós que culmina l'any 1895. I,
en la mateixa línia, fa nombroses gestions per a l'aprovació del projecte del port,
les obres del qual comencen el 1902. Importància cabdal té també la instal·lació
del telèfon i, posteriorment, les gestions perquè el tramvia porti un segon correu.
Els anys extrems de la publicació comprenen seixanta-vuit anys, però en
realitat la durada és molt més curta i aplega vint-i-nou anys dividits en cinc
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períodes encara que la publicació només en compta quatre. De la primera, entre
l'abril de 1892 i el novembre de 1896, en surten 49 números malgrat que la seva
aparició no és gens fàcil:
"La Junta Directiva ha procurado por todos los medios vencer
los inconvenientes que la publicación del Boletín Oﬁcial ofrecia
con respecto á la persona ó personas encargadas de su redacción y
ﬁnalmente podemos asegurar á los Señores Sócios que tal como
habrá de publicarse este boletín no volverá á sufrir demora su
aparición mensual".
(La redacción. "Á nuestros asociados", núm. 35 (febrer, març, abril,
maig de 1895), p. 1)
És signiﬁcativa la portada en què celebren el quart centenari de l'arribada de
Cristòfor Colom a Amèrica l'octubre de 1892 i, aquell mateix any, algunes esqueles
de prohoms que surten a primera pàgina. Per exemple, la de Joaquín Angoloti, president de la Cambra de Comerç de Madrid. Són anys, però, que les conseqüències de
la guerra de Cuba i Filipines passen facturen a la situació econòmica ja que, diuen,
el Govern està més per l' "alta política" que per les qüestions locals i lamenten que
les tasques de les càmeres quedin suspeses provisionalment:
"no olviden que en su interés está hacerse oir cuando sea ocasión
oportuna: por lo tanto precisa que se estudie ahora, lo que para
entonces convenga que se haga, aprovechando en el estudio de
cuestión tan importante, el paréntesis que la fuerza de las circunstancias nos impone".
(F. "Paréntesis", núm. 47 (setembre de 1896), p. 2)
Potser la situació econòmica general pot explicar que s'aturi la publicació
del butlletí ﬁns que una assemblea general del 26 de gener de 1902 decideix
reprendre-la'n mensualment amb
"el solo propósito de defender los intereses generales de la Industria, Comercio y la navegación".
(La redacción. núm. 50 (febrer de 1902), p. 1)
D'aquesta manera, reapareix amb el mateix subtítol ﬁns al maig de 1904 en
què és interrompuda de nou. En aquesta etapa, la revista busca la complicitat
econòmica i el suport d'industrials i comercials per contractar anuncis que
contribueixin al ﬁnançament del butlletí:
"Muchos industriales y comerciantes de la comarca anuncian sus
casas ó sus productos en periódicos locales, en anuarios, etc.
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Creemos poder ofrecerles mayor publicidad anunciando en este
Boletin, puesto que, además de ser mandado á todos los Sres.
Asociados y á todas las Camaras de Comercio de la Península,
tenemos especial empeño en remitirlo á todas aquellas corporaciones, entidades, sociedades, etc., cuyo ﬁn y objeto son los
diversos ramos de la industria y de comercio y también á todas
las Camaras de Comercio Españolas del Extrangero".
("Camara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación", núm. 52
(abril de 1902), p. 2)
Segons els promotors de la revista, els esforços esmerçats tenen recompensa ja
que no només augmenta el nombre d'associats passant de 49 a 89 sinó que també
creix el nombre d'ingressos per quotes. De les 1.200 ptes. s’aconsegueix ingressar a
caixa 5.200 ptes.52
La tercera etapa, que s'inicia el juny de 1912 i és la més llarga, s'encapçala
amb una declaració d'intencions que manté la continuïtat en relació amb les
etapes anteriors:
"Al reaparecer este Boletin, reitera á la prensa en general el
testimonío de su consideración y saluda muy afectuosamente á
los antiguos socios de esta Cámara y muy especialmente á todos
aquellos que por ministerio de la léy han venido á robustecer los
trabajos de esta entidad que ahora como siempre dedicará su esfuerzo al progreso moral y material de la cámara y muy especialmente procurará contribuir en la medida de sus fuerzas á todo
aquello que signiﬁque los beneﬁcios para la industría corcho
taponera á la que ha dedicado y dedicará todo su esfuerzo".
(La redacción, núm. 1 (juny de 1912), p. 1)
Coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial, des de la Cambra es fan
gestions amb el president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba, per resoldre
la "situació crítica" per la qual travessa la comarca.
En aquesta època, també apareixen esqueles a portades, com ara la de Martín
Cama y Prats del juliol-agost de 1914, soci fundador de la Cambra a Palamós i
vicecònsol d'Espanya a Reims (França), o bé la necrològica de Martín Montaner
y Coris de qui diu que des de la creació de la càmara és "su más constante y activo
colaborador".53
A la dècada dels vint, observem que la secció "Tareas de la Cámara" funciona com
una mena d'editorial en què s'escriuen les prioritats dels promotors de la Cambra i les
tasques especíﬁques de cadascuna de les seccions: mercantil, industrial i nàutica.
52

"Adelante todos...", núm. 58 (juliol de 1902), p. 1
Martín Montaner y Coris", núm. 68 (juliol, agost i setembre de 1926), p. 2

53 "D.
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La quarta etapa s'inicia pocs mesos abans de la proclamació de la Segona
República. El gener de 1931 reapareix el butlletí que malgrat expressar "que
siempre se mantuvo alejada de toda contienda política" accepta el nou règim
establert i, acordat per unanimitat, tant el president com el secretari visiten
l'alcalde del govern provisional de la República i el governador civil de la
província.54 Entre principis de 1931 i mitjan 1936, el butlletí presenta nombroses seccions que presenten una àmplia varietat de continguts: "Composición de
la cámara", "Régimen interior", "Archivo-biblioteca", "Regimen economico",
"Vida de relación", "Expansión comercial", "Aranceles y aduanas", "Gestiones
y asuntos varios", "Datos y servicios", "Avisos", "Legislació". A la darrera etapa,
en plena època franquista, es mantenen alguns continguts però dura pocs
mesos i només en surten 8 números. Ells mateixos mostren la seva declaració
d'intencions sota l'epígraf "A título de presentación" en què pretenen establir el
contacte directe amb els lectors i volen ser continuadors de les etapes anteriors
amb la seva adhesió al règim franquista:
"La importancia económica de la demarcación de esta Cámara
está bien demostrada. El Comercio ha quedado muy incrementado de unos años a esta parte con la aﬂuencia del Turismo,
aumentado notablemente las ventas al por menor y fomentando
el desarrollo de la Hostelería.
La Industria, en sus varias facetas; corchera, cerámica, tubería
metálica y de goma, construcción de maquinaria, etc., ha conseguido crear a través del tiempo una tradición de zona industrializada, quedando acreditada en cada una de sus ramas con el
marchamo de la calidad.
Referente a la Navegación, tiene mucha importancia la pesca que
extrae del litoral de nuestra demarcación. En cuanto a comunicaciones marítimas y operaciones de carga y descarga se está en
buenas condiciones para incrementar los actuales tonelajes.
[...] La sola puesta en marcha del Plan de Estabilizacion de la
Economía Española justiﬁcaría el deseo de prestar a nuestros
asociados, toda la información posible para ayudarles a un
mejor desenvolvimiento de sus economías particulares, a las que
deseamos una ascensión continuada, para lograr el engrandecimiento de nuestra Zona en sus tres pilares de COMERCIO,
INDUSTRIA y NAVEGACION, que es sinónimo de hacer
la ESPAÑA GRANDE que todos deseamos y para cuyo ﬁn
laboramos".
("A titulo de presentación", núm. 1 (octubre de 1959), p. 1)
54
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En aquest moment, es manté l'interès per potenciar la informació amb seccions que recullen alguns aspectes, com ara "Vida Corporativa", "Disposicions
Oﬁcials", "Noticiario", entre d'altres.
Durant la seva publicació, el butlletí manlleva articles d'altres revistes
econòmiques d'àmbit local, com ara la Revista Corcho-taponera de Sant Feliu de
Guíxols amb una relació de textos de Salvador Albert; o bé, Boletin de Fomento
de la Industria Nacional corcho-taponera de Cassà de la Selva.
Tenim poques dades de l'equip de redacció encara que a la mateixa capçalera
s'assenyala que hi poden intervenir tots els associats. Tot i així, algunes referències apunten al president Martí Roger que escriu alguns articles rellevants abordant l'economia, i també Miguel Vingut, malgrat la possibilitat d'identiﬁcar els
seus escrits:
"la seva dèria de no ﬁrmar els articles periodístics fa que molts
no el coneguin en aquest aspecte; repassant la col·lecció del
Butlletí de la Cambra de Comerç d'aquesta els qui sàpiguen
endevinar-lo per l'estil, veuran que ha tractat varies vegades
del problema surer".
(Roger, Martí. "En Miquel Vingut i Coris", a Marinada, núm. 52
(mar de 1918), p. 38)
El butlletí deixa de publicar-se l'any 1960, però dos anys després una altra publicació, Proa, ofereix als responsables de la Cambra Oﬁcial de Comerç, Indústria
i Navegació de Palamós les seves pàgines perquè mensualment exposin notícies
i estadístiques relacionades amb l'activitat econòmica. L'esmentada secció s'inaugura el maig de 1962 amb les dades d'exportació surotaperes. El butlletí ﬁnalitza
en plena etapa franquista com una de les publicacions editades a Palamós de més
durada, clau per entendre el sector econòmic de la seva població i de la comarca.
En aquest sentit, la seva lectura i anàlisi és imprescindible per conèixer en profunditat una institució com la Cambra Oﬁcial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palamós, des dels homes que van encapçalar el projecte ﬁns a les seves inquietuds,
passant pel pols econòmic de la comarca.
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1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2. Lloc d’edició
3. Periodicitat
4. Llengua o llengües
5. Dates del primer i de
l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes

14. Tiratge i difusió

LA SENYERA
(1898)

La Senyera
"Setmanari catalá"
Palamós
Setmanal
Català
20 de febrer de 1898 (núm. 1) - gener de 1899 (núm.
41). Encara que el darrer que hem vist correspon a l' 11
de desembre de 1898 (núm. 40)
Informació d'interès general i local, i literària
Catalanista
C/ Major, 27, Palamós. Administrador: Joan Bruguer,
Palamós (des del 6 de març de ﬁns al primer de maig de
1898); Esteve Colominas (des del 8 de maig de 1898)
Director: Francisco Xavier Bonet y Clara (signava amb
el pseudònim Fra Llatins).55 Redactors: Francesc d'A.
Marull,56 Joan Bautista Camós.57 Capçalera: J. Llaverias
Frederich Pujolá,58 Narcís de Fontanilles,59 Salvador
Albert,60 Romualdo Vidal,61 Josep Dalmau Carles,62
Josep Franquet Serra.63
Imp. Octavi Viader, Sant Feliu de Guíxols
32 x 22 cm
4 pàgines a 1-2 columnes (20 de febrer de 1898); 8
pàgines a 1-2 columnes (des del 27 de febrer ﬁns al 27
de març de 1898); 12 pàgines a 1-2 columnes (des del 3
d'abril ﬁns al 10 de juliol de 1898); de 8 pàgines a 1-2
columnes (des del 17 de juliol ﬁns a l'11 de desembre de
1898)
–

"Noticies", a Lo Gerones [Girona], núm. 216 (5 de juny de 1898), p. 2; "Secció de noticias",
a L'Olotí [Olot], núm. 541 (12 de juny de 1898), p. 8. Utilitzava el pseudònim Fra Llatins.
Vegeu: "Francisco Xavier Bonet y Clara", núm. 17 (12 de juny de 1898), p. 1
56
"Novas locals", núm. 3 (6 de març de 1898), p. 5; "Novas locals", núm. 19 (26 de juny de 1898),
p. 9; "Novas locals", núm. 28 (28 d'agost de 1898), p. 4
57 "Noticiari", núm. 8 (10 de novembre de 1930), p. 4
58 "Novas locals", núm. 15 (29 de maig de 1898), p. 8; "Novas locals",
núm. 21 (10 de juliol de 1898), p. 7
59 "Regionals", núm. 17 (12 de juny de 1898), p. 9
55

70

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

15. Preus de venda
i de subscripció

16. Preus i percentatge
de publicitat

17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències

20. Col·leccions conservades
21. Referències

Núm. solt. 0,10 ptes., Palamós, tres mesos, 1,50 ptes.;
fora, tres mesos, 2 ptes.; estranger i ultramar, 1 any, 12
ptes.; exemplar endarrerit, 0,20 ptes. (des del 20 de
febrer ﬁns al 27 de març de 1898); núm. solt 0,15 ptes.,
Palamós, tres mesos, 1,50 ptes.; fora, tres mesos, 2 ptes.;
estranger i ultramar, 1 any, 12 ptes.; (des del 3 d'abril
ﬁns a l' 11 de desembre de 1898)
Plana 7, tota, 3 ptes.; mitja, 1,50 ptes.; quart, 1 pta.; vuitè,
0,60 pta.; setzè, 0,40 pta.; plana 8, tota, 5 ptes.; mitja,
2,50 ptes.; quart, 1,50 pta.; vuitè, 0,80 ptes.; setzè, 0,60.
S'hi afegeixen algunes notes: "1ª Als anunciants per sis
mesos se'ls fará el descompte del 25 per 100 sobre'ls
preus ordinaris, y als per un any el descompte del 50 per
100; 2ª Los suscriptors tindrán el dret del 25 per 100
de descompte; 3ª Tothom que porti sis suscripcions, pot
disposar d'un setzau de plana, gratis, y qui'n porti 12, de
un octau; 4ª El pago se fará per endevant" (20 de febrer
de 1898); "Anuncis y comunicats, á preus convinguts"
(des del 6 de març ﬁns al 20 de novembre de 1898)
Anuncis de Palamós, Palafrugell i Barcelona
–
A la secció "Novas locals" s'assenyala que no ha sigut
possible publicar el periòdic en les tres últimes setmanes
"per circunstancias complertament estranyas al carácter
del periódich" 64
MP. Any 1898: 7, 12, 23, 31-32, 34-35, 38 BC. Any
1898: 10, 34-36 SAMP. Any 1898: 1-12, 14-40
"Noticias", La Lucha [Girona], núm. 6397 (20 de febrer
de 1898), p. 3; "Noticies", Lo Gerones [Girona], núm.
202 (27 de febrer de 1898), p. 3; Roger i Crosa, Miquel.
"Als joves palamosins", a La Senyera, núm. 1 (22 de
setembre de 1930), p. 1-2; Bertran, Ll. (1931: 174); );
Torrent, J. (1937: 124); Givanel, J. (1937: 280);

"Novas locals", núm. 20 (3 de juliol de 1898), p. 6
locals", núm. 23 (24 de juliol de 1898), p. 5
62 "Novas locals", núm. 24 (31 de juliol de 1898), p. 5; "Novas locals",
núm. 29 (4 de setembre de 1898), p. 6
63
"Novas locals", núm. 24 (31 de juliol de 1898), p. 5
64 "Novas locals", núm. 30 (2 d'octubre de 1898), p. 4
60
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LA SENYERA
(1898)

Referències

22. Observacions

"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11; Tasis, R. i Torrent, J. (1966: 164); Guillamet, J.
(1977: 71); Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa,
núm. 132 (novembre de 1980), p. 5; Carreres i Péra,
J. "Palamós: 100 anys de premsa" a "L'Ull de Bou", a
Punt Diari [Girona], núm. 1.377 (31 de juliol de 1983),
p. 7; Medir, R. M. i Sapena, C. (1988: 33); Trijueque,
P. (2000: 136, 143); "Cosetes del setmanari català La
Senyera", a "Coses de Palamós", a El blet i el blat, núm.
112 (11 de desembre de 2009), p. 450; Oliu, C. (2014:
14); Guillamet, J. i Mauri, M. (2015: 298-299
La publicació es pot comprar a Barcelona, al quiosc núm.
1, d'en Ramon Ribes, "a la Rambla del Mitj, devant del
Lyon d'Or"

SETMANARI CATALANISTA

"¿Publiquém un periódich? nos digué un día.

Tots diguérem que sí, segurs com estavam de que impulsat per ell
se'ns faría lleugera nostra tasca y tindría un éxit somrisent lo seu
projecte".

(La redacció. "Francisco Xavier Bonet y Clara", núm. 17 (12 de
juny de 1898), p. 1)

La proposta periodística és de de Francesc Xavier Bonet Clara, literat i doctor
en ﬁlosoﬁa i lletres que havia col·laborat a les redaccions d'algunes capçaleres
barcelonines, com ara El Correo Catalán, Las Noticias i, d'altres de locals, com en
El Distrito de Palafrugell. Bonet, que té una sòlida formació en literatura, música i
llengües, com ara el llatí i el grec, utilitza justament com a pseudònim Fra Llatins.
Ell és l'artífex de les tertúlies a "son chalet de la Farola" de Palamós on es reuneixen
aquest grup de joves (el doctor en dret, Martí Roger; Joan B. Camós 65 i, probablement, també Frederich Pujolá, Narcís de Fontanilles, Salvador Albert, Romualdo
Vidal, Josep Dalmau Carles, Josep Franquet Serra i Francesc A. Marull, entre d'altres) amb inquietuds intel·lectuals pròpies i que formen part de la futura redacció
de La Senyera. Aquest grup també l'integren Joan Valmaña, Miquel Vingut, Joan
Bruguer i Lluís Oliu. 66 Amb l'aprovació de la resta de companys i el lideratge de
Bonet ràpidament:
Roger i Crosa, Miquel. "Als joves palamosins", a La Senyera,
núm. 1 (22 de setembre de 1930), p. 1-2
66 Ibídem
65
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"lo projecte fou realitat; sortí'l periódich. Tot lo que valga se deu
á n'ell. Fins lo títol es seu; ell batejá La Senyera".67
(La redacció. "Francisco Xavier Bonet y Clara", núm. 17 (12 de
juny de 1898), p. 1)
En un article retrospectiu, Miquel Roger –uns anys més jove que Bonet i els
seus companys–, recorda que quan era adolescent i "amb ulls admirats", entrava a
la redacció de La Senyera, ubicada en un baix del carrer Major, des d'on
"allí veia com En Xavier Bonet, genuí mediterrani, declamava
amb gestes d'entusiasme unes poesies de N'Emili Guanyabens i
En Joan M. Guasch amb què es veia honorada la Revista".
(Roger i Crosa, Miquel. "Als joves palamosins", núm. 1 (22 de
setembre de 1930), p. 1)
La vinculació entre aquests joves de posició acomodada, encapçalats per Bonet,
ve de lluny:
"no eran solzament aquells llassos de confraternitat professional,
per la compenetració de ideas y sentiments que porta en ella
tota publicació periódica, sino que's trobavan aumentats per los
íntims afectes de l'amistat, nascuts ja entre'ls primers jochs de la
infantesa, y continuats sense interrupció per espay de poch més
de vint anys, que vinticinh tan sols ne contava l'amich de l´ánima,
fent reviure en la familia, en lo carrer, en l'aula, per tot arréu, aquell
primer afecte que naix ab la infantesa y sols s'esborra al deixar per
sempre aquesta trista vida".
(La redacció. "Francisco Xavier Bonet y Clara", núm. 17 (12 de
juny de 1898), p. 2)
Tot i que creiem que Francesc Xavier Bonet Clara n'és el fundador i el director,
el coetani gironí La Lucha assenyala el febrer de 1898 que es publicaria La Senyera
sota la direcció de Martí Roger. Es tracta d'un setmanari, aparegut el 20 de febrer,
amb la voluntat de crear un
"periódich serio allunyat per complert de las lluytas personals que,
apropiantse'l nom de políticas, solen perturbar la tranquilitat y
armonía en las poblacións petitas".
("Los nostres propósits", núm. 1 (20 de febrer de 1898), p. 1)
La publicació neix amb vocació local, però des d'un bon inici mostra interès
per no quedar–se exclusivament en aquest àmbit, evitar els localismes i contribuir
a donar una visió estatal i internacional dels problemes que afecten el país:
67
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"tractará tot lo referent á la vila y la comarca: los fets se relatarán
ab tota imparcialitat: serán aplaudidas las milloras útils sense tenir
en compte á qui sigan degudas, no deixant de demanar las que's
considerin necessarias: defensará'ls interessos morals y materials,
y per lo tant estará sempre disposat á fer tot lo que convinga pera
la prosperitat de la industria tapera, principal font de vida de la
comarca.
Traspassant la esfera local (perquè tancats dintre d'ella la vida seria
impossible) donarem compte de tots los assumptos de actualitat".
("Los nostres propósits", núm. 1 (20 de febrer de 1898), p. 1)
Més enllà de l'àmbit d'inﬂuència, aposten per continguts que comprenen tant
manifestacions artístiques com activitats pròpies del comerç i de la indústria, i que
poden afectar tant els empresaris com els treballadors de la comarca. Així mateix,
també presenten articles cientíﬁcs, literaris i històrics, entre d'altres. Aquestes
reﬂexions apareixen en el número–"Prospecte", de quatre pàgines, en què s'anuncia
la publicació. Hi queda clar que la llengua que utilitzen conscientment com a eix
vertebrador és el català i en justiﬁquen l'ús:
"perqué en català sentim y en catalá pensem: catalans som y á
catalans ens dirigim".
("Los nostres propósits", núm. 1 (20 de febrer de 1898), p. 1)
Un mes després de la sortida de la publicació, els promotors avaluen l'èxit
d'acollida i asseguren que
"ja contavam que no'ns mancaría la bona voluntat, sempre acreditada, dels nostres benvolguts paysans; y avuy que veyem que l'éxit
ha sobrepujat als nostres cálculs, no podém menys que donar les
gracias mes expressivas als molts que'ns han honrat apuntantse
com á suscriptors y animantnos al mateix temps á continuar ab
valentía nostra tasca".
("Novas locals", núm. 4 (13 de març de 1898), p. 4)
Segons els promotors, la publicació "ha sobrepujat en molt" els càlculs de
subscriptors i anunciants que havien fet d'entrada. Una circumstància que els
esperona per implantar millores en el periòdic durant el març de 1898. Aquestes
millores passen per augmentar el nombre de pàgines arribant a les dotze sense
que això suposi encarir el preu de subscripció. A mitjan juliol, l'augment del preu
del paper obliga la redacció a reduir de nou el format del periòdic a 8 pàgines.
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Continguts expressats en català

La redacció aposta per vertebrar tots els continguts a través d'una única
llengua: la catalana. Tant els redactors com els lectors tenen clara la seva vocació
catalanista i la importància de la llengua en un moment que la reivindicació de
la catalanitat és prioritària. Miquel Roger dedica un extens article a abordar la
importància de la llengua com a eix articulador del país:
"Y es que un idioma no es sols un conjunt de paraulas pera
expressar las ideas y'ls sentiments; es quelcom més: hi ha
una relació invisible entre ell y la naturalesa del poble: es
l'ánima-parlant d'aquest".

(Roger, M. "La llengua patria", núm. 24 (31 de juliol de 1898), p. 1)

Una decisió de la qual alguns lectors se sorprenen, per exemple, una carta al
director d'una dona que respon a les inicials M.F.A.
"he de manifestárloshi que m'ha causat verdadera estranyesa que
la dita publicació siga redactada en catalá".
("Duas cartas", núm. 7 (3 d'abril de 1898), p. 8)

De fet, a la importància de la llengua també s'hi afegeix un interès per la
recuperació de la memòria històrica i els orígens del catalanisme:
"La historia es als pobles lo que la experiencia es al indivíduo. Las
nacións que aixís ho comprenen donan importancia extraordinaria
als estudis histórichs, extenentlos tot lo possible pera que arribin á
tot el poble de una manera complerta, encare que elemental".
("Recorts histórichs", núm. 11 (1 de maig de 1898), p. 1)

Els continguts de la publicació van més enllà de la temàtica estrictament local
i mostren interès pels assumptes generals. De fet, un dels interessos més rellevants
del periòdic és el seu posicionament davant la desfeta colonial de l'imperi espanyol
a ﬁnals del segle XIX. Els mateixos redactors constataven l'interès del lector per
conèixer les novetats del front de guerra donat que entre les seves ﬁles hi ha també
ﬁlls de Palamós i de la comarca que, probablement, coneixen personalment els
mateixos lectors:
"L'afany del públich per sapiguer novas de la guerra va cada día
creixent en nostra vila. Los telegramas que, sempre qu'ha ocorregut quelcom de veritable interés, havém exposat en la pissarra de
la redacció, han sigut ávidament llegits per nombrós públich, que
s'tapahia á las portas de La Senyera".
("Novas locals", núm. 11 (1 de març de 1898), p. 7)
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Per satisfer l'interès del lector arran de la desfeta colonial espanyola, el director
Francesc Xavier Bonet signa nombrosos articles a "Crònica" sobre el transcurs de
la guerra que extreu de les seves lectures en altres periòdics i volums de l'època. En
aquest sentit, també es publica la secció periòdica "Dietari de la guerra" on anoten
dia a dia les notícies que arriben del front de guerra amb el balanç de les noves
lleves, les baixes al camp de batalla, els avenços i els retrocessos de les tropes, entre
d'altres. En ocasions, aquestes notes diàries també s'escriuen sota l'epígraf "Extranger" i no van signades per cap redactor. Per contra, a la secció "Novas locals" s'hi
publiquen les notícies més pròximes. A tall d'exemple, la presència i/o absència de
palamosins en una de les darreres desfestes militars:
"a pesar de ésser en sa majoria cataláns los mariners de la esquadra
de Filipinas quin ﬁ tan gloriós com desgraciat, tant ha conmogut
á Espanya entera, no s'hi trobava cap ﬁll de Palamós. En cambi en
la esquadra qu'operará á Cuba, n'hi ha algúns".
("Novas locals", núm. 12 (8 de maig de 1898), p. 6)
L'interès per la guerra també es manté en algunes seccions com la que aplega
les informacions que arriben "Desde Palafrugell". A tall d'exemple, es notiﬁca la
mort d'Eduard Sala, ﬁll de Palafrugell, a Filipines.
"que feya algún temps lluytava en aquellas llunyanas terras pera
conservar l'integritat del territori Espanyol.
També ha mort á Cuba en Carlos Canteys, ﬁll també de Palafrugell. Abdós, tan en Sala com en Cantenys, han mort víctimas del
plom insurrecte".
("Desde Palafrugell", núm. 12 (8 de maig de 1898), p. 7)
El periòdic també compleix una funció d'informació de serveis i publica
comunicats oﬁcials, com ara el de "La junta aussiliar de la guerra a n'els habitants
de Palamós" amb la voluntat de recollir fons per a la guerra. La junta, que està
encapçalada pel rector, mossèn Félix Paradeda; l'alcalde, Miquel Matas; Martí
Roger, com a president de la cambra de comerç, i Fèlix Ribera, com a president
de Salvament de Nàufrags i assessor de marina, constata la situació econòmica
del govern i es pregunta ﬁns quan es podrà sostenir:
"¡Cuántas vidas, cuánta sanch, cuánt diner y cuántas ruinas ens
consta l'incaliﬁcable conducta d'aquella nació! No contenta encare
ab tants grans danys causats, ens declara traydora guerra que per
las nacións es la major calamitat y la suma de tots els mals.
Per aixó, el Públich Tresor, no amaga lo angustiós de la seva
situació y la penuria que'l rodeja reclamant el patriótich y generós

76

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

concurs de tots, per atendre á n'els gastos de la guerra y al foment
de la marina".
("La junta aussiliar de la guerra a n'els habitants de Palamós",
núm. 14 (22 de maig de 1898), p. 1)
La situació econòmica d'Espanya arran de la guerra inﬂueix decisivament en
la indústria surotapera. D'aquí que aquest també sigui un punt d'interès periodístic
si tenim en compte que la indústria del tap és la principal font d'ingressos de la
comarca. En aquest sentit, el juny obren una secció lliure per publicar les opinions
sobre aquest tema, encara que algunes siguin contràries a l'editorial del periòdic,
amb el benentès que han de contribuir a la continuïtat de la indústria tapera.
El 2 d'octubre de 1898, la publicació aposta per la regeneració ja que
considera que l'organització política actual ha patit un cop mortal arran del
desastre de la guerra:
"La desastrosa guerra que últimament havem tingut ab els Estats
Units, y que ha donat per resultat esborrar lo nom d'Espanya del
mapa d'América, ha mogut un xich els ánims de uns quants pera
buscar la nostra regeneració, per procediments complertament
distints dels adoptats ﬁns ara per la política".
(Roger, M. "Regeneració", núm. 30 (2 d'octubre de 1898), p. 1)
En aquest sentit, aposten decididament per la descentralització administrativa de l'Estat:
"Sí, donchs, el gobern central reconeix la seva capacitat per administrar, res més llógich que se'l deslliuri del pes de la administració".
(Roger, M. "Descentralisacio administrativa", núm. 32 (16 d'octubre de 1898), p. 1)
Tot i que la publicació considera que "Espanya ha fet tot quan humanament
ha pogut" per evitar la guerra, el periòdic mostra amb fermesa el seu posicionament
davant de la guerra de Filipines. A diferència de la Cambra de Comerç de Saragossa
i el Foment de Treball de Barcelona, aposta per la conservació de les colònies en la
mateixa línia que la Cambra de Comerç de Palamós. La publicació titlla de "Situació especial" el moment pel qual està passant Espanya i manifesta que és un dels
problemes més difícils de resoldre encara que admet "Lo que'ls nort-americáns, disposin, això haurém d'acatar, ens convingui ó nó". Malgrat això, manifesta clarament
com s'haurien d'organitzar políticament i socialment les colònies:
"que'ls nostres gobérns cambiéssin radicalment el sistema de gobernar
las colonias, que han seguit ﬁns avuy, no envianthi com á empleats
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als parents y recomanats de cacihs y personatges importants de
la política, sino reconeguent la autonomía necessaria, y concedint
als ﬁlls del país els drets que en justícia els hi pertocan. En fí,
per dirho de una vegada, sería precís en tots los ordres polítich,
administratiu, religiós, moral, económich, jurídich, un sistema
complertament oposat al que ﬁns are han seguit els góberns
espanyols".
(Roger, M. "La cuestió de Filipinas", núm. 33 (23 d'octubre de
1898), p. 1)

A través de la lectura del periòdic, s'hi evidencia que no es pot negar que
Espanya travessi una crisi general que es manifesta en tots els ordres de l'activitat
humana. Assegura que la crisi per la qual passa el país no només rau en la política i
en l'administració, sinó també en el desenvolupament de la indústria i del comerç
i en l’àmbit dels sentiments i de les idees:
"La Senyera encara que periódich local, ha tingut sempre per
norma no sols el bé de la població y de la comarca, sinó'l de tota
Catalunya y d'Espanya en general; y convensuda la Redacció de
que'l remey als mals actuals no s'ha d'esperar del Centre, sino de
las estremitats, de la activitat lliurement manifestada pe'ls diversos
elements que componen la nació".
("Resposta", núm. 37 (20 de novembre de 1898), p. 1)

Paral·lelament a les qüestions generals, la publicació presta interès a la realitat
més propera. "Crónicas Barceloninas" és un relat personal del palamosí Frederic
Pujolá Vallés en què explica les novetats culturals de la capital:
"mas crónicas tractarán principalment del moviment artístich de
la comptal ciutat y l'art es á la crítica lo que la mare terra es á las
plantas que en ella arrelan [...] Dech fer constar que parlo del art
en general, en abstracte, donchs sapigut es que la paraula art en
concret signiﬁca las reglas prácticas de'ls principis de la ciencia
[...] jo penso que la millor manera de no equivocarse ó quant
menys de acostarse lo més posible á la vritat es lo seguir lo pensament dels grans mestres y pensadors reconeguts [...] Ningú me
critiqui donchs per lo meu silenci devant de certas manifestacións artísticas; mes de lo que parli sabré lo que'n dich".
(Pujolá Vallés, Frederich. "Crónicas Barceloninas", núm. 5 (20 de
març de 1898), p. 3-4)

En l'àmbit polític, el periòdic es mostra partidari de la Unió Catalanista
malgrat que no hi ha una declaració explícita en aquest sentit. Es limitava a
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reproduir el manifest catalanista, fet suﬁcientment il·lustratiu, que denota el seu
interès per aquesta formació:
"La Unió Catalanista ha publicat un manifest dirigit als cataláns,
demostrant que'l desgabell regnant á Espanya que'ns ha portat á
la triste situació qu'avuy atravessém, no es degut á un sol partit,
sino á tots, relatant las colonies que hem anat perdent desde Felip
II ﬁns avuy.
Reconeix la injusticia ab que han obrat los Estats Units: pero al
mateix temps se ﬁxa en lo precari estat nostre; y degut á n'aquest punt
de vista práctich, demana que's vagi á la pau com mes aviat mellor.
Y al ﬁnal fa veure'l gran desequilibri entre la forsa económica de
Catalunya, y sa forsa política, dintre l'estat actual deduhintne la
necessitat de que tots els catalans s'agrupin dessota de la bandera
autonómica tant ben sostinguda per la Unió".
("Regionals", núm. 18 (19 de juny de 1898), p. 8)
La publicació compta amb una gran varietat de seccions tant d'àmbit geogràﬁc
(com ara, les "Regionals") com temàtic ("Registre Civil", "Secció Comercial", o bé,
les "Novas locals"). A propòsit de la crònica local, La Senyera recorda que Semanario de Palamós el 25 d'octubre de 1883 ja es queixa del mal estat de la carretera de
Palamós a Girona, en el trajecte ﬁns a Palafrugell:
"Nosaltres nos havém queixat en lo número 10 de la nostra
publicació y ab tot, la carretera continua encare com avants".
("Novas locals", núm. 23 (24 de juliol de 1898), p. 5)
De la publicació n'apareixen, almenys, quaranta números. El darrer que hem
consultat correspon a l' 11 de desembre de 1898 encara que sabem, per diverses
fonts, que surt ﬁns al primer de gener de 1899. Les possibles causes de la desaparició únicament les coneixem a través del periòdic coetani, El Distrito de Palafrugell, que anuncia que, almenys temporalment, La Senyera deixa d'aparèixer. Ho
atribueix al fet que:
"la muerte y ausencia de buena parte de sus redactores, motiva la
resolución de dicho semanario".
( "Crónica", a El Distrito [Palafrugell], núm. 261 (8 de gener de
1899), p. 3)
L'artífex del periòdic, Francesc Xavier Bonet Clara, mor a Barcelona el 3 de
juny de 1898. I, posteriorment, el literat Narcís de Fontanilles també traspassa
amb tan sols 24 anys d'edat.

U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )

79

I . E LS ORÍGENS DURA NT LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA ( 1 875 -1 92 3 )

9
1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2. Lloc d’edició
3. Periodicitat
4. Llengua o llengües
5. Dates del primer i de
l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades
21. Referències

80

LA REDENCIÓN OBRERA
(1 900)

La Redención Obrera
"Periódico Órgano de los obreros corcho-taponeros"
Palamós
Setmanal
Castellà i esporàdicament algun text en català
5 de gener de 1900 (núm. 1 no localitzat), 15 d'abril de
1900 (núm. 9) - 24 de juny de 1900 (núm. 19)
Informació dels obrers tapers
Obrerista i anarquista
C/ de San Juan, 3. "Á J. Oliver"
–
Marin (Palafrugell), Doctor Boudin, Buenaventura
Bosch (Algesires), Juan Salas Antón, J. Clarós, Francisco
Bardolet (Palafrugell), A. Morató, L. Morató y Cuz
Imprenta de Octavio Viader, Sant Feliu de Guíxols
33 x 43,5 cm
4 pàgines a 1-3 columnes
–
–
No hi ha anuncis
–
–
–
IISG. Any 1900: 9-10, 17, 19
"Sección de Palamós. Noticias", a El Puerto [Sant
Feliu de Guíxols], núm. 55 (13 de gener de 1900), p. 3;
"Crónica", a El Puerto [Sant Feliu de Guíxols], núm. 55
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Referències

22. Observacions

(13 de gener de 1900), p. 3; "Crónica", a El Puerto [Sant
Feliu de Guíxols], núm. 55 (13 de gener de 1900), p.
5; "Noticias", a La Lucha, núm. 6.963 (18 de gener de
1900), p. 2; "Coacciones", a El Puerto [Sant Feliu de
Guíxols], núm. 59 (10 de febrer de 1900), p. 3; "Noticias",
a La Lucha [Girona], núm. 7.204 (8 de novembre de
1900), p. 3; "La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol
de 1956), p. 11; Arbeloa, V.M., a Revista Fomento Social
[Madrid], núm. 107 (juliol-setembre de 1972), p. 201;
Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132
(novembre de 1980), p. 5; C.S.A. "Quelcom més sobre la
nostra premsa", a Proa de Palamós, núm. 143 (novembre
de 1981), p. 5; Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33); Oliu,
C. (2014: 14)
–

PORTAVEU DELS OBRERS TAPERS:
"SÍ, OBREROS, DEBEMOS LUCHAR"
L'associació obrera del Baix Empordà va promoure a partir del 5 de gener
de 1900 una publicació titulada La Redención Obrera, segons anuncia el periòdic
coetani El Puerto de Sant Feliu de Guíxols.68 Coincideix també a assenyalar la
seva aparició una altra capçalera, La Lucha de Girona, que n'assenyala que serà
"órgano de los obreros corcho-taponeros".69
La creació del periòdic respon a la voluntat d'organitzar els
obrers del sector surotaper en les lluites sindicals per millorar la
seva situació laboral: "poseemos un ideal límpido y sincero que
nos hace luchar con vigor por la emancipación de los hombres,
por la defensa del proletariado, quien sufre las consecuencias de
la desigualdad ecnómica, causa de la mala organización".
(Opimo. "La asociación como medio", núm. 9 (15 d'abril de
1900), p. 1)
Segons l'historiador Francisco Madrid, s'havia pensat inicialment anomenar
la revista Emancipación Social, però es desestima. La revista aposta per organitzar
"Sección de noticias. Palamós", a El Puerto [Sant Feliu de Guíxols],
núm. 55 (13 de gener de 1900), p. 5
69 "Noticias", a La Lucha [Girona], núm. 6.963 (18 de gener de 1900), p. 2
68
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associacions de resistència a través de les quals considera que es pot acabar amb
l'explotació obrera i assolir l'anhelada emancipació:
"Asociémonos expontánea y libremente; hombres y mujeres,
ingresemos en la gran fuerza colectiva la cual la denominaremos
fuerza del Trabajo que en constante lucha con la fuerza Capital
está destinada á resolver los más difíciles é intrincados problemas
económicos".
(Opimo. "La asociación como medio", núm. 9 (15 d'abril de
1900), p. 1)
Malgrat aquests propòsits, els avenços socials pels obrers de l'època són
lents i les seves reivindicacions pateixen importants traves encara que algunes
publicacions coetànies, com ara El Puerto de Sant Feliu de Guíxols en qüestionen
la legitimitat i en minimitzen la seva força:
"Yo no diré que esta clase de sociedades no reporten al obrero
cierto beneﬁcio relativo á su precaria suerte; pero que en substancia no resuelve el pavoroso problema de la miseria ni sacan al
obrero del letargo moral y material en que se halla sumido".
("Luz y tinieblas", núm. 9 (15 d'abril de 1900), p. 3)
En la secció "Luz y tinieblas", d'informacions diverses, els promotors del
periòdic informen que les obreres de la Jonquera tenen importants diﬁcultats per
associar-se. El mateix passa amb els obrers de Llagostera que veuen com se'ls
retallen els seus drets. En un sentit oposat, s'explica l'episodi que viuen els paletes
de Palamós ja que aconsegueixen que els patrons redueixin la jornada laboral a
nou hores. Malgrat el seu triomf, l'Ajuntament de Palamós, paradoxalment, és
l'únic que suspèn les obres del rentador públic perquè no accedeix a les demandes
obreres:
"nos consta que la burguesía de Palamós está conspirando para
hacer..., armas contra los trabajadores asociados.
Para ellos la ley es elástica ya que exceden de veinte los conspiradores y no solicitan permiso para celebrar sus reuniones.
De suerte que el Sr. Alcalde forma parte de los tales y da pruebas
de benevolencia como lo ha demostrado con la denuncia formulada contra el autor de cierta hoja que según se dice salió á luz
sin dar cumplimiento á los requisitos que la dichosa ley exije".
("Luz y tinieblas", núm. 19 (24 de juny de 1900), p. 3)
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De fet, la majoria de les crítiques s'adrecen a la burgesia local a qui es titlla
d' "explotadors" en relació als obrers que són anomenats "explotats". D'aquí que
lamentin el paper opressor que exerceix la burgesia empordanesa davant la mobilització obrera:
"no ceja en su pérﬁdo empeño intentando desbaratar los planes
sediciosos de los trabajadores corcho-taponeros, ayer extrangulados por la opresora mano de la explotación, hoy supeditados á la
tiránica fuerza capitalista al intentar esgrimir la poderosa arma
de la asociación con la cual recabaremos los derechos usurpados.
[...]

Con la contienda de siempre el negocio no marcha bien, despiden
á muchos trabajadores gozándose en su obra cuando algunos
obligados por la miseria acuden solícitos al burgués demandado
humillantemente vuelva á colocarlos. Han visto ya complacida
su soberbia y entonces les exijen se separen de la asociación.
¡Cuanta maldad!".
(Opimo. "Sin trabajo", núm. 17 (19 de juny de 1900), p. 2)

La publicació pretén estendre la seva inﬂuència no només als obrers homes
sinó també a les treballadores i, en darrera instància, a tots els membres de la
família. D'aquí que s'adreci directament a la jove dona obrera perquè s'associï:
"si eres soltera y se te presenta un jóven pidiéndotes amores y no es
asociado dile vete, me quieres esclava, si casada, emplea tus grandes
recursos de seducción hasta que tu marido lo sea".

(Obrero. "Á la mujer obrera", núm. 19 (24 de juny de 1900), p. 3)

En aquest sentit, també s'ha d'entendre l'aposta d'A. Morató per impulsar la
creació d'escoles proletàries per als ﬁlls dels obrers. Conscient de la importància
del coneixement i la formació per avançar en les seves reivindicacions laborals,
considera que tant els mateixos obrers com els seus ﬁlls haurien de tenir centres
d'estudis propis:
"que estas escuelas sean sin soﬁsmas de ninguna especie; tan libres
y claras como el entendimiento del hombre haya alcanzado concebir. [...] En estas escuelas proletarias habrá de entrar como es de
comprender, la sociologia; ciencia viva, la destinada á desarrollar á
todas las demás porque ella será la que dará más talentos y brazos
á todos los ramos del saber [...] Para nosotros los mayores de edad
podemos muy bien constituir un Centro de Estudios Sociales en
cada localidad [...] su seno ha de ser un foco de luz social: leyendo,
escribiendo y perorando sobre la diversidad de teorías socialistas
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hasta hoy conocidas sin preferencia con ninguna".

(Morató, A. "Ignorancia y esclavitud", núm. 19 (24 de juny de
1900), p. 2)

Per als articulistes del periòdic, l'educació de les escoles religioses i de l'Estat
són contraproduents per a l'esperit lliure que ha de tenir l'obrer:
"Que no se menosprecie la razón, ni se proscriba la verdad, ni se
insulte la injusticia.

Evitemos el monopolio de la enseñanza en provecho del clero y
de los políticos, de la Iglesia y el Estado.
Prevengámonos tanto contra la religión como el Estado.
Son las llagas cancerosas de la humanidad".

(Clarós, J. "La ley natural se impone", núm.10 (22 d'abril de
1900), p. 4)

A la publicació hi abunden quadres estadístics amb el balanç d'ingressos
i despeses ocasionats per les vagues de les quals es fan ressò (la Jonquera, Llagostera), les llistes de sòcies del Centre "La Proletaria Corchera" que són ateses per
trobar-se sense feina i a qui es dona auxili. També s'hi publiquen els fragments de
conferències populars sobre sociologia i s'hi promou la celebració d'un congrés de
la Federació que havia de tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols entre el febrer i abril
de 1900. De fet, en la majoria dels articles es llança sovint la mateixa consigna
per anar a la lluita, com la d'un associat de Sant Feliu de Guíxols que sota el títol
"Luchemos" aﬁrmava el 15 d'abril de 1900: "Sí, obreros, debemos luchar".70

Segons algunes referències coetànies, el periòdic encara es publicava el novembre de 1900 perquè els membres de la redacció visiten els companys de la revista La
Sardana de l'Escala.71 És aquesta mateixa revista que anuncia a ﬁnals de novembre
de 1900 que
"El Boletin y La Redención Obrera s'han convertit en El trabajador,
que será portaveu de la Confederació Española de treballadors".
("Contrapunts", a La Sardana [L'Escala], núm. 5 (21 de novembre
de 1900), p. 8)

70
71
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Pati d'una fàbrica de taps, [1900-1910].

A. Mauri. Procedència Col·lecció Pagès Espinet. SAMP
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LA MANGUERA
(1909)

La Manguera
"Setmanari local"
Palamós
Setmanal
Català
Segona època, 4 de setembre de 1909 (núm. 11)
Humorístic i satíric
–
C/ de Pere el Gran, 46, Palamós
Santiago Patxot 72
Ton Alern, Quercus. Prosa: Peret, Becquer nét, Quico,
X. de Liba, A. de la Besalle, V. Maiduxos
Imp. de M. Palé y C.ª, c/ Valls, 4, Palafrugell
29 x 20 cm (24 de juny de 1909 segons Carles Sapena);
30,5 x 22 cm (4 de setembre de 1909)
8 pàgines a 2 columnes
–
Núm. solt, 10 cèntims; núm. endarrerit, 15 cèntims (4
de setembre de 1909); núm. extraordinari: 15 cèntims;
núm. endarrerit: 25 cèntims (24 de juny de 1909 segons
Carles Sapena)
10% de la superfície de la publicació dedicada a anuncis
comercials
Anuncis locals
–
–
BC. Any 1909: 11

"Xampulleig", núm. 11 (4 de setembre de 1909), p. 7
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21. Referències

22. Observacions

"Informació", a El Faro [Sant Feliu de Guíxols], núm. 225
(19 de juny de 1909), p. 3; Bertran, Ll. (1931: 174); Givanel, J.
(1937: 281); Torrent, J. (1937: 124); "La villa en Estadística",
a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 11; Tasis, R. i Torrent, J.
(1966: 164); Guillamet, J. (1977: 71); Sapena, C. "La premsa
palamosina", a Proa, núm. 132 (novembre de 1980), p. 9;
Carreres, J., "Palamós: 100 anys de premsa" a "Ull de bou",
a Punt Diari [Girona], núm. 1377 (31 de juliol 1983), p. 7;
Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33); Oliu, C. (2014: 14)
–

SETMANARI HUMORÍSTIC

No hem vist cap exemplar de la primera època de La Manguera ni tampoc hem
pogut concretar en quin moment apareix. L'únic número, l'11, que hem localitzat,
correspon al 4 de setembre de 1909 (segona època. Any I –tal com s'assenyala a
la capçalera–) i, segons Carles Sapena, és l'últim publicat tot i que ell va consultar
també el del 24 de juny.
Per això, creiem que el periòdic comença a publicar-se el juny d'aquest any,
sempre amb llengua catalana, i amb una periodicitat setmanal. Tot i el caràcter
humorístic i satíric del periòdic, s'ocupa també de la crònica local.
La publicació, amb textos plens d'humor i dobles intencions, també inclou treballs literaris en prosa i en vers i les seccions titulades "Remullades" i "Xampulleig"
amb les notícies de la informació setmanal.
A través del periòdic gironí coetani La Lucha, llegim algunes controvèrsies
entre Pedro Boliart i el regidor César Esteva. A tall d'exemple, el primer es refereix
directament a l'actuació del càrrec municipal que assegura que:
"se había ofrecido á la Redacción de La Manguera pagar el cliché en el que se
había de ridiculizar al señor Alcalde y á uno de los amigos del señor César; ese
señor que siendo corresponsal de La Crónica de Palafrugell, había insultado
y molestado á la mitad de la població; ese señor que en uno de los últimos números de La Manguera, se reía á carcajada suelta por la descripción en forma
humorística de un tipo, en el que él veía á uno de sus amigos; ese mismo,
cuando en el número de La Manguera, del cuatro de setiembre, vió un tipo
que se le parecía, una descripción trazada por una pluma hábil y conocedora
que, sin nombrarle, tuvo la pretensión de conocerses, entoces ese señor, el de
todas las hazañas mencionadas puso el grito en el cielo, su cara de pretención
aristocrática se consideró ofendida y no vaciló en encender la leña que, otros
le preparaban, para quemar el libro de la justicia".
(Boliart, Pedro. "Mi caso", a La Lucha [Girona] núm. 9.815 (21 de
setembre de 1909), p. 2)
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L' EST U D I A N T
( 1 91 1 )

L'Estudiant
"Setmanari literari"
(des del 28 de maig ﬁns al 30 de juliol de 1911)
Palamós
"Sortirá á passeig una vegada per setmana"
(des del 2 d'abril ﬁns al 21 de maig de 1911)
Català
2 d'abril de 1911 (núm. 1) 30 de juliol de 1911 (núm. 18)
Literari
–
C/ Major, 46 (des del 2 d'abril ﬁns al 14 de maig de
1911). Redacció: c/ Marina, 15 i administració: c/ Major,
46 (des del 21 de maig ﬁns al 30 de juliol de 1911)
Director, Francesc Marull (almenys des del 7 de maig al
30 de juliol de 1911). A vegades signa amb el pseudònim: Valentí Julivert.73

Treballs literaris: F. Molas, Miquel Roger i Crosa,74 Agna
de Valldaura, Xavier Alemany, Juli Ribas, Joan Despí,
Rafel Albiol, Octavi Ribas, Santiago Costa, J. Fabrega
Pou, Martí Sureda Fom, F. Salom, Joan Baró Besolí.
Composicions poètiques: Francesc Marull, Jaume
Collell, P. Romaguera, Ll. Barceló y Bou, Jascinto
Labaila, P. Fiol, R. Biolal, Santiago Costa, Fèlix Paradeda
pvre., L'Hereu Martí, Narcís de Fontanilles, Vicens Piera
pvre., Joseph Franquet Serra, Emili Serrat Banquells,
Lluís Camós, Ramón Masifern, Joan Bta. Camós, Enrich
Ribas. Dibuixos: P. Ros [pseudònim de P. Fiol] 75
Imp. de P. Ribas, Palafrugell
19,4 x 13,4 cm (des del 2 d'abril ﬁns al 30 de juliol de
1911); 19 x 26 cm (24 de juny de 1911)
8 pàgines a 1-2 columnes (des del 2 d'abril ﬁns al 30 de
juliol de 1911). El número extraordinari presenta 20
pàgines a 1-2 columnes
–
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Núm. solt, 5 cèntims (des del 2 ﬁns al 9 d'abril de
1911); núm. solt, 10 cèntims (des del 16 d'abril ﬁns al
30 de juliol de 1911); un any, 5 ptes. i un semestre, 3
ptes. (segons s'assenyala el 23 d'abril de 1911). El núm.
extraordinari costa 25 cèntims.
"S'admeten anuncis a preus modichs". Un sisè de plana,
dos rals al mes; un dotzè de plana, 2 rals al mes
–
Núm. 13 (24 de juny de 1911). Festa Major

–
MP. Any 1911: 13BC. Any 1911: 1 SAMP. Any 1911:
1-18 (tot fotocòpies, excepte el núm. 13)
"Noticies locals", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm.
76 (30 d'abril de 1911), p. 2; Bertran, Ll. (1931: 174);
Givanel, J. (1937: 281); Torrent, J. (1937: 124); Tasis, R. i
Torrent, J. (1966: 164); Guillamet, J. (1977: 71); Sapena,
C. "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132 (novembre
de 1980), p. 9; Carreres, J. "Palamós: 100 anys de premsa"
a "L'ull de bou", a Punt Diari [Girona], núm. 1.377 (31
de juliol de 1983), p. 7; Medir, R.M. i Sapena, C. (1988:
33); "L'Estudiant", a El blet i el blat, núm. 77 (1 d'abril de
2011), p. 310; Oliu, C. (2014: 14)
–

DE PERIÒDIC ESCOLAR A LITERARI I CULTURAL,
PRECURSOR DE MARINADA

L'Estudiant és el títol d'un periòdic, concebut inicialment amb un caràcter escolar
i pedagògic, que pretén recollir l'herència d'antigues capçaleres palamosines "tan ben
escrites" com són el Semanario de Palamós i La Senyera. La revista no apareix amb
la pretensió de cobrir aquests buits però lamenta que no es mantingui una certa trajectòria periodística a la població i en reivindica la incidència de la premsa en el passat:
"Agermanar, servir d'estímul noble á la joventut estudiosa, despertar
entre tots sentiments hermosos, ferlos pensaren son demá, qu'es
també lo pervindre de nostre poble; heusaquí la nostra tasca.

Serrat Banquells, Emili. "Lletra desclosa. A en Francesch Marull, antigament Valentí Julivert",
núm. 13 (24 de juny de 1911), s.p.
74 Miquel Roger y Crosa era un col·laborador habitual del periòdic. Vegeu: "Crónica",
núm. 5 (30 d'abril de 1911), p. 38; "Crónica", núm, 7 (14 de maig de 1911), p. 54; "Crónica",
núm. 8 (21 de maig de 1911), p. 63
75 F. Ros utilitza el pseudònim P. Fiol. Vegeu: "Crónica", núm. 9 (28 de maig de 1911), p. 70
73
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Nostres planes quedan obertes pera tothom que, en broma y en
serio, vulla ajudarnos en dur á cap aquesta empresa".
(La redacció. "Nostre propósit", núm. 1 (2 d'abril de 1911), p. 2)
Durant l'abril, el col·laborador Ramón Casas es refereix a la publicació del
setmanari, en remarca que estigui escrit en llengua catalana, i el qualiﬁca com a
"modestíssim [...] pero no per xó ha deixat de aixamplar els cors
de l'estudiosa joventut palamosina, inﬁltrant sentiments enlayrats
y hermoses esperanses".
(Casas, Ramón. "Avant!!", núm. 3 (16 d'abril de 1911), p. 20)
De fet, durant aquestes setmanes, la mateixa publicació en destaca la bona
acollida que ha assolit entre el públic i anuncia al maig que en traslladen la redacció
al carrer de la Marina a causa de l'augment "extraordinari" de personal.
En els primers números, la portada es complementa amb una fotograﬁa d'un
espai emblemàtic de la població i, a l'interior, hi abunden les il·lustracions. El
periòdic va més enllà de la seva funció inicial, estrictament escolar, perquè amplia
els seus interessos, sobretot en el terreny literari. Per exemple, inclou l'extens
programa de la Festa Major de Palamós que té lloc entre el 24 i el 26 de juny de
1911. Pel que fa a la resta de continguts, la revista presenta una "Crònica", de
periodicitat setmanal, que permet seguir la vida quotidiana; nombrosos treballs
literaris i la secció "Trenca-caps" que inclou xarades, endevinalles i epitaﬁs i que,
posteriorment, desapareix per dedicar l'espai a d'altres. També s'hi recull la informació de serveis, com ara el "Moviment setmanal del port" i el "Registre Civil".
El director és Francesc d'Assís Marull, propietari d'una llibreria i papereria al
carrer Major, tal com s'assenyala a la capçalera del periòdic, excepte en els primers
números en què no s'indica cap nom. Algunes referències apunten que fou director
Eduardo Noguera,76 argumentació que només és vàlida segons la documentació
en relació als primers números. La direcció aplega nombrosos col·laboradors
que escriuen elaborats treballs literaris. Bona prova d'aquesta qualitat són els 18
números publicats i, especialment, l'extraordinari en què es commemoren els nou
anys de la col·locació de la primera pedra del port i es fa balanç de les millores
urbanístiques experimentades per la població. L'edició presenta més pàgines, amb
una millor qualitat de paper, acompanyat d'una coberta de color. A l'editorial,
s'incideix en la consolidació de les obres (la reforma de la Casa de la Vila amb
una pedra commemorativa de Miquel Blay al saló de sessions, l'establiment de
la companyia d'aigües potables, les reformes de la mina vella, la millora d'alguns
carrers), i també en reivindiquen de noves que han d'embellir i millorar el conjunt
de Palamós. La relació és extensa: la desaparició de la plaça de l'Estació, l'arbreda a
la nova plaça, les dues companyies d'electricitat que s'encarreguen de l'enllumenat
públic, la millora del barri de la platja amb l'important Casino El Port que dona
vida i animació al passeig del Mar.
76

90

AHG. Instituto Nacional de Estadistica. Delegación Provincial de Gerona.
Asuntos generales e indeterminados (1913-1947).
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"Nou anys ben senyalats serán pera nostre historia els de 1902 á
1911. Palamós comprén que sa importancia comercial y sa creixensa
la obligan á fer quelcóm més que lo de costúm: y per xó, fent un
esfors al que's creu obligada nostre vila, se prepara á fer agradables
les hores als forasters que's dignin visitarla aquestos díes".
(Julibert,Valentí."1902-1911", núm. 13 (24 de juny de 1911), s.p.)

Tant el balanç urbanístic com les celebracions de la Festa Major són elogioses
i se'n celebren els mèrits, però mantenen el to crític quan es refereixen a aquells
dèﬁcits que considera que pateix la població:
"Pero, no tot ha de mereixer nostres alabanses.

El foraster que te la constancia de visitarnos cada any per la
Festa Major, se troba sempre ab les quatres fatxades del Centre
Económich ensenyant descarnada sa ossamenta de pedra que
desentona per complert y's veu obligat á respirar entorn del
ediﬁci emanacions desagradables renyides ab l'higiene.
L'amor que sentim per nostre vila ens obliga á ressenyar unes coses
en lloansa y á senyalarne unes altres pera que s'hi posi esmena".

( Julivert, Valentí. "Notes de festes", núm. 14 (2 de juliol de 1911),
p. 116)

De la revista n'apareixen 18 números i, en el comiat del darrer, es donen
indicis que assenyalen que pot ser considerat el precursor de la futura Marinada,
una publicació literària i cultural, extremadament acurada, que apareix entre 1914
i 1930 amb una nodrida nòmina de col·laboradors i treballs de gran qualitat.
Mentrestant, L'Estudiant plega perquè considera que el que havia començat amb
la intenció de crear un periòdic infantil s'havia convertit en
"una publicació de mes empenta, al extrem de que el titol de L'Estudiant, que tan s'avenia ab nostre primer intent, no armonisa are
gens ni mica ab nostre modo de ser.

Es hora, doncs, de pensar en dar á llum un periódich de mes vol,
portant una capsalera que expressi mellor nostres desitjos.
L'Estudiant que no vol ésser un obstacle al desitjat anhel de molts
companys, qu'es á la ﬁ son anhel propi, se retira gustós de la vida
periodística pera facilitar mes y mes la evolució projectada y quina
realisació desitja de veres.

Mentres espera que passe'l breu transcurs d'uns díes pera reapareixer ab altre nom y ab altre Redacció, sols l'hi resta, á nostre setmanari, expressar son agrahiment á llurs constants favoreixedors".
("Comiat", núm. 18 (30 de juliol de 1911), p. 1)
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CU LT U R A
(1911)

Cultura

–

Palamós
Quinzenal
Castellà
–
–
–
Director, Francisco Marull (?)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
"Cronica", a L'Estudiant, núm. 3 (16 d'abril de 1911), p.
22; "Noticies locals", a Baix-Empordà [Palafrugell],
núm. 76 (30 d'abril de 1911), p. 2; "Cultura", a L'Estudiant, núm. 6 (7 de maig de 1911), p. 45-46; "Cultura",
a L'Estudiant, núm. 8 (21 de maig de 1911), p. 58
–
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PERIÒDIC QUINZENAL
No hem localitzat cap exemplar de Cultura tot i que alguns periòdics contemporanis en ressenyen l'aparició. El coetani L'Estudiant assenyala amicalment que
es tracta d'un quinzenal infantil, redactat a l'Escola Municipal de Palamós, que
apareix l'abril de 1911. Malgrat la salutació inicial, el coetani critica durament
Cultura del qual diu que s'apropia de la llei de propietat literària i que és un frau:
"enganya als pares y enganya á nostres ﬁlls, y jo no vull donarme
per enganyat en materia de tanta trascendencia.
Els articles y poesies que portan al peu de la ﬁrma de algún
alumne de la Escola, son deguts á altres autors diferents y portan
per lo tant una ﬁrma falsa [...] No sé veurer quina cultura pot
reportar als nens aquest sistema especial.
Ja ho he dit avants; no vull donarme per enganyat. Pel bon nom de
la vida, per la dignitat de la Escola y pel bé de sos alumnes, convé
que Cultura no's publiqui mes, si s'ha de publicar en eixa forma".
("Cultura", a L'Estudiant, núm. 6 (7 de maig de 1911), p. 45)
Sembla ser que Cultura contesta sota l'epígraf "Una aclarició" a les acusacions
formulades per un pare de l'Escola Municipal que havia formulat la denúncia a
través del periòdic L'Estudiant. Malauradament no hem pogut llegir directament
aquest aclariment i l'única referència és la que exposa L'Estudiant que assegura
que l'explicació no els ha convençut:
"Conﬁém que'l senyor Director de la Escola procurará que aixó
no's repeteixi, pel bon nom de la mateixa Escola; ja que allí s'hi
redacta l'esmentat periódich".
("Cultura", a L'Estudiant, núm. 8 (21 de maig de 1911), p. 58)
La publicació apareix almenys ﬁns al juliol de 1911, moment en què encara
la premsa coetània s'hi refereix. L'estudiant assenyala que
"ha sortit el nombre 6 de nostre confrare Cultura, anunciant que
suspén sa publicació".
("Crónica", núm. 15 (9 de juliol de 1911), p. 125)
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el director és Francesc
Marull, una aﬁrmació, però, que genera dubtes perquè justament el responsable
del periòdic L'Estudiant és el mateix Marull. Donada la polèmica entre les dues
publicacions, creiem que Marull no n'és el director.
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L' U L L D E PO L L
(1911)

L'Ull de Poll
–
Palamós
Setmanal
Català
17 de desembre de 1911 (núm. 14)
Humorístic
–
Director: Juan Garrigol, c/ Major, 57, Palamós
Director, Juan Garrigol.77
Josep Fàbrega Pou, Liandritu. Composicions literàries:
M. Plaja, M. Ribot y Serra, Joan M. Guasch
Imp. Suñer y C., Sant Feliu de Guíxols
28 x 22 cm
8 pàgines a 2 columnes
–
Núm. solt, 10 cèntims; núm. endarrerit, 15 cèntims;
trimestre, 1,50 ptes.; any, 5 ptes
Un 30% de la superfície dedicada als anuncis comercials
Anuncis locals
–
–
SAMP: Any 1911: 14
"Cronica", a El Programa [Sant Feliu de Guíxols], núm.
404 (9 de setembre de 1911), p. 3; Bertran, Ll. (1931:
175); Givanel, J. (1931: 282); Torrent, J. (1937: 124);

AHG. Instituto Nacional de Estadistica. Delegación Provincial de Gerona.
Asuntos generales e indeterminados (1913-1947).
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"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11; Tasis, R. i Torrent, J. (1966: 165); Guillamet, J.
(1977: 72); Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa,
núm. 130 (agost de 1980), p. 9; Carreres i Péra, Joan,
"Palamós: 100 anys de premsa" a "L'Ull de Bou", a Punt
Diari [Girona], núm. 1.377 (31 de juliol de 1983), p.
(1983: 7); Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33)
–

PERIÒDIC SATÍRIC
Tot i que algunes referències assenyalen que L'Ull de Poll apareix el 1910, El
Programa de Sant Feliu de Guíxols anuncia la seva sortida pel 16 de setembre de
1911. L'únic número localitzat, corresponent al 17 de desembre de 1911, apunta
en aquest mateix sentit, si tenim en compte que és de caràcter setmanal.
Aquest número s'encapçala amb el discurs de Josep Fàbrega en el marc de la
inauguració de l'entitat "Art y Cultura", una entitat que vol aplegar patrons i obrers
per estimular la cultura en totes les seves expressions (literatura, art dramàtic, secció
coral, etc.) entre els palamosins.
A la publicació, de caràcter humorístic i satíric, hi abunden les composicions
poètiques i també la crònica local amb un interès aﬁnat per criticar els dèﬁcits
de la població. A tall d'exemple, es refereix a la carretera de Sant Feliu la qual
considera que
"es un escándol y una vergonya. Aquestes coses no's veuen en lloc
que no sigui á Espanya. Els carros s'han vist obligats á parar el
tranzit per la senzilla raó de que tothom s'estima la vida. Si no si
posa remei aviat, aixó portará un conﬂicte que ni Cristo hi será a
temps.
Recomanem á nostres lectors que ni á peu ni á caball trazitin denit
per aquets llocs, perque si tenen la desgracia d'ensopegar y caure,
segons allá ont sigui, quedarán eclipsats en el llot. Llavors, sería
qüestió d'anar-hi ab un pesca-pous".
("Noticies", núm. 14 (17 de desembre de 1911), p. 6)
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Marinada
"Publicacio mensual"
Palamós
Mensual i, excepcionalment, bimensual
Català
Gener de 1914 (núm. 1) desembre de 1930 (núm. 204)
Informació general, cultural i literària
Catalanista
Carretera de Girona, núm. 27
Director: Martí Roger Crosa (des del gener de 1914 ﬁns
al gener de 1919)78; Miquel Roger Crosa (des del gener
de 1919).79 Redacció fundacional:80 Martí Roger Crosa,
Miquel Vingut Coris,81 Josep Figa,82 Miquel Roger
Crosa,83 Joan Bautista Camós,84 Lluís Barceló Bou.85
Redactors: Martí Tauler, 86 Josep Gelabert Crosa.87 Esports: Enric Ribas,88 C. Sénrab, Josep Franch. Dibuixos:
Francisco Vidal

"Crònica local", núm. 10 (setembre de 1914), p. 150; "Crònica local", núm. 28 (març de 1916),
p. 42; "Crònica local", núm. 31 (juny de 1916), p. 92; "Crònica local", núm. 35 (octubre
de 1916), p. 150; "Crònica local", núm. 43 (juny de 1917), p. 105
79 "Empordaneses", núm. 82 (setembre de 1920), p. 132; "Retorn", núm. 97 (desembre de 1921),
p. 372; "Crònica local", núm. 15 (febrer de 1915), p. 18. La dona de Miquel Roger i Crosa,
diputat provincial i director de Marinada, María Ribera i Llorens morta amb 28 anys en
el moment del part. Vegeu: "Na María Ribera i Llorens", núm. 69 (agost de 1919), p. 118.
L'any 1923 Roger i Crosa encara n'és director. Vegeu: "Crònica local", núm. 117
(agost de 1923), p. 319
80 Franch Aliu, Josep. "De la crisi surera", núm. 177 (setembre de 1928), p. 131
81 "La mort d'En Miquel Vingut", núm. 51 (febrer de 1918), p. 19; "Crònica local", núm. 6
(juny de 1914), p. 82; "Crònica local", núm. 15 (febrer de 1915), p. 19. El febrer de 1918,
a propòsit del seu traspàs prematur, la revista s'hi refereix com un dels fundadors. Vegeu:
"La mort d'En Miquel Vingut", núm. 51 (febrer de 1918), p. 19
82 "Crònica local", núm. 6 (juny de 1914), p. 82; "Crònica local", núm. 16 (març de 1915), p. 33;
"Crònica local", núm. 19 (juny de 1915), p. 82; "Crònica local", núm. 44 (juliol de 1917), p. 117
83 "Crònica local", núm. 6 (juny de 1914), p. 82; "Crònica local"; núm. 41 (abril de 1917), p. 69;
"Crònica local", núm. 48 (novembre de 1917) p. 180; "Crònica local", núm. 97 (desembre
de 1921; "Crònica local", núm. 48 (abril de 1917), p. 69
84 "Crònica local", núm. 9 (agost de 1914), p. 134; "Crònica local", núm. 70
(setembre de 1919), p. 141
85 "Crònica local", núm. 25 (desembre de 1915), p. 184; "Crònica local", núm. 38
(gener de 1917), p. 24; "Crònica Local", núm. 39 (febrer de 1917), p. 40
78
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10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

Joan Alcover, Josep Alemany i Borràs, Joan Arús
Colomer, J. Bosch i Romaguera, Manuel Brunet, Feliu
Ribera,89A. Busquets i Punset, J. Bosch i Barrera, J. Calzada Carbó, Xavier Carbó Maimí, Josep Carner, mossèn
Jaume Collell, mossèn Miquel Costa Llobera, Joan
Draper, Manel Folch i Torres, Joaquim Folguera, Joan
Feixas, Joan Guasch, Eduard Girbal Jaume, Guerau de
Liost, Josep M. Lòpez Picó, Francesc Matheu, Dolors
Monserda, Jaume Novellas de Molins, Miquel de Palol,
mossèn Vicens Piera, Joaquim Pla, Joaquim Ruyra,
Ramón Suriñach Sentíes, mossèn Josep Palomer, Ribera
i Llovet, Manel Rocamora, Jaume Rosich, Bonaventura
Sabater, J. Sancho Marraco, Francisco Serrats, Martí
Tauler, Francisca Torrent de Figa, Antòn Vidal Arxer,90
Maties Pallarés, M. de Viana, Fèlix Ribera Cabruja,
Eussebi Fina i Girbau, Pere Boliart,91 B.A. Mauri, Lluís
Comas Xandri,92 Lluís Castelló, Josep Fàbrega Pou,
Frederic Rahola,93 Baldomer Mauri,94 Bonaventura Mir
(professor), Xavier Carbó Maimí,95 Joan Triadó,96 Enric
Jardí, A. de Quintana Serra, J. de Camps Arboix, Josep
Montaner i Bruch, Martí Montaner i Bruch, Carme
Ferrán i Roger,97 Jordi Frigola, Ramon E. Bassegoda,98
Josep Triadó,99 Josep Massanas, Bartomeu Sigalés,
Antoni de Bolós, Enric Bosch i Viola, Pere Ullastres,
Joan Llagostera Roqué, Josep Grahit, Josep M. Guardia,
Joan Santamaria, Carles Rahola, Josep Mundent
Perpiñá, F. Juanals Dagas, Wenceslau Dalmau, Eduard
Culubret, Juli Pallí.100

86 "Ediﬁcis

escolars", núm. 82 (setembre de 1920), p. 129
Josep Gelabert i Crosa", núm. 7 (juliol de 1925), p. 98
88 S'assenyala que era redactor: "Crònica local", núm. 3 (març de 1914), p. 35. S'indica que fou
col·laborador del periòdic ja que el març de 1914 es trasllada a viure a Portugal. Vegeu:
"Crònica local", núm. 11 (octubre de 1914), p. 167.
89 "Crònica local", núm. 16 (març de 1915), p. 33
90 "Als subcriptors", núm. 25 (desembre de 1915), p. 177-178
91 "Crònica local", núm. 13 (desembre de 1914), p. 199
92 "Crònica local", núm. 16 (març de 1915), p. 32
93 "Crònica local", núm. 21 (agost de 1915), p. 115
94 "Crònica local", núm. 31 (juny de 1916), p. 94
95 "Crònica local", núm. 42 (maig de 1917), p. 88; "Crònica local", núm. 64 (març de 1919), p. 36
96
"Crònica local", núm. 47 (octubre de 1917), p. 167
97 "Crònica local", núm. 75 (febrer de 1920), p. 28
98 "Necrològica", núm. 90 (maig de 1921), p. 271
99 "Crònica local", núm. 50 (gener de 1918), p. 13
100 "Crònica local", núm. 178 (octubre de 1928), p. 160
87 "En
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Composicions poètiques
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Lluís Barceló Bou, Vicens Piera pvre., Pere Boliart
Figuera, Joan Bta. Camós, Manel Folch Torres, Frederich Rahola, J. Bosch i Romaguera, Dolors Monserdà
de Macià, J.M. López-Picó, Francisca Torrent de Figa,
J. Calzada i Carbó, Miquel Roger Crosa, Xavier Carbó
i Maimí, M. Rocamora, S. Ribera Llovet, Eveli M.
Doria, J. Novellas de Molins, Jaume Collell, Felix
d'Altamira, Joan Arús Colomer, Enric Ribas, A.
Busquets Punset, Eduard Girbal i Jaume, Joan M.
Feixas, M. de Palol, Joan Alcover i Maspons, Pere J.
Bassegoda, Josep Palomer pvre., F. Matheu (mestre en
Gai Saber), Ramón E. Bassegoda, Joan M. Feixas,
Miquel Costa i Llobera pvre., Lluís Valeri, Josep
Alemany Borrás, Joaquim Folguera, G. de Liost, Francisco Serrats, Joan M. Guasch, Joan Draper, Xavier
Carbó, Fidel Riu Dalmau, Lluís G. Pla pvre., Santiago
Costa Roca, Josep M. Girona, Joan M. Guasch, Fidel
Riu Dalau, Lluís Vía, Carme Ferrán i Roger, Lluís
Bertran i Pijoan, Miquel Ferrá, Antoni Plaja i Güell,
Maria del Carme Marcé, Francesc Goday, M. del
Carme Ferrán, M. Aguiló, Joaquim Rubió i Ors, Joan
Aymerich i Ferrer, Manuel Milá, Juli Ferrer Mates,
Jacint Laporta, Sixt Vilá, Josep Albert, Santiago Costa i
Roca, Francesc Marull, Ambrosi Carrión, Ramón
Garriga pvre., Lluís Ferrer i Matas, Josep Rodó pvre.,
Jaume Collell pvre., Jaume Maurici, Camil Geis, Salvador Albert, Maria Antònia Salvà, Octavi Saltor, Mercé
Vila i Raventós, Lluís Corominas, Lluís Pallí, mossèn
Anton Navarro, A. Gallart, Joan Sellarés, Melcior Font,
Pere Salom i Morera, Joan Isern, Josep Massó Ventós,
Josep Ayesta, Josep Maria de Sagarra, Ferran Clara
Dalmau, Bartumeu Guasp, mossèn Andreu Caimari,
Joan Pons, Salvador Solà-Segalés Mas, Casimir
Pruneda Balot, Jaume Agelet Garriga, Angels Valls
Pujol, R. Suriñach Senties, Ramón de Curell, Joseﬁna
Jardí Codina, Manel Gombau Picassó, M. Teresa Elias,
Joan Gelabert, R. Donato Prunera, Ramón Xuriguera,
Josep Alemany i Borrás, Josep Franquet Serra, J. Figa i
Oliu, P. Francis-Ayrol, J, M. Vilarmau, Miquel Bosch
Jover, J. Figueras Ribas, D. Juncadella, J.M. Rovira
Artigues, Artur J. Palau Ximenes, J. Puig Bosch,
Llorenç Ullastres Alberti, Esteve Busquets, Jaume
Tuneu i Pol, Rafel Vilá Barnils, Ramon Masifern
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Miquel Roger Crosa, Lluís Comas Xandri, Josep
Figa, Martí Tauler, J. Sancho Marraco, Manel Brunet,
Francesc Serrats, Lluís Barceló Bou, Antoni Vidal
Arxer, Josep M. Folch i Torres, Joaquim Pla, J. Bosch i
Barrera, Lluís Puiggarí, Santiago Costa Roca, A. Prat
Argelaguer, Conrad Barnés i Costart, J. Ventura Sureda,
Joaquim Laporta, Josep Ayesta i Boix, P. Valcarcel, F.
Camprodon, Jacint Laporta, Jaume Font i Bigay, A.
Fargas i Batlle, A. Farges i Batlle, Josep Roig Raventós,
Ll. Camós Cabruja, Fidel S. Riu i Dalmau, Francesc
Casas i Farrás, Norbert Espinet, P. Castellvell, Alfred
Gallart, Fredreric Verrié, Pere Valcárcel, Baldomer
Ribas i Bancells, Manuel Capdevila, Joan Grassot Valls,
I. Rodriguez Grahit, Andreu Crosa i Mauri, J. Oller,
Lluís G. Bover, Josep Franch, Lluis Gay, Albert Maria
Huguet, Tomás Roig i Llop, J. Pons Girbau, Maria
Teresa Vernet, Joan Bruguer Cruz, Lluís Jordà, Ramón
Ferrer Montplet, Paquita Badia, Josep Mundet Perpiñá,
Antolí Tarrats Mayola, Dibuixos: Joan Gols, Sisquelles,
Renart, Paul Voigt, "Abel" Cardunets, F. Vidal, A. Plaja
J. Triadó, J. Renart, A. Bulbena Masferrer, Marquès
Franz de Bairós. A. Sala, L. Garcia Falgas, Joan Gols,
Sepp Frank
Juli Palli Cama, Hug Sanner Kohlenberg
La Gutenberg, Palamós (des del maig de 1914 ﬁns al
maig de 1918); Tallers Tipográﬁcs Llorens Castelló (des
del juny de 1918 ﬁns al maig de 1925); Llorens Talleres
Graﬁcos Palamós (des del juliol de 1925 ﬁns a l'agost de
1926); Llorens Obradors Tipograﬁcs Palamós (des del
setembre de 1926 ﬁns al desembre de 1930)
24,5 x 17 cm
36-16 pàgines a 1 columna.
Els números extraordinaris tenen 40 pàgines
200 exemplars (1920-1921); 250 exemplars (1927)101
3 ptes. l'any a Espanya i 5 francs a l'estranger (des del
maig de 1914 ﬁns a l'agost de 1919); 3 ptes. l'any a
Espanya i 5 pessetes a l'estranger (des del gener ﬁns al

Vegeu respectivament: Estadística de la Prensa Periódica de España (referida al 1 de Febrero
del año 1920). Madrid: Ministerio de Trabajo y Previsión, Talleres del Instituto Geográﬁco
y Estadístico, 1921; Estadística de la Prensa Periódica de España (referida al 31 de Diciembre
del año 1927). Madrid: Ministerio de Trabajo y Previsión, Talleres del Instituto Geográﬁco
y Estadístico, 1930
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1 00

desembre de 1920); Palamós, 4,50 ptes. l'any; estranger,
5 ptes. l'any (des del gener de 1921 ﬁns al desembre
de 1924); núm. solt 1 pta., Palamós, 6 ptes. l'any; estranger, 6,50 ptes. l'any (des del gener ﬁns a l'octubre de
1925);Palamós, 4,50 ptes. l'any; estranger, 5 ptes. l'any
(novembre de 1925); Palamós, 6 ptes. l'any; estranger,
6,50 ptes. l'any (des del desembre de 1925 ﬁns al desembre de 1930); núm. solt, 50 cèntims (des d'almenys el
març de 1926 ja que a molts números no s'hi assenyala
el preu). Els números extraordinaris van costar entre 50
i 65 cèntims.
Dotze insercions anuals, 48 ptes. plana sencera; mitja
plana, 24 ptes; un quart, 12 ptes. Subscripció gratuïta:
12 insercions anuals, 6 ptes. un vuitè de plana. A la
subscripció, 25 % de rebaixa (24 de juny de 1914);
"Marinada ofereix gratuitament als seus socriptors i
anunciants aquesta plana perquè puguin anunciar-hi lo
que els interessi, sempre i quan no passi, el text, d'una
ratla amb cos 10. Cada ratlla de més, es facturarà a 0'25
pessetes per inserció" (gener de 1925).
Anuncis de Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols,
Girona, Badalona, Barcelona, Mataró, Arenys de Mar,
Tortosa, Arenys de Mar, Sabadell, Figueres, la Bisbal,
Sant Joan de Mollet, entre molts d'altres.
Núm. 7 (24 de juny de 1914). "Festa"; núm. 3 (marçabril de 1925). "Ex-libris"; núm. 12 (desembre de
1925). "Extraordinari"; núm. 151-152 (maig-juny de
1926). "Festa"; núm. 162-163 (maig-juny de 1927).
"Bones festes..!"; núm. 173-174 (maig-juny de 1928).
"Extraordinari dedicat a la Festa Major"
–
AAPE. Any 1914: 2, 3, 10; Any 1916: 29
AHCB. Any 1916: 31; Any 1925: 5
BC. Any 1914: 17; Any 1916: 37; Any 1927: 169; Any
1928: 177
BCP. Any 1916: 34-37
BPG. Any 1915: 24-25; Any 1916: 26, 30, 37; Any 1917:
38, 40, 42-44, 47-49; Any 1918: 50-61; Any 1919: 62, 65,
68-69; Any 1920: 74-77, 79, 81-85; Any 1921: 86-97;
Any 1922: 98-99, 101, 103-109; Any 1923: 110-113,
115, 117-118; Any 1924: 4, 7, 10-12; Any 1925: 1-3, 5,
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Col·leccions conservades

21. Referències

22. Observacions
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8-12; Any 1926: 3-4, 151-152, 154-158; Any 1927: 159,
161-168; Any 1928: 169-180; Any 1929: 181-182, 185187, 192; Any 1930: 193-194, 196-197, 200-201, 204
CEPG. Any 1922: 103, 107-108; Any 1923: 111, 114,
116, 118, 210-211; Any 1924: 1-3
CRRC. Any 1914: 1-13, Any 1915: 14-25; Any 1916:
26-37; Any 1917: 38-49; Any 1918: 50-61; Any 1919:
62-73
HMM. Any 1915: 16
SAMP. Any 1914: 1-7, 9-13; Any 1915: 14-25; Any
1916: 27-37; Any 1917: 38-49; Any 1919: 62-67, 69-73;
Any 1920: 74-85; Any 1921: 86-97; Any 1922: 98-109;
Any 1925: 3, 7-9; Any 1926: 151-152, 155; Any 1927:
159-160, 162, 162/163, 164-168; Any 1928: 169-180;
Any 1929: 181, 192; Any 1930: 193-203
"Crónica telegráﬁca de provincias", a La Vanguardia,
núm. 14.761 (2 de gener de 1914), p. 11; "Noticies", a
Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 220 (1 de febrer de
1914), p. 3; "Els qui treballen i els qui critiquegen", a La
Comarca [Olot], núm. 284 (17 d'agost de 1918), p. 1-2;
"D'ací i d'allá", a Revista d'Olot, núm. 10 (octubre de
1926), p. 19; Bertran, Ll. (1931: 175); Givanel, J. (1937:
281); Torrent, J. (1937: 124); "La villa en Estadística", a
Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 11; Tasis, R. i Torrent,
J. (1966: 164); Guillamet, J. (1977: 71); Sapena, C. "La
premsa palamosina", a Proa, núm. 132 (novembre de
1980), p. 5; Carreres, J. "Palamós: 100 anys de premsa" a
"L'Ull de Bou", a Punt Diari [Girona], núm. 1.377 (31
de juliol de 1983), p. 7; Medir, R.M. i Sapena, C. (1988:
32-33); Pagès, E. (1990: 7); Costa, Ll. "La premsa al
Baix Empordà durant la Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930)", a Estudis del Baix Empordà, 1992, p. 234,
239, 248; Trijueque, P. (2000: 135-136, 143); Oliu, C.
(2014: 14-15)
Salvador Cané Xifró, empleat de la impremta Llorens
Castelló i membre actiu en l'estampació del periòdic102

Salvador Cané Xifró era empleat, de molts anys, a la impremta de la revista. "Intel·ligent,
devot de tota obra intel·lectual i dalerós d'estudi, podia presentar-se com un obrer privil·legiat.
Dominava el català. Era Bibliotecari del Centre Federal". Vegeu: "Crònica local",
núm. 60 (novembre de 1918), p. 173
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L'EXPRESSIÓ LITERÀRIA I CULTURAL DE PALAMÓS

La gestació d'aquesta revista es remunta a ﬁnals de 1913 quan un grup d'amics,
amb inquietuds literàries, decideixen fundar un periòdic literari titulat Marinada,
nom que evoca el vent que bufa de la mar cap a la terra tan característic de Palamós.
La publicació neix amb vocació cultural i amb la intenció que, en cap cas, sigui:
"un viver de discòrdia local i caliu de rancúnies; ans al contrari,
que, rendint culte a la bellesa i essent ﬁll de mentalitats serenes,
arxivés la vida local despullada de passió i recollís alhora obres
de la nostra amada literatura. S'afermà el desig que la revista, per
sa presentació, fos digna d'esser conservada en les biblioteques, i,
per tal d'açò fer, va concloure's que la revista fos mensual".
(Roger i Crosa, Miquel. "Lliçó i recordances del company", núm.
52 (març de 1918), p. 40)

El grup pioner es reuneix en dues ocasions per enllestir el projecte, la darrera
és a casa de Miquel Vingut Coris on, probablement, hi ha els germans Martí i
Miquel Roger Crosa, Josep Figa Oliu, Lluís Barceló Bou i Joan Bautista Camós,103
que posa el nom a la capçalera. És signiﬁcatiu el testimoni del primer repartidor
de la revista, Josep Franch i Aliu, que recorda justament en un article retrospectiu
la implicació de cadascun dels membres de la redacció fundacional:
"Recordo molt bé que els seus fundadors hi posaren tota l'ànima
per tal de nodrir a Palamós d'un portaveu que a l'ensems que
servís per a demostrar la cultura de nostra vila, portés també
noves d'ella als palamosins que pels etzars de la vida resideixen
lluny de la nostra terra, i que en ésser llegides qualques vegades
donarien alegria i altres tristesa...".
(Franch Aliu, Josep. "De la crisi surera", núm. 177 (setembre de
1928), p. 131)

Des del primer moment, la publicació és promotora d'iniciatives culturals i
literàries:
"En la ﬁ de l'any 1913 aixecàvem a Palamós un cos de cultura de
vasta irradicació, car, ja MARINADA, en son començ, anuncià el
Concurs- Exposició de puntes i els Jocs Florals amb la cooperació
de l'Orfeó Aucellada".

(Roger i Crosa, Miquel. "Lliçó i recordances del company", núm.
52 (març de 1918), p. 40)

La publicació, però, no apareix ﬁns al gener de 1914 recollint els referents
periodístics que l'havien precedit i recordant el paper que altres periòdics, com
ara Semanario de Palamós, La Sardana i La Senyera havien fet en el passat.
103

102
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En canvi, la revista no es refereix a L'Estudiant, probablement, el seu precursor
més directe. El periòdic del 1911 apareix amb la intenció d'esdevenir una publicació infantil però la proliferació de treballs literaris i l'acurada crònica local li donen
una embranzida que afavoreix que es retiri de la vida periodística amb l'objectiu de
crear un altre "periódich de mes vol". Els mateixos promotors anuncien en el seu
comiat, a ﬁnals de juliol, que desapareixen per reaparèixer amb un altre nom i amb
un altre equip de redacció. Una de les hipòtesis de treball, doncs, és la suposada reaparició, ja que arriba gairebé dos anys i mig després, sota el títol de Marinada, i amb
una nodrida plantilla de redactors i col·laboradors que prioritza prendre el pols a la
vida ciutadana, elaborar unes acuradíssimes i precises cròniques locals i presentar
nombrosos treballs literaris que denoten un interès creixent per la cultura.
La seva aparició coincideix en un moment en què Palamós viu una pròspera
activitat econòmica, la indústria surera creix, i s'està consolidant com un dels punts
de referència de la comarca. Així ho certiﬁca el primer editorial que considera la
revista com un element vital:
"per a conservar l'equilibri social, que intel·lectualment i moralment hi hagi creixença en les manifestacions de vida. No n'hi
ha prou amb els esforços aïllats: cal juntar-los, i això è lo que se
proposa la nostra revista. [...]
Volem sembrar [...] una feconda llevor de cultura i
d'intel·lectualitat, escampant arreu una grana literaria sana i
pura qui ﬂoreixi en totes les intel·ligencies i fructiﬁqui en tots
els cors. [...]

Aixís contribuirem a la formació d'un ambient qui favoreixi les
manifestacions literaries, fent que Marinada faci fructiﬁcar els
gèrmens que puguin trobar-se amagats en l'ànima d'alguns joves".
("Deu vos guard", núm. 1 (gener de 1914), p. 1)
La redacció fundacional

Les "ànimes" del projecte al qual es refereixen en aquest primer editorial
són un grup de prohoms molt actius en l'ambient cultural i en les seves activitats
professionals dels quals hem pogut identiﬁcar els següents.
Relació dels membres de la redacció fundacional (ordenats cronològicament)
Cognoms i nom
redactor

Any
naixement-mort

Edat
any 1914

Professió

Barceló Bou, Lluís
Camós, Joan Bta.
Figa Oliu, Josep
Roger Crosa, Martí
Roger Crosa, Miquel
Vingut Corius, Miquel

1873-1951
1859-1951
1879-1968
1867-1918
1881-1953
1869-1918

41
55
35
51
33
45

Taper
Escriptor
Metge
Advocat i empresari
Empresari
Tècnic del suro

FONT: PRÒPIA
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Els homes que formen part de la redacció fundacional tenen entre 33 i 55
anys, comparteixen l'interès per les lletres i estan estretament vinculats amb el món
taper, la principal economia local. No es tracta d'un grup de joves sinó d'homes
madurs i instruïts que com ha deﬁnit Evarist Pagès fan que el periòdic tingui "una
certa actitud conservadora, acostada al casino dels senyors".104 Tots ells formen
part del teixit econòmic de la població i són propietaris de fàbriques o treballadors
qualiﬁcats de l'engranatge industrial encara que també hi abunden els homes que
tenen suﬁcient capacitat adquisitiva per dedicar-se exclusivament a les lletres.

Lluís Barceló Bou, d'oﬁci taper, es dedica intensament a la investigació
històrica i a l'arqueologia, interès que el porta a dedicar-se a la conservació del
museu i a la biblioteca municipal. Almenys, escriu quaranta articles a la revista,
sobretot entre els anys 1922 i 1930.
Joan B. Camós és taper de professió però també es dedica a l'escriptura, a la
fotograﬁa i a la pedagogia. És un activista cultural que promou la llengua catalana
tant col·laborant amb la confecció del diccionari de Pompeu Fabra com fent classes
gratuïtes de català. Ell és membre del Museu de Palamós Cau de la Costa Brava
i, més enllà de la publicació de Marinada on escriu sobretot poesies, funda altres
periòdics locals com veurem més endavant. Pel que fa a Josep Figa Oliu, metge de
professió, en coneixem pocs detalls biogràﬁcs.

D'entre tots aquests homes, però, destaquen els germans Roger Crosa els quals
exerceixen les tasques de direcció de la revista.El germà gran, l'advocat i empresari
del suro, Martí Roger Crosa, és el principal responsable de la revista en un moment
que és pròxim a Unió Catalanista encara que, ﬁnalment, abandona la formació
per acollir-se a la Lliga Regionalista de la qual és diputat provincial l'any 1917
quan ja forma part activa de la publicació. Roger ja és col·laborador de diverses
publicacions com La Renaixença, La Veu de Catalunya i La Il·lustració Catalana i
altres periòdics locals. Només a Marinada publica almenys vint-i-cinc articles entre
1914 i 1919. A la mort d'en Martí l'any 1918, assumeix la direcció del periòdic el
germà, Miquel Roger Crosa, també fundador de l'Orfeó Aucellada. Participa com
a escriptor i poeta en nombrosos jocs ﬂorals, també ha col·laborat anteriorment a
la premsa, com ara, La Il·lustració Catalana. A Marinada escriu almenys seixanta
articles, encara que els seus anys més prolíﬁcs són entre 1914-1926. A la dècada
dels vint, Josep Gelabert Crosa, cosí dels dos anteriors, també ajuda en les tasques
de responsabilitat de la revista en absència del director. Està considerat un "valuós
i ferm element de col·laboració". D'ell en diuen que
"treballà fermament per sostenir aquesta publicació i sapigué
captar-se la bona voluntat de tots sos llegidors i companys de
redacció".

(A.C.M. "En Josep Gelabert i Crosa", núm. 7 (juliol de 1925), p.
98)
104

104

PAGÈS, Evarist. "L'obra pòstuma d'un palamosí de cor" a BAÑERAS I GODAY, S.
Homes i fets de Palamós. Palamós: Edicions Baix Empordà, 1990, p. 7

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

Miquel Vingut Coris utilitza la ﬁrma Nando per publicar el treball literari
El tauró de la Fosca i, al costat d'altres escrits, fa diverses traduccions, com ara la
del francès de l'obra de J. Salleron titulada El suru i les seves aplicacions per tapar
el vi escumós, o bé la de Faust de Goethe. Ell és soci-gerent de fàbrica i, alhora, és
president de l'Agrupació Catalanista. D'aquí que durant les eleccions, escriu un
miler de cartes als amics de districte:
"Precisament els seus coneixements d'Història i sobre tot d'Història de Catalunya constituien el fonament més sòlid de les seves
idees nacionalistes, afermades més, amb la lectura de les obres fonamentals del Nacionalisme català que ﬁguraven en sa biblioteca,
i completades fent un treball com el de l'abella, collint l'esséncia
nacionalista en revistes i periòdics estrangers.
El seu nacionalisme no el fonamentava sols en el sentiment
propi de tots els catalans; ell se sentia esser català; pel sol fert de
parlar la llengua catalana es considerava diferent dels qui no la
parlen; però, a més de sentir, raonava amb arguments històrics i
de ciencies socials i polítiques".
(Roger, Martí. "En Miquel Vingut i Coris", núm. 52 (març de
1918), p. 39)
La majoria dels membres estan estretament vinculats amb la Lliga Nacionalista del Baix Empordà i alguns han participat a les eleccions i exerceixen representació pública. D'aquí que alguns d'ells participin a partir del maig de 1920 en
una altra publicació apareguda a Palamós i titulada Seny, que ha d'esdevenir portaveu dels membres de l'Agrupació Catalanista aﬁliats a la Lliga Regionalista.
Són ells mateixos que ho assenyalen encara que no n'identiﬁquen ni els noms ni
els cognoms:
"Els productors de Marinada som els de Seny i com que tots,
afortunadament tenim tasques ineludibles no podem sotsmetre
les revistes a una estricta regularitat de publicació; ambdós
periòdics s'estalonen moltes de vegades, i basta només que les
tasques ineludibles siguin un xic més feixugoses de lo habitual
perquè ja la premsa sofreixi retràs".
("Crònica local", núm. 87 (febrer de 1921), p. 222)
La conﬂuència de redactors entre els dos projectes periodístics es manté ﬁns
poc temps perquè Seny desapareix a mitjan 1923. Tot i així, un dels èxits més
remarcables de la publicació és una nodrida col·laboració d'intel·lectuals que
enriqueixen enormement tant els continguts com la nòmina de treballs literaris.
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De la Primera Guerra Mundial
al cop d'estat de Primo de Rivera (1914-1923)
Els anys que comprenen entre l'esclat de la Primera Guerra Mundial i el
cop d'estat de Primo de Rivera són anys de naixement, crescuda i evolució de
Marinada, que aconsegueix consolidar-se culturalment i literàriament com una
de les publicacions més reeixides de la comarca. Ja en el programa de la Festa
Major de 1919, s'anuncia com "La millor revista apareguda en aquesta comarca
col·laboradora pels més celebrats escriptors de nostra terra".
Aquests primers anys, l'esclat de la Primera Guerra Mundial entre ﬁnals de
juliol de 1914 i el novembre de 1918, marquen la trajectòria de la revista. Si bé
Espanya no participa en el conﬂicte, la indústria de Palamós en pateix les conseqüències tal com s'evidencia en nombroses cròniques i en el retrat de l'ambient
de l'època a l'anomenada secció de la "Crònica local" en què es demostra que la
guerra en marca els continguts:
"Ens cal dir quelcom de la tràgica guerra europea, malgrat que
el genre de la nostra publicació ens porti a cercar altres temes
més afalagadors i de menys caracteritzat esperit polític, del qual
procurarem fúger sempre en totes les nostres cròniques. Emperò,
malauradament, no hi ha avui assumptes de més actualitat que la
desastrosa guerra que assola una bona part dels pobles d'Europa
i, devent-nos als nostres distingits llegidors, cal que de tant en
tant els parlem dels fets i gestes que pertanyen a l'acció de les
nacions bel·ligerats o que d'aprop o de lluny s'hi relacionin".
("De l'estranger", núm. 17 (abril de 1915), p. 60)
Gairebé tres anys després de l'inici del conﬂicte, des de la revista es lamenta la
restricció d'alguns matèries primeres, fet que afecta directament la seva edició:
"publicacions importantíssimes pleguen el ram, atesa la carestia
de materials. MARINADA subsisteix a Dèu mercè. La seva
conservació clama, nogesmenys, l'adjutori dels bons palamosins
i dels armadors de les lletres catalanes".
("Crònica local", núm. 38 (gener de 1917), p. 25)
Una carestia que s'accentua a mesura que avança la guerra i que provoca que,
en algunes poblacions com Palamós, es limitin a editar una única publicació local:
"Per ﬁ, la crisi inacabable obliga a MARINADA a presentar-se
humilment, sense clixès i en l'any nou amb paper verjurat. Grans
empreses editorials han escurçat el vol, temps ha, i ﬁns algunes,

106

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

han sospesa, temporalment, la publicació. La crisi contribueix
al canvi; i el canvi, emperò, no fóra estat precís, d'haver demostrat Palamós més amor a la única publicació que poseeix. Els
favoreixedors assidus de la Revista se veuràn correspostos amb
el gran esforç de la nostra voluntat".
("Als subscriptors", núm. 49 (desembre de 1917), p. 201)
Paral·lelament a les qüestions estretament vinculades a la Primera Guerra
Mundial, els promotors de la revista publiquen continguts de diversos àmbits. En
el terreny polític, aposten per donar veu als postulats de la Lliga Regionalista ja
que la majoria dels redactors en són seguidors encara que, en cap cas, es mostren
partidaris que la revista en sigui l'òrgan:
"Pot creure algú que som parcials en la propaganda del nom
Agrupació Catalanista, car en totes les cròniques l'hem de repetir
moltes vegades. En veritat, no ès aixís: l'Agrupació treballa ferm
i ès natural que sa labor se manifesti".
("Crònica local", núm. 55 (juny de 1918), p. 91)
En aquest sentit, la revista es posiciona a favor de la creació d'una institució
com la Mancomunitat de Catalunya, que havia d'agrupar les quatre diputacions
catalanes, i representa el primer reconeixement per part de l'Estat espanyol de
la personalitat i de la unitat territorial de Catalunya des de 1714. Des d'aquesta
institució es va dur a terme una important tasca educativa i cultural amb l'aparició d'organismes tan rellevants com l'Institut d'Estudis Catalans i la creació
d'infraestructures pròpies. Per exemple, s'impulsa una xarxa de biblioteques
que, en el cas de Palamós, és promoguda per la mateixa secció de cultura de
l'Agrupació Catalanista, formada per Miquel Roger i Crosa, Joan B. Camós i
Lluís Barceló i Bou, tots redactors de Marinada. D'aquesta manera s'adrecen a
l'alcalde perquè impulsi una biblioteca a la població:
"Hom ha de lloar en gran manera l'Institut d'Estudis Catalans,
per haver instaurat les Biblioteques populars. Mitjançant aquestos centres culturals, els pobles, a més de disposar d'un fons
d'obres, apropiades al seu interés, poden abastar les més riques de
ciéncia, consultar les de més estensió i conèixer les més modernes. Cal només imaginar la forçosa transplantació d'un obrer
intel·lectual de la urb esplèndida a un viatge solitari. Si en el
vilatge troba la biblioteca popular, podrà seguir la seva labor.
Les biblioteques populars són un lligam espiritual de la gran urb
amb tota la perifèria. Ja espurnegen aqueixos centres de cultura
en la Catalunya nova. Se divideixen en tres graus. Per a l'obtenció
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d'una biblioteca basta només cedir el sol per a l'ediﬁci i una subvenció anyal, mínima de cinccentes pessetes. El vilatge afavorit
veu bastir un ediﬁci de gust hel·lènic i veu l'arribada d'una o
dues senyoretes bibliotecàries amb títol de l'Institut per exercir
tal càrrec".
("Biblioteques populars", núm. 50 (gener de 1918), p. 2)
En aquest moment, des de la revista es fa també un reconeixement explícit
a l'ortograﬁa impulsada per Pompeu Fabra quan l'adquireixen com a pròpia en
la correcció dels seus textos:
"En adoptar Marinada l'ortograﬁa de l'Institut, servàrem els
signes de pronunciació empordanesa, perqué a empordanesos
senyaladament era la Revista consagrada. Mes, com que, per
diferéncia tan petita, no hem de caure en disciplina, des d'Any
Nou adoptarem íntegrament l'accentuació de l'Institut d'Estudis
Catalans".
("Ortograﬁa", núm. 61 (desembre de 1918), p. 179)
La preocupació per la cultura i la llengua està estretament relacionada amb el
desig de fomentar la renovació pedagògica. Per això, des de la revista es reivindica
la importància de l'educació i s'aposta per cobrir els dèﬁcits de la població. Per
exemple, denuncien l'estat denigrant de les escoles i aﬁrmen que en caldrien dues
més de graduades, una per a noies i una altra per a nois. Per suplir-ho, animen a
obrir el gener de 1920 una subscripció per recaptar les 300.000 pessetes que creuen
que costaria la construcció d'unes escoles graduades "senzillament, higièniques
i pedagògiques que satisfacin les condicions necessàries" i d'aquesta manera acomplir el seu objectiu:
"dotar una població d'ediﬁcis escolars ad-hoc és posar la primera
ﬁta per a la digniﬁcació humana i per a la prosperitat de la terra
que ens ha vist néixer".
(T. "Qüestions culturals", núm. 74 (gener de 1920), p. 1)
En aquesta campanya a la qual s' afegiran altres periòdics de la comarca
(Programa de Sant Feliu de Guíxols, Baix-Empordà de Palafrugell, Seny de
Palamós, El Autonomista i El Magisterio Gerundense de Girona) hi exerceix un
paper important el redactor de la publicació, Martí Tauler, que és professor i que
al llarg de diversos articles exposa quines característiques han de tenir les escoles
per incidir en la futura educació dels infants:
"Marinada amb ver entusiasme i íntima complascència ha iniciat
el moviment en pro de l'ediﬁcació i, ara, que ja la propaganda
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externa ha adquirit proporcions grandioses, ens plau fer constar
que la iniciativa amb què s'honora el nostre periòdic fou duta pel
nostre estimat redactor, el professor En Martí Tauler. La primera
autoritat, En Joan Gafas, ha treballat activament per moure l'opinió a favor de la necessària ediﬁcació; totes les persones representatives han secundat l'obra i ofert llur adhesió incondicional; i els
portaveus del magisteri han dit paraules satisfactòries per l'afany
del moviment espontani de cultura que ostenta Palamós".
("Ediﬁcis escolars", núm. 82 (setembre de 1920), p. 129)
La publicació també incideix en la construcció d'algunes infraestructures que
considera vitals per al desenvolupament econòmic de la població: des de la creació
d'una xarxa de clavegueram ﬁns a la consideració de construir un ferrocarril que uneixi
les comarques empordaneses amb la Selva com una de les necessitats més vivament
sentides. Tot i els intents, l'elevat cost de materials fa que la subhasta quedi deserta:
"No per això hem de perdre les esperances: l'actual Ministre
de Foment prepara una reforma de les lleis ferroviàries, que segurament serà votada en la propera etapa parlamentària, la qual
farà possible la construcció de nous ferrocarrils, i aleshores cal
que reclamem la construcció del nostre tan necessari o més que
tots els altres, ja que a més d'impulsar el progrés de poblacions i
contrades riques, afavorirà el turisme facilitant el coneixement de
les belleses de la nostra costa".
(Roger, Martí. "El ferro-carril de Blanes a Vilajuiga, núm. 57
(agost de 1918), p. 113-114)
A dalt: capçalera de la primera època de Marinada (1914)
Procedència SAMP
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Els anys de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El diumenge següent a l'èxit del cop d'estat militar del general Primo de
Rivera del 13 de setembre de 1923 es clausura el Centre Nacionalista de Palamós.
Per contra, la publicació de Marinada apareix relatant com ha succeït el canvi de
règim a la població, com també veurem en l'estudi d'aquesta capçalera:
"El canvi ha estat gran en tot el país. Anar-se'n a dormir amb investidures de regidor municipal i llevar-se l'endemà ben despullats
d'aquelles gales, és cosa que passa rares vegades. Aquells, a qui per
sort, han hagut de recollir les vares i insígnies semblava que patien
un pesombre a Palamós, perquè cap d'ells estava per vèneres ni
faixes, per pressupostos i dictàmens, i posats en l'emocionant cas
de designar la primera autoritat civil, hi hagueren treballs. Es
ben cert, cap dels vocals associats no volia tan gran honor, i a la
fí, la designació recaigué a En Josep Estragués, mestre ebenista,
propietari, persona digníssima. [...]
La sessió fou interessant, havent-hi molts de concurrents; i quan
el nunci pregonà l'acord a la Plaça de la Constitució, just a l'hora
en què el jovent hi ramblejava, en voleu de corredisses a seguit
del toc de corneta de llarga vibració! Mainada i jovent s'encantaven davant el pregoner; llurs boques badades, i ulls ben oberts
eren il·luminats per la feble claror d'una espelma. El decret de la
dissolució de l'Antic Ajuntament fou donat pel senyor Tinent
de la Guàrdia Civil".
("Crònica local", núm. 118 (setembre de 1923), p. 334)

El directori comporta l'aprovació d'un decret que només permet l'ús del
castellà i prohibeix els símbols catalans. La Mancomunitat de Catalunya és intervinguda, es dissolen les diputacions provincials, es restringeixen les llibertats polítiques i se suspenen les garanties constitucionals. En aquest context, la llibertat
de premsa se suprimeix i se censuren algunes publicacions de premsa. Tot i així,
Marinada es manté com a revista cultural i continua publicant-se malgrat que no
hi llegim el manifest del dictador titulat "Al país y al ejército". Per contra, sí que
s'hi evidencia el desig de reforçar subtilment els símbols propis de la catalanitat.
En aquest sentit, es pot entendre que la publicació aposti per impulsar activitats
que fomentin la catalanitat, com ara la reivindicació de la sardana i especíﬁcament la
creació d'un Foment de la Sardana en què es fomenti l'ensenyament de la dansa:
"A Palamós li pertoca, Palamós está necessitat d'un Foment de la
Sardana [...] comença a desvetllar-se del seu ensopiment, i
compta amb el petit Museu de la Costa Brava, amb una Escola
d'Arts i Oﬁcis i amb una Associació de Música, déu haver de
tenir una agrupació que vetlli i fomenti la dansa pairal".

(Pruneda Balot, C. "Els Foments de la Sardana I" a "Temes
pedagògics", núm. 155 (setembre de 1926), p. 137)
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La situació política del moment convida la revista a ampliar els continguts que
fomentin altres activitats, com ara la promoció d'un esport com el futbol tan característic de Palamós. Des de la publicació es lamenta reiteradament que la població
no disposi d'un camp propi donada la seva llarga tradició a diferència de Sant Feliu
de Guíxols, Palafrugell, la Bisbal, Figueres, Portbou, l'Escala, Llagostera o Cassà de
la Selva. En aquest moment, són nombrosos els articles en què es demana esmenar
aquest dèﬁcit:
"Palamós fou la primera població empordanesa que va presentar
aquest noble esport, i Palamós, oh absurd! ha sigut també la
primera població en que ha desaparescut.
Palamós que fou l'importadora del futbol, es veu desde ja fà temps
mancada de un camp d'esport en el qual els seus ﬁlls puguin físicament desenrotllarse. [...] Va presentar-se la maleïda conﬂagració
europea, i l'emigració de molts jugadors i també d'alguns d'aquells
qui estaven al front, va ésser el motiu de que la crítica situació
s'agreujés i tirés per terra a un Club que's mereixia l'apoi de tots els
palamosins".
(Franch, Josep. "A l'opinió palamosina... Feu esport", núm. 151152 (maig-juny de 1926), s/p)
"És vergonyós que a Palamós, la primera vila empordanesa on s'hi
va jugar a futbol no tingui avui un camp on els seus ﬁlls puguin
defensar i enaltir la cultura i fortalesa palamosina".
(Franch, Josep. "Feu esport", núm. 156 (octubre de 1926), p. 153)
A ﬁnals d'any s'assenyala que l'entitat, que ja ha adquirit el camp, compta amb
300 socis i tenen jugadors per formar tres equips complets. A propòsit de l'interès
que desperta l'activitat esportiva, s'inclou l'abril de 1927 la secció "Breus notes i
petits comentaris sobre futbol local" en què es ressenyen les novetats.
Durant aquest període, des de la revista s'evidencia també un interès creixent
per convertir la població en un pol d'atracció del turisme. En aquest sentit,
s'afegeixen el febrer de 1928 a la reivindicació del periòdic Baix-Empordà de
Palafrugell de fundar una mena d'atracció de forasters que fomenti el turisme a
la Costa Brava.
"Aquesta idea [...] s'avé perfectament amb les nostres aspiracions,
i puix que és en beneﬁci de tots, ens hi associem des d'ara per
servir-la amb tot quant sigui necessari.
Marinada [...] ajunta sa veu a la del seu confrare Baix-Empordà
i als demés que s'interessin, per tal de trametre arreu, dins i fora
de la nostra regió, la propaganda que calgui en pro de la atracció
de forasters al turisme de la nostra terra privilegiada".
( JBC. "Pro turisme comarcal", núm. 171 (març de 1928), p. 34
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En aquesta mateixa línia, reivindiquen el paper que ha d'exercir el Museu de
Palamós Cau de la Costa Brava perquè, asseguren, està adormit per manca de
protecció, fet que l'havia subjugat a una "vida raquítica". Creuen que tota població
que "s'estimi" hauria de tenir un museu on aplegar les coses antigues dignes de
veneració:
"El Museu de Palamós Cau de la Costa Brava fou fundat per això;
per a recollir el que bonament es pogués dels objectes artístics o
històrics que anèssin sortint, i al mateix temps per medi de
concursos, fer una col·lecció nodrida i important de marines dels
més bells indrets de nostra costa".
("Museu de Palamós (Cau de la Costa Brava)", núm. 192
(desembre de 1929), p. 177)
En el terreny local, el juliol de 1927 des de la revista es dona suport a la idea
de fundar un Asil de Vells Desvalguts, impulsat per Josep Tauler Servià. L'any
següent insisteixen en la mateixa idea promovent una subscripció i la crida de
col·laboradors. La caiguda del règim de Primo de Rivera passa desapercebuda,
probablement, de manera intencionada. Només s'assenyala el canvi de regidors
en l'equip de govern municipal.
Àmplia varietat de continguts
Les gairebé dues dècades de trajectòria periodística de Marinada presenten
una àmplia relació de continguts de tota mena. Des dels comentaris d'actualitat
a les esmentades cròniques locals, tan descriptives com viscudes que prenen el
pols a la vida ciutadana i als ambients de Palamós, passant per nombrosos textos
literaris que denoten la vàlua dels seus col·laboradors.
La lectura d'aquestes cròniques suposa retrocedir en el temps i prendre el pols
a través de les entitats que omplen la vida ciutadana de l'època (Centro Económico,
el Centre Republicà Federal, o bé, el Casino El Port). De totes elles se n'escriuen
interessants articles.
La faceta literària i cultural de la revista és la més important amb seccions
dedicades als "Llibres", que inclouen la ressenya de títols, o bé, les "Teatrals" i les
"Musicals" amb comentaris de cada disciplina, respectivament. Per exemple, a
ﬁnals de 1916, el periòdic inicia la publicació de notes biogràﬁques de música en
cooperació amb l'Orfeó Aucellada, creat entre ﬁnals de 1913 i principis de 1914
a càrrec de Miquel Roger i Crosa. Aquest any, el disseny de la capçalera també
canvia i s'introdueixen clixés a la portada amb un homenatge a ﬁgures il·lustres
del país ja siguin religioses, polítiques o culturals en què es ressenyen les seves
biograﬁes: bisbe Torras i Bages el març de 1916; Dr. Martí Julià i Enric Prat de
la Riba a partir del juliol de 1917 i, posteriorment, a la dècada dels vint hi llegim
el relat de vida d'Àngel Guimerà i d'altres personatges locals, com ara el patró
palamosí Martí Badia del segle XIX.
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La projecció de la revista va més enllà de l'espai estrictament local amb interès
per les qüestions polítiques de l'Estat i una secció titulada "De l'estranger", signada
amb el pseudònim M. de Viana, escrita per Miquel Vingut,105 i deﬁnida per Miquel
Roger i Crosa com a:
"Davant la fràgil discussió sobre la guerra europea, l'humil cronista
hagué el candor de fer aparèixer amb distintes ﬁrmes els treballs
qui contraposaven les dugues idealitats mundials en lluita".
(Roger i Crosa, Miquel. "Lliçó i recordances del company", núm.
52 (març de 1918), p. 40)
La publicació presta també atenció als esports, una secció que va passant a
través de diversos col·laboradors: C. Sénrab, Josep Franch que n'escriu gairebé una
trentena de cròniques i, a partir del juny de 1921, Biribi que es compromet a:
"la responsabilitat de ser imparcial en les meves cròniques,
despullant-me de tot afectisme i apassionament en tot allò que
considerem nostre".
("Esportives", núm. 91 (juny de 1921) p. 287)
Aquesta secció es consolida progressivament ocupant més espai i adoptant
noms propis, com ara "Del Carnet Esportiu". Paral·lelament a aquests continguts
apareixen a ﬁnals de 1920 les notícies de la penya de Palamós que el febrer de
1930 es recullen sota el títol "Noticiari de Penya Palamós".
A ﬁnals de la dècada dels anys 20, s'introdueixen seccions d'entreteniment,
com ara la de "Música" i la de "Pels cinemes" en què a partir del gener de 1929
es dona una breu ressenya de les "pel·lícules de categoria" d'aquells ﬁlms emesos
a la població. Tot i el to informatiu de la secció, a vegades també s'hi anoten
apunts crítics. Per exemple, el març de 1930 es denuncia que en els dos cinemes
de Palamós l'augment del cost de les entrades no va acompanyat d'una millora
de les condicions de la calefacció i l'orquestra:
"veuríem amb gust que la part musical fos servida amb més
regularitat pels interessats, que es variés un xic el sabut repertori,
i en ﬁ, que es demostrés més gust artístic i més interés en volguer
plaure i servir al públic".
("Pels cinemes", núm. 195 (març de 1930), p. 236)
Incloure tot tipus d'entreteniment, però sobretot les manifestacions culturals
és una prioritat. El setembre de 1928, en una nova secció titulada "Espurnes",
105

Miquel Vingut fou el responsable d'aquesta secció que mai va signar ni tampoc va deixar
de publicar-se ﬁns a la seva mort. Vegeu: Roger, Martí. "En Miquel Vingut i Coris",
a Marinada, núm. 52 (març de 1918), p. 37; Roger i Crosa, Miquel. "Lliçó i recordances
del company", núm. 52 (març de 1918), p. 41
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s'hi recullen aquells esdeveniments de caràcter cultural més rellevants de
Catalunya:
"Es cert, però, que Marinada no s'en pot ocupar amb la desitjada
extensió, ja sia per la manca d'elements que ens ajudin en la nostra
tasca ja per la circumstància de que sortint nostra Revista un sol
cop al mes, són venturosament tants els batecs que somouen la
nostra premsa pairal i comarcal que ens veurem obligats a remarcar-los breument".
("Espurnes", núm. 177 (setembre de 1928), p. 139)
A ﬁnals de la dècada dels 20, es comencen a publicar cròniques d'excursions i,
l'any 1930, s'inclouen "Contes de la Marinada" amb treballs literaris que reforcen
el caràcter cultural de la publicació.
La revista dedica també un espai important a la informació de serveis que
recull el "Moviment del port", el "Moviment suro-taper", les "Operacions de la
Caixa d'Estalvis", el "Registre Civil", entre d'altres.
Pel que fa als números extraordinaris se'n publiquen almenys mitja dotzena
d'entre 40 i 78 pàgines. En tres casos més (del març-abril de 1923, del setembreoctubre de 1927 i del juny-juliol de 1930) no podem dir que siguin pròpiament
extraordinaris encara que s'augmenta tant l'espai que ocupen els anuncis comercials
com el nombre de pàgines. Aquests números es publiquen, excepcionalment, de
manera bimensual.
La majoria dels extraordinaris homenatgen la Festa Major de Palamós
del mes de juny excepte el dedicat a "Ex-libris", del març-abril de 1925, d'una
acurada factura tècnica i amb un bon nombre d'il·lustracions i col·laboradors que
enriqueixen notablement la publicació.
La producció dels col·laboradors és tan variada com nombrosa. Entre els
més prolíﬁcs, hem de destacar l'interès de Josep M. Guardia per les estampes
excursionistes i les notes històriques a partir de les quals escriu una vintena de
textos entre 1927 i 1930; Joan Tur i Josep Ayeste que publiquen una quinzena
d'articles i Andreu Crosa, C. Pruneda Balot i J. Ventura Sureda amb almenys
una desena d'articles cadascun d'ells.
16 anys de publicació continuada: motor cultural i literari
Tant la premsa generalista com la local es fan ressò de l'aparició de Marinada.
El diari La Vanguardia n'anuncia el primer número i en destaca el del 2 de gener
de 1914, que s'hi publica el cartell dels Jocs Florals.106 Des de les primeres pàgines,
la revista contribueix a consolidar el paper vehicular de la llengua catalana tal com
106

114

"Crónica telegráﬁca de provincias", a La Vanguardia, núm. 14.761 (2 de gener de 1914), p. 11

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

es constata en alguns articles de la premsa comarcal en què es referma aquest paper.
Un paper que està complint a imatge d'altres publicacions locals que també aposten
pel català com a mitja d'expressió:
"Les publicacions comarcals com Vida Olotina, La Revista de
Vich, Joventut de Manresa, Pàtria, de Valls, Delit, de Ripoll, Marinada, de Palamòs, etc., han guanyat un proﬁtós sentit de
col·laboració i de ciutadania".
("Els qui treballen i els qui critiquegen", a La Comarca [Olot],
núm. 284 (17 d'agost de 1918), p. 1-2)
Com ja hem indicat, la publicació funciona com a motor per organitzar tot
tipus d'activitats socials, culturals i literàries: des de concursos de punta de coixí
a una de les celebracions periòdiques més rellevants com fou l'organització
dels Jocs Florals de Palamós de 1914, conjuntament amb l'Orfeó Aucellada,
que inclou publicar les obres guanyadores a la revista. Fruit d'aquests interessos,
s'ha d'entendre l'atenció que donen a través de les seves pàgines a concursos de
prosa literària, com l'organitzat per la revista el febrer de 1919, els Jocs Florals
de Cassà de la Selva, o bé l'Ateneu Empordanès, entre molts d'altres. En aquesta
línia, s'entén també la publicació de l'obra poètica Fulles ventices, de Joaquim
Ruyra Oms en petites entregues a partir del gener de 1918.
Aquest activisme permet entendre que la revista tingui més enllà de l'interès
informatiu, també un caràcter literari, i que, a la llarga, assoleixi un cert paper com
a generadora d'activisme cultural. En el segon any de vida, la revista publica un
full solt amb els projectes per a l'any 1915 on s’incideix en els nombrosos treballs
literaris que pretén encapçalar:
"1.er Estudis del suro, dels taps i de llur aplicació per a tapar el vi
de Champagne, per en Salleron, notable físic francès, en Maumenér, professor de la càtedra municipal de Reims, d'en
Mathieu, director de l'estació enològica de Beaune. La traducció
anirà a càrrec d'en Miquel Vingut.
2.ª Publicació de l'historia de les Societats vivents de Palamós.
3.er Estampació de la novel·la palamosina titolada L'elegia del
taper, original d'en Miquel Roger i Crosa.
4.t Concurs de poesíes y de comedies amb adjudicació de premis
importants"
(núm. 15 (febrer de 1915), s.p
Aquesta relació de treballs referma el seu paper com a motor cultural i apunta
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el difícil paper d'aquesta tipologia de revistes que es dirigeixen a un públic molt
més especíﬁc:
"L'assolir segona anyada una revista purament literaria ja ès
un aconteixement gran. El camp de les lletres, a Catalunya, no
produeix mai reindiment. No exaltem, doncs, massa la riquesa
de nostra patria. Calen treballs no més per a satisfer el desig
d'honorar Palamós amb una publicació seriosa, més nosaltres
treballem amb goig per l'amor que hi tenim".
("Crònica local", núm. 15 (febrer de 1915), p. 1)
Com un pas més per consolidar la revista, els promotors d'aquesta publicació
asseguren a ﬁnals de 1915 que per tirar-la endavant s'han d'impulsar reformes importants amb l'elaboració d'il·lustracions i utilitzar un paper de major qualitat. En
aquest moment, ja compten amb una nodrida col·laboració d'intel·lectuals: Joan
Alcover, Josep Alemany i Borràs, Joan Arús Colomer, Ramón E. Bassegoda, J.
Bosch i Romaguera, Manuel Brunet, A. Busquets i Punset, Pere Boliart, J. Bosch
i Barrera, J. Calzada Carbó, Xavier Carbó Maimí, Josep Carner, mossèn Jaume
Collell, mossèn Miquel Costa Llobera, Lluís Castelló, Lluís Comas Xandri, Joan
Draper, Manel Folch i Torres, Joaquim Folguera, Joan Feixas, Josep Fàbrega, Joan
Guasch, Eduard Girbal Jaume, Guerau de Liost, Josep M. Lòpez Picó, Francesc
Matheu, Dolors Monserdà, Jaume Novellas de Molins, Miquel de Palol, mossèn
Vicens Piera, Joaquim Pla, Frederic Rahola, Roser, Joaquim Ruyra, Ramón
Suriñach Sentíes, mossèn Josep Palomer, Ribera i Llovet, Manel Rocamora,
Fèlix Ribera Cabruja, Jaume Rosich, Bonaventura Sabater, J. Sancho Marraco,
Francisco Serrats, Martí Tauler, Francisca Torrent de Figa, Antòn Vidal Arxer.107
Probablement, aquesta nòmina de redactors i col·laboradors fa que augmenti el
nombre de subscripcions i els recursos econòmics de la publicació:
"hem de dir, amb llaments, que més important ès estada la felicitació forana que la palamosina. Subscripcions a la nostra Revista
de personalitats qui no coneixen Palamós mos han plenament
satisfet; en canvi, hi han encara, per dissort, molts de palamosins
de talla intel·lectual i de vistosa representació que no tenen la
revista palamosina".
("Crònica local", núm. 39 (febrer de 1917), p. 39)
Durant els primers anys, la publicació es consolida remarcant el seu caràcter
cultural i obrint les seves pàgines a col·laboradors amb diverses inquietuds. Tot
i aquest caràcter, la revista també esdevé un pols informatiu, sobretot a través de
la seva crònica local. Un fet també necessari per ampliar el nombre de suports
econòmics. En aquest context, el primer de gener de 1925 ofereix gratuïtament
a subscriptors i anunciants una pàgina "perquè puguin anunciar-hi lo que
107
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els interessi, sempre i quan no passi, el text, d'una ratlla amb cos 10. Cada ratlla de
més, es facturarà a 0'25 pessetes per inserció".108
Durant els últims anys de vida de la publicació, encara s'afegeix al manifest
d'homenatge a Ignasi Iglesias signat pels elements més prestigiosos de la
intel·lectualitat catalana.
A la dècada dels vint, Palamós compta amb una població que s'aproxima
als 5.000 habitants i una única indústria, la surotapera, que havia entrat en una
profunda crisi. Potser això pot explicar les diﬁcultats creixents perquè la publicació
tiri endavant:
"Nostra excel·lent bona voluntat s'estrella davant de la incomprensió d'uns, de la deixadesa dels altres, de la negació d'uns pocs.
Una publicació com la nostra que reconeixem no és cap perfecció
ni molt menys, però que ho podria ésser amb un poc d'ajut
d'alguns no es pot aguantar solsament amb bona voluntat..."
("Bones festes..!, núm. 162-163 (maig-juny de 1927), p. 1)
La lectura que en fan els promotors de la revista és que la població es desinteressa de les activitats culturals "que serveixen per enlairar la intel·ligència i per
conreuar el bon gust" i prioritza les activitats esportives que, segons assegura
en el número extraordinari del maig-juny de 1928, "res tenen d'higièniques ni
d'educatives".109A aquest desgrat s'hi afegeix "la tardança repetida" en l'aparició
dels números mensualment i la impossibilitat material de llegir els continguts de
la premsa comarcal i general per les moltes ocupacions dels redactors:
"trist balanç de l'any podem fer nosaltres, que si vivim, és degut
únicament a la voluntat ferma que tenim posada en no desmaiar
davant l'indiferència, el poc ajut, el minso ressó que troba, sobretot
a Palamós, la nostra Revista. [...]
La realitat de la vida s'imposa i els afers de la nostra Revista
els hem de deixar per quan, robant hores a les distraccions, ens
trobem que hem de buscar, llegir contínuament i esbossar ﬁnalment les nostres pobres planes, que reconeguem no poden ésser
qualiﬁcades diferentment".
("Crida", núm. 180 (desembre de 1928), p. 177)
A l'amateurisme dels redactors, la revista també lamenta que no hi hagi un
relleu generacional amb col·laboradors joves que prioritzin l'activitat cultural i
n'assegurin la seva continuïtat:
"Es que veritablement a Palamós no pot regnar-hi més que l'imperi
108
109

"Marinada", núm. 1 (febrer de 1925), p. 5
"Portic", núm. 173-174 (maig-juny de 1928), s/p
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de la cossa, del ball, dels concursos malaltissos de
bellesa femenina i l'indiferéncia absoluta per tot
el món espiritual que arreu veiem que ﬂoreix en
obres belles i magníﬁques".
("Crida", núm. 180 (desembre de 1928), p. 178)
L'esgotament dels promotors s'accentua el desembre de 1928
en què deixen imprès un altre crit d'alerta sota el títol "Crida" pel
qual demanen suports, sobretot, de caràcter social:
"Quinze anys d'acció ininterrompuda, li donen a
Marinada una garantia de solidesa, que ja veieu,
és solsament aparent. Fem una crida a aquests
elements indiferents perquè ens ajudin a aixecar
el nivell de la nostra publicació. Sols, no podrem
fer més que la viu-viu ﬁns que un jorn, potser
ben proper, ens determinarà a abandonar decididament la Revista. Creiem que bones campanyes
dirigides podrien fer despertar altres activitats
també endormiscades".
("Crida", núm. 180 (desembre de 1928), p. 178)
L'èxit d'aquesta demanda és molt desigual. La revista es
continua publicant però patint endarreriments en la sortida dels
números i amb la il·lusió de dotar-la de l'àmplia renovació que
viu. El setembre de 1930 apareix una nova publicació La Senyera,
promoguda per un dels fundadors de Marinada, Joan B. Camós.
Les dues publicacions coexisteixen durant poc mesos. El darrer
número que hem llegit de Marinada correspon al desembre de
1930, però en cap moment s'acomiada.
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Nou disseny per a la segona época de la capçalera Marinada (1916).
Procedència SAMP
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B O L E T Í N M U N I C I PA L
(1914)

Boletín municipal
"Se publica durante la guerra europea,
siempre que sea necesario"
Palamós
–
Castellà
4 de setembre de 1914 (núm. 1) 25 de setembre de 1914 (núm. 2)
Informació local
–
–
–
–
Imp. de Francesc d'A. Marull
25,5 x 17,5 cm
–
–

"Reparto gratis"
–
–
–
–
–
"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de
1956), p. 11; "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132
(novembre de 1980), p. 5; Medir, R.M. i Sapena, C.
(1988: 33); Bañeras, S. (1990: 35)
–
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Capçalera del primer número de 1914.

Sapena Aznar, Carles. "La premsa palamosina. Apunts pel seu estudi"
a Proa de Palamós, núm. 130 (setembre de 1980), p. 9

INFORMATIU MUNICIPAL
L'única referència localitzada d'aquest exemplar són les dades aportades per
Carles Sapena en què assegura que en surten dos números el 4 i el 25 de setembre
de 1914. Segons aquest historiador, la publicació difon la institució de la cuina
municipal –clau per a la supervivència de la població en plena depressió de la
indústria del suro– aportant tota mena de detalls tant de la seva organització com
del seu necessari funcionament i en reprodueix un fragment sense especiﬁcar-ne
l'origen concret en el periòdic:
"Esos viejos impedidos ya por el trabajo, hallaràn en la Cocina
Econòmica su sustento sin humillación, puesto que se trata
de una institución municipal; esos niños que no hallan en el
pecho maternal, agotado por el trabajo u otras penalidades de su
existencia, el sabroso jugo de su vida, hallarán allí su similar en
condiciones de abundancia e higiene".
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F U L L A D O M I N I CA L D E PA L A M Ó S
( 1 9 1 7-1 975 )

Fulla Dominical de Palamós (abril de 1928); Fulla Parroquial de Palamós (novembre de 1928); Hoja Parroquial
de Palamós (almenys s'inicia el 31 de desembre de 1939
i s'acaba el 30 de novembre de 1947); Hoja Parroquial
de la Iglesia de Santa Maria de Palamós (des del 7 de
desembre de 1947 ﬁns almenys el 7 de juliol de 1957
–

Palamós
Setmanal
Català (1927), castellà (1939-1975 tot i que inclou textos
esporàdics en català)
29 d'abril de 1928 (supl. núm. 577) - 7 de juliol de 1957
(núm. 2.500)
Informació religiosa
–
Parròquia de Palamós
–
Ramon Coma, Joaquim Ruyra. Composicions poètiques:
Josep Figa. Dibuix de la capçalera: Josep Figa
Llorens Castelló, Palamós i Tipograﬁa Carreras, Girona
(1928); Imp. Grassot, c/ Londres, 48, Palamós i Imp.
Masó, Girona indistintament (almenys, des del 1939
ﬁns al 1957 encara que molts fulls no n'assenyalen
l'impressor)
25 x 16,5 cm (1928 i 1939); 22/25 aprox. x 16 cm
(petites modiﬁcacions de format entre ﬁnals de 1939 i
ﬁns a l'any 1945); 22 x 17 cm (des de l’any 1946 ﬁns al
1957)
15 pàgines a 1 columna (núm. extraordinari 1928); 1,2-4
pàgines a 1-2 columna (almenys des del 11 de novembre
de 1928 ﬁns al 7 de juliol de 1957)
–
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16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades

21. Referències

22. Observacions

–
–
–
Supl. al núm. 577 (29 d'abril de 1928). "Record del
Cinquè Centenari de la Fundació de l'Església Parroquial". Any XII
–
MP. Any 1939: 636; Any 1941: 718, 729; Any 1942:
777-780, 782-785; Any 1943: 789, 791, 793-795, 797799, 802-803, 805-806, 814-815, 817, 821, 823, 825,
827-829, 831, 837; Any 1945: 895, 898, 904, 922, 927,
933-934, 937, 939-941; Any 1946: 948, 950, 953-954,
956-958, 960-963, 975-976, 979-980, 987-991, 993997; Any 1947: 998-999, 1.001-1.004, 1.007-1.012,
1.015-1.029, 1.031-1.048; Any 1948: 1.049-1.051,
1.055-1.073, 1.075-1.082, 1.084, 1.088-1.092, 1.0941.097, 1.099-1.100; Any 1949: 1.103, 1.105, 1.1071.114, 1.118, 1.122-1.123, 1.126, 1.128, 1.132, 1.134,
1.138-1.139, 1.141; Any 1950: 1.160, 2.127, 2.1292.130 2.136; Any 1951: 2.168
BC. Any 1928: 604
SAMP. Any 1928: supl. al núm. 577; Any 1943: 824;
Any 1944: 851, 875; Any 1945: 928-929; Any 1946:
955, 958, 978-981; Any 1947: 1.031; Any 1948: 1.084;
Any 1950: 2.142; Any 1955: 2.388, 2.414; Any 1956:
2.435; Any 1957: 2500
"Crònica local", a Marinada, núm. 38 (gener de 1917),
p. 25; Bertran, Ll. (1931: 175); Givanel, J. (1937: 282);
Torrent, J. (1937: 124); Tasis, R. i Torrent, J. (1966:
282); Guillamet, J. (1977: 72); Sapena, C. "La premsa
palamosina", a Proa, núm. 130 (agost de 1980), p. 10;
Carreres, J. "Palamós: 100 anys de premsa" a "L'ull de
bou", a Punt Diari [Girona], núm. 1.377 (31 de juliol
de 1983), p. 7; Medir, R.M. i Sapena, C. (1988:33);
Oliu, C. (2014: 15)
–

U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )

123

I . E L S O R Í G E N S D U R A N T L A R E S TA U R A C I Ó B O R B Ò N I C A ( 1 8 7 5 - 1 9 2 3 )

LA FULLA PARROQUIAL
El primer número localitzat de la Fulla Dominical de Palamós és un extraordinari del 29 d'abril de 1928, que complementa el núm. 577, i surt en record
del cinquè centenari de la fundació de l'església parroquial de la població. Els
promotors del full volen que sigui un nexe d'unió entre la parròquia i els ﬁdels
amb la voluntat que coneguin el missatge religiós a través de les seves pàgines:
"La parroquia és la teva Mare espiritual. Ella et féu nàixer a la
vida sobrenatural de la gràcia, per mitjà del sant Baptisme; en
ella, per la Conﬁrmació [...] En una paraula: la parròquia és la
Mare amorosa que ens porta al món de la gràcia, ens instrueix,
ens guia, ens nodreix, ens defensa, ens conhorta, ens encoratja
durant el dur romiatge per aquesta vida, i no ens abandona
després de la mort. [...]
Estimat feligrès: sigues home de vida parroquial, i seràs un ferm
creient, un cristià pràctic".
(C. "Estimem la Parròquia", supl. al núm. 577 (29 d'abril de
1928), p. 3-4)
Malgrat la localització d'aquest número –el més antic que hem vist–, el full
parroquial comença a publicar-se a principis de 1917, moment en què Marinada
anuncia la seva imminent sortida a propòsit que
"per a la capselera, nostre company de Redacció en Josep Figa
ha compost un bellíssim dibuix en el qual se destaca la ﬁgura
venerada del Sant Crist de la Capella Fonda, dominant una ﬁna
silueta de la vila".
("Crònica local", a Marinada, núm. 38 (gener de 1917), p. 25)
L'historiador de la premsa Joan Givanel apunta que aquesta publicació
comença essent de dues pàgines i s'imprimeix a la parròquia de Sant Martí encara
que Carles Sapena esmenta que la més propera amb aquesta denominació és a
Calonge. Givanel assenyala que, posteriorment, se serveix dels fulls impresos a
Girona i únicament n'ocupa la quarta pàgina. El mateix autor i, posteriorment,
Rafael Tasis i Joan Torrent indiquen que es publiquen números extraordinaris
il·lustrats i que s'imprimeix tot el text a Palamós.
L'esclat de la Guerra Civil en suspèn la publicació ﬁns a la seva reaparició
un cop acabat el conﬂicte. L'agost de 1939, el full deixa de tenir autonomia pròpia
i apareix dins la Hoja Parroquial del Obispado de Gerona en una secció a la quarta
pàgina titulada "Parroquia de Palamós", probablement, per l’escassetat de paper
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Una capçalera de 1956.
Procedència SAMP

com ells mateixos apunten. La fórmula es manté ﬁns al desembre, moment en
què reapareix la Hoja Parroquial de Palamós (1939) amb l'indicatiu "Època II" a
la capçalera:
"Debido a la orden, dada por el Servicio Nacional del Servicio
de Propaganda a las fábricas de papel, de suspender momentaneamente toda entrega del mismo, nos vemos en la imposibilidad
de continuar esta semana, y tal vez también alguna otra, la publicación de la Hoja Parroquial. Creemos, fudamentalmente, que la
suspensión será muy breve".
("Recibimos la siguiente nota", núm. 636 (31 de desembre de
1939), p. 1)
A partir del setembre de 1973 i també el 1975, el full deixa de tenir capçalera
pròpia i se subjuga a la Hoja Parroquial de Girona que presenta uns continguts
generalistes. A partir d'aquest moment, destinen la quarta pàgina d'aquesta Hoja
als continguts de la "Parroquia de Santa María del Mar. Palamós" amb la informació
pròpiament de serveis: els horaris de missa, el moviment parroquial, la recollida de
diners, les activitats de formació religiosa destinada als nens o als més adults amb
recessos espirituals, entre d'altres.
El full parroquial és, com en moltes altres poblacions, la publicació que té
una vida més llarga i encara actualment apareix. Gairebé cinquanta anys si tenim
en compte el parèntesi que suposa l'esclat de la Guerra Civil. És un testimoni de
primer ordre per seguir el moviment parroquial donat que bona part dels textos
i la informació està compartida amb la resta de fulls de la demarcació.
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SENY
( 1 92 0 -1 92 3 )

Seny
"Revista mensual. Portaveu de l'Agrupació Catalanista.
Adherida a la Lliga Regionalista de Barcelona" (almenys
des del setembre de 1920 ﬁns al febrer de 1922); "Revista
mensual. Portaveu de l'Agrupació Catalanista" (almenys
des del setembre ﬁns a l'octubre de 1922); "Mensual.
Portaveu del Centre Nacionalista" (almenys des del gener
ﬁns a l'agost de 1923); "Mensual" (almenys des del
setembre ﬁns a l'octubre de 1923 encara que a partir de
l'agost no s'assenyala cap data).
Palamós
Mensual
Català
Setembre de 1920 (núm. 5) - octubre de 1923 (núm. 42)
encara que no s'indica la data pròpiament i, algunes fonts
apunten, gener de 1924 amb el núm. 43.
Informació política
Lliga Regionalista
Carretera de Girona, Palamós (des del setembre de
1920 ﬁns a l'octubre de 1922); carretera de Girona, 23,
Palamós (des del gener ﬁns a l'agost de 1923); carretera
de Girona, 32, Palamós (des del setembre ﬁns a l'octubre
de 1923)
Director: Miquel Roger Crosa
Martí Tauler,110 Norbert Espinet, J. Cabarrocas Lluch,
Xavier Corfort
Llorens Castelló, Palamós (almenys, des del 9 de desembre de 1920 ﬁns a l'octubre de 1923)
28 x 22 cm (des del setembre ﬁns al desembre de 1920);
43 x 32 cm (des del febrer de 1922 ﬁns a l'octubre de
1923)
8 pàgines a 1-2 columnes (des del setembre ﬁns al
desembre de 1920); 4 pàgines a 1-3 columnes (del juliol
de 1921 a l'octubre de 1923)

De Martí Tauler se'n diu: "estimat col·laborador nostre i nacionalista convençut, per la tasca
feixuga que va imposar-se ja d'un principi en escriure aquells trevalls a Marinada, Baix Empordà,
El Programa, Seny i altres periòdics de diverses tendències polítiques, apareixent sempre amb
un pseudònim encobridor d'un esperit inquiet i gran". Vegeu: Goday, Francesc. "Miting Escolar",
núm. 5 (setembre de 1920), p. 44
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–
3 ptes. l'any (des del setembre de 1920 ﬁns a l'octubre
de 1922); 4,50 ptes. l'any (des del gener ﬁns a l'octubre
de 1923).
Els números dels anys 1920 i 1921 no s'hi presenten
anuncis comercials, en canvi, entre 1922 i 1923 contenen
almenys un 15% de publicitat
Anuncis de Palamós, Girona, Barcelona i Cerbère
–
La redacció s'ha de presentar davant el jutge de la Bisbal
per una manifestació personal (octubre de 1922); amb la
censura periodística prèvia (juliol de 1921); amb censura
militar prèvia (des de l'agost ﬁns almenys l'octubre de
1923)
MP. Any 1921: 16. BC. Any 1920: 5, 9; Any 1922: 23;
Any 1923: 34 BPG. Any 1923: 36-38 SAMP. Any
1922: 30-31 (fotocòpies); Any 1923: 34-42 (fotocòpies)
"De Palamós", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 544
(28 de març de 1920), p. 3; "De Palamós" a "Crònica Comarcal", a El Programa, núm. 841 (11 d'abril de 1920), p.
3; "Crònica local", núm. 78 (maig de 1920), p. 76; "Noves
locals", a Ciutat Nova [Sant Feliu de Guíxols], núm. 513
(1 de maig de 1920), p. 3; "De Palamós" a "Informació
Comarcal", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 549 (2
de maig de 1920), p. 4; "Desde Palamós" a "Crònica
Comarcal", a El Programa [Sant Feliu de Guíxols], núm.
844 (2 de maig de 1920), p. 3; Fructus. "Pro ediﬁcis
escolars. La clau del plet nacionalista", a Baix-Empordà
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Referències

22. Observacions

Baix Empordà durant la Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930)", a Estudis del Baix Empordà [La Bisbal
d'Empordà], núm. 11 (1992), p. 234-235, 239, 248; Oliu,
C. (2014: 15)
–

DE PORTAVEU DE LA LLIGA A ACCIÓ CIUTADANA
Seny és el títol d'una publicació, apareguda el maig de 1920, que havia
d'esdevenir el portaveu dels membres de l'Agrupació Catalanista aﬁliats a la Lliga
Regionalista. El periòdic coetani, Marinada, aﬁrma que surt durant la diada de
Sant Jordi, moment en què l'entitat "desplegà bandera i oferí al poble el nou
periòdic" amb una "col·laboració molt granada".111 A ﬁnals de març, un altre
coetani, Baix-Empordà de Palafrugell, ja n'anuncia la publicació i n'assenyala una
periodicitat quinzenal.112 Per aquest periòdic, coneixem també que els primers
números estan avalats per les ﬁrmes de Francesc Cambó, Joan Ventosa, J. Garriga
i Massó, Pere Rahola, J. Boﬁll i F. Escalas.113
Encara que no hem vist aquests primers números, el contingut de la vintena,
localitzats entre el 1920 i el 1923, permeten assenyalar clarament l'orientació
política. L'adhesió al partit polític s'evidencia pel subtítol, però també per les
notícies publicades aﬁns a la formació. Per exemple, durant la visita del fundador
del partit, Joan Ventosa i Calvell, a Palamós el setembre de 1920. En aquell
moment, ja és diputat a Corts per Santa Coloma de Farners, càrrec que ocupa ﬁns
al 1923 i que compagina amb el de ministre en els governs de concentració de
Manuel García Prieto i d'Antoni Maura entre el 1917 i el 1918.
És Ventosa i Clavell qui amb la seva visita celebra que el sentiment nacionalista hagi arrelat a Palamós:
"Estic content de veure com ha sorgit a Palamós un nucli de
nacionalisme, que, encar que humil no deixa peraixó sentir la seva
inﬂuència. Quan una vegada jo vaig venir a Palamós per treballs
d'eleccions, no podia sospitar encar aquesta transformació; el
nacionalisme encar no se sentia.
"Crònica local", a Marinada, núm. 78 (maig de 1920), p. 76
"De Palamós", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 544 (28 de març de 1920), p. 3
113 "De Palamós", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 549 (2 de maig de 1920), p. 4
111
112
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La causa de Catalunya, és una causa de justicia i per aixó avancem
a grans passes a la realització de les nostres idealitats. Avui no se
pot creure el nostre pensament com un somni sens realització;
Catalunya que té vida propia assolirà lo que tots esperem".
("Visita del Exm. Sr. En Joan Ventosa i Calvell", núm. 5 (setembre
de 1920), p. 42)

A la publicació, hi abunden les evocacions nostàlgiques a l'11 de setembre i al
que suposa la desfeta de 1714 i, en la mateixa línia, dona suport a la campanya a
favor de la defensa del dret català. Fruit d'aquest interès polític, llegim acolorides
cròniques de cadascuna de les conteses electorals ja sigui per les eleccions de diputats a Corts com per les municipals en què sempre s'aposta per les candidatures
nacionalistes que donen suport a les que estan a favor de l'autonomia en detriment
de les monàrquiques. Per exemple, a les eleccions de desembre de 1920, escriuen:
"Ha estat una lluita viva, forta, vibrant, interessantíssima perquè
era la confessió del credo polític de cada votant; el destriament
dels partidaris de Catalunya, i els adeptes a la Unió Monàrquica.
Nosaltres en la campanya predicàvem Autonomia; els contraries
deien que representàvem el desordre".
("Victòria", núm. 9 (desembre de 1920), p. 66)

El gener de 1923 donen suport als diputats de la Mancomunitat de Catalunya
i als regidors de l'Ajuntament de Barcelona pertanyents a Acció Catalana que s'han
retirat. Ho fan perquè no estan d'acord amb els procediments.
"S'obre el camp alectoral i des del soli imperador de La Veu de Catalunya, un dels Directors de la Política de la Lliga Regionalista
–no pot ésser de cap manera que no sigui un Director– fulmina
l'anatem d'antiètics a aquells a qui solemnement i pública
respectaren. Per sensibilitat de ciutadans dignes, els representants
d'Acció Catalana demeteren els càrrecs tantost com tingueren la
seguretat de que cap dels Directors de la Lliga Regionalista no
esborrava públicament l'anatema".
("Retirada", núm. 34 (gener de 1923), p. 1)

Conscients que el municipi és la base primordial de la política, en les eleccions
locals de l'abril de 1923 denuncien el caciquisme d'alguns candidats com el de
Josep Segura Solsona del districte de la Bisbal que asseguren que "el xampany era
transportat amb camions; tots els fondistes rebien ordres fantàstiques d'atipar tot
un poble". En aquest sentit, asseguren que les tupinades encara hi són presents
juntament amb les "baixeses de l'enemic" i en les poblacions regides per alcaldes
per reial ordre –la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Palamós– el nacionalisme "ha
tingut un triomf més intens".114
114

"Balanç", núm. 36 (abril de 1923), p. 1
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El maig de 1923, s'observa com la publicació dona suport a Acció Catalana
en detriment de la Lliga Regionalista a qui critica:
"La Lliga Regionalista, qui havia predicat i seguit l'ètica política,
però que, com a norma essencial, tenia el guany de l'elecció valdament els vots vinguessin de camps enemics, amb procediments
en ella impropis, tombà la candidatura del representant d'Acció
Catalana per donar la victòria a un lerrouxista".
("La victòria d'Acció Catalana", núm. 37 (maig de 1923), p. 1)

Tot i el canvi de partit polític, continuen apostant per l'ensenyament en
català el juliol de 1923 com a base del nacionalisme i lamenten la regressió en
l'ensenyament de les escoles municipals.

La publicació pateix diferents moments la repressió informativa ja sigui
en forma de censura prèvia o de diligències administratives ﬁns al punt que els
responsables del periòdic són requerits el setembre de 1922 al jutjat per la inserció
d'una ressenya de la sessió de l'Ajuntament del 17 d'agost. La revista coetània
Marinada també s'hi refereix l'octubre d'aquell any
"Per conseqüència del simple trasllat d'una manifestació personal,
els nostres companys de premsa, redactors de Seny, hagueren de
presentar-se a declarar davant el jutge de La Bisbal. Es asumpte
que ha remogut molts de comentaris".

("Crònica local", a Marinada, núm. 107 (octubre de 1922), p. 162)

La mateixa redacció de Seny assegura que no eren conscients que aquell text,
que no hem pogut llegir perquè el número no ha estat localitzat, sigui un delicte.
Es tracta d'un extracte relacionat en una sessió de l'Ajuntament que, segons els
redactors de Seny, és un deure publicar.
"Alguns se limiten a manifestar que és inconvenient i ﬁns que
NO HI HA DRET a la revisió d'actuacions passades sobres les
quals pogués quedar algun dubte.[...] Nosaltres no estém conformes amb tot això. Quan s'és el·legit per a ocupar un cárrec, és que
hi ha la complerta conformitat de l'individuu que s'el·legeix i un
dels deures d'aquest és que no ha de pensar solament en els drets
i ventatges que la nova posició li dona, sinó que també s'ha de fer
un cárrec dels perjudicis que li poden reportar les obligacions i
responsabiitats que contrau".
("El Seny davant del Jutjat", núm. 30 (setembre de 1922), p. 1)

Desconeixem el desenllaç perquè en els pocs números localitzats ja no s'hi
fa cap referència però, coincidint amb el temps, el periòdic notiﬁca la suspensió
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d'un míting que havia de tenir lloc el 15 d'octubre a la Bisbal per protestar per la
conducta del jutge de 1a instància a propòsit d'unes paraules ofensives en contra
de la llengua catalana.
"El sol anunci de l'acte va produir a tot el Baix Empordà un
gran entusiasme i tot feia preveurer un èxit, doncs conegut el
sentiment de catalanitat del nostre poble, no hi havia dubte que
es posaria de manifest el menyspreu que ensmereix un home que
s'ha caracteritzat per ofendre lo més sagrat d'un poble. Assabentats de l'ambent que es respirava arreu, els homes de la UMN
sempre amatents a amparar a tots els funcionaris que a Catalunya
hi porten un esperit d'hostilitat a la nostra terra, i amb aquell
sentit de servilisme que és la seva característica, varen dirigir-se
al Govern Civil per a que prohibís un acte que ells caliﬁcaren de
separatista (?). No cal dir que foren atesos desseguida i a les dues
de la tarda, hora que estaven dinant les personalitats que devien
dirigir la paraula al poble, quin a l'arribada els hi havia fet una
grossa demostració, els hi fou comunicad l'ordre governativa [...].

Com sempre que s'intenta ofegar la veu del poble en els seus
clams de justícia impedint que aquests esclatin, s'aviva lo que ells
amb ordres draconianes voldrien impedir i aixís es pogué veure
que l'anunci de suspensió produí als ciutadans congregats a la
Bisbal una indignació".

("El meeting de protesta de La Bisbal, sospés per el Governador",
núm. 30 (setembre de 1922), p. 2)

En un altre sentit, a propòsit de comentaris sobre la guerra del Marroc, s'hi
observen fragments de textos censurats. Per exemple se censura aquest text que
manlleven de La Veu de Catalunya:
"El contratemps sofert per Espanya al Marroc no ha produït a la
gent cap emoció de les que algú anomena patriòtiques. El poble,
amb tot i la magnitud de la darrera desfeta, s'ha limitat a deplorar
la pèrdua de –––– i prou".
("Anotacions. La trista realitat", núm. 16 (juliol de 1921) p. 2)

Les polèmiques periodístiques són, sobretot, amb El Programa de Sant Feliu
de Guíxols. La rivalitat se centra principalment entre els republicans de Sant Feliu
de Guíxols i els regionalistes palamosins.
"A la ﬁ, els regionalistes palamosins han posseit seny, encara que
nominal, no dubtem que per una temporadeta farán honor al seu
periódic. Ja els hi será violent (!) fer el formal, però son homes que
saben dissimular... En el davantal, hi ha la presentació al poble;
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presentació feta (el coneixem per l'estil) per la primera autoritat
regionalista de Palamós. En primer lloc vol fer de Seny l'arbre
fruiter que ha d'endosarnos la vida amb una nova sàba i sobretot
sincera (!) i melosa. [...]
Diu que el municipi no deu haver hi diferenciació de dretes i esquerres, però els seus satèl·lits a l'entrar en el Municipi carregàren
a la dreta i ha sabem vers on sempre caurán.
Parla del partit republicà, del maurí, del radical, i encara que
indulgent per primer acaba fent veure que cap es comunica amb
el poble perqué no tenen periódic (III)..."
(La redacció local. "Cònica Comarcal. Desde Palamós", a El Programa [Sant Feliu de Guíxols], núm. 844 (2 de maig de 1920), p. 3)
Rivalitats periodístiques a banda, la publicació dona consignes clares sobre
quins són els periòdics que el lector ha de llegir amb una clara aposta pels de
tendència nacionalista i en detriment d' aquells que defensen els interessos de la
Unió Monàrquica Nacional com pot ser La Vanguardia:
"Català: Si ets subscriptor d'algun diari ja has mirat que aquest
sigui amic teu i amic de Catalunya?
Al davant dels diaris recomenables per el seu patriotisme, hi ha
La Publicitat.
Al davant dels anti-patriotes dels que volen ofegar hipòcrita i
pèrﬁdament el teu esperit català hi ha La Vanguardia que no deus
haver de comprar si ets un bon català que no vol traïr encar que
sigui inconscientment, la seva pàtria".
(núm. 30 (setembre de 1922), p. 1)
Si bé es tracta d'una publicació eminentment política, hem de destacar també
la denúncia local. Per exemple, davant l'arribada d'estiuejants, aposten per urbanitzar el passeig amb bancs, llum i aigua però també donen suport a una guia de la
comarca de Palamós on es documentin excursions per evitar que:
"La primera impressió que rep el visitant a l'arribada a la nostra
vila és la de que entra en un poble pobre, raquític i migrat en
comparar-lo amb tants d'altres que n'haurà trobat en la seva via".
("Millores", núm. 40 (1923), p. 2)
Precisament, en algunes de les seccions més populars s'hi tracten extensament
els assumptes administratius de la població: "Cròniques del municipi", una explicació
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amb detall de les sessions municipals i l'anomenada "municipalesques", de fort
to crític adreçada a l'Ajuntament i signada per Francesc Goday. Una altra de les
seccions és la titulada "Elogis" encara que la canvien per "Joventut" a qui s'adrecen
per estimular-ne la col·laboració encara que també acaba fracassant, segons diuen
ells mateixos, perquè no aconsegueixen estimular-ne la participació.
Des de la mateixa publicació, s'admet –com ja hem indicat quan parlavem
de Marinada– que
"Els productors de Marinada som els de Seny i com que tots,
afortunadament tenim tasques ineludibles no podem sotsmetre
les revistes a una estricta regularitat de publicació; ambdós
periòdics s'estalonen moltes de vegades, i basta només que les
tasques ineludibles siguin un xic més feixugoses de lo habitual
perquè ja la premsa sofreixi retràs".
("Crònica local", a Marinada, núm. 87 (febrer de 1921), p. 222)
En aquest moment, el director és Martí Roger Crosa que coincideix amb
l'historiador Givanel que també apunta el mateix nom per a aquest càrrec, encara
que hem localitzat, posteriorment, una referència a la mateixa publicació del
juliol de 1923 que es refereix a Martí Tauler Servià com a responsable. Entre els
col·laboradors, destaca el propagandista i pedagog Martí Tauler, que habitualment
signa amb pseudònim.
D'aquesta publicació en surten, almenys, 42 números. L'últim que hem
localitzat correspon, probablement, a l'octubre de 1923 –no s'assenyala el mes–
coincidint gairebé unes setmanes després amb el cop d'estat de Primo de Rivera.
Els números passen per la prèvia censura militar i s'assenyala, probablement, a
l'agost:
"Ens planyem de que nostre periòdic no pugui sortir cada
setmana. Podria ésser que més endavant, un aplegament d'esforços comarcals aconseguís la realització de semblant propòsit. [...]
Sembla que la nostra migrada i ignorada premsa hauria d'ésser
lliure de censors".
("Canvis", núm. 40 (1923), p. 1)
Els historiadors Joan Torrent i Rafel Tasis apunten que encara va sortir un
número 43, el 31 de gener de 1924, que no hem vist.
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I I L A D I CTA DURA
DE PRIMO
D E R I V E RA
(1923-1930)

"S'estrellen els bons propòsits de regularització de premsa contra
les circumstàncies. Quan gairebé tot el material està enllestit per
dur-lo a impremta, un viatge sobtós trenca la preparació o el que
és pitjor, estimats companys honorabilíssims en presó són
tancats. I que ha de fer un hom llavors sinó anar a la presó a fer
companyia als estimats companys?
Amb l'ajuda de Déu, si esdeveniments com el d'ésser encarcerats
vuit detinguts ex-regidors, no estronquen la nostra feina de
periodistes mensuals, guanyarem el retràs sofert; caldrà fer un xic
més de vapor per complir amb els nostres favoreixedors. Palamosins allunyats no ens ho tingueu en retret. El nostre pensament
és amb vosaltres, i heu de saber que així com de vosaltres rebem
efusives felicitacions, de palamosins prepotents i generos i caritatius, rebem ai! la llançada de la baixa".
("Crònica local", a Marinada, núm. 210 (novembre de 1923), p. 366)
L'acurada "Crònica local" escrita pels redactors de Marinada il·lustren les
diﬁcultats que tenia la premsa per tirar endavant el projecte periodístic després
del cop d'estat de Primo de Rivera, amb el vistiplau d'Alfons XIII, el 13 de setembre de 1923.
En aquest moment, dues úniques publicacions surten a Palamós: Marinada,
apareguda el 1914, i Seny, que es publica a partir de 1919. Ambdues s'han d'adaptar a les noves circumstàncies polítiques, socials i culturals que suposa el cop
d'estat. Inicialment, es decreta un Reial decret pel qual se suspenen les garanties
constitucionals i, seguidament, s'instaura la censura prèvia tant de la premsa com
de qualsevol escrit imprès.
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En l'àmbit polític es dissolen les Corts i l'estructura política de l'Estat queda
desarticulada. Immediatament, el dictador crea un organisme per controlar i limitar
la informació que es tradueix en l'Oﬁcina de Información y Censura a Madrid
dirigida per qui havia estat governador civil de Girona, Pedro Rico Parada. Quan
aquest és nomenat director de La Nación, –un dels òrgans oﬁcialistes a Madrid–, el
càrrec passa a mans del tinent coronel Celedonio de la Iglesia. Aquest escriu l'any
1930 un assaig titulat La Censura por dentro en què explica les contradiccions del
sistema i l'aplicació no sempre clara de la censura durant el període.
A Palamós, el retrat més viu de la jornada es descriu a través de la "Crònica
local" de Marinada amb el qual encapçalem aquest capítol ja que s'hi detalla el
canvi de règim en el si del consistori:
"La sessió fou interessant, havent-hi molts de concurrents; i quan
el nunci pregonà l'acord a la Plaça de la Constitució, just a l'hora
en què el jovent hi ramblejava, en voleu de corredisses a seguit del
toc de corneta de llarga vibració! Mainada i jovent s'encantaven
davant el pregoner; llurs boques badades, i ulls ben oberts eren
il·luminats per la feble claror d'una espelma. El decret de la dissolució de l'Antic Ajuntament fou donat pel senyor Tinent de la
Guàrdia Civil".
("Crònica local", a Marinada, núm. 118 (setembre de 1923),
p. 334)
A Palamós l'acció repressora se centra en la detenció de vuit regidors i la
clausura del Centre Nacionalista. La implantació del directori comporta l'aprovació d'un decret que només permet l'ús del castellà i prohibeix els símbols catalans.
La Mancomunitat de Catalunya s'intervé, les diputacions provincials es dissolen,
les llibertats polítiques es restringeixen i les garanties constitucionals se suspenen.
En aquest context, la llibertat de premsa se suprimeix i se censuren algunes publicacions de premsa. Tot i així, Marinada es manté com a revista cultural i continua
publicant-se malgrat que no hi llegim el manifest del dictador titulat "Al país
y al ejército". Per contra, sí que s'hi evidencia el desig de reforçar subtilment els
símbols propis de la catalanitat.
Mentrestant un membre destacat d'Acció Catalana, Miquel Roger i Crosa,
és qui encapçala les dues publicacions esmentades que beuen del mateix tronc
ideològic encara que presenten continguts diferents.
De Seny que havia aparegut el 1920 amb el subtítol "Portaveu del Centre
Nacionalista", en localitzem l'últim número l'octubre de 1923. L'editorial és
indicativa del moment històric i del silenci periodístic a què la dictadura els
obliga. Malgrat ser "migrada i ignorada premsa" no estan lliures dels censors:
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"De sobte un canvi radical en la política que esborra tots els
esdeveniments anteriors, i nosaltres que sols eixim de tard en tard,
i ara parlar voliem de passos polítics mereixedors de comentaris,
la tasca és impossible perquè la transformació sobtosa acapara
l'atenció. Ella posa sordina a la premsa.
En tal avinentesa ens planyem de que nostre periòdic no pugui
sortir cada setmana. Podria ésser que més endavant, un aplegament
d'esforços comarcals aconseguís la realització de semblant propòsit".
("Canvis", a Seny, núm. 40 (1923), p. 1)
Tot i els esmentats canvis que va patir la capçalera, algunes fonts apunten
que va aparèixer almenys ﬁns al 31 de gener de 1924. Tant Seny com Marinada
s'escriuen en català, una manera de mantenir la identitat tot i que el directori
considerava aquesta llengua com un element de separatisme. Malgrat aquests
anys de repressió, Marinada es consolida i aconsegueix mantenir la periodicitat
ﬁns al setembre de 1930. En aquest sentit, es pot entendre que la publicació
aposti per impulsar activitats que fomentin símbols propis de la catalanitat i la
reivindicació de les danses tradicionals, com ara la sardana i especíﬁcament la
creació d'un Foment de la Sardana en què es fomenti l'ensenyament de la dansa:
"A Palamós li pertoca, Palamós está necessitat d'un Foment de
la Sardana [...] comença a desvetllar-se del seu ensopiment, i
compta amb el petit Museu de la Costa Brava, amb una Escola
d'Arts i Oﬁcis i amb una Associació de Música, déu haver de
tenir una agrupació que vetlli i fomenti la dansa pairal".
(Pruneda Balot, C. "Els Foments de la Sardana I" a "Temes
pedagògics", a Marinada, núm. 155 (setembre de 1926), p. 137)
Pocs dies després del cop d'estat militar, apareix un quinzenal titulat El
Drac (1923), de caràcter humorístic i literari, dirigit per Amadeu Gallart, també
col·laborador de Marinada que simultanieja els treballs en les dues revistes. A la
mateixa publicació s'hi pot llegir la llegenda "Aquest número ha passat per la censura militar", el procediment habitual com explica Lluís Costa que havien de seguir
les publicacions una vegada estaven compostes en galerades. Cada periòdic havia
de trametre obligatòriament a la censura les proves d'impremta per triplicat: una
primera còpia perquè l'examinés el censor; la segona, per enviar-la a la Presidència
del govern, atès que Primo de Rivera volia tenir constància dels textos censurats; i,
ﬁnalment, un exemplar per retornar-lo al periòdic amb les correccions oportunes.
En el cas que se censuressin algunes línies o articles sencers, es deixaven en
blanc o es ratllaven perdent l'espai i, en el pitjor dels casos, retardant l'aparició
de la publicació. És habitual trobar-se en llegir la premsa textos en blanc o en
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negre i, com ja hem indicats, grans llegendes amb diverses variacions que assenyalen que el número ha passat per la censura.
Tot i que la llarga durada de la Dictadura fa que progressivament es rebaixi
l'aplicació rigorosa de la censura, sabem de l'existència de molt poques publicacions
aparegudes en aquest període a Palamós. Una de les més rellevants és Costa Brava
(1927-1929), un full setmanal, de caràcter informatiu però també cultural i literari,
que lamenta l'actitud dels joves:
"Fa cloure els punys de rabia veure qualsevol jove que sols puja
a les sales de lectura per agafar el periódic, obrir-lo sens dubtar
un noment en la secció de Deportes passar-hi els ulls, tancar el
periódic i tornar-s'en per on ha vingut. Aquest jove és un desgraciat. I quants n'hi ha que ni aixó fan?
Es veritablement desencoratjador el nombre d'analfabets que
marquen les estadístiques peró segurament seria més punyent
encara el d'homes que desconeixen llurs drets i obligacions de
ciutadá, del propi estat, o de persona una mica culta. Forçós és
confessar-ho: aquest camí no porta, no pot portar a la perfecció,
sinó al abim, a la miseria de l'intel·lectualitat del home".
(El Comte Raul. "Del ambient palamosí. La cultura popular", a
Costa Brava, núm. 40 (11 d'agost de 1928), p. 2)
La passivitat dels joves i les diﬁcultats econòmiques fan més complexa
l'aparició d'aquests projectes periodístics. Es tracta d'un moment en què la crisi
de la indústria surera s'aguditza i en què des de Palamós es demana a Madrid la
protecció de la indústria restringint o, ﬁns i tot, evitant l'exportació del suro:
"D'uns quants anys ençà s'ha intentat, en nostra vila, la publicació
de diversos setmanaris que no han pogut sostenir-se més que
brevíssimes setmanes malgrat l'entusiasme i sacriﬁcis d'ordre
económic de llurs organitzadors, joves tots ells que vol dir tant
com vida, força, triomf, generositat, desinterés, entusiasme. La
causa? L'indiferéncia depriment de la gran majoria que es refíen
de poguer fullejar la publicació local en la biblioteca del casino
o en la taula del café. L'ajut de llur suscripció, que podria assegurar-ne la vida, no la donen".
(La redacció. "Al lector", Costa Brava, núm. 11 (21 de gener de
1928), p. 1)
A través d'aquest setmanari "popular i independent" llegim algunes reﬂexions
sobre la funció del periodisme:
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"Compteu els venedors de periòdics i els llibreters que hi tenen
vida, entafureu-vos per les biblioteques durant les hores vagaroses,
esbrineu l'actuació dels centres d'ensenyament i resseguiu amb
atenció les planes de les seves publicacions periòdiques, si voleu
tenir prous elements de judici per a emetre criteri sobre aquest
punt concret i ben estimable de la cultura ciutadana.
El periodisme local ens en dóna la mesura d'aquest factor de la
civilització. Per regla general, és la joventut arborada d'ideals qui
el conreua i els homes d'esperiència són els qui els fomenten.
La fulla que setmanalment, o quinzenal, o cada mes es posa en
contacte amb el públic, a voltes amb el to mesurat d'home de seny,
i altres, amb frases plenes de passió -que és un pecat ben lleu pel
qui ama de veres una cosa- ens fa sentir els batecs de l'opinió,
almenys d'aquella que se sent valenta per a exposar-la. No obstant,
hi ha moments en la Història que aquests estats d'opinió, per
manament dels qui governen, no poden manifestar-se igualment.
Però a la nostra terra hem après a trobar el caliu furetejant per sota
les capes de cendra".
(T. "Un factor cultural", núm. 1 (12 de novembre de 1927), p. 2)
El periòdic Marinada també s'hi refereix:
"La servitud dels periodistes que són periodistes com serien
manobres, sense cap idealitat alta i noble; sense sentir el pes de la
responsabilitat en la seva consciència dels seus actes de professió,
és un patrimoni de tots els paisos. [...]
L'actitud de l'home que llegeix el diari és molt més responsable que
no es creu. Quan un país els ciutadans tinguin la força de dignitat
necessària per a escullir la premsa, veus ací la primera gran batalla
guanyada a la cultura i a la civilització humana".
("La llibertad de premsa", a Marinada, núm. 4 (abril de 1926), p.
17. L'article està manllevat del Diari de Mataró).
La caiguda de Primo de Rivera va anar seguida de la formació de govern,
encapçalada pel general Dámaso Berenguer el gener de 1930 amb la ﬁnalitat de
restablir la "normalitat constitucional", si bé encara no es recupera la Constitució
de 1876 ni tampoc es convoquen eleccions. Tot i així, una certa obertura política
permet la creació d'una nova publicació, La Senyera, el setembre de 1930, promoguda per Joan B. Camós, un dels fundadors de Marinada. Les dues publicacions
coexisteixen durant pocs mesos.
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4. Llengua o llengües
5. Dates del primer i de
l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades

115

140

E L D R AC
( 1 92 3 )

El Drac
"Publicació Quinzenal" (29 de setembre al 13 d'octubre
de 1923); "Publicació Setmanal" (des del 20 d'octubre
ﬁns al 10 de novembre de 1923)
Palamós
Quinzenal (del 29 de setembre al 13 d'octubre de 1923);
setmanal, sortia els dissabtes (des del 20 d'octubre ﬁns al
10 de novembre de 1923)
Català
29 de setembre de 1923 (núm. 1) 10 de novembre de 1923 (núm. 5)
Humorístic, literari i informatiu

–
8. Nom i adreça de l’editor (redacció i administració):
c/ d'August, 64
Director: Amadeu Gallart115
Fragments literaris: A. Crosa
Llorens Castelló, Palamós (des del 29 de setembre ﬁns
al 10 de novembre de 1923)
27,5 x 19,3 cm
8-12 pàgines a 1-2 columnes
–
Núm. solt, 15 cèntims (des del 29 de setembre ﬁns al 10
de novembre de 1923)
"Anuncis segons tarifa". Un 20% d'anuncis comercials
Anuncis locals i de Barcelona
–
Censura governativa i militar (des del 29 de setembre
ﬁns al 10 de novembre de 1923)
SAMP. Any 1923: 1-5; BPG. Any 1923: 1

"Crònica local", a Marinada, núm. 118 (setembre de 1923), p. 335
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21. Referències

22. Observacions

"Crònica local", Marinada, núm. 118 (setembre de
1923), p. 335; "Cinema-Palamosí", a Palmarium [Sant
Feliu de Guíxols], núm. 61 (23 de setembre de 1923),
p. 2; "La redacció de El Drac", a Palmarium [Sant Feliu
de Guíxols], núm. 74 (23 de desembre de 1923), p.
4; Bertran, Ll. (1931: 175); Givanel, J. (1937: 282);
Torrent, J. (1937: 124); "La villa en Estadística" a Proa,
núm. 8 (juliol de 1956), p. 11; Tasis, R. i Torrent, J.
(1966: 165); Sapena, C. a "La premsa palamosina", a
Proa, núm. 132 (novembre de 1980), p. 10; Carreres, J.,
"Palamós: 100 anys de premsa", a "L'ull de bou", a Punt
Diari [Girona], núm. 1377 (31 de juliol de 1983), p. 7;
Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 32-33); Costa, Ll. "La
premsa al Baix Empordà durant la Dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930)", a Estudis del Baix Empordà,
núm. 11 (1992), p. 234; Oliu, C. (2014: 15); Abellí, M.
(2014: 70)
–

QUINZENAL HUMORÍSTIC I LITERARI
Ni tan sols ha passat una setmana després del cop d'estat militar de Primo de
Rivera quan apareix El Drac, una publicació de regularitat quinzenal que no fa cap
referència directa al moment polític però que, per contra, exposa sense preàmbuls
la situació que es viu a Palamós:
Posteriorment, trobem citada de nou la publicació a propòsit d'un lector que
respon a les inicials E.D. i que en una secció titulada "Dígame, Sr. Director:",
publicada a Proa, es refereix a La Verdad com la capçalera més antiga apareguda
a Palamós l'any 1879.
"Fa temps que ens ofega el rònec ambient que es respira en nostra
vila; estem cansats d'aquesta aplanadora monotonia, d'aquest
terrible sempre igual de la vida quotidiana, que, mateix que el
trontoll cansoner d'un carro en ruta llarga per camins enclotats
i sense perspectiva, que us adormeix les cames i entumeix el cos,
així també aquesta sòpita monotonia ambient, entumeix, i de
faisó alarmadora, les facultats de l'esperit, quedant en justa consequència, enterament atroﬁat ço que l'home te de millor en sí,
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atroﬁa deguda sobre tot a la manca d'exercici d'aquestes facultats.
Hem entès, doncs, que ço que convé a tots, és exercitar-nos en
aquesta gimnàsia de l'esperit, i per a que aquest exercici sigui
possible, és necessàri preparar l'ambient de tal faisó, que les innates facultats espirituals de cada individu, puguin trobar el mitjà
apropiat per el seu total desvetllament i ample desenrotllo, ﬁns a
conseguir aquell màxim de perfeccionament moral que és dable
en ço que dura aquest nostre pelegrinatge per la terra".
(La Redacció. "Presentació", núm. 1 (29 de setembre de 1923), p. 1)
La premsa coetània es fa ressò de l'aparició del nou periòdic. Entre els que
en fan referència destaca la revista Palmarium de Sant Feliu de Guíxols, la qual
ja indica quin to prendrà:
"S'ens innova de que váris jovenets d'aquesta localitat busquen
paganos per poguer donar a llum, un nou setmanari, que pensen
titolar amb capsalera espatarran i ferotje, El drac, ﬁgurant-hi un
d'aquestos animals...
Es alló: ¡Quants més serem més riurem!"
("Cinema-Palamosí", a Palmarium [Sant Feliu de Guíxols], núm.
61 (23 de setembre de 1923), p. 2)
En un altre sentit, la revista Marinada s'hi refereix perquè un dels seus
col·laboradors, Amadeu Gallart, és el director del nou periòdic i en remarca l'interès
dels seus continguts per la joventut. De fet, la revista s'adreça als més joves:
"tot alló que tingui aire de secret jovenívol, sempre i quan no hagi
de reportar cap mala conseqüència pels interessats.
Lloar les virtuts, execrar els defectes i vicis, aconsellar segons nostre
criteri en tot allò que hi càpiga consell, heus'aquí la nostra tasca.
El Drac ferotxe que acaba de naixer a Palamós, serà una fúria
enverinada o bé un anyell tendre i blanc que es deixarà acaronar
per les criatures: serà fera indòmita i terrible per tota cosa insàna
i perjudicial a la salut moral del poble; i serà mansoi, enjogassat
i acaronador, per tot alló altra, enlairat, noble i digne".
(La Redacció. "Presentació", núm. 1 (29 de setembre de 1923), p. 1).
La publicació, de caràcter humorístic, presenta treballs literaris i una àmplia
varietat de seccions: de tall satíric "Poti-poti"; informativa, com la "Crònica local";
d'entreteniment "Rumia que rumiarà"; alguns treballs literaris i també informació
de serveis. Aquest és el cas del "Consultori amorós" adreçat a
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"tota damisel·la cor-ferida per les ﬁnes sagetes de Cupido, podrà
conﬁar-li les seves cuites amoroses; els seus turments, els seus
dubtes, les seves vacil·lacions, etz. demanant-li parer sobre qualque assumpte del que ella no n'encerti la manera de conduir-se
per a que resulti favorable als seus desitjos, segura de obtenir una
resposta sempre franca i sincera encaminada a resoldre en bé de
la cosa sol·licitada".
("Consultori amorós", núm. 1 (29 de setembre de 1923), p. 8)

L'octubre de 1923 introdueixen una nova secció dedicada a Palafrugell. Tot
i les millores en la confecció de la revista, el 10 de novembre anuncien que deixa
de publicar-se. Per les paraules de comiat se'n desprèn que és un tancament a
contracor per les limitacions de recursos i de lectors:
"Confessem, no sens sentir-ne l'amargantor, que una vegada
més hem vist fallides les nostres esperances, i els nostre esforços
generosos s'han esberlat contra l'estúpida beneiteria d'una gran
part de públic.

Morim amb la recança de no haver pogut veurer acomplerts tots
els nostres projectes. Morim, per tant, en plena provisió d'aquests
(els quals hauriem anat realitzant en la successió dels dies), en
plena potència d'energies, en plé apocenllament prometedor d'una
esplendorosa ﬂorida..."
("Ora pro nobis", núm. 5 (10 de novembre de 1923), p. 1)

En total, n'hem localitzat cinc números, el darrer dels quals datat del 5 de
novembre. Unes setmanes després, el periòdic coetani Palmarium de Sant Feliu
de Guíxols reprodueix un dibuix titulat "La redacció de El Drac" que conté
il·lustracions dels membres de la redacció amb una llegenda: "1. K.K. Tua; 2.
Administrador; 3. A.C.P.; 4. Director; 5. Etzètera". I s'hi inclou "(E.P.D.)" en
relació a la seva recent desaparició.
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2. Lloc d’edició
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4. Llengua o llengües
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l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat

CO STA B R AVA
( 1 927-1 92 9 )

Costa Brava
"Setmanari Popular Independent"
Palamós
Setmanal
Català
12 de novembre de 1927 (núm. 1) 16 de març de 1929 (núm. 70)
Informativa, esportiva i cultural
–
Mauri i Vilar, 2
–
Ll. Barceló i Bou, Joan Figueres, Joan Miquel Hispeiru,
F. Juanals i Dagas, Felix Grau, J. Mundet, L. Sureda,
Albert Vila, Josep Maria Alvarez,116 Joan Bruguer,117
Martí Tauler.118 Composicions poètiques: J. Figueras
Ribas, Lluís Gay, Miquel Ferrá, Jaume Agelet i Garriga,
Salvador Albert. Literari: R. de Aragués. Dibuixant:
Enric Pagés119
Tip. Emporium Palamos, c/ Baltimore, 36
27,5 x 22 cm
(Des del 12 de novembre de 1927 ﬁns al 21 d'abril de
1928); 6 pàgines a 2 columnes (des del 29 d'abril de 1928
ﬁns al 16 de març de 1929)
–
Núm. solt, 15 cèntims; Palamós, trimestre, 2 ptes.;
Palamós, fora, 2,25 ptes.; estranger, un any, 15 ptes.
"Anuncis, comunicats i reclamans a preus segóns tarifa.
Pagaments a la bestreta".
20% anuncis de Palamós

"Noticiari", núm. 59 (29 de desembre de 1928), p. 4; "Noticiari", núm. 61 (12 de gener de 1929), p. 4
"Noticiari", núm. 59 (29 de desembre de 1928), p. 4; "Noticiari", núm. 61 (12 de gener de 1929), p. 4
118 "Noticiari", núm. 59 (29 de desembre de 1928), p. 4
119 "Noticiari", núm. 68 (2 de març de 1929), p. 4
116
117
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18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades

21. Referències

22. Observacions

Núm. 42 (1 de setembre de 1928)
Censura governativa prèvia i suspensió el primer de
setembre de 1928
SAMP. Any 1927: 1-2, 4-8; Any 1928: 10-22, 24-32,
34-59; Any 1929: 60-70
BC. Any 1928: 57
BPG. Any 1927: 1, 3.4, 6-8. Any 1928: 9-16, 18-29,
31-35, 36, 39-40, 42-45, 47-57, 59. Any 1929: 60-61,
63-69
Comentario. Densidad periodística", a Diario de Girona
de avisos y noticias, núm. 224 (4 d'octubre de 1927), p.
1-2; Bertran, Ll. (1931: 175); Torrent, J. (1937: 124);
"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11;Tasis, R. i Torrent, J. (1966: 125); Guillamet,
J. (1977: 78); Sapena, C. "La premsa palamosina", a
Proa, núm. 132 (novembre de 1980), p. 10; Carreres, J.,
"Palamós: 100 anys de premsa" a "L'Ull de bou", a Punt
Diari [Girona], núm. 1.377 (31 de juliol de 1983), p.
7; Medir, R.M i Sapena, C. (1988: 33); Costa, Ll. "La
premsa al Baix Empordà durant la Dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930)", a Estudis del Baix Empordà,
núm. 11 (1992), p. 234; Oliu, C. (2014: 16)
–

FULL SETMANAL
En plena Dictadura de Primo de Rivera, apareix el primer número de Costa
Brava que els seus promotors deﬁneixen com un "full setmanal" que ha d'esdevenir
popular i independent. Una revista pensada per estimular la participació dels més
joves però també per a aquells palamosins que viuen fora de la població:
"En la nostra vida palamosina cada dia es fa sentir més la necessitat d'una publicació setmanal que reculli en les seves planes els
batecs de la nostra joventud i serveixi alhora de mirall que reﬂexi
als palamosins absents, la marxa sempre ascendent de la vila dels
nostres amors".
("Salutació", núm. 1 (12 de novembre de 1927), p. 1)
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Una de les prioritats de la publicació és, doncs, despertar les inquietuds dels
més joves perquè contribueixin a construir un país que, en aquests moments, està
arribant a un ﬁnal d'etapa malgrat que s'hi manté el Directori de Primo de Rivera:
"Crec que és un deure vostre, joves palamosins, si algun de vosaltres té, sinó reconegudes, notories aptituts literaries, col·laborar a
nostre setmanari; i dic un deure, perqué ho és, el de afavorir una
de les poques coses que tenim vértaderament locals; el d'aportar
el nostre granet de sorra a l'ediﬁci intelectual, que s'está bastint
en els nostres temps arreu de Catalunya [...] També vosaltres,
formoses palamosines, podríeu intentar quelcom en aquest
sentit. Espilleu-se en les moltes revistes i suplements [...] preneu
exemple d'alguna de les vostres companyes".
(El Comte Raúl. "A tothom..!, núm. 61 (12 de gener de 1929), p. 1-2)

La revista es val de diversos mitjans per estimular la participació dels més joves,
ﬁns i tot, a través d'unes enquestes sobre la valoració que fa aquest col·lectiu dels
concursos de bellesa:
"més aviat hem de buscar el principi de l'enquesta en l'intent de
lograr que la joventut indiferent es decideixi a escriure".
(Eloi J. Polas. "La meva opinió", núm. 61 (12 de gener de 1929), p. 1)

Un dels factors decisius de la seva aparició és la creació del ﬂamant equip de
futbol que genera una gran expectació si tenim en compte que ha d'esdevenir el
continuador d'aquell altre temps històric i famós "Palamós FC". Els continguts
esportius són un dels plats forts i, especialment, l'elaboració de caricatures de
jugadors, directius i persones inﬂuents del futbol local. Els dibuixos, a càrrec del
"nostre amic Tur", es publiquen en una secció molt acurada tant pel contingut com
per la qualitat, però es deixa de fer per les despeses de la confecció del clixé:120
"Les caricatures, veritables obres d'art, són degudes a la má d'un
jove artista palamosí inconegut ﬁns ara; i les biograﬁes que les
acompanyen, a un redactor de la casa.

Esperem que els qui es veuran en aquesta secció que no veigin en
nosaltres un propósit de molestar, i esperem també que els nostres
suscriptors i públic en general veuran amb simpatia aquesta nova
secció".
("Caricatures o retrats", núm. 11 (21 de gener de 1928), p. 3)

120

146

En Mima. "Marginal. Regirant", núm. 51 (3 de novembre de 1928), p. 1-2
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Caricatures del dibuixant Tur publicades al setmanari Costa Brava (1927-1929).
Procedència SAMP
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Des de la revista es dona una atenció preferent a les seccions esportives que
ressenyen diversos aspectes sobre la realitat del futbol. Des de la informativa relació
de notícies a "Futboleres" a les "Xafarderies futboleres", signades amb pseudònim
i que van a càrrec de Josep Santamaria. En aquest cas, el mateix redactor es veu
obligat a vegades a disculpar-se amb algun lector enfadat:
"Mai hauríem cregut que un escrit de xafarderia pogués constituir una ofensa per a ningú i menys per ell, persona coneguda i
company nostre en questiones de cróniques locals".

(Santamaria, Josep. "Xafarderies futboleres", núm. 4 (3 de desembre de 1927), p. 4)

El futbol desperta fortes rivalitats no només entre els clubs sinó també entre seccions de diferents periòdics. Justament, el periòdic manté una forta polèmica el 9 de
novembre de 1928, arran d'una presumpta agressió que comet el president del cercle
palamosí. El periòdic El Bisbalenc mostra a la secció "Sportives" la seva indignació
per "la manca de justesa i dignitat" de Costa Brava perquè assegura que en desvirtua
els fets. Aquest contesta amb un titular ben indicatiu "Rèplica a Costa Brava":
"Nosaltres –segons ells– "defensem lo indefensable, l'agressió
brutal, incivil, indigna i manifestament covarda".

Som els bisbalencs –clarament es dedueix de Costa Brava– una
colla de salvatges "costumats amb el viure de la Nigeria, que de les
garrotades en diem moxaines i dels llavis partits, carícies amicals
Si els indicidents s'haguessin desenrotllat com expliquen –parcialment, maliciosament– els forasters, no quedaria en bon lloc el
nom de La Bisbal.

Peró nosaltres hem d'insistir en que els palamosins han demostrat
en aquesta qüestió una falta de dignitat i una manca d'honradesa
vergonyoses".
("Sportives. Rèplica a Costa Brava"), núm. 60 (23 de novembre de
1928), p. 7)

Paral·lelament als continguts esportius, la revista respira cultura i literatura amb
seccions pròpies que relaten el passat històric. D'aquí la publicació dels "Episodis
locals de Palamós durant la Guerra de la Independència", un treball del prevere Fèlix
Paradeda que evidencia l'interès dels promotors per la cultura entesa com a
"esperit superior que serveix de guiatge a la vida humana,
és la psicologia especial, caracteristica de cada localitat, que
descobrim en el parlar dels habitants, en les relacions entre
conveïns,en el tracte amb els forasters, en el funcionament
del organismes col·lectius, en la confraternització de les multituts, etc. Es d'aquelles coses que's reﬂexa una mica per tot".
(T. "Un factor cultural", núm. 1 (12 de novembre de 1927), p. 2)
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En la capçalera, s'hi publiquen nombrosos treballs literaris a vegades en forma
de crònica de viatges, com la de "Carnet d'un excursionista", a càrrec de F. Juanals
i Daga. O bé, una sèrie d'articles, "Per amor a la terra", d'Albert Vila a partir del
gener de 1929 que dona a conèixer alguns aspectes de la serra de les Gavarres.
També són remarcables els treballs de Lluís Barceló Bou.
La publicació també es dirigeix a la joventut femenina amb una secció titulada
"Elogi a una beutat" que consisteix en textos adreçats a senyoretes concretes on
s'exalta setmanalment la bellesa de les joves palamosines. Elles responen amb la
creació d'una societat anomenada Unió de Joventut Femenina de Palamós l'objecte
de la qual és
"reciprocar les simpátiques demostracions que venen tributantnos els joves palamosins [...] després de demanar un lloc en aquest
periódic que'ns ha estat cedit [...] ens comptavem en participar
als joves que començarem una serie d'articles cada un dels quals
irá dedicat a una beutat masculina."
(Unió de Joventut Femenina de Palamós, núm. 24 (21 d'abril de
1928), p. 2)
Les joves decideixen reunir-se per escollir de quin jove parlaran cada setmana
i dues d'elles redacten l'article sota els pseudònims Serápia i Romuada. La secció,
anomenada "Galería de joves palamosins", desperta un gran interès encara que té
una vida curta. Són molt interessants les descripcions dels personatges tant per les
dades biogràﬁques que aporten com perquè donen alguns detalls rellevants. Per
exemple, les publicacions esportives que solen adquirir i llegir.
"Assabentades, amb greu sentiment, que alguns joves de sensibilitat massa delicada s'han sentit ferits per nostra ploma considerant
com motiu d'ofensa ço que amb tota bona intenció els hi adressavem com elogi qu'els plauria; i comprenent que si continuessim
per aquest camí i anéssim deixant ferits als que fessim passar per
aquesta galeria, faríem masses víctimes,[...] hem prés la decissió
de posar un remei preventiu contra aitals feridures, que no dubtem
donará bons resultats".
(Serapia i Romualda. "Galería de joves palamosins", núm. 31 (9
de juny de 1928), p. 2)
La voluntat per despertar l'interès dels més joves i dels seus ideals fa que es
produeixin algunes polèmiques entorn a la consideració de la joventut. La conversa
entre El Comte Raúl i F. Juanals i Dagals és una mostra dels seus posicionaments
sobre l'existència espiritual de Palamós:
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"El que hi ha és que la joventut palamosina, viu en una mena
d'estat letargic produít per la vida sedentaria i costará una mica
despertar-la del seu endormiscament d'idees, peró un cop deixondit l'embransida que prendrá será ferma i les iniciatives sorgiran
elles solen sense necessitat de cap esforç".
( Juanals i Dagas, F. "Contestant un comentari", núm. 43 (8 de
setembre de 1928), p. 2)

"Nostra vila, treballadora incansable per guanyar-se la subsistencia, no
s'ha preocupat mai de coses elevades i nobles, i si solsament d'aquelles
que li reporten un espoli material de més o menys moralitat. [...]
I si per ventura hi ha hagut en nostra vila temps millors tocant a la
part intelectual, la vista de l'espectacle qu'avui ofereix no és res més
que un motiu de pessimisme, per els que per ella ens interessem. El
despertar per el progrés ja ha vingut; peró els actes d'eixa nova vida
s'han inclinat vers el materialisme, no vers les idees".

(El Comte Raúl. "D'un comentari i d'una resposta", núm. 45 (22
de setembre de 1928), p. 1

Des dels primers números, la publicació assegura que treballa constantment
per augmentar el nombre de subscriptors tant dels que viuen a Palamós com dels
que estan lluny. Els recursos per tirar endavant el projecte periodístic són propis
encara que també admeten que, si no haguessin comptat amb uns recursos inicials,
hagués estat molt més difícil. Per això, volen:
"lluitar contra l'indiferentisme de molts quan sembla que tots
hauríem de tenir interés en dotar la nostra aimada vila d'un
orgue d'expresió [...]

No volem ni podem cantar victória encara; ﬁns ara nosaltres
ho hem posat tot i no ens en penedim, hom va fent suscriptors;
palamosins, és clar, arreu dels continents; a Europa, a l'Afríca i
l'América, van ja els números de Costa Brava i mentrestant en
moltes llars palamosines se n'ignora l'existéncia"
(La redacció. "Al lector", núm. 11 (21 de gener de 1928), p. 1)

Els promotors asseguren que tot i que el setmanari és de dimensions petites
i amb poc nombre de pàgines, pretenen ampliar-ho a mesura que millorin les
possibilitats econòmiques. D'aquí que insisteixin en la necessària implicació de
la població per tirar endavant el projecte:
"una publicació local necessita per viure la cooperació de tothom
i és un factor de cultura que a tots ha d'interessar per igual; per
aixó a vos, palamosí ric o pobre, hem de dir-vos: voleu ésser
subscriptor de Costa Brava? vos ho demanem pel bon nom de la
nostra aimada vila".
(La redacció. "Al lector", núm. 11 (21 de gener de 1928), p. 1)
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L'última setmana d'agost de 1928, Costa Brava es deixa de publicar "acatant
ordres superiors de carácter governatiu"121 encara que en desconeixem les causes. El
setembre reapareix amb un número doble i, poques setmanes després, fa el balanç
del primer any de vida:
"Costa Brava, no és cap periódic de partit i acull i acullirá sempre
desinteressadament tota col·laboració que amb mires enlairades i
exentes de tot egoísme tendeixin al benestar moral i material dels
nostres conciutadans i aquest és l'únic segell pel qual volem ésser
distingits.

Costa Brava, aspira a ésser l'orgue d'expressió de tots els vilatans
que s'interessen pels problemes locals, siguin de la mena que
siguin i com ja tenim palesat abastament si no la nostra conformitat sempre trobaran en
nosaltres comprensió i respecte".
("Un any!", núm. 51 (3 de novembre de 1928), p. 1)

De la publicació en surten 70 números ﬁns a desaparèixer el març de 1929,
sempre defugint de qualsevol posicionament polític, i en la línia de contribuir al
millorament espiritual i a la projecció de Palamós:
"Per tal de que mai la nostra actuació pogués ésser atribuída a ﬁns
interessats hem vingut donant cabuda en aquestes planes a tot
criteri, a tota idea ádhuc a les que personalment no compartíem,
donant aixís una prova d'imparcialitat que no dubtem pugui ésser
posada en dubte per ningú. Aquesta nostra tolerancia i esperit
liberal ha donat lloc a incidents enutjosos que estem disposats a
evitar en lo successiu i és per aixó que quan algú es senti molest
per quiscun dels nostres escrits i envíi una rectiﬁcació raonada
atenent-se a les disposicions vigents no tindrem inconvenient
a donar-li hospitalitat en aquestes columnes, peró mai ens prestarem, com ﬁns ara hem fet massa cándidament, a desfogar excessos
de susceptibilitat de persones que tal vegada es creuen infal·libles i
no admetin les observacions o censures que hom pugui fer de llurs
crítiques".
("Nota important", núm. 54 (24 de novembre de 1928), p. 2)

La revista publica el 16 de març de 1929 l'últim dels números, segons diuen els
promotors, per unes "diﬁcultats" que no concreta i que tampoc hem pogut determinar:
"Per diﬁcultats en la confecció de Costa Brava sorgides a darrera
hora, ens veiem obligats a suspendre la publicació del nostre
periódic per unes quantes setmanes, (les menys possibles)".
("Noticiari", núm. 70 (16 de març de 1929), p. 4)
121

"Noticiari", núm. 40 (11 d'agost de 1928), p. 6
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1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2. Lloc d’edició
3. Periodicitat
4. Llengua o llengües
5. Dates del primer i de
l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
122 "Noticiari",
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LA SENYERA
( 1 9 30 )

La Senyera
"Ciutadania – Esport – Joventut – Noticies"
Palamós
Setmanal
Català
22 de setembre de 1930 (núm. 1) 29 de desembre de 1930 (núm. 15)
Informació juvenil
Defensor del catalanisme
C/ de l'Allada, 34
Andreu Crosa 122
Miquel Roger i Crosa, Eduard Culubret, Joan Matamala
Surribas, Francesc Goday, Josep Fàbrega i Pou, Arseni
Ros, Joan Gelabert i Crosa, A. Cerezo, Cinteta Carreras
Pauli, Andreu Crosa, Wenceslau Dalmau, F. Juanals
i Dagas, Josep Mundet i Perpinyá, Albert Batllem, Ventura Gassol, A. Sunyer i Capdevila, Antoni Armensal.
Impremta Grassot, c/ Londres, 46-48, Palamós
22 x 32 cm
6 pàgines a 2 columnes
–
Núm. solt, 15 cèntims; trimestre, 2 ptes.; semestre, 4
ptes.; any, 8 ptes; estranger, trimestre, 2,50 ptes
"Anuncis i comunicats segons tarifa"
15% anuncis locals
–
–

núm. 5 (20 d'octubre de 1930), p. 4

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

20. Col·leccions conservades
21. Referències

22. Observacions

SAMP. Any 1930:1-9, 11, 13-15 (fotocòpies); AAPE.
Any 1930: 12; BC. Any 1930: 1; BPG. Any 1930: 1-9,
11, 13-15
"Crònica local", a Marinada, núm. 201 (setembre de
1930), p. 320; "Noticiari", a L'Avi Mune [Sant Feliu
de Guíxols], núm. 645 (6 de setembre de 1930), p. 3;
"Noticiari de la ciutat", a La Costa Brava, núm. 22 (27
de setembre de 1930), p. 4; Salvi Pebre, "Del moment.
Nous companys", a L'Avi Mune [Sant Feliu de Guíxols],
648 (27 de setembre de 1930), p. 1; V.N.M., "Retalls", a
Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 1096 (8 de novembre
de 1930), p. 2; "Repics" a "Tribuna lliure", a BaixEmpordà [Palafrugell], núm. 1098 (22 de novembre de
1930); "Rèplica a un comentari" a "Tribuna lliure", a
Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 1.100 (6 de desembre
de 1930), p. 3; Torrent, J. (1937: 124); "La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 11; Tasis, R. i
Torrent, J. (1966: 165); Guillamet, J. (1977: 80); Sapena,
C., a Proa, núm. 132 (novembre de 1980), p. 5; Medir, R.
M. i Sapena, C. (1988: 33); Oliu, C. (2014: 16)
–

SETMANARI PER L'AMNISTIA! PER LA LLIBERTAT!
El setmanari La Senyera, aparegut el 22 de setembre de 1930, té el seu
precedent l'any 1898, que els promotors d'aquesta nova publicació prenen com
a referent periodístic i del qual mantenen el nom:
"Fa una trentena d'anys, uns companys conscients i voluntariosos,
dotaren a Palamós d'un valent setmanari que portava la nostra
mateixa capçalera. Els empresava a fer-ho el desig ben noble i
lloable de contribuir, en tot ço que poguessin, al progrès moral i
material de la vila que'ls havia vist nèixer, així com el de procurarnos un aixopluc per a les nostres ànsies d'avenç, de veritat i de
cultura. Anys fa però, també, que aquest periòdic morí, i nosaltres,
avui, volem ressucitar-lo, més jove, més adient encara a les aspiracions i ideals del nostre temps.
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No pretenim tenir l'intel·ligència ni la vàlua dels qui ens precedeixen; però, això sí, posarem tota la nostra gran voluntat, totes
les nostres escasses forces, a omplenar la visió que ens havem
imposat, lliure i espontàniament".
(La redacció. "Salutació", núm. 1 (22 de setembre de 1930), p. 1)
Tenim poques dades dels que promouen el periòdic si bé la premsa coetània
assegura que està publicada per "un estol de joves entusiastes"123 i, afegeixen,
"abrandats d'ideal",124que han tingut un "fort èxit de començament".125Alguns
dels membres de la redacció formen part de l'Agrupació Catalanista. De fet, el
periòdic escriu una ressenya de la inauguració del nou local social. Tant l'advocat
Martí Roger Crosa com en Miquel Vingut n'han estat presidents. En la junta
actual, Francesc Goday n'és secretari. Els mateixos noms els trobem de manera
recurrent en els actes ressenyats a la publicació encara que els articles gairebé
mai se signen.
Per contra, Miquel Roger i Crosa, germà de Martí –un dels fundadors del
periòdic La Senyera de l'any 1898– és qui signa un article retrospectiu sobre aquell
primer precedent i aposta clarament "per un culte i un correu intens a l'art d'Orfeu"
i per fomentar "el ja interessantíssim Museu de la Costa Brava". Es tracta d'un elogi
a la cultura i a les manifestacions artístiques palamosines:
"Penseu en les biblioteques de les entitats palamosines. I cerqueu
amb interés un lligament íntim amb el nucli nombrós de nacionalistes, perquè el vostre periòdic consagri un espai a la ciutadania,
eix i base de tota actuació cultural. Des de que la primera Senyera
palamosina voleià al vent, Catalunya ha recobrat la plena consciència de sa personalitat nacional".
(Roger i Crosa, Miquel. "Als joves palamosins", núm. 1 (22 de
setembre de 1930), p. 2)
Miquel Roger i Crosa, que s'adreça als més joves, mostra de manera constant
la preocupació per implicar aquest col·lectiu a les activitats del periòdic i de la
població. Per exemple, el periòdic publica una sèrie titulada "Les nostres enquestes"
en què pregunta al lector: "Què penseu de la joventut palamosina?". La resposta és
formulada per prohoms locals que exerceixen una certa inﬂuència: Joan Matamala
Surribas, Francesc Goday, Josep Fàbrega Pou, Eduard Culubret, entre d'altres. La
majoria d'aquests posen l'èmfasi en els dèﬁcits d'una joventut marcada per sis anys
de Directori, un règim que fa responsable de la desorientació del jovent encara que
també consideren que la situació es podrà reconduir. En aquest sentit, Matamala
"Crònica local", a Marinada, núm. 201 (setembre de 1930), p. 320
"Del moment. Nous companys", a L'Avi Mune [Sant Feliu de Guíxols],
núm. 648 (27 de setembre de 1930), p. 1
125 "Crònica local", a Marinada, núm. 201 (setembre de 1930), p. 320. Vegeu també: "Noticiari",
A L'Avi Muné [Sant Feliu de Guíxols], núm. 645 (6 de setembre de 1930), p. 3;
"Noticiari de la ciutat", a Costa Brava [Sant Feliu de Guíxols], núm. 22 (27 de setembre de 1930)
123
124
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parla d'una joventut "seriosa" i d'una altra "esbojarrada"; "una que pensa, altra que
no vol preocupar-se" i escriu exemples dels mateixos promotors de la publicació:
"No veieu la pretensió d'aquests petits homes al publicar aquest
periòdic? Es la vantguarda: és el demà que ja apunta".

(Matamala Surribas, Joan. "Què penseu de la joventut palamosina?"
a "Les nostres enquestes", núm. 2 (29 de setembre de 1930), p. 1)

Les enquestes són una bona fórmula per mesurar el pols a les necessitats del
col·lectiu i, alhora, per defensar-se d'alguns comentaris polèmics. Per exemple, la
Cinteta Carreras Pauli lamenta que es refereixin a les noies com a:
"Cuidar molt el cos per enlluernar l'home, i entregar-se cegament
a les exigències de la moda". Això deia, sens fer-nos la més petita
mercè de creure-nos tant persones com ells mateixos; com si
fossim nines més o menys boniques, que sols servissim perquè
la moda ens vestís o despullés, segons les exigències i, que al cap
només el tinguéssim per lluïr uns rulls".
(Carreras Paulí, Cinteta. "Retocant", núm. 3 (6 d'octubre de
1930), p. 2)

Per fomentar l'esperit dels més joves, A. Cerezo aposta decididament per un
model formatiu que inclogui la creació d'escoles i el nomenament de mestres:
"Qui en té la culpa? Volem escoles, ho sentiu? Volem escoles!

Aquest crit no signiﬁca que volguem ediﬁcis amb bonica façana.
La façana ens és completament indiferent: ço que ens interessa
és l'ensenyança.
Que es retribueixi com és degut als professors: que organitzat per
la Junta local d'Ensenyança –car bé deu haver-n'hi– s'augmentin
les hores de classe; que es donguin més facilitats per adquirir la
segona ensenyança, avui inasequible per l'obrer. En una paraula:
cuideu que la joventut pugui amb més cultura, més assenyada, i
demà us enorgullireu d'haver-la cultivada vosaltres".
(Cerezo, A. "El que pensa la joventut palamosina", núm. 3 (6
d'octubre de 1930), p. 2)

El 29 de desembre, el mateix periòdic demana fer un pas endavant:

"per canviar el jovent palamosí (palamosi per no sortir de casa)
que se li doni una orientació, que se'l inciti a ﬁxar una aspiració
i que se l'encarrili degudament per a arribar-hi".

("De la nostra futura actuació", a "Actualitats Palamosines", núm.
15 (29 de desembre de 1930), p.1 )

Inicialment, la publicació difon les activitats de l'entitat catalanista Palestra,
que havia estat fundada a Barcelona l'any 1930 per un grup d'amics i estava
encapçalada per Josep Maria Batista i Roca. Aquesta informació es trasllada
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als joves a través de la secció "Penya Palamós", que funciona com a delegació de
l'entitat, i en aquest sentit publiquen el manifest "Als joves de Catalunya" a qui
demanen que es mobilitzin davant la situació política incerta. Tot i la tendència de
la capçalera cap aquest grup, a ﬁnals d'any ja no s'hi aposta decididament ni per
aquest ni per cap altre entitat juvenil sinó que es pensa en una col·lectivitat molt
més àmplia que aplegui totes les sensibilitats. La deﬁneixen en aquests termes:
"per una força organitzada per al desvetllament de TOTA la
joventut local, sigués completament independent i neta de tot
caire de nacionalisme o d'egoisme pairal i polític. Segurament
que un hom em replicarà tot seguit que a Palestra no hi ha res de
política. De política determinada de partit no; no puc negar-ho.
Però hi ha dintre del seu mateix sí, l'esperit de la política en
general i, encara més, de la política nostra.
I això s'ha d'evitar; i la millor manera d'evitar-ho és deixant a un
costat Palestra per a què isoladament de ço demes s'hi allistin els que
creguin encertada la seva labor (jo no m'hi compto) i constituïntnos lliurement en un gran nucli de joves palamosins estructurat".

(Arsus. "Actualitats palamosines. De la nostra futura actuació",
núm. 15 (29 de desembre de 1930), p. 1)

En deﬁnitiva, el que es vol promoure des del periòdic:

"una agrupació que, aplegant –com Palestra en proporció però
amb límits més extensos d'intervenció ideològica– la joventut
mostrada, fos capaça de plaure i fes feina positiva; posar aquell
tan necessari remei al mal del jovent.
Això cal portar-ho a terme a la nostra vila".

(Arsus. "Actualitats palamosines. De la nostra futura actuació",
núm. 15 (29 de desembre de 1930), p. 2)

En l'àmbit polític, la publicació pren com a pròpia la consigna "Per l'amnistia! Per la llibertat! i exigeix "Llibertat als reclusos, al exiliats!" a propòsit de les
nombrosos detencions que el Directori havia fet:
"Mentres no es concedeixi la total amnistia, no cal dir-nos
ciutadans, no cal anar a les el·leccions. Seria una mofa brutal feta
davant els ulls dels qui han sacriﬁcat ço més valuós, per ço més
pur: La llibertat per les idees. Amnistia! Llibertat!".
(núm. 1 (22 de setembre de 1930), p. 1)

Entre aquests exiliats, el periòdic homenatja l'aleshores líder d'Estat Català,
Francesc Macià, en el seu 71 aniversari, en reconeix la trajectòria política i lamenta
l'exili que està patint a la seva edat:
"Macià és vell (malgrat el seu optimisme) i se'ns pot morir. Es per
això que el volem a casa nostra. Perquè si ens deixa, mori en la llar
catalana abraçat a la Senyera dels seus ideals".
(A.C. "Un sol home", núm. 4 (13 d'octubre de 1930), p. 1)
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Pel que fa als continguts de la publicació, és remarcable la sèrie "Les delícies
del tren de Palamós", signada per Arseni Ros, que relata les experiències a bord
d'aquest transport que alguns anomenen "la cafetera" perquè s'hi poden agafar
constipats. Una altra és "Sagetes", adreçada a les damisel·les, que amb nom propi
o pseudònim poden deixar-hi
"plasmats tots els vostres encants, la vostra gràcia i la vostra
gentilesa. Convidem als llegidors i principalment a la joventut
palamosina que hi vulgui col·laborar".
("Sagetes", núm. 1 (22 de setembre de 1930), p. 3)

Aquesta secció estarà qüestionada per la premsa coetània. Per exemple, el periòdic
Baix Empordà de Palafrugell retreu als joves promotors que vulguin mantenir l'esperit
de La Senyera de 1898 però, per contra, mantinguin la secció de "Sagetes". Pel seu
coetani, s'hauria de deixar de publicar, un posicionament del qual difereixen:
"no condueixen a res de bo, ans al contrari, produeixen desavinences entre els joves, la invitessin a fer qualcuns escrits, a ﬁ de que
poc a poc poder conduir nostres cervell vers el camí dels nostres
ideals; fomentar l'amor a l'estudi i el gust a concòrrer a les biblioteques [...] no per fer-hi escàndol, com fan molts ﬁns ara, sinó per
a instruir-s'hi".
(V.N.M. "Retalls", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 1.096 (8
de novembre de 1930), p. 2)

"no a un nostre desig de suscitar estúpides rivalitats i ressentiments
passatgers entre el jovent local, sinó a l'interés que teniem de què el
nostre periòdic, per mitjà de la part satírica, ja que d'altre qualsevol
manera ho veiem impossible, aconseguís arribar a certes esferes
allunyades que ﬁns ara s'han anat mirat amb indiferència manifesta,
tots els esdeveniments de trascendència per a Palamós i de proﬁt per
a la cultura i desenvolupament de la vila".

(La Redacció. "Una cosa es predicar... y otra cosa es echar trigo",
núm. 11 (1 de desembre de 1930), p. 4)

De fet, les picabaralles entre els dos periòdics es mantenen. V. Nicolau Margarit signa un article en què es mostra crític amb la publicació:
"en tots els 11 nombres apareguts ﬁns ara, no obstant haver-hi
cinc planes a cada un, solament s'hi troben sis articles acceptables,
de manera que encara no arriben a un per nombre".

(Nicolau Margarit, V. "Tribuna Lliure. Réplica a un comentari",
núm. 1100 (6 de desembre de 1930), p. 3)

La resta de seccions es dediquen a les informacions locals i esportives, als
espectacles en els quals es llegeixen ressenyes més o menys breus de les sessions
cinematogràﬁques, els teatres i qualsevol altre esdeveniment. D'un to més crític
és l' "Eco de l'opinió pública". A la majoria dels quinze números que van sortir,
hi assenyalaven aquest eslògan: "Palamosí! Propaga La Senyera!".
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(1931-1936)

Celebració a l'interior del Centre Republicà Federal de Palamós entre els anys 1930 i 1935.
Autor desconegut. Procedència Josep Colomer Trias. SAMP
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Les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 suposen un plebiscit per a
la monarquia. El triomf contundent d'Esquerra Republicana de Catalunya i de
les candidatures republicanes a la majoria de ciutats espanyoles signiﬁquen una
victòria de la darrera d'aquestes opcions i, en conseqüència, l'exili d'Alfons XIII.
Quan es proclama la Segona República, la premsa a Palamós és inexistent. Per tant,
l'inici d'aquesta nova etapa que suposa un gir radical de les coordenades polítiques
que havien governat el país, afavoreix l'aparició de nous títols. La multiplicació de
capçaleres arreu del país contrasta amb la situació a Palamós on apareixen tan sols
cinc títols, tot i l'obertura del marc legislatiu que regula l'activitat periodística.
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Una obertura que es limita en alguns moments amb nous decrets que, ocasionalment, ﬁns i tot entren en contradicció amb la Constitució de 1931. El 21
d'octubre de 1931 entra en vigor la Llei de defensa de la República (anterior a la
Constitució i incorporada al seu text com a disposició transitòria), que preveu la
suspensió dels periòdics en cas que algun dels seus continguts sigui contrari al nou
règim o pugui incitar a l'alteració de l'ordre públic. L'aplicació d'aquesta norma
és responsabilitat del ministre de Governació i, per tant, se'n delega l'aplicació als
governadors civils.

El primer periòdic que apareix durant la Segona República és El Programa
(1931) que segons s'indica a la capçalera continua la tradició de la publicació que
amb aquest nom sortia a Sant Feliu de Guíxols des del 1894. La Dictadura de
Primo de Rivera interromp la seva continuïtat i amb l'adveniment de la República,
els promotors decideixen reprendre-la de nou el 31 de maig de 1931. Es tracta
d'una tercera època d'aquesta "Publicació del Comitè Comarcal Federalista del
Baix Empordà", tal com s'assenyala en el subtítol. De la publicació republicana,
que funciona com un portaveu comarcal, en surten set números ﬁns que el juliol
de 1931 es decideix traslladar la seu principal a Sant Feliu de Guíxols, la població
amb més subscriptors.
El 27 d'octubre de 1932 entra en vigor la reforma del codi penal, que considera un agreujant cometre un delicte mitjançant la impremta. La responsabilitat
criminal d'aquest tipus de delicte s'atribueix als autors i, en el seu defecte, als
directors de la publicació, els editors i els impressors. A més, la nova regulació
inclou la possibilitat de multar els qui cometin faltes.126 La Llei de defensa de la
República és derogada el 1933 i se substitueix aquell mateix any per la Llei d'ordre públic. La nova legislació preveu tres situacions excepcionals: els estats de
prevenció, alarma i guerra. En el primer, el govern pot ordenar la presentació de
tots els impresos, amb excepció dels llibres, dues hores abans de la seva posada
a la venda, temps que es redueix a una hora en el cas dels diaris. Durant l'estat
d'alarma, l'autoritat civil provincial pot decretar la suspensió de les garanties
constitucionals, entre les quals les contingudes a l'article 34 de la Constitució,
i sotmetre a prèvia censura tots els impresos. Si es dona el cas, es pot arribar a
ordenar-ne la suspensió amb la notiﬁcació prèvia al govern.127

En el cas de la premsa de Palamós, no hi trobem cap tipus d'incidència, tot i
que es van succeint alguns pocs títols. A inicis de març de 1934, apareix una nova
capçalera dedicada a la vida municipal que es titula Full del Poble (1934). El principal interès del periòdic és la informació general i, principalment, l'activitat política.
La publicació apareix almenys ﬁns al 14 d'abril encara que la secció de Palamós d'
El Programa de Sant Feliu de Guíxols assenyala que té una vida curta.128
Sánchez Aranda, J.J. i Barrera del Barrio, C. Història del periodismo español desde sus orígenes
hasta 1975. Pamplona: Eunsa, 1992, p. 327
127 Seoane, María Cruz i Sáiz, María Dolores. Cuatro siglos de periodismo en España. De los avisos
a los periódicos digitales. Madrid: Alianza Editorial, 2006, p. 209
128 "Informació Comarcal. Palamós", a El Programa [Sant Feliu de Guíxols], núm. 162
(8 de juliol de 1934), p. 3
126
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A l'estiu d'aquest mateix any surt un quinzenal que sota el nom d'Albada
(1934) també s'interessa per les qüestions locals i és crític amb l'acció del consistori. La vida d'aquesta nova publicació és curta i denota, de nou, la diﬁcultat
perquè aquests tipus de periòdics es consolidin:
"havem tingut ocasió de llegir uns cartells anunciadors de la
pròxima sortida a la nostra vila d'un nou periòdic quinzenal,
titulat Aubada. Celebraríem que aquest periòdic tingués més
èxit que el Full del poble el qual va nèixer i morir totseguit".

("Información comarcal. Palamós", a El Programa [Sant Feliu de
Guíxols], núm. 162 (8 de juliol de 1934), p. 3)

La publicació se suspèn arran dels Fets d'Octubre i, tot i que s'assenyala que
el 22 de setembre sortirà "oportunament", no n'hem trobat cap altre exemplar.

El juny de 1935 apareix Terra Nostra (1935-1936), el butlletí del Museu
de Palamós Cau de la Costa Brava que ha d'acompanyar la custòdia i exposició de
les peces que s'afegeixen progressivament a la col·lecció. I a principis de gener de
l'any següent, Nostre Ideal Club apareix com a portaveu cultural i esportiu al servei
de la joventut.
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21

E L P RO G R A M A
(1931)

1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2. Lloc d’edició
3. Periodicitat
4. Llengua o llengües
5. Dates del primer i de
l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
129 "Calonge",
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El Programa

"Publicació del Comitè Comarcal Federalista
del Baix-Empordà"
Palamós
"Surt els diumenges"
Català
31 de maig de 1931 (núm. 1) 12 de juliol de 1931 (núm. 7)
Informació política
Federalisme republicà
Oﬁcines al Centre Republicà Federal Palamós
(des del 31 de maig ﬁns al 12 de juliol de 1931)
Dir.: Miquel Roses; redacció local de Calonge ( Josep
Bas, Josep Barceló, Arnald Robert, Martí Puig, Josep
Margarit)129
Joan Matamala, Juli Colom (Palafrugell), Ferran del
Mar (Sant Feliu de Guíxols), Ll. Llenas i Duran (la
Bisbal). En el número extraordinari: Josep Moradell,
Josep Fàbrega i Pou, Carles Rahola, J. Petit i Font, Josep
Mundet i Perpinyà, Lluís Barceló i Bou, J. Matamala, A.
Gallart, Ll. Camós Cabruja. Pel que fa a composicions
poètiques: Ll. Barceló i Bou, Héctor Puig i Bussot,
Salvador Albert, Conrad Barnés Costart, Dibuixos:
Francisco Vidal Palmada
Imprenta C. Barnés, Palamós
38 x 27 cm
8-10 pàgines a 2-3 columnes
–
Núm. solt, 25 cèntims; subscripció, 2,50 ptes
"Anuncis, comunicats i reclams, segons tarifa".
Un 15% de la superfície dedicada als anuncis

núm. 1 (31 de maig de 1931), p. 6
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17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades
21. Referències

22. Observacions

Anuncis de Sant Feliu de Guíxols i Palamós
Núm. 57 (24 de juny de 1932).
"Festa Major Palamós 1932"
–
MP. Any 1931: 1-3, 5-7. ACBE: Any 1931: 1-7. SAMP.
Any 1931: 1-3, 5-7 (fotocòpies); Any 1932: 57
Sapena, C., "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132
(novembre de 1980), p. 10; Esteve, E. i Esteve, Ll. (1980:
73); Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33); Oliu, C. (2014:
16-17)
–

CONTINUADORA DEL REPUBLICANISME
AMB VOCACIÓ COMARCAL
El Programa havia aparegut, segons s'indica a la capçalera, el 22 de juny de
1894 a Sant Feliu de Guíxols com a portaveu del partit republicà federal –majoritari a la població. Tot i la seva llarga tradició, els promotors decideixen suspendre la
publicació quatre mesos després del cop d'estat militar de Primo de Rivera. Prenen
la decisió arran de les pressions governamentals i les vexacions que pateixen tant
els promotors de la publicació com aquells republicans aﬁns a les seves idees. És
un moment crític, segons la revista, en què alguns dels homes del partit republicà
són empresonats i acusats d'injúries i calúmnies. En la represa de la publicació, una
vegada proclamada la República, ells mateixos recorden aquell període com:
"d'asﬁxia pública, d'intoxicació moral, en que començaren a
manifestar-se les vegetacions morboses de la delació de les
represàlies, de les vexacions indignants, en una paraula, de tota
la patogènia política que fou l'exemple obert de la ﬂorescència
dictatorial en els seus 8 anys d'escenari tràgic-pintoresc. [...]
L'eclipsi de El Programa, conseqüència d'aquell periode estigmàtic, ha durat el temps de vida de la normalitat jurídica de la nació".
("Represa", núm. 1 (31 de maig de 1931), p. 1)
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La represa del periòdic té lloc el 31 de maig de 1931, poques setmanes després
del triomf de les candidatures republicanes a les eleccions municipals, l'exili d'Alfons
XIII i l'adveniment de la República. De fet, a la mateixa capçalera s'assenyala que es
tracta de la seva tercera època i que reapareix amb vocació comarcal sota el subtítol:
"Publicació del Comitè Comarcal Federalista del Baix Empordà" amb seu a Palamós.
Tot i tractar-se d'una nova etapa, la publicació manté l'ideari del partit republicà
federal que durant la dècada dels trenta evoluciona ﬁns a adscriure's a Esquerra
Republicana de Catalunya. En aquest primer número, exposen el seu plantejament
polític basat en les doctrines de Pi i Margall i en la idea d'un estat federal:
"La vertebració del sistema federal –en la multiplicitat dels seus
aspectes– a la organització vital de les unitats hispàniques ha de
constituir el tema potencial de la nostra reivindicació.

El principi federatiu, norma i orient de les nostres conviccions,
concebut per la suggestió de la ﬁlosoﬁa proudhoniana i vinculat
doctrinàriament pel positivisme polític de Pi i Margall a l'ideari
dels federalistes republicans espanyols, representa la fòrmula
efectiva de concòrdia per a les varietats especíﬁques que fenòmens
històrics sotmeteren a una unitat artiﬁcial, gènesi de la decadència
d'Espanya, i és la força enèrgica que, moguda per l'impuls de les
grans corrents universals, ha d'armonitzar les antinomies vivents
les arrels de les quals neixen dels conceptes secularment contradictoris de la llibertat i l'autoritat".
("Represa", núm. 1 (31 de maig de 1931), p. 1)

A l'entorn d'aquest òrgan d'expressió polític, s'hi gesta un grup de prohoms
marcadament republicans que formen, principalment, el gruix de suports que
obtindrà Esquerra Republicana de Catalunya al Baix Empordà. Entre els seus
col·laboradors, destaca el paper de Salvador Albert que és escollit diputat a les
eleccions generals de 1931 per ERC esdevenint el candidat més votat de la
demarcació de Girona i, posteriorment, nomenat ambaixador espanyol a Bèlgica.
A Albert, nascut a Palamós, l'anomenen "l'home-símbol que orientarà el nostre
pensament i la nostra obra".130 Altres homes forts del republicanisme federal a
la comarca són Fermí Oliver, president del comitè comarcal federal del Baix
Empordà; Romuald Vidal i Mateu,que treballa pel partit des de Palafrugell, o bé,
Narcís Sunyer que està reorganitzant el Partit Republicà Federal a Sant Antoni
de Calonge, entre d'altres. A partir de l'orientació política d'aquests i la defensa
acèrrima del federalisme republicà volen convertir l'òrgan polític en
"una tribuna on s'hi acullin ecos, latents a voltes, sovint dispersos,
que contribueixen a crear un estat d'elevació o de compenetració
en la vida orgànica dels nostres pobles".
("Proposits", núm. 1 (31 de maig de 1931), p. 3)
130
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En la publicació, s'hi ressenyen els antecedents històrics del partit i la seva
evolució però, sobretot, s'informa de l'actualitat de la formació política. Un dels
moments més rellevants durant la curta vida del periòdic a Palamós és la publicació
del manifest de la candidatura d'Entesa Republicana el 28 de juny de 1931 adreçat
"Als Electors de les Comarques Gironines", impulsat per Salvador Albert, Manuel
Carrasco i Formiguera, Josep Puig d'Asprer, Albert Quintana de Leon i Miquel
Santaló. En el manifest, s'hi planteja el programa que defensen en el nou govern
de l'Estat que ha de sorgir de les eleccions a Corts Constituents el juny d'aquest
mateix any:
"Les Corts han d'estructurar l'Espanya nova en la qual sigui
respectada la personalitat de Catalunya, per bé que segueixi
fraternalment unida als pobles ibèrics en el consorci magníﬁc
de la Federació [...]

Volem ésser diputats de Catalunya al Parlament de la República
Federal Espanyola. Això vol dir que no cedim res contra la voluntat catalana, i que no hi han, en cap de nosaltres, prejudicis separatistes. Volem viure fraternalment amb tots els pobles d'Ibèria,
per tal que, si confosos en l'uniformisme, hem lluitat junts per la
República, espontània i lliurement federats aconseguim portar-la
a les més glorioses realitats històriques".

("Candidatura d'entesa republicana. Als electors de les comarques
gironines", núm. 5 (28 de juny de 1931), p. 1)

Les eleccions a Corts Constituents donen el triomf a la candidatura d'ERC
a Catalunya al qual es refereixen en una nota titulada "agraïment":
"Sabem prou bé al què obliga saber-se voltats de 57.000 companys en la lluita per la consolidació de la República i l'Estatut de
Catalunya".
("Agraïment", núm. 7 (12 de juliol de 1931), p. 1)

Com a òrgan d'expressió política, el portaveu s'interessa per les qüestions
essencials que han de bastir la nova República. Els temes d'àmbit més general
com són la millora de l'ensenyament i l'escola única, les relacions entre l'Església
i l'Estat són tan prioritaris com aquells que s'han de projectar en l'àmbit local:
la nova nomenclatura dels carrers, la creació d'un imaginari col·lectiu d'aquelles
ﬁgures que són el referent de la futura Catalunya, com ara la projecció d'un
monument per homenatjar el compositor de sardanes ganxó Juli Garreta. La
voluntat del periòdic és esdevenir un portaveu comarcal amb delegacions locals
pròpies estretament vinculades amb el partit en aquells municipis que tenen més
pes demogràﬁc i un major nombre de seguidors. Per exemple, la delegació local
a Sant Feliu de Guíxols s'ubica a la mateixa seu del Centre Republicà Federal
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Català, situat al carrer Sant Joan 2, just a l'interior del Monopol Bar. És aquí on es
debaten els assumptes relacionats amb la política i amb el periòdic i, alhora, on s'escriuen els "Ecos de la ciutat", secció que informa exclusivament de les notícies que
passen a la població. En aquest sentit, també tenen seccions pròpies a Palafrugell
on la prioritat és el relat de les sessions del plenari; tant a Calonge com a Sant
Antoni de Calonge es notiﬁca la gestació de branques locals del Partit Republicà
Federal i a la Bisbal i a Palamós també s'informa de les novetats municipals amb
espais propis. La publicació té d'altres seccions ﬁxes adreçades a un lector especíﬁc,
com ara els obrers que treballen majoritàriament a la indústria surotapera en la
secció "Memorandum del treball".
L'ambició comarcal del periòdic diﬁculta la confecció del periòdic en què, en
els primers números, s'evidencien alguns errors. Ells mateixos expressen tant els
defectes d'impressió com de repartiment:
"degut a les presses en que degué confeccionar-se el primer número
de EL PROGRAMA, sortiren bastantes errades d'impressió que el
bon sentit del lector conﬁem haurà pogut rectiﬁcar.
Altre tant convé esmenar respecte la formació de les pàgines.

Amb la regularitat del treball restaran normalitzats semblants
defectes".
("Avis", núm. 2 (7 de juny de 1931), p. 4)

"preguem als nostres amics que ens excusin les deﬁciències sofertes en el repartiment del primer número, les quals procurarem
rectiﬁcar. Sabem d'addictes amics nostres que no han pogut rebre
cap exemplar degut a involuntàries omissions".
("Ecos de la ciutat", núm. 2 (7 de juny de 1931), p. 6)

La vida d' El Programa a Palamós és curta. Tan sols n'apareixen set números
ja que a partir del 12 de juliol de 1931, el comitè comarcal federalista del Baix
Empordà decideix centrar les tasques administratives del periòdic a Sant Feliu de
Guíxols, població amb un major nombre de subscripcions. Tot i el trasllat de la
redacció, encara apareix un número extraordinari a ﬁnals de juny de 1932, signat
a Palamós, en què es pot observar una acurada factura tècnica i la col·laboració
de prohoms remarcables. En aquest extraordinari, dedicat a la Festa Major, s'hi
publiquen interessants articles sobre La Equitativa de Palamós a través dels seus
45 anys d'història, els fets de la Guerra de la Independència a Palamós i el futur
ediﬁci de l'escola primària municipal.

Segons els historiadors Lluís i Elena Esteve, que han estudiat aquesta capçalera per la seva relació amb Sant Feliu de Guíxols, la direcció va anar a càrrec
de Miquel Roses durant la tercera etapa. En els números consultats, no hi hem
trobat cap referència que ho apunti.
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Portada del número extraordinari de 1932.
Procedència SAMP
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F RU CT I D O R
( 1 9 32 )

Fructidor
"Portantveu del Grup Cultural Estudios
adherit a la CNT"
–
Setmanal
Català
–
Sindical
Anarquista
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
"Noticiari de Palamós", a El Programa [Sant Feliu de
Guíxols], núm. 7 (9 d'octubre de 1932), p. 7; Checa, A.
(1989: 63).
–
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PORTAVEU ANARQUISTA
L'única referència de l'existència d'aquest portaveu és assenyalada per la publicació ganxona El Programa, que durant l'octubre de 1932 apunta que es tracta d'un
nou setmanari: "Air degué sortir al públic un nou setmanari local, portantveu del
Grup Cultural Estudios, adherit a la CNT".
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F U L L D E L PO B L E
(1934)

Full del poble

"Impressions municipals –
Informació – Varies – Esport"
Palamós
Quinzenal
Català
12 de març de 1934 (núm. 1) –
14 d'abril de 1934 (núm. 3)
Informació local
–
C/ Pi i Margall, 97
–
R. Cristall, V. Nicolau Margarit, Eduard Culubret.
Dibuixos del caricaturista Fina 11.
Impremta Grassot, Palamós
–
4 pàgines a 4 columnes
–
Primer número de propaganda, 10 cèntims solament;
núm. solt, 20 cèntims; Palamós, trimestre, 1 pta.; fora,
trimestre, 1,50 ptes.; estranger, un any, 7,25 ptes.
25% de publicitat
Anuncis de Palamós i Barcelona
–
–
SAMP. Any 1934: 1-3 (fotocòpies)
"Notes informatives. Palamós", a Baix-Empordà
[Palafrugell], núm. 1.263 (24 de febrer de 1934), p. 2;
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Referències

22. Observacions

"Informació Comarcal. Palamós", a El Programa [Sant
Feliu de Guíxols], núm. 145 (11 de març de 1934), p. 2;
"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11; Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm.
130 (agost de 1980), p. 11; Medir, R. M. i Sapena, C.
(1988: 33)

Nota de redacció: "Tots els originals han d'anar dirigits
al director, Pi i Margall, 97; no així els anuncis, ja que
mitjançant unes concessions especials que desllinden
una cosa de l'altra, són els anuncis que integren aquest
periòdic de càrrec de l'impressor".131 També s'hi observen
caricatures de polítics i personatges locals.

QUINZENAL INFORMATIU

L'interès per l'activitat municipal és la principal raó de ser d'aquest quinzenal
que sota el títol Full del poble assegura no tenir la pretensió d'omplir cap buit informatiu ni tampoc d'esdevenir cap tribuna política partidista encara que demana
al lector que tingui "un esperit revolucionari" perquè allà "on ha de lliurar-se
aquella revolució [...], és en el teu pensament; allò que pensis, allò seràs".132 La
premsa coetània es fa ressò de la seva aparició i en remarca l'interès per la vida
municipal i l'activitat política:
"de donar compte de tot el que tingui vitalitat en el nostre poble."
("Notes Informatives. Palamós", a Baix-Empordà [Sant Feliu de
Guíxols], núm. 1.263 (24 de febrer de 1934), p. 2)

"segons l'editorial, no és aﬁliat a cap partit polític, i es proposa
fer tasca proﬁtosa per la nostra vila. [...] I si tal com diu en l'editorial, es proposa fer tasca de proﬁt per a la nostra estimada vila,
nosaltres, dintre les vies i directrius del nostres ideals polítics,
ens trobarà sempre que convingui al seu costat."
("Informació Comarcal. Palamós", a El Programa [Sant Feliu de
Guíxols], núm. 145 (11 de març de 1934), p. 2)

131
132

"Nota de redacció", núm. 1 (12 de març de 1934), p. 1
"Sigues un revolucionari", núm. 3 (14 d'abril de 1934), p. 1
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En aquest sentit, els promotors del periòdic mantenen que tenen "una gran fe"
en el projecte periodístic i que "res" els "lliga" en l'àmbit polític:
"La tasca que ara iniciem neix consagrada al culte aquest; repetim-lo: que el poble s'enteri de lo que l'atanya. Per respecte a lo
qual, deixem de banda entre nosaltres totes les opinions que en
els camps polítics, socials o econòmics podrien separar-nos. Ens
limitarem doncs, a senyalar, sempre dintre el màxim de prudència
i educació, tot allò que pugui venir en interès o perjudici de la
població, surti d'on surti".
(La redacció. "Bon dia", núm. 1 (12 de març de 1934), p. 1)
Tal com assenyalen aquests periòdics contemporanis, els principals continguts
de l'activitat municipal se sintetitzen en seccions que tracten diversos aspectes de
la vida política local. Per exemple, un dels objectius és "retranscriure" les sessions
del plenari en una crònica que comenta els temes a debat i les intervencions dels
regidors; un altre es recull sota el títol "Veus de l'Àgora", de caràcter informatiu però
també de denúncia, que indica el tarannà amb què es vol impregnar el periòdic tal
com ells mateixos aﬁrmen:
"denunciar-hi tot allò que, constituint un abús o una vergonya
públiques, estigui en el voler de les autoritats locals corretgir-ho".
("Nafres ciutadanes" a "Veus de l'Àgora", núm. 1 (12 de març de
1934), p. 1)
Les qüestions que s'hi tracten comprenen des de les denúncies sobre el
deﬁcient estat d'alguns equipaments, com el del mal estat que presenta el terreny
destinat a l'esbarjo dels estudiants del recentment inaugurat grup escolar, o bé,
d'altres d'índole política. La interpretació que fa Full del Poble del procés judicial
contra els palamosins Eduard Culubret, Josep Gispert, Ricard Garriga i Rigobert
Suspedra arran d'un intent revolucionari anarcosindicalista és molt polèmica. La
voluntat de la capçalera és incentivar l'opinió a través de seccions d'anàlisi com ara
"Comentaris lliures", o bé, que conviden el lector a posicionar-se, per exemple, en
la "Tribuna lliure". El periòdic treballa també altres gèneres periodístics, com ara
l'entrevista amb els anomenats "Reportatges Palamosins", una secció en la qual es
dona veu als homes més representatius del moment polític. Genís Margarit, president del Comitè del Partit Republicà Federal de Palamós, és un dels entrevistats.
En aquesta línia de donar a conèixer els representats dels partits es pot entendre
també la inclusió de caricatures a la contraportada del periòdic. En aquesta secció
hi conﬂueixen polítics de diverses tendències: l'alcalde Dídac Garrell Tauler
i també líder del partit ERC a Palamós; en Llucià Sistané Suquet, cap de la
minoria d'ERC; Rogell Mont Maruny, cap de la minoria de la Lliga Catalana.

172

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

Il·lustració publicada al quinzenal Full del Poble (1934).
Procedència SAMP

Aquests continguts polítics contrasten amb les seccions adreçades a l'entreteniment del lector: la tira humorística "Sota el paraigua", els concursos de bellesa
amb l'elecció de Miss Palamós 1934 i la il·lustrada "Perﬁls de cinema" que inclou
fotograﬁes d'actrius de vestit lleuger.
L'últim número que hem vist és del 14 d'abril de 1934 encara que en desconeixem la durada i en quin moment desapareix. El periòdic coetani republicà,
El Programa, tan sols indica que "va nèixer i morir totseguit".133
133

"Informació Comarcal. Palamós", a El Programa, núm. 162 (8 de juliol de 1934), p. 3
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1 74

A L BA DA
(1934)

Albada.

"Publicacio quinzenal"
Palamós
Quinzenal
Català
17 d'agost de 1934 (núm. 1) 22 de setembre de 1934 (núm. 3)
Informació local, notes literàries i artístiques
–
Bruch, 9
–
J. Espel, V. Nicolau Margarit, S. Prats, F. Juanals i
Dagas. Dibuixos de Fina i F. Vidal Palmada
Impremta Grassot. Blásco Ibàñez, 45. Palamós
32,5 x 22,5 cm
12 pàgines a 2 i 3 columnes
–
Núm. solt, 20 cèntims; Palamós, trimestre, 1 pta.; fora,
trimestre, 1,50 ptes
10%
Anuncis de Palamós
–
–
SAMP. Any 1934 (fotocòpies): 1-2, 3 (incomplet)
MP. Any 1934: 2
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21. Referències

22. Observacions

"Notes informatives. Palamós", a Baix-Empordà
[Palafrugell], núm. 1.278 (9 de juny de 1934), p.
3; "Notes informatives. Palamós", a Baix-Empordà
[Palafrugell], núm. 1.279 (16 de juny de 1934), p. 2;
"Informacio General", a Diari de Girona: de avisos i
noticies, núm. 137 (23 de juny de 1934), p. 3; "Notes
informatives. Palamós", a Baix-Empordà [Palafrugell],
núm. 1.288 (25 d'agost de 1934), p. 3; "Crònica.
Notícies", a L'Autonomista [Girona], núm. 9.380 (28
d'agost de 1934), p. 2; "Noticiari", a Costa Brava, núm.
232 (20 d'octubre de 1934), p. 4; "Notes informatives.
Palamós", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 1.296
(27 d'octubre de 1934), p. 2; Torrent, J. (1937: 124); "La
villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11; Tasis, R. i Torrent, J. (1966: 165); Guillamet, J.
(1977: 80); Sapena, C., "La premsa palamosina", a Proa,
núm. 132 (novembre de 1980), p. 11; Medir, R.M. i
Sapena, C. (1988: 33); Oliu, C. (2014: 17)
–

QUINZENAL INFORMATIU
La primera notícia que tenim d'Albada és a ﬁnals de juny de 1934 quan una
publicació coetània, Baix-Empordà de Sant Feliu de Guíxols, apunta que la seva
aparició s'està endarrerint per "algunes diﬁcultats" sorgides durant la seva confecció. En la mateixa nota, s'assenyala que el quinzenal comprendrà informació local
però també tindrà interès per l'art, la literatura i la política si bé no representarà
cap partit ni tampoc partidismes de cap mena. Finalment, el periòdic apareix a
mitjan agost amb una defensa del seu projecte periodístic i amb una contundent
declaració d'intencions en què indica també una certa voluntat comarcal:
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"El nostre desig, seria de que trobessin en aquesta publicació una
cosa de tots, i procurarem fer tots els possibles per a que aixís sigui,
seguint per complert el programa que ens hem traçat i per el qual
assenyalarem des d'aquestes columnes tots els esdeveniments que
puguin redundar en beneﬁci o perjudici de la població i de la comarca
entera i a l'ensems defensarem sense partidisme de cap mena i sense
eufemismes a la veritat i justicia, quan les creguem amenaçades".
(La redacció. "Salutació", núm. 1 (17 d'agost de 1934), p. 2)

Tal com ja apuntava el coetani ganxó, la publicació dedica intensament les
seves pàgines a l'art,a les ciències, als esports, a la vida política i al paper que la
dona ha d'exercir socialment amb una secció pròpia en la qual assegura buscar,
"un nou camí per la dona que fugi de la rutina tradicional", hi
col·labori i deixi de banda "l'etern que dirà la gent".
(La redacció. "Salutació", núm. 1 (17 d'agost de 1934), p. 2)

Les seccions més remarcables comprenen diversos gèneres periodístics.
D'entrada, els "Reportatges d'Albada", similars a aquells reportatges palamosins
que també es publicaven a Full del poble. Es tracta d'entrevistes a personatges carismàtics acompanyats de la seva caricatura que il·lustren el text. Aquest és el cas, per
exemple, de l'arxiver i bibliotecari Lluís Barceló Bou. El periòdic també inclou
la secció "Turisme i viatges", un relat de les excursions organitzades des de la
mateixa publicació o a través de l'associació "Nostre Ideal Club" que, com veurem,
posteriorment compta amb un butlletí propi on exposar aquestes activitats.
La publicació té un evident interès informatiu més enllà de la població que
es tradueix en les seccions "Informació Local" i "Informació de la Comarca" (que
inclou novetats de la Bisbal, Palafrugell, Sant Joan de Palamós, Sant Antoni de
Calonge, Begur); ressenya les sessions municipals del plenari a "Ajuntament de
Palamós" i n'inclou d'altres d’entrenament, com ara "Cinematograﬁa" amb el
resum de les pel·lícules que es projecten al cinema.

En un altre sentit planteja la secció "El que veu el transeünt", en què el lector
denuncia les irregularitats que veu al carrer i manifesta en un to crític alguns mals
costums que estan transformant certs espais de Palamós. Per exemple, en denuncia
el mal estat d'algunes vies de la població:
"carrers plens de sots, en les plantes malmeses, a més del gran
nombre de pintures i brutícies posades a les pareds, que culminà
a Palamós en una gran inscripció bruta i pocasolta, apareguda a
la balaustrada del passeig" que denoten "manca complerta de
cultura i sentit comú".
("Males costums", núm. 2 (8 de setembre de 1934), p. 1)
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La publicació responsabilitza l'Ajuntament d'aquests actes perquè considera
que no vigila suﬁcientment però també en culpabilitza els pares i l'educació que
donen als ﬁlls. Per contra, també es mostra crític amb els tafaners que es dediquen
a comentar "la xafardera sens limits". A aquests els aconsella que:
"no es preocupin més del próxim, recordant que aquell que vol
ordenar la casa d'altre, a la seva, potser, impera el desordre, i que
deixin tranquils als seus semblants, atanyent-se a aquell conegut
adagi de que: cap geperut es veu el gep".
("Males costums", núm. 2 (8 de setembre de 1934), p. 2)

El tercer i últim número de la publicació que hem localitzat correspon al 22
de setembre. Posteriorment a aquesta data, el periòdic és suspès temporalment
arran dels Fets d'Octubre tot i que s'anuncia que sortirà "oportunament".134

134

"Notes informatives. Palamós", a Baix-Empordà [Palafrugell], núm. 1.296 (27 d'octubre
de 1934), p. 2; "Noticiari", a La Costa Brava [Palafrugell], núm. 232 (20 d'octubre de 1934), p. 4
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T E R R A N O ST R A
( 1 9 3 5 -1 9 36 )

Terra Nostra

"Butlletí del Museu de Palamós Cau de la Costa Brava"
Palamós
Semestral
Català
Juny de 1935 (núm. 1) juny de 1936 (núm. 3)
Informació cultural i històrica
–
–
L. Camós Cabruja, Joan Bta. Camós, L. Barceló i Bou.
Dibuix: F. Vidal Palmada
F. Cabarrocas
Imp. C. Barnes, Palamós
28 x 22 cm
8 pàgines a 2 columnes
–
Si ets soci del "Cau" cost mensual, 1 pta. (desembre de
1935); soci efectiu: 1 pta. de quota mensual; soci protector: 5 ptes. de quota mensual (juny de 1936)
–
–
–
–
AHCB. Any 1935: 2; Any 1936: 3 SAMP. Any
1935: 1-2 (fotocòpies); Any 1936: 3 (fotocòpies) MP.
Any 1935: 1 (fotocòpia)-2 (original); Any 1936: 3
(fotocòpies) BC. Any 1936: 3
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"Notícies", a L'Autonomista [Girona], núm. 9.625 (24 de
juny de 1935), p. 2; "Cultura", a Diari de Girona: d'avisos
i notícies [Girona], núm. 135 (26 de juny de 1935), p. 4;
"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11; Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm.
132 (novembre de 1980), p. 11; Medir, R.M. i Sapena, C.
(1988: 33); Trijueque, P. (2000: 135); Oliu, C. (2014: 17)
–

EL PERIÒDIC DEL "CAU",
L'OBRA CULTURAL DEL MUSEU DE PALAMÓS
A la dècada dels vint, un grup d'amics creen l'anomenat "Cau de la Costa
Brava", un museu que ha d'acollir l'art, la història, la naturalesa i el folklore de
Palamós. Aquests homes "de paciència benedictina" gesten una mena de cenacle
en què es reuneixen i intercanvien impressions de les noves troballes, documenten
els materials llegats i cerquen la documentació per contextualitzar-ne l'ús i el valor.
Amb el temps, però, l'entitat pateix una agudíssima crisi i les reunions, cada
vegada més espaiades en el temps, se suprimeixen. La protecció de l'Ajuntament
i l'esforç d'un grup d'amics permeten a la llarga normalitzar la seva situació ﬁns
al punt que comencen a publicar un catàleg il·lustrat de les obres exposades en el
museu. Aquests mateixos promotors consideren que el següent pas és restablir la
comunicació entre protectors, col·laboradors i animadors a través d'un butlletí de
periodicitat semestral.
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La voluntat és que el periòdic doni a conèixer els elements més remarcables del
Museu de Palamós i difongui estudis sobre cadascun dels aspectes de la comarca.
De fet, en els extractes dels estatuts del Cau de la Costa Brava s'hi explica que la
ﬁnalitat és crear una exposició permanent amb una col·lecció d'objectes d'art antic
i modern que formin un Museu i fomentar un nucli actiu cultural que organitzi
excursions, vetllades i festes esportives. En darrera instància, es vol crear un focus
cultural actiu i dinàmic que a través de comissions de treball difonguin el coneixement històric de la població:
"Interessants problemes sobre urbanització, platges i boscos,
comunicacions, monuments històrics i prehistòrics, propaganda,
etc. hauran d'ésser sotmesos a estudi, amb l'objecte de recercar
nova valoració a les belleses naturals de la nostra terra, en aquest
aspecte característic cada vegada més estimat pels intel·ligents
i pels turistes. El terreny gairebé és verge encara i pot oferir nombroses solucions al sens ﬁ d'iniciatives que indubtablement seran
concebudes".
(T. "Una iniciativa", núm. 2 (desembre de 1935), p. 1)
Des del Cau de la Costa Brava, les propostes són de caràcter històric i cultural
com s'evidencia en les ressenyes biogràﬁques acompanyades de fotograﬁes que
il·lustren el personatge. Aquest és el cas de la de Narcís Pagès Prats. Però, també,
s'hi documenten les noves incorporacions al fons; la "Paremiologia", una relació
d'adagis i dites populars de la mateixa població i les "Efemèrides". Paral·lelament
també hi ha un interès per les qüestions urbanístiques. A tall d'exemple, es proposa
al Patronat de la Costa Brava la construcció de camins de ronda d'un metre d'amplada que voregin la costa i embelleixin el territori.
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Tanmateix, el mateix butlletí ha de servir també per consolidar el Cau de
la Costa Brava promocionant tot tipus de participació econòmica que poden
fer aquells que vulguin mantenir la continuïtat del projecte: fundadors, efectius,
protectors i honoraris. D'aquí que anotin a la revista cadascun dels donatius que
reben i que creïn una secció pròpia anomenada "Notul·lari" amb la relació de
notícies que tant ressenyen donatius econòmics com noves incorporacions al
fons. La promoció de la revista es complementa amb el repartiment gratuït dels
butlletins semestralment entre els socis, les entitats excursionistes i culturals de
Catalunya i els donants que el protegeixen.
Quant als promotors del butlletí són Lluís Camós i Cabruja, que en aquest
moment treballa a l'Arxiu Municipal Històric de Barcelona, i Lluís Barceló i Bou
que s'encarrega de l'arxiu local. Probablement, ambdós siguin la vertadera ànima
de la publicació tant a través de la custòdia de noves adquisicions com escrivint
articles que versen sobre tot tipus d'aspectes històrics (per exemple, el dolmen del
Puig ses Forques, l'etnograﬁa i la colonització de la costa palamosina durant els
segles III al IV, entre d'altres).
De Terra Nostra se'n publiquen almenys tres números. L’esclat de la guerra,
però, suspèn el periòdic. La premsa coetània remarca que és una "bella revista"135
i que conté "interessants escrits cantant les beutats d'aquella vila i també de la
costa empordanesa".136 En aquest sentit, en destaquen que
"no haurà passat desapercebut a ningú el gran valor que té per a
Palamós la publicacíó d'aquest butlleti ja que en el s'ens explica
d'una manera competent tot el que fa referència a la nostra terra".
("Noticiari", a Nostre Ideal Club, núm. 2 (febrer de 1936), p. 23)
135
136

"Cultura", a Diari de Girona: d'avisos i notícies, núm. 135 (26 de juny de 1935), p. 4.
"Notícies", a L'Autonomista, núm. 9.625 (24 de juny de 1935), p. 2
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de publicitat
137

182

N O ST R E I D E A L C LU B
( 1 9 36 -1 9 37 )

Nostre Ideal Club
"Portantveu Palamós"
Palamós
Mensual; bimensual i trimestral
Català, alguns textos en castellà
Gener de 1936 (núm. 1) primer trimestre de 1937 (núm. 12)
Informació de les activitats de l'entitat
–
C/ Bruch, 1, Palamós
Redactor i autor de la coberta dibuix de Ll. Margarit.137
Altres dibuixos: F. Vidal
Lluís Margarit, Maria Dolors Font, M. Oliver Alberti,
Ernest Artigas, Esteve Juncá, Martí Valero, Pilar
Gurnés, Dolors Puig, Francesc Garrell, Margarida
Sáinz, Lluís Barceló i Bou, Josep Pacreu, F. Juanals i
Dagues, Arcadi Bach, Jaume Banyeres, Cinta Carreras,
Josep Parals, Josep Condom, Pere Lloret. Composicions
literàries: Joan Puig i Ferreter, M. de la Concepció
Bech, Maria Albert, Martí Valero. Composicions poètiques: Josep Calvet, Félix Cucurull, Ignasi Iglesies,
Maria Dolors Font, Cinta Carreras, J. Mir
Imp. C. Barnés, Palamós (gener de 1936); Imp. Grassot,
c/ Blasco Ibañez, 40, Palamós (des del febrer ﬁns al
juliol de 1936); Imp. J. Jovés, c/ Pi i Margall, la Bisbal
(des de l'agost de 1936 ﬁns al setembre de 1937)
22 x 16 cm
26 pàgines a 1 columna
–
–
–

Margarit, Ll. "Consignes", primer trimestre del 1937, s/p
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Tipologia de publicitat: anuncis de Palamós, Sant Joan
de Palamós, la Bisbal, Palafrugell, Barcelona
Núm. 1 (gener de 1936)
Números visats per la censura
AHCB. Any 1936: 2, 4, 6
AMPP. Any 1936: 1, 3, 5-11
AAPE. Any 1936: 4
BC. Any 1936: 7-11
SAMP. Any 1936: 1-11; Any 1937: 12
Torrent, J. (1937: 124); "La villa en estadística", a Proa,
núm. 8 (juliol de 1956), p. 11); Tasis, R. i Torrent, J.
(1966: 165); Guillamet, J. (1977: 80); Sapena, C. "La
premsa palamosina", a Proa, núm. 132 (novembre de
1980), p. 11; Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 33); Oliu,
C. (2014: 17)
–

CULTURA I ESPORT AL SERVEI DE LA JOVENTUT
L'entitat Nostre Ideal Club, creada el gener de 1934 per un grup de nois i
noies preocupats per l'educació dels joves, impulsa un butlletí propi el gener de
1936 amb la voluntat de culminar una tasca que qualiﬁquen com a "silenciosa,
inèdita, però profunda, proﬁtosa, de portes endintre" i que pretén ampliar la seva
obra per
"demostrar que a la nostra Vila ens preocupem també de la cultura i de l'esport ben entès. De què sentim ànsies de renovació.
Que volem cooperar al moviment cultural de la nostra estimada
Catalunya. De què, a Palamós també hi ha qui reclama un lloc
en la lluita, un lloc a la croada pro-cultura empresa arreu de la
nostra terra".
("Editorial", núm. 1 (gener de 1936), p. 1)
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La voluntat dels promotors del club és disposar d'un espai de trobada per organitzar activitats de tot tipus adreçades als més joves. Els socis fundadors són Pere
Lloret, Josep Guilló, Pere Salvador, Gaspar Viader i Jaume Serra que en presideix
l'entitat.138 Són aquests mateixos els que tenen clar que s'han d'adreçar a altres joves
per ampliar el seu projecte i, alhora, difondre'l a través d'un butlletí:
"fa vergonya veure els joves del dia córrer acelaradament, bojament
darrera de coses que val més no anomenar per satisfer els seus més
baixos instints. No els parleu pas de cultura ni d'espiritualitat, ni de
religió, ni de moral. [...] Viuen de realitats, menjar, beure i disfrutar
i veus aquí tot el seu lema.
Creieu-me amics, que fa tristesa veure una generació de joves tan
gran que no tenen cap més alicient que aquest viure.

Es urgent, és peremptori un remei que faci obrir els ulls a tants cecs
que corren per les nostres viles i places".
(Oliver Alberti, M. "La joventut ardida...", núm. 1 (gener de
1936), p. 8)

La renovació de l'entitat passa per aquesta revista que ha d'esdevenir un nexe de
contacte per donar a conèixer les activitats del club, consolidar-les i augmentar-ne
el nombre d'aﬁliats. Els promotors són conscients que l'organització d'activitats
es val d'aquesta massa social, per exemple, a l'hora d'impulsar una vetllada musical
durant la diada del llibre. Tant en l'editorial com en els articles d'opinió s'incideix en
la importància que el club formi part activa del teixit ciutadà i serveixi per instruir la
població.
"Fem tot el que podem, en beneﬁci de l'esport, de la cultura palamosina, però és natural que quants més serem, més tasca podria
fer-se. Si el Club tingués una potencialitat económica més gran,
amb l'experiència d'ara, cal dir quantes coses es podrien fer?
La nostra aspiració, el desig més gran, és que el Club es vegi
intercalat en la vida ciutadana, i fer que aquesta vila, esdevingui
més notable, en quan a cultura i esport es refereixi".
("Editorial", núm. 2 (febrer de 1936), p. 1)

"tinguem l'impuls instintiu d'instruirnos nosaltres mateixos,
l'afany de volguer veure, saber examinar tot el que ens sia posible
per a convertir en propietat nostra el que ens volta i desitjar, que
el moment de desaparèixer, deixar el menys possible que no hagi
estat en contacte entre nosaltres".
(C.M. "Finalitat que perseguim", núm. 2 (febrer de 1936), p. 21)
138 WELTZ I GISPERT, Alexandre. Palamós: recull gràﬁc: 1887-1965. El Papiol: Efadós:
Ajuntament de Palamós, Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, 2005, 110
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L'ideari del Nostre Ideal Club parteix d'una doble premissa basada en la cultura
i l'esport però, sobretot, en la conducta moral que han de tenir els seus associats:
"la responsabilitat que té contreta davant del públic pel sol fet de
pertànyer a una organització que s'ha fet seu un desig latent que
està en l'ànima d'una minoria selecta; la magnitud i importància
del lloc que reclama el NIC per crear un esbart de gent jove i
culta, li ho exigeix. [...] Si hem aﬁrmat en públic que volem fer
obra cultural i esportiva, no queda altra remei que llençar-nos a
la conquesta total i completa del nostre lema".
(Valero, Martí. "La conducta com a norma d'actuació", núm. 4
(abril de 1936), p. 37-38)

La publicació apareix a inicis de l'any de 1936 i malgrat l'esclat de la Guerra
Civil continua publicant-se. El conﬂicte altera d'entrada l'admissió de nous associats, com s'indica el 8 d'agost de 1936, "mentre durin les actuals circumstàncies
anormals".139 L'avenç de la guerra certiﬁca canvis en la vida del club però, sobretot,
l'ambient que s'hi respira ja és un altre:
"Tots segurament que estaran amb nosaltres en què l'aire que
es respira des de no fa molt temps al nostre Club s'ha enrarit. I,
afegim que de continuar així, se'ns farà gairebé irrespirable.
[...] Tots sabeu que no solament s'ha d'anar hi a passar l'estona
i a conversar (si almenys s'hi conversés) entre els companys,
sinó que hi tenim d'anar a fer alguna cosa més; hi tenim d'anar
perfectament compenetrats amb el nostre LEMA, amb el nostre
IDEAL, [...] de millorament espiritual, de fam de saber, d'envigorir el nostre cos, de sanejar-lo moralment i física per mitjà de
la CULTURA i l'ESPORT".

(Bach, Arcadi. "Als nostres consocis", núm. 9 (setembre de 1936),
p. 98-99)

Tot i que el butlletí anuncia l'agost de 1936 "Preguem l'intercanvi del portantveu. Afavoriu els vostres anunciants, ja que ells ajuden la nostra obra social",140 en
els mesos següents s'alerta els lectors dels endarreriments que pateixen a causa de
les conseqüències del conﬂicte:
"degut a les momentànies diﬁcultats que l'estat anormal, de la
situació ens ha imposat, ens veiem en la necessitat de fer aparèixer
el present número del nostre Portantveu, com a pertanyent als
mesos d'octubre i novembre, esperant sigui de tots compresa
aquesta diﬁcultat".
("Noticiari", núm. 10 (octubre i novembre de 1936, p. 120)
139
140

"Noticiari", núm. 8 (agost de 1936), p. 95
núm. 8 (agost de 1936), p. 89
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La principal preocupació dels promotors durant aquests mesos són les baixes
dels associats. Molts estan mobilitzats perquè lluiten al front. D'aquí la importància de la secció "Noticiari" en què el primer trimestre de 1937 s'informa que els
companys es troben bé de salut.141
En les pàgines inicials del butlletí són habituals les fotograﬁes, les ressenyes a
"Homes il·lustres del passat segle" (Emmanuel Kant), o bé les novetats esportives.
Més remarcable és la participació de les dones del club que volen impregnar d'esperit femení l'entitat. És l'associada Maria Dolors Font qui deﬁneix la raó de ser del
club a través de la cultura i el treball:
"Nostre Ideal Club signiﬁca l'alliberament de la dona ideal que
està latent en cadascuna de nosaltres, alliberament possible, amb
els bells lligams de cultura, solidaritat i comprensió que en el Club
se'ns brinden".
(Font, Maria Dolors. "Cultural. L'esperit femení davant del
Club", núm. 1 (gener de 1936), p. 7)
Maria Dolors Font forma part d'un grup de dones conscients del paper que
han d'exercir en la societat futura que hauria d'imperar quan s'acabi la guerra.
Consideren que la tasca de les noies és imprescindible per a l'entitat:
"Modernitat vol dir progrés. I la nostra modernitat debem conseguir-la, no fumant cigarretes ni exposant teories contra l'amor
(cosa tan freqüent en les noies falsament modernes) sinò volent
superar-nos cada dia més, reﬁnant el nostre esperit mitjançant la
cultura i l'art".
(Dolors Font, Maria. "Cultural. L'esperit femení davant del
Club", núm. 1 (gener de 1936), p. 7)
Tot i que l'últim exemplar que hem localitzat apareix el primer trimestre de
1937, algunes notes del mateix periòdic n'indiquen la seva continuïtat encara que
és difícil precisar-ho perquè no n’hem trobat cap referència.

141

186

"Noticiari", núm. 12 (primer trimestre de 1937), p. 144
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Grup de socis del Nostre Ideal Club al passeig de Palamós, 1936-1937.
Autor J. Pallí. Procedència Família Sala Baeza. SAMP
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IV LA
G U E R R A CIVIL
( 1936-1939)

El 17 de juliol de 1936 un alçament militar a Melilla, encapçalat per Francisco
Franco, avança per tot Espanya contra el govern legítim de la República. Comença
una guerra que fractura el país en dos i anihila la legalitat republicana. El conﬂicte
suposa un parèntesi de l'activitat periodística: "No se trata ya de informar sino
de ganar la guerra, y al servicio de ésta se ponen los medios de información de
uno y otro bando. Información y propaganda llegan a identiﬁcarse. Para la caracterización de la prensa, por tanto, no pueden seguirse los mismos parámetros o los
mismos métodos que en períodos anteriores. La información era una arma más de
propaganda, y bajo esta perspectiva debe enfocarse su estudio". 142
L'endemà de l'aixecament es declara la censura prèvia, juntament amb la conﬁscació de la premsa, a la zona republicana. En aquell momemt, però, a Palamós
només s'hi publica un periòdic, Nostre Ideal Club (1937), de caràcter associatiu i
aparegut el gener d'aquest any com a portaveu de les activitats de l'entitat. Amb
l'esclat de la guerra, el butlletí es manté encara que "les actuals circumstàncies
anormals"143 en diﬁculten la regularitat. L'últim exemplar surt el primer trimestre
de 1937 malgrat que s'assegura que la capçalera es continuarà publicant:
"El parèntesi obligat, que les circumstàncies dels moments en
què vivim imposen, fa que la nostra tasca hagi quedat en part
paralitzada i que la que continua encara, agrupació endins, estigui
completament exempta de tota espectacularitat. No obstant, per
acord, del Consell Directiu, continuarem la publicació del nostre
Butlletí d'una manera trimestral per tal de contribuir, dins del
nostre camp, a mantenir la normalitat".
(Margarit, Lluís. "Consignes", (primer trimestre de 1937), p. s/n)
Pocs mesos després apareix una altra publicació de caràcter escolar, El Ressò
de l'Escola (1937), elaborada pels mateixos estudiants de les escoles nacionals. A la
revista també s'hi evidencia la diﬁcultat de tirar endavant el projecte periodístic
tenint en compte no només els bombardejos que pateix la població sinó també
l'escassetat de recursos per editar-la.
Les poques publicacions d'aquest període denoten la diﬁcultat de tirar endavant qualsevol projecte periodístic.
Sánchez, J.J. i Barrera, C. Op. Cit., p. 357. Vegeu també: Seoane, M.C.
i Saíx M.D. Op. Cit., p. 225-250
143 "Noticiari", a Nostre Ideal Club, núm. 8 (agost de 1936), p. 95
142
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E L R ESS Ò D E L' ES CO L A
( 1 9 37 )

El Ressò de l'Escola
Palamós
–
Català amb alguns escrits en castellà
23 febrer de 1937 (núm. 1) maig de 1937 (núm. 3)
Escolar
–
Escoles Nacionals
–
J. Got, P. Ferrer, Cipriano del Hoyo (colònia de
Madrid), Dolors Condom, L. Roldós, C. Illa, Elvira
Romani, J. Leiva, A. Buixeda, V. Ponsati, J. Coll.
Dibuixos: Cinteta Teixidó, Roger Castelló. La secció
"Entreteniments": M. Cama, Lluisa Salgas, L. Blanch,
Marieta Cistellera, Motserrat Roure, C. Carcasés, L.
Niell, P. Ramón, C. Bachs, A. Ramon, E. Blanc, M.N.
Joan, A. Fornells, Rocas-Marco, F. Brull, A. Lloveras, E.
Cano, J. Sala, A. Tauler, Hortensia Girona
Mecanograﬁada
32,5 x 22,5 cm
4 pàgines a 1-2 columnes
–
–
–
–
–
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19. Incidències
20. Col·leccions conservades
21. Referències

22. Observacions

–
SAMP. Any 1937: 1-3 (fotocòpies). MP. Any 1937: 3
"La villa en Estadística", a Proa, núm. 8 (juliol de 1956),
p. 11; Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm.
130 (agost de 1980), p. 11; Medir, R. M. i Sapena, C.
(1988: 33)
–

REVISTA ESCOLAR
En plena Guerra Civil, a principis de 1937, apareix la revista El Ressò de
l'Escola. En la salutació inicial es remarca el seu caràcter escolar i la vocació de
reproduir els treballs fets pels mateixos alumnes. Apareix, tal com indica el seu
nom, com
"un ressò del treball de classe. Volem que el que es fa dintre les
aules trascendeixi a fora i els que no coneixen la nostra tasca la
coneguin i coneguent-la l'estimin".
("Salutació", núm. 1 (23 de febrer de 1937), p. 1)
A la capçalera, s'hi recullen biograﬁes d'artistes, historietes, concursos,
entreteniments, retrats elaborats a llapis de diverses personalitats (per exemple,
del fundador dels cors, Josep Anselm Clavé), ressenyes de punts d'interès (com
ara, Empúries) i s'impulsa la que diuen necessària Associació d'Amics del Grup
Escolar entre els mestres, els pares i els alumnes. De fet, es fa una crida especíﬁca
als "Nois i noies" demanant-los quines aportacions poden fer: "Porteu contes,
redaccions, historietes, faules. Porteu acudits, dibuixos, endevinalles... Treballeu
per al nostre periòdic!!". En el segon número, des de la revista s'assegura que ha
tingut una bona acollida i que l'escola ja compta amb un nou element "d'expansió" que deﬁneix com a:
"quinzenari que si bé petit de dimensions, té cosa gran i de vital
interés per l'estímul que desperta en els escolars".
("Editorial", núm. 2 (9 de març de 1937), p. 1)
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Malgrat l'entusiasme amb què neix, la revista no aconsegueix consolidar-se
a causa de les diﬁcultats amb què els promotors es troben per tirar endavant el
projecte periodístic:
"Després de més d'un mes d'interrupció va tornar a sortir el
nostre periòdic. Ja el teniem imprés i a punt de vendre quan els
bombardeig del 5, 6 i 8 de març ens ho van impedir. I ara torna a
sortir quan sembla que l'Escola s'ha escampat per tots els indrets
de la vila. Sembla que hem perdut el contacte que teniem. Amb
els vidres de les nostres classes esmicolats sembla que l'Escola ja
no és la mateixa. Estem separats, però espiritualment continuem
units com abans. Tant si treballem a les aules de la Casa del
Poble com si la nostra feina està a les sales d'altres entitats tots
continuem essent els alumnes de les Escoles Nacionals i per a
tots continúa i continuarà essent El Ressò de l'Escola el nostre
periòdic i l'expressió de la nostra feina".
("Editorial", núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 1)
L'edició, mecanograﬁada, pretén esdevenir un nexe d'unió entre els alumnes
i els mestres separats geogràﬁcament pel conﬂicte bèl·lic. Precisament, des de la
revista es fa una crida a tots els lectors perquè malgrat la distància aquells que
vulguin puguin
"continuar enviant-nos treballs per a inserir-los al nostre periòdic
i que aquests treballs els poden dur a les aules del 6è grau de nois
o de noies. També preguem que ens perdonin si per causes que
no podem evitar surt el nostre periòdic amb una mica de retrás o
sense seguir exactament les dates senyalades".
("Nota", núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 2)
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Aspecte de la pàgina 2 del número 3 de la revista El Ressò de l'Escola (1937).
Procedència SAMP
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V LA
D I CTA D U R A
F R A N Q U I STA
(1939-1975)

Fundadors de la revista i primers col·laboradors en els inicis de Proa [ca. 1956].
Autor desconegut. Procedència Família Quixal Ramonet. SAMP
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La ﬁ de la Guerra Civil suposa un autèntic any zero per a tot el país i també
per a la premsa que veu acabada dràsticament la llibertat d'informació. La llei de
premsa es promulga el 22 d'abril de 1938 quan el govern franquista, que encara
no ha guanyat la guerra a tot el territori, reserva per a l'Estat cinc funcions: la regulació del número i extensió de les publicacions, la intervenció en la designació
del personal directiu, la reglamentació de la professió periodística, la vigilància
de la seva activitat i la censura prèvia. A l'hora de deﬁnir la llei de premsa no
es remunten als precedents jurídics de la Restauració sinó que els franquistes
s'inspiren en els models dels règims feixistes europeus de l'època i, per tant, en
un profund menyspreu vers la llibertat d'expressió.
En aquesta línia, la premsa es converteix en un instrument més de la visió
totalitària del règim i, en darrera instància, en un mecanisme de control i repressió
de la llibertat d'informació. En el cas de Palamós també es compta amb una ràdio,
La Veu de la Costa Brava, que té una gran popularitat durant els anys cinquanta i
seixanta.
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Durant els anys de la dictadura franquista apareixen almenys disset publicacions a Palamós de caràcter molt divers. En l'origen de la majoria de projectes es
tracta d'un grup d'amics o membres d'una entitat que decideixen tirar endavant
una publicació per promocionar els seus propis valors. Lluís Boﬁll s'hi refereix
com un grup d'amics, de companys i de coneguts que comparteixen el compromís
de millorar culturalment i socialment la població.
"A tots els pobles existeix una minoria que treballa i tira endavant
aquest munt de cases que, en conjunt, formen l'ànima de la població. A Palamós també hi és, i cada grup treballa de ferm en allò
que li és propi, sense cap lligam deliberat amb els altres grups,
però amb un vincle latent que els associa a tots: entre tots formen
la minoria a la qual devem que Palamós comenci a tenir un segell
de poble obert als corrents culturals."
La més important de les publicacions aparegudes a Palamós durant aquest
període tant per la durada com per la trajectòria és Proa, que canvia la capçalera
per Proa de Palamós (1955-1975), un òrgan de combat que es pot equiparar a altres
publicacions amb inquietuds similars que apareixen a la resta de Catalunya com
Àncora de Sant Feliu de Guíxols, Recull de Blanes o Canigó a Figueres i que tenen
com a ﬁnalitat "fer país, fer ciutat", manllevant les paraules de Jaume Guillamet.144
Proa; Proa de Palamós esdevé la columna vertebral de tot el període i el principal
mitjà d'expressió per conèixer l'actualitat informativa i l'opinió publicada del
Palamós que sobreviu a la dictadura de Francisco Franco.
La publicació apareix el desembre de 1955 amb el nom de Proa però els promotors aviat es van veure obligats a canviar-lo per la coincidència amb una altra
capçalera del Movimiento. El redactor Martí Camós recordava temps després
que es van valer de certes inﬂuències per mantenir-ne la capçalera encara que
amb algunes variacions:
"En aquell temps cada capital de província tenia un diari del
Movimiento (a Girona Los Sitios) i això feu que quan ja teníem
els originals per al primer número ja molt avançats ens arribà
la notícia de que el diari del Movimiento de León tenia per
nom PROA, nom que tenia registrat. La solució fou donar-li el
subtítol que deia Revista Mensual. Organo de la Casa de Cultura;
i també gràcies als bons oﬁcis que ens prestaren Joaquín Ruiz
Giménez i Alfredo Sánchez Bella, el primer era ministro de
Educación Nacional i el segon era director del Instituto de
Cultura Hispània. Els dos, cada any estiuejaven pels entorns de
Palamós".
(Camós i Salvador, Martí. "El testimoni. Només fa 50 anys", Revista
del Baix Empordà, núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 34)
144
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Els estudiosos han dividit la vida de la revista en almenys quatre etapes de les
quals només analitzem les dues primeres en aquest volum. De fet, la longevitat de
la publicació sorprèn en un moment que es multipliquen les revistes que neixen i
moren per la falta de recursos econòmics:
"Si bé el càlcul del temps de la seva durada era per nosaltres –els
seus fautors– una incògnita, li suposàvem un periode d'existència:
just el necessari ﬁns a donar-nos compte de que la seva sortida al
públic no era convenient perllongar-la més, exactament ﬁns que
veiéssim que el nostre sector de lectors minvava i minvava ﬁns a
convertir-se en una minoria -si voleu, selecte com totes, pero minoria a la ﬁ–. No li donaren tants anys de vida, però, tots els palamosins. Algú, segurament per l'exemple tret d'altres publicacions
nostres que, malauradament, duraren de Nadal a Sant Esteba;
altres perquè no veien en nosaltres la suﬁcient empenta per tal
de mantenir el caliu necessari; altres per la única raó de portar la
contrària i nedar riu amunt, pensaren i digueren que era cosa de
poc temps, que la proa de PROA no creuaria gaires mars".
(Proer. "Recó de llevant. Número 37", a Proa, núm. 37 (desembre
de 1958), p. 2)
Proa de Palamós depassa el període que estudiem en aquest treball. Una trajectòria molt signiﬁcativa si tenim en compte la diﬁcultat de tirar endavant aquests
projectes periodístics a l'època:
"Para una revista de pueblo es una edad casi respetable, sobre todo
si se tiene en cuenta el alto índice de mortalidad infantil que se
registra en esta clase de publicaciones".
(núm. 84 (desembre de 1962), p. 1)
La resta de publicacions tenen un pes menor, sobretot perquè en surten pocs
números i, per tant, tenen una vida curta. Tot i això, és signiﬁcativa la premsa
falangista per la varietat de capçaleres que apareixen sota l'Organització Juvenil
Espanyola (OJE). L'entitat, fundada el 1960, estava enquadrada a la Delegació
Nacional de Joventut, la qual havia absorbit l'antiga organització obligatòria
"Frente de Juventudes" i la voluntària "Falanges Juveniles de Franco" en una
nova associació. Aquestes entitats estaven plenament integrades en el Moviment
Nacional franquista que, en aquell moment, estava en plena expansió.
L'objectiu de l'OJE era cobrir el temps lliure dels seus joves aﬁliats perquè
rebessin una formació educativa d'acord amb els principis del Movimiento. Sota el
lema "Vale quien sirve" fomenta la creació dels "Hogars", locals distribuïts per tot
Espanya que esdevenen punts de reunió dels aﬁliats a l'organització, on realitzen
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gran part de les seves activitats de temps lliure i des d'on hi ha excursions, visites
i campaments que periòdicament es programen.

En el marc de l' OJE, la primera publicació que apareix és Ruta (1949), portaveu de la "Centuria Dos de mayo", que ha d'obrir la via a la resta de publicacions
que s'editen sota la seva inﬂuència:
"Pretendemos con estas y consecutivas publicaciones, imbuir de
santo y viril espíritu falangista a los que hoy forman con nosotros,
captar y atraer a los escépticos y abrir las puertas del sentimiento
patrio a los resistentes y entorpecedores de la magna empresa que
especíﬁcamente lleva a cabo nuestra organización"
("Salvación", núm. 1 (9 de febrer de 1949), p. 2)

Tal com s'assenyala a la cita i seguint la vocació que mou l' OJE, el Grup
de Premsa promou Alerta (1958/1965), Garbí (1962-1967) que es considera un
"periòdic volant", 145 Boletín Informativo OJE Palamós (1963-1964) –que s'envia
a tota la província–, Bruch (1963-1964), Llum (1963), El Cid (1963-1964).

Paral·lelament a les publicacions del Grup de Premsa, van aparèixer una relació
de periòdics de caràcter escolar, associatiu i religiós. Per contra, aquells pròpiament
esportius són gairebé residuals. Hem localitzat una única publicació, As, que apareix
el 1948 i fou el primer periòdic aparegut després de la guerra.
Pel que fa a la premsa escolar, hem de remarcar el paper de Lliures (1971)
i Inquietud (1972-1975) que informa de les notícies del Col·legi La Salle i del
Col·legi Vila-romà, respectivament. En l'àmbit associatiu, el Casal Palamosí
(1972-1974), el Boletín Informativo Club Náutico Costa Brava (1975) i la recuperació d'una capçalera històrica, el Boletin Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y
Navegación de Palamós, apareguda al segle XIX i que reapareix l'octubre de 1959
ﬁns al maig de 1960.

Quant a les publicacions religioses, hem de tenir en compte Iuventus (1950),
butlletí del Centre Santa Maria del Mar que s'adreçava als més joves, i la Hoja
Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá (1957-1972) i la Hoja Parroquial de
Palamós, que reapareix el 1939, amb les notícies de cadascuna de les parròquies
respectivament.

L'aparició de publicacions de caràcter tan divers a mesura que passen els
anys de la dictadura franquista responen també als canvis que va experimentant
la població. Pot sorprendre que no trobem capçaleres adreçades íntegrament
al turisme però, probablement, es deu al fet que Proa capitalitza i sintetitza la
informació de les activitats econòmiques:
"La vila que abans vivia principalment de la indústria surera, ara
es dedica resoltament a la indústria turística, i aquest viratge
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–no planejat, sinó iniciat per les circumstàncies– comporta canvis
profunds que afecten no solament l'aspecte de la població sinó
també a la mentalitat i les costums dels palamosins".
(a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 1)

La llengua majoritària d'aquestes publicacions és el castellà si bé Proa és una
de les poques en què localitzem textos en català setmanalment i, a mesura que
s'acosta la ﬁ de la dictadura, observem que n'augmenta el nombre.
"Els primers temps només se'ns tolerava en llengua catalana el
poema de Joan Rovira; més endavant, en obrir-se una mica la mà,
ens vàrem passar de rosca i rebíem advertències directes de
l'Excm. Sr. Gobernador Civil de la Provincia ﬁns al punt que
estiguérem a prop de veure clausurada la revista".

Camós i Salvador, Martí. "El testimoni. Només fa 50 anys",
Revista del Baix Empordà, núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 34
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AS
(1948)

As
"Compre As todos los martes"
Palamós
Setmanal (dimarts)
Castellà

16 de març de 1948 (núm. 2)
Esportiu
–
C/ Mayor, 44
–
–
–
21,5 x 31,5 cm
6 pàgines a 3 columnes
–
–
15%
Anunci de Palamós
–
–
SAMP. Any 1948: 2
"Nota desagradable", a Chut [Sant Feliu de Guíxols],
s/n (18 de març de 1948), p. 3-4
–
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PUBLICACIÓ ESPORTIVA
As és la primera publicació no religiosa que apareix després del parèntesi de la
Guerra Civil, en plena dictadura franquista. Tot i la seva excepcionalitat local, hem
vist un únic número 2 d'aquesta revista esportiva dedicada gairebé exclusivament a
l'àmbit futbolístic. En aquest sentit, la revista dona detalladament els resultats de la
classiﬁcació, esbossa el contingut de cadascuna de les jornades de la lliga i elabora
cròniques dels partits en què intervé el C.F. Palamós amb una secció, "Después del
partido", molt oportuna. Una mostra de la vivesa d'aquestes cròniques és aquest
fragment que il·lustra la jornada esportiva amb molta proximitat:
"La primera parte ha terminado, los jugadores se retiran a los
vestuarios y el marcador señala un 2-0 favorable a los de casa. Hay
caras sonrientes por doquier... En este ambiente nos lanzamos
block y lápiz en mano en busca de impresiones. Con el primero
que topamos es con Francisco Cargol.
¿Como va el partido, amigo Cargol? – ¿Te diviertes? Se han visto
buenas jugadas y se han marcado dos magniﬁcos tantos. Esto y la
ovación con que se ha acogido a los jugadores, ha sido a mi juicio lo
más destacable de esta primera parte".
(Lucky-Titus, núm. 2 (16 de març de 1948), p. 2-3)
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Tots els continguts del periòdic comprenen seccions dedicades íntegrament a
analitzar cadascun dels aspectes futbolístics utilitzant diferents gèneres periodístics.
Per exemple, les entrevistes als jugadors són molt elaborades amb una descripció
de l'ambient en què es troben, la inclusió de la seva biograﬁa i un petit qüestionari.
Tots aquests materials es recullen a la secció "Desﬁle de Jugadores". En un sentit
més retrospectiu, s'ha d'entendre el relat de personatges històrics del club en la
secció "Charlas con nuestras viejas glorias" amb la voluntat de donar a conèixer
el noms més representatius que han passat pel club. La funció de la revista no és
estrictament informativa sinó que també hi té lloc la crítica:
"deseamos criticar, pero con critica eﬁciente y constructiva. No
se molesten Vds. por nuestras censuras, pues en su mano está el
corregirse".
("Critica", núm. 2 (16 de març de 1948), p. 6)

La publicació també compta amb una secció d'entreteniment ("Crucigrama",
los "Piropos", los "Espectáculos") i, en aquest segon número, s'anuncia en noves
seccions: "Al margen del Deporte" i l'anomenada "Croniquilla local". La manca
de preparació i el poc temps no els permet encara tirar endavant aquestes seccions
que estan pensades per esbossar:
"lo más interesante ocurrido en nuestra villa en el transcurso de
la última semana [...] Aquellos sucesos que puedan interesar a
nuestros lectores, siempre y cuando, no habíendo de ofender a
nadie, contribuyan a dar mayor amenidad a este seminario."
(Kramer. "Al margen del deporte", núm. 2 (16 de març de 1948), p. 5)

La publicació coetània Xut, de Sant Feliu de Guíxols, d'entrada veu de bon ull
l'aparició de la revista perquè considera que fomenta encara més l'aﬁció esportiva entre
les poblacions veïnes, però en el mateix article ja en lamenta el tipus de contingut:
"el tono agresivo e impertinente de la mayoría de su contenido
nos ha profundamente decepcionado.

Cierto es que la euforia provocada por su reciente victoria sobre
nuestro equipo, puede justiﬁcar, no sólo su tardía aparición,
sino incluso ciertas pequeñas indirectas que aceptamos complacidamente como a buenos deportistas.
Observamos, sin embargo, en su conjunto, un tono de tan agria
revancha, mal gusto y destemplez que bien describle a sus "geniales" progenitores como individuos faltos de lo más elementales
rudimentos de cultura".
("Nota desagradable", a Chut [Sant Feliu Guíxols], s/n (18 de
març de 1948), p. 3-4
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Capçalera de la publicació esportiva As (1948).
Procedència SAMP
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RU TA
(1949)

Ruta
"Centuria Dos de mayo"
Palamós
–
Castellà
9 de febrer de 1949 (núm. 1)
Informació d'activitats de la Centúria
Falangisme
Falanges Juveniles de Palamós
–
Martin Figa, A. Ribera, Emilio Colls
Ciclostil
31 x 21 cm
8 pàgines a 2 columnes
–
–
–
–
–
–
MP. Any 1949: 1
Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132
(novembre de 1980), p. 11; Medir, R.M. i Sapena, C.
(1988: 33)
–
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PERIÒDIC FALANGISTA
Quan fa gairebé deu anys que les tropes franquistes han conquerit tot el territori català, les joventuts falangistes de Palamós impulsen la primera de les revistes
falangistes: Ruta, nom ben indicatiu de la direcció que el Movimiento considera
que s'ha de prendre a Palamós. La salutació inicial s'adreça, principalment, al
"Caudillo" i ja s'hi assenyala que aquesta publicació està acompanyada d'altres que
contribuiran a forjar la imatge falangista a la població:
"Pretendemos con estas y consecutivas publicaciones, imbuir de
santo y viril espíritu falangista a los que hoy forman con nosotros,
captar y atraer a los escépticos y abrir las puertas del sentimiento
patrio a los resistentes y entorpecedores de la magna empresa que
especíﬁcamente lleva a cabo nuestra organización"
("Salvación", núm. 1 (9 de febrer de 1949), p. 2)
La capçalera va acompanyada del subtítol "Centuria dos de mayo" i la portada
del primer número s'inicia amb un gran titular "Gloriosos caidos de la juventud...
!Presentes¡" amb la cita:
"¡La muerte!
Unos creerán que la necesitamos para estímulo. Otros creerán
que nos va a deprimir; ni lo uno ni lo otro. La muerte es un acto
de servicio".
("Salvación", núm. 1 (9 de febrer de 1949), p. 1)
A la revista s'homenatja la ﬁgura de José Antonio Primo de Rivera, fundador
de la Falange espanyola, i que el règim converteix en una icona i màrtir al servei
de la propaganda del Moviment Nacional però també s'evoquen altres falangistes
locals, com Matias Montero.
Paral·lelament es destina un espai perquè els escolars hi puguin fer la seva
contribució literària amb l'anomenada "Colaboración escolar". Quant a les informacions locals es ressenyen les novetats a "Al calor del hogar", nom amb clares
reminiscències a com anomenen la seu de l'entitat, Hogar Rural. A la part ﬁnal
de la revista hi ha algunes notes d'entreteniment .
Segons l'historiador Carles Sapena, aquesta publicació manipula els adolescents sota l'esperit feixista de l' OJE i el Consejo Local del Movimiento.146
146

Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132 (novembre de 1980), p. 11
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I U V E N T US
( 1 95 0 )

Iuventus
"Circular del centro Santa Maria del Mar de los jóvenes
de Acción Católica de Palamós"
Palamós
–
Castellà
–
–
–
–
–
Francisco Figa
Manuscrit
16 x 22,5 cm
6 pàgines a 1 columna
–
–
–
–
–
–
MP. 1950: 1-2
–
–
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PERIÒDIC D'ACCIÓ CATÒLICA

El butlletí del Centre Santa Maria del Mar, adreçat als joves d'Acció Catòlica
de Palamós, està inspirat pels principis de la fe cristiana que tenen com a ﬁnalitat
última la creació d'una família tradicional subjugada als manaments de l'Església.
La publicació té com a patró Sant Jaume a qui demanen que intercedeixi per aconseguir els seus propòsits.
"Para que seamos la juventud modelo, única esperanza de un
resurgir patrio y de una paz y armonía plenas, para que estemos
dispuestos a recibir en nuestras frentes, convencidad de cristianos, el beso sagrado de la muerte, antes que el del pecado y no
nos venza el enemigo.

Para que seamos como tú, intrépidos, constantes, abnegados,
apóstoles de nuestros hermanos, cuyas almas se pierden por los
lozadales del vicio.
Para que nuestras almas puedan en su dia entregarse vírgenes a la
santa tarea de nuestra vocación: el hogar cristiano, ﬂorecido de
hijos para el Cielo".
("Oración", núm. 1 (1950), p. 2
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La publicació ha de ser un nexe entre els promotors i la joventut però alhora
una guia de la seva actuació com deixa clar l'editorial del segon número titulada
"No basta estar de rodillas". Inspirada en els principis cristians recorda reiteradament el tipus de comportament que s'exigeix als ﬁdels:
"se debe vivir cada instante de la vida conforme a lo que el Señor
quiere: en tu misa, en tu trabajo, acaso detrás de tu taulell o de tu
mesa de patrono, en tu hogar, en la intimidad de tus pensamientos,
en tus conversaciones, con las muchachas, con tu novia, en el baile,
en el playa, con tu ejemplo".
("Editorial. No basta estar de rodillas", núm. 2 (1950), p. 2)

Tal com indica el nom de la capçalera, la seva voluntat és implicar els més joves
en aquesta manera d'entendre la vida, un procés que passa per la consolidació d'un
espai de trobada que fomenti la lectura, el lleure i l'esperit cristià:
"Un solo joven es bien poco lo que puede, a pesar de los trabajos y
sacriﬁcios que ponga en la Obra, con la cooperación de todos basada
en un poco de buena voluntad nuestro Centro podría emprender las
mayores empresas: buena biblioteca, obra artística recreativa, Club
Náutico, Formativos, Circulos de Estudios, Campañas de Caridad.
Iuventus la revista de todos".
(núm. 2 (1950), s/p)

La publicació presenta treballs literaris i cròniques, com la del jove Francisco
Figa que a "Improvisación" relata les seves impressions sobre Palamós, però també
seccions informatives a "Cosas que pasan" i d'entreteniment ("Crucigrama" i "Pasatiempos"). Entre els continguts, s'hi remarca la preocupació perquè la població
només es dedica al futbol i, per tant, manté un dèﬁcit històric ja que no disposa
d'instal·lacions que permetin practicar altres esports. A propòsit d'aquesta reivindicació, un cronista interpel·la el lector i aposta decididament pel foment de l'esport:
"¿Palamós deportista? No; por ahora, no. Pronto, muy pronto, tal vez sí.
En Palamós faltan recreaciones, no es solo el Futbol que debe
engalanar el deporte de nuestra villa, sino el Futbol apoyado de
otros deportes, iguales o aún más bonitos, más atractivos, menos
cansados. En ﬁn, se deben practicar más diversiones morales.
[...] el deporte debe fomentarse. Debe despertarse la aﬁcion de
este sueño, que no solo de pan vive el hombre".
(núm. 2, s/p)

A la pàgina 3 del número 2 de la revista, que es presenta manuscrita, s'assenyala la data 15 d'agost de 1950.
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Aspecte de la pàgina 3 de Iuventus (1950).
Procedència Museu de la Pesca
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( 1 9 6 5 -1 975 )

Proa (des del desembre de 1955 ﬁns al març de 1965);
Proa de Palamós (des de l'abril de 1965 ﬁns al juliolagost de 1976)
"Revista mensual. Organo de la Casa de Cultura" (des
del desembre de 1955 ﬁns al març de 1965); "Revista
mensual. Órgano de la casa municipal Villa de Palamós"
(des de l'abril de 1965 ﬁns al desembre de 1975)
Palamós
Mensual i puntualment bimensual
Inicialment, en castellà i, puntualment, català. A mesura
que passen els anys, augmenta la presència en català i va
disminuint el castellà
Primera etapa: desembre de 1955 (núm. 1) - març de
1965 (núm. 110); segona etapa: abril de 1965 (núm. 1) desembre de 1975 (núm. 111)
Informació municipal, turística, cultural i literària
–
Ajuntament de Palamós. Administrador: Santiago
Bañeras, 147 carrer Ave Maria, 3.148
Càrrecs i noms dels redactors: director titular: Francisco
Moré Bardera (des del desembre de 1955 ﬁns al març
de 1963);149 Manuel Bonmatí Romaguera (des del
novembre de 1963);150 Lluís Boﬁll (almenys des del març
de 1965).151 Redacció fundacional: director: J. Ministral
Masia;152 Cap de redacció: Joan Rovira;153Antonio Plaja
Güell154 (almenys des de l'octubre de 1958);

núm. 15 (febrer de 1957), p. 13
núm. 12 (març de 1966), p. 1
149 núm. 87 (març de 1963), p. 1; Iglesias i Mateo, Jordi. "La cronologia. 50 anys de Proa",
Revista del Baix Empordà, núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 54
150 Iglesias i Mateo, Jordi. "La cronologia. 50 anys de Proa", Revista del Baix Empordà,
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 55
151 Ibídem
152 "Dígame, Sr. Director", núm. 52 (març de 1960), p. 19
153 Falgueras, Josep. "El testimoni. 50 anys de Proa", Revista del Baix Empordà [Palamós],
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 24. El periòdic assenyala que Juan Rovira es
"nuestro compañero de Redacción". Vegeu: núm. 29 (abril de 1958), p. s/n; núm. 101
(maig-juny de 1964), p. 17
154 "Boda", núm. 35 (octubre de 1958), p. 19. S'assenyala que Antonio Plaja Güell és el cap
de Proa. Una altra font indica que el relleu es produeix el juliol de 1960.
Vegeu: Iglesias i Mateo, Jordi. "La cronologia. 50 anys de Proa", Revista del Baix Empordà,
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 54
147
148
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Càrrecs i noms dels redactors

10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

Lluís Boﬁll (almenys des del setembre de 1960).155 Redacció fundacional: Francisco Moré Bardera;156 Santiago
Bañeras, Martín Camós, Luis Collell,157 Luis Criado
Fernández Cabrera, Antonio Crosa,158 L. Ensesa Pruneda,
José Falgueras, José Fernández Calvo, José Guilló Güell,159
Juan Juncá [L'Avi], Arturo Maria Castillo, Enrique Pagés,
Antonio Plaja, Luis Prats, Alberto Reig, Juan Rovira, Juan
Surroca.160 Redactors que es van incorporar posteriorment:
mossèn Agustín Andreu, Luis Guilló, Lorenzo Ensesa,
José Fernández, Francisco Fernández,161 Pedro Caner, Juan
Castellví, rvdo. José Fonosas, Miguel Perxés, Luís Prats,
Ramón Puig.162 Dibuixant: Enrique Pagés.
M. Albalat Casadó, José M. Aguirre Marti, Antonio
de Alvarez, A. Amat Geli, L. Barcelo Bou, F. Baster,
Angel Caldas Bosch, Leonila Carles, Jorge Carrera,
Josep Carreras i Barnés, Josep M. Casasús, Juan Castellvi
Vidal, Jaime Catalá Camós, M. Pilar Cateura de Suñé,
E. Caveda, Josep Colomer Trias, Luis Criado, José
Cuadrado, Javier Dalfó, Eugeni D’Ors, Jordi Elias, E.
C. Erre/a, Lluis Esteva Cruañas, Enric Ferran, J. Gali
Bosch, José Gendrau, J. Grassot, S. Juera, Aniceto León
Garre, J. Marcet Ribas, José M. Massip, Josep Mateu,
Luis Medir, Benito Morera Manción, E. de Osten, G.
Pagés, Narciso Pagés, Pedro Paris, Luis Pascual Sagrera,
Juan Pinilla, Joaquin Pla Gargol, R. Plana, José Plaja
Mateu, M. Luisa Plaja Mateu, Rogelio Pontis, Felix
Ribera Llorens, A.Romero, Robert C.Ruark, E. Salichs
Oliver, Octavi Saltor, Joaquim Sarèvailo, Rinaldo Serrat
Rotllan, José Serviá Figa, J. Sureda Prat, A.Taboas, G.
Tamara, Ramón Vázquez, Dolores Vilar del Turet, Lluís
Vilar, Pedro Viñals, Rafael Viñas Paris, A.Vives

155 Iglesias

i Mateo, Jordi. "La cronologia. 50 anys de Proa", Revista del Baix Empordà,
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 54
156 núm. 87 (març de 1963), p. 1
157 E.C.H. "La barcelonesa "Calle de Palamós"", núm. 93 (setembre de 1963), p. 12;
"Palamós en un mes", núm. 96 (desembre de 1963), p. 12; "Lluis Collell i Balot",
núm. 101 (novembre-desembre de 1974), p. 9. S'assenyala que Collell és redactor de la publicació
158 S'assenyala que és company de redacció. Vegeu: "Balcón a la calle", núm. 33 ( agost de 1958),
p. 19. "Palamós en un mes", núm. 62 (febrer de 1961), p. 13. S'assenyala que Antonio Crosa
és company de redacció
159 S'assenyala que Josep Guilló Güell és redactor de la revista. Vegeu: núm. 30 (octubre de 1967), p. 18
160 "Colaboradores", núm. 1 (desembre de 1955), p. 1
161 "Un deber que cumple Proa", núm. 24 (novembre de 1957), p. 7
162 AHG. Fons Govern Civil. Informació i turisme. Sección de publicaciones periódicas.
Comunicació del 11 de desembre de 1964
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Impremta Grassot-Palamós
21 x 27 cm
28 pàgines a 2 columnes, 7 de publicitat. Els números extraordinaris presenten entre 32-44 pàgines a 2 columnes
1.000 exemplars (1956)163

Primera època: extraordinari anual, 70 ptes. (març de
1958); núm. solt, 10 ptes. (almenys des de l'agost de
1961 ﬁns al gener de 1962); núm. solt, 8 ptes. (almenys
des del gener de 1964 ﬁns al gener de 1965); subscripció
anual, 113 ptes., a l'estranger, 134 (almenys des del
gener de 1965). Segona època: núm. solt, 8 ptes. (des de
l'abril ﬁns al desembre de 1965); núm. solt, 10 ptes. (des
del gener de 1966 ﬁns al novembre-desembre de 1973);
núm. solt, 15 ptes. (des del gener de 1974 ﬁns al setembre-octubre de 1975)
–
Anuncis de Palamós, Platja d'Aro, Sant Antoni de
Calonge, Palafrugell, Lloret de Mar, Girona, Barcelona,
Sevilla i Algecires.
Primera època: núm. 7 (juny de 1956). "Fiesta Mayor";
núm. 19 (juny de 1957). "Fiesta Mayor"; núm. 68 (agost
de 1961). "Numero dedicado a la expansión catalanoaragonesa en el Mediterráneo. Siglos XII-XV"; núm.
100 (abril de 1964). "Cien meses de vida". Segona
època: núm. 111 (desembre de 1975). "Número extraordinario".
–
ACBE. Any 1961: 61-72; Any 1973: 85-88, 90-91; Any
1974: 92-94. 96-101; Any 1975: 102-110
BC. Any 1955: 1; Any 1956: 2-13; Any 1957: 14-25;
Any 1958: 26-37; Any 1959: 38-49; Any 1960: 50-60;
Any 1961: 61-72; Any 1962: 73-84; Any 1963: 85-96;
Any 1964: 97-107; Any 1965: 108-110, 1-9; Any 1966:
10-21; Any 1967: 22-31; Any 1968: 32-41; Any 1969:
42-51; Any 1970: 52-61; Any 1971: 62-71; Any 1972:
72-81; Any 1973: 82.91; Any 1974: 92-101; Any 1975:
102-111

"Pórtico", núm. 12 (novembre de 1956), p. 3
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Col·leccions conservades

21. Referències

22. Observacions

BNE. Any 1955: 1; Any 1956; 2-13; Any 1957: 14-25;
Any 1958: 26-37; Any 1959: 38-49; Any 1960: 50-60;
Any 1961: 61-72; Any 1962: 73-84; Any 1963: 85-96;
Any 1964: 97-107; Any 1965: 108-110, 1-9; Any 1966:
10-21; Any 1967: 22-31; Any 1968: 32-41; Any 1969:
42-51; Any 1970: 52-61; Any 1971: 52-61; Any 1972:
72-81; Any 1973: 82-91; Any 1974: 92-101; Any 1975:
102-111
BPG. Any 1956: 2-13; Any 1957: 14-25; Any 1958:
26-37; Any 1959: 38-49; Any 1960: 50-60; Any 1961:
61-72; Any 1962: 73-84; Any 1963: 85-96; Any 1964:
97-107; Any 1965: 108-110, 1-9; Any 1966: 10-21; Any
1967: 22-31; Any 1968: 32-41; Any 1969: 42-51; Any
1970: 52-61; Any 1971: 62-71; Any 1972: 72-81; Any
1973: 82-91; Any 1974: 92-101; Any 1975: 102-111
SAMP. Any 1955: 1; Any 1956: 2-13; Any 1957: 14-25;
Any 1958: 26-37; Any 1959: 38-49; Any 1960: 50-60;
Any 1961: 61-72; Any 1962: 73-84; Any 1963: 85-96;
Any 1964: 97-107; Any 1965: 108-110, 1-9; Any 1966:
10-21; Any 1967: 22-31; Any 1968: 32-41; Any 1969:
42-51; Any 1970: 52-61; Any 1971: 62-71; Any 1972:
72-81; Any 1973: 82-91; Any 1974: 92-101; Any 1975:
102-111
BLBB. Any 1956: 2-13; Any 1957: 14-25; Any 1958:
26-37; Any 1959: 38-49; Any 1960: 50-60; Any 1961:
61-72; Any 1962: 73-84; Any 1963: 85-96; Any 1964:
97-107; Any 1965: 108-110, 2-9; Any 1966: 10-16, 18-21;
Any 1967: 22-31; Any 1968: 32-36, 38-41; Any 1969:
42-51; Any 1970: 52-61; Any 1971: 62-71; Any 1972;
72-81; Any 1973: 82-91; Any 1974: 92-101; Any 1975:
102-111
M. "Libros y revistas", a Los Sitios [Girona], núm. 3.981 (5
de gener de 1956), p. 6; "La villa en Estadística", núm. 8
(juliol de 1956), p. 8; Guillamet, J. (1977: 126); Sapena, C.,
"La premsa palamosina", a Proa, núm. 132 (novembre de
1980), p. 5, 7, 13; Puig, E. "Dues revistes bessones", a Proa,
núm. 142 (20 de setembre-20 d'octubre de 1981), p. 4-5;
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicación de
la Generalitat de Catalunya (1982: s/p); Carreres, J. (1983:
7); Medir, R.M. i Sapena, C. (1988: 32-33); Costa, Ll.
(1996: 86-87); Costa, Ll. (2005: 16-17); Caner, P. (2007:
58-59); Trijueque, P. (2006: 135); Trijueque, P. (2008:
100); Oliu, C. (2014: 18).
–
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"PER I PER A PALAMÓS"
Era un 24 de novembre de 1955 quan un grup d'amics "de Palamós i de les
coses palamosines, cridats per la naixent Casa de Cultura"164 gesten la idea d'elaborar un periòdic mensual. El que inicialment consideren "una quijotada, cuajó"165 i,
a la llarga, l'incipient projecte de Proa esdevé una de les publicacions més signiﬁcatives de la població qualiﬁcat com a palamosí "per tots quatre costats i al servei de
Palamós".166 La publicació arriba quan la població és "huérfana de publicaciones",
segons assenyala una capçalera coetània, Los Sitios de Girona, que en remarca la
qualitat en el moment de la seva aparició:
"la presentación tipográﬁca y excelente contenido literario constituye una manifestación logradisima de las inquietudes espirituales
que ha traido consigo la instauración de aquella industriosa villa
[...] buen gusto y excelente calidad en sus materiales".
(M. "Libros y revistas", a Los Sitios [Girona], núm. 3.981 (5 de
gener de 1956), p. 6)
La revista viu, almenys, quatre etapes de les quals en aquest treball es tracten
les dues primeres que corresponen al període objecte d'estudi: en una primera
etapa, Proa apareix com a òrgan de la Casa de Cultura entre el desembre de 1955
i el març de 1965, període en el qual en surten 110 números i, en una segona
etapa, passa a anomenar-se Proa de Palamós i es publica entre l'abril de 1965 i
el desembre de 1975 amb un total de 111 números, si bé a l'anàlisi global de la
revista aquesta etapa acaba pròpiament el juliol-agost de 1976, moment en què
s'han publicat 117 números.
1. Proa, l'òrgan de la Casa de Cultura
L'aparició de Proa coincideix amb les festes de Nadal de 1955 encara que es
gesta un any abans quan l'Ajuntament de Palamós lloga el primer pis de l'ediﬁci La
Gorga i el converteix en la seu de la Casa de Cultura municipal. Els promotors del
nou espai aviat s'adonen que cal disposar d'una eina de divulgació que en difongui
les activitats i esdevingui un vincle entre els que viuen a Palamós, aquells que hi
han nascut i els que són lluny. El projecte es concreta un vespre a l'entorn d'una
taula rodona en què es discuteix el tipus de format i la relació de continguts que ha
d'aplegar, l'ideari i els objectius. La primera editorial és una mostra de l'esforç a què
la redacció fundacional s'aboca per construir el projecte periodístic del no res:
"la publicación que llega a sus manos campeando bajo el lema de
amor, cariño y estimación hacia las cosas y los problemas de
Palamós. [...] ¿Para honra nuestra, para nuestro bien? ¡No!: únicamente para honor de nuestra villa, que bien se lo merece [...]
Proer. "Recó de llevant. Número 37", núm. 37 (desembre de 1958), p. 2
"Pórtico", núm. 12 (novembre de 1956), p. 3
166 Proer. "Recó de llevant. Número 37", a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 2
164
165
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Esperanzas de que nuestro deseo, la consecución de uno de nuestros más caros ideales, sirva para marcar una ruta, para allanar
unas asperezas, para señalar un ﬁn; un miedo [...] de que nuestra
labor se trunque, de que nuestros ideales no se comprendan, de
que nuestro desinterés total no sea compartido... ¡Pero no! [...]
Conﬁamos en que nuestra Revista, nacida de una idea, de un
pequeño germen sin valor aparente, pero que llevaba en su centro
vital el ímpetu y el ardor de las grandes empresas, se abrirá paso,
tenderá hacia el blanco y alcanzará la meta que anhelamos".
("Pórtico", núm. 1 (desembre de 1955), p. 1)
Els que formen part de la redacció fundacional no tenen títol de periodista ni
es dediquen professionalment a l'escriptura amb l'excepció d'Antoni Crosa que, en
el moment de l'aparició de la revista, és corresponsal de La Vanguardia Española a
la comarca.
"Tots volíem ajudar a crear una revista que tingués cara i ulls. Si
no teníem experiència, teníem coratge, ànsia de tirar endavant
una empresa, que en èpoques passades, també havien iniciat
altres grups, suposadament tan agosarats o més que nosaltres i
amb el mateix objectiu. [...] Cadascú tingué la llibertat d'escollir
la seva parcel·la de redactor. Els nostres sous, eren la dedicació
[...]
Després de la jornada de treball, estirant les nits per fer-ne dia, ens
reuníem i posàvem sobre la taula les primeres ratlles per dur-les a
la impremta.".
(Falgueras, Josep. "El testimoni. 50 anys de Proa", Revista del Baix
Empordà, núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 23)
La redacció fundacional està formada per palamosins que, com ha deﬁnit
Joan Rovira, són abnegats, heterogenis i treballadors "plens de bona voluntat"167
que tenen com a denominador comú creure que el projecte sorgeix sota el lema
"Por y para Palamós". En aquest sentit, algunes fonts indiquen que el principal
promotor és l'alcalde de Palamós, José Parals.168
De fet, la revista neix amb la vocació de tractar temes d'àmbit estrictament
local sense deixar de banda aquells més ambiciosos propis d'una revista generalista.
Si ens centrem amb les matèries locals, una de les prioritats de la revista és contribuir a la millora urbanística de la població. D'aquí que el febrer de 1956, apostin
per infraestructures especíﬁques:
167
168

Rovira, Joan. "Les primeres passes", Revista Baix Empordà, núm. 12 (30 de gener de 2016), p. 21
M. "Libros y revistas", a Los Sitios [Girona], núm. 3.981 (5 de gener de 1956), p. 6
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"acondicionamiento perfecto de nuestro puerto y muelle, fuente
de ingresos a perpetuidad, el establecimiento de un tren que
nos ponga directamente en relación con los centros vitales de la
comarca o cuestiones locales, de interés esencialmente propio,
hicieron labor digna de encomio: D. Luís Barceló Bou, D. Juan
Bta. Camós, etc. etc."
("Pórtico", núm. 3 (febrer de 1956), p. 1)
L'arranjament del port però també la creació d'un institut laboral, o bé, el
projecte de la biblioteca a la Casa de Cultura són altres projectes que es consideren necessaris. Els temes que van preocupar més el periòdic van ser el desenvolupament econòmic i social de Palamós. En aquest sentit, fou rellevant el debat que
es va generar a l'entorn de la irrupció del turisme. Malgrat això, a principis de
1961 tenen clar que Palamós disposa de quatre indústries bàsiques: suro, pesca,
goma i turisme. En aquest moment, però, s'assisteix a moments de transformació
d'aquestes indústries: en primer lloc, la ﬁ del suro per la forta competència del
plàstic; segon, la pesca viu una situació crítica perquè les captures són escasses; la
indústria de la goma cada vegada és més limitada però sense els problemes de
l'anterior, i el sector turístic està en plena expansió. És, precisament, a l'entorn
d'aquesta activitat que es genera més debat. Per exemple, el gener de 1956 en un
evocador article de Robert C. Ruark, publicat en el New York World-Telegram i en
una cadena de dos-cents periòdics de les principals ciutats nord-americanes,
s'assenyala que tant Palamós com la Costa Brava experimentaran una futura
transformació:
"Supongo que pronto tendremos muchos hoteles, botellas rotas
en las playas y precios caros. Pero en la actualidad no hay lugar
en el mundo entero que reúna tanta belleza y tranquilidad".
(Ruark, Robert C. "La Costa Brava", núm. 2 (gener de 1956), p. s/n)
Des de la revista s'aposta perquè el turista es trobi comfortable a la Costa
Brava, unes comoditats que sintetitza en tres: allotjament, comunicacions i entreteniment. Per assolir-ho, donen suport a l'anomenat "crédito hotelero" que
proporciona el Ministeri d'Informació i Turisme i amb el qual, diuen, es fomenta
que la capacitat hotelera augmenti. Segons dades facilitades per la revista l'agost
de 1958, l'any 1954 la població rep 360.000 turistes, una quantitat que gairebé es
dobla l'any següent. Malgrat aquestes millores, es lamenta que les insfraestructures no estiguin al mateix nivell: "desgraciadamente las carreteras de esta provincia
no están a la altura de las necesidades actuales" i s'aposta per la construcció d'un
camp d'aviació que permeti que els turistes tinguin aeroport a la Costa Brava i no
s'hagin de desplaçar des d'altres punts. En aquest sentit, també es lamenta la
desaparició del tren de Palamós i, per tant, afavoreixen el Pla de la Costa Brava
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amb la creació d'un patronat entre les poblacions costaneres que comprenen des de
Port-bou ﬁns a la desembocadura del Tordera que vetlli pels interessos del turisme.
Pel que fa a cobrir les necessitats d'entreteniment del turisme, la revista considera
que és necessària la construcció de camps de golf i algunes pistes de tenis.
A la dècada dels seixanta, des de la revista s'impulsen nous debats a l'entorn
de l'activitat turística. D'una banda, són partidaris d'esmerçar esforços per allargar
la temporada des de Setmana Santa ﬁns a l'octubre. I, d'altra banda, es mostren
crítics quan Palamós no accedeix a crèdits governamentals que altres ajuntaments
aconsegueixen per millorar la projecció turística i urbana. En aquest moment, el
març de 1964, ja es considera que Palamós és plenament una població turística
tant per les seves obres actuals com pels seus futurs projectes. En aquest sentit, es
considera que el desenvolupament econòmic i turístic ha estat tot un èxit:
"Todavía años atrás se hubiera podido dudar de cuál iba a ser
nuestro porvenir. Ahora, las cosas han cambiado; ni la situación, ni
siquiera las personas son las mismas. Ha sido tanto y tan abrumador el impacto que ha causada el turismo, que forzosamente todos,
o casi todos, hemos sentido este hálito, esta fuerza maravillosa que
ha podido transformar de manera tan decisiva nuestra forma de
ser y de pensar".
(Sallichs Oliver, E. "Palamós y el turismo", núm. 99 (març de
1964), p. 5)

Tot i els avantatges econòmics del turisme, l'octubre de 1964 des de la revista també
es lamenta de la febre constructiva que ha generat. A conseqüència, s'estan perdent tant
les façanes de les cases antigues històriques com espais interiors molt rellevants pel seu
valor històric. Un exemple és el Casino El Puerto que desapareix després de seixanta
anys de vida, o bé, la també desapareguda torre Montaner que havia marcat el perﬁl de
Palamós i és destruïda per ampliar l'Hotel Trias. Un dels redactors més combatius contra
aquest urbanisme, que també va ser director de la revista, és Lluís Boﬁll que de manera
insistent parla del "desgraciat" urbanisme de Palamós:
"Hem sentit moltes vegades: Palamós és un poble ben desgraciat en
qüestió d'ediﬁcis, a tall de conclusió després de comentar una determinada construcció. Certament és així. A Palamós no tenim encert en
urbanisme; tot al contrari. Mai no hi ha hagut ediﬁcis que l'enaltissin,
però la darrera època, la de la ﬂamarada turística, ha estat desastrossa
en aquest aspecte. [...] El que és més greu és que no es nota cap
tendència a la millora, i les construccions més recents segueixen en la
mateixa línia de desencerts. El procés d'enlletgiment de la façana de
Palamós continua amb inexorable perseverància".
(a Proa, núm. 103 (febrer de 1975), p. 1-2)
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De fet, la recuperació de la memòria històrica és una de les premisses d'aquesta
capçalera amb seccions pensades per evocar el passat periodístic, social i cultural.
Els homenatges a personatges il·lustres que han deixat empremta a Palamós en són
una prova. Per exemple, el dedicat a Lluís Barceló Bou l'abril de 1956 que malgrat
no haver nascut a la població, es considera meritòria la seva tasca de conservador
al capdavant del Museu Cau de la Costa Brava. D'aquí que impulsin una comissió
ciutadana per estudiar la millor manera per homenatjar-ho:
"¿Cabe otra manera más pura de altruísmo y de amor, que su
labor constante y callada en las salas del Museo? ¿Encontraríamos
entre nosotros otra vida más encariñada con todo lo que el Museo
puede representar?".
("Pórtico", núm. 5 (abril de 1956), p. 1)

Barceló Bou és el primer d'una llista d'homenatges a personatges il·lustres nascuts
a Palamós: mossèn Miquel Costa –nascut el segle XVIII que va llegar part de la seva
herència per fundar l'hospital de Palamós–, o bé, el patró Martí Badia. A propòsit
d'aquest darrer, Santiago Bañeras assenyala el signiﬁcat d'aquests reconeixements que
van més enllà de l'home i formen part de la història col·lectiva de la població:
"divulgar Palamós i tot allò que aquest mot representa i, si ens és
possible, enaltir-ho. La segona raó que m'esperona a no perdre més
temps és el pensar que cal aproﬁtar l'oportunitat de PROA per a
poguer donar coneixement als seus lectors d'un dels personatges
més interessants de la història palamosina, i amb això no pretenc
signiﬁcar que pressenteixi ni cregui veure tancar el període d'activitat literària local que obri PROA fa més de dos anys, sinó que em
precaveixo al pensar amb els molts paréntesis sense setmanari ni
Revista que ha sofert Palamós i, com qui vol curar-se amb salut,
em dic imperiosament que, ara que hi som, aproﬁtem-ho, i em
seria difícil de precisar si pesar més en mi el temor de deixar perdre
l'avinentesa o bé la convicció de què la nostra Revista, mentre no
li manqui l'adhesió d'ara, tindrà llarga vida. La tercera raó neix
simplement d'aquella força que prenen d'una manera natural totes
les coses no prodigades, escasses, les que, del contrari, la proliferació
hauria mimititzat o esborrat gairebé, i a aquests preceptes, aplicats
en el cas dels herois nostres, a l'ensems que ens els recorden perquè
els valoritzem, ens fan vivent que llur escassetat no ens permet
de prescindir-ne, apart de què el seu oblit en aquestes pàgines
contradiria precisament l'esperit que elles mateixes volen enlairar i
que n'és, de fet, el seu més viu estímul".
(Bañeras, Santiago. "Un heroi. El patró Martí Badia de Palamós",
núm. 28 (març de 1958), p. 10)

218

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

Quant a la llengua, la revista es publica inicialment en castellà tot i que des
dels primers números, a la portada, s'hi presenta un poema en llengua catalana de
Joan Rovira. És ell mateix qui recorda, anys després, la diﬁcultat d'utilitzar-la:
"Teníem un grandiós dictador a Madrid, seguit d'uns grans
dictadors a cada provincia i un nombre incalculable de petits
dictatorets a cada secció administrativa de tot l'Estat, per petita
i insigniﬁcant que fos. I ésser liberal, sentir-se demòcrata, i
pensar i escriure la pròpia llengua, s'havia de portar molt amagadet, perquè tots aquests grups eren propensos a la xurricada i a
l'estirada d'orelles".
(Rovira, Joan. "Les primeres passes", a Revista Baix Empordà,
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 21)
La presència del català augmenta a mesura que passen els anys encara que
amb certes diﬁcultats. Un dels redactors fundacionals, Josep Falgueras, s'hi
refereix en un article retrospectiu apuntant que hauria preferit expressar-se en
català però que degut a les circumstàncies polítiques era inviable:
"Des de Girona, capital-política, ens arribaven advertiments
fent-nos avinent de que havíem de complir amb les lleis de
premsa. No sé dir si érem una mica mesells, o un pèl desmemoriats, però val a dir que els que ens avisaven, tampoc foren tan
escrupolosos. Conscients, manteníem el peu al fre, perquè ens
recordava que en Crosa havia estat tancat a la presó".
(Falgueras, Josep. "El testimoni. 50 anys de Proa", Revista del Baix
Empordà, núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 24)
Malgrat la imposició de la llengua castellana, hi ha alguns redactors i
col·laboradors que plantegen la necessitat de l'ús del català com a llengua vehicular. És rellevant que la revista reprodueixi una carta enviada per mossèn Josep
Plaja Mateu a La Actualidad Española en què defensa de manera contundent l'ús
del català l'octubre de 1963:
"En Cataluña, el idioma del pueblo es el catalán; éste debe ser el
empleado normalmente en la predicación".
("Sobre el Catalán" (II)", carta a La Actualidad Española de José
Plaja y Mateu, núm. 94 (octubre de 1963), p. 3)
Posteriorment, Lluís Boﬁll demana normalitzar el reconeixement del català
com a llengua d'ús i considera que perquè sigui possible, una de les vies ha de ser
la construcció d'una biblioteca pública en un moment que Palamós té una població de 10.000 habitants:
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"El nostre propòsit, avui, és aquella campanya que ha sorgit fa un
parell d'anys, més a nivell del carrer, i que és com un despertar
i una progressiva mentalització contagiosa per estendre l'ús del
català fora de l'àmbit de llibres i revistes; com una revifada necessitat d'aﬁrmació que reivindica el dret innegable d'usar la llengua
pròpia sense vedats arbitraris...
Lògicament, aquesta aspiració ha de començar per l'ensenyament
del català a l'escola i les classes de català per a adults".
("El català reivindicat", a Proa, núm. 104 (març de 1975), p. 1)

Pel que fa a la qüestió religiosa, la publicació no s'hi posiciona clarament
encara que lògicament defensa els valors cristians. Alguns articles apunten en
aquest sentit: "Nuestra responsabilidad como cristianos" signats per Joaquín
Ruiz Giménez l'octubre de 1963, o bé la secció periòdica titulada "La doctrina
social de la Iglesia".
La gestió directiva
Durant el període franquista, les publicacions estan obligades a tenir un
director titular que es responsabilitzi de les incidències que es poden derivar de
la publicació. Per qüestions legals, aquest paper a Proa recau en Francisco Moré i
Bardera, periodista assessor de Girona, que esdevé el director de Proa encara que
mai participa activament en la confecció de la revista. A la seva mort, l'any 1963,
la revista es queda sense director nominal ﬁns que Manuel Bonmatí Romaguera,
també periodista assessor, accepta la direcció legal de la revista. Una situació
que dura poc temps perquè el març de 1965 la revista queda eximida per ordre
governativa d'estar dirigida per un periodista professional.
En aquest sentit, qui vertaderament assumeix les tasques de direcció és el cap
de redacció Joan Rovira, substituït el juliol de 1960 per Antoni Plaja, i el setembre
d'aquest any per Lluís Boﬁll.
Tot i aquesta obligatorietat governativa, els mateixos promotors asseguren
que "tots fèiem de directors":
"A la nostra Revista hi havia un Director nomenat a dit, sí, però
que, en el fons, tots fèiem de directors. No es publicava res a Proa
per voluntad de dalt. Tots els treballs es llegien en comunitat i el
vot de la majoria donava o negava la possibilitat que aquell
treball es publiqués o no. Hi hagué canvis de directors i aquest
agermanament, aquesta cosa tan bella de liberalitat i de democràcia,
es perdé, i llavors fou quan alguns es retiraren de Proa i començà la
vida lànguida d'una revista que havia nascut amb tant d'esplet i que
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tan bella ﬂorida havia tingut durant vuit o deu anys".
(Rovira, Joan. "Les primeres passes", a Revista Baix Empordà,
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 22)
D'entre aquests redactors, qui assumeix una major responsabilitat és el professor Joan Rovira. De fet, ell és l'autor de les composicions poètiques publicades en
llengua catalana a la portada. Al costat del poemes, es mostra el calendari anual
estretament lligat a la tradició cultural i religiosa del país. Gairebé no hi apareixen
fotograﬁes encara que les portades estan ricament elaborades amb dibuixos d'Enric
Pagès i Joan Castells Martí.
En aquesta etapa, la resta de la redacció està formada per Santiago Bañeras
que es dedica tant a escriure sobre la biograﬁa de músics com a aportar dades
estadístiques de qualsevol tema; el cronista de Palamós, Antoni Crosa, que relata
els esdeveniments més recents; Lluís Prats, de professió carter, que signa amb el
pseudònim Sincero;169 el professor Artur Maria que publica treballs literaris; Joan
Surroca; l'empresari Enric Pagés que s'encarrega de dibuixar les portades i dona el
seu punt de vista sobre reputats escultors; l'administratiu Josep Guilló que escriu
crítiques mensuals de les pel·lícules a la secció "Celuloide"; el radiotelegraﬁsta Lluís
Collell que relata la informació d'entrades i sortides de tota mena d'embarcacions
que arriben i salpen vinculades al port de Palamós; Martí Camós que informa de
les obligacions ﬁscals; Joan Juncà que signa amb el pseudònim L'Avi o El Abuelo
i proporciona als lectors fragments de notícies publicades a revistes històriques;
Josep Falgueras que escriu amb el pseudònim Gol i, després, com a Corner en
cròniques esportives; Llorens Ensesa publica cròniques d'art; l'administratiu Albert
Reig escriu sobre el dia a dia de la vida palamosina; Antoni Plaja evoca records personals; els professors Luis Criado i José Fernández de l'escola de nois Ruiz Giménez s'incorporen més tard amb articles d'opinió, respectivament; Pere Vinyals parla
d'escriptors i poetes; Pere Caner col·labora des de Calonge i Francesc Fernández
aporta articles d'economia. Per contra, Benet Morera és un dels fundadors de la
revista, però hi escriu molt puntualment.
Una sempre difícil situació econòmica tot i una difusió extensa
Les gairebé trenta pàgines amb què compta cada exemplar de Proa denoten la
voluntat de consolidar una revista ambiciosa que exigeix nombrosos col·laboradors
però també suﬁcients recursos econòmics per acomplir el projecte. Tot i el suport
de l'Ajuntament que n'és el patrocinador, la publicació pateix, segons els seus
promotors, una difícil situació econòmica:
"des del seu naixement és un malalt de cuidado. Ha estat sempre a
les portes de la mort, sempre en constant perill de ﬁniquitar, però
169
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U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )

221

V. L A D I C TA D U R A F R A N Q U I S TA ( 1 9 3 9 - 1 9 7 5 )

–prodigi sobre els prodigis! – segueix en vida, precària, sí, però vida
a la ﬁ i va tirant. Amb un constant dèﬁcit en les seves arques, pot
continuar aixís per anys i anys".
(Proer. "Recó de llevant. Col·laboració", núm. 58 (octubre de
1960), p. 1)

Tant el lector com l'anunciant són considerats les dues columnes vertebrals
que asseguren la continuïtat de la revista. A propòsit dels recursos econòmics,
Lluís Molinas Falgueras recorda en un article retrospectiu que
"el comerç s'hi va abocar i amb la seva publicitat va ser un factor
molt important perquè la revista subsistís en època de moltes
mancances".
(Molinas i Falgueras, Lluís. "Referents històrics. Proa i la seva
germana bessona", Revista del Baix Empordà, núm. 12 (30 de
gener de 2006), p. 34)

A inicis de 1963, la revista pateix directament les conseqüències de l'augment
dels salaris dels treballadors de les arts gràﬁques i del cost dels gravats. Inicialment,
es resisteixen a modiﬁcar el preu de venda de la revista però, des del 1964, decideixen augmentar el preu de l'exemplar a 8 pessetes:
"Como no podía dejar de ocurrir, las cifras negativas fueron
acumulándose de forma alarmante hasta alcanzar a ﬁn de año un
nivel que nos coloca ente el insoslayable imperativo de acudir a
nuestros amigos en demanda de un suplemento de ayuda".
("A los suscriptores y compradores de Proa", núm. 97 (gener de
1964), p. 13)

Les diﬁcultats econòmiques i la manca de compromís dels col·laboradors
pot explicar que la publicació aparegui habitualment en retard, a vegades amb
improvisacions d'última hora i "por puro milagro" encara que sempre acabi
sortint. La revista té un tiratge de més de 1.000 exemplars i alguns d'aquests
s'envien fora de Palamós. Per exemple, el març de 1958 admeten comptar amb
129 subscripcions de fora de la població si bé creuen que la publicació arriba a
almenys 275 palamosins que viuen a l'exterior:
"Nosotros conocemos de entre ellos a los que son suscriptores, 129
en total, pero debe tenerse en cuenta una cantidad de ejemplares,
bastantes considerable, creemos que se remite particularmente,
sobre todo de familiar a familiar, y que escapa naturalmente a
nuestro control".
(S.B.G. "La villa en Estadística", núm. 28 (març de 1958), p. 2)
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Inicialment, quan la revista es publica per primera vegada, s'envien molt
pocs exemplars a la resta d'Espanya, i gairebé tots a Madrid, concretament, a
organismes oﬁcials. Una vegada es dona a conèixer als palamosins residents de
fora de la població, la difusió de la revista és molt més àmplia:
"Proa se extendió al resto de España y se lee en las provincias de
Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona, Cáceres, Sevilla, Baleares,
Marruecos, Bilbao, Granada, Soria, Valencia y Galicia (nos referimos a los envíos efectuados por nuestra Administración; es de
suponer que, particularmente se remite PROA a otras provincias).
Al extranjero también llegan nuestras páginas. El país que va a
la cabeza es Francia, siguiéndole República Argentina, Chile y
Méjico. Y sabemos que, por particulares, llega al Brasil, Alemania,
Bélgica, Luxemburgo, Italia y Australia. Por lo tanto, Palamós,
que hasta ahora era conocido en los más lejanos países por sus exportaciones y su situación turística, es doblemente comprendido y
admirado en la actualidad merced a Proa. Un amigo coleccionista,
con datos a la vista, nos mostró que también se lee en Africa del
Sur, Mozambique, Islandia, Japón, Polonia, Rusia y los Estados
Unidos. Es una satisfacción para los palamosenses poder decir
que su revista se lee en todo el mundo".
(L'Avi. "Nuestra revista", núm. 39 (febrer de 1959), p. 7)

Continguts que van més enllà de l'interès local

Una ressenya de l'abril-maig de 1956 de la Revista de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas sintetitza el tipus de publicació que va esdevenir Proa, els
seus continguts i la seva raó de ser. És una bona forma per donar a conèixer quins
continguts prioritzava i el perﬁl dels seus col·laboradors:
"órgano vivo [...] se edita con pulcritud y se escribe con alto
vuelo de ambición. Es local, pero no localista. Colaboran en ella
los palamosenses: escritores, poetas, dibujantes. Un puñado de
aﬁcionados con honores de profesionales. Es crónica cotidiana
y levadura de inquietudes, como el mar que le sirve de fondo, de
presencia mudable y eterna. Noticias, reportajes, comentarios de
actualidad, regreso al pasado histórico de la villa, todo encuentra
forma y eco en esta Revista que, con puso vigoroso y dignidad
de horizontes, ofrece su variado y simpático contenido".
("Pórtico", núm. 8 (juliol de 1956), p. 1)

A través d'aquesta variada producció i sota el lema "Por y para Palamós", la
publicació neix amb una vocació clarament localista i encara que la prioritat és
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Palamós, la seva gent i les seves coses, s'hi denota l'interès també per trascendir
més enllà d'aquest àmbit.
"Han desﬁlado por las páginas de Proa las costumbres de nuestra
villa y sus personajes y sus rincones y todo ésto que constituye el
tuétano de una població. [...] Queden los ensayos más o menos
ﬁlosóﬁcos, queden las críticas literarias o las novedades cientíﬁcas
para otras publicaciones. Para nosotros y para ti, un solo tema:
PALAMOS, y éste, repetido hasta la saciedad".
("Pórtico", núm. 12 (novembre de 1956), p. 3)

"Los que derramamos en Proa nuestros sentimientos, lo hacemos
creyendo honradamente que es de una cierta eﬁcacia moralizadora
poner de relieve, además de todo lo bueno y honorable que existe en
nuestra Villa, lo que consideramos malo y denigrante para la misma,
lo que juzgamos que es perjudicial para nuestra amable convivencia o
que redunda en perjuicio del notable prestigio que, en estos últimos
tiempos está adquiriendo nuestro querido Palamós".
(Pagés, Enrique. "El genio inedito", núm. 13 (desembre de 1956), p. 2)

A la publicació hi abunden les notes informatives de personatges il·lustres (per
exemple, s'assenyala que el dictador ha ancorat el vaixell presidencial Azor a la badia
de Palamós l'octubre de 1958, o bé, es remarca l'estada de Truman Capote de qui
ja es creu que donarà una certa "categoría universal" a la població el maig de 1961),
d'opinió i d'entreteniment però també les entrevistes, que són abundants i extenses:
a l'alcalde, Narciso Burgas; al diputat provincial i president de governació, Carlos
Costart Gubert, o bé, al cap de programació de La Voz de la Costa Brava, Arturo
María Castillo, entre d'altres.

En aquest sentit, la revista compagina els continguts informatius amb
treballs i notes literàries i apunts artístics. En aquesta línia, abunden els noticiaris
d'institucions especíﬁques com les novetats de la Casa de Cultura, de la qual la
revista és inicialment el portaveu, però també s'hi esbossa la informació general de
la població i la vida de la Costa Brava en seccions com ara el "Palamós de sempre".
En aquest sentit, els continguts informatius de la revista es complementen amb la
secció "Racó de llevant" en la qual Joan Rovira tracta àmpliament les vicissituds de
la mateixa Proa, amb una glossa de les efemèrides i de les problemàtiques viscudes.
En un sentit més ampli, a "La villa en Estadística" es valora la quantiﬁcació com
a dada informativa i s'hi comptabilitzen alcaldes, regidors, capçaleres, menjar i tot
allò susceptible de ser mesurat a partir de xifres.
"en los 27 números publicados hasta ahora (sin tener en cuenta
el presente), pueden contarse hasta 63 colaboradores (de entre
ellos 9 dibujantes); "
(S.B.G. "La villa en Estadística", núm. 28 (març de 1958), p. 2)
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"han sido insertadas 71 cartas al Director, dejándose de publicar
otras muchas por no llegar debidamente cumplimentadas, y 588
anuncios han honrado a Proa con su conﬁanza y adhesión".
(S.B.G. "La villa en Estadística", núm. 28 (març de 1958), p. 2)

La publicació pretén connectar el passat amb el present de la revista a través
de la secció "Ventanal del Pasado" que, l'abril de 1957, canvia el nom pel de "Reloj
de arena" en què es reprodueixen fragments d'antigues capçaleres palamosines. En
relació a la recuperació de la memòria i de les tradicions culturals també hi ha la
secció "Recordemos" que evoca els orígens de la cobla a Palamós. La connexió entre
els temps passats i presents també s'evidencia per la continuïtat d'alguns membres
de les nissagues d'editors locals. Un net d'A. Pagés Ortiz, promotor del Semanario
de Palamós (1883-1888), esdevé un col·laborador de Proa a la dècada dels cinquanta
en què, per exemple, qüestiona un article de Josep Pla publicat a Destino.170

El caràcter marcadament cultural fa que es presti una atenció rellevant a
les manifestacions artístiques sota diverses seccions que agrupades mostren, en
conjunt, les inquietuds dels promotors. Ll. Ensesa Pruneda assenyala que a "Artes
y artistas" inicia les primeres passes "por la equívoca senda del amateurismo en la
Crítica de Arte". També s'adreça als cinèﬁls amb una secció pròpia "Celuloide"
encara que puntualment no hi hagi cap pel·lícula estrenada a Palamós:
"Nuestra Revista, aunque dedicada a publicar temas de mayor
ambición, quiere también tener su espacio, aunque algo reducido,
a tratar de asuntos relacionados con el séptimo arte".
("¿Adelantos?" a "Celuloide", núm. 1 (desembre de 1955), p. 16)

Paral·lelament a les manifestacions artístiques, però amb una atenció menor,
s'inclouen informacions diverses agrupades amb seccions temàtiques. Lluís Collell
assumeix la secció "Bahía" en la qual dona compte del tràfec portuari i parla dels
problemes del port afegint-hi observacions sobre la meterologia. El desembre
de 1957 apareix una secció pròpia de "Meterología local" separada de "Bahía" i
des d'aquest moment Collell elabora les dues seccions. D'altres són "La vida en
Palamós" en relació a les dades aportades per l'Ajuntament i el jutjat sobre el
moviment demogràﬁc i social; "Palamós en un mes"; "Legislación", disposicions
publicades al BOE que són considerades d'interès general; "Económicas", "Filatelia"; "Burbujas de papel" i "Deportes", entre d'altres.

L'apartat de cartes al director és una oportunitat perquè el ciutadà exposi les
seves queixes sobre l'estat dels serveis públics i la millora de les infraestructures
locals. Sota diversos noms "Sin Franqueo. De lector a lector", o bé, simplement,
"Cartas al Director" de manera periòdica els veïns poden utilitzar aquest espai
per fer les seves pròpies reivindicacions.
170

Vegeu: "Lletra oberta a Josep Pla", núm. 5 (abril de 1956), p. 2
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"Cuantas preguntas deseen formular sobre cuestiones que consideren de interés, les serán contestadas por otros lectores que
conozcan las dudas del peticionario y quieren satisfacérselas".
("Sin franqueo. De lector a lector", núm. 1 (desembre de 1955), p. 17)
"Dígames, Sr. Director:

Sobre aquesta secció: "Hemos creado una sección para usted:
CARTAS AL DIRECTOR. Escríbanos exponiéndonos sus
opiniones, siempre interesantes para nosotros.

Anunciar en PROA no es unicamente hacerse propaganda; es
adquirir la patente de un buen palamosense, de amigo de las cosas
de nuestra villa; es ayudar a una obra noble y desinteresada".
("Cartas al Director", núm. 3 (febrer de 1956), p. 11)

"Proa se complace en recordar a sus lectores que la sección
de Cartas al Director es una tribuna abierta, a disposición de
cuantos deseen exponer asuntos de interés general. Es condición
indispensable que las cartas originales vayan ﬁrmadas por su
autor y consignen claramente su nombre, apellidos y domicilio.
Pueden no obstante publicarse con seudónimo si este es el deseo
expreso del remitente".
(núm. 72 (desembre de 1961), p. 18)

Fruit de l'interès de prendre el pols ciutadà, aquesta secció es complementa
amb la secció "Encuestas de Proa":
"¿Que de qué se trata? Sencillamente, de traer a nuestras columnas la opinión pública sobe cosas de actualidad y de interés
general. De gallupear un poco".
("Encuestas de Proa", núm. 24 (novembre de 1957), p. 16)

En la línia d'implicar el lector tant en els continguts com en la confecció de
la revista, les cartes al director esdevenen una veu crítica que obliga a corregir
i esmenar errors o descuits. En aquest sentit, podem exempliﬁcar l'observació
d'un lector que lamenta que Proa no s'hagi fet ressò d'una exposició del veí Josep
Sarquella organitzada a Barcelona:
"no es que sea debido a mala fe o falta de interés; simplemente a un
involuntario olvido, o quizás, a una falta de coordinación entre los
componentes de la mesa de redacción sobre cual se decide, o mejor
dicho, se atreve a pronunciar la crítica. Lo malo es, que PROA no
tiene nombrado ningún crítico oﬁcial en las diversas facetas del arte,
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y si lo hay, puede que no haya tenido oportunidad de ver la exposición [...] PROA debía pues dar el aliento desde el primer momento,
aunque fuera recopilar la crítica profesional barcelonesa y hacerse
así eco del acontecimiento dentro del ámbito local".
("Asi nos lo cuentan", núm. 85 (gener de 1963), p. 10)

Pel que fa als articles d'opinió prenen progressivament protagonisme amb
l'anomenada "Colaboración de Calonge" signada el juny de 1957 per Pere
Vinyals i Pere Caner però també l'escrita per dones en la secció "Nosotras" que,
a ﬁnals de 1957, tracta sobre el comportament social que han d'exercir. Algunes
col·laboracions arriben des de l'estranger, com ara les de José M. Massip escrites
des de Washington.

Quant a l'entreteniment, es publica una "Miscelánea" que consisteix en l'elaboració de jocs i mots encreuats encara que la secció més rellevant d'aquest àmbit es
titula "Vivir es pensar", signat per Alpa [pseudònim de Alfonso Pagés Belleville].
Molt més amplis són els números extraordinaris, alguns de gairebé cinquanta
pàgines, encara que durant aquest període se'n van publicar pocs. Normalment
s'editaven per la Festa Major però són especialment rellevants els que es van publicar a propòsit del 100 mesos de vida, o bé el dedicat a l'expansió mediterrània de la
Corona d'Aragó a la qual la història de Palamós està estretament lligada.
El primer comiat

La revista publica 110 números en aquesta primera etapa que comprèn des del
desembre de 1955 ﬁns al març de 1965, si bé en aquest moment ja s'hi evidencia
un cert cansament de l'equip de redacció. L'entusiasme entre els promotors es va
desinﬂant. De fet, de la vintena de membres que formen el grup inicial, l'octubre
de 1960 en queden ben pocs:
"uns es perderen el primer any, altres ens deixaren més tard, i el
fet és que fa dos mesos, Proa sortia per la bona voluntat de sis o
set d'entre nosaltres, carregats de bona fé, que aceptavem sobre les
nostres espatlles el treball immens que representa el compaginar
i posar a punt de solfa la sortida de la Revista. Havia arribat a tal
extrem la penúria d'originals que fou necessari reunir totes les
persones de bona voluntat de les que sabíem que Proa en podia
esperar qualsevol favor, per exposar-les-hi els nostres problemes.
I d'aquesta reunió en sortí una promesa de col·laboració".
(Proer. "Recó de llevant. Col·laboració", núm. 58 (octubre de
1960), p. 1)

Tot i que aquesta situació de desànim es viu en diferents moments, la
col·laboració externa permet mantenir viu el projecte encara que admeten que
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durant aquests vuit anys no ha experimentat una "auténtica vitalidad" i, el pitjor, no
s'ha desenvolupat amb la importància i la qualitat de continguts que haurien desitjat.
Ells mateixos consideren que les principals causes d'estancament són l'escassetat
econòmica i el dèﬁcit de col·laboracions. Aquesta situació culmina a mitjan 1964 quan
l'autoritat els requereix que renunciïn al nom de Proa perquè hi ha una altra publicació
amb el mateix nom que en té els drets registrats. Després de laborioses gestions, el grup
escull per votació el nom de Mestral en relació al vent del nord-est que també bufa a
Palamós. Tot i la decisió i l'espera de l'aprovació de la Direcció General de Premsa,
ﬁnalment, els promotors pacten mantenir el títol amb un afegit: Proa de Palamós, nom
172
de la capçalera que ﬁnalment es manté. En aquest moment ja comença una nova
etapa de la revista. En el darrer número, des de la publicació s'expressa el sentiment de
dol pel canvi d'etapa i, alhora, l'optimisme per un nova època:
"La tristeza de todas las despedidas acompaña al adios que emocionadamente decimos a todos nuestros amigos, desde este número
110 que cierra la primera época de nuestra Revista. Afortunadamente, ese pesar se ve gratamente compensado por el anuncio que
simultáneamente formulamos, de la aparición, en Abril próximo, del
número uno de la nueva revista PROA DE PALAMÓS, heredera y
continuadora de PROA, cuyos tono y líneas generales de contenido
se mantendrán en la nueva publicación, en convivencia con una
constante aspiración de perfeccionamiento."
("Despedida para un reencuentro", núm. 110 (març 1965), p. 1)

2. Proa de Palamós, una segona vida (1965-1975)
La segona etapa de Proa s'inicia l'abril de 1965 i s'allarga ﬁns al juliol-agost
de 1976, si bé nosaltres hem aturat la nostra anàlisi el desembre de 1975. De fet,
es tracta d'una nova vida perquè la numeració de la revista torna a començar i
s'amplia el nom de la capçalera deﬁnitivament a Proa de Palamós. La publicació,
que se segueix editant a la Casa Municipal Villa de Palamós, està dirigida per
Lluís Boﬁll, càrrec que assumeix durant deu anys ﬁns a la seva mort.173 Com a
director, Boﬁll registra el nom de la publicació l'abril de 1967 i queda inscrita en
el registre de la propietat industrial com a empresa periodística. Malgrat aquests
canvis, l'esperit que anima la nova etapa connecta clarament amb l'anterior:
"Nuestra publicación persigue el noble objetivo de representar
dignamente a Palamós como órgano de prensa: ser ﬁel cronista
del que hacer de la Villa, portavoz de sus inquietudes y, al
mismo tiempo, campo de cultivo del espíritu".
("La puerta abierta", núm. 1 (abril de 1965), p. 1)

"Cien meses", núm. 100 (abril de 1964), p. 1
Vegeu: "Tras el compás de espera", núm. 101 (maig-juny de 1964), p. 1
173 Iglesias i Mateo, Jordi. "La cronologia. 50 anys de Proa", a Revista del Baix Empordà,
núm. 12 (30 de gener de 2006), p. 55-56
171
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Com en l'època anterior, la revista s'adreça, sobretot, als joves perquè amb
la seva implicació tiri endavant el projecte periodístic sota la mateixa consigna
localista "Per i per a Palamós":
"a los jóvenes interesados en ella y embarcados también en la
empresa común de asegurar la continuidad de una publicación
al servicio de Palamós".
("La puerta abierta", núm. 1 (abril de 1965), p. 1)

Precisament a partir dels més joves però també amb una important nònima
de col·laboradors és des d'on la revista pensa mantenir la seva base social. D'aquí
que demani la implicació de la joventut perquè "escriguin sobre llurs coses, sobre
llurs problemes, sobre llurs inconformitats". 174 És l'única via, diuen, per assegurar
el relleu generacional i mantenir l'edició de la revista:
"Sempre hem estat conscients que el grup dels que fem PROA
va envellint, que hi cal una renovació i que aquesta renovació i
continuïtat han de fer-se forçosament amb gent jove. Amb aquest
objectiu ja fa anys que venim sol·licitant la col·laboració dels joves,
oferint-los tota mena de facilitats en quant a espai a la Revista i
a llibertat en els temes. La nostra reiterada invitació va tenir algunes respostes que resultaren ser entrades de cavall sicilià: molta
polseguera i grans projectes, però el buf se'ls acabà abans del tercer
round. Malgrat aquests fracassos no deixàrem d'aproﬁtar totes
les ocasions per a insistir prop dels que ens semblaven ser una
possibilitat. Fa quatre o cinc anys va iniciar-se algun acostament.
Vingueren dos o tres nois, un a un, no en grup, proposant la
publicació d'un article i amb el propòsit d'eviar-ne altres. Naturalment, acceptàrem complaguts aquests oferiments escalonats, que
darrerament s'han accentuat i ara, per ﬁ, podem dir que hi ha
un grup de joventut que col·labora a la nostra Revista amb certa
assiduïtat".
("Cent sortides al carrer", núm. 100 (octubre de 1974), p. 1)

Amb el temps, la revista aconsegueix un cert compromís d'elements joves encara
que la consolidació de l'equip de redacció i de continguts exigeix més temps.
"PROA segueix viva. És un motiu de fonda satisfacció per als que
la confeccionem i també per als amics que la sostenen amb llur
subscripció, compra o anunci, convençuts uns i altres que PROA
compleix una missió com a òrgan de premsa de Palamós i que
per això sol paga la pena de mantenir-la i fomentar-la.

174

núm. 71 (novembre-desembre de 1971), p. 1
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Pel damunt d'aquest fet bàsic de l'existència de PROA, hem de dir,
tanmateix, que la nostra Revista no és com nosaltres voldríem que fos.
Voldríem que tingués més vivor, més empenta i més diversitat. Inclús
no li cauria malament un pols de frivolitat i unes volves d'humor".
(núm. 71 (novembre-desembre de 1971), p. 1)

De fet, aquesta etapa és continuadora de l'anterior tal com remarquen en
el número 100. Els mateixos promotors s'hi refereixen aﬁrmant que formen un
"sol bloc que cobreix un període de dinou anys"175 en el qual no s'ha registrat cap
revolució, cap canvi sobtat en el tarannà ni el contingut de la revista:
"És una edat que ja compta per una publicació d'aﬁcionats.
Finalment remarquem que aquest període de dinou anys és segurament el de més ràpida evolució i de canvis més radicals que ha
registrat la Vila, i que PROA n'és la crònica. Per si el mot crònica
pogués semblar massa ambiciós, ens contentarem de qualiﬁcar
la col·lecció de PROA d'almenys, la font de dades més copiosa
que pugui trobar aquell que busqui determinada informació o
vulgui historiar aquest període de la vida de Palamós, per tants
conceptes interessantíssim".
("Cent sortides al carrer", núm. 100 (octubre de 1974), p. 1)

La censura durant el directori va marcar també aquesta segona etapa de la revista:
"En nuestro interior, todos somos un poco censores, un poco
críticos de lo que nos rodea. Siempre repudiamos algo o a
alguien, pero ello siempre se queda en un circulo muy reducido:
la familia o máxime un grupo de amigos.
Ultimamente se habla mucho, quizá demasiado, de aperturismo;
y digo demasiado porque la puerta aún es muy estrecha para que
pase por ella todo lo que realmente interesa, pero aprovechemos la
poca apertura existente para que, amparados en ella, expresemos
nuestros pensamientos y experiencias.

Hagamos de PROA algo comunitario; participemos, cada uno
dentro de sus posibilidades, en su confección. Los que colaboramos en la publicación hacemos una parte, que intentamos sea
agradable e interesante. Hagan ustedes el resto, hagan que con
su opinión, la revista gane en fuerza, originalidad y, sobre todo,
en interés y realidad".

(Arbós Villasclaras, Albert. "Carta abierta a los lectores de Proa",
núm. 95 (abril de 1974), p. 7)

175
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La dècada dels setanta s'hi observa una certa obertura encara que, en alguns
moments, també s'intueix el futur amb preocupació per la crisi econòmica del
petroli que fa témer l'esclat d'una guerra i el dèﬁcit d'aliments per a la població
mundial: "mai no ens havíem hagut d'encarar amb un futur tan carregat de mals
averanys com el que se'ns presenta en aquest llindar de 1975".176
Malgrat tot una empresa periodística
Des dels inicis de la seva edició, la revista es va constituir com una empresa
periodística obligada per les imposicions de la dictadura franquista. Un fet que, a
la llarga, va suposar un entrebanc ja que es tractava d'un projecte periodístic local
i, per tant, ni el pressupost ni el nombre de subscripcions i ni de vendes es podia
assimilar a qualsevol mitjà de premsa escrita d'àmbit nacional. Ells mateixos s'hi
refereixen durant l'estiu de 1967 lamentant que la legislació no tingui en compte
les especiﬁcitats de la premsa local:
"Som, de fet, com un petit gremi, i algun dia haurem d'organitzar un congrés de to menor -com ens escau- per a conèixer-nos
millor, contrastar punts de vista i parlar dels nostres problemes,
alguns dels quals tenen quelcom a veure amb el fet d'ésser-nos
aplicades unes disposicions legals que ens vénen balderes, doncs
foren elaborades pensant en la gran empresa periodística i ignoren la petita premsa amateur que, per aquesta i altres particulars
característiques necessitaria una legislació feta a la seva mida".
("Col·legues", a Proa, núm. 27 (juny-juliol de 1967), p. 1)
A pesar d'aquests esculls, l'esforç del grup promotor es trunca en alguns
moments per les diﬁcultats econòmiques que suposa el projecte periodístic.
D'entrada igualar el balanç entre despeses i vendes és la principal preocupació,
sobretot si es tenen en compte els costos de producció:
"Proa de Palamós, por no tener nómina, ni gastos de agencia, ni
pràcticamente gastos generales, quedaría al margen de la marea de
subidas de precios si no fuera porque a las artes gráﬁcas también
les llega el turno de aumentar sus tarifas por mejora de salarios,
etc. Entonces nos da de lleno, irremesiblemente".
("A nuestros lectores", núm. 10 (gener de 1966), p. 1)
En aquest sentit, les diﬁcultats econòmiques aﬂoren:
"1. Personas que constituyen sus órganos rectores: Luis Boﬁll
Serra, director de la publicación.
176

núm. 101 (novembre-desembre de 1974), p. 1
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2. Accionistas que poseen más del 10% del patrimonio social: No
es una sociedad mercantil. No hay accionistas.
3. Situación ﬁnanciera: La publicación tiene que afrontar crecientes diﬁcultades econòmicas originadas por el constante aumento
de los costes de impresión y el estancamiento de los ingresos".
(núm. 30 (octubre de 1967), p. 13)
La situació ﬁnancera de la revista canvia el novembre de 1968 quan s'enfronta
a "diﬁcultades económicas que consigue ir superando trabajosamente".177 Una
situació que s'agreuja el gener de 1972 en un moment que a causa de l'augment
de les despeses de producció "no se consigue salir de una crónica situación de
estrecheces económicas".178 Durant el febrer de 1974, continuen les diﬁcultats en
un moment que el cost de les despeses és elevat i tant les vendes com el nombre
de subscripcions s'estanquen.179 Un any després, la precarietat econòmica encara es
manté.180
Continuïtat de continguts i seccions
Aquesta segona vida de la revista es caracteritza per mantenir una gran varietat
de continguts que mantenen la doble premissa de continuar el contacte directe
amb el ciutadà i explicar la seva quotidianitat però també fer que es converteixi en
una publicació amena d'entreteniment cultural. D'entrada incorpora a les portades
una fotograﬁa com a principal element gràﬁc que suposa un reclam periodístic.
El vessant fotoperiodista de la revista també experimenta algunes millores amb
la col·laboració de Reinaldo Serrat i José Serviá. Aquest darrer col·labora com a
fòtograf i comentarista també a La Vanguardia fent reportatges de l'Empordà.181
Pel que fa als continguts, si elaborem una radiograﬁa dels primers números
d'aquesta etapa, la lectura de seccions segueix aquest ordre: informació (que comprenen seccions, com ara "Realidad ciudadana" escrita per un palamosí; "En torno
a la Sardana", que més tard es catalanitzarà a "Al voltant de la sardana" arran de la
mort de l'Avi Mateu i l'inici de les col·laboracions de Josep Gendrau; "Economia
y tributación. Contribución sobre la renta" de Ricardo Garcia Micola, intendent
mercantil; o bé, la secció especíﬁca de "Calonge" que tracta d'aspectes estretament
relacionats amb la població; "La Doctrina Social de la Iglesia"; "Biografías de
calongenses" a càrrec de Pedro Caner; "Palamós en un mes"; "Deportes"); l'entreteniment (amb "Lectura y TV", "OJE. Actividades de la Organización Juvenil
Española de Palamós"; "Cine" per J.G.G. i, més tard, prendria diferents noms:
"Cíne. Novedades Cinematográﬁcas"; "Cine. Las últimas novedades"; "TVE")
i la informació de serveis ("Rosa de los Vientos"; "Metereología local", escrit
per Cirrus; "Bahía. Movimiento de buques durante el mes de Marzo de 1965";
núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 5
núm. 72 (gener de 1972), p. 3
179 núm. 93 (febrer de 1974), p. 3
180 núm. 102 (gener de 1975), p. 3
181 "Palamós en un mes", a Proa, núm. 8-9 (novembre-desembre de 1965), p. 22-23
177
178
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"La vida en Palamós" amb la relació de les notes de l'Ajuntament, el jutjat i els
naixements i les defuncions; "Ventanal de la Caridad"). La revista també presenta
nombrosos treballs literaris i, ﬁns i tot, des de maig de 1965 ofereix una guia de
lectura que es pot trobar a la bibioteca.
Durant aquests anys, els promotors introdueixen progressivament noves
seccions que enriqueixen el conjunt cultural de la revista i permeten augmentar
la seva àrea d'inﬂuència. Per exemple, Josep Figa Faura impulsa des del gener de
1966 la secció "Palamós, ayer" en què recorda el passat de la població a partir de
les notes que llegeix a la seva pròpia col·lecció de revistes locals. També amb la voluntat de recuperar la memòria històrica s'ha d'entendre la secció "Palamós, ayer"
amb fragments extrets del periòdic Semanario de Palamós i, "Retaule", introduïda
el març de 1966, en què es publiquen un conjunt de petites narracions que tenen
lloc a Palamós.
"Coses, es pot dir, sense importància. O amb molta importància,
segons com es mirin. Però coses, vides, no amb un excessiu
caràcter folklòric o vilatà, sinó volguent fent sobresortir el que hi
ha d'humanitat, en sentit substantivat, en sentit genèric, en el fet
més modest".
("Aclaració", núm. 12 (març de 1966), p. 3)
Els homenatges a personatges locals anteriors a la guerra també són rellevants
amb biograﬁes detallades. A tall d'exemple, aquella que escriu Octavi Saltor en
relació al polític desaparegut Salvador Albert.182 Després en vindran d'altres de més
literàries, com ara Prudenci Bertrana, Víctor Català, Carles Fages de Climent.
Una de les seccions amb més interès que presenta la revista és aquella en què
els lectors poden escriure. Es tracta d'un nexe d'unió entre els redactors, els lectors
i les institucions locals que ha de contribuir a millorar els serveis i l'atenció al
ciutadà. Per exemple, el debat que es genera a l'entorn del futur d'una infraestructura, com el port i la projecció del Club Nàutic, és molt intens i permet entendre
la funció d'aquesta secció:
"PROA tiene también, desde siempre, su sección de Cartas al
Director, para que en ella expongan sus criterios, quejas o elogios,
proyectos, innovaciones, referentes tanto a deporte como a política
local, a la Villa con sus problemas, defectos y valores, a cualquiera
de las artes, a todo lo que ustedes crean conveniente y deseen
expresar".
(Arbós Villasclaras, Albert. "Carta abierta a los lectores de Proa",
núm. 95 (abril de 1974), p. 7)
182

"L'Empordanès Europeu", a Proa, núm. 26 (maig de 1967), p. 13
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Precisament, els temes d'actualitat relacionats amb el desenvolupament
econòmic de Palamós i la projecció d'infraestructures (la riera d'Aubi, l'autovia
de la Costa Brava amb una variant per a la població, o bé el projecte de la dàrsena
esportiva del port), però també les mancances que presenten els ediﬁcis públics i
els problemes de ﬁnançament per dotar la població d'equipaments, com ara una
biblioteca, o bé l'ediﬁci de les Escoles Nacionals de Sant Joan o un centre cultural
són temes que també generen interès. Un exemple de la denúncia que exerceix a
l'entorn d'aquest dèﬁcit d'infraestructures són les aigües residuals:
"No existen depuradoras y las aguas sucias van a fosas sépticas en el
mejor de los casos o directamente a una riera si la población está en
el interior; y se vierten directamente al mar en poblaciones costeras".
("La Costa Brava y su problema número uno", núm. 64 (març de
1971), p. 1)

Ara bé, com a la primera època, el debat a l'entorn de l'impacte del turisme
és el que genera més polèmica, sobretot arran del Premi Nacional de Turisme que
s'atorga a Palamós el juny de 1965:
"Palamós no ha tenido el crecimiento espectacular de otras
poblaciones de la Costa Brava. Aquí se empezó algo más tarde y
se ha caminado más despacio. Pero cada paso ha sido dado con
seguridad, previamente meditado, procurando lograr la eﬁcacia,
antes que la espectacularidad".

(F.B.C. "Palamós, Premio Nacional de Turismo para Municipios",
núm. 3 (juny de 1965), p. 1)

Un dels articulistes més crítics és Lluís Boﬁll que denuncia reiteradament el
"gegantisme urbanístic" amb la construcció de grans blocs d'apartaments per una
temporada turística molt breu i aposta per la creació d'una comissió d'experts en
paisatge i urbanisme que analitzi el present i futur de la població en aquesta matèria. En aquest sentit, són rellevants els comentaris sobre la situació de s'Alguer:
"Si arribés a executar-se l'ordre d'enderrocament, quedaria
S'Alguer desert de barraques per sempre més?

O bé un dia vindria una poderosa immobiliària amb tots els
papers en regla, naturalment, i hi aixecaria una barrera d'apartaments malgrat l'oposició de tothom?"
("Uns pocs ho fan tot", núm. 107 (juny de 1975), p. 3)

"Proa no pot faltar en aquest moviment de defensa de la integritat
de la cala tal com està avui, en tant que S'Alguer és com una reserva
de naturalitat en mig de la barbàrie urbanística de la Costa Brava.
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Les casetes de S'Alguer -malgrat que algues tenen ja massa pretensió i desentonen- estan integrades en l'estil i la personalitat
de la cala i llur demolició, encara que estigui embolcallada de
legalitat, signiﬁcaria la disjunció d'un conjunt d'indiscutible
bellesa i agradables proporcions en el qual -cosa rara a la Costa
Brava- l'obra de l'home no atempta contra el paisatge com
succeeix en tants altres indrets d'aquest litoral".
("S'Alguer", núm. 109 (agost de 1975), p. 1)

"Si el curs del procediment legal resultés indeturable, el que passaria a ser motiu de preocupació seria el futur de S'Alguer. Seria
víctima d'una urbanització que s'està gestant per aquells indrets?
Els propietaris de la ﬁnca de sobre S'Alguer es quedarien quierts?
Quedaria S'Alguer en un estat d'incúria ensenyant tristament els
fonaments de les desaparegudes casetes?
Nosaltres creiem que llavors l'Ajuntament podria fer molt per un
S'Alguer que fos de tots"

(Boﬁll, L. "S'Alguer. Mentre el procediment legal avança" a "Palamós
en un mes", núm. 110 (setembre-octubre de 1975), p. 4)

Per contra, L'Avi tracta l'ampliació de les col·leccions que conté el Museu Cau
de la Costa Brava i Pere Caner, des de Calonge, ressenya biograﬁes de personatges
calongins que han viscut en diverses èpoques en una secció titulada "Èpoques
i Figures", juntament amb l'elaboració de capítols dedicats a la fauna i ﬂora de
Calonge. La revista es mostra contrària a la cursa de toros i reivindica el paper del
català en l'ensenyament a l'escola i les classes per a adults.

A ﬁnals de la dècada dels seixanta, a la revista s'hi evidencia progressivament
l'austeritat econòmica de l'època, fet que els obliga a publicar dos números en un,
com per exemple, el Nadal de 1965 encara que el juny de 1964 també ho havien
practicat. La crisi econòmica del petroli de l'any 1973 els afecta plenament. Alguns
símptomes de la desacceleració s'evidencien en la secció introduïda l'abril de 1970,
"Ventanal de la Caridad", en què la delegació local de Càrites Diocesana aproﬁta
l'espai per demanar recursos per facilitar ajuda assistencial als necessitats:
"Todos tenemos, individualmente, un deber de caridad, pero
también lo tenemos como miembros de nuestra comunidad. [...]
Cada localidad arbitra sus propios medios para cumplir con ese
deber de caridad comunitaria, pero muchas veces estos no son
suﬁcientes para resolver algunos problemas concretos y debe
acudir al "Ventanal" para hallar una solución a escala diocesana".
("Proa quiere colaborar con CÁRITAS, núm. 55 (abril de 1970), p. 3)
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La ﬁ d'una etapa de consolidació
Les informacions i els comentaris en relació a la política espanyola són gairebé
inexistents al llarg d'aquestes dècades. Poques excepcions conﬁrmen aquesta regla
excepte un editorial de l'any 1973 en què s'anuncia un armistici en el sud-est
asiàtic.
El moment precís, però, en què es trenca la norma es produeix amb la mort
del dictador Francisco Franco el novembre de 1975, un punt d'inﬂexió per al
país. També per a la premsa. La defunció del dictador es produeix en el moment
que s'està imprimint el número 110 de la revista. Malgrat que s'apunta al traspàs,
l'editorial simpliﬁca al màxim els detalls i es mostra absolutament estèril en els
seus comentaris:
"La nostra Revista s'absté de donar informació detallada sobre
aquest luctuós esdeveniment de tan immensa repercussió, per tal
com el lector ja n'ha estat àmpliament i puntualment informat
per la televisió, la ràdio i la premsa diària.
Proa de Palamós es fa ressó del sentir general davant la desaparició
de l'home que, amb un rigorós i personal sentit de consagració a la
seva tasca de governant, ha conduit el país durant trenta-sis anys,
de 1939 a 1975; un període singularment atapeït de diﬁcultats de
tota mena, interior i exteriors, en el que destaca la guerra del 1939
que la ferma actitud de Franco ens va estalviar.
Amb Franco s'acaba una època i un estil que queden fondament
marcats en el país en la història, i comença una nova jornada en
l'alba de la qual PROA fa fervents vots per a que la monarquia
que Franco ens ha llegat, personiﬁcada pel Rei don Juan Carlos,
avanci, amb la participació democràtica del poble, per camins de
concòrdia, pau i benestar".
(núm. 110 (setembre-octubre de 1975), p. 1)
La mort del dictador suposa per a la revista un punt d'inﬂexió i el ﬁnal d'una
etapa en què ha esdevingut un referent de la premsa local per la seva nodrida
nònima de col·laboradors. Tot i aquest ﬁnal d'etapa i la seva present limitació
de mitjans, la revista es declara continuadora de la seva tradició el desembre de
1975, quan anuncia un canvi d'etapa:
"Aquest és el propòsit del número de Proa de Palamós que teniu
a les mans. Com veieu, és diferent dels altres en gruix, aparença
ﬁsica i en gran part del contingut. Hi trobareu les seccions habituals a càrrec dels col·laboradors que coneixeu i, a més a més,
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un remarcable gavell de col·laboració que un grup de gent jove
hi aporta en aquesta ocasió, tant en escrits com en disseny i
presentació gràﬁca. Els escrits tracten diversos temes de positiu
interès i ho fan, naturalment, amb un enfoc jove i un estil propi.
Estem convençuts que despertaran el vostre interès i el del jovent
de Palamós i que us agradarà de sospesar-los. Si, en l'aspecte que
sigui, discrepeu d'algun d'ells o hi trobeu algun error, us recordem
que teniu a la vostra disposició la tribuna lliure de les Cartes al
Director. Ens fareu un favor si la utilitzeu".
("Editorial", núm. 111 (desembre de 1975), p. 1)
Durant aquests vint anys i malgrat les limitacions econòmiques i la prèvia
censura imposada per la Dictadura, la revista aconsegueix esdevenir una plataforma de les inquietuds municipals, socials, literàries, artístiques i culturals de la
població. Tant la periodicitat com la varietat de continguts i una nodrida nòmina
de col·laboradors permeten aﬁrmar que esdevé la revista amb una major incidència de l'època a Palamós. Una prova de la seva inﬂuència és que el nom de la
publicació es manté l'any 2017.
Després del 1975, la revista deixa d'editar-se per primer cop el setembre de
1976, després de 20 anys ininterromputs. L'arribada del nou Ajuntament el
setembre de 1979 en permet la reaparició encara que per superar la seva continuïtat tindrà diverses interrupcions, periodicitats i acabarà esdevenint setmanari del
Baix Empordà el gener de 1994.
Més enllà de la seva durada, la revista esdevé una peça clau per conèixer la
irrupció del turisme a la Costa Brava i la transformació social, cultural i urbanística que va experimentar Palamós tant en el seu paisatge com en la seva gent.
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Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
Lloc d’edició
Periodicitat
Llengua o llengües
Dates del primer i de
l’últim número publicats
Orientació editorial
i continguts
Orientació política
Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
Càrrecs i noms
dels redactors
Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
Nom i adreça
de l’impressor
Format
Nombre habitual de
pàgines i de columnes
Tiratge i difusió
Preus de venda
i de subscripció
Preus i percentatge
de publicitat
Tipologia de publicitat
Edicions extraordinàries
Incidències

H OJA PA R RO Q U I A L
D E SA N TA E U G E N I A D E V I L A R RO M Á
( 1 957-1 972 )

Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá (almenys
des del primer de setembre de 1957 ﬁns al 6 de setembre de 1959); Hoja Parroquial de Santa Eugenia de
Palamós (almenys des del 4 de setembre de 1960 ﬁns al
6 de setembre de 1964); Hoja Parroquial del Obispado de
Gerona. Orientación parroquial Santa Eugenia de Palamós
(des del 5 de setembre de 1965 ﬁns al 4 de setembre de
1966); Parroquia Santa Eugenia Palamós. Gerona. Información y Vida Parroquial (1972)
–
Palamós
Setmanal
Castellà
1 de setembre de 1957 4 de setembre de 1966
Religiós
–
Parròquia de Santa Eugenia de Vila-romà
–
–
Masó, imp. Gerona i Imp. Grassot indistintament i de
manera irregular
22 x 16 cm
4 pàgines a 1-2 columnes
–
–
–
–
–
–
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20. Col·leccions conservades

21. Referències
22. Observacions

MP. Any 1957: s/n 1 de setembre; any 1958: s/n. 31
d'agost; Any 1959: 6 de setembre
SAMP. Any 1957: s/n 1 de setembre; Any 1958: s/n. 31
d'agost; 1959: s/n. 6 de setembre; Any 1960: s/n. 4 de
setembre; s/n. 2 d'octubre; Any 1961: s/n 3 de setembre;
s/n 1 d'octubre; Any 1962: s/n 2 de setembre; Any
1963: s/n. 1 de setembre; Any 1964: s/n. 6 de setembre;
Any 1965: 1969; Any 1966: 2025
–
–

LA FULLA PARROQUIAL

El primer número de la Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromà que
hem localitzat correspon al primer de setembre de 1957. Inclou els continguts
propis d'aquests fulls de caràcter religiós: l'evangeli, els sants de la setmana, les
anècdotes, la crònica d'un viatge a Terra Santa i la "Vida Parroquial" amb la
relació de moviments de naixements i defuncions. Es tracta de continguts compartits per la resta de parròquies de la demarcació sense cap nota local.

En els números localitzats entre el setembre de 1965 i 1966 ja no hi ha un
full parroquial propi sinó que els números vistos mostren que Hoja Parroquial
Gerona va acompanyada a la quarta pàgina per un espai especíﬁc dedicat a la
parròquia: "Orientación Parroquial. Santa Eugenia de Palamós". En aquesta
pàgina, s'indiquen la relació de batejos, defuncions, recol·lectes, misses, amonestacions i activitats pròpies de la parròquia.

L'any 1972 i 1974 trobem únicament un full de dues pàgines titulat "Parroquia
Santa Eugenia Palamós. Gerona. Información y Vida Parroquial" on també s'inclou
la relació de baptismes, matrimonis i defuncions; es recull la mateixa relació per a la
"Parroquia de San Mateo de Vall-Llobrega", i s'informa dels comptes de l'administració parroquial amb ingressos, dèﬁcits i algunes informacions diverses sobre les
activitats de la parròquia: romeries i classes de catecisme, entre d'altres.

Per contra, trobem escasses referències a la premsa coetània. Únicament a la
publicació Proa de Palamós es ressenyen els comptes de la parròquia i es limiten a
indicar que es publica en el full de l'octubre de 1974.183 Tenim constància que els
anys 1980-1981 continua apareixent, però desconeixem quina periodicitat seguia
des de l'any 1974.
183

"La Parroquia de Santa Eugenia rinde cuenta", núm. 100 (octubre de 1974), p. 16
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1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lloc d’edició
Periodicitat
Llengua o llengües
Dates del primer i de
l’últim número publicats
Orientació editorial
i continguts
Orientació política
Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
Càrrecs i noms
dels redactors
Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
Nom i adreça
de l’impressor
Format
Nombre habitual de
pàgines i de columnes
Tiratge i difusió
Preus de venda
i de subscripció
Preus i percentatge
de publicitat
Tipologia de publicitat
Edicions extraordinàries
Incidències
Col·leccions conservades
Referències

22. Observacions
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A L E RTA
( 1 95 8 -1 95 9, 1 9 6 3 -1 9 6 5 )

Alerta
"Portavoz de la Juventud Nacionalsindicalista. Organo
de las falanges juveniles" (desembre de 1963); "Portavoz
de la Falange Juvenil de Palamós" (desembre de 1965)
Palamós
Anual
Castellà
Primera època: 1958-1959; segona època: núm. 1
(desembre de 1963) - núm. 3 (desembre de 1965)
Informa de les activitats de l'entitat
Falangisme
–
–
–
Ciclostil
32 x 22 cm
6 pàgines a 1 columna
–
–
–
–
–
–
SAMP. Any 1963: 1; Any 1965: 3
"Publicaciones recibidas", a Proa, núm. 37 (desembre de
1958), p. 9; "Montañas nevadas...", a Proa, núm. 39
(febrer de 1959), p. 8
–
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PORTAVEU DE LA FALANGE JUVENIL
La primera vegada que apareix Alerta amb el subtítol "Hoja mensual de la
Delegación de Juventudes" és el 1958, segons s'indica en una nota de Proa, encara
que no n'hem vist cap exemplar. En una altra referència de la mateixa revista, el
febrer de 1959 es notiﬁca que se n'ha publicat un segon número i s'hi transcriu un
article titulat "Montañas Nevadas...".

El desembre de 1963 apareix de nou una altra publicació amb el mateix nom
que pot ser continuadora de l'anterior ja que al subtítol s'indica que es portaveu
de les joventuts i, en aquest cas, s'indica que és de la joventut falangista. En
aquesta etapa podem aﬁrmar que la representativitat de les falanges juvenils de
Palamós té un exponent propi amb aquesta publicació titulada Alerta, que pretén
dotar-se d'un òrgan de premsa que reculli els principis nacionalsindicalistes de
FET i de les JONS, a Palamós. Ells mateixos es proposen elaborar una revista que
parli de política "en un tono verídico; pues queremos que la verdad sea nuestro
lema" però, alhora, que abordi directament la formació dels joves:
"se tiene que pensar en la juventud, no como futuros hombres del
mañana, sino como jóvenes de hoy, y España necesita de este
ímpetu juvenil, de este entusiamo".
("Editorial", núm. 1 (desembre de 1963), s.p.)

En la seva declaració d'intencions admet clarament el seu interès per la política:
"en un tono verídico; pues queremos que la verdad sea nuestro
lema [...] Nuestro órgano es Nacionalsindicalista, o sea falangista
y no como doctrina, sino también como estilo. Glosaremos todo
lo que se pueda opinar como cosa política de interés general.
Que nadie se de por ofendido, ya que no es nuestra intención
hacerlo, pero si no estamos conformes con alguien, que sea sincero
y que se atenga a un amistoso diálogo; los hombres con palabras se
entiendan, y esto pone en claro muchos puntos obscuros y muchos
perjuicios insólitos.

Repetimos que nuestro ideal es servir a Dios y a la España UNA,
GRANDE Y LIBRE. !!! ARRIBA ESPAÑA!!!".
("Editorial", núm. 1 (desembre de 1963), s.p.)

A la publicació hi abunden textos que mostren l'entusiasme per ﬁgures claus
del Movimiento i, especialment, per la de José Antonio Primo de Rivera del qual,
sota el gran títol "Dia del dolor", es descriu una detallada biograﬁa. En un altre
sentit, l'editorial del desembre de 1965 lamenta el temps que ha passat entre
l'anterior número i aquest últim. Ho justiﬁca perquè els seus militants es dediquen a les activitats esportives i els queda poc temps per dedicar-se a la revista:
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"La colaboración es poca y aprovechamos esta ocasión para lanzar
un SOS a todos los camaradas de la Falange palamosensse, para
que nos ayuden; para que con sus consejos y sus experiencias nos
guien en nuestro cometido; para que podamos recoger con aprovechamiento las enseñanzas nacionales nacionalistas de quienes
nos preceden en la austera y gran misión de servir a España y a
la Falange; para que leguen su mensaje a la nueva guardia juvenil,
que va ocupando poco a poco los puestos que por sus años tienen
que abandonar los camaradas de las viejas promociones, de la
Vieja Guardia".
("Editorial", núm. 3 (desembre de 1965), s.p.)
A la publicació, s'hi exposa la crònica local amb els cessaments i nomenaments
del Movimiento. També creuen convenient incloure la publicació dels manifestos
"de nuestro buen amigo el Príncipe Don Juan de Borbón, en los años 1945 y 1947".
Hi abunden màximes, cites del testament i textos escrits per José Antonio Primo
de Rivera, un dels seus principals referents.
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Fragment de la publicació ciclostilada Alerta (1958-1965).
Procedència SAMP
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34
1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera

Garbí
"Portavoz de la Juventud de Palamós" (1962-1966);
"Portavoz de la OJE de Palamós" (1966-1967)

2.
3.
4.
5.

Palamós
Molt irregular
Castellà i, excepcionalment, alguns textos en català
Febrer-març de 1962 (núm. 1) curs 1966/1967 (núm. 11)
Informativa d'activitats de l' OJE

6.
7.
8.
9.
10.

Lloc d’edició
Periodicitat
Llengua o llengües
Dates del primer i de
l’últim número publicats
Orientació editorial
i continguts
Orientació política
Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
Càrrecs i noms
dels redactors
Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats

11. Nom i adreça
de l’impressor

12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
184

244

GA R B Í
( 1 9 6 2-1 9 67 )

Falangista
Cap del grup de premsa, Fermí Ros184 (febrer-març de
1962); posteriorment, Joan Ayats
–
Staya [pseudònim de Joan Ayats], mossèn Esteve, Sor
[pseudònim de Fermí Ros], Hermite Narices, Molina
[Francisco o Paco], Frasta, Sirap-Sor [ Joan Paris-Fermí
Ros], Joan Ferrer, Agustí Marti, Francisco Massa, Jaume
Castello. Dibuixos: Joaquim Comes
Exemplars que combinen l'escriptura a mà i el ciclostil
íntegrament (des del febrer ﬁns a l'abril de 1962);
portada impresa i resta de l'exemplar combina
l'escriptura a mà i mecanograﬁada (des del novembre de
1962 ﬁns al gener de 1963); escriptura a mà i ciclostil
(des del maig de 1963 ﬁns al desembre de 1964-gener
de 1965); ciclostil (des del curs 1965-1966 ﬁns al curs
1966-1967)
32 x 22 cm
5-16 pàgines pàgines a 1-2 columna
–
–
–

Segons conversa mantinguda amb Joan Ayats. 2016
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17.
18.
19.
20.

Tipologia de publicitat
Edicions extraordinàries
Incidències
Col·leccions conservades

21. Referències

22. Observacions

–
–
–
CJA. Any 1962: 1-4; Any 1963: 4-6; Any 1964: 7-8;
Any 1965: 9; Any 1966: 10; Any 1967: 11 (nombrosos
exemplars repetits de dues col·leccions diferents)
"Actividad en Palamós", a Amunt [Girona], núm. 8
(desembre de 1962), p. 3; "Actividades de la Organización Juvenil Española de Palamós", a Proa, núm. 84
(desembre de 1962), p. s/n; "Actividades de la Organización Juvenil Española de Palamós", a Proa, núm. 99
(abril de 1964), p. 16
–

PORTAVEU DE LA JOVENTUT DE PALAMÓS
Entre el febrer i el març de 1962 apareix la revista Garbí com a resultat dels
esforços d'un grup de joves d'entre 12 i 16 anys que es presenten com a membres
d'un grup de premsa de l'Organització Juvenil Espanyola de Palamós. Podríem
distingir dos períodes de vida de la revista: d'una banda, des del febrer-març de
1962 ﬁns al febrer de 1964; i d'altra banda, des del novembre de 1964 ﬁns a l'any
1967. A l'editorial del primer número, aquests redactors manifesten la voluntat
de mantenir-se com a portaveus dels sectors més joves de la població:
"Una de las mas hermosas ambiciones de nuestra Organización
debe ser la de adquirir una presencia viva y eﬁcaz dentro de la
sociedad que nos ha tocado vivir. Presencia que ha de ser ganada,
adquirida, nuncada regalada ni impuesta [...]
Garbí, barrerà con fuerza, cuantas cosas nos desagradan de nuestra
Villa. Garbí, soplarà favorablemente a cuanto signiﬁque progreso
y perfección en nuestro Palamós".
("Editorial", núm. 1 (febrer-març de 1962), p. 2)
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De fet, la voluntat dels promotors és fomentar una formació integral als seus
joves aﬁliats i la revista és tan sols el mitjà a través del qual volen aconseguir-ho.
D'aquí que un dels lemes que apareix en el primer número sigui aquesta promesa:
"defender la justicia y luchar por imponerla aunque su triunfo signiﬁque un mayor
sacriﬁcio para mi". En aquest sentit, alguns títols d'articles són reveladors també dels
seus principis, com aquest del desembre de 1964-gener de 1965, en què s'aposta per
"servir a mi patria y procurar la unidad entre sus tierras y sus nombres".
La revista està estretament vinculada als valors de l'època franquista amb
elogis entusiastes a la ﬁgura falangista de José Antonio Primo de Rivera de qui es
mostra ferm seguidor:
"Él, con su juvenil Movimiento, fue el primero que demostró su
disconformidad con el gobierno de la II República; fue el primero
que procuró la unidad de España; fue el primero que predecía una
revolución social y económica; fue el primero que salió a la calle
a protestar contra la injusticia social; fue el primero en defender
la Iglesia, ya que en aquellos momentos empezaba la persecución
religiosa.
Ahora, nosotros somos los que recogemos el fruto del sacriﬁcio
que hicieron nuestros caídos; ahora es cuando empieza a verse
el desarrollo de nuestra Patria, es esta Patria con la que soñaba
José Antonio; ahora es cuando España, va adquiriendo más nivel
cultural y económico".
("Editorial", núm. 6 (novembre de 1963), s.p.)
Amb aquesta voluntat, la revista presenta continguts en diverses seccions
periòdiques, com ara "Ventanal de Palamós", un calaix de sastre que incloïa
les "Gacetilles locales" i la majoria de les activitats quotidianes de la població;
"Portavoz del hogar"; "Historia del cine"; "Ríe y piensa", "En broma", "Riase
un poco" o, simplement, "Humor" il·lustrat amb vinyetes; "Variedades" amb
diversos passatemps; "Con el dedo... apuntamos"; "Nuestro buzón"; "Historias
del cine", juntament amb relats de la història de Palamós i la seva fundació.
Entre els continguts de la revista destaquen aquells d'interès religiós. Per
exemple, els relats de vida d'alguns personatges bíblics, com ara Sant Josep, l'autor
del qual fou Joan Ayats que recorda, en una conversa recent amb els autors d'aquest
volum, que va ser el primer encàrrec que rebé dels promotors de la publicació.
En el segon número, la revista fa un pas més i aposta clarament per la
crònica esportiva a través del resum de la jornada i d'entrevistes als protagonistes
(P. Vilardell, Jesus Molero, Juan Castellvi, Enrique Ramirez, entre molts d'altres).
De fet, una de les principals aﬁcions que movia el grup era jugar a futbol.
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Els dos primers números estan fets parcialment a mà i amb ciclostil. A partir
del tercer, la revista apareix impresa a la portada però a l'interior de l'exemplar
continua compaginant l'escriptura a mà i la mecanograﬁa.
En la segona part de la revista, un dels editorials assenyala que durant aquest
període el grup de premsa s'ha dedicat a "descansar, meditar y preparar vuestra
Revista". En aquest sentit, mantenen la continuïtat de l’esperit de la revista i en
marquen els objectius:
"Los redactores nos hemos propuesto ofreceros cada dos meses
un periódico perfecto.
Se cuenta ya, no por horas sino por días, el tiempo invertido en
su perfeccionamiento pero ello no nos importa si así logramos el
daros una buena Revista.
Pero en el Grupo somos pocos. Nos faltan periodistas y redactores.

Nuestras páginas esperan colaboraciones y también vuestras
críticas, censuras y opiniones".
("Editorial", núm. 8 (novembre de 1964), s.p.)

Tot i la manca de recursos, en una entrevista al cap local de l' OJE, Josep
Martí Mora, s'assegura el novembre de 1964 que el grup compta amb 155 aﬁliats
encara que també admet
"por el censo juvenil de nuestra Villa somos aún pocos aﬁliados,
aún que la OJE preﬁere más calidad que cantidad [...] Sería muy
interesante que todos los jóvenes, si no son de la OJE, que procuren por lo menos enterarse de lo que es".
("Entrevista Jefe de la OJE Local", núm. 8 (novembre de 1964), s.p.)

L'activitat del grup va més enllà de la seva constitució o la redacció de la
revista ja que es proposen
"afán de labor en pro de Palamós que cada vez se caracteriza más,
ha participado en la Campaña de la Navidad y de Reyes en busca
de los donativos de los palamosenses, con que aliviar así un poco
a muchas familias necesitadas".
("Editorial", núm. 9 (desembre de 1964-gener de 1965), s.p.)

I, en aquest sentit, els promotors manifesten que la publicació s'està redeﬁnint contínuament:
"esta es una revista totalmente en vías de modiﬁcación y que se
irá amoldando según vuestras necesidades.
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Nuestra gran ambición es, que esta revista sea leída por toda la
juventud de Palamós, y por eso, a tí aﬁliado a la OJE te pedimos
que la revista que te entreguemos, mires de que la lean otros compañeros tuyos no aﬁliados a la Organización a ﬁn de contribuir
así a que toda la juventud la conozca".
("Editorial", núm. 10 (curs 1965-1966), s.p.)

Els promotors de la revista són el delegat de juvenils, Josep Martí Mora, i el
cap local, Joan Ayats. Ambdós contribueixen a crear els mitjans tècnics necessaris
185
per a l'edició de la revista. En el curs 1965-1966 apareix el número 10 i anuncien
que a partir del següent posaran a disposició dels joves un full titulat "Vuestro
Buzón" on aquests podran escriure els seus punts de vista amb total llibertat
però no n'hem localitzat cap número. Una publicació coetània de Girona, Amunt,
assenyala, en el moment d'aparèixer el número 3, que la revista és un èxit:
"con portada a todo color y profusión de colaboraciones, constituye un éxito en todos los órdenes del dinámico Grupo de Prensa
y Radio.

Como reconocimiento a los méritos de este Grupo, ha sido
nombrado Corresponsal de AMUNT en Palamós, Fermín Ros,
Jefe de Grupo de Prensa".
("Actividad en Palamós", a Amunt [Girona], núm. 8 (desembre de
1962), p. 3; "Actividades de la Organización Juvenil Española de
Palamós", a Proa, núm. 84 (desembre de 1962), p. s/n)

185
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Fragment de la revista Garbí (1966-1967).
Procedència CJA
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35
1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2. Lloc d’edició
3. Periodicitat
4. Llengua o llengües
5. Dates del primer i de
l’últim número publicats
6. Orientació editorial
i continguts
7. Orientació política
8. Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
9. Càrrecs i noms
dels redactors
10. Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
11. Nom i adreça
de l’impressor
12. Format
13. Nombre habitual de
pàgines i de columnes
14. Tiratge i difusió
15. Preus de venda
i de subscripció
16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservades
21. Referències
22. Observacions
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O RGA N I Z AC I Ó N J U V E N I L
ES PA Ñ O L A D E PA L A M Ó S. OJ E
( 1 9 6 3 -1 9 6 4 )

Organización Juvenil Española de Palamós. OJE (des de
27 de gener ﬁns al maig de 1964)
"Hoja informativa" (des de 27 de gener ﬁns al 5 de maig
de 1963); "Boletín Informativo del torneo infantil de
futbol pre-juvenil" (des del 16 de febrer ﬁns almenys el
maig de 1964)
Palamós
Setmanal encara que molt irregular
Castellà
27 de gener de 1963 (núm. 1) maig de 1964 (núm. 11)
Informació de l'activitat esportiva
Falangista
Delegación local de Juventudes de Palamós
–
–
Imp. OJE
32 x 22 cm
1-2 pàgines a 1 columna
–
–
–
–
–
–
CJA. Any 1963: 1-11; Any 1964: 1-11
"Actividades de la Organización Juvenil Española de
Palamós", a Proa, núm. 99 (abril de 1964), p. 16
–
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FULLA INFORMATIVA
L' OJE impulsa aquest periòdic, almenys entre els anys 1963 i 1964, amb una
relació exhaustiva de la classiﬁcació dels tornejos de futbol, els resultats i el balanç
de la jornada. Malauradament, el mal estat de l' única col·lecció localitzada en
diﬁculten la interpretació.
El grup promotor, joves d'entre 12 i 16 anys –segons conversa amb Joan Ayats,
un dels membres– demanaven a la resta d'associats que per poder sortir els resultats
al butlletí s'havien de fer arribar abans de dimarts a Josep Martí:
"Rogamos a todos los equipos que nos manden un reportaje del
partido para poder insertarlo en este Boletín Informativo que está
a disposición de todos los Clubs participantes en este I Trofeo
Costa Brava. Con esto lograremos un gran servicio informativo,
al mismo tiempo que la labor clasiﬁcatoria será menos difícil".
(núm. 8 (21 d'abril de 1963), p. s/n)
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36
1. Nom de la publicació
Subtítol, lemes i altres
elements de la capçalera
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lloc d’edició
Periodicitat
Llengua o llengües
Dates del primer i de
l’últim número publicats
Orientació editorial
i continguts
Orientació política
Nom i adreça de l’editor
(redacció i administració)
Càrrecs i noms
dels redactors
Col·laboradors habituals.
Col·laboradors ocasionals
destacats
Nom i adreça
de l’impressor
Format
Nombre habitual de
pàgines i de columnes
Tiratge i difusió
Preus de venda
i de subscripció

16. Preus i percentatge
de publicitat
17. Tipologia de publicitat
18. Edicions extraordinàries
19. Incidències
20. Col·leccions conservade
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B RU C H
( 1 9 6 3 -1 9 6 4 )

Bruch
"Escuadra Bruch" (des de la segona quinzena de
novembre de 1963 ﬁns a la primera quinzena de desembre); "Escuadra Bruch. OJE Palamós" (segona quinzena
de desembre)
Palamós
Quinzenal
Castellà
Segona quinzena de novembre de 1963 (núm. 1) segona quinzena de desembre (núm. 3)
Informació de les activitats de l'esquadra
Franquista
Cap de l'esquadra: Jose Fraga Palet; secretari: Juan
Ayats Maset; tresorer: Cesareo Vazquez
Staya [pseudònim de Juan Ayats]
–
–
22 x 16 cm
6 pàgines a 1 columna (novembre de 1963); 7 pàgines a
1 columna (desembre de 1963)
30 exemplars (núm. 1); 35 exemplars (núm. 2 i 3)186
Núm. solt, 3 ptes.; subscripció trimestral, 12 ptes.
S'assenyala: "Todo aﬁliado que quiera suscribirse a esta
Revista puede hacerlo en la Jefatura del Hogar"
–
–
–
–
CJA. Any 1963: 1-3

CJA. Fons Esquadra Bruch. "Libro de actas de las sesiones permanentes
de la Escuadra Bruch de l' OJE de Palamós", s/p
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21. Referències

22. Observacions

CJA. Fons Esquadra El Bruch. Libro de Actas de las
Sesiones Permanentes de la Escuadra "Bruch" de la OJE de
Palamós; "Actividades de la Organización Juvenil Española de Palamós", a Proa, núm. 99 (abril de 1964), p. 16
Ciclostil (només per una cara de la pàgina)

PORTAVEU DE L'ESQUADRA BRUCH
En el marc de les publicacions promogudes per l' OJE, els joves que formen part
de l'Esquadra Bruch impulsen aquesta revista a la capçalera de la qual apareixen dos
subtítols "Revista de Escuadra Bruch. Revista Quincenal" i "Portavoz del hogar con:
entrevistas, comentarios, anecdotas, grandes concursos". L'acord es pren a l'assemblea
del 9 de novembre de 1963 en què s'acorda la confecció d'una revista que porta el
nom de l'esquadra i compta amb una tirada de 20 exemplars de cinc fulls repartits
entre els associats, els caps de l'Hogar i els provincials de les Joventuts.187

187

CJA. Fons Esquadra El Bruch. Libro de Actas de las Sesiones Permanentes
de la Escuadra "Bruch" de la OJE de Palamós;
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El grup està format per José Fraga Palet (cap), Juan Ayats Maset (secretari),
Cesareo Vazquez Romero (tresorer), Luis Prim Ametller (publicitat), Pablo
Vilaboa Requeiro (segells), Jorge Juan Ricart (dibuix) i Fernando Rovira Frou.188
La publicació és una experiència pionera d'uns pocs nois d'una única esquadra que fan la seva pròpia revista i, alhora, l' obren a la resta de membres de l'
OJE perquè també hi col·laborin. En aquest sentit, s'adrecen a cadascuna de
les esquadres perquè nomenin un interlocutor-redactor que col·labori amb ells
elaborant reportatges, entrevistes o notes informatives. És l' única via, asseguren,
perquè la revista tingui una participació "real" de tots.
La voluntat dels seus promotors és esdevenir una plataforma perquè els
seus joves membres es dediquin intensament a les activitats culturals, literàries i
esportives.
"No se ha hecho esta Revista para ver quien escribe más bien o para
satisfacer las aﬁciones de unos pocos.
Bruch es portavoz de las revistas de Escuadra i escuadra no puede
limitarse sólo a tener sus reuniones semanales; debe hacer algo más,
ya sea de carácter cultural ya descriptivo. Como actos deportivos
tenemos el participar en cualquiera de los muchos deportes que la
OJE ofrece a sus aﬁliados. Como cultural el organizar exposiciones,
tenen alguna especialidad en las actividades de salón, etc.
Si cada Escuadra puede practicar, hacer uno de estos actos enumerados, entonces tendremos la escuadra eﬁcaz".
("Editorial", núm. 1 (segona setmana de novembre de 1963, s.p.)
Una vegada es publica el primer número, es decideix vendre aquells exemplars
que no hagin estat repartits entre els aﬁliats per ajudar a pagar-ne les despeses. En
els pocs números localitzats, hem llegit una entrevista al cap d'arquers de l'Esquadra
Bruch, José Fraga. L'entrevistat té múltiples facetes ja que és un dels membres del
grup de premsa, locutor de ràdio del programa "Antorcha", –una emissió dedicada
exclusivament a l' OJE– i un dels promotors de la revista Bruch. A l'entrevista parla
especialment del projecte periodístic com del primer sorgit des de les esquadres amb
el suport dels comandaments de l'organització i del grup de premsa i propaganda.
La voluntat de la revista és que totes les esquadres col·laborin en el projecte però, en
cap cas, competeixin amb Garbí o cap altra publicació de l' OJE:
"No aspiramos a tanto, ya que ésta se ha hecho para unir más a los
mismos aﬁliados y haber una comunicación más directa entre ellos".
("Interviu con Fraga, jefe de la Escuadra Bruch", núm. 1 (segona
setmana de novembre de 1963, s.p.)
188
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La revista presenta la secció "Actividades y deportes de la OJE", una exhaustiva relació dels esports que es poden practicar a "hogar" (futbol, hoquei,
atletisme, tennis); una secció d'entreteniment: "Pasatiempos", entre d'altres.
Habitualment cada número està dedicat a una efemèride com les de ﬁnals de
desembre, de caràcter eminentment cristià, adreçat a les festes de Nadal i, posteriorment, a la diada dels Reis Mags. Una celebració que, asseguren, ha de portar
alegria però també en què "uno debe obrar cristianamente adorando al Niño
Jesús". 189 Per tant, la publicació és pròxima al cristianisme. D'aquí que es dediquin
textos a explicar els orígens de la cançó "Noche de Paz" i a l'esperit que ha d'impregnar les festes i el camí dels aﬁliats:
"Los aﬁliados de esta Organización deberían tener un poco más
de solidaridad y de compañerismo en estos días, ya que como
dice nuestra Santa Madre Iglesia, rectora de la verdad estas ﬁestas
deben ser de alegría, pero dentro de las normas religiosas que las
caracterizan".
("Editorial", núm. 3 (segona quinzena de desembre de 1963), s.p.)
En el tercer i últim número localitzat, Bruch anuncia l'aparició de més revistes promogudes per les esquadres: "San Jorge y Cid Campeador". Llegim en el
llibre d'actes que el 20 de febrer de 1964 es preveu la sortida del quart número
però no l'hem localitzat.190

189

"Querido lector:", núm. 2 (segona quinzena de desembre), s.p.
Fons Esquadra Bruch. "Libro de actas de las sesiones permanentes de la Escuadra Bruch
de la OJE de Palamós", s/p

190 CJA.
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CID
( 1 9 6 3 -1 9 6 4 )

Cid
"Portavoz de la escuadra El Cid" (desembre de 1963);
no consta (1964)
Palamós
–
Castellà
Desembre de 1963 (núm. 1) - 1964 (núm. 2)
Informa activitats esquadra i OJE
OJE
–
–
J. Corominas, Castello, Francesc Massa
–
22 x 16 cm
9 pàgines a 1 columna.
–
–
–
–
–
–
CJA. Any 1963: desembre; Any 1964: s/n
–
–
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PORTAVEU DE L'ESQUADRA "EL CID"

L'esquadra Cid Campeador, que des de l'any 1961 formava part del grup de
l' OJE local, gesta l'any 1963 un primer número d'un portaveu propi que pretén
ser un aglutinador de les sensibilitats més joves.
"esta revista será la palanca con que nosotros pretendemos lanzar
nuestro sentir y nuestro pensar; nuestras ideas y nuestras aspiraciones.
El Cid es el paladín de la escuadra y además un paladín español, y
queremos que esta Revista también lo sea de la juventud".
("Editorial", núm. 1 (1963), s.p.)

A través del periòdic, la voluntat dels promotors és millorar el funcionament de
l'esquadra perquè contribueixi a fomentar la formació dels seus integrants. En
aquesta, per exemple, hi ha representants de diversos esports com l'hoquei i l'atletisme. Es reuneixen cada setmana i d'aquestes reunions en sorgeix la idea de crear una
revista amb la intenció que la resta d'esquadres segueixin el seu exemple. Els principals promotors són Frou, Font, Corominas i Castelló, els mateixos que formen part de
l'organigrama de l'esquadra Cid Campeador: F. Frou (cap), J. Corominas (sotscap),
Castelló (secretari), A. Font (tresorer), Ferrer i Oliver (esquadrista).191
En el segon número que hem localitzat no s'assenyala cap data, encara que a
la portada s'hi apunta 1960-1964. L'editorial diu:
"Este año se ha empezado con espiritu renovador. [...] En resumen
mucho de nuevo y ganas de trabajar veremos en que para todo esto".
("Editorial", s/n, s.p.)

La publicació presenta articles dedicats a diverses activitats esportives, sobretot, al bàsquet i a l'hoquei, però també a l'entreteniment amb seccions, com ara,
"dialogos chistosos", "pasatiempos" i una secció d'humor. S'utilitzen diversos
gèneres periodístics, com ara l'entrevista a l'atleta José M. Ramos, o bé, els articles
d'opinió dedicats a les Olimpíades.
Pel que fa a la informació general, que ocupa molt menys espai, és remarcable
la secció "Actualidad palamosense" en què s'aborda l'important desenvolupament
que ha tingut la població en el sector de la construcció i, especialment, el turisme
en un moment de febre urbanística:
"Pueden citarse como obras importantes, los 200 apartamentos
que se han construido en el paseo; la construcción del Bar
Mónica, aun sin terminar; el derribo del Bar Arnau y seguida
construcción en lo que debe ser una moderna cafetería; el derribo
del antiguo almacén de las casas Armstrong quedaron actualmente una estupenda plaza en el centro de la población que,

191

Segons conversa amb Joan Ayats
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vendida en parcelas, pronto será ediﬁcada. También hay que
destacar el ediﬁcio que ya se está construyendo frente el paseo y
que constará de tres cuerpos con NUEVE pisos de los cuales,
según rumores, primero se construirán cinco y después el resto".
("Actualidad palamosense", s/n, s.p.)

Tenim la certesa que el periòdic surt l'any 1963 i encara apareix el 1964.
En l'únic número localitzat d'aquest any s'apunta que:
"El proximo número de la revista ya no saldrá, y en vez de esto
reaparecerá una revista conjunta de las escuadras: Bruch, Cid
Campeador y San Jorge; por acuerdo de las tres escuadras. La escuadra ha propuesto la nueva revista ha sido la escuadra Bruch".
("Editorial", s/n, s.p.)

Pag. 259. Monograma de capçalera de la publicació Cid (1963-1964).
Procedència CJA
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L LU M
(1963)

Llum
"Escuadra San Jorge"
Palamós
–
Castellà
Desembre de 1963 (núm. 1)
Informació d'activitats de l'esquadra i l' OJE
OJE
–
–
–
–
22 x 16 cm
7 pàgines a 1 columna
–
–
–
–
–
–
CJA. Any 1963: 1
–
–
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PORTAVEU DE L'ESQUADRA SAN JORGE
L'aparició de Llum coincideix amb el Nadal de 1963 quan esdevé el portaveu
de l'esquadra San Jorge de l' OJE que, en aquest moment, està format per set
esquadristes: Ferran Rovira (cap), Jorge Quixal (sotscap), José Llauna (secretari)
i Antonio Molina (tresorer). El projecte periodístic, que es va gestar tan sols en
una setmana, vol fomentar la formació i la convivència entre els joves.
"Esta escuadra quiere por medio de éste periodico dar a conocer
a los demás aﬁliados sus proyectos y aspiraciones. Estos son procurar que todos sus escuadristas tengan de mejorarla y que todos
participen en las actividades. Son muchos los que ya practican
alguna actividad deportiva".
Les regles per formar part de l'Esquadra són molt estrictes. Tot aﬁliat que no
assisteix consecutivament a tres reunions és "desquadrat". La voluntat és enfortir
el compromís i la ﬁdelitat entre els seus membres. Els continguts que presenta la
publicació són similars a la resta de publicacions del grup amb algunes seccions
pedagògiques, humorístiques i d'entreteniment.
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L L I U R ES
( 1 97 1 )

Lliures

"Associació juvenil La Salle"
Palamós
–
Català amb alguns articles en castellà
Desembre de 1971 (núm. 1)
Informació d'activitats del Col·legi La Salle
–
Col·legi La Salle
Director, Enric Castelló. Redactors: Roser Gispert,
Anselm Quixal
Josep M. Servià Figa, Josep Mir
Ciclostil
31 x 21 cm
12-23 pàgines a 1 columna
–
–
No n'hi ha
–
–
L'autoritat governativa obre un expedient en contra del
número 1
CJT. Any 1971: s/n, 3
(Vilar, A.: 68)
–
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EL PORTAVEU DE LA SALLE
Tot i la referència a la llibertat que s'indica en el títol, aquest periòdic impulsat
per un grup d'alumnes del Col·legi La Salle de Palamós és un dels pocs que pateix
la repressió informativa de la població. El número del desembre de 1971 és requisat
per la Guàrdia Civil perquè considera que el dibuix de la portada il·lustrat amb un
lladre escapant de la presó ultrapassa la llibertat de premsa.
Arran de l'incident, el delegat provincial, Felix Ayala Viguera, obre un
expedient sancionador en què s'indica que l'esmentada publicació no s'havia
presentat a dipòsit al govern civil, no n'estava autoritzada l 'aparició i que, a més,
es desconeixia qui n'era el responsable.
El director de la publicació, Enric Castelló, que en aquell moment tenia
poc més de 16 anys recorda, segons conversa mantinguda amb els autors d'aquest
volum, que eren un grup d'amics d'escola que van decidir impulsar la revista encara
que en pot precisar molt pocs detalls. Com a responsable de la redacció, relata que
va haver de respondre de les acusacions davant l'alcalde d'aleshores, Artur Maria
Castillo, i dels agents de la Guàrdia Civil. A resultes de l'incident, els van conﬁscar
l'aparell multicopista amb què editaven el periòdic. Castelló no recorda si van haver
de pagar una multa però apunta que després ja no en va sortir cap altre número.
Segons Castelló, almenys es van publicar tres números abans de l'incident
gràcies a l'impuls d'un equip format per Roser Gispert i Anselm Quixal, entre
d'altres.192
La revista té un caràcter escolar amb continguts pedagògics molt diversos:
el coneixement de la geograﬁa política, física i econòmica d'alguns països, l'interès
per la història, personatges il·lustres d'abast mundial i algunes pàgines dedicada a
l’entreteniment.
192

Conversa dels autors amb Enric Castelló. Juliol de 2016
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CASA L PA L A M O S Í
( 1 972-1 974 )

Casal Palamosí
"Boletín Informativo
de la Asociación de Familias Cristianas"
Palamós
–
Castellà-català
1 de març de 1972 - 5 de maig de 1974
Religiós i cultural
–
–
–
–
–
32 x 22 cm
2-4 pàgines a 1-2 columnes
–
–
–
–
–
–
SAMP. Any 1972: març, abril, maig, desembre; Any
1973: abril; Any 1974: març, maig
"El Casal Palamosí y la colaboración", a Proa, núm. 73
(febrer de 1972), p. 13
–
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BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

PORTAVEU DE L'ASSOCIACIÓ DE LES FAMÍLIES CRISTIANES
Desconeixem en quin moment comença a aparèixer aquest butlletí informatiu
de l'Associació de les Famílies Cristianes que es bateja com a Casal Palamosí. L'entitat s'havia concebut com un instrument per
"ofrecer una oportunidad de colaborar activa y eﬁcazmente en la
propaganda de los valores cristianos en la línea conciliar y con una
aplicación adecuada a los problemas de nuestro tiempo".

El primer número localitzat correspon al març de 1972, dona informacions
de la vida organitzativa i cultural de la població: l'agrupació sardanista, el centre
excursionista, la biblioteca i el transcurs de les múltiples activitats esportives que
s'hi celebren (tennis, pesca, futbol, gimnàstica, petanca, entre d'altres).

D'aquí la importància de retre també homenatges a persones que han deixat
petjada pel seu activisme. A tall d'exemple, el traspàs de Josep Mateu i Mateu, president honorari de l'Agrupació Sardanista i membre d'honor de l'Associació Caps
de Família de Palamós, és recordada per la incidència que va tenir l'avi Mateu
en pro de la sardana. Amb el mateix interès d'homenatjar s'han de circumscriure
els amics del mateix casal que també han traspassat: Santiago Ferrer i Gafarot, i
Bonaventura Mir i Mallol.
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El butlletí és un compendi de les informacions pròpies de l'entitat: des de
l'organització del certamen juvenil d'art als romiatges que inclouen elaborades
cròniques i treballs literaris de tota mena.

En la publicació del portaveu, dues ﬁgures són cabdals per la seva implicació:
el president de l'entitat, Joan Mateu Sastregener; el vicepresident, Josep M. Servià,
i el secretari Enrique Font Balfegó.
La mateixa entitat comptava amb seccions de diversa temàtica: art, cultura,
esports, formació prematrimonial, formació religiosa, música i també activitats
femenines, juvenils i infantils d'altres entitats (l'Agrupament Escolta Roger de
Llúria, l'Agrupació Sardanista Costa Brava, el Centre Excursionista Palamosí,
el Cine-Club Palamosí...).
La revista coetània Proa no es refereix pròpiament al periòdic però, per contra,
és crítica amb el funcionament de l'entitat:
"Parece que el espíritu de colaboración a escala mayoritaria brilla
por su ausencia en varios de los campos de actividad del Casal y
que la masa de socios se abandona al cómodo dejar que el trabajo
lo hagan los demás, que resultan ser unos pocos, como siempre".
("El Casal Palamosí y la colaboración", a Proa, núm. 73 (febrer
de 1972), p. 13)

Ho diu referint-se a l'escrit del mateix butlletí del 10 de febrer que no hem
localitzat i que, segons Proa, assegura que aﬁrma:
"En nuestra entidad son varias las secciones con una vida pujante
[...] pero necesitamos una colaboración mucho mayor. Parecen
inevitablemente aquellas asociaciones de las que sus socios esperan una sucesión contínua de éxitos gracias al prestigio, la fuerza
o la inteligencia de unos pocos. La Junta Directiva mantiene
la crencia [...] de que sólo el calor de la acción de todos y cada
uno puede mantener vivo nuestro espíritu y por ello confía en el
ofrecimiento personal por parte de usted".

("El Casal Palamosí y la colaboración", a Proa, núm. 73 (febrer
de 1972), p. 13)
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Joves guardonats davant del Casal Palamosí, 1972-1974.

Autor Antoni Crosa Mauri. Procedència Fons Antoni Crosa Mauri. SAMP
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INQUIETUD
( 1 972-1 975 )

Inquietud
–
Palamós
Trimestral, semestral, anual
Castellà

Desembre de 1972 (núm. 1)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
"Inquietud", a Proa, núm. 82 (gener de 1973), p. 14;
"Inquietud", a Proa, núm. 85 (abril de 1973), p. 12;
"Inquietud", a Proa, núm. 92 (gener de 1974), p. 15;
"Inquietud", a Proa, núm. 94 (març de 1974), p. 16;
"Inquietud", a Proa, núm. 105 (abril de 1975), p. 13;
Sapena, C. "La premsa palamosina", a Proa, núm. 132
(novembre de 1980), p. 5; Oliu, C. (2014: 21)
–
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Fragment de la capçalera de la revista Inquietud.

Sapena Aznar, Carles. “La premsa palamosina. Apunts pel seu estudi”,
a Proa de Palamós, núm. 130 (setembre de 1980), p. 12

BUTLLETÍ DEL COL·LEGI NACIONAL
Inquietud, aparegut el desembre de 1972, és el butlletí del Col·legi Nacional de
Sant Joan de Palamós que en el tercer número modiﬁca el subtítol pel de Col·legi
Nacional Comarcal Vilarromà. En el pòrtic de benvinguda aspira a ser:
"el ﬁel reﬂejo de las inquietudes (que son muchas) de la Escuela,
de sus necesidades y de sus resultados."
La publicació, profusament il·lustrada pels alumnes, és amena i viva. Segons
el periòdic coetani, Proa, Inquietud està impregnada de pedagogia moderna i
"mantiene un tono vivaz y denota que la anima un espíritu de
empresa colectiva. [...] Es un buen vehículo de comunicación
entre la Escuela y los padres de los alumnes."
("Inquietud", a Proa, núm. 85 (abril de 1973), p. 12)
"Su variado y ameno contenido está impregnado de un claro
sentido de pedagogía moderna."
("Inquietud", a Proa, núm. 92 (gener de 1974), p. 15)
"artículos que forman un conjunto por demás interesante, especialmente para los padres de los alumnos, pero tambiém para
toda persona sensible a la labor de las escuelas."
("Inquietud", a Proa, núm. 94 (març de 1974), p. 16)
"con su atractivo contenido infantil [...] un contenido vibrante,
de vida y de destellos de inteligencia infantil."
("Inquietud", a Proa, núm. 105 (abril de 1975), p. 13)
Segons conversa dels autors amb els responsables de l'escola, la revista es va
publicar almenys ﬁns a l'any 1998 però no en conserven cap.193
193

Conversa dels autors amb l'exdirector de l'escola, Antoni Romero. Març 2016
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B O L E T I N I N FO R M AT I VO
C LU B N ÁU T I CO CO STA B R AVA
( 1 975 )

Boletin Informativo Club Náutico Costa Brava
–
Palamós
Trimestral
Castellà

Febrer de 1975 (núm. 1) - 3 d'octubre de 1975 (núm. 3)
Esportiu
–
Director, Luis Martino
–
Jordi Muntañola
–
22,5 x 11,5 cm
22 pàgines a 1 columna
–
–
–
–
–
–
ACNP. Any 1975: 2-3
Vilar, A. (2008: 76)
–
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BUTLLETÍ INFORMATIU
El febrer de1975 apareix el butlletí
informatiu del Club Nàutic que, en aquest
moment, compta amb 450 associats. El
Club s'havia creat el 1946 però ﬁns al 1957
no s'inicien les seves activitats esportives
millorant-ne les instal·lacions i amb una
notable participació amb regates.194 Gairebé
vint anys després, impulsen aquest projecte
periodístic, dirigit per Lluís Martino, que
forma part de la junta i té una empresa de
publicitat a Barcelona anomenada Hauptmann & Martino SA.
Amb el títol "Conozca nuestro club",
el butlletí publica relats, de fets i anècdotes
que constitueixen la història del Club
Tira còmica de Muntañola
Nàutic Costa Brava. El redactor és el
publicada al butlletí
del C.N.C.B. (1975).
secretari Manuel Albalat, vinculat al club
Procedència SAMP
des dels seus inicis i coneixedor de les seves
vicissituds. Els seus escrits reﬂecteixen la
trajectòria de l'entitat i la seva incidència. Una entitat, nascuda l'any 1945, gestada
a partir d'un grup de joves amics de la vela que decideixen promocionar aquest
esport a Palamós.
El butlletí aporta informacions sobre les obres de reforma i de millora del club,
els resultats de les regates, la classiﬁcació del trofeu i les regates programades. És
signiﬁcativa la secció "Nuestra escuela de vela" que ha de formar els joves navegants
i preparar-los per a la competició. Per això, donen a conèixer, a través de converses
en format d'entrevista, aquelles persones que en formen part i que s'encarreguen de
l'orientació esportiva que han de seguir aquests joves.
Bona part de les seccions estan pensades per fomentar el coneixement de
la navegació de vela. A tall d'exemple, "Aprendiendo a Navegar" és una secció
que pretén exposar idees i conceptes generals sobre l'art de la navegació explicat
pel capità de la Marina Mercant, J. Luis Iglesias Rodes; la "Bolsa de la embarcación" funciona com un taulell d'oportunitats per adquirir vaixells; "El humor de
Muntañola" és una tira còmica.
Segons Albert Vilar s'editen una dotzena de números entre el 1975 i el 1977,
dels quals només hem localitzat el segon i el tercer corresponents als anys que
s'estudien en aquest volum.
194

B. "El C.N.C.B.", a Proa, núm. 26 (maig de 1967), p. 1
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Emili Matas treballant en una màquina a la Impremta Grassot l’any 1958. Palamós.
Autor Lluís Grassot. Procedència família Grassot. SAMP
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Encara que no n'hem localitzat cap exemplar, les referències periodístiques assenyalen que La Verdad (1879) és la primera de les quaranta-dues publicacions que
s'editen a Palamós entre aquesta data i el 1975. Ho constata el resultat d'aquesta
investigació, sempre provisional com ho és tot estudi històric.
L'arrencada de la premsa a Palamós és tardana en relació a les primeres ciutats
catalanes que compten amb periòdics des del segle XVIII però, per contra, és
similar si ens ﬁxem amb altres punts de la comarca exceptuant un full solt de la
guerra napoleònica editat l'any 1808 a Torroella de Montgrí, El Correo de Torroella
de Montgrí. Hauran de passar més de cinquanta anys perquè aparegui una publicació a altres punts de la comarca. És l'any 1865, quan s'edita El Faro Bisbalense, a
la Bisbal d'Empordà i el 1878 quan es publica El Eco Guixolense a Sant Feliu de
Guíxols. Posteriorment, a Palafrugell localitzem El Palafrugellense el 1881, dos
anys després del primer periòdic de Palamós. A l'espera de posteriors estudis, sí
que podem aﬁrmar que Palamós no és una de les principals poblacions amb un
major nombre de periòdics. Tot i així, hi ha algunes publicacions molt interessants
tant pel contingut com per la inﬂuència que han exercit.

Les restriccions inicials de la Restauració borbònica impedeixen la continuïtat
de la premsa, si bé la Llei d'impremta de 1883 permet la multiplicació de capçaleres i la seva diversiﬁcació. Arran de l'obertura política que suposa la nova llei,
s'ha d'entendre l'aparició de Semanario de Palamós (1883-1888) que es publica
ininterrompudament durant quatre anys i cinc mesos encara que les revistes del
període amb una major durada són el Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria
y Navegación de Palamós (1892/1960) i Marinada (1914-1930), si exceptuem el
full parroquial (1917/1975).
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Durant la Restauració, hem localitzat disset publicacions. D'aquestes, tres són
de caire sindicalista donada la important indústria surotapera de la població durant
aquests anys. Per aquest ordre, són rellevants les de l'associacionisme, com ara el
Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación de Palamós (1892/1960),
signiﬁcatiu per la seva llarga durada a cavall entre dos segles i a pesar dels canvis de
règim. En menor mesura, les que tenen un vessant municipal, humorístic, cultural
i religiós. De totes elles, però, les més rellevants són els informatius, sobretot, per la
seva incidència social i cultural, com ara Semanario de Palamós (1883-1885) arran
de l'impacte econòmic que havia de suposar la construcció de la línia del tren i,
especialment, Marinada (1914-1930). Aquest és el gran periòdic de referència
durant el primer terç del segle XX, que aglutina la intel·lectualitat local i és l'expressió de les inquietuds socials, culturals i artístiques de Palamós. Les cròniques, peces
periodístiques acuradíssimes, són un retrat perspicaç i un testimoni de primer ordre
de la realitat de l'època. El nucli de promotors, pròxim a les idees catalanistes,
també és rellevant perquè aconsegueixen la implicació de prop de mig centenar de
col·laboradors que contribuiran a forjar una imatge sòlida del projecte periodístic.
La pervivència de la Llei d'impremta de 1883 ﬁns a la Guerra Civil afavoreix
que el nombre de publicacions es mantingui. Set i vuit capçaleres s'editen durant
la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, respectivament.

El cop d'estat del setembre de 1923 és, a grans trets, una etapa de continuïtat
respecte a l'anterior. Es manté el Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y
Navegación de Palamós (1892/1960), Marinada (1914-1930) i el full parroquial
(1917/1975). Paral·lelament i a pesar de la repressió informativa del període,
apareixen algunes revistes informatives rellevants per la nòmina de col·laboradors,
com ara Costa Brava (1927-1929) i humorístiques, El Drac (1923), si bé algunes
clarament polítiques desapareixen en els primers mesos del cop d'estat: Seny
(1920-1923). De fet, l'any 1923 és un punt d'interès per a la premsa de Palamós
perquè és l'any en què coincideixen un major nombre de capçaleres. En total, cinc.
A ﬁnals de la dècada dels trenta, la desaparició de Marinada (1914-1930)
suposa un punt d'inﬂexió per la inﬂuència que havia exercit. Un altre projecte
periodístic, La Senyera (1930), d'orientació catalanista, vol reeixir com a relleu
de l'anterior amb gairebé la mateixa nònima de redactors i col·laboradors però
ni tan sols arriba més enllà del desembre de 1930. Les dues desapareixen en el
mateix moment.

Els anys de la Segona República, els pocs periòdics que apareixen tenen una
vida curta i fragmentada. A excepció del full parroquial, cap d'ells aconsegueix
consolidar-se. L'únic signiﬁcatiu per la rellevància que havia tingut i tindrà és el
de llarga durada El Programa de Sant Feliu de Guíxols que, per motius polítics,
es publica a Palamós puntualment entre 1931 i 1932. L'altre portaveu polític
però d'orientació anarquista és Fructidor (1932). En aquesta línia, Albada (1934)
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i Full de Poble (1934) mostren la voluntat d'explicar la vida municipal. Arran dels
Fets d'Octubre, però, el primer se suspèn temporalment i ja no torna a sortir. Del
segon, en surten pocs números.

En aquest període encara apareixen dues publicacions que es mantindran ﬁns a
la guerra: Terra Nostra (1935-1936), el butlletí del Museu de Palamós Cau de la Costa
Brava i Nostre Ideal Club (1936-1937) apareix com a portaveu esportiu i cultural al
servei de la joventut. I durant el conﬂicte encara apareix El Ressó de l'Escola (1937).

El balanç d'aquest període anterior a la guerra és un sistema periodístic molt
bàsic. Si ho mirem globalment, la màxima durada d'una capçalera correspon a
excepció del full parroquial i el butlletí de la Cambra de Comerç a Marinada que
dura disset anys. La resta de la premsa es caracteritza, sobretot, per capçaleres de
vida curta, amb unes periodicitats mensuals, escrites en llengua catalana i amb
una gran varietat temàtica, si bé les de tendència política no predominen.

La força pròpia de la premsa com a fenomen social i cultural s'expressa encara
que amb certes limitacions a Palamós durant els anys de la Restauració borbònica
i la dictadura franquista amb disset publicacions en cada període. En el cas del
franquisme, el conjunt de capçaleres suposa un uniformisme ideològic, sobretot,
aquelles que giren a l'entorn de l'Església i el grup de premsa de l' OJE. En aquest
moment, la premsa es publica amb unes periodicitats setmanals i mensuals, de
vida curta i en llengua castellana a excepció de Proa que va introduint progressivament textos en català i aconsegueix superar aquest període, amb diverses vides i
tipologies, ﬁns a l'actualitat.
Pel que fa a l'ús de la llengua catalana, arriba amb un cert retard encara que
es consolida plenament durant els anys de la Segona República. La primera
publicació que s'edita en català és La Senyera (1898), un periòdic rellevant per la
seva signiﬁcació política de tendència ideològica catalanista. L'ús del català en
aquesta capçalera comença tard en relació a les dates de referència de les primeres
publicacions amb una certa continuïtat de Barcelona: Un Tros de Paper (1861), o
bé, del primer gran setmanari La Campana de Gràcia (1870). Són set publicacions
en català sobre un total de disset registrades durant la Restauració. La proporció
canvia durant la Dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i la Guerra
Civil en què totes estan escrites en llengua catalana. Un fet rellevant si tenim en
compte que, en moltes poblacions, conviuen les dues llengües a la premsa.
La derrota republicana durant la Guerra Civil suposa també la desfeta de la
llibertat de premsa al país. En aquest context, el franquisme signiﬁca tornar a l'any
zero de la història de la premsa amb pocs enllaços amb el passat. La premsa de
Palamós es limita estrictament als dos pilars ideològics del règim, el Movimiento i
l'Església catòlica. El grup de premsa de l' OJE aconsegueix articular una sèrie de
periòdics a l'entorn de les esquadres juvenils que, si bé no es van consolidar i són
de vida curta, mostren la incidència que volia assolir el falangisme a la població
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durant els anys 1949-1963 (Ruta, Alerta, Garbí, Boletín Informativo OJE Palamós,
Bruch, El Cid i LLum). L'altre punt rellevant són els periòdics de caràcter religiós
que mantenen la seva hegemonia durant tot el període (Iuventus, Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Vilarromá, Casal Palamosí). La resta de capçaleres són de
caire associacionista i escolar però residuals.
Per contra, la principal columna vertebral de la premsa d'aquests anys de
foscor i que s'ha de moure entre les directives dels corrents religiosos i falangistes
és Proa, posteriorment conegut com a Proa de Palamós (1955-1975). Aquesta
publicació aconsegueix esdevenir un contrapès a l'oﬁcialitat imperant i malgrat
que s'absté de qualsevol comentari polític i no rep cap suspensió, és l'órgan d'expressió que aglutina els cercles culturals que resisteixen a la població durant la
dictadura. És a l'entorn de Proa, malgrat l'origen municipal, que els promotors
intenten revifar l'associacionisme i les expressions artístiques sempre amb la
denúncia del que suposa l'impacte turístic a la població, sobretot, urbanísticament. Són ells també que intenten enllaçar la tradició periodística de ﬁnals del
segle XIX i el primer terç del segle XX recuperant seccions que reprodueixen
fragments de les capçaleres històriques. D'alguna manera es converteix en el
pont amb la premsa anterior de la guerra.
El vessant informatiu i cultural de la revista evoluciona i, malgrat els canvis
que pateix posteriorment, encara l'any 2017 es manté el nom de la capçalera. Tant
la durada com la seva consolidació ha permès que esdevingués un dels referents
de la premsa comarcal del país.
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Portada de Proa de Palamós (1965-1975).
Procedència SAMP
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A: publicació esportiva As (1948)
N: revista mensual Seny (1920-1923)
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E: setmanari literari L'Estudiant (1911)
X: subtítol "EXTRAORDINARI" de la capçalera
Fulla Dominical de Palamós (1928)
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LA RESTAU R AC I O
BORBÒN I CA
( 1 875 -1 923 )

1879
1883-1888
1884-1887
1890
1891
1892
1892-1960
1898
1900
1909
1911
1911
1911
1914-1930
1914
1917-1975
1920-1923

La Verdad

Semanario de Palamós
Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos
La Sardana
El Eco de la Redención
La Labor Corchera
Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria
y Navegación de Palamós
La Senyera
La Redención Obrera
La Manguera
L’Estudiant
Cultura
L’Ull de Poll
Marinada
Boletín Municipal
Fulla Dominical de Palamós
Seny

LA DICTA D U R A
DE PRIM O D E R I V E R A
( 1 923 -1 931 )

1920-1923
1923
1927-1929
1930

Seny
El Drac
Costa Brava
La Senyera

LA SEG O N A
REPÚBL I CA
( 1 931 -1 936 )

1931
1932
1934
1934
1935-1936
1936-1937
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Nostre Ideal Club
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LA GUERRA
CIVIL
( 1 936 -1 939 )

1936-1937
1937

Nostre Ideal Club
El Ressò de L’Escola

L A D I CTA D U R A
F R A N Q U I STA
( 1 939 -1 975 )

1917/1975
1948
1949
1950
1955-1975
1957-1972
1958-1965
1892-1960
1962-1967
1963-1964
1963-1964
1963-1964
1963
1971
1972-1974
1972-1975
1975

Hoja Parroquial de Palamós

As
Ruta
Iuventus
Proa
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Alerta
Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria
y Navegación de Palamós
Garbí
Organización Juvenil Española de Palamós. OJE
Bruch
El Cid
Llum
Lliures
Casal Palamosí
Inquietud
Boletín Informativo Club Náutico Costa Brava
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LA RESTAU R AC I O
BORBÒN I CA
( 1 874 -1 923 )
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1879
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1890
1891
1892

1
1
2
2
2
2
1
1
1
2

1893
1894
1895
1896
1898
1900
1902

1
1
1
1
1
1
1

1903

1

1904
1909
1911
1912
1913
1914

1
1
3
1
1
3

1915

2

1916

2

1917

3

1918

3

1919

3

La Verdad

Semanario de Palamós
Semanario de Palamós; Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos
Semanario de Palamós; Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos
Semanario de Palamós; Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos
Semanario de Palamós; Boletín Sociedad Española de Salvamento de Náufragos
Semanario de Palamós
La Sardana
El Eco de la Redención
La Labor Corchera; Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio,
Industria y Navegación de Palamós.
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
La Senyera
La Redención Obrera
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
La Manguera
L’Estudiant; Cultura; L’Ull de Poll
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Boletín Municipal; Marinada
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós
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1920

4

1921

4

1922

4

1923

5

Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Seny
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Seny
Boletin Camara Oﬁcial del Comercio, Industria
y Navegación; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Seny
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Seny; El Drac

L A D I CTA D U R A
D E P R I M O D E R I V E RA
( 1 923 -1 931 )

1924

4

1925

3

1926

3

1927

4

1928

4

1929

4

1930

4

1931

3

1932

4

1933

2

1934

4

1935

3

Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Seny
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Costa Brava
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Costa Brava
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; Costa Brava
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación
de Palamós; Marinada; Fulla Dominical de Palamós; La Senyera
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós;
El Programa; Fulla Dominical de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós;
El Programa; Fulla Dominical de Palamós; Fructidor
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós;
Fulla Dominical de Palamós
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós;
Fulla Dominical de Palamós; Full del Poble; Albada
Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós;
Fulla Dominical de Palamós; Terra Nostra
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LA GUER R A
CIVIL
( 1 936 -1 939 )

1936

4

1937

2

Boletín Cámara Oﬁcial del Comercio, Industria y Navegación de Palamós;
Fulla Dominical de Palamós; Terra Nostra; Nostre Ideal Club
Nostre Ideal Club; El Ressò de L’Escola

LA DICTA D U R A
FRANQU I STA
( 1 939 -1 975 )
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1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3

1958

4

1959

5

1960

4

1961

3

1962

4

Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós; As
Fulla Dominical de Palamós; Ruta
Fulla Dominical de Palamós; Iuventus
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós
Fulla Dominical de Palamós; Proa
Fulla Dominical de Palamós; Proa
Fulla Dominical de Palamós; Proa;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Alerta; Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós ; Proa; Alerta; Hoja Parroquial de Santa Eugenia
de Vilarromá; Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Hoja Parroquial de Santa Eugenia
de Vilarromá; Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa;Garbí; Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Vilarromá
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1963

9

1964

8

1965

5

1966

4

1967

3

1968

2

1969

2

1970

2

1971

3

1972

4

1973
1974
1975

4
4
4

Fulla Dominical de Palamós; Proa; Organización Juvenil Española de Palamós.
OJE; Garbí; Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá; El Cid; Llum;
Bruch; Alerta
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Organización Juvenil Española de Palamós.
OJE; Garbí; Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá; Alerta; Bruch;
El Cid
Fulla Dominical de Palamós; Alerta; Proa; Garbí;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá.
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Garbí;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Garbí;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Lliures; Proa;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Casal Palamosí; Inquietud;
Hoja Parroquial de Santa Eugenia de Vilarromá
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Casal Palamosí. Inquietud
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Casal Palamosí; Inquietud
Fulla Dominical de Palamós; Proa; Inquietud;
Boletín Informativo Club Náutico Costa Brava
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III

DURACIÓ DELS PERIÒDICS
( 1 87 9 -1 9 7 5 )
NOM

Més de 40 anys: 3
Boletín Cámara Oﬁcial
de Comercio, Industria
y Navegación de Palamós
Proa
Fulla Dominical de Palamós
Més de 20 anys: 1
Inquietud
Més de 10 anys: 2
Marinada
Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Palamós
Més de 5 anys: 1
Garbí
Més d'1 any: 10
Semanario de Palamós
BoletínSociedad Española
de Salvamento de Náufragos
Seny
Organización Juvenil Española
de Palamós OJE
Costa Brava
Terra Nostra
Nostre Ideal Club
Alerta
Casal Palamosí
Boletín Informativo Club
Náutico Costa Brava
Menys d’1 any: 19
La Labor Corchera
La Senyera
La Redención Obrera
La Manguera
L’Estudiant
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A N YS D E
P U B L I CAC I Ó

PERIOD I C I TAT

D U R AC I Ó

1892-1960

M/I

68 anys, 2 mesos

1955-2017
1917-2017

M/B
S

62 anys
58 anys

1972-1998

T/S/A

26 anys

1914-1930
1957-1972

M/B
S

17 anys
15 anys

1962-1967

B/S/A

6 anys

1883/1888
1884-1887

S
M

4 anys, 6 mesos
–

1920-1923
1963-1964

M
S/I

3 anys, 5 mesos
1 any, 5 mesos

1927-1929
1935
1936-1937
1958-1965
1972-1974

S
S
M/B/T
M
M

1 any, 4 mesos
1 any
1 any, 3 mesos
5 anys
2 anys, 4 mesos

1975-1977

–

2 anys, 4 mesos

1892
1898
1900
1909
1911

S
S
S
S
S

3 mesos
10 mesos
6 mesos
4 mesos
4 mesos

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

NOM

A N YS D E
P U B L I CAC I Ó

PERIOD I C I TAT

D U R AC I Ó

L’Ull de Poll
El Drac
La Senyera
El Programa
Full del Poble
Albada
El Ressò de L’Escola
AS
Ruta
Iuventus
Cid
Bruch
Llum
Lliures

1911
1925
1930
1931
1934
1934
1937
1948
1949
1950
1963/1964
1963/1964
1963
1971

S
Q
S
S
Q
Q
I
S
–
–
Q
Q
Q
–

3 mesos
1 mes, 15 dies
3 mesos
1 mes, 15 dies
1 mes
1 mes
4 mesos
–
–
–
2 mesos
5 mesos
–
–

Periòdics efímers o poc documentats (menys d’1 mes): 6La Labor Corchera
La Verdad
1879
–
–
La Sardana
1890
S
–
El Eco de la Redención
1891
–
–
Cultura
1911
Q
–
Boletín Municipal
1914
I
–
Fructidor
1932
–
–
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I V.

L L I S TA G E N E R A L D E P E R I Ò D I C S E N C ATA L À
( 1 87 9 -1 9 7 5 )

LA RESTAU R AC I O
BORBÒN I CA
( 1 875 -1 923 )
ANY

P U B L I CAC I Ó

P E R I O D I C I TAT

1898
1909
1911
1911
1914-1930
1917-1936
1920-1923

La Senyera
La Manguera
L’Estudiant
L’Ull de Poll
Marinada
Fulla Dominical de Palamós
Seny

S
S
S
S
M
S
M

LA DICTA D U R A
DE PRIM O D E R I V E R A
( 1 923 -1 931 )

1923
1923
1927-1929
1930

Seny
El Drac
Costa Brava
La Senyera

M
Q
S
S

El Programa
Fructidor
Full del Poble
Albada
Terra Nostra
Nostra Ideal Club

S
S
Q
Q
SM
M/B/T

Nostra Ideal Club
El Ressò de L’Escola

M/B/T
I

LA SEG O N A
REPÚBL I CA
( 1 931 -1 936 )

1931
1932
1934
1934
1935-1936
1936-1937

LA GUER R A
CIVIL
( 1 936 -1 939 )

1936-1937
1937

326

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

BECA COOPERATIVA LA EQUITATIVA

V.

R E L A C I Ó D E P U B L I C A C I O N S P E R O R D R E A L FA B È T I C

A

L

Albada
Alerta
As

Labor Corchera, La

B
Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio,
Industria y Navegación de Palamós
Boletín Informativo
Club Náutico Costa Brava
Boletín Municipal
Boletín Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos
Bruch

C
Casal Palamosí
Cid, El
Costa Brava
Cultura

D
Drac, El

E
Eco de la Redención, El
Estudiant, L'

F
Fructidor
Full del Poble
Fulla Dominical de Palamós

G
Garbí

H
Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Vilarromá

LL
Lliures
Llum

M
Manguera, La
Marinada

N
Nostre Ideal Club

O
Organización Juvenil Española
de Palamós. OJE

P
Proa
Programa, El

R
Redención Obrera, La
Ressò de L’Escola, El
Ruta

S
Sardana, La
Semanario de Palamós
Seny
Senyera, La (1898)
Senyera, La (1930)

T
Terra Nostra

U
Ull de Poll, L'

I

V

Inquietud
Iuventus

Verdad, La

U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )
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VI.

DIRECTORS PER PUBLICACIONS
*Classificació segons ordre alfabètic del nom del director

328

COGNOM S I N O M

PERÍODE

CA PÇA L E R A

Albert, Salvador
Alvarez, Adrian
Boﬁll, Lluís
Bonet Clara, Francisco Xavier
Bonmatí Romaguera, Manuel
Castelló, Enric
Ferrer Quintana, Joan
Gallart, Amadeu
Garrigol, Juan
Martino, Luis

1890
1885-1888
1965
1898
1963
1971
1891
1923
1911
1975

Marull, Francesc
Ministral Masiá, J.
Morató, Antonio
Moré Bardera, Francisco
Pagés, Augusto
Roger Crosa, Martí
Roger Crosa, Miquel
–
Roses, Miquel

1911
1955
1892
1955-1963
1883-1884
1914-1920
1920-1930
1920-1923
1931

La Sardana
Semanario de Palamós
Proa
La Senyera
Proa
Lliures
El Eco de la Redención
El Drac
L’Ull de Poll
Boletín Informativo
Club Náutico Costa Brava
L’Estudiant
Proa
La Labor Corchera
Proa
Semanario de Palamós
Marinada
Marinada
Seny
El Programa
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VII.

I M P R E M T E S I I M P R E S S O R S D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S
*Classificació segons ordre alfabètic titulat impremta

N O M I M P R E M TA

P U B L I CAC I O N S

PERÍODE

El Programa
Terra Nostra
Nostre Ideal Club
Semanario de Palamós

1931-1932
1935
1936
1883-1884

Boletín municipal

1914

La Labor Corchera

1892

La Manguera

1909

L’Estudiant

1911

Semanario de Palamós
Boletín Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos
La Sardana

1884-1888
1884-1887

Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio,
Industria y Navegación de Palamós
La Senyera
Full del poble
Albada
Nostre Ideal Club
Hoja Parroquial
de Santa Eugenia de Vilarromà
Proa
Nostre Ideal Club

1959-1960

Marinada

1914-1918

Marinada
Fulla Dominical de Palamós
Seny
Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio,
Industria y Navegación de Palamós
El Drac

1918-1930
1918
1920-1923
1922-1936

ADREÇA

Imp. C. Barnés
Palamós
Imp. de Constantino Vilasau
C/ Cavallers, Palafrugell
Imp. de Francesc d'A. Marull
Palamós
Imp. de M. Vaca
Palamós
Imp. de M. Palé y Cª
C/ Valls, 4, Palafrugell
Imp. de P. Ribas
Palafrugell
Imp. del “Semanario”
C/ Marinada, 13. Palamós
Imp. Eleuterio Codolá
La Bisbal
Imp. Grassot
C/ Londres, 48. Palamós

Imp. J. Juvés
C/ Pi i Margall, La Bisbal
Imp. La Gutenberg
Palamós
Imp. Llorens Castelló/
Talleres Gráﬁcos
Palamós
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1890

1859-1960
1930
1934
1934
1936
1957-1966
1955-1975
1937
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VII.

I M P R E M T E S I I M P R E S S O R S D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S
*Classificació segons ordre alfabètic titulat impremta

NOM IMP R E M TA

P U B L I CAC I O N S

PERÍODE

La Senyera
La Redención Obrera
Organización Juvenil Española
El Eco de la Redención
Boletín Cámara Oﬁcial de Comercio
Industria y Navegación de Palamós
L’Ull de poll

1898
1900
1963-1964
1891
1912-1916

Costa Brava

1927-1929

ADREÇA

Imp. Octavi Viader
Sant Feliu de Guíxols
Imp. OJE
Imp. Paciano Torres
Girona
Imp. Suñer y C.
Sant Feliu de Guíxols
Tip. Emporium
C/ Baltimore, 36, Palamós
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L L I S TA A L FA B È T I C A D 'A U T O R S I D 'A R T I C L E S P E R P U B L I C A C I O N S 1

A
Abuelo, El [pseudònim de Joan Juncà]
“Ventana al pasado (De Marinada. Diciembre de 1915)”,
a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 18
Aguirre Marti, José M.
“Los mejillones”, a Proa, núm. 45 (agost de 1959), p. 4
“Longevidad de los animales”, a Proa, núm. 53 (abril/maig de 1960), p. 11
Agusti, J.
“Una masia vista desde fuera (Nuestros jóvenes colaboradores)”,
a Proa de Palamós, núm. 90 (octubre de 1973), p.8
Albalat Casadó, M
“La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos”,
a Proa, núm. 34 (setembre de 1958), p. 15
Albert, Maria
“Literària (pinzellades)”, a Nostre Ideal Club, núm. 9 (setembre de 1936), p. 99-102
Alberti, Jorge
“El pintor Soler i Tobella, entrevistado (Nuestros jóvenes colaboradores)”,
a Proa de Palamós, núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 20
Alpa [vegeu Alfonso Pagés Belleville]
“Vivir es pensar núm. 1”, a Proa, núm. 77 (maig de 1962), p. 24
“Vivir es pensar núm. 2”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 23
“Vivir es pensar núm. 3”, a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 22
“Vivir es pensar núm. 4”, a Proa, núm. 80 (agost de 1962), p. 23
“Vivir es pensar núm. 5”, a Proa, núm. 81 (setembre de 1962), p. 23
“Vivir es pensar núm. 6”, a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 22
“Vivir es pensar núm. 7”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 23
"Vivir es pensar núm. 8", a Proa, núm. 84 (desembre de 1962), s/p
“Vivir es pensar núm. 9”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 23
“Vivir es pensar núm. 10”, a Proa, núm. 86 (febrer de 1963), p. 22
“Vivir es pensar núm. 11”, a Proa, núm. 87 (març de 1963), p. 23
“Vivir es pensar núm. 12”, a Proa, núm. 88 (abril de 1963), p. 21
“Vivir es pensar núm. 13”, a Proa, núm. 90 (juny de 1963), p. 22
“Vivir es pensar núm. 14”, a Proa, núm. 91 (juliol de 1963), p. 14
“Vivir es pensar (Solución del programa núm. 14)”,
a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 23
Alvarez, Antoni de
“El calendari”, a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 5-6
Alvarez Mariño, José
“La presión celular de Madrid”, a Semanario de Palamós, núm.10
(6 de desembre de 1883), p. 1-3
Amat Geli, A.
“Diálogo con una golondrina”, a Proa, núm. 103 (agost de 1964), p. 5-6
1

La relació d'autors i articles que presentem no té una ﬁnalitat exhaustiva,
tot i que s’ha intentat donar una visió àmplia de la premsa de Palamós.
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A
Andreu Alum, Agustin (pvre.)
"Cursillo de cristiandad", a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. 7-8
Angli Gibert, Pedro
“Los ciclones”, a Semanario de Palamós, núm. 138 (20 de maig de 1886), p. 161-162
Aragués, R. de
“Malaltia de cos i ànima”, a Costa Brava, núm. 18 (10 de març de 1928), p. 3
“Retalls del meu diari (Enyorament)”, a Costa Brava, núm. 32 (16 de juny de 1928), p. 2
Aramis [pseudònim d'Amadeu Gallart]
“Ciutadà palamosi…”, a El Drac, núm. 2 (13 d’octubre de 1923), p. 3-4
“A una Angelina”, a El Drac, núm. 3 (20 d’octubre de 1923), p. 5
Armensal, Antoni
“Els raonaments”, a La Senyera, núm. 11 (1 de desembre de 1930), p. 2
Arbós Villasclaras, Albert
“La realidad del deporte palamosense”, a Proa de Palamós, núm. 92 (gener de 1974), p. 23
“Premio Nacional de Turismo: Más que un titulo, una renta”,
a Proa de Palamós, núm. 94 (març de 1974), p. 11
“Carta abierta a los lectores de PROA”, a Proa de Palamós, núm. 95 (abril de 1974), p. 7
“Apostillas a un ascenso”, a Proa de Palamós, núm. 96 (maig de 1974), p. 18
“La otra cara de la Fiesta Mayor (Puntos de vista)”,
a Proa de Palamós, núm. 97 (juny de 1974), p. 2
“Reﬂexión”, a Proa de Palamós, núm. 98 (juliol de 1974), p. 20-21
“El turismo como lema”, a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 2
“Josep Sarquella Escobet, 30 años de pintura”,
a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 5-6
“Deportes. Vela (Un doble campeón mundial palamosense. Manuel Albalat)”,
a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 24
“Deportes. Fútbol ( Joan Curto del Amateur del Palamós al F.C.Barcelona)”,
a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 27
“Tristes Navidades grises (Opinión)”, a Proa de Palamós, núm. 102 (gener de 1975), p. 5
“Asociaciones políticas en un partido de fútbol”,
a Proa de Palamós, núm. 102 (gener de 1975), p. 23
“El deber de informar (Enfoques)”, a Proa de Palamós, núm. 103 (febrer de 1975), p. 3
“Carlos Cano, del sentir de un pueblo (El mundo de la canción)”,
a Proa de Palamós, 103 (febrer de 1975), p. 4-5
“En Masó, en Ribot, premsa i els consellers”,
a Proa de Palamós, núm. 104 (març de 1975), p. 2
“Dos notas urgentes. (Limpieza de la playa)”,
a Proa de Palamós, núm. 105 (abril de 1975), p. 16
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 105 (abril de 1975), p. 19
“Catalunya: 3 generaciones, de Josep M. Serviá (Llibres)”,
a Proa de Palamós, núm. 106 (maig de 1975), p. 5
“La Feria, ni por estètica ni por higiene, puede continuar en su habitual emplazamiento”,
a Proa de Palamós, núm. 107 (juny de 1975), p. 11
“Y en verano….¡se caen las farolas!”, a Proa de Palamós, núm. 108 (juliol de 1975), p. 3
“S’Alguer, un pozo sin fondo (El pueblo, la viuda y un club náutico)”,
a Proa de Palamós, núm. 109 (agost de 1975), p. 4-5
“Una nova victima”, a Proa de Palamós,, núm. 110 (setembre/octubre de 1975), p. 12-13
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A
“Ayuntamiento”, a Proa de Palamós,, núm. 111 (desembre de 1975), p. 10-11
“Palamós una vila polémica”, a Proa de Palamós,, núm. 111 (desembre de 1975), p. 14-15
Artigas, Ernest
“Esportiva (Somni?)”, a Nostre Ideal Club, núm. 1 (gener de 1936), p. 9-11
“Esportiva (una excursió a Romanya)”, a Nostre Ideal Club, núm. 4 (abril de 1936), p. 43-44
“Alfred Maier ha estat nomenat soci honorari”,
a Nostre Ideal Club, núm. 6 (juny de 1936), p. 63-64
Artigas, Primitivo
“Observaciones meteorológicas de la península”, a Semanario de Palamós,
núm. 32 (8 de maig de 1884), p. 148-149
Avi, L’ [El Abuelo] [pseudònim de Juan Juncà]
“Ventana al pasado (De Marinada. Gener de 1919)”,
a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 14
“Ventana al pasado (Palamós. De Marinada 1919), a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 15
“Ventana al pasado (Abril de 1884. De Semanario de Palamos)”,
a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 20-21
“Ventana al pasado (Mayo de 1884. De Semanario de Palamós)”,
a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 16-17
“Ventana al pasado (De Marinada. Agost 1919)”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 23
“Ventana al pasado (De Marinada. Setembre 1918)”,
a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 8
“Los sobres”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 3
“Ventana al pasado (De Semanario de Palamós. Octubre 1887)”,
a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 11
“Ventana al pasado (De Semanario de Palamós. Noviembre 1887)”,
a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 18-19
“Filatelia”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 8
“Ecos de nuestro Museo (Nota sobre la colección Malacológica)”,
a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 6
“Ventana al pasado (De Marinada. 1914)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 17
“Ventana al pasado (De Marinada. Febrero 1914)”, a Proa, núm. 15 (febrer de 1957), p. 20
“Filatelia”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 5
“Ventana al pasado (Visita del Princep de Toscana, Cosme de Médicis
a Palamós al dia 28.7.1668)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 12
“Filatelia”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 11
“Ventana al pasado (De La Senyera 1898. Notes històriques sobre el palau)”,
a Proa, núm. 19 (juny de 1957), p. 20
“Filatelia y honradez”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 8
“Filatelia (Cosas de los sellos)”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 4
“Notas sobre la colección malacològica del Museo”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 12
“Ecos de nuestro Museo”, a Proa, núm. 23 (octubre de 1957), p. 4
“Filatelia (¿Sellos nuevos ó usados?)”, a Proa, núm. 24 (novembre de 1957), p. 25-26
“Notas sobre la colección malacológica del Museo”,
a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. 22-23
“Curiosidades ﬁlatélicas”, a Proa, núm. 26 (gener de 1957), p. 11
“Esperanto”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. 19
“Filatelia (Los sellos y el deporte)”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 20
“Puig ses Forques”, a Proa, núm. 29 (abril de 1958), p. 6-7
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A
“Notas sobre la Colección Malacológica del Museo”, a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 9-10
“Filatelia-Pre-Filatelia y Primeras Emisiones”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 16
“Beneﬁciencia y Filatelia”, a Proa, núm. 32 (juliol de 1958), p. 18
“Notas sobre la Colección Malacológica del Museo”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 5
“Ecos de nuestro Museo”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 6
“Coleccionismo (Fósforos y Cerillas)”, a Proa, núm. 34 (setembre de 1958), p. 16-17
“Filatelia (Coleccionista y Coleccionistas)”, a Proa, núm. 35 (octubre de 1958), p. 18
“Supersticiones”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 10
“Filatelia (Correo aéreo y sus curiosidades)”, a Proa, núm. 39 (gener de 1959), p. 21
“Nuestra Revista”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 7
“Filatelia”, a Proa, núm. 40 (març de 1959), p. 7
“Estrellas de mar”, a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 6
“Filatelia”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 6
“Moros en la costa”, a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. 8
“Marina”, a Proa, núm. 46 (setembre de 1959), p. 12-13
“Coleccionismo”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 13-14
“Palamós marítimo”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 14-15
“Premio a la velocidad (La cinta azul)”, a Proa, núm. 53 (abril/maig de 1960), p. 27-28
“Ecos de nuestro Museo”, a Proa, núm. 54 (juny de 1960), p. 7
“Bajo la superﬁcie del mar”, a Proa, núm. 55 (juliol de 1960), p. 22
“Propaganda”, a Proa, núm. 56 (agost de 1960), p. 9
“Palamós y el mar”, a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 6
“Ecos de nuestro Museo”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 15
“Colecciones”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 13-14
“Cerillas”, a Proa, núm. 61 (gener de 1961), p. 15
“Turismo y sellos”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 22-23
“Caltex Madrid”, a Proa, núm. 63 (març de1961), p. 2
“España. Chile”, a Proa, núm. 64 (abril de 1961), p. 22
“Filatelia”, a Proa, núm. 65 (maig de 1961), p. 10
“Coleccionismo”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 5
“Correo submarino”, a Proa, núm. 70 (octubre de 1961), p. 7
“La Loteria”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 11
“Belenes”, a Proa, núm. 73 (gener de 1962), p. 3
“Carnivoros marinos”, a Proa, núm. 74 (febrer de 1962), p. 14
“Carnivoros marinos (II)”, a Proa, núm. 75 (març de 1962), p. 9
“Carnivoros marinos (III)”, a Proa, núm. 76 (abril de 1962), p. 7
“Propaganda turista”, a Proa, núm. 77 (maig de 1962), p. 4
“Filatelia”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 3-4
“Anècdotes d’aquell temps”, a Proa, núm. 81 (setembre de 1962), p. 7
“Dues anècdotes d’aquell temps…”, a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 3
“Petroleros”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 9
“Llegenda Palamosina. La Mà del Gegant”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 12-13
“El perdal”, a Proa, núm. 84 (desembre de 1962), p. s/n
“El millor Present de Reis”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 6
“Arboles”, a Proa, núm. 86 (febrer de 1963), p. 11
“Visita al Zoo”, a Proa, núm. 87 (març de 1963), p. 7
“Peces curiosos y raros”, a Proa, núm. 88 (abril de 1963), p. 7
“Personatges llegendaris”, a Proa, núm. 89 (maig de 1963), p. 6
“Desde la Argentina”, a Proa, núm. 89 (maig de 1963), p. 7
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“El Pararrayos y las Antenas”, a Proa, núm. 90 (juny de 1963), p. 8
“El sello vanidoso (Fábula)”, a Proa, núm. 91 (juliol de 1963), p. 5
“Instrumentos de cambio primitivo”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 4-5
“Peces y peces”, a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 9
“Caballos de mar”, a Proa, núm. 97 (gener de 1964), p. 5
“Coleccionismo”, a Proa, núm. 99 (març de 1964), p. 8
“Marina”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 21-22
“El Bumerang (Ecos del Museo)”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 12
“Folklore. Pirámides humanas”, a Proa, núm. 103 (agost de 1964), p. 7
“Notas sobre Palamós”, a Proa, núm. 104 (setembre de 1964), p. 8
“Cosas que se van perdiendo”, a Proa, núm. 105 (octubre de 1964), p. 6
“Tradiciones “El Vot del Pelegri”, a Proa, núm. 105 (octubre de 1964), p, 7
“Bolets”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 8-9
“Casos vividos. El Hombre y la Calabaza”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 11
“Cosas que desaparecen”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 10
“Malacologia”, a Proa de Palamós, núm. 3 (juny de 1965), p. 9
“Malacologia”, a Proa de Palamós, núm. 4 (juliol de 1965), p. 5
“Veraneo y Caracoles”, a Proa de Palamós, núm. 12 (març de 1966), p. 11
“Mezcla de apellidos”, a Proa de Palamós, núm. 13 (abril de 1966), p. 11
“Ecos de nuestro Museo. Malacologia (A Don Antonio Maldonado de Fuengirola)”,
a Proa de Palamós, núm. 20 (novembre de 1966), p. 9
“Curiosidades. Aves viajeras”, a Proa de Palamós, núm. 25 (abril de 1967), p. 5
“Malacologia. Colección y confusión”, a Proa de Palamós, núm. 30 (octubre de 1967), p, 4
“Impresiones de una Fiesta Mayor”, a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 5
“¡Quinielas!”, a Proa de Palamós, núm. 44 (maig de 1969), p. 4
“Recuerdos de antaño”, a Proa de Palamós, núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 6
“Malacologia (I) Ecos de nuestro Museo”,
a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 7
“Malacologia (II) Ecos de nuestro Museo”,
a Proa de Palamós, núm. 54 (març de 1970), p. 5
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 73 (febrer de 1972), p. 14
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 75 (abril de 1972), p. 17
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 76 (maig de 1972), p. 16
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 80 (octubre de 1972), p. 10
“Anécdotas vividas (Al cabo de cuarenta años)”,
a Proa de Palamós, núm. 83 (febrer de 1973), p. 16
“Coleccionismo”, a Proa de Palamós, núm. 84 (març de 1973), p. 7
“Filatelia y Turismo”, a Proa de Palamós, núm. 87 (juny de 1973), p. 7
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 90 (octubre de 1973), p. 8
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 20
“Pastillas”, a Proa de Palamós, núm. 93 (febrer de 1974), p. 6
“Anécdotas vividas”, a Proa de Palamós, núm. 95 (abril de 1974), p. 16
“Anécdotas vividas (Por los pelos)”, a Proa de Palamós, núm. 104 (març de 1975), p. 10
Ayats, Juan [vegeu pseudònim Staya]
“Los aﬁliados debemos ser cada dia mejores en nuestra misión. Aﬁrma: Javier Amat”,
a Garbí, núm. 9 (gener de 1965), p. s/n
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Ayesta i Boix, Josep
“El dia dels morts”, a Marinada, núm. 61 (desembre de 1918), p. 1872
“Conte de Reis”, a Marinada, núm. 72 (novembre de 1919), p. 164-166
“El no dir les coses a temps (dialeg)”, a Marinada, núm. 75 (febrer de 1920), p. 24-28
“Un passeig en una nit de primavera (A la senyoreta Maria Faig)”,
a Marinada, núm. 76 (març de 1920), p. 42-43
“L’emigrant”, a Marinada, núm. 80 (juliol de 1920), p. 104-106
“Excursió a Tossa”, a Marinada, núm. 82 (setembre de 1920), p. 133-134
“Fulls de ma cartera (Impressions de viatge)”,
a Marinada, núm. 85 (desembre de 1920), p. 181-182
“L’ave Sendra (Records d’infant)”, a Marinada, núm. 88 (març de 1921), p. 233-236
“La llegenda del Castell”, a Marinada, núm. 90 (maig de 1921), p. 262-263
“La llegenda del Castell”, a Marinada, núm. 91 (juny de 1921), p. 276-280
“La facecia d’en Quimet (A la gentil damisel-la na Raquel Faig)”,
a Marinada, núm. 93 (agost de 1921), p. 309-311
“Primera amor”, a Marinada, núm. 100 (març de 1922), p. 42-45
“Planes del meu diari” a Marinada, núm. 103 (juny de 1922), p. 90
“Evocació (A l’amic Jose Mª Ferrán)”, a Marinada, núm. 4 (abril de 1924), p. 56-57
“La Festa Major (Homenatje a la Sta Pepeta Vidiella)”,
a Marinada, núm. 5 (maig de 1925), p. 71-75

B
Bach, Arcadi
“Lliure com les ﬂors boscanes….”, a Nostre Ideal Club, núm. 3 (març de 1936), p. 28-30
“Parlament”, a Nostre Ideal Club, núm. 6 (juny de 1936), p. 61-62
“El Festival Escolar”, a Nostre Ideal Club, núm. 8 (agost de 1936), p. 86
“Als nostres consocis”, a Nostre Ideal Club, núm. 9 (setembre de 1936), p. 98-99
“Manuel Kant (Homes ilustres del segle passat)”,
a Nostre Ideal Club, núm. 11 (desembre de 1936), p. 127
Badia, Paquita
“La meva vida”, a Marinada, núm. 187 (juliol de 1929), p. 102
Ballesta, Francisco (Escogedor)
“Cosmopolitismo (¡Venganza¡!Venganza¡)”,
a La Labor Corchera, núm. 5 (20 de març de 1892), p. 4
Banyeres, Jaume
“Cultural (Perquè hi ha pocs melòmans)”,
a Nostre Ideal Club, núm. 9 (setembre de 1936), p. 104-105
Bañeras, Albert
“Una aclaració”, a Costa Brava, núm. 43 (8 de setembre de 1928), p. 4
“Critica teatral”, a Costa Brava, núm. 40 (11 d’agost de 1928), p. 4-5
Bañeras, Santiago
“La Villa en estadística”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 4
“Música (Clavé)”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 10
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“Música (Oir sin provecho)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 10-11
“Música (Un critico valiente)”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 10
“Música ( José Casanovas)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 10
“Música (Concierto en la Casa de Cultura)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 10
“Música (Casanovas. Barceló)”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 12
“Arte y artistas (Criticas injustas)”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 15
“Arte y artistas (Criticas injustas)”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 12
“Arte y artistas (Su alma tiene la palabra)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 12-13
“La Orquesta de Cámara de Gerona”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 13
“El tren”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 3
“Coses de l’atzar”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 4
“L’orquesta vermella”, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 4
“Tiene razón el sardanista”, a Proa, núm. 23 (octubre de 1957), p. 11
“La villa en estadística”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. 27
“Coros (Lo que fué y lo que puede ser)”, a Proa, núm. 26 (gener de 1958), p. 8
“Un heroi (El Patró Marti Badia de Palamós”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 10-11
“Temas locales (Con todo respeto a unas consideraciones)”,
a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 7
“Carnet de music”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 5
“Entre Azul y Amarillo”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 1
“Entre Azul y Amarillo”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 5
“Carnet de músic”, a Proa, núm. 38 (gener de 1959), p. 5
“Homes i coses de Palamós”, a Proa, núm. 40 (març de 1959), p. 2-4
“Entre Azul y Amarillo”, a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 3
“Arte y Artistas (La sardana, tema actual)” a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 8
“Arte y Artistas (Federico Chopin)”, a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. 4
“Arte y Artistas (Bienvenida la música barata)”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 7
“Entre Blau i Groc (Petita auca d’un gos)”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 6
“Rellotge de sorra”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 14
“Vicenç Bou”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 1
“Bona música a Palamós”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 6-7
“Entre Azul y Amarillo”, a Proa, núm. 59 (novembre de 1960), p. 5
“Arte y Artistas (Mariano Perelló, nuestro maestro)”,
a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 11
"Palamós. Anys enrera”, a Proa, núm. 64 (abril de 1961), p. 4
“La Coral Faura”, a Proa, núm. 65 (maig de 1961), p. 5
“Coses de tapers”, a Proa, núm. 66 (juny de 1961), p. 4
“La cançó de La Fosca”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 6
“Hem d’anar a la Punta del Moli”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 15
Barceló i Bou, Ll.
“Sa Galera (assaig de rondalla)”, a Marinada, núm. 11 (octubre de 1914), p. 173-175
“Tot passant”, a Marinada, núm. 48 (novembre de 1917), p. 175-176
“Tot passant”, a Marinada, núm. 50 (gener de 1918), p. 4-5
“Tot passant”, a Marinada, núm. 55 (juny de 1918), p. 85-86
“El captiveri d’en gat”, a Marinada, núm. 60 (novembre de 1918), p. 169-171
“Tot passant”, a Marinada, núm. 80 (juliol de 1920), p. 102-103
“La platja de Ca Na Margarida”, a Marinada, núm. 98 (gener de 1922), p. 13-14
“S’Alguer”, a Marinada, núm. 103 (juny de 1922), p. 92-93
U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )

337

VIII.

L L I S TA A L FA B È T I C A D 'A U T O R S I D 'A R T I C L E S P E R P U B L I C A C I O N S

B
“Una llegenda de la Fosca”, a Marinada, núm. 107 (octubre de 1922), p. 159-160
“Per l’Empordà”, a Marinada, núm. 109 (desembre de 1922), p. 189-191
“La Torre Valentina”, a Marinada, núm. 112/113 (març/abril de 1923), p. 232-233
“Les gallines de Canapost van a pondré a Peratallada (Dita popular),
a Marinada, núm. 116 (juliol de 1923), p. 292-293
“De Palamós a Puigcerdà (Notes d’un excursionista)”,
a Marinada, núm. 117 (agost de 1923), p. 310-314
“El molinet”, a Marinada, núm. 10 (octubre de 1924), p. 128-129
“Trescant per les serres”, a Marinada, núm. 5 (maig de 1925), p. 63-65
“El Senyoriu de Vilarromà (Masos i terratinents en 1315)”,
a Marinada, núm. 7 (juliol de 1925), p. 95-97
“El Senyoriu de Vilarromà (continuación)”,
a Marinada, núm. 8 (agost de 1925), p. 111-114
“El Senyoriu del Castell de Vilarromà (acabament)”,
a Marinada, núm. 9 (setembre de 1925), p. 128-131
“La Mare de Déu de les Noies (Une costum calongine)”,
a Marinada, núm. 12 (desembre de 1925), p. 179-180
“Trescant per l’Empordà”, a Marinada, núm. 3 (març de 1926), p. 33-36
“Dalt les Gabarres”, a Marinada, núm. 4 (abril de 1926), p. 49-50
“Quadret palamosi”, a Marinada, núm. 151/152 (maig/juny de 1926), p. s/n
“Una volta per la muntanya”, a Marinada, núm. 155 (setembre de 1926), p. 133-135
“Una altre Gràcia de l’Empordà (Palau-sator)”,
a Marinada, núm. 155 (setembre de 1926), p. 139-140
“Una excursió interessant”, a Marinada, núm.161 (març de 1927), p. 35-36
“Notes folk-lòriques”, a Marinada, núm. 162 (abril de 1927), p. 49-51
“Palamós de cada dia”, a Marinada, núm. 162/163 (maig/juny de 1927), p. s/n
“Tot passant (Teatre, Cinema, Fútbol)”, a Marinada, núm. 167 (novembre de 1927), p. 124
“Elogi a St. Antoni”, a Costa Brava, núm. 1 (12 de novembre de 1927), p. 3
“Les Gabarres (Una excursió interessant)”, a Marinada, núm. 172 (abril de 1928), p. 49-51
“El mercat de Palamós”, a Marinada, núm. 173/174 (maig/juny de 1928), p. s/n
“Una excursió a Requesens”, a Marinada, núm. 173/174 (maig/juny de 1928), p. s/n
“Montseny”, a Marinada, núm. 175 (juliol de 1928), p. 97-99
“L’últim de la colla (Fantasia)”, a Marinada, núm. 175 (juliol de 1928), p. 103-104
“Una visita a Foixà”, a Marinada, núm. 177 (setembre de 1928), p. 129-130
“Una excursió a Rupit”, a Marinada, núm. 182 (febrer de 1929), p. 21-23
“La transformació de la Costa Brava”, a Marinada, núm. 187 (juliol de 1929), p. 97-98
“Palamós”, a Marinada, núm. 200 (agost de 1930), p. 289-291
“La Vall de Molins”, a Marinada, núm. 201 (setembre de 1930), p. 305-306
“Resseguint el Montseny”, a Marinada, núm. 203 (novembre de 1930), p. 337-339
“Resseguint el Montseny”, a Marinada, núm. 204 (desembre de 1930), p. 356-3
“El Comtat de Palamós”, a Terra Nostra, núm. 1 (juny de 1935), p. 4
“Palamós en 1718”, a Terra Nostra, núm. 2 (desembre de 1935), p. 11-12
“La Costa Brava”, a Nostre Ideal Club, núm. 6 (juny de 1936), p. 67
“Del Palamós antic”, a Nostre Ideal Club, núm. 9 (setembre de 1936), p. 97
“Del temps passat”, a Nostre Ideal Club, núm. 12 (primer trimestre de 1937), p. 140-141
“Una tradición de “Font Morisca o El Crit””, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 21
“Bones Festes”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 3
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Bardolet, Francisco
“La gran cuestión”, a La Redención Obrera, núm. 17 (10 de juny de 1900), p. 2
“La gran cuestión”, a La Redención Obrera, núm. 19 (24 de juny de 1900), p. 1
Barnés i Costart, Conrad
“El meu pinsà (Al coral amic Lluis Comas i Xandri)”,
a Marinada, núm. 65 (abril de 1919), p. 58-59
“Records d’infantesa (Agre-dolç)”, a Marinada, núm. 85 (desembre de 1920), p. 184
“En Tià cel”, a Marinada, núm. 92 (juliol de 1921), p. 294-295
“Oda a la joventut”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Baró Besoli, Joan
“Una tarde desd’ el far (va per En Juli Ribas ferm amich)”,
a L’Estudiant, núm. 15 (9 de juliol de 1911), p. 121
“Sense nom”, a L’Estudiant, núm. 17 (23 de juliol de 1911), p. 139-140
Baster, F.
“Becas municipales”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 15-16
”¿Quién vigila las playas?”, a Proa de Palamós, núm. 7 (octubre de 1965), p. 5
“En Palamós sobran playas (Requiem por La Catifa)”,
a Proa de Palamós, núm. 15 (juny de 1966), p. 1-2
“Labor del “Casal d’Estiu” Diálogo con Mn. Salomó Marqués”,
a Proa de Palamós, núm. 18 (setembre de 1966), p. 10-11
“Las subcomisiones de la C.I.T.E”, a Proa de Palamós, núm. 19 (octubre de 1966), p. 6
“La vida en serio: Elecciones”, a Proa de Palamós, núm. 19 (octubre de 1966), p. 7
“¿Servicios Públicos?”, a Proa de Palamós, núm. 20 (novembre de 1966), p. 5
“Palamós dijo no a los silos de cemento”, a Proa de Palamós, núm. 31
(novembre/desembre de 1967), p. 3-5
“Los silos otra vez”, a Proa de Palamós, núm. 33 (febrer de 1968), p. 3-4
Bech, M. de la Concepció
“Literaria (Visions emocionals de Palamós)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 3 (març de 1936), p. 26-27
“La Societat actual i l’obra del Nostre Ideal Club”, a Nostre Ideal Club,
núm. 7 (juliol de 1936), p. 76-77
Becquer, Nét
“Un idili”, a La Manguera, núm. 11 (4 de setembre de 1909), p. 3-4
Besalle, A. de la
“Plans desbaratats”, a La Manguera, núm. 11 (4 de setembre de 1909), p. 5-6
Blanch, E.
“Entreteniments”, a El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 4
Boada, V.
“El carnaval (A los hermanos Maria y Jose Boada y Guarro)”, a Semanario de Palamós,
núm. 21 (21 de febrer de 1884), p. 60
“D. Gerónimo Pons. (E.P.D.)”, Semanario de Palamós, núm. 24 (13 de març de 1884), p. 84
Boﬁll, Lluís
“Carta abierta”, a Proa, núm. 73 (gener de 1962), p. 1
“Cirurgia urbana. La cara de Palamós canvia de perﬁl”, a Proa, núm. 74 (febrer de 1962), p. 10-11
“Cuando suena el pito. El Fútbol y su Código Penal”, a Proa, núm. 75 (març de 1962), p. 7-8
“Esquema de la evolución del mercado. Competencia, calidad, precio”,
a Proa, núm. 76 (abril de 1962), p. 4-5
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“Apunts per demà. Dues fases de la Costa Brava”, a Proa, núm. 77 (maig de 1962), p. 1-2
“Los herbicidas”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 5
“La Biblioteca Municipal”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 10-11
“Entre escada y escada”, a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 1
“El Cañon y su Calle”, a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 4
“Els de bona fe i els altres”, a Proa, núm. 80 (agost de 1962), p. 5
El termómetro británico quiere europeizarse”, a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 5
“El boxeo en el banquillo”, a Proa, núm. 88 (abril de 1963), p. 3-4
“El plazo de entrega”, a Proa, núm. 89 (setembre de 1963), p. 4-5
“Conferencia por el P. Venancio Marcos”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 4
“Pinturas y Esculturas de Jacinto Morera”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 6
“Cuatro cosas sobre los pulpos”, a Proa, núm. 98 (febrer de 1964), p. 4-5
“El II Salón Náutico de Barcelona”, a Proa, núm. 99 (març de 1964), p. 3-4
“El Hidrofoil (Un barco que casi vuela)”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 13-14
“El futuro de nuestro Puerto”, a Proa de Palamós, núm. 4 (juliol de 1965), p. 1-3
“La publicidad implacable”, a Proa de Palamós, núm. 5 (agost de 1966), p. 2-3
“Dos retablos”, a Proa de Palamós, núm. 7 (octubre de 1965), p. 12-15
“Ya vale”, a Proa de Palamós, núm. 8-9 (novembre /desembre de 1965), p. 11-12
“Cuatro apuntes sobre turismo”, a Proa de Palamós, núm. 13 (abril de 1966), p. 1-3
“Sobre la personalitat de Victor Català”, a Proa de Palamós, núm. 13 (abril de 1966), p. 12-15
“Obras”, a Proa de Palamós, núm. 19 (octubre de 1966), p. 1-3
“Mantenimiento y baches”, a Proa de Palamós, núm. 20 (novembre de 1966), p. 1-2
“Agua”, a Proa de Palamós, núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 3
“La cara de Palamós”, a Proa de Palamós, núm. 29 (setembre de 1967), p. 1-2
“Navegantes solitarios. Un joven de 65 años”, a Proa de Palamós,
núm. 29 (setembre de 1967), p. 6-7
“El “San Felipe” navio del siglo XVII”, a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 3-4
“Palamós ¿Puerto petrolero?”, a Proa de Palamós, núm. 43 (febrer de 1969), p. 1-2
“El “intimo amigo mio” una arma sin licencia”, a Proa de Palamós,
núm. 49 (setembre de 1969), p. 3
“¿Atasco? (Hacia un Centro de Extensión Cultural)”, a Proa de Palamós,
núm. 50 (octubre de 1969), p. 10-11
“La desescalada del Boxeo”, a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 2-4
“Proteger al consumidor (Todos somos consumidores)”, a Proa de Palamós,
núm. 55 (abril de 1970), p. 4-5
“L’altra cara del progres”, a Proa de Palamós, núm. 56 (maig de 1970), p. 3
“Homenaje a Luciano Vergara”, a Proa de Palamós, núm. 59 (setembre de 1970), p. 4
“Al voltant de la Sardana (Homenatge a Josep Mateu i Mateu”, a Proa de Palamós,
núm. 59 (setembre de 1970), p. 5
“Ja seria hora (Les joies de les imatges)”, a Proa de Palamós, núm. 60 (octubre de 1970), p. 1-3
“El bergantín “Maria Mercedez” para el Museo de Palamós (Modelismo naval)”,
a Proa de Palamós, núm. 61 (novembre/desembre de 1970), p. 10-11
“Carta oberta a un desconegut”, a Proa de Palamós, núm. 68 (juliol/agost de 1971), p. 1-2
“Alrededor del mundo con escala en Palamós”,
a Proa de Palamós, núm. 72 (gener de 1972), p. 5-7
“Jordi Elias”, a Proa de Palamós, núm. 77 (juny de 1972), p. 3-4
“L’Orfeó Gracienc a Palamós (Música)”, a Proa de Palamós,
núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 16
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“Els jardins de Cap Roig”, a Proa de Palamós, núm. 80 (octubre de 1972), p. 6-7
“Pio Baroja y el mar (Libros)”, a Proa de Palamós,
núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 7-10
“Pequeña divagación sobre la moda”, a Proa de Palamós, núm. 84 (març de 1973), p. 4-5
“Un comunista estiuejant a Palamós (Llibres)”, a Proa de Palamós,
núm. 92 (gener de 1974), p. 3
“El I Concurs de Teatre Infantil (Teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 97 (juny de 1974), p. 16-17
“Quatre concerts (Música)”, a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 8
“Miquel Oliva i Prat”, a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 4
“Les masies de Calonge”, a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 11
“El Código Alimentario”, a Proa de Palamós, núm. 103 (febrer de 1975), p. 2
“Sobre la forma más deportiva de navegar a la vela”, a Proa de Palamós,
núm. 104 (març de 1975), p. 4-5
“Poesia femenina catalana (Llibres)”, a Proa de Palamós, núm. 105 (abril de 1975), p. 2
“Fins al darrer mot. Presentada per La Gespa el 14 de maig (Teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 106 (maig de 1975), p. 2
“Palamós en un mes”, a Proa de Palamós, núm. 110 (setembre/octubre de 1975), p. 3-4
Bonet, Francesch X. [també signava amb el pseudònim Fra Llatins]
“Música Sacra”, a La Senyera, núm. 4 (13 de març de 1898), p. 1-2
“Sobre las set paraulas”, a La Senyera, núm. 7 (3 d’abril de 1898), p. 1
“De fora casa”, a La Senyera, núm. 9 (17 d’abril de 1898), p. 1-2
“Crónica”, a La Senyera, núm. 11 (1 de maig de 1898), p. 6
“Crónica”, a La Senyera, núm 12 (8 de maig de 1898), p. 5-6
Boliart, Pere
“Qüestions pedagogic ﬁlosóﬁques”, a Marinada, núm. 4 (abril de 1914), p. 54-57

Bosch, Buenaventura
“Maniquís policiacos”, a La Redención Obrera, núm. 10 (22 d’abril de 1900), p. 2
Bosch, Claudi Lluis
“Duas llágrimas”, a La Senyera, núm. 8 (10 d’abril de 1898), p. 3-5
“Vida barcelonina”, a La Senyera, núm. 14 (22 de maig de 1898), p. 1-3
“Confessió tácita”, a La Senyera, núm. 16 (5 de juny de 1898), p. 5-6
Bosch i Barrera, J.
“L’infant i la papallona (A les belles amigues Mercè i Paulina Vila)”,
a Marinada, núm. 25 (desembre de 1915), p. 188
Bosch i Barrera, Miquel
“El caçador dels alps (imitació de Schiller)”, a Marinada, núm. 22 (setembre de 1915), p. 140
Bosch i Viola, Enric
“Juli Garreta”, a Marinada, núm. 11 (novembre de 1925), p. 169-170
Bota Villa, LL.
“Del Carnet Esportiu (Pro Angela Iglesies)”, a Marinada, núm. 197 (maig de 1930), p. 264
Botey, Francesc
“El país de la nit (D’aquesta manera NO!”, a Proa de Palamós, núm. 111 (desembre de 1975), p. 3
Bover, Lluis G.
“L’home os (Estampes)”, a Marinada, núm. 12 (desembre de 1925), p. 195-196
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B
“La recepta meravellosa (A la meva dilecta amiga Na Maria Huguet Aymerich
en penyora de cordialissim afecte)”, a Marinada, núm. 156 (octubre de 1926), p. 154-156
“Les Campanes (A Patrici Clara)”, a Marinada, núm. 185 (maig de 1929), p. 68-69
Bruguer Cruz, Joan
“Recordant…(Als meus amics En A.Roger, R.Serrat, J.Oliu i J.Lumbreras,
Ben afectuosamen)”, a Marinada, núm. 164 (agost de 1927), p. 88-89
“Tardorenca”, a Marinada, núm. 165/166 (setembre/octubre de 1927), p. 105
“Nit de Reis”, a Marinada, núm. 168 (desembre de1927), p. 140-141
“La Mare (a la meva, ben aimada)”, a Marinada, núm. 171 (març de 1928), p. 35-36
“La Festa Major del ceguet (Espectacles del món i la vida)”,
a Marinada, núm. 176 (agost de 1928), p. 118-120
“Miseries….”, a Marinada, núm. 187 (juliol de 1929), p. 103-104
Brunet, Manel
“Ruta d’amor (L. Full de cartera)”, a Marinada, núm. 10 (setembre de 1914), p. 154-158
Burniol, Francisco
“Caridad”, a Semanario de Palamós, núm. 123 (4 de febrer de 1886), p. 2-6
Busquets i Punset, Antón
“Vilaniu (Amb motiu de l’homenatge a Narcis Oller)”,
a Marinada, núm. 8 (agost de 1925), p. 115-116
“Tomàs Roig i Llop”, a Marinada, núm. 3 (març de 1926), p. 42-43
“Pirineu amunt”, a Marinada, núm. 158 (desembre de 1926), p. 183-184
“Eglogues i altres poemes (Llibre póstum de Joan M. Feixas)”,
a Marinada, núm. 159 (gener de 1927), p. 4-5
“El Gran Rei (Novel-la de Miquel Roger i Crosa)”,
a Marinada, núm. 162/163 (maig/juny de 1927), p. s/n

C
Cabarrocas, F.
“Drassanes de Palamós”, a Terra Nostra, núm. 3 (juny 1936), p. 26
Cabarrocas, Fausti
“Epissodi interessant”, a La Senyera, núm. 34 (30 d’octubre de 1898), p. 4-5
Cabarrocas i Lluch, J.
“Insistim….”, a Seny, núm. 34 (gener de 1923), p. 1
Cabot y Rovira, Joaquim
“Recorts y escenes (del Tyrol)”, a La Senyera, núm. 9 (17 d’abril de 1898), p. 2-3
Caldas Bosch, Angel (pvre.)
“Pequeña Teologia de la Pasión”, a Proa, núm. 40 (març de 1959), p. 13
“Oración en un vagon de tercera”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 6
Cama y Cirés, J.
“La luz de los ingenios (1)”, a Semanario de Palamós,
núm. 54 (9 d’octubre de 1884), p. 323-324
“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 56 (23 d’octubre de 1884), p. 338-339
“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 58 (6 de novembre de 1884), p. 354
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“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 60 (20 de novembre de 1884), p. 370-371
“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 62 (4 de desembre de 1884), p. 386-388
“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 63 (11 de desembre de 1884), p. 395
“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 64 (18 de desembre de 1884), p. 402-403
“La luz de los ingenios (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 66 (4 de gener de 1885), p. 2-3
“Los espectáculos de la naturaleza (a mi amigo D. Manuel Lloréns en prueba de alta
consición y distinguido afecto)”, a Semanario de Palamós,
núm. 97 (6 d’agost de 1885), p. 249-250
“Recuerdos y bellezas (de S. Miguel del Fay) (A D.J.J. P y A.)”, a Semanario de Palamós,
núm. 144 (1 de juliol de 1886), p. 209-210
“Recuerdos y bellezas (de S. Miguel del Fay) (A D.J.J. P y A.) (continuación)”,
a Semanario de Palamós, núm. 145 (8 de juliol de 1886), p. 217-218
“Recuerdos y bellezas (de S. Miguel del Fay) (A D.J.J. P y A.) (continuación)”,
a Semanario de Palamós, núm. 146 (15 de juliol de 1886), p. 226-227
“Recuerdos y bellezas (de S. Miguel del Fay) (A D.J.J. P. y A.) (continuación)”,
a Semanario de Palamós, núm. 147 (22 de juliol de 1886), p. 235-236
“D. Narciso Pagés y Prats (articulo necrológico)”, a Semanario de Palamós,
núm. 183 (31 de març de 1887), p. 98-100
“La reunión de La Bisbal”, a Semanario de Palamós,
núm. 221 (22 de desembre de 1887), p. 401-402
Cama, M.
“Entreteniments”, a El Ressò de l’Escola, núm. 4 (26 de maig de 1937), p. 4
Camós, Joan Bta.
“Crim pasional”, a La Senyera, núm. 6 (27 de març de 1898), p. 4
“Un enterro en alta mar (recorts de viatje)”, a La Senyera, núm. 11 (1 de maig de 1898), p. 5
“Egoisme”, a La Senyera, núm. 15 (29 de maig de 1898), p. 5-6
“La vanitat”, a La Senyera, núm. 19 (26 de juny de 1898), p. 6-7
“Una estocaﬁxada”, a La Senyera, núm. 35 (6 de novembre de 1898), p. 4-5
“Societat Casino El Puerto”, a Marinada, núm. 21 (agost de 1915), p. 119-122
“Solitut”, a Marinada, núm. 34 (setembre de 1916), p. 132-135
“Una excursió a Romanyà de la Selva”, a Marinada, núm. 42 (maig de 1917), p. 82-86
“Anècdotes (L’uniformisme)”, a Seny, núm. 5 (setembre de 1920), 43-44
“Paremiologia”, a Terra Nostra, núm. 2 (desembre de 1935), p. 12-13
Camós i Cabruja, LL.
“El patró Marti Badia de Palamós”, a Marinada, núm. 83 (octubre de 1920), p. 145-147
“Fragment d’un procés sobre la riera de l’Audi en el segle XVI”, a Marinada,
núm. 85 (desembre de 1920), p. 177-180
“Un aconteixement històric en el port de Palamós”, a Marinada,
núm. 89 (abril de 1921), p. 241-242
“Contribució a l’història de la Vila de Palamós”, a Marinada,
núm. 1 (gener de 1925), p. 161-165
“A so de tabals no s’agafen llebres”, a Marinada, num. 151/152 (maig/juny de 1926), p. s/n
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C
“Un episodi de la Guerra de l’Independència a la vila de Palamos”,
a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
“Narcis Pagès i Prats”, a Terra Nostra, núm. 1 (juny de 1935), p. 5-6
“Dues lletres reials relatives a la riera de l’Aubi”, a Terra Nostra,
núm. 2 (desembre de 1935), p. 10.11
Camos, Martí
“Legislación”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 19
“Legislación”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 22
“Legislación”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 13
“Legislación”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 19
“Legislación”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 26
“Legislación”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 19
“Legislación”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 25
“Legislación”, a Proa, núm. 15 (febrer de 1957), p. 20
“Legislación”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 17
“Legislación”, a Proa, núm. 20 (juliol de1957), p. 19-20
“Deportes. Palamós, S.C. Campeón Provincial de Aﬁcionados”,
a Proa, núm. 63 (març de 1961), p. 22
“Ciclismo.Pesca”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 15
“Carta abierta. El Futbol. Manantial de discrepancias”, a Proa, núm. 76 (abril de 1962), p. 8
“Deportes. Fútbol. Hagamos una pausa y …recordemos”,
a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 44
Camós, Santiago
“Un aplauso”, a Semanario de Palamós, núm. 37 (12 de juny de 1884), p. 188
“Ligero bosquejo de Tacna”, a Semanario de Palamós,
núm. 74 (26 de febrer de 1885), p. 66-67
Camós, Santiago
“Comiat (Ha estat enderrocat el “Xalet del Padró”)”,
a Proa de Palamós, núm. 54 (març de 1970), p. 7
Campalans, Rafael
“El nacionalisme de Catalunya. Els socialistes i la llibertat dels pobles”,
a Seny, núm. 36 (abril de 1923), p. 2
Camps Arboix, J. de
“Animes excelses”, a Marinada, núm. 62 (gener de 1919), p. 9
Canalejas, E.
“Mujeres y Tauromaquia (Articulo joco-serio)”, a Semanario de Palamós,
núm.17 (24 de gener de 1884), p. 27
Caner, Pere
“Un home i una tasca (Contribució a un homenatge)”,
a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 6-7
“Naixença i creixença de Sant Antoni”, a Proa, núm. 19 (juny de 1957), p. 9-10
“Ensayo sobre Geohistoria”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 9
“A Joan Ivars en el seu aniversari”, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 5
“L’església de Sant Marti”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 5
“Geohistoria de la Peninsula Hispánica”, a Proa, núm. 23 (octubre de 1957), p. 5
“Una festa folk-lòrica perduda”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. 17
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“Dos calongins que han triomfat”, a Proa, 26 (gener de 1958), p. 10-11
“L’art d’En Joaquim Rotllant”, a Proa, núm. 29 (abril de 1958), p. 12
“Momentos Estelares de las Naciones”, a Proa, núm. 38 (gener de 1959), p. 6
“Consideraciones sobre el recto sentido de la Historia”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 16
“Naciones que no han llegado al cénit”, a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 7-8
“Potencia rivales”, a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 7-8
“Naciones extinguidas”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 19
“Continuidad de las Nacionalidades”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 14
“Tinc un amic (A Lluis Xifré Vilaseca)”, a Proa, núm. 52 (març de 1960), p. 4
“Pinzellades del Ripollès i de La Plana”, a Proa, núm. 54 (juny de 1960), p. 19
“En el traspàs de Pere Casademont”, a Proa, núm. 59 (novembre de 1960), p. 7
“Consideracions sobre el Pessebre”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 15
“Autènticament real”, a Proa, núm. 61 (gener de 1961), p. 11
“Futbol i excursionisme”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 9
“La Importancia de la Prehistoria Calongina”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 15
“Calonge en l’Expansió Catalana per la Mediterrània”, a Proa, núm. 68 (agost de 1961), p. 30
“Panorama histórico Calongense”, a Proa, núm. 71 (novembre de 1961), p. 9
“Nit de Nadal a Calonge”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 13
“La huella de la protohistoria en Calonge”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 13
“Las civilizaciones orientales en Calonge”, a Proa, núm. 73 (gener de 1962), p. 7
“El paso de Roma”, a Proa, núm. 74 (febrer de 1962), p. 19
“El Huracán de los Bárbaros”, a Proa, núm. 75 (març de 1962), p. 8
“La fugaz pisada del Islam”, a Proa, núm. 77 (maig de 1962), p. 15
“La Epoca de la Formación Nacional en Calonge”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 11
“A Migjorn, Tramontana”, a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 5-7
“Calonge en el periodo de la Consolidación y Expansión”, a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 8
“Una nit a Cala Gogó”, a Proa, núm. 80 (agost de 1962), p. 8-10
“Calonge en la Epoca de la Decadencia Nacional”, a Proa, núm. 80 (agost de 1962), p. 10
“Sol, aigua, roques i pins”, a Proa, núm. 81 (setembre de 1962), p. 11
“Calonge en el Periodo Romántico”, a Proa, núm. 81 (setembre de 1962), p. 11
“Entre el capvespre i l’alba”, a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 6
“Calonge en la época actual”, a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 7
“Inquietud”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 13
“La Premsa Calongina”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 14
“Calonge en Enero”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 8
“Calonge en Febrero”, a Proa, núm. 86 (febrer de 1963), p. 10
“Calonge en Marzo”, a Proa, núm. 87 (març de 1963), p. 10
“Calonge en Abril”, a Proa, núm. 88 (abril de 1963), p. 15
“Calonge en Mayo”, a Proa, núm. 89 (maig de 1963), p. 8
“Calonge en Junio”, a Proa, núm. 90 (juny de 1963), p. 16
“Calonge en Julio”, a Proa, núm. 91 (juliol de 1963), p. 8
“Calonge en Agosto”, a Proa, núm. 92 (agost de 1963), p. 14
“Calonge en Septiembre”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 10
“Una industria desapareguda”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 10
“Calonge en Octubre”, a Proa, núm. 94 (octubre de 1963), p. 5
“Conrad Vilar Rubau”, a Proa, núm. 94 (octubre de 1963), p. 5-6
“Calonge en Noviembre”, a Proa, núm. 95 (novembre de 1963), p. 10
“Calonge en Diciembre”, a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 17
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“Un nou Dolmen a Romanyà de la Selva?”, a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 17
“Gelabert de Cruïlles. IV Señor de Calonge”, a Proa, núm. 97 (gener de 1964), p. 15-16
“Calonge en invierno”, a Proa, núm. 98 (febrer de 1964), p. 12-13
“Biograﬁas de calongenses. José de Vila Mir”, a Proa, núm. 99 (març de 1964), p. 14
“Biograﬁas de calongenses. Martin Oliver Cruañas”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 34
“Un nou dolmen a les Gavarres”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 33-34
“Calonge en Primavera”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 20
“Biograﬁas de calongenses. Martin Vilar Aboia”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 20
“Calonge en verano”, a Proa, núm. 103 (agost de 1964), p. 9
“Biograﬁas de calongenses. Esteban Roura Ponjoan”, a Proa, núm. 104 (setembre de 1964), p. 9
“Biograﬁas de calongenses. Andrés Pallimonjo Jofre”, a Proa, núm. 105 (octubre de 1964), p. 12
“Calonge en otoño”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 18
“El Nadal Gran”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 18
“Biograﬁas de calongenses. Narciso Molla Presas, presbítero”, a Proa,
núm. 107 (desembre de 1964), p. 18
“Panegirico del agricultor calongense”, a Proa, núm. 108 (gener de 1965), p. 10
“Una Estació Prehistòrica inèdita: La Barraca de N’Oller”, a Proa,
núm. 110 (març de 1965), p. 14
“La Perdiu ferida”, a Proa, núm. 110 (març de 1965), p. 15
“Biograﬁa de calongenses. Patricio Clara y Carles”, a Proa de Palamós, núm. 1 (abril de 1965), p. 9
“Biograﬁa de calongenses. Juan Barceló Masferrer)”, a Proa de Palamós,
núm. 2 (maig de 1965), p. 14
“Calonge. Arturo Mundet”, a Proa de Palamós, núm. 4 (juliol de 1965), p. 12
“La destrucción de los pozos comunales”, a Proa de Palamós, núm. 8-9
(novembre/desembre de 1965), p. 20-21
“Ensayos sobre Geohistoria. La Reconquista es un mito”, a Proa de Palamós,
núm. 10 (gener de 1966), p. 8
“La Cova de la Roca des Gat Vaire”, a Proa de Palamós, núm. 14 (maig de 1966), p. 15
“Les Pedres Dretes de Ruàs”, a Proa de Palamós, núm. 19 (octubre de 1966), p. 14
Un capitell pre-romànic”, a Proa de Palamós, núm. 23 (febrer de 1967), p. 15
“Calonge. Dades retrospectives”, a Proa de Palamós, núm. 24 (març de 1967), p. 14
“Damuk, l’home de la Cavorca”, a Proa de Palamós, núm. 25 (abril de 1967), p. 10-11
“El sistema defensiu Calongi durant l’Edat Mitjana”, a Proa de Palamós,
núm. 26 (maig de 1967), p. 14
“Girsto, l’home de Castell Barri”, a Proa de Palamós, núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 11
“Hirham, el fenici”, a Proa de Palamóss, núm. 29 (setembre de 1967), p. 10
“Panondas, el grec”, a Proa de Palamós, núm. 30 (octubre de 1967), p. 7
“Astràbil, el Cartaginès”, a Proa de Palamós, núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 10
“Esteve, el primer cristià”, a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 7
“Numismàtica calongina”, a Proa de Palamós, núm. 33 (febrer de 1968), p. 9
“Màrius, el romà”, a Proa de Palamós, núm. 34 (març de 1968), p. 9
“Gisalsind, el visigod”, a Proa de Palamós, núm. 35 (abril de 1968), p. 6
“Al-Mutàdit, el sarrai”, a Proa de Palamós, núm. 36 (maig de 1968), p. 7
“Ermold, el franc”, a Proa de Palamós, núm. 37 (juny de 1968), p. 8
“Fadric, l’home del Carrer dels Sastres”, a Proa de Palamós,
núm. 38 (juliol/agost de 1968), p. 13
“Levi, el jueu”, a Proa de Palamós, núm. 39 (setembre de 1968), p. 8
“Gilabert, el baró”, a Proa de Palamós, núm. 40 (octubre de 1968), p. 9
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“Periquet, el joglar”, a Proa de Palamós, núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 12
“Guillem, el soldat”, a Proa de Palamós, núm. 42 (gener de 1969), p. 8
“Bernat, el remensa”, a Proa de Palamós. núm. 43 (febrer de 1969), p. 8
“Blai, l’artesà”, a Proa de Palamós, núm. 45 (abril de 1969), p. 10
“Pau, l’eremita”, a Proa de Palamós, núm. 46 (maig de 1969), p. 9
“Goliat, el guaita”, a Proa de Palamós, núm. 47 (juny de 1969), p. 8
“Adelaisa, la monja”, a Proa de Palamós, núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 16
“Marc, el segador”, a Proa de Palamós, núm. 49 (setembre de 1969), p. 8
“Mossèn Anselm, el clergue”, a Proa de Palamós, núm. 50 (octubre de 1969), p. 15
“Domènec, el senyor del mal ús”, a Proa de Palamós,
núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 16
“Bonifaci, el propietari”, a Proa de Palamós, núm. 52 (gener de 1970), p. 13
“Calonge. Un Club i uns Colors”, a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 15
“Eladi, el primer taper”, a Proa de Palamós, núm. 54 (març de 1970), p. 10
“Vallmanya, l’Afrancesat”, a Proa de Palamós, núm. 55 (abril de 1970), p. 10
“En Pep, l’home de la vinya”, a Proa de Palamós, núm. 56 (maig de 1970), p. 14
“Victor, el federal”, a Proa de Palamós, núm. 57 (juny de 1970), p. 7
“Rossend, el contrabandista (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 76 (maig de 1972), p. 10
“Melenas, barbas y otras yerbas”, a Proa de Palamós, núm. 76 (maig de 1972), p. 11
“Don Baltasar, l’Americano (Époques i Figures)”, a PProa de Palamós,
núm. 77 (juny de 1972), p. 5
“El Jordi Elias que vaig conèixer”, a PProa de Palamós, núm. 77 (juny de 1972), p. 6
“Jaume, el soldat de Filipines (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 78 (juliol de 1972), p. 10
“El que és nostre”, a Proa de Palamós, núm. 78 (juliol de 1972), p. 11
“Tomeu, el peó caminer”, a Proa de Palamós, núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 12
“La Muntanya (Croquis del Baix Empordà)”, a Proa de Palamós,
núm. 80 (octubre de 1972), p. 14
“La Muntanya (Croquis del Baix Empordà)”, a Proa de Palamós,
núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 14
“La Marina II (Croquis del Baix Empordà)”, a Proa de Palamós,
núm. 82 (gener de 1973), p. 8-9
“Dionis, el pescador (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 83 (febrer de 1973), p. 14
“La Plana (Croquis del Baix Empordà)”, a Proa de Palamós, núm. 84 (març de 1973), p. 8-9
“Enric, l’aliadòﬁl. Humbert, el germanòﬁl (Époques i ﬁgures)”,
a Proa de Palamós, núm. 85 (abril de 1973), p. 10
“Marti, el pelador (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 86 (maig de 1973), p. 6
“Narcis, el caçador (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 87 (juny de 1973), p. 8
“Patrici, el comptable (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 88 (juliol de 1973), p. 10
“L’Enciclopèdia Catalana”, a Proa de Palamós, núm. 88 (juliol de 1973), p. 11
“Don Francesc, el metge (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 89 (agost/setembre de 1973), p. 10
“Ignasi l’emigrant (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 90 (octubre de 1973), p. 6
“Lluis l’home d’esquerres. Joaquim, l’home de dretes (Époques i Figures)”,
a Proa de Palamós, núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p.12
“Ventura, el milicia (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 92 (gener de 1974), p. 18
“Santiago, l’emboscat (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 93 (febrer de 1974), p. 7
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“Eulàlia, la vidua de guerra. Soﬁa, la vidua d’un afusellat (Époques i Figures)”,
a Proa de Palamós, núm. 94 (març de 1974), p. 6
“Genis, el ﬁll de l’exiliat (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 95 (abril de 1974), p. 8
“Serapi, el caragirat (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 96 (maig de 1974), p. 8
“Benet, l’estraperlista (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 97 (juny de 1974), p. 9
“Mercè, la noia que va a la fàbrica (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 98 (juliol de 1974), p. 11
“Manuel, l’hoteler (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 12
“Alvar, el botiguer (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 10
“Antonio, l’immigrant (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 101 (novembre/desembre de 1974), p. 16
“Joan Maria, el jove de l’auto nou (Époques i Figures)”, a Proa de Palamós,
núm. 102 (gener de 1975), p. 16
“Jordi, l’inconformista”, a Proa de Palamós, núm. 103 (febrer de 1975), p. 9
“Maria, la dona de la llar”, a Proa de Palamós, núm. 104 (març de 1975), p. 11
“Un document de l’Arxiu del Castell de Calonge”, a Proa de Palamós,
núm. 105 (abril de 1975), p. 10
“Plasmòdium, el microbi (Bestiari)”, aProa de Palamós, núm. 106 (maig de 1975), p. 6
Gila, la medusa (Bestiari). Món vivent II”, a Proa de Palamós, núm. 107 (juny de 1975), p. 8
“Leucó, l’esponja (Bestiari). Món vivent III”, a Proa de Palamós, núm. 108 (juliol de 1975), p. 9
“Lumbric, el cuc (Bestiari). Món vivent IV”, a Proa de Palamós,
núm. 109 (agost de 1975), p. 11
“Fucsina, la libèl-lula (Bestiari). Món vivent V”, a Proa de Palamós,
núm. 110 (setembre/octubre de 1975), p. 15
“Desembre abans”, a Proa de Palamós, núm. 111 (desembre de 1975), p. 6
“Maroca, la llagosta (Bestiari-6). Món vivent”, a Proa de Palamós,
núm. 111 (desembre de 1975), p. 7
Cano, Bernardo
“Sobre la crisis corchera”, a Semanario de Palamós, núm. 2 (18 d’octubre de 1883), p. 1-2
“Más sobre la crisis corchera” a Semanario de Palamós,
núm. 9 (29 de novembre de 1883), p. 2-3
Capdevila, Manuel
“Un crim frustrat”, a Marinada, núm. 12 (desembre de 1924), p. 150-154
Carcasés, C.
“Entreteniments”, El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 4
Carles, Leonila
“Verges”, a Proa, núm. 40 (març de 1959), p. 8-9
Carrera, Jorge (Pbro)
“!Seamos todos mejores¡”, a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 10
Carreras, Cinta
“Del meu bloc de recopilacions”, a Nostre Ideal Club,
núm. 10 (octubre/novembre de 1936), p. 109
Carreras i Barnés, Josep
“Calendari d’un Concili (Concili Vatic II)”, a Proa, núm. 97 (gener de 1964), p. 7-8
“Concili Vaticà II ( Joventuts Culturals Palamosines)”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 36-37
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Carreras Pauli, Cinteta
Retocant”, a La Senyera, núm. 3 (6 d’octubre de 1930), p. 2
Casanovas, I. (Taponero)
“Cosmopolitismo (no hay mal que por bien no venga)”, a La Labor Corchera,
núm. 5 (20 de març de 1892), p. 3
Casas i Farras, Francesc
“La diada de St. Jordi”, a Marinada, núm. 93 (agost de 1921), p. 318
Casas, Ramón
“Avant!!”, a L’Estudiant, núm. 3 (16 d’abril de 1911), p. 20
Casasús, Josep M.
“Juventuts culturals Palamosines (Noticia de la nova canço catalana)”, a Proa,
núm. 97 (gener de 1964), p. 6-7
“Antonio Perez Moya”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 38
Castelar, Emilio
“El jueves santo”, a Semanario de Palamós, núm. 28 (10 d’abril de 1884), p. 1-4
Castell, J.
“El port de Palamós (Les vicissituds del port de Palamós) (La Guerra factor de miseria)”,
a Proa de Palamós, núm. 84 (març de 1973), p. 3
Castelló i Salvador, Enric
“La vida es el pas de una ombra”, a Lliures, núm. 1 (desembre de 1971), p. s/n
“Paraules i Records”, a Proa de Palamós, núm. 9 (octubre de 1973), p. 3
“Sant Pere de Roda (Visions i paisatges)”, a Proa de Palamós,
núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 10
“Núria, sota les neus del Gener”, a Proa de Palamós, núm. 93 (febrer de 1974), p. 3
“Girona. La Catedral sota una nit d’hivern (Visions i Paisatges)”, a Proa de Palamós,
núm. 95 (abril de 1974), p. 5
“Entre el somni i la llegenda…(Rodamón de camins sense tornada)”, a Proa de Palamós,
núm. 96 (maig de 1974), p. 6
“Petit record a Joan Salvat-Papasseit, Poeta”, a Proa de Palamós,
núm. 101 (novembre/desembre de 1974), p. 8
“Puig Sa Calm, cor de la Garrotxa (Visions i Paisatges)”, a Proa de Palamós,
núm. 102 (gener de 1975), p. 7
“Montserrat, sote les hores de la Semana Santa (Visions i Paisatges)”, a Proa de Palamós,
núm. 103 (febrer de 1975), p. 4
“Santa Fe del Montseny, a la primavera (Visions i Paisatges)”, a Proa de Palamós,
núm. 104 (març de 1975), p. 3
“Castellfollit de la Roca. Dibuix d’un paisatge d’estiu (Visions i Paisatges)”,
a Proa de Palamós, núm. 108 (juliol de 1975), p. 8
“Petit record d’Euzkadi”, a Proa de Palamós, núm. 109 (agost de 1975), p. 10
Castelló, J.
“Las Olimpiadas”, a El Cid, núm. 1 (desembre de 1963), p. s/n
“Deportes”, a El Cid, núm. 2 (1964), p. s/n
Castelló, Jaime
“Portavoz hogar”, a Garbí, núm. 9 (gener de 1965), p. s/n.
Castelló, Lluis
“Societat Centro Económico”, a Marinada, núm. 17 (abril de 1915), p. 57-59
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Castelló, Roser
“Pluja d’estels”, a El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 2
Castellvell, P.
“De la mar”, a Marinada, núm. 102 (maig de 1922), p. 70
“Impressions”, a Marinada, núm. 107 (octubre de 1922), p. 155-156
“Tebior del foc de febrer”, a Marinada, núm. 111 (febrer de 1923), p. 220
“La celistia”, a Marinada, núm. 112/113 (març/abril de 1923), p. 236
“Sargantana”, a Marinada, núm. 116 (juliol de 1923), p. 300
Castellvi Vidal, Juan
“¿Campo de aviación en la Costa Brava?”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 14
“Deportes (Futbol)”, a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 17
“Deportes (Futbol)”, a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. 15
“Deportes (Futbol)”, a Proa, núm. 46 (setembre de 1959), p. 14-15
“Deportes (Futbol)”, a Proa, núm. 52 (març de 1960), p. 18
Catalá Camós, Jaime
La aventura del domingo”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 26-27
Catedra de Suñé, M. Pilar
“Mi antepasada Doña Manuela”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. s/n
Caveda, Euripides
“Una familia que canta”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 23
“Palamós a pinzellades”, a Proa de Palamós, núm. 24 (març de 1967), p. 6-7
Cerezo, A.
“El que pensa la joventut palamosina”, a La Senyera, núm. 3 (6 d’octubre de 1930), p. 1-2
Cirrus [pseudònim de Luis Collell Balot]
“Meteorologia local (¿Qué hizo el tiempo en noviembre?)”,
a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. 29
“Meteorologia local (Qué hizo el tiempo en diciembre?)”,
a Proa, núm. 26 (gener de 1958), p. 7
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. 22
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 4
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 29 (abril de 1958), p. 25
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 16
“Meteorologia local (Mayo)”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 4
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 32 (juliol de 1958), p. 10
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 3
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 34 (setembre de 1958), p. 11
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 35 (octubre de 1958), p. 21
“Meteorología local”, a Proa, núm. 36 (novembre de 1958), p. 4
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 20
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 38 (gener de 1959), p. 19
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 7
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 40 (març de 1959), p. 7
“Meteorologia local (Una tormenta de granizo y tramontana)”,
a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 6
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 14
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. 21
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 45 (agost de 1959), p. 7
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“Meteorologia local”, a Proa, núm. 46 (setembre de 1959), p. 8
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 47 (octubre de 1959), p. 19
“Meteorologia local (Muy variable y bruscas bajadas barométricas)”,
a Proa, núm. 49 (desembre 1959), p. 19
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 27
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 13
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 52 (març de 1960), p. 5
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 53 (abril/maig de 1960), p. 12
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 55 (juliol de 1960), p. 20
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 56 (agost de 1960), p. 19
“Meteorologia local (Agosto variable y sin solera)”,
a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 14
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 7
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 59 (novembre de 1960), p. 6-7
“Meteorologia local (Noviembre: Muy variado y ventoso)”,
a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 14
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 61 (gener de 1961), p. 17
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 8
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 63 (març de 1961), p. 21
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 64 (abril de 1961), p. 9-10
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 65 (maig de 1961), p. 3
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 66 (juny de 1961), p. 15
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 18
“Meteorologia local ( Julio Mucho calor; Agosto Mes seco)”,
a Proa, núm. 69 (setembre de 1961), p. 11
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 70 (octubre de 1961), p. 9
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 71 (novembre de 1961), p. 15
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 10.
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 73 (gener de 1962), p. 9
“Meteorologia local (Enero: Variable y un preludio de frio)”,
a Proa, núm. 74 (febrer de 1962), p. 17
“Meteorologia local (Febrero: Hululante y fría Tramontana)”,
a Proa, núm. 75 (març de 1962), p. 4
“Meteorologia local (Marzo: Ligeras precipitaciones y moderados vientos del norte)”,
a Proa, núm. 76 (abril de 1962), p. 10
“Meteorologia local (Abril: Inestabilidad)”, a Proa, núm. 77 (maig de 1962), p. 13
“Meteorologia local (Mayo: Mal tiempo)”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 5
“Meteorologia local ( Junio: La inestabilidad, dueña y señora)”,
a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 2
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 80 (agost de 1962), p. 7
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 81 (setembre de 1962), p. 4
“Meteorologia local (Septiembre: Las primeras precipitaciones)”,
a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 7
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 9
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 84 (desembre de 1962), p. s/n
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 7-8
“Meteorologia local (Enero: Heladas y nieve)”,
a Proa, núm. 86 (febrer de 1963), p. 17-18
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“Meteorologia local”, a Proa, núm. 87 (març de 1963), p. 11
“Meteorologia local (Marzo: Dominio de los vientos del Oeste)”,
a Proa, núm. 88 (abril de 1963), p. 14
“Meteorologia local (Abril: Inestabilidad)”, a Proa, núm. 89 (maig de 1963), p. 13-14
“Meteorologia local (Mayo: Palida primavera)”, a Proa, núm. 90 (juny de 1963), p. 4
“Meteorologia local ( Junio: Discretamente variable)”, a Proa, núm. 91 (juliol de 1963), p. 16
“Meteorologia local (julio: Calor más calor igual a sudor)”,
a Proa, núm. 92 (agost de 1963), p. 17
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 17
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 94 (octubre de 1963), p. 8
“Meteorologia local”, a Proa, núm. 95 (novembre de 1963), p. 20
“Meteorologia local (Enero altas presiones y tiempo regular)”, a Proa,
núm. 98 (febrer de 1964), p. 11
“Meteorologia local (Febrero: Continuó el inofensivo invierno)”, a Proa,
núm. 99 (març de 1964), p. 18
“Meteorologia local (Marzo: De todo un poco)”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 40
“Meteorologia local (Abril: Sin pena ni gloria)”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 17
“Meteorologia local ( Junio: Seco y caluroso)”, a Proa, núm. 102 (juliol de 1964), p. 23
“Meteorologia local ( Julio: Asﬁxiante calor y falta de lluvias)”, a Proa,
núm. 103 (agost de 1964), p. 11
“Meteorologia local (Agosto: Siguió el estiaje)”, a Proa, núm. 104 (setembre de 1964), p. 15
“Meteorologia local (Septiembre: Prolongación del verano)”, a Proa,
núm. 105 (octubre de 1964), p. 13
“Meteorologia local (Octubre: Aparecen las primeras gabardinas)”, a Proa,
núm. 106 (novembre de 1964), p. 18
“Meteorologia local (Noviembre: Largo veranillo)”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 14
“Meteorologia local (Diciembre: Primeros frios y pródigo en precipitaciones)”,
a Proa, núm. 108 (gener de 1965), p. 14
“Meteorologia local (Enero: Apacible)”, a Proa, núm. 109 (febrer de 1965), p. 14
“Meteorologia local (Febrero: Frio y ventoso)”, a Proa, núm. 110 (març de 1965), p. 18
“Meteorologia local (Marzo: Va languideciendo deﬁnitivamente el invierno)”,
a Proa de Palamós, núm. 1 (abril de 1965), p. 17
“Meteorologia local (Abril: Aguas mil)”, a Proa de Palamós, núm. 2 (maig de 1965), p. 17
“Meteorologia local (Mayo: Muy poco primaveral)”, a Proa de Palamós,
núm. 3 (juny de 1965), p. 18
“Meteorologia local ( Junio: Hasta mediados de mes no llega el calor)”, a Proa de Palamós,
núm. 4 (juliol de 1965), p. 10
“Meteorologia local ( Julio: Sin notabilidades meteorológicas)”, aProa de Palamós,
núm. 5 (agost de 1965), p. 17
“Meteorologia local (Agosto: Variable)”, a Proa de Palamós, núm. 6 (setembre de 1965), p. 14
“Meteorologia local (Septiembre: Comienzan prematuramente los tiempos otoñales)”,
a Proa de Palamós, núm. 7 (octubre de 1965), p. 16
“Meteorologia local (Octubre: Lluvioso. Noviembre: Predominan los vientos de poniente)”,
a Proa de Palamós, núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 24
“Meteorologia local (Enero: Prosigue el dulzón invierno)”, a Proa de Palamós,
núm. 11 (febrer de 1966), p. 17
“Meteorologia local (Febrero: Sigue el benigno invierno)”, a Proa de Palamós,
num. 12 (març de 1966), p. 18
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“Meteorologia local (Marzo: Inquieto pero sin traspasarse)”, a Proa de Palamós,
núm. 13 (abril de 1966), p. 19
“Meteorologia local (Abril: Tramontana alternando con los sistemas atlánticos)”,
a Proa de Palamós, núm. 14 (maig de 1966), p. 18
“Meteorologia local (Mayo: Ligeras precipitaciones y aumento de temperaturas)”,
a PProa de Palamós, núm. 15 (juny de 1966), p. 16
“Meteorologia local ( Junio: Llegó el verano)”, a Proa de Palamós,
núm. 16 (juliol de 1966), p. 15
“Meteorologia local ( Julio: Variable)”, a Proa de Palamós, núm. 17 (agost de 1966), p. 9
“Meteorologia local (Agosto: Siguió variable)”, a Proa de Palamós,
núm. 18 (setembre de 1966), p. 18
“Meteorologia local (Septiembre: De verano)”, a Proa de Palamós,
núm. 19 (octubre de 1966), p. 17
“Meteorologia local (Octubre: Los primeros tiempos otoñales)”, a Proa de Palamós,
núm. 20 (novembre de 1966), p. 19
“Meteorologia local (Noviembre: Los primeros frios)”, a Proa de Palamós,
núm. 21 (desembre de 1966), p. 14
“Meteorologia local (Diciembre: Siguen sin aparecer las lluvias tan necesarias y esperadas)”,
a Proa de Palamós, núm. 22 (gener de 1967), p. 15
“Meteorologia local (Enero: Un nortazo, una nevada y escasa lluvia)”,
a Proa de Palamós, núm. 23 (febrer de 1967), p. 18
“Meteorologia local (Febrero: llegaron las lluvias y los temporales)”,
a Proa de Palamós, núm. 24 (març de 1967), p. 18
“Meteorologia local (Marzo: Tiempo variable y sin consecuencias aprovechables)”,
a Proa de Palamós, núm. 25 (abril de 1967), p. 13
“Meteorologia local (Abril: Tiempos variables)”, a Proa de Palamós,
núm. 26 (maig de 1967), p. 19
“Meteorologia local (Mayo: Ni lluvia ni calor)”, a Proa de Palamós,
núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 19
“Meteorologia local ( Julio: Bochornoso)”, a Proa de Palamós, núm. 28 (agost de 1967), p. 13
“Meteorologia local (Agosto: Ha seguido el bochorno)”, a Proa de Palamós,
núm. 29 (setembre de 1967), p. 15
“Meteorologia local (Septiembre: Exagerada alarma ciclónica)”, a Proa de Palamós,
núm. 30 (octubre de 1967), p. 11
“Meteorologia local (Octubre: Preponderancia del veranillo)”, a Proa de Palamós,
núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 18
“Meteorologia local (Noviembre 1967: Las primeras precipitaciones provechosas
contrarrestadas por alguna Tramontana)”, a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 16
“Meteorologia local (Enero: Vientos de Tramontana)”, a Proa de Palamós,
núm. 33 (febrer de 1968), p. 15
“Meteorologia local (Febrero: Aparecen las primeras precipitaciones)”, a Proa de Palamós,
núm. 34 (març de 1968), p. 15
“Meteorologia local (Marzo: Por ﬁn las tan esperadas lluvias)”, a Proa de Palamós,
núm. 35 (abril de 1968), p. 15
“Meteorologia local (Abril: Bajo los efectos de una vacilante Primavera)”, a Proa de Palamós,
núm. 36 (maig de 1968), p. 11
“Meteorologia local (Mayo: Muy variable)”, a Proa de Palamós,
núm. 37 (juny de 1968), p. 16
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“Meteorologia local ( Junio: Entró el verano)”, a Proa de Palamós,
núm. 38 (juliol/agost de 1968), p. 22
“Meteorologia local (Agosto: Variable y sin excesivo rigor estival)”, a Proa de Palamós,
núm. 39 (setembre de 1968), p. 15
“Meteorologia local (Septiembre: Estival)”, a Proa de Palamós, núm. 40 (octubre de 1968), p. 12
“Meteorologia local (Octubre: Muy estival)”, a Proa de Palamós,
núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 22-23
“Meteorologia local (Diciembre: Entró el invierno después de un templado otoño)”,
a Proa de Palamós, núm. 42 (gener de 1969), p. 16
“Meteorologia local (Enero: Llevadero)”, a Proa de Palamós, núm. 43 (febrer de 1969), p. 14
“Meteorologia local (Febrero: El mes loco)”, a Proa de Palamós, núm. 44 (març de 1969), p. 16
“Meteorologia local (Marzo: Predominio de las precipitaciones)”, a Proa de Palamós,
núm. 45 (abril de 1969), p. 16
“Meteorologia local (Abril: Lluvioso)”, a Proa de Palamós, núm. 46 (maig de 1969), p. 14
“Meteorologia local (Mayo: Poco primaveral)”, a Proa de Palamós, núm. 47 (juny de 1969), p. 16
“Meteorologia local ( Junio: Retrasándose la llegada del tiempo estival)”,
a Proa de Palamós, núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 17
“Meteorologia local (Agosto: Bochornoso)”, a Proa de Palamós,
núm. 49 (setembre de 1969), p. 16
“Meteorologia local (Septiembre: Decae el verano con precipitaciones)”,
a Proa de Palamós, núm. 50 (octubre de 1969), p. 19
“Meteorologia local (Octubre: Bonacible y algunas precipitaciones)”, a Proa de Palamós,
núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 19
“Meteorologia local (Noviembre: Variable con algunas precipitaciones tormentosas)”,
a Proa de Palamós, núm. 52 (gener de 1970), p. 17
“Meteorologia local (Enero: Dulzón y casi primaveral)”, a Proa de Palamós,
núm. 53 (febrer de 1970), p. 18
“Meteorologia local (Febrerillo loco con destellos de invernal)”, a Proa de Palamós,
núm. 54 (març de 1970), p. 15
“Meteorologia local (Marzo: Tiempo variable)”, a Proa de Palamós, núm. 55 (abril de 1970), p. 16
“Meteorologia local (Abril: Aguas mil)”, a Proa de Palamós, núm. 56 (maig de 1970), p. 16
“Meteorologia local”, a Proa de Palamós, núm. 57 (juny de 1970), p. 17
“Meteorologia local ( Junio)”, a Proa de Palamós, núm. 58 (juliol/agost de 1970), p. 19
“Meteorologia local (Agosto: Tiempo bonacible pero sin calores excesivos del propio
verano)”, a Proa de Palamós, núm. 59 (setembre de 1970), p. 16
“Meteorologia local (Dulzón Septiembre)”, a Proa de Palamós,
núm. 60 (octubre de 1970), p. 17
“Meteorologia local (Octubre: Tiempos bonacibles con algún primer amago de ambiente
friolero)”, a Proa de Palamós, núm. 61 (novembre/desembre de 1970), p. 20-21
“Meteorologia local (Diciembre 1970: Variable con los primeros frios”, a Proa de Palamós,
núm. 62 (gener de 1971), p. 16
“Meteorologia local (Enero: Variable con algunos amagos frios, pero soportable invernada)”,
a Proa de Palamós, núm. 63 (febrer de 1971), p. 17
“Meteorologia local (Febrero: Sin notable rabia)”, a Proa de Palamós,
núm. 64 (març de 1971), p. 17
“Meteorologia local (Marzo: Tiempo variable con buena presencia de vientos del Norte
y precipitaciones)”, a Proa de Palamós, núm. 65 (abril de 1971), p. 16
“Meteorologia local (Abril)”, a Proa de Palamós, núm. 66 (maig de 1971), p. 18
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“Meteorologia local (Mayo: Tiempo variable y poco primaveral)”, a Proa de Palamós,
núm. 67 (juny de 1971), p. 16
“Meteorologia local ( Junio y comienza el verano)”, a Proa de Palamós,
núm. 68 (juliol/agost de 1971), p. 20
“Meteorologia local (El tiempo en Agosto)”, a Proa de Palamós,
núm. 69 (setembre de 1971), p. 16
“Meteorologia local”, a Proa de Palamós, núm. 70 (octubre de 1971), p. 18
“Meteorologia local (Octubre, sin malicia)”, a Proa de Palamós,
núm. 71 (novembre/desembre de 1971), p. 18
“Meteorologia local (El tiempo en Noviembre y Diciembre de 1971)”,
a Proa de Palamós, núm. 72 (gener de 1972), p. 20
“Meteorologia local (El tiempo en Enero 1972)”, a Proa de Palamós,
núm. 73 (febrer de 1972), p. 16
“Meteorologia local (Febrerilllo loco)”, a Proa de Palamós, núm. 74 (març de 1972), p. 18
“Meteorologia local”, a Proa de Palamós, núm. 75 (abril de 1972), p. 19
“Meteorologia local (El tiempo en Abril)”, a Proa de Palamós, núm. 76 (maig de 1972), p. 17
“Meteorologia local (Mayo)”, a Proa de Palamós, 77 (juny de 1972), p. 18
“Meteorologia local (El tiempo en Julio)”, a Proa de Palamós, núm. 78 (juliol de 1972), p. 16
“Meteorologia local (Agosto)”, a Proa de Palamós, núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 22
“Meteorologia local”, a Proa de Palamós, núm. 80 (octubre de 1972), p. 17
“Meteorologia local”, a Proa de Palamós, núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 22
Clarós, J.
“La ley natural, se impone”, a La Redención Obrera, núm. 10 (22 d’abril de 1900), p. 3
Colom, Juli
“La nostra posición”, a El Programa, núm. 2 (7 de juny de 1931), p. 2
Colomer Trias, José
“La tercera solución (Los problemas de la enseñanza)”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 16
Colomer, P.
“Realisme”, a La Senyera, núm. 3-4. (22 de maig de 1898), p. 3-4
“Flaquesa humana”, a La Senyera, núm. 23 (24 de juliol de 1898), p. 4
Collell Balot, Lluís [pseudònims Cirrus i Marinero]3
“Bahia (Nuestro puerto en diciembre)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 19
“Bahia (Nuestro puerto en enero)”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 17
“Bahia (Nuestro puerto en febrero)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 14
“Bahia (Nuestro puerto en marzo)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 20
“Bahia (El puerto en mayo)”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 21
“Bahia (El puerto en junio)”, a Proa, núm. 8 (juliol de1956), p. 16
“Bahia (El puerto en julio)”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 19-20
“Bahia (El puerto en agosto)”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 21-22
“Bahia (El puerto en octubre)”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 23
“Bahia (El puerto en diciembre)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 14
“Vientos locales”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 7-8
3

S'assenyala que els pseudònims Cirrus i Marinero corresponen a Lluís Collell Balot. Vegeu a:
AHG. Fons Informació i turisme. Delegación Provincial. Comunicació del 16 de febrer de 1971
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“Singladuras (El canal de Suez y la Isla de Barhein)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 6-7
“Singladuras (El canal de Suez y la Isla de Barhein)”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 10-11
“El siniestro de “El Kantara” 21 de junio de 1936”, a Proa, núm. 19 (juny de 1957), p. 7-8
“El crucero turístico “Cabo San Roque” escalará en Palamós”, a Proa,
núm. 20 (juliol de 1957), p. 7-8
“Pasó “El Cabo San Roque””, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 6-7
“Gratitud a González Hontoria”, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 7
“Singladuras (Por el Continente Negro. Viaje a Angola)”, a Proa,
núm. 28 (març de 1958), p. 8-9
Colls, Emilio
“Los Reyes Catolicos”, a Ruta, núm. 1 (9 de febrer de 1949), p. 7
Coma, Ramon (pvre.)
“Parròquia de Santa Maria de Palamós (Història de la seva Fundació)”,
a Fulla Dominical de Palamós, núm. 577 (29 d’abril de 1928), p. 8-13
Comas i Xandri, Lluis
“Il·lusió”, a Marinada, núm. 3 (març de 1914), p. 45
“Bolva errant”, a Marinada, núm. 6 (juny de 1914), p. 90-91
“El pobre boig”, a Marinada, núm. 7 (24 de juny de 1914), p. 103-104
“L’ofrena de l’amada”, a Marinada, núm. 37 (desembre de 1916), p. 182-183
“Frederich Rull (Al novel-lista Miquel Roger i Crosa)”, a Marinada,
núm. 49 (desembre de 1917), p. 192-194
“Instantània”, a Marinada, núm. 51 (febrer de 1918), p. 20-21
Company y Fáges, P.
“L’art d’escriurer”, a Semanario de Palamós, núm. 35 (29 de maig de 1884), p. 170
Condom, Josep
“Els eriçons de mar”, a Nostre Ideal Club, núm. 10 (octubre/novembre de 1936), p. 116-117
Corfort, Xavier
“Joventut”, a Seny, núm. 40 (agost de 1923), p. 1
Corner [pseudònim de Josep Falgueras]
“Deportes (Palamós y su Fútbol)”, a Proa, núm. 26 (gener de 1958), p. 25
“Deportes (Palamós y su Fútbol)”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 23
“Deportes (Fútbol Juvenil)”, a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 22
“Deportes (Fútbol Juvenil. Resumen de una Temporada)”, a Proa,
núm. 32 (juliol de 1958), 23
“Deportes (Fútbol Aﬁcionado. Resumen de una Temporada)”, a Proa,
núm. 33 (agost de 1958), p. 8
“Deportes (Aspectos humorísticos del Fútbol)”, a Proa, núm. 36 (novembre de 1958), p.19
“Deportes (Fútbol Aﬁcionados)”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 17-18
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 55 (juliol de 1960), p. 16
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 13
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p.22
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 59 (novembre de 1960), p. 16
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 19
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 61 (gener de 1961), p. 22
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 15
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 64 (abril de 1961), p. 17
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 65 (maig de 1961), p. 15
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“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 66 (juny de 1961), p. 24
“Deportes. Fútbol (Una temporada memorable)”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 17
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 69 (setembre de 1961), p. 20
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 70 (octubre de 1961), p. 18
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 71 (novembre de 1961), p. 17-18
“Deportes. Fútbol”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 21
“Deportes. Fútbol (Campeonato de Primera Categoria Regional)”,
a Proa, núm. 73 (gener de 1962), p. 16-17
Corominas, J.
“Interviu a: José M. Ramos”, a El Cid, núm. 1 (desembre de 1963), p. s/n
Corominas, Pere
“Les graciès de l’Empordà”, a Marinada, núm. 54 (maig de 1918), p. 76-77
Costa, J.
“Sport”, a Marinada, núm. 17 (abril de1915), p. 63
Costabella, Mossèn
“El Concilio, una Navidad para nuestro tiempo”, a Proa de Palamós,
núm. 10 (gener de 1966), p. 2
Criado, Luis
“Pulsaciones (Sonriase por favor…)”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 14
“Pulsaciones (Salude por favor….)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 18-19
“Que haría usted si se viese sin cabeza?”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 18
Cristall, R.
“Nafres ciutadanes (Veus de l’Àgora)”, a Full del Poble, núm. 1 (12 de març de 1934), p. 1
Crosa Mauri, Andreu
“Musicals (Associació de Música)”, a Marinada, núm. 3 (març-abril de 1925), p. 57-59
“Musicals”, a Marinada, núm. 5 (maig de 1925), p. 74-75
“Petites proses. Tardor”, a Marinada, núm. 10 (octubre de 1925), p. 152
“Del meu diari (Les orenetes)”, a Marinada, núm. 11 (novembre de 1925), 163-164
“Associació de Mùsica Pilar Ruﬁ. Ricard Vives)”, a Marinada,
núm. 11 (novembre de 1925), p. 171
“Del meu diari (L’enterro)”, a Marinada, núm. 12 (desembre de 1925), p. 191
“Festa Major”, a Marinada, núm. 151/152 (maig/juny de 1926), p. s/n
“Del Carnet Esportiu”, a Marinada, núm. 193 (gener de 1930), p. 206
“Del Carnet Esportiu”, a Marinada, núm. 194 (febrer de 1930), p. 219
“Als organitzadors i elements de la “Penya Palamós”, a Marinada,
núm. 195 (març de1930), p. 230
Crosa, Antonio
“Frente a frente”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 4
“Frente a frente (Lord Ashley)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 2-3
“Frente a frente (Matilde Ribas)”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 6
“Frente a frente (Carmen Pages de Lord)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 21
“Frente a frente (Enriqueta Marti de Martinez)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 9
“Frente a frente (Phil Leacock)”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 7-8
“Frente a frente (Mlle Duglore Pizzini)”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 4-5
“Frente a frente (Pastora Imperio)”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 17
“Frente a frente (Señora Clara Boothe Luce)”, a Proa, núm. 9 (agost de1956), p. 8
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“Frente a frente (Humberto de Italia. Ava Gardner)”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 23
“Frente a frente (Gaspar y Julio Matas Danés)”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 8
“Frente a frente (Enrique Vincke)”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 10-11
“Frente a frente (Hermano Amadeo)”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 3
“Frente a frente (Fernando Arqué)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 9-10
“Frente a frente (Roberto Diaz y Eduardo Admetlla)”, a Proa, núm. 15 (febrer de 1957), p. 9
“Frente a frente (Hermano Ambrosio, director)”, a Proa, núm. 16 (març de 1956), p. 18
“Frente a frente (Alfredo Mayo)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 9
“Frente a frente (Capitan Georg H. Kunn)”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 7-8
“Frente a frente (Carlos Pagés Belleville)”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 6
“Frente a frente (Gregorio Humet Vergeli)”, a Proa, núm. 26 (gener de 1958), p. 9
“Frente a frente (Antonio Alvarez”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. 13-14
“Frente a frente (Francisco Suñer)”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 5
“Frente a frente (Mlle. Rita M. Jeker)”, a Proa, núm. 29 (abril de 1958), p. 7-8
“Frente a frente (Garna Zamboni)”, a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 5
“Frente a frente (Salvador Dali)”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 2-3
“Frente a frente (Sir Winston Churchill)”, a Proa, núm. 34 (agost de 1958), p. 8
“Frente a frente (Tercer Oﬁcial del “Thala Dam)”, a Proa, núm. 35 (octubre de 1958), p. 3
“Frente a frente ( Juan Leibacher y Maria Antonietta Zumbrunnen)”, a Proa,
núm. 36 (novembre de 1958), p. 18
“Frente a frente (Rvda Madre Rosa Presas)”, a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 4
“Frente a frente (Valeriano Barceló)”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 10-11
“Frente a frente ( José Colomer)”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 5-6
“Frente a frente (Consuelo Martinez Palet)”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 5
“Frente a frente (4 barbudos en una Apuesta)”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 19-20
“Frente a frente (Mme y Mr. Depret)”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 5-6
“Frente a frente (Vice-Director Juan Rovira)”, a Proa, núm. 52 (març de 1960), p. 11
“Frente a frente (Francis Porcel)”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 9-10
Cuadrado, Josep
“Curiosidad sardanista”, a Proa, núm. 52 (març de 1960), p. 3
Culubret, Eduard
“Nostra literatura”, a Marinada, núm. 197 (maig de 1930), p. 261-263
“Temes socials la política i l’obrer”, a La Senyera, núm. 1 (22 de setembre de 1930), p. 7
“El que pensa la joventut palamosina”, a La Senyera, núm. 4 (13 d’octubre de 1930), p. 1-2
“En tribuna aliena”, a La Senyera, núm. 11 (1 de desembre de 1930), p. 3
“Abreujant”, a La Senyera, núm. 13 (15 de desembre de 1930), p. 2
“Parlem-ne (Política i Apoliticisme)”, a Full del Poble, núm. 3 (14 d’abril de1934), p. 1-2

D
Dalfó, Javier
“Dali y su rincón del Port-Lligat”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 19-20
Dalmáu Carles, J.
“La Primera Enseñanza en España”, a Semanario de Palamós,
núm. 43 (24 de juliol de 1884), p. 234-235
“De Palamós a Flassá (En tren directe)”, a Semanario de Palamós,
núm. 59 (13 de novembre de 1884), p. 363-364
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“De Palamós a Flassá (En tren directe) (continuación, II)”, a Semanario de Palamós,
núm. 60 (20 de novembre de 1884), p. 371-372
“De Palamós a Flassá (En tren directe) (conclusió, III)”, a Semanario de Palamós,
núm. 61 (27 de novembre de 1884), p. 378-379
Dalmau, Wenceslau
“Noctàmbul”, a Marinada, núm. 195 (març de 1930), p. 232
“Puntualitzant”, a Marinada, núm. 196 (abril de 1930), p. 246-247
“Instantània”, a Marinada, núm. 200 (agost de 1930), p. 293-294
“Fariseus”, a La Senyera, núm. 4 (13 d’octubre de 1930), p. 2-3
“Que penseu de la joventut palamosina?”, a La Senyera, núm. 7 (3 de novembre de 1930), p. 1
Delmar, Ferran
“Carnet del Ciutadà (Responsabilitats!)”, a El Programa, núm. 3 (14 de juny de 1931), p. 2
Despi, Joan
“Palamós (proemi)”, a L’Estudiant, núm. 9 (28 de maig de 1911), p. 66
“Palamós (l’arribada)”, a L’Estudiant, núm. 10 (4 de juny de 1911), p. 73-74
“Palamós (el port)”, a L’Estudiant, núm. 12 (18 de juny de 1911), p. 89-91
“Palamós (voltant carrers)”, a L’Estudiant, núm. 14 (2 de juliol de 1911), p. 113-115
“Palamós (la casa de la vila)”, a L’Estudiant, núm. 16 (16 de juliol de 1911), p. 129-130
Deulofeu (Taponero)
“Cosmopolitismo (habremos triunfado)” a La Labor Corchera,
núm. 5 (20 de març de 1892), p. 3

Devall, A
“Que penseu de la joventut palamosina?”, a La Senyera,
núm. 7 (3 de novembre de 1930), p. 1
Domenech y Montaner, Lluis
“La marina de guerra catalana”, a La Senyera, núm. 34 (30 d’octubre de 1898), p. 1-3
Duque, Anselmo
“La luz misteriosa (Episodio fantástico)”, a Semanario de Palamós,
núm. 75 (5 de març de 1885), p. 74-75
“El martes de carnaval (Apuntes sobre el fatalismo)”, a Semanario de Palamós,
núm. 186 (21 d’abril de 1887), p. 122-123

E
Eladapse [pseudònim de José Espadalé Prohias]
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 17 (agost de 1966), p. 19 i 23
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 18 (setembre de 1966), p. 22
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 19 (octubre de 1966), p. 22
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 20 (novembre de 1966), p. 22
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 21 (desembre de 1966), p. 19
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 22 (gener de 1967), p. 21
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 23 (febrer de 1967), p. 21
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 24 (març de 1967), p. 21
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 26 (maig de 1967), p. 22
“Deportes. El Fútbol descansa pero sigue latente”, a Proa de Palamós,
núm. 28 (agost de 1967), p. 18
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós, núm. 29 (setembre de 1967), p. 22-23
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“Deportes. Fútbol. Rueda el balón y el Palamós S.C. no logra darle con acierto…”,
a Proa de Palamós, núm. 30 (octubre de 1967), p. 22
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós,
núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 26
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 25
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós, núm. 33 (febrer de 1968), p. 20
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós, núm. 34 (març de 1968), p. 21
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós, núm. 35 (abril de 1968), p. 19
“Deportes. Fútbol. Rueda el balón…”, a Proa de Palamós, núm. 36 (maig de 1968), p. 17
“Deportes. Fútbol. Empezo la Temporada Futbolística 1968-1969”, a Proa de Palamós,
núm. 39 (setembre de 1968), p. 18
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 41 (desembre/novembre de 1968), p. 27
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 42 (gener de 1969), p. 20
“Deportes. Fútbol. Segunda vuelta de la “Regional Preferente””, a Proa de Palamós,
núm. 43 (febrer de 1969), p. 18
“Deportes. Fútbol. Terminó la Temporada Futbolistica 1968/69”, a Proa de Palamós,
núm. 46 (maig de 1969), p. 18
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 47 (juny de 1969), p. 19
“Deportes. Fútbol. El Palamós S.C. de nuevo en los terrenos de juego”, a Proa de Palamós,
núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 23
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 22
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 52 (gener de 1970), p. 22
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 20
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 54 (març de 1970), p. 19
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 55 (abril de 1971), p. 20
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 56 (maig de 1971), p. 21
“Deportes. Fútbol: El Fútbol de nuevo….”, a Proa de Palamós,
núm. 58 (juliol/agost de 1970), p. 24
“Deportes. Fútbol: La Liga 1970-71 empezó…”, a Proa de Palamós,
núm. 59 (setembre de 1970), p. 18
“Deportes. Fútbol.”, a Proa de Palamós, núm. 60 (octubre de 1970), p. 20
“Deportes. Fútbol: Poco duró la alegría…”, a Proa de Palamós,
núm. 61 (novembre/desembre de 1970), p. 24
“Deportes. Fútbol: El Palamós S.C. bien situado en la clasiﬁcación”, a Proa de Palamós,
núm. 62 (gener de 1971), p. 19
“Deportes. Fútbol: Meritoria campaña del Palamos S.C.”, a Proa de Palamós,
núm. 64 (març de 1971), p. 20
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 65 (abril de 1971), p. 21
“Deportes. Fútbol. El Palamós S.C. no logró el ascenso a la Categoria Regional Preferente”,
a PProa de Palamós, núm. 67 (juny de 1971), p. 19
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 69 (setembre de 1971), p. 20
“Deportes. Fútbol”, a Proa de Palamós, núm. 71 (novembre/desembre de 1971), p. 21
“Deportes. Fútbol. El Palamós S.C. en zona tranquila de la clasiﬁcación”, a Proa de Palamós,
núm. 73 (febrer de 1972), p. 20
“Deportes. Fútbol. ¿Se promocionará al ﬁn el fútbol eminentemente local?”,
a Proa de Palamós, núm. 74 (març de 1972), p. 21
Elias, Jordi/Jorge
“Dies dolços de tardor”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 5
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“Cap al diccionari”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 10
“Allò que es porta: El Judo”, a Proa, núm. 108 (gener de 1965), p. 8
“Vell amic”, a Proa, núm. 109 (febrer de 1965), p. 2
“Benvingua primavera”, a Proa, núm. 110 (març de 1965), p. 7
“Descubrimiento de Francia (El Valle del Loire)”, a Proa de Palamós,
núm 2 (maig de 1966), p. 6
“Flamenco en estado puro”, a Proa de Palamós, núm. 5 (agost de 1965), p. 11
“Els ulls del foraster (Descobriment de Palamós)”, a Proa de Palamós,
núm. 7 (octubre de 1965), p. 4
“Ramón Noe, pintor”, a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de 1966), p. 9
“Viatge a Palamós”, a Proa de Palamós, núm. 12 (març de 1966), p. 12-13
“La llibertat assolida”, a PProa de Palamós, núm. 15 (juny de 1966), p. 3
“El hermano de la costa (de Joseph Conrad)”, a Proa de Palamós,
núm. 16 (juliol de 1966), p. 5
“Vell amic, retrobat”, a Proa de Palamós, núm. 18 (setembre de 1966), p. 14
“Revisió de l’obra literaria de Victor Català”, a Proa de Palamós,
núm. 20 (novembre de 1966), p. 12-13
“La vaca cega”, a Proa de Palamós, núm. 22 (gener de 1967), p. 6-7
“El poeta Fèlix Cucurull”, a Proa de Palamós, núm. 25 (abril de 1967), p. 2-4
“Descobriment d’Azorin”, a Proa de Palamós, núm. 26 (maig de 1967), p. 12
“Llances obligadament trencades”, a Proa de Palamós, núm. 30 (octubre de 1967), p. 13
“Primera vegada (Sobre la nova cançó catalana)”, a Proa de Palamós,
núm. 32 (gener de 1968), p. 14
“La palla a l’ull del vei (La critica de Films)”, a Proa de Palamós,
núm. 34 (març de 1968), p. 12
“Josep Mª Cid-Prat novel-lista”, a Proa de Palamós, núm. 35 (abril de 1968), p. 12
“L’obra ben feta”, a Proa de Palamós, núm. 37 (juny de 1968), p. 2
“La retribució (Problema resolt)”, a Proa de Palamós, núm. 39 (setembre de 1968), p. 2
“Roé, lliurat al tema montserrati (Pintura)”, a Proa de Palamós,
núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 13
“Provincianisme”, a Proa de Palamós, núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 14-15
“La fama d’eﬁcàcia efímera (La Gent és aixi)”, a Proa de Palamós,
núm. 42 (gener de 1969), p. 4.
“Violència, crim i erotisme”, a Proa de Palamós, núm. 44 (març de 1969), p. 2-3
“El diàleg i la polémica”, a Proa de Palamós, núm. 46 (maig de 1969), p. 3
“Solució per a tot”, a Proa de Palamós, núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 3
“Només el gest”, a Proa de Palamós, núm. 49 (setembre de 1969), p. 2
“Teatre per a titelles”, a Proa de Palamós, núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 5
“Cee i Albert”, a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 4-6
“Opera en català”, a PProa de Palamós, núm. 54 (març de 1970), p. 4
“Un home sobre la terra (Cap a noves fórmules de teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 56 (maig de 1970), p. 4-5
“Els profetes i la terra”, a Proa de Palamós, núm. 57 (juny de 1970), p. 4
“Balanç molt parcial d’un any de teatre”, a Proa de Palamós,
núm. 60 (octubre de 1970), p. 4-5
“El diari” i “El joc”, a Proa de Palamós, núm. 61 (novembre/desembre de 1970), p. 7-9
“El Circ de Moscú”, a Proa de Palamós, núm. 62 (gener de 1971), p. 5-6
“Teatre molt divers”, a Proa de Palamós, núm. 63 (febrer de 1971), p. 3-4
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“La Flauta Màgica a punt (Opera de Cambra, en català)”, a Proa de Palamós,
núm. 65 (abril de 1971), p. 3
“El bon cami, encetat (Teatre d’ara)”, a Proa de Palamós, núm. 67 (juny de 1971), p. 3
“Uns que han fet forat; els de La Trinca”, a Proa de Palamós, núm. 68 (juny de 1971), p. 4
“Mary Santpere, al circ”, a Proa de Palamós, núm. 70 (octubre de 1971), p. 3-4
“Teatre a Horta”, a Proa de Palamós, núm. 71 (novembre/desembre de 1971), p. 6
“Els Joglars no paren (Teatre d’ara)”, a Proa de Palamós, núm. 72 (gener de 1972), p. 3
“Reposició de “Galatea” (Teatre)”, a Proa de Palamós, núm. 73 (febrer de 1972), p. 2-3
Ensesa Pruneda, Ll.
“Reportatges d’Albada ( Josep Casanovas –Peixero-)”, a Albada,
núm. 3 (22 de setembre de 1934), p. 6-7
“Arte y artistas (Pintura)”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 10-11
“Pintura (Apuntes del natural)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 10
“Por aquí pasó Anibal”, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 9
“Arte y artistas (Exposición de Pintura)”, a Proa, núm. 24 (novembre de 1957), p. 20
“Arte y artistas (Satélites, hipopótamos y erizos de mar)”, a Proa,
núm. 25 (desembre de 1957), p. s/n
“Llegendes del Pirineu i de l’Empordà”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. 14-15
“Viatget per l’Empordà”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 7-10
Erra/e, E. C.
“Josep Sebastià Pons ens ha deixat”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 14-15
“La contribució catalana al llenguatge de la Marina del Mediterrani”, a Proa,
núm. 100 (abril de 1964), p. 6-7
Espadalè Prohias, José [vegeu a Eladapse]4
“Cal una preparació de l’esperit (Secció d’art)”, a Albada, núm. 1 (17 d’agost de 1934), p. 2-3
Espinar, Garcia del
“La misión de la mujer”, a Semanario de Palamós, núm. 191 (26 de maig de 1887), p. 161-163
“Aquell dia…”, a Marinada, núm. 101 (abril de 1922), p. 57-61
Espinet, Norbert
“Discurs”, a Seny, núm. 23 (febrer de 1922), p. 3
“¡Oh, El desagraïment!....”, a Seny, núm. 30 (setembre de 1922), p. 2
Esteva, Eussebi
“Remitit (De St. Joan de Palamós)”, a Seny, núm. 34 (gener de 1923), p. 2
Esteva Cruañas, Luis
“Reposición del Menhir de Puig ses Forques, en el término municipal de Calonge”,
a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 10-12
Esteve, Mosén
“El niño mártir”, a Garbí, núm. 2 (abril de 1962), p.2

F
Fàbrega Pou, Josep
“El rostit de cán Joanet (de festa major)”, a L’Estudiant, núm. 13 (24 de juny de 1911), p. 103
4
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“Societat “Centre Republicá Federal””, a Marinada, núm. 19 (juny de 1915), p. 86-90
“Les Nostres enquestes (Què penseu de la juventud palamosina?)”, a La Senyera,
núm. 2 (29 de setembre de 1930), p. 2
“La Equitativa de Palamós, a través de 45 anys”, a El Programa,
núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Falgueras, Josep [vegeu pseudònims Gol i Corner]
Fargas i Batlle, A.
“Record d’un aniversari”, a Marinada, núm. 57 (agost de 1918), p. 116
“Patriotisme de cuplet”, a Marinada, núm. 78 (maig de 1920), p. 74
Faya Benitez, Antonio
“Una masia vista desde fuera (Nuestros jóvenes colaboradores)”, a Proa de Palamós,
núm. 90 (octubre de 1973), p. 8
“El pintor Soler i Tobella, entrevistado (Nuestros jóvenes colaboradores)”,
a Proa de Palamós, núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 20
“El Pesebre viviente de Castell d’Aro (Nuestros jóvenes colaboradores)”,
a Proa de Palamós, núm. 92 (gener de 1974), p. 8
Fernández, J.
“Vivir es pensar”, a Proa de Palamós, núm. 14 (maig de 1966), p. 22
Fernández Bremón, José
“La borrachera del doctor”, a Semanario de Palamós,
núm. 210 (6 d’octubre de 1887), p. 314-316
“Variedades (Fabulas en prosa) (dicha y desdicha)”, a Semanario de Palamós,
núm. 217 (24 de novembre de 1887), p. 370-371
“Variedades (Fabulas en prosa) (amor paternal)”, a Semanario de Palamós,
núm. 219, (8 de desembre de 1887), p. 386-387
Fernández Sutirá, F. [també signava com a F. Fernández S.]
“Económicas (Monopolio)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 9
“Económicas (Publicidad)”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 14
“Económicas (Esperando a los turistas)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 18-19
“Económicas (Las viviendas)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 13-14
“Económicas (El plus familiar)”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 17
“Económicas (Nuestra via comercial)”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 20
“Económicas (Organizadores aﬁcionados)”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 14
“Económicas (Demasiados derribos)”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 16
“Económicas (Balance turístico)”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 17
“Económicas (Salarios)”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 16-17
“Económicas (La elección del camino)”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 18
“Económicas (Los aumentos de salarios)”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 9
“Económicas (El despido del personal)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 15
“Económicas (Encargados de sección)”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 10-11
“Económicas (Escepticismo ante la productividad)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 13
“Económicas (Demasiados proyectos)”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 19
“¿Ya tiene usted moto?”, a Proa, núm. 19 (juny de 1957), p. 19
“Económicas (Los colores tienen su importancia)”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 18-19
“Económicas (El horario de nuestros espectáculos es absurdo)”, a Proa,
núm. 21 (agost de 1957), p. 13
“Económicas (El Plan Costa Brava)”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 7
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“Económicas (Habrá nuevos aumentos de salarios?)”, a Proa,
núm. 23 (octubre de 1957), p. 13-14
“Económicas (Qué pasa con algunos suministros?)”, a Proa,
núm. 24 (novembre de 1957), p. 25
“Económicas (Escaparates)”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. 25
“Económicas (Ventas a plazos)”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 13
“Económicas (De nuevo el turismo)”, a Proa, núm. 29 (abril de 1958), p. 21
“Económicas (Los economatos laborales)”, a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 14
“Económicas (Publicidad local)”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 19
“Económicas (Marcha económica de nuestro Hospital)”, a Proa,
núm. 32 (juliol de 1958), p. 22-23
“Económicas (Cuidado con el negocio)”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 9
“Económicas (Industria Pesquera)”, a Proa, núm. 34 (setembre de 1958), p. 19
“Económicas (Vacaciones para todos)”, a Proa, núm. 36 (novembre de 1958), p. 17
“Económicas (Hay que especializarse)”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 11
“Económicas (El pan actual)”, a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 15-16
“Económicas (Acerca de la estabilización)”, a Proa, núm. 47 (octubre de 1959), p. 7-8
“Económicas (El subsidio de paro)”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 15
“Económicas (Alemania necesita trabajadores)”, a Proa, núm. 53 (abril/maig de 1960), p. 12
“Económicas (Algo sobre la reactivación)”, a Proa, núm. 59 (novembre de 1960), p. 11
“Económicas (Necesidad de nuevas industrias)”, a Proa, núm. 61 (gener de 1961), p. 2
“El arbitrio sobre los solares sin ediﬁcar (Comentario a un impuesto municipal)”,
a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 4
“Los Grupos de Viviendas (Estas obras que duran tanto)”, a Proa,
núm. 63 (març de 1961), p. 10
Ferran, Enric
“La religió i les qüestions temporals”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 4
“El Turisme i els Valors Espirituals (No tot conclou en les divises)”, a Proa,
núm. 100 (abril de 1964), p. 25
“Una nit de reis”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 12-13
“Pequeña historia de Navidad”, a Proa de Palamós,
núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 4-5
Ferran i Roger, Josep M.
“La mar”, a Marinada, núm 81 (agost de 1920), p. 124
Ferrer, Juan
“Historia del cine”, a Garbí, núm. 8 (novembre de 1964), p. s/n
“Historia del cine”, a Garbí, núm. 9 (gener de 1965), p. s/n
Ferrer i Matas, Juli
“Suïcida? (Platonisme)”, a Marinada, núm. 80 (juliol de 1920), p. 108
Ferrer i Montplet, Ramon
“Quadrets intims (Urpades al cor)”, a Marinada, núm. 186 (juny de 1929), p. 88
Ferrer Quintana, J.
“Secció lliure (Lo taps de suro contra’l suro)”, a La Senyera,
núm. 17 (12 de juny de 1898), p. 3-4
“Secció lliure (Lo taps de suro contra’l suro)(II)”, a La Senyera,
núm. 19 (26 de juny de 1898), p. 1-2
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Feval, Paul
“Nuestra Señora de la familia I (leyenda)”, a Semanario de Palamós,
núm. 184, (7 d’abril de 1887), p. 106-107
Figa, Cándido
“Microbios”, a Semanario de Palamós, núm. 4 (25 d’octubre de 1883), p. 2-3
“Microbios (II)”, a Semanario de Palamós, núm. 5 (1 de novembre de 1883), p. 2-3
“Microbios (Conclusión)”, a Semanario de Palamós, núm. 6 (8 de novembre de 1883), p. 2-3
“La ciencia amable”, a Semanario de Palamós, núm. 14 (3 de gener de 1884), p. 3-4
“La ciencia amable”, a Semanario de Palamós, núm. 16 (17 de gener de 1884), p. 20-21
“La ciencia amable (Los crepúsculos)”, a Semanario de Palamós,
núm 18 (31 de gener de 1884), p. 34-37
“La ciencia amable (Al rededor de Palamós. Rocas y piedras, ﬁlones y minas)”,
a Semanario de Palamós, núm. 22 (28 de febrer de 1884), p. 67-68
“La ciencia amable (Al rededor de Palamós. Rocas y piedras, ﬁlones y minas. Continuación)”,
a Semanario de Palamós, núm. 23 (6 de març de 1884), p. 74-76
“La ciencia amable (Al rededor de Palamós. Rocas y piedras, ﬁlones y minas. Conclusión)”,
a Semanario de Palamós, núm. 24 (13 de març de 1884), p. 83-84
“La ciencia amable (Entretenimientos Astronómicos)”, a Semanario de Palamós,
núm. 25, (20 de març de 1884), p. 90-92
“La estación bella”, a Semanario de Palamós, núm. 33 (15 de maig de 1884), p. 155-156
“La estación bella (Conclusión)”, a Semanario de Palamós,
núm. 34 (22 de maig de 1884), p. 163-164
“El cólera morbo-asiático”, a Semanario de Palamós,
núm. 44 (31 de juliol de 1884), p. 211-213
“El cólera morbo-asiático (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 45 (7 d’agost de 1884), p.249-250
“El cólera morbo-asiático (continuación)”, a Semanario de Palamós,
núm. 46 (14 d’agost de 1884), p. 257-258
“El cólera morbo-asiático (conclusión)”, a Semanario de Palamós,
núm. 47 (21 d’agost de 1884), p. 265-267
Figa, Fco.
“Improvisacion”, a Iuventus, núm. 1 (1950), p. s/n
Figa, Josep
“Autumnal (impressió), a Marinada, núm. 1 (gener de 1914), p. 4
“Puntes al coixi”, a Marinada, núm. 2 (febrer de 1914), p. 19-21
“Victima”, a Marinada, núm. 5 (maig de 1914), p. 70-71
“Exposició Grau”, a Marinada, núm. 35 (octubre de 1916), p. 151
Figa, Martin
“Matias Montero”, a Ruta, núm. 1 (9 de febrer de 1949), p. 3
Figueras Carles, Enric/Enrique
“Palamós, turismo invernal”, a Proa de Palamós, núm. 33 (febrer de 1968), p. 12
“Responsabilidad y Turismo”, a Proa de Palamós, núm. 36 (maig de 1968), p. 2
“Palamós, urge la ampliación del Puerto”, a Proa de Palamós, núm. 43 (febrer de 1969), p. 5
“Cine infantil y cine fórum realidad y futuro”, a Proa de Palamós,
núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 22
“Tarea para una década”, a Proa de Palamós, núm. 49 (setembre de 1969), p. 5
“El Turismo, empuje económico”, a Proa de Palamós, núm. 58 (juliol/agost de 1970), p. 4
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“Industria”, a Proa de Palamós, núm. 64 (març de 1971), p. 3-4
“Palamós necesita un Centro de Extensión Cultural”, a Proa de Palamós,
núm. 68 (juliol/agost de 1971), p. 6
“Para un Palamós mejor”, a Proa de Palamós, núm. 73 (febrer de 1972), p. 5
“Palamós necesita zonas verdes”, a Proa de Palamós, núm. 76 (maig de 1972), p. 7
“Las ruinas ibéricas de imposible visita”, a Proa de Palamós,
núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 2
“El “Castell de Sant Esteve de Mar” entre el abandono y las ruinas”, a Proa de Palamós,
núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 20
“También este año tendrá lugar la Semana del Mar de la Costa Brava”, a Proa de Palamós,
núm. 85 (abril de 1973), p. 8
“Urge la construcción del puerto pesquero (Palamós-73)”, a Proa de Palamós,
núm. 86 (maig de 1973), p. 3
“Vicenç Entrena o la vocació de sardanista (En el Casal Palamosi)”, a Proa de Palamós,
núm. 97 (juny de 1974), p. 7
“El acondicionamiento comercial y pesquero del puerto de Palamós, una singladura que
no acaba de iniciarse”, a Proa de Palamós, núm. 107 (juny de 1975), p. 1-3
“Preparativos para el “IV Festival de la Cançó Marinera”, a Proa de Palamós,
núm. 107 (juny de 1975), p. 10
“Apremiante necesidad del puerto pesquero (La numerosa ﬂota a merced de los temporales)”,
a Proa de Palamós, núm. 109 (agost de 1975), p. 6
Figueras i Ribas, Joan
“Record (A la memòria del meu amic J. Roig)”, a Marinada, núm. 163 (juliol de 1927), p. 71
“Elogi d’un temps passat”, a Costa Brava, núm. 10 (14 de gener de 1928), p. 1-2
“Pobre amic…..!”, a Costa Brava, núm. 12 (28 de gener de 1928), p. 1
“L’industria surera”, a CCosta Brava, núm. 43 (8 de setembre de 1928), p. 1-2
“Ho assoliran?”, a Costa Brava, núm. 57 (15 de desembre de 1928), p. 2-3
“Carnaval”, a Costa Brava, núm. 65 (9 de febrer de 1929), p. 4
Fina i Girbau, Eussebi
“La futura Empories”, a Marinada, núm. 4 (abril de 1914), p. 52-54
“El ferro-carril de Blanes a Vilajuiga (a l’amic Marti Roger)”, a Marinada,
núm. 6 (juny de 1914), p. 86
Folch i Torres, Josep M.
“Balada”, a Marinada, núm. 14 (gener de 1914), p. 5-8
“L’onada”, a Marinada, núm. 38 (gener de 1917), p. 14-16
Fonosas Planas, José (pvre.)
“Mayo (Flores y corazón)”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 1-2
“Jesucristo triunfa de la Muerte ¡Aleluya!”, a Proa, núm. 29 (abril de1958), p. 3-5
“Sugerencias a propósito de la Fe”, a Proa, núm. 32 (juliol de 1958), p. 7-8
“Cuando Juan XXIII se escribia Angel José Roncalli”, a Proa,
núm. 36 (novembre de 1958), p. 10-11
“Meditación de Navidad”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 14-15
“Vimos su estrella….”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 5-6
“Os anuncio un gran gozo: os ha nacido un Salvador”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 8
“La Doctrina Social de la Iglesia”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 2-3
“Doctrina Social de la Iglesia (Prólogo II. Obligación y cónsigna)”, a Proa,
núm. 63 (març de 1961), p. 7
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“Doctrina Social de la Iglesia (La Ley de la Justicia)”, a Proa, núm. 65 (maig de 1961), p. 4-5
“Doctrina Social de la Iglesia (La Iglesia se ha preocupado seriamente del problema social)”,
a Proa, núm. 66 (juny de 1961), p. 5-6
“La Doctrina Social de la Iglesia (Una pregunta)”, a Proa, núm. 69 (setembre de 1961), p. 7
“La Doctrina Social de la Iglesia (La solución liberal)”, a Proa,
núm. 70 (octubre de 1961), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (La solución comunista)”, a Proa,
núm. 71 (novembre de 1961), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Precisemos)”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Sobre la verdadera pista)”, a Proa,
núm. 75 (març de 1962), p. 3-4
“La Doctrina Social de la Iglesia (La solución del amor)”, a Proa,
núm. 76 (abril de 1962), p. 6-7
“La Doctrina Social de la Iglesia (La solución Cristiana)”, a Proa,
núm. 77 (maig 1962), p. 6-7.(juliol de 1963), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Una vida dignamente humana)”, a Proa,
núm. 83 (novembre de 1962), p. 6-7
“La Doctrina Social de la Iglesia (Una injusticia añosa)”, a Proa,
núm. 84 (desembre de 1962), p. s/n
“La Doctrina Social de la Iglesia (El papel del Estado)”, a Proa,
núm. 86 (febrer de 1963), p. 7-8
“La Doctrina Social de la Iglesia (¿Repartir?...y producir)”, a Proa,
núm. 87 (març de 1963), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Trabajo)”, a Proa, núm. 88 (abril de 1963), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia ( Jesús y el trabajo)”, a Proa,
núm. 91 (juliol de 1963), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Valor social del trabajo)”,
a Proa, núm. 92 (agost de 1963), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Una parábola)”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 3
“La Doctrina Social de la Iglesia (La misma parábola)”, a Proa,
núm. 95 (novembre de 1963), p. 5-6
“La Doctrina Social de la Iglesia (Capital y Trabajo)”, a Proa,
núm. 98 (febrer de 1964), p. 6-7
“La Doctrina Social de la Iglesia (La Comunidad de la Empresa)”, a Proa,
núm. 99 (març de 1964), p. 6
“Lo mutable y lo inmutable de la Iglesia”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 11
“La Doctrina Social de la Iglesia (Egoismo)”, a Proa, num. 103 (agost de1964), p. 8-9
“La Doctrina Social de la Iglesia (¿Consumidores o Productores?)”, a Proa,
núm. 105 (octubre de 1964), p. 4-5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Repitiendo conceptos)”, a Proa,
núm. 106 (novembre de 1964), p. 6-7
“La Doctrina Social de la Iglesia (El Salario justo)(I)”, a Proa,
núm. 107 (desembre de 1964), p. 11
“La Doctrina Social de la Iglesia /El Salario justo) (II)”, a Proa,
núm. 108 (gener de 1965), p. 9
“La Doctrina Social de la Iglesia (Más sobre el “Salario”)”, a Proa,
núm. 109 (febrer de 1965), p. 5
“La Doctrina Social de la Iglesia (Dediquemos un último artículo a nuestro tema:
El Salario)”, a Proa, núm. 110 (març de 1965), p. 10
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“La Doctrina Social de la Iglesia (El Despido)”, a Proa de Palamós, núm. 1 (abril de 1965), p. 8
“La Doctrina Social de la Iglesia (El Despido)”, a Proa de Palamós,
núm. 2 (maig de 1965), p. 8-9
“La Doctrina Social de la Iglesia (Efectividad del trabajo)”, a Proa de Palamós,
núm. 3 (juny de 1966), p. 8
“La Doctrina Social de la Iglesia (Conciencia profesional)”, a Proa de Palamós,
núm. 5 (agost de 1965), p. 15
“La Doctrina Social de la Iglesia (Conciencia profesional (II))”, a Proa de Palamós,
núm. 6 (setembre de 1965), p. 7
“La Doctrina Social de la Iglesia (El hombre, las cosas, la sociedad)”, a Proa de Palamós,
núm. 7 (octubre de 1965), p. 8
“La Doctrina Social de la Iglesia (El hombre, las cosas, la sociedad (II))”, a Proa de Palamós,
núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 13
“Dia del Seminario (I) Reﬂexiones”, a Proa de Palamós,
núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 4-5
“Reﬂexiones (II)”, a Proa de Palamós, núm. 80 (octubre de 1972), p. 8
“Reﬂexiones (III)”, a Proa de Palamós, núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 16
“Reﬂexiones (III) (B)”, a Proa de Palamós, núm. 83 (febrer de 1973), p. 8-9
“Reﬂexiones (Navidad y Pascua I)”, a Proa de Palamós, núm. 86 (maig de 1973), p. 12-13
“Reﬂexiones (Navidad y Pascua II)”, a Proa de Palamós,
núm. 89 (agost/setembre de 1973), p. 8-9
“Reﬂexiones en torno a la Navidad (I)”, a Proa de Palamós,
núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 5-6
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (I) (Del “tabu” a la comercialización del sexo)”,
a Proa de Palamós, núm. 93 (febrer de 1974), p. 8-9
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (II) (Lo normal)”, a Proa de Palamós,
núm. 94 (març de 1974), p. 8-9
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (III) (Amor oblativo)”, a Proa de Palamós,
núm. 95 (abril de 1974), p. 4-5
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (III) (B) (Insistiendo sobre el “amor oblativo”),
a Proa de Palamós, núm. 96 (maig de 1974), p. 10
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (IV) (Sexualidad humana)”, a Proa de Palamós,
núm. 97 (juny de 1974), p. 8
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (IV) (B) (Sexualidad humana)”,
a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 5-6
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (IV) (C) (Sexualidad humana)”,
a Proa de Palamós, núm. 101 (novembre/desembre de 1974), p. 10
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (IV) (D) (Sexualidad humana)”,
a Proa de Palamós, núm. 102 (gener de 1974), p. 8-9
“Reﬂexiones. Muerte y Resurrección”, a Proa de Palamós, núm. 103 (febrer de 1974), p. 10-11
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (V) (El matrimonio único e indisoluble)”,
a Proa de Palamós, núm. 106 (maig de 1974), p. 10-11
“Reﬂexiones. En torno a la sexualidad humana (V) (Conclusión)”, a Proa de Palamós,
núm. 108 (juliol de 1975), p. 10-11
Font, Maria Dolors
“Cultural (L’esperit femeni davant del Club)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 1 (gener de 1936), p. 6
“La vetllada musical del 2 d’abril”, a Nostre Ideal Club, núm. 5 (maig de 1936), p. 52
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“Siluetes femenines (Els inspiradors dels genis)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 8 (agost de 1936), p. 87-89
Font i Bigay, Jaume
“El jorn de la Purissima a Nuria (Fantasia)”, a Marinada, núm. 77 (abril de 1920), p. 56-57
“El Viàtic”, a Marinada, núm. 111 (febrer de 1923), p. 221-222
“Nit d’ensomni”, a Marinada, núm. 112/113 (març/abril de 1923), p. 245-246
Franch i Aliu, Josep
“Sport”, a Marinada, núm. 46 (setembre de 1917), p. 152-153
“Sport”, a Marinada, núm. 47 (octubre de 1917), p. 168-169
“Sport”, a Marinada, núm. 47 (novembre de 1917), p. 185
“Sport”, a Marinada, núm. 49 (desembre de 1917), p. 200-201
“Sport”, a Marinada, núm. 51 (febrer de 1918), p. 28-29
“Sport”, a Marinada, núm. 53 (abril de 1918), p. 60-61
“Sport”, a Marinada, núm. 55 (juny de 1918), p. 93
“Sport”, a Marinada, mún. 56 (juliol de 1918), p. 109
“Sport”, a Marinada, núm. 58 (setembre de 1918), p. 140-141
“Sport”, a Marinada, núm. 65 (abril de 1919), p. 61
“Sport”, a Marinada, núm. 68 (juliol de 1919), p. 109
“Sport”, a Marinada, núm. 71 (octubre de 1919), p. 157-158
“Sport”, a Marinada, núm. 72 (novembre de 1919), p. 172-173
“Sport”, a Marinada, núm. 73 (desembre de 1919), p. 189-190
“Sport”, a Marinada, núm. 74 (gener de 1920), p. 13-15
“Sport”, a Marinada, núm. 75 (febrer de 1920), p. 29-31
“Sport”, a Marinada, núm. 76 (març de 1920), p. 47
“Sport”, a Marinada, núm. 77 (abril 1920), p. 63
“Sport”, a Marinada, núm. 78 (maig de 1920), p. 78-79
“Sport”, a Marinada, núm. 80 (juliol de 1920), p. 111
“Sport”, a Marinada, núm. 81 (agost de 1920), p. 127
“Sport”, a Marinada, núm. 83 (octubre de 1920), p. 159
“Sport”, a Marinada, núm. 84 (novembre de 1920), p. 175
“A l’opinió palamosina….Feu Sport”, a Marinada,
núm. 151/152 (maig/juny de 1926), p. 24-26
“Palamós (Al meu amic En Josep Masset)”, a Marinada,
núm. 151/152 (maig/juny de 1926), p. 38-39
“Feu esport”, a Marinada, núm. 156 (octubre de 1926), p. 153
“De futbol (La reorganització del “Palamós S.C.”)”, a Marinada,
núm. 158 (desembre de 1926), p. 192
“A la memoria del meu pare (A.C.s) (Al meu germà de llet En Santiago Vall Abert)”,
a Marinada, núm. 160 (febrer de 1927), p. 24
“De la crisi surera”, a Marinada, núm. 177 (setembre de 1928), p, 131-133
Frederich
“Crónica barcelonina”, a La Senyera, núm. 34 (30 d’octubre de 1898), p. 3-4
Frigola, Gustavo
“Anotaciones de un pescador (Un dia en la mar)”, a Proa de Palamós,
núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 21
Frigola, Jordi
“Petites divagacions (Els companys del Pensament)”, a Marinada,
núm. 87 (febrer de 1921), p. 219-220
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Fritz
“Novas locals”, a La Senyera, núm. 17 (12 de juny de 1898), p. 7
Fritz, P.
“Cronicas barceloninas”, a La Senyera, núm. 6 (27 de març de 1898), p. 3

G
Gali Bosch, J
“El ser humano”, a Proa, núm. 45 (agost de 1959), p. 10
“El instinto”, a Proa, núm. 46 (setembre de 1959), p. 5
“La educación del niño”, a Proa, núm. 47 (octubre de 1959), p. 13
“Vacuna contra la parálisis infantil”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 8
“La timidez”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 9
“Consideraciones sobre el recién nacido”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 2
Gallaranc [pseudònim d'Amadeu Gallart]
“Paraules al vent (El fonament)”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Gallars, A.
“Cosmopolitismo (lo que ha de ser, será)”, a La Labor Corchera,
núm. 5 (20 de març de 1892), p. 3
Gallart, Alfred
“Vetlla d’estiu”, a Marinada, núm. 105 (agost de 1922), p. 121-128
Gallart, Amadeu [vegeu també Gallaranc, Aramis]
“El sust del camperol (Al simpàtic amic J.Pèrez Marin)”, a Marinada,
núm. 108 (novembre de 1922), p. 170-171
“Els fantasmes de la mitjanit (A Lluis Medir, dilectissim amic)”, a Marinada,
núm. 114 (maig de 1923), p. 260-263
“Espurnes ﬁlosòﬁques”, a El Drac, núm. 5 (10 de novembre de 1923), p. 3
“Hores d’amor (Parla l’esposa)”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n

Garcia Micola, Ricardo
“Sobre la ubicación deﬁnitiva del Club Náutico Costa Brava”, a Proa de Palamós,
núm. 5 (agost de 1965), p. 6-7
“La buena gente (Carta de América)”, a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de 1966), p. 10-11
“Administración de la Empresa. Domicilio Fiscal de Empresas Individuales”,
a Proa de Palamós, núm. 12 (març de 1966), p. 6-7
“Economia y Tributación. Obligaciones Contables de las Sociedades Anónimas”,
a Proa de Palamós, núm. 13 (abril de 1966), p. 7-8
“Economia y Tributación. Pérdidas típicas o atípicas”, a Proa de Palamós,
núm. 14 (maig de 1966), p. 5-6
“Economia y Tributación. Panorama Economico Municipal”, a Proa de Palamós,
núm. 16 (juliol de 1966), p. 2-4
“Economia y Tributación. Previsión para Inversiones”, a Proa de Palamós,
núm. 18 (setembre de 1966), p. 2-5
“Economia y Tributación. Regularización de Balances”, a Proa de Palamós,
núm. 19 (octubre de 1966), p. 4-6
“Economia y Tributación. Contribución sobre la Renta”, a Proa de Palamós,
núm. 20 (novembre de 1966), p. 3-4
“Economia y Tributación. Contribución sobre la Renta”, a Proa de Palamós,
núm. 23 (febrer de 1967), p. 2-4
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“Economia y Tributación. Contribución sobre la Renta y II”, a Proa de Palamós,
núm. 24 (març de 1967), p. 3-5
Garrell, Francesc
“L’Atlàntida”, a Nostre Ideal Club, núm. 5 (maig de 1936), p. 56
“Esportiva (El camping)”, a Nostre Ideal Club, núm. 8 (agost de 1936), p. 93-94
Gay, Lluís
“A la voreta del mar”, a Marinada, núm. 154 (agost de 1926), p. 117
“Elogi a una beutat (A la senyoreta J.M.)”, a Costa Brava, núm. 26 (5 de maig de 1928), p. 1
“Critica teatral”, a Costa Brava núm. 38 (28 de juliol de 1928), p. 3
“Critica teatral”, a Costa Brava, núm. 39 (4 d’agost de 1928), p. 4-5
“Critica teatral”, a Costa Brava, núm. 40 (11 d’agost de 1928), p. 4
Gelabert i Crosa, Joan
“Una visita als llacs selvatjes”, a Marinada,
núm. 165-166 (setembre/octubre de 1927), p. 102-104
“Esperança fallida”, a Proa de Palamós, núm. 68 (juliol-agost de 1971), p. 14-15
“Ja han ﬂorit els ametllers”, a Proa de Palamós, núm. 82 (gener de 1971), p. 3
Gendrau Xifró, Josep
“Evocación y sugerencia”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 6
“Menorca. La Isla Blanca y Azul”, a Proa, núm. 23 (octubre de 1957), p. 6-7
“In memoriam”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. s/n
“Calonge. Pere Roselló Blanch (Ha mort un gran mestre)”, a Proa de Palamós,
núm. 59 (setembre de 1970), p. 10
“Al voltant de la Sardana (Als lectors de Proa)”, a Proa de Palamós,
núm. 76 (maig de 1972), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Ressò de dos homenatges (Conrad Saló i Ramell.
Jaume Vidal i Serola)”, a Proa de Palamós, núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 6-7
“Al voltant de la Sardana (Mossèn Angel Obiols i Palau)”, a Proa de Palamós,
núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 12
“Al voltant de la Sardana ( Javimel)”, a Proa de Palamós, núm. 82 (gener de 1973), p. 7
“A mort d’un home”, a Proa de Palamós, núm. 82 (gener de 1973), p. 9
“Al voltant de la Sardana (Lluis Felip i Carreras)”, a Proa de Palamós,
núm. 83 (febrer de 1973), p. 10
“Al voltant de la Sardana (La Sardana de l’any)”, a Proa, núm. 85 (abril de 1973), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Missatge al món sardanista)”, a Proa de Palamós,
núm. 86 (maig de 1973), p. 5
“Al voltant de la Sardana ( Jaume Bonaterra i Dabau)”, a Proa de Palamós,
núm. 88 (juliol de 1973), p. 5-6
“Al voltant de la Sardana (A en Rafael Figueras i Auladell. Homenatge)”,
a Proa de Palamós, núm. 92 (gener de 1974), p. 9
“Al voltant de la Sardana (Vicenç Entrena i Brull)”, a Proa de Palamós,
núm. 93 (febrer de 1974), p. 5
“Al voltant de la Sardana (Francesc Mas i Ros. Josep Ferrer i Oliveras.
Mestres de la Sardana)”, a Proa de Palamós, núm. 95 (abril de 1974), p. 6
“Al voltant de la Sardana. IX Caravana de la Flama de la Sardana
(Impressions d’un seguidor)”, a Proa de Palamós, núm. 96 (maig de 1974), p. 4-5
“Al voltant de la Sardana. IX Caravana de la Flama de la Sardana
(Impressions d’un seguidor II)”, a Proa de Palamós, núm. 97 (juny de 1974), p. 5-6
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“Al voltant de la Sardana. IX Caravana de la Flama de la Sardana
(Impressions d’un seguidor III)”, a Proa de Palamós, núm. 98 (juliol de 1974), p. 9-10
“Al voltant de la Sardana. IX Caravana de la Flama de la Sardana
(Impressions d’un seguidor IV)”, a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 10
“Al voltant de la Sardana. IX Caravana de la Flama de la Sardana
(Impressions d’un seguidor IV)”, a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 7-8
“Al voltant de la Sardana (Pep Ventura: Home inmortal)”, a Proa de Palamós,
núm. 103 (febrer de 1975), p. 7-8
“Al voltant de la Sardana ( Juli Garreta i Arboix)”, a Proa de Palamós,
núm. 104 (març de 1975), p. 6-7
“Al voltant de la Sardana (El pare Alqueza i la cobla infantil de Blanes)”,
a Proa de Palamós, núm. 111 (desembre de 1975), p. 9
Goday, Francesc
“Amor triomfant”, a Marinada, núm. 66 (maig de 1919), p. 73-74
“Miting Escolar”, a Seny, núm. 5 (setembre de 1920), p. 44
“Municipalesques”, a Seny, núm. 16 (juliol de 1921), p. 1
“Les Nostres enquestes (Què penseu de la juventud palamosina)”, a La Senyera,
núm. 2 (29 de setembre de 1930), p. 2
Gol [pseudònim de Josep Falgueras]
“Deportes. Futbol (Internacionales)”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 15
“Deportes. Ciclismo (Ases y Especialistas)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 15
“Deportes. Hockey sobre Patines (Una pista de juego)”, a Proa,
núm. 3 (febrer de 1956), p. 13-14
“Deportes (El deporte en Palamós)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 16
“Deportes (Uno de nuestros deportes)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 16
“Deportes. Futbol”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 18
“Deportes (Pesca Maritima)”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 18
“Deportes (Caza)”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 20
“Deportes (Hockey sobre patines. Futbol)”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 16
“Deportes (Un estilo revolucionario)”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 17-18
“Deportes (Corredor ciclista local)”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 22
“Deportes. Futbol”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 16-17
“Deportes. Futbol (Palamos, 7 – Palafrugell, 0)”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 15-16
“Deportes. Futbol (Palamós, 0 . Gerona, 1)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 21-22
“Deportes. Deportes (Gerona, 5 – Columbos, 0)”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 17-19
“Deportes (Una División de Honor trae consigo el equipo nacional)”, a Proa,
núm. 19 (juny de 1957), p. 22
“Deportes (Ciclismo)”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 17
“Deportes. Futbol (Palamós, 2 – Olimpico. 2)”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 14-15
“Deportes (Pesca marítima)”, a Proa, núm. 26 (gener de 1958), p. 25
Gracia Barrasa, A.
“Enseñanza primaria obligatoria”, a Semanario de Palamós,
núm. 190 (19 de maig de 1887), p. 153-154
Grahit, Josep
“Les nostres cançons”, a Marinada, núm. 163 (juliol de 1927), p. 67
Grassot, J.
“El xandet”, a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. 11
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“Facècies d’uns infants (Els ous)”, a Proa, núm. 45 (agost de 1959), p. 11
“Facècies d’uns infants (III) (La carbassa)”, a Proa, núm. 46 (setembre de 1959), p. 4-5
“Facècies d’uns infants (IV) (L’estel)”, a Proa, núm. 47 (octubre de 1959), p. 5-6
Grassot Valls, Joan
“El farmacèutic de la cantonada”, a Marinada, núm. 3 (març/abril de 1925), p. 52-54
Grau, Felix
“Lletres a les meves amigues palamosines”, a Costa Brava, núm. 23 (14 d’abril de 1928)”, p. 2
“Espurnes”, a Costa Brava, núm. 68 (2 de març de 1929), p. 3
“Espurnes”, a Costa Brava, núm. 69 (9 de març de 1929), p. 4
“Espurnes”, a Costa Brava, núm. 70 (16 de març de 1929), p. 3-4
Grent, Ramiro
“Calvo y Vico”, a Semanario de Palamós, núm. 198 (14 de juliol de 1887), p. 117-119
Gual, Adriá
“Glossa de la Sardana de Maragall (Proses Literàrias)”, a Marinada,
núm. 180 (desembre de 1928), p. 180-181
Guardia, Josep M.
“Més enllà”, a Marinada, núm. 168 (desembre de 1927), p. 137-138
“Redempció”, a Marinada, núm. 170 (febrer de 1928), p. 20-23
“Redempció (acabament)”, a Marinada, núm. 171 (març de 1928), p. 38-41
“Petits apunts per l’història del Monestir de Santa Maria de Ripoll (Próleg)”,
a Marinada, núm. 176 (agost de 1928), p. 121-123
“Petits apunts per l’història”, a Marinada, núm. 177 (setembre de 1928), p. 136-138
“Petits apunts per l’història”, a Marinada, núm. 178 (octubre de 1928), p. 149-151
“Petits apunts per l’història”, a Marinada, núm. 179 (novembre de 1928), p. 166-168
“Petits apunts per l’història”, a Marinada, núm. 180 (desembre de 1928), p. 182-185
“Bocins de cor (Lletres a l’amic)”, a Marinada, núm. 182 (febrer de 1929), p. 25
“Estampes excursionistes ”, a Marinada, núm. 185 (maig de 1929), p, 67
“Estampes excursionistes”, a Marinada, núm. 186 (juny de 1929), p. 81-86
“Estampes excursionistes”, a Marinada, núm. 187 (juliol de 1929), p. 99-100
“Contestant”, a Marinada, núm. 192 (desembre de 1929), p. 179-181
“De la joventut”, a Marinada, núm. 194 (febrer de 1930), p. 217-219
“Rèplica”, a Marinada, núm. 195 (març de 1930), p. 225-230
“En defensa propia”, a Marinada, núm. 201 (setembre de1930), p. 306-308
“Excursionisme”, a Marinada, núm. 202 (octubre de 1930), p. 327-329
“Estampes de Cardó”, a Marinada, num. 203 (novembre de 1930), p. 340-342
“Estampes de Cardó”, a Marinada, núm. 204 (desembre de 1930), p. 358-359
Guilló Güell, José [qui signava com a JGG] 5
“Celuloide (¿Adelantos?).”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 16
“Celuloide (Estrenos en Diciembre)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 7
“Celuloide”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 14
“Celuloide (Hasta cuándo)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 18
“Celuloide (Sin novedad)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 13
5

José Guilló Güell signa sempre amb les inicials JGG excepte en el núm. 75
que utilitza el seu nom complet.
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“Celuloide”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 20-21
“Celuloide (Algo sobre cine)”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 23
“Celuloide (Ultimos estrenos)”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 19
“Celuloide (El “Vista-Visión” y otras cosas)”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 22
“Celuloide (Septiembre 1956)”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 18
“Celuloide (Todo tiene su ﬁn)”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 23
“Celuloide (Ultimos estrenos)”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 20
“Celuloide (Final de año 1956)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 20
“Celuloide (Primeros estrenos de 1957)”, a Proa, núm. 15 (febrer de 1957), p. 19
“Celuloide (Febrero cinematrográﬁco)”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 19
“Celuloide (El cine en Marzo)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 20-21
“Celuloide (Novedades del mes de Abril)”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 20
“Celuloide ( Junio en la pantalla)”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 21
“Celuloide (Lo que hemos visto en Agosto)”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 16
“Celuloide (Pantalla de Septiembre)”, a Proa, núm. 23 (octubre de 1957), p. 18
“Celuloide (Ultimos estrenos)”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. s/n
“Celuloide (Breve Resumen de Diciembre y del Año 1957)”, a Proa,
núm. 26 (gener de 1958), p. 26
“Celuloide (Primeros estrenos de 1958)”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. s/n
“Celuloide (Febrero, mes de pocos estrenos)”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 24
“Celuloide (Novedades del mes de Marzo)”, a Proa, núm. 29 (abril de 1958), p. s/n
“Celuloide (Abril en la Pantalla)”, a Proa, núm. 30 (maig de 1958), p. 19
“Celuloide (Peliculas estrenadas en Mayo)”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 21
“Celuloide (El cine en Junio)”, a Proa, núm. 32 (juliol de 1958), p. 19
“Celuloide ( Julio, mes de máximos Estrenos)”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 20
“Celuloide (Los estrenos en Agosto)”, a Proa, núm. 35 (octubre de 1958), p. 22
“Celuloide (Ultimas novedades)”, a Proa, núm. 36 (novembre de 1958), p. 22-23
“Celuloide (El pasado mes Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 22
“Celuloide (Resumen y ﬁnal de 1958)”, a Proa, núm. 38 (gener de 1959), p. 20
“Celuloide (Primeros Estrenos de 1959)”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 22
“Celuloide (Novedades Cinematográﬁcas de Febrero)”, a Proa,
núm. 40 (març de 1959), p. 23-24
“Celuloide (Ultimas novedades)”, a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 20
“Celuloide (Pantalla de Abril)”, a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. s/n
“Celuloide (Mayo, “Record” de Estrenos)”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. s/n
“Celuloide (Novedades de Junio)”, a Proa, núm. 44 (juliol de 1959), p. s/n
“Celuloide ( Julio en la pantalla)”, a Proa, núm. 45 (agost de 1959), p. s/n
“Celuloide (El cine del mes de Agosto)”, a Proa, núm. 46 (setembre de 1959), p. 17
“Celuloide (Algo de lo que veremos)”, a Proa, núm. 47 (octubre de 1959), p. 18-19
“Celuloide (Octubre y sus estrenos)”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 18
“Celuloide (Noviembre)”, a Proa, núm. 49 (desembre de 1959), p. 16
“Celuloide (Final y resumen de 1959)”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 28
“Celuloide (Buen principio de año)”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 20
“Celuloide (Breves noticias cinematográﬁcas)”, a Proa, núm. 52 (març de 1960), p. 17-18
“Celuloide (Marzo en la pantalla)”, a Proa, núm. 53 (abril/maig de 1960), p. 22-23
“Celuloide (Las ultimas novedades)”, a Proa, núm. 54 (juny de 1960), p. 16
“Celuloide ( Junio Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 55 (juliol de 1960), p. 17-18
“Celuloide (Los estrenos del mes de Julio)”, a Proa, núm. 56 (agost de 1960), p. 20
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“Celuloide (Los diez Estrenos de Agosto)”, a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 20
“Celuloide (Septiembre en nuestras pantallas)”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 14-15
“Celuloide (Pequeños avances de la temporada 1960-61)”, a Proa,
núm. 59 (novembre de 1960), p. 12-13
“Celuloide (Novedades de Noviembre)”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 20
“Celuloide (Breve resumen del año 1960)”, a Proa, núm. 61 (gener 1961), p. 20
“Celuloide (Primeros estrenos de 1961)”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 24
“Celuloide (Estrenos cinematográﬁcos de Febrero)”, a Proa, núm. 63 (març de 1961), p. 24
“Celuloide (Estrenos del mes de Marzo)”, a Proa, núm. 64 (abril de 1961), p. 23-24
“Celuloide (Los estrenos del mes de Abril)”, a Proa, núm. 65 (maig de 1961), p. 19-20
“Celuloide (Los estrenos del mes de Mayo)”, a Proa, núm. 66 (juny de 1961), p. 27
“Celuloide (Novedades de Junio)”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 19-20
“Celuloide (Nuestras pantallas en Julio)”, a Proa, núm. 69 (setembre de 1961), p. 18-20
“Celuloide (Septiembre y sus películas)”, a Proa, núm. 70 (octubre de 1961), p. 15-16
“Celuloide (Octubre y el Cine)”, a Proa, núm. 71 (novembre de 1961), p. 16-17
“Celuloide (Noviembre cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 72 (desembre de 1961), p. 23-25
“Celuloide (Breve resumen del año 1961)”, a Proa, núm. 73 (gener de 1962), p. 20
“Celuloide (Primeros estrenos de 1962)”, a Proa, núm. 74 (febrer de 1962), p. 20-21
“Celuloide. Febrero cinematográﬁco”, a Proa, núm. 75 (març de 1962), p. 20-23
“Celuloide (Marzo en nuestras pantallas)”, a Proa, núm. 76 (abril de 1962), p. 18-19
“Celuloide (Los últimos estrenos)”, a Proa, núm. 77 ( maig de 1962), p. 20-21
“Celuloide (Estrenos de Mayo)”, a Proa, núm. 78 (juny de 1962), p. 17
“Celuloide (Estrenos Cinematográﬁcos del mes de Junio)”, a Proa,
núm. 79 (juliol 1962), p. 19-20
“Celuloide ( Julio y sus Estrenos Cinematográﬁcos)”, a Proa,
núm. 80 (agost de 1962), p. 21-22
“Celuloide (Estrenos del mes de Agosto)”, a Proa, núm. 81 (setembre de 1962), p. 16-17
“Celuloide (Septiembre Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 82 (octubre de 1962), p. 18-19
“Celuloide (Octubre Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 18-19
“Celuloide (Noviembre y sus estrenos)”, a Proa, núm. 84 (desembre de 1962), p. s/n
“Celuloide (Pequeña ojeada al año 1962)”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 18-19
“Celuloide (Primeros Estrenos de 1963)”, a Proa, núm. 86 (febrer de 1963), p. 19-20
“Celuloide (Nuestras pantallas durante Febrero)”, a Proa, núm. 87 (març de 1963), p. 20-21
·Celuloide (Las pantallas durante el mes de Marzo)”, a Proa,
núm. 88 (abril de 1963), p. 17-18
“Celuloide (Abril Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 89 (maig de 1963), p. 15-16
“Celuloide (Los Estrenos del último mes)”, a Proa, núm. 90 (juny de 1963), p. 18-19
“Celuloide ( Junio, mes de más número de estrenos)”, a Proa,
núm. 91 (juliol de 1963), p. 19-21
“Celuloide (El Cine y el mes de Julio)”, a Proa, núm. 92 (agost de 1963), p. 18-19
“Celuloide (Los Estrenos del mes de Agosto)”, a Proa, núm. 93 (setembre de 1963), p. 18-19.
“Celuloide (El último mes del Año Cinematográﬁco)”, a Proa,
núm. 94 (octubre de 1963), p. 17-18
“Celuloide (Las novedades del pasado mes)”, a Proa, núm. 95 (novembre de 1963), p. 18-19
“Celuloide (Noviembre en nuestras pantallas)”, a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 18-19
“Celuloide (Pequeño balance del año 1963)”, a Proa, núm. 97 (gener de 1964), p. 21-22
“Celuloide (Enero: Primer mes cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 98 (febrer de 1964), 16-17
“Celuloide (Novedades de Febrero)”, a Proa, núm. 99 (març de 1964), p. 19-20
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“Celuloide (Marzo Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 42-43
“Celuloide (Novedades del mes de Abril)”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 21-23
“Celuloide ( Junio y sus Estrenos Cinematográﬁcos)”, a Proa, núm. 102 (juliol de 1964), p. 18-19
“Celuloide ( Julio cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 103 (agost de 1964), p. 18-19
“Celuloide (Novedades del mes de Agosto)”, a Proa, núm. 104 (setembre de 1964), p. 16-17
“Celuloide (Estrenos del mes de Septiembre)”, a Proa, núm. 105 (octubre de 1964), p. 16-17
“Celuloide (Octubre Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 20-21
“Celuloide (Noviembre Cinematográﬁco)”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 20-21
“Celuloide (Breve resumen del año 1964)”, a Proa, núm. 108 (gener de 1965), p. 21-22
“Celuloide (Pocos Estrenos en Febrero)”, a Proa, núm. 109 (març de 1965), p. 20-21
“Cine (Marzo en nuestras pantallas)”, a Proa de Palamós, núm. 1 (abril de 1965), p. 21-22
“Cine (Lo que se estrenó en Abril)”, a Proa de Palamós, núm. 2 (maig de 1965), p. 19-20
“Cine (Noticiario)”, a Proa de Palamós, núm. 3 (juny de 1965), p. 21-22
“Cine (Noticias Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 4 (juliol de 1965), p. 15-16
“Cine (Ecos Cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 5 (agost de 1965), p. 20-21
“Cine (Revoltijo de noticias)”, a PProa de Palamós, núm. 6 (setembre de 1965), p. 16-18
“Cine (Algunas novedades Temporada 1965-66)”, a Proa de Palamós,
núm. 7 (octubre de 1965), p. 18-19
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a PProa de Palamós,
núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 29-30
“Cine (Páginas de cine)”, a Proa de Palamós, núm. 10 (gener de 1966), p. 19-20
“Cine (Ecos Cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de 1966), p. 20-21
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 12 (març de 1966), p. 21-22
“Cine (Noticias de actualidad)”, a Proa de Palamós, núm. 13 (abril de 1966), p. 21-22
“Cine (Breves noticias Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 14 (maig de 1966), p. 20-21
“Cine (Actualidad Cinematográﬁca)”, a Proa de Palamós, núm. 15 (juny de 1966), p. 18-20
“Cine (Gacetillas Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 16 (juliol de 1966), p. 18-19
“Cine”, a Proa de Palamós, núm. 17 (agost de 1966), p. 20-21
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 18 (setembre de 1966), p. 20-21
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 19 (octubre de 1966), p. 20-21
“Cine (Ecos de actualidad)”, a Proa de Palamós, núm. 20 (novembre de 1966), p. 20-21
“Cine (Últimas noticias Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 21 (desembre de 1966), p. 17-18
“Cine (Ecos de la Pantalla)”, a Proa de Palamós, núm. 22 (gener de 1967), p. 19-20
“Cine (Ultimas noticias Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 23 (febrer de 1967), p. 19-21
“Cine (Novedades Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 24 (març de 1967), p. 19-20
“Cine (Ultimas noticias del Mundo del Cine)”, a Proa de Palamós,
núm. 25 (abril de 1967), p. 16-17
“Cine (Las últimas novedades)”, a Proa de Palamós, núm. 26 (maig de 1967), p. 20-21
“Cine (Selección de noticias)”, a Proa de Palamós, núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 20-21
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 28 (agost de 1967), p. 16-17
“Cine (Ultimas noticias del Mundo del Cine)”, a Proa de Palamós,
núm. 29 (setembre de 1967), p. 20-21
“Cine (Ecos Cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 30 (octubre de 1967), p. 19-21
“Cine (Ultimas noticias Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 24-25
“Cine (Gacetillas Cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 23-24
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G
“Cine (Ultimas noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 33 (febrer de 1968), p. 18-19
“Cine (Ultimas noticias del Mundo del Celuloide)”, a Proa de Palamós,
núm. 34 (març de 1968), p. 19-20
“Cine (Ecos Cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 35 (abril de 1968), p. 17-18
“Cine (Ultimas noticias)”, a Proa de Palamós, núm. 36 (maig de 1968), p. 15-16
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 37 (juny de 1968), p. 17
“Cine (Novedades del mes)”, a Proa de Palamós, núm. 38 (juliol/agost de 1968), p. 24-25
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 39 (setembre de 1968), p. 16-17.
“Cine (Noticias de última hora)”, a Proa de Palamós, núm. 40 (octubre de 1968), p. 14-15
“Cine (Los últimos acontecimientos)”, a Proa de Palamós, núm. 41 (gener de 1969), p. 18-19
“Cine (Ecos de la vida cinematográﬁca)”, a Proa de Palamós, núm. 42 (febrer de 1969), p. 15-17
“Cine (Noticiario Cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 43 (març de 1969), p. 18-19
“Cine (Ultimas noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós,
núm. 44 (abril de 1969), p. 18-19
“Cine(Ultimas noticias del Mundo del Cine)”, a Proa de Palamós,
núm. 45 (maig de 1969), p. 16-17
“Cine (Últimas novedades)”, a Proa de Palamós, núm. 46 (juny de 1969), p. 17-18
“Cine (Ecos cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 47 (juliol/agost de 1969), p. 20-21
“Cine”, a Proa de Palamós, núm. 49 (setembre de 1969), p. 18-19
“Cine (Gacetillas)”, a Proa de Palamós, núm. 50 (octubre de 1969), p. 20
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 20-21
“Cine (Últimas novedades)”, a Proa de Palamós, núm. 52 (gener de 1970), p. 20
“Cine (Últimas novedades)”, a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 19
“Cine (Últimas novedades)”, a Proa de Palamós, núm. 54 (març de 1970), p. 17-18
“Cine (Próximos Estrenos)”, a Proa de Palamós, núm. 55 (abril de 1970), p. 18-19
“Cine (Ultimas novedades)”, a Proa de Palamós, núm. 56 (maig de 1970), p. 19-20
“Cine (Ecos cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 57 (juny de 1970), p. 18-19
“Cine (Ultimas noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós,
núm. 58 (juliol/agost de 1970), p. 20-21
“Cine (Ecos de la Cinematográﬁa)”, a Proa de Palamós, núm. 59 (setembre de 1970), p. 19-20
“Cine (Noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 60 (octubre de 1970), p. 18-19
“Cine”, a Proa de Palamós, núm. 61 (novembre/desembre 1970), p. 22-23
“Cine (Ecos cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 62 (gener de 1971), p. 17-18
“Cine (Novedades del mes)”, a Proa de Palamós, núm. 63 (febrer de 1971), p. 19-20
“Cine (Recortes cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 64 (març de 1971), p. 18-19
“Cine (Ultimas noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós,
núm. 65 (abril de 1971), p. 10-20
“Cine (Ecos cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 66 (maig de 1971), p. 19-20
“Cine”, a Proa de Palamós, núm. 67 (juny de 1971), p. 17-18
“Cine (El cine siempre es noticia)”, a Proa de Palamós, núm. 68 (juliol/agost de 1971), p. 21-23
“Cine (Ultimas novedades cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 69 (setembre de 1971), p. 18-19
“Cine (Noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 70 (octubre de 1971), p. 20-21
“Cine (Gacetillas cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 71 (novembre/desembre de 1971), p. 22-23
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G
“Cine (Noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 72 (gener de 1972), p. 21
“Cine (El cine y sus noticias)”, a Proa de Palamós, núm. 73 (febrer de 1972), p. 18-19
“Cine (El cine y sus noticias)”, a Proa de Palamós, núm. 74 (març de 1972), p. 19-20
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 75 (abril de 1972), p. 20-21
“Cine (Gacetillas cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 76 (maig de 1972), p. 19-21.
“Cine (Novedades de última hora)”, a Proa de Palamós, núm. 77 (juny de 1972), p. 20-21
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 78 (juliol de 1972), p. 18-19
“Cine (Novedades cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 25-26
“Cine (Ecos del mundo cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós,
núm. 80 (octubre de 1972), p. 18-19
“Cine (Noticias del mundo cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós,
núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 23-24
“Cine (Informaciones cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 82 (gener de 1973), p. 19-20
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 83 (febrer de 1973), p. 20-21
“Cine (Ecos del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 84 (març de 1973), p. 18-19
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 85 (abril de 1973), p. 20-21
“Cine (Noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 86 (maig de 1973), p. 24-25
“Cine (Ultimas novedades cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 87 (juny de 1973), p. 20
“Cine (Panorama cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós, núm. 88 (juliol de 1973), p, 19
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 89 (agost/setembre de 1973), p. 22
“Cine (Ecos del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 90 (octubre de 1973), p. 18-19
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós,
núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 23-24
“Cine (Novedades cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 92 (gener de 1974), p. 24
“Cine (Gacetillas cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 93 (febrer de 1974), p. 19-20
“Cine (Noticias del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 94 (març de 1974), p. 19
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 95 (abril de 1974), p. 19
“Cine (Ecos cinematográﬁcos)”, a Proa de Palamós, núm. 96 (maig de 1974), p. 17
“Cine (Ultimas noticias del mundo cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós,
núm. 97 (juny de 1974), p. 20
“Cine (Noticias de la pantalla grande)”, a Proa de Palamós, núm. 98 (juliol de 1974), p. 18
“Cine”, a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 28
“Cine (Novedades cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 20
“Cine (Gacetillas)”, a Proa de Palamós, núm. 101 (novembre/desembre de 1974), p. 23-24
“Cine (Noticias del mundo cinematográﬁco)”, a Proa de Palamós,
núm. 102 (gener de 1975), p. 20-21
“Cine”, a Proa de Palamós, núm. 103 (febrer de 1975), p. 18
“Cine (Ecos del mundo del cine)”, a Proa de Palamós, núm. 104 (març de 1975), p. 20
“Cine (Noticias del mundo cinematográﬁco)”, a PProa de Palamós,
núm. 105 (abril de 1975), p. 18
“Cine (El cine y sus noticias)”, a Proa de Palamós, núm. 106 (maig de 1975), p. 19
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, a Proa de Palamós, núm. 107 (juny de 1975), p. 21
“Cine (Ecos de la pantalla grande)”, a Proa de Palamós, núm. 108 (juliol de 1975), p. 19-20
“Cine (Noticias cinematográﬁcas)”, aProa de Palamós, núm. 109 (agost de 1975), p. 20-21
“Cinema (Noticias)”, a Proa de Palamós, núm. 110 (setembre/octubre de 1975), p. 19
“Cinema”, a Proa de Palamós, núm. 111 (desembre de 1975), p. 36-37
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G
Gurnés, Pilar
“Cultural i Literaria (Saludant la festa del llibre)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 4 (abril de 1936), p. 40

H
Hartzenbusch, Juan Eugenio
“Palos de Moguer”, a Semanario de Palamós, núm. 231 (1 de març de 1888), p. 66-69
Hilario Sanchez, José
“Origen de las muñecas”, a Semanario de Palamós, núm. 234 (22 de març de 1888), p. 90-94
Hispeiru, Joan Miquel
“Elogi a una beutat”, a Costa Brava, núm. 16 (25 de febrer de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la senyoreta C.B.)”, a Costa Brava,, núm. 17 (3 de març de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat”, a Costa Brava,, núm. 18 (10 de març de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la Sra A.P.)”, a Costa Brava,, núm. 19 (17 de març de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la Sra J.R.)”, a Costa Brava,, núm. 20 (24 de març de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la senyoreta M.T.G.)”, a Costa Brava,
núm. 22 (7 d’abril de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la senyoreta L.R.)”, a Costa Brava,,
núm. 27 (12 de maig de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la senyoreta P.R.)”, a Costa Brava,,
núm. 28 (19 de maig de 1928), p. 1.
“Elogi a una beutat (A la senyoreta E.H.)”, a Costa Brava,,
núm. 29 (26 de maig de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la senyoreta M.C.)”, a Costa Brava,
núm. 31 (9 de juny de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A dues amigues)”, a Costa Brava,, núm. 38 (28 de juliol de 1928), p. 1
“Elogia una beutat (A la senyoreta P.B.)”, a Costa Brava,,
núm. 53 (17 de novembre de 1928), p. 2
“Elogia una beutat (A la senyoreta V.S.)”, a Costa Brava,
núm. 54 (24 de novembre de 1928), p. 3
Hoyo, Cipriano del
“Cuento del niño goloso”, a El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 3-4
Huguet, Maria
“Una lletra (A Victor d’Amoc amb admiració i respecte)”, a Marinada,
núm. 154 (agost de 1926), p, 120-121

J
Jordà, Lluis
“No!”, a Marinada, núm. 193 (gener de 1930), p. 200-202
“Cadascú al seu lloc”, a Marinada, núm. 196 (abril de 1930), p. 243-244
Jordi y Alvarez, Luis
“Cultivo de la vid y elaboración de vinos en el Ampurdán”, a Semanario de Palamós,
núm. 46 (14 d’agost de 1884), p. 2-4
“Cultivo de la vid y elaboración de vinos en el Ampurdán (continuación)”,
a Semanario de Palamós, núm. 47 (21 d’agost de 1884), p. 3-4
“Cultivo de la vid y elaboración de vinos en el Ampurdán (continuación)”,
a Semanario de Palamós, núm. 49 (4 de setembre de 1884), p. 2-3
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J
“Cultivo de la vid y elaboración de vinos en el Ampurdán (conclusión)”,
a Semanario de Palamós, núm. 50 (11 de setembre de 1884), p. 2-4
“Cultivo del arroz”, a Semanario de Palamós, núm. 67 (8 de gener de 1885), p. 3
“Cultivo del arroz”, a Semanario de Palamós, núm. 69 (22 de gener de 1885), p. 2-3
Juanals i Dagas, F
“Carnet d’un excursionista (Sant Joan de les Abadeses)”, a Costa Brava,
núm. 19 (17 de març de 1928), p. 2
“Els vells”, a Costa Brava, núm. 22 (7 d’abril de 1928), p. 2
“Carnet d’un excursionista (Nit a Montserrat)”, a Costa Brava,
núm. 23 (14 d’abril de 1928), p. 1-2
“Carnet d’un excursionista (Costa de Llevant)”, a Costa Brava,
núm. 25 (29 d’abril de 1928), p. 2
“Carnet d’un excursionista (Sant Medi)”, a Costa Brava, núm. 26 ( 5 de maig de 1928), p. 2
“Carnet d’un excursionista (Castell de Burriach)”, a Costa Brava,
núm. 27 (12 de maig de 1928), p. 2-3
“Carnet d’un excursionista (Tossa)”, a Costa Brava, núm. 28 (19 de maig de 1928), p. 2,4
“Carnet d’un excursionista (Tossa)”, a Costa Brava, núm. 30 (2 de juny de 1928), p. 2-3
“Carnet d’un excursionista (Santa Fe. Montseny)”, a Costa Brava,
núm. 35 (7 de juliol de 1928), p. 3
“Impressió de la nostra Costa Brava”, a Costa Brava, núm. 36 (14 de juliol de 1928), p. 1-2
“Carnet d’un excursionista (Nit de Camping al Montseny)”, a Costa Brava,
núm. 37 (21 de juliol de 1928), p. 4
“Carnet d’un excursionista (Les Agudes. Montseny)”, a Costa Brava,
núm. 38 (28 de juliol de 1928), p. 1-2
“Carnet d’un excursionista (El coleccionista d’estilogràﬁcas)”, a Costa Brava,
núm. 39 (4 d’agost de 1928), p. 1-2
“Carnet d’un excursionista (Sant Llorens de Munt)”, a Costa Brava,
núm. 42 (1 de setembre de 1928), p. 4
“Contestant un comentari”, a Costa Brava, núm. 43 (8 de setembre de 1928), p. 2
“Carnet d’un excursionista (La plane del Vallés)”, a Costa Brava,
núm. 44 (15 de setembre de 1928), p. 2-3
“Carnet d’un excursionista (A Palamós per mar)”, a Costa Brava,
núm. 46 (29 de setembre de 1928), p. 2-3
“La cultura palamosina”, a Costa Brava, núm. 48 (13 d’octubre de 1928), p. 2-3
“Visió de la Costa Brava”, a Costa Brava, núm. 50 (27 d’octubre de 1928), p. 1-2
“Actualitat teatral (Les llágrimas d’Angelina)”, a Costa Brava,
núm. 53 (17 de novembre de 1928), p. 1-2
“Tardor a l’alta muntanya”, a Costa Brava, núm. 54 (24 de novembre de 1928), p. 1-2
“Record nadalenç”, a Costa Brava, núm. 60 (4 de gener de 1929), p. 2
“Carnet d’un excursionista (Nit d’hivern al Montseny)”, a Costa Brava,
núm. 61 (12 de gener de 1929)”, p. 2-3
“El meu criteri”, a Costa Brava, núm. 64 (2 de febrer de 1929), p. 1-2
“Nit de temporal a Palamós”, aCosta Brava, núm. 66 (16 de febrer de 1929), p. 2-3
“Nuria” a Marinada, núm. 193 (gener de 1930), p. 197-198
“Una poncella”, a Marinada, núm.196 (abril de 1930), p. 247-248
“A l’entorn d’una enquesta”, a La Senyera, núm. 6 (27 d’octubre de 1930), p. 1-2
“Excursió al Ripollés i La Garrotxa”, a Albada, núm. 2 (8 de setembre de 1934), p. 10
“Esportiva (Record d’una excursió)”, a Nostre Ideal Club, núm. 7 (juliol de 1936), p. 81
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J
Juanals Gispert, F.
“Que penseu de la joventut palamosina?”, a La Senyera, núm. 7 (3 de novembre de 1930), p. 1
Juera, S.
“Il-lusions de Festa Major”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 5-6
Julivert, Valentí [pseudònim de Francesc d'Assís Marull]
“Recorts intims”, a La Senyera, núm. 23 (24 de juliol de 1898), p. 5.
“Un ball de cassino (recorts)”, a La Senyera, núm. 24 (31 de juliol de 1898), p. 6
“!Coses de Espanya¡”, a La Senyera, núm. 27 (21 d’agost de 1898), p. 6
“Notas d’estiu”, a La Senyera, núm. 28 (28 d’agost de 1898), p. 2-3
“Las taules del café”, a La Senyera, núm. 32 (16 d’octubre de 1898), p. 5-6
“La vista del mar”, a L’Estudiant, núm. 12 (18 de juny de 1911), p. 91-92
“1902-1911”, A L’Estudiant, núm. 13 (24 de juny de 1911), p. 97-98
“Notes de festes”, a L’Estudiant, núm. 14 (2 de juliol de 1911), p. 115-116
Junca, Esteve
“Esportiva (Orientacions de Cultuta Fisica)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 3 (març de 1936), p. 34
Juncà, Joan [vegeu pseudònims Abuelo i L'Avi]

L
Laﬁ, B.
“Parla ‘l país”, a La Senyera, núm. 39 (4 de desembre de 1898), p. 6
Laporta, Jacint
“El café del noi”, a Marinada, núm. 73 (desembre de 1919), p. 182-186
“El café del noi”, a Marinada, núm. 74 (gener de 1920), p. 6-10
“El café del noi”, a Marinada, núm. 75 (febrer de 1920), p. 22-24
Laporta, Joaquim
“La caçera”, a Marinada, núm. 71 (octubre 1919), p. 149-153
León Garre, Aniceto
“Por el mundo de la ciencia (La leche ¿inmunizará contra las infecciones?”,
a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 9-11
“Por el mundo de la ciencia (Benjamin Franklin y sus ideas sobre agricultura)”,
a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 14-15
Liba, X. de
“De com un duro a voltes sembla bó y resulta esser de llautó”, a La Manguera,
núm. 11 (4 de setembre de 1909), p. 5
Linares, Joan
“Desde Palafrugell”, a La Senyera, núm. 8 (10 d’abril de 1898), p. 7
“Desde Palafrugell”, a La Senyera, núm. 10 (24 d’abril de 1898), p. 7
“Desde Palafrugell”, a La Senyera, núm. 12 (8 de maig de 1898), p. 7-8
Lopez-Picó, J.M.
“Comiat i deixa de l’any 1916”, a Marinada, núm. 76 (març de 1920), p. 33-35
Lozano, Adolf. Doctor.
“Parlament (Curset de nocions sanitáries)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 11 (desembre de 1936), p. 122-126
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LL
Llagostera Roqué, Joan
“Assaig pedagógics (L’Educació familiar)”, a Marinada, núm. 154 (agost de 1926), p. 118-119)
Llenas i Duran, Ll.
“La joventut i la República”, a El Programa, núm. 3 (14 juny de 1931), p. 2-3
Lloret, Pere
“Esportiva (Basket-ball)”, a Nostre Ideal Club, núm. 12 (1r trimestre de 1937), p. 142
Lloveras y Roig, Joseph
“Per carambola”, a La Senyera, núm. 25 (7 d’agost de 1898), p. 4-5
“Los nets dels almogávars”, a La Senyera, núm. 28 (28 d’agost de 1898), p. 5-6
“Recorts de Cuba (música sacra), a La Senyera, núm. 30 (2 d’octubre de 1898), p. 5-6

M
Macowiecki, Estanislao
“Cultural i literaria”, a Nostre Ideal Club, núm. 2 (febrer de 1936), p. 15-19
Madrenys, Pedro
“Tras el concilio”, a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de 1966), p. 3
Maiduxos, V.
“Petite indiscreció”, a La Manguera, núm. 11 (4 de setembre de 1909), p. 6
Marcet Ribas, J
“Los granates de la Punta del Faro de Palamós”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 8-12
Margarit, Lluis
“Comentaris lliures (El premi Novel i la literatura a l’any 1935)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 1 (gener de1936), p. 6
“Comentaris lliures (Bécquer)”, a Nostre Ideal Club, núm. 3 (març de 1936), p. 30-31
“Comentaris lliures (In memoriam)”, a Nostre Ideal Club, núm. 4 (abril de 1936), p. 41-42
“Parlament”, a Nostre Ideal Club, núm. 5 (maig de 1936), p. 49-51
“El ball del “Maig Florit””, a Nostre Ideal Club, núm. 7 (juliol de 1936), p. 74-75
“Perquè és tant blau el nostre mar?”, a Nostre Ideal Club, núm. 8 (agost de 1936), p. 90-91
“Comentaris lliures (Els homes de lletres en la intimitat)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 9 (setembre de 1936), p. 100-101
“Comentaris lliures (Parlem de la dansa?)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 10 (octubre/novembre de 1936), p. 112-113
“Consignes”, a Nostre Ideal Club, núm. 12 (1r Trimestre de 1937), p. s/n
Marinero [veure Lluís Collell Balot]
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de julio de 1962)”, a Proa,
núm. 80 (agost de 1962), p. 20
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de agosto de 1962)”, a Proa,
núm. 81 (setembre de 1962), p. 14
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de septiembre de 1962)”, a Proa,
núm. 82 (octubre de 1962), p. 20
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de octubre de 1962)”, a Proa,
núm. 83 (novembre de 1962), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de noviembre de 1962)”, a Proa,
núm. 84 (desembre de 1962), p. s/n
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de diciembre de 1961)”, a Proa,
núm. 85 (gener de 1963), p. 14-16
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“La nueva Linea de Carga Ybarra”, a Proa, núm. 86 (febrer de 1963), p. 8-9
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de enero de 1963)”, a Proa,
núm. 86 (febrer de 1963), p. 16
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de febrero de 1963)”, a Proa,
núm. 87 (març de 1963), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de marzo de 1963)”, a Proa,
núm. 88 (abril de1963), p. 11
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de abril de 1963)”, a Proa,
núm. 89 (maig de 1963), p. 12
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de mayo de 1963)”, a Proa,
núm. 90 (juny de 1963), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de junio de 1963)”, a Proa,
núm. 91 (juliol de 1963), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de julio de 1963)”, a Proa,
núm. 92 (agost de 1963), p. 16
“Bahia. Movimiento de buques durante el mes de Agosto de 1963)”, a Proa,
núm. 93 (setembre de 1963), p. 16
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Septiembre de 1963)”, a Proa,
núm. 94 (octubre de 1963), p. 16
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Octubre de 1963)”, a Proa,
núm. 95 (novembre de 1963), p. 16
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Diciembre de 1963)”, a Proa,
núm. 97 (gener de 1964), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Enero de 1964)”, a Proa,
núm. 98 (febrer de 1964), p. 14
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Febrero de 1964)”, a Proa,
núm. 99 (març de 1964), p. 17-18.
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Marzo de 1964)”, a Proa,
núm. 100 (abril de 1964), p. 41
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Abril de 1964”, a Proa,
núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 18-19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Junio de 1964)”, a Proa,
núm. 102 (juliol de 1964), p. 11
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Julio de 1964)”, a Proa,
núm. 103 (agost de 1964), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Agosto de 1964)”, a Proa,
núm. 104 (setembre de 1964), p. 15
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Septiembre de 1964)”, a Proa,
núm. 105 (octubre de 1964), p. 15
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Octubre de 1964)”, a Proa,
núm. 106 (novembre de 1964), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Noviembre de 1964)”, a Proa,
núm. 107 (desembre de 1964), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Diciembre de 1964)”, a Proa,
núm. 108 (gener de 1965), p. 18-20
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Enero de 1965)”, a Proa,
núm. 109 (febrer de 1965), p. 15
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Febrero de 1965)”, a Proa,
núm. 110 (març de 1965), p. 19
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“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Marzo de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 1 (abril de 1965), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Abril de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 2 (maig de 1965), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Mayo de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 3 (juny de 1965), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Junio de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 4 (juliol de 1965), p. 14
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Julio de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 5 (agost de 1965), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Agosto de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 6 (setembre de 1965), p. 15
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Septiembre de 1965)”, a Proa de Palamós,
núm. 7 (octubre de 1965), p. 17
“Pescadores de caña”, a Proa de Palamós, núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 14-15
“Bahia (Movimiento de buques durante los meses de Octubre y Noviembre de 1965)”,
a Proa de Palamós núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 26-27
“Meteorologia local (Diciembre: Bastante bonacible con moderadas temperaturas)”,
a Proa de Palamós, núm. 10 (gener de 1966), p. 14
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Diciembre de 1965), a Proa de Palamós,
núm. 10 (gener de 1966), p. 15-18
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Enero de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 11 (febrer de 1966), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Febrero de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 12 (març de 1966), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Marzo de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 13 (abril de 1966), p. 20
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Abril de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 14 (maig de 1966), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Mayo de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 15 (juny de 1966), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Junio de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 16 (juliol de 1966), p. 16
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Julio de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 17 (agost de 1966), p. 22
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Agosto de 1966)”, a Proa de Palamós,
núm. 18 (setembre de 1966), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques en Septiembre)”, a Proa de Palamós,
núm. 19 (octubre de 1966), p. 18-19
“Bahia (Movimiento de buques en nuestro puerto comercial durante el mes de Octubre)”,
a Proa de Palamós núm. 20 (novembre de 1966), p. 18-19
“Bahia (Movimiento de buques en nuestro puerto comercial durante el mes de Noviembre)”,
a Proa de Palamós núm. 21 (desembre de 1966), p. 15-16
“Bahia (Movimiento de buques en nuestro puerto comercial durante el mes de Diciembre)”,
a Proa de Palamós núm. 22 (gener de 1967), p. 16-18
“Bahia (Puerto comercial)”, a Proa de Palamós, núm. 23 (febrer de 1967), p. 16-17
“Bahia (Puerto comercial. Movimiento de buques durante el mes de Febrero)”,
a Proa de Palamós, núm. 24 (març de 1967), p. 16-17
“Bahia”, a Proa de Palamós, núm. 25 (abril de 1967), p. 14-15
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“Bahia (Puerto comercial)”, a Proa de Palamós, núm. 26 (maig de 1967), p. 18-19
“Bahia (Mayo. Puerto comercial)”, a Proa de Palamós, núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 16-18
“Bahia (Puerto comercial)”, a Proa de Palamós, núm. 28 (agost de 1967), p. 15
“Bahia (Puerto comercial)”, a Proa de Palamós, núm. 29 (setembre de 1967), p. 16-17
“Bahia”, a Proa de Palamós, núm. 30 (octubre de 1967), p. 14-15
“Bahia”, a Proa de Palamós, núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 19-20
“Bahia. (Movimiento portuario durante Noviembre y Diciembre de 1967)”,
a Proa de Palamós, núm. 32 (gener de 1968), p. 17-19
“Bahia (Actividad de nuestro puerto comercial en el mes de Enero de 1968)”,
a Proa de Palamós, núm. 33 (febrer de 1968), p. 16-17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Febrero)”, a Proa de Palamós,
núm. 34 (març de 1968), p. 16-17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Marzo)”, a Proa de Palamós,
núm. 35 (abril de 1968), p. 16
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Abril)”, a Proa de Palamós,
núm. 36 (maig de 1968), p. 13-14
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Mayo)”, a Proa de Palamós,
núm. 37 (juny de 1968), p. 15
“Bahia (Movimiento portuario durante los mese de Junio y Julio)”, a Proa de Palamós,
núm. 38 (juliol/agost de 1968), p. 20-21
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Agosto)”, a Proa de Palamós,
núm. 39 (setembre de 1968), p. 14
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Septiembre)”, a Proa de Palamós,
núm. 40 (octubre de 1968), p. 13
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Octubre y Noviembre)”,
a Proa de Palamós, núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 19-21
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Diciembre de 1968)”, a Proa de Palamós,
núm. 42 (gener de 1969), p. 14-15
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Enero)”, a Proa de Palamós,
núm. 43 (febrer de 1969), p. 14
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Marzo)”, a Proa de Palamós,
núm. 45 (abril de 1969), p. 14-15
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Abril)” a Proa de Palamós.
núm. 46 (maig de 1969), p. 13
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Mayo)”, a Proa de Palamós,
núm. 47 (juny de 1969), p. 14-15
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Junio y Julio)”, a Proa de Palamós,
núm. 48 (juny i juliol de 1969), p. 18-19
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Agosto)”, a Proa de Palamós,
núm. 49 (setembre de 1969), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Septiembre)”, a Proa de Palamós,
núm. 50 (octubre de 1969), p. 18
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Octubre)”, a Proa de Palamós,
núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 18
“Bahia (Movimiento portuario durante Noviembre y Diciembre de 1969)”,
a Proa de Palamós, núm. 52 (gener de 1970), p. 18-19
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Enero de 1970)”,
a Proa de Palamós, núm. 53 (febrer de 1970), p. 17
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“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Febrero de 1970)”, a Proa de Palamós,
núm. 54 (març de 1970), p. 16
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Marzo de 1970)”, a Proa de Palamós,
núm. 55 (abril de 1970), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Abril de 1970)”, a Proa de Palamós,
núm. 56 (maig de 1970), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Mayo de 1970)”, a Proa de Palamós,
núm. 57 (juny de 1970), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Junio y Julio de 1970)”,
a Proa de Palamós, núm. 58 (juliol/agost de 1970), p. 18
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Septiembre de 1970)”,
a Proa de Palamós, núm. 59 (setembre de 1970), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Septiembre de 1970)”,
a Proa de Palamós, núm. 60 (octubre de 1970)”, p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Octubre y Noviembre)”,
a Proa de Palamós, núm. 61 (novembre/desembre de 1970), p. 19-20
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Diciembre de 1970)”,
a Proa de Palamós, núm. 62 (gener de 1971), p. 15
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Enero)”, a Proa de Palamós,
núm. 63 (febrer de 1971), 16
“Bahia (Actividad portuaria durante el mes de Febrero)”, a Proa de Palamós,
núm. 64 (març de 1971), p. 16
“Bahia (Actividad portuaria durante el mes de Marzo)”, a Proa de Palamós,
núm. 65 (abril de 1971), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques en el puerto de Palamós durante el mes de Abril)”,
a Proa de Palamós, núm. 66 (maig de 1971), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques en el puerto de Palamós durante el mes de Mayo)”,
a Proa de Palamós, núm. 67 (juny de 1971), p. 15
“Con dos radiotécnicos de la mercante (Manolo y Tomás)”, a Proa de Palamós,
núm. 67 (juny de 1971), p. 16
“Bahia (Movimiento de buques en el puerto de Palamós durante los meses de Junio
y Julio)”, a Proa de Palamós, núm. 68 (juliol/agost de 1971), p. 18-19
“Bahia (Movimiento de buques en el puerto de Palamós durante el mes de Agosto)”,
a Proa de Palamós, núm. 69 (setembre de 1971), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Septiembre)”, a PProa de Palamós,
núm. 70 (octubre de 1971), p. 19
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Octubre)”, a Proa de Palamós,
núm. 71 (novembre/desembre de 1971), p. 19
“Bahia (Movimiento portuario de Palamós en Noviembre y Diciembre de 1971)”,
a Proa de Palamós, núm. 72 (gener de 1972), p. 18-19
“Bahia (Movimiento portuario de Palamós en Enero 1972)”, a Proa de Palamós,
núm. 73 (febrer de 1972), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques durante el mes de Febrero, en el puerto de Palamós)”,
a Proa de Palamós, núm. 74 (març de 1972), p. 17
“Bahia (Movimiento de buques en nuestro puerto durante el mes de Marzo 1972)”,
a Proa de Palamós, núm. 75 (abril de 1972), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques en nuestro puerto durante el mes de Abril)”,
a Proa de Palamós, núm. 76 (maig de 1972), p. 18
“Bahia (Movimiento de buques en nuestro puerto durante los meses de Mayo y Junio)”,
a Proa de Palamós, núm. 77 (juny de 1972), p. 17
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“Bahia (Movimiento de buques en el puerto de Palamós durante el mes de Julio)”,
a Proa de Palamós, núm. 78 (juliol de 1972), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario de Palamós durante los meses de Agosto y Septiembre)”,
a Proa de Palamós, núm. 79 (agost/setembre de 1972), p. 23
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Octubre)”, a Proa de Palamós,
núm. 80 (octubre de 1972), p. 16
“Bahia (Movimiento portuario del mes de Noviembre)”, a Proa de Palamós,
núm. 81 (novembre/desembre de 1972), p. 21
“Bahia (Movimiento portuario del Palamós Diciembre 1972”, a Proa de Palamós,
núm. 82 (gener de 1973), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Febrero)”, a Proa de Palamós,
núm. 83 (febrer de 1973), p. 19
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Marzo)”, a Proa de Palamós,
núm. 84 (març de 1973), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Abril)”, a Proa de Palamós,
núm. 85 (abril de 1973), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Mayo)”, a Proa de Palamós,
núm. 86 (maig de 1973), p. 21
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Junio)”, a Proa de Palamós,
núm. 87 (juny de 1973), p. 16
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Julio)”, a Proa de Palamós,
núm. 88 (juliol de 1973), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Agosto)”, a Proa de Palamós,
núm. 89 (agost/setembre de 1973), p. 20
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Septiembre y Octubre)”,
a Proa de Palamós, núm. 90 (octubre de 1973), p. 16-17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Noviembre)”, a Proa de Palamós,
núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 21
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Diciembre 1973 y Enero 1974)”,
a Proa de Palamós, núm. 92 (gener de 1974), p. 20-21
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Febrero)”, a Proa de Palamós,
núm. 93 (febrer de 1974), p. 18
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Marzo)”, a Proa de Palamós,
núm. 94 (març de 1974), p. 18
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Abril)”, a Proa de Palamós,
núm. 95 (abril de 1974), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Mayo)”, a Proa de Palamós,
núm. 96 (maig de 1974), p. 15
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de junio)”, a Proa de Palamós,
núm. 97 (juny de 1974), p. 18
“Bahia (Movimiento portuario durante el mes de Juliol)”, a Proa de Palamós,
núm. 98 (juliol de 1974), p. 17
“Bahia (Movimiento portuario durante los meses de Agosto y Septiembre)”,
a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 23
“El hueco del muelle comercial”, a Proa de Palamós, núm. 100 (octubre de 1974), p. 9
Marsal Bayerri, E
“L’hora del jovent”, a Proa de Palamós, núm. 47 (juny de 1969), p. 4
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“Les dues cares (L’hora del jovent)”, a Proa de Palamós, núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 6-7
“La veu del senyor Alcalde (L’hora del jovent)”, a Proa de Palamós,
núm. 50 (octubre de 1969), p. 12-14
“El nostre hivern de cada dia”, a Proa de Palamós, núm. 52 (gener de 1970), p. 8-9
“La recerca del temps perdut (Una responsabilitat de tots)”, a Proa de Palamós,
núm. 74 (març de 1972), p. 4
“Els Joglars” un temps, un país i la evolució del mim (Teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 76 (maig de 1972), p. 4-6
“La Gespa” o un cami ple d’entrebancs (Teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 78 (juliol de 1972), p. 7-8
“La Biblioteca entre les promeses i la realitat (arnes, llibres i avorriment…”,
a Proa de Palamós, núm. 82 (gener de 1973), p. 4-5
“La febre del motor”, a Proa de Palamós, núm. 86 (maig de 1973), p. 14
“La matinal de jazz a Santa Maria del Mar (Música)”, a Proa de Palamós,
núm. 92 (gener de 1974), p. 6-7
“El teatre profesional ens visita”, a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 9
“Una garjola a la Casa Municipal de Cultura”, a Proa de Palamós,
núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 9
“Teatre per a infants, un camp interessant (Teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 102 (gener de 1975), p. 20
“Sobre el “II Concurs de Teatre Infantil” (Teatre)”, a Proa de Palamós,
núm. 107 (juny de 1975), p. 6
“Teatre”, a Proa de Palamós, núm. 111 (desembre de 1975), p. 36
Marti, A.
“Secciones deportivas de la O.J.E”, a Garbí, núm. 8 (novembre de 1964), p. s/n
Marti, J.M.
“Deportes”, a Proa de Palamós, núm. 108 (juliol de 1975), p. 21
Marti y Thomas, J.
“Nuestro grabado”, a Semanario de Palamós, núm. 150 (12 d’agost de 1886), p. 258-261
Martinez, N
“José Mª Ramos, nuevo delegado local de juventudes”, a Garbí,
núm. 11 (curso de 1966-1967), p. s/n
Marull, Francesc [vegeu també el pseudònim Valentí Julivert]
“Navidad”, a Semanario de Palamós, núm. 169 (23 de desembre de 1886), p. 409-410
“Las caramellas”, a La Senyera, núm. 8 (10 d’abril de 1898), p. 1
“Ensenyansas de la historia”, a La Senyera, núm. 12 (8 de maig de 1898), p. 1-3
“De la marina catalana”, a La Senyera, núm. 15 (29 de maig de 1898), p. 1
“Origen de la Marsellesa”, a La Senyera, núm. 25 (7 d’agost de 1898), p. 1-2
“Lo palau de Palamós (noticias históricas)”, a La Senyera,
núm. 29 (4 de setembre de 1898), p. 1-2
Marull, Francisco de A. [vegeu també el pseudònim Valentí Julivert]
“El Templo de Salomón (y la ligereza de un acuerdo)”, a El Eco de la Redencion,
núm. 1 (22 d’abril de 1891), p. 4
Masas, F.
“Actualidad Palamosense”, a El Cid, núm. 2 (1964), p. s/n
Massa, Fco.
“Escribe un aﬁliado (Palamós ahir i avui)”, a Garbí, núm. 8 (novembre de 1964), p. s/n
“Palamós: La seva fundació”, a Garbí, núm. 9 (gener de 1965), p. s/n
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“De Girona”, a Marinada, núm. 4 (abril de 1924), 61-62
Massip, Josep
“Palamós en Washington”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 3
Matamala, Joan
“Catalunya, alerta està!”, a El Programa, núm. 1 (31 de maig de 1931), p. 3
La Costa Brava”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Matamala Surribas, Joan [també signa com a J. Matamala, S.]
“Les Nostres enquestes (Què penseu de la joventud palamosina?)”,
a La Senyera, núm. 2 (29 de setembre de 1930), p. 1
“Matem-la?”, a La Senyera, núm. 9 (17 de novembre de 1930), p. 1.
“L’home de dues cares”, a La Senyera, núm. 11 (1 de desembre de 1930), p. 2
Mateu i Mateu, Josep
“Sardanejant”, a Proa, núm. 102 (de juliol de 1964), p. 5
“La Cala d’Els Canyers”, a Proa, núm. 103 (agost de 1964), p. 10-11
“Dues anècdotes”, a Proa, núm. 105 (octubre de 1964), p. 8
“Recordant (En aquest LVI aniversari)”, a Proa, núm. 106 (novembre de 1964), p. 3
“Al voltant de la Sardana (Les Sardanas dedicades a Palamós)”, a Proa,
núm. 109 (febrer de 1965), p. 3-4
“Al voltant de la Sardana (En Joan Calders)”, a Proa, núm. 110 (març de 1965), p. 8-9
“En torno a la Sardana (Pep Ventura), a Proa de Palamós, núm. 1 (abril de 1965), p. 7
“En torno a la Sardana (Algo más sobre Pep Ventura)”, a Proa de Palamós,
núm, 2 (maig de 1965), p. 7
“En torno a la Sardana ( José Serra Bonal)”, a Proa de Palamós, núm. 3 (juny de 1965), p. 14
“En torno a la Sardana (Ha pasado la Fiesta Mayor)”, a Proa de Palamos,
núm. 4 (juliol de 1965), p. 4
“En torno a la Sardana ( Juan Carreras Dagas. José Mª Soler)”, a Proa de Palamos,
núm. 5 (agost de 1965), p. 10-11
“En torno a la Sardana (El Compositor Pedro Rigau “El Barretó”)”, a Proa de Palamos,
núm. 6 (setembre de 1965), p. 5-6
“En torno a la Sardana (El Compositor Vicente Bou Geli)”, a Proa de Palamos,
núm. 7 (octubre de 1965), p. 7
“En torno a la Sardana ( José Vicens (a) “Xaxo”)”, a Proa de Palamos,
núm. 8-9 (novembre/desembre de 1965), p. 18
“En torno a la Sardana (Antonio Agramont)”, a Proa de Palamos,
núm. 10 (gener de 1966), p. 6
“En torno a la Sardana (Pau Guanter “El Rossinyol”)”, a Proa de Palamos,
núm. 11 (febrer de 1966), p. 14
“En torno a la Sardana (Ramón Serrat Fajula)”, a PProa de Palamos,
núm. 12 (març de 1966), p. 10
“Al voltant de la Sardana ( Josep Casanovas (a) “Paixero”)”, aProa de Palamos,
núm. 13 (abril de 1966), p. 10
“Al voltant de la Sardana (Enric Morera Viura)”, a Proa de Palamós,
núm. 14 (maig de 1966), p. 14
“Al voltant de la Sardana (Antoni Juncà i Soler)”, a Proa de Palamós,
núm. 15 (juny de 1966), p. 8
“Ha passat la Festa Major”, a Proa de Palamós, núm. 15 (juny de 1966), p. 9
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“Al voltant de la Sardana ( Josep Saderra Puigferrer)”, a Proa de Palamós,
núm. 16 (juliol de 1966), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Francesc Vilaró Carbonell)”, a Proa de Palamós,
núm. 17 (agost de 1966), p. 4
“Al voltant de la Sardana ( Juli Garreta Arboix)”, a Proa de Palamós,
núm. 18 (setembre de 1966), p. 9-10
“Al voltant de la Sardana ( Joaquim Palmada Butinyà)”, a Proa de Palamós,
núm. 19 (octubre de 1966), p. 11
“Al voltant de la Sardana (Cassià Casademont Busquets)”, a Proa de Palamós,
núm. 20 (novembre de 1966), p. 10-11
“Al voltant de la Sardana ( Joaquim Serra Corominas)”, a Proa de Palamós,
núm. 21 (desembre de 1966), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Manuel Saderra Puigferrer)”, a Proa de Palamós,
núm. 22 (gener de 1967), p. 9
“Al voltant de la Sardana (Antoni Català Vidal)”, a Proa de Palamós,
núm. 23 (febrer de 1967), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Albert Marti Galceràn)”, a Proa de Palamós,
núm. 24 (març de 1967), p. 10
“Al voltant de la Sardana (Full d’un Calendari Sardanista)”, a Proa de Palamós,
núm. 25 (abril de 1967), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Francesc Mas i Ros)”, a Proa de Palamós,
núm. 26 (maig de 1967), p. 8-9
“Al voltant de la Sardana ( Jose Mª Pla Mateu)”, a Proa de Palamós,
núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 6
“Ha passat la Festa Major”, a Proa de Palamós, núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 7
“Al voltant de la Sardana (“Las holandesas” (I))”, a Proa de Palamós,
núm. 28 (agost de 1967), p. 10
“Al voltant de la Sardana (L’aplec a Bell-Lloc)”, a Proa de Palamós,
núm. 29 (setembre de 1967), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Eduard Toldra Soler)”, a Proa de Palamós,
núm. 30 (octubre de 1967), p. 5
“Al voltant de la Sardana ( Josep Coll Ligora)”, a Proa de Palamós,
núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 8-9
“Al voltant de la Sardana ( Joan Balsells Garriga)”, a Proa de Palamós,
núm. 32 (gener de 1968), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Francesc Pujol Poal)”, a Proa de Palamós,
núm. 33 (febrer de 1968), p. 6-7
“Al voltant de la Sardana (Antoni Pérez Moya)”, a Proa de Palamós,
núm. 34 (març de 1968), p. 6-7
“Al voltant de la Sardana (Ramón Rosell Mestres)”, a Proa de Palamós,
núm. 35 (abril de 1968), p. 4
“Al voltant de la Sardana (Agusti Borgunyó Garriga)”, a Proa de Palamós,
núm. 36 (maig de 1968), p. 4
“Al voltant de la Sardana (Ricard Viladesau Cané)”, a Proa de Palamós,
núm. 37 (juny de 1968), p. 6-7
“Al voltant de la Sardana (Enric Sans Salellas)”, a Proa de Palamós,
núm. 38 (juliol/agost de 1968), p. 10
“Somni gentil”, a Proa de Palamós,, núm. 38 (juliol/agost de 1968), p. 11-12
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“Al voltant de la Sardana (Lluis Albert i Rivas)”, a Proa de Palamós,
núm. 39 (setembre de 1968), p. 6
“L’Aplec Comarcal a Bell-lloc”, a Proa de Palamós,, núm. 39 (setembre de 1968), p. 7
“Al voltant de la Sardana ( Josep Mª Pla)”, a Proa de Palamós,
núm. 40 (octubre de 1968), p. 7-8
“Al voltant de la Sardana (Conrad Saló Ramell)”, a Proa de Palamós,
núm. 41 (novembre/desembre de 1968), p. 10-11
“Al voltant de la Sardana (Enric Vilà Armengol)”, a Proa de Palamós,
núm. 42 (gener de 1969), p. 5
“Al voltant de la Sardana (Enric Vilà Armengol)”, a Proa de Palamós,
núm. 43 (febrer de 1969). P. 6-7
“Al voltant de la Sardana (Francesc Juanola Reixac)”, a Proa de Palamós,
núm. 44 (març de 1969), p. 10
“Al voltant de la Sardana (Diògenes Sàbat Soler)”, a Proa de Palamós,
núm. 45 (abril de 1969), p. 8-9
“Al voltant de la Sardana ( Josep Baró Güell)”, a Proa de Palamós,
núm. 46 (maig de 1969), p. 4
“Al voltant de la Sardana (Rafael Figueras Auladell)”, a Proa de Palamós,
núm. 47 (juny de 1969), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Agraïment)”, a Proa de Palamós,
núm. 48 (juliol/agost de 1969), p. 8-9
“Al voltant de la Sardana ( Josep Mª Boix Risec)”, a Proa de Palamós,
núm. 49 (setembre de 1969), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Artur Rimbau Clos)”, a Proa de Palamós,
núm. 50 (octubre de 1969), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Lluis Buscarons Pastells)”, a Proa de Palamós,
núm. 51 (novembre/desembre de 1969), p. 8
“Al voltant de la Sardana ( Josep Blanc Reynalt)”, a Proa de Palamós,
núm. 52 (gener de 1970), p. 10-11
“Al voltant de la Sardana ( Jaume Roca Delpec)”, a Proa de Palamós,
núm. 53 (febrer de 1970), p. 8-9
“Al voltant de la Sardana ( Josep Gravalosa Geronès)”, a Proa de Palamós,
núm. 54 (març de 1970), p. 6
“Al voltant de la Sardana ( Josep Mª Tarridas)”, a Proa de Palamós,
núm. 55 (abril de 1970), p. 6-7
“Al voltant de la Sardana (Narcis Paulis Vila)”, a Proa de Palamós,
núm. 56 (maig de 1970), p. 10
“L’escurçament de la Sardana”, a Proa de Palamós,
núm. 56 (maig de 1970), p. 11
“Noticiari”, a Proa de Palamós, núm. 57 (juny de 1970), p. 9
“Al voltant de la Sardana (Francesc Riumalló Caralt)”, a Proa de Palamós,
núm. 58 (juliol/agost de 1970), p. 5
“Cant a la Costa Brava”, a Proa de Palamós,
núm. 59, ((setembre de 1970), p. 7-8
“L’Aplec a la Bell-lloc”, a Proa de Palamós, núm. 59 (setembre de 1970), p. 9
“Al voltant de la Sardana ( Josep Capell Hernàndez)”, a Proa de Palamós,
núm. 60 (octubre de 1970), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Simó Gratacós Oliveras)”, a Proa de Palamós,
núm. 61 (novembre/desembre de 1970), p. 13-14
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“Al voltant de la Sardana ( Joaquim Vallespir)”, a Proa de Palamós, núm. 62 (gener de 1971), p. 8
“Al voltant de la Sardana (En Lluis Cotxo)”, a Proa de Palamós, núm. 63 (febrer de 1971), p. 8-9
“Remembrança”, a Proa de Palamós, núm. 64 (març de 1971), p. 5
“Al voltant de la Sardana (Pere Aubert Port)”, a Proa de Palamós, núm. 65 (abril de 1971), p.6
“Al voltant de la Sardana ( Josep Taxés Mestres)”, a Proa de Palamós,
núm. 66 (maig de 1971), p. 5
“Al voltant de la Sardana ( Jaume Casas Bohigas)”, a Proa de Palamós,
núm. 67 (juny de 1971), p. 8
“Al voltant de la Sardana ( Josep Molins Fàbregas)”, a Proa de Palamós,
núm. 68 (juliol/agost de 1971), p. 7-9
“Al voltant de la Sardana ( Josep Padrós Vidal)”, a Proa de Palamós,
núm. 69 (setembre de 1971), p. 8
“L’Aplec de Bell-lloc”, a Proa de Palamós, núm. 69 (setembre de 1971), p. 9
“Al voltant de la Sardana (Ramon Perramon Castanys)”, a Proa de Palamós,
núm. 70 (octubre de 1971), p. 6
“Al voltant de la Sardana ( Josep Casanovas Molist)”, a Proa de Palamós,
núm. 71 (novembre/desembre de 1971), p. 8
“Al voltant de la Sardana (Francesc de A. Font Martinez)”, a Proa de Palamós,
núm. 72 (gener de 1972), p. 8-9
“Al voltant de la Sardana (Narcis Costa Hors)”, a Proa de Palamós,
núm. 73 (febrer de 1972), p. 6
“Al voltant de la Sardana (Esteve Molas i Trasﬁ)”, a Proa de Palamós,
núm. 75 (abril de 1972), p. 5
Mauri, B.A.
“Recordant”, a Marinada, núm. 12 (novembre de 1914), p. 190
Mazas, Joaquin
“Cosas del mar (la brisa de la mañana)”, a Semanario de Palamós,
núm. 182 (24 de març de 1887), p. 91-92
Medir, Luis
“La Riera Aubi y sus problemas”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 17-18
“Más sobre el Aubi (I)”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 3-4
Melendres, Roser
“Inmigración y Turismo ¿Causas de despersonalización?”, a Proa de Palamós,
núm. 1 (abril de 1965), p. 12
Ministral Masiá, J.
“Palamós, años sesenta”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 13
“Ara farà trenta anys”, a Proa, núm. 95 (novembre de 1963), p. 3
“Els pobles morts i els pobles vius”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 8
Mir, B.
“De Barcelona (Ateneu Empordanès)”, a Marinada, núm. 36 (novembre de 1916), p. 167
Mir, Josep
“Cosas que uno piensa (Hablemos del progreso)”, a Lliures,
núm. 1 (desembre de 1971), p. s/n
Molas, F.
“Les dues belleses” a L’Estudiant, núm. 1 (2 d’abril de 1911), p. 4
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Molero, Eugeni
“Al voltant de la Sardana (27 d’Abril, Diada Universal de la Sardana)”, a Proa de Palamós,
núm. 106 (maig de 1975), p. 8-9
Molina, Jaime
“Interviu a Jaimes Pagés”, a Garbí, núm. 9 (gener de 1965), p. s/n
Mont, Maria Nuria
“Benvinguts al nostre “Show” (Teatre)”, a Proa de Palamós, núm. 104 (març de 1975), p. 8
Montaner i Bruch, Josep
“La indústria tapera”, a Marinada, núm. 68 (juliol de 1919), p. 105-106
Montaner i Bruch, Marti
“La indústria tapera”, a Marinada, núm. 68 (juliol de 1919), p. 105-106
Monti
“Escenas”, a Semanario de Palamós, núm. 65 (25 de desembre de 1884), p. 411
Montsalvatje, Xavier
“Sant Pere de Galligans”, a Marinada, núm. 47 (octubre de 1917), p. 159-160
Moradell, Josep
“Davant la Festa Major (Fantasies)”, El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Morató Morell, Antonio.
“A los obreros de Cassá de la Selva (ocupados en la Industria Corchera)”,
a La Labor Corchera, núm. 3 (21 de febrer de 1892), p. 3
“Cosmopolitismo (¡a los mártires de la causa proletaria¡)”, a La Labor Corchera,
núm. 5 (20 de març de 1892), p. 2
“Ignorancia y esclavitud”, a La Redención Obrera, núm. 19 (24 de juny de 1900), p. 1-2
Morató y Cuz, L.
“¡Aceleremos obreros!”, a La Redención Obrera, núm. 19 (24 de juny de 1900), p. 2
Moreno, Eduardo
“Importancia higiénica de los sainetes”, a Semanario de Palamós,
núm. 29 (17 d’abril de 1884), p. 123
Moreno i Palli, Lluis
“Missatge al món sardanista”, a Proa de Palamós, núm. 65 (abril de 1971), p. 8
Morera Manción, Benito
“Casa de la Cultura”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 2
“Un Ex.libris y un recuerdo”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 14-15
Moya, Miguel
“Congreso Femenino”, a Semanario de Palamós, núm. 85 (14 de maig de 1885), p. 154-155
Mundet Perpiñá/Perpinyà, Josep
“Impressions”, a Costa Brava, núm. 28 (19 de maig de 1928), p. 4
“Impressions”, a Costa Brava, núm. 29 (26 de maig de1928), p. 2-3
“Impressions”, a Costa Brava, núm. 31 (9 de juny de 1928), p. 2
“Impressions”, a Costa Brava, núm. 35 (7 de juliol de 1928), p. 2
“Pro-Turisme”, a Costa Brava, núm. 41 (18 d’agost de 1928), p. 3-4

U N S E G L E D ' H I S TÒ R I A D E L A P R E M S A D E PA L A M Ó S ( 1 87 9 -1 9 7 5 )

393

VIII.

L L I S TA A L FA B È T I C A D 'A U T O R S I D 'A R T I C L E S P E R P U B L I C A C I O N S

M
“Antagonisme”, a Costa Brava, núm. 46 (29 de setembre de 1928), p. 1-2
“Americanització”, a Costa Brava, núm. 49 (20 d’octubre de 1928), p. 1-2
“Sou “Sandwich””, a Costa Brava, núm. 50 (27 d’octubre de 1928), p. 3
“Els “pera””, a Costa Brava, núm. 52 (10 de novembre de 1928), p. 2-3
“El “tango””, a Costa Brava, núm. 55 (1 de desembre de 1928), p. 2-3
“Bancáries”, a Costa Brava, núm. 69 (9 de març de 1929), p. 1-2
“Des de mon “Bureau” (impressions d’un oﬁcinista)”, a Marinada,
núm. 193 (gener de 1930), p. 196-197
“Des de mon “Bureau””, a Marinada, núm. 195 (març de 1930), p. 233-235
“Des de mon “Bureau””, a Marinada, núm. 197 (maig de 1930), p. 267-268
“Des de mon “Bureau””, a Marinada, núm. 201 (setembre de 1930), p. 312-315
“Que penseu de la joventut palamosina?”, a La Senyera, núm. 7 (3 de novembre de 1930), p. 1
“Biologia palamosina”, a La Senyera, núm. 13 (15 de desembre de 1930), p. 1-2
“Biologia palamosina”, a La Senyera, núm. 14 (22 de desembre de 1930), p. 1-2
“La nostra dansa”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Muñoz, Pascual
“Peret y la Eurovisión”, a Proa de Palamós, núm. 94 (març de 1974), p. 9
“La Fiesta Mayor, algo más que una ﬁesta”, a Proa de Palamós, núm. 96 (maig de 1974), p. 6
“Reﬂexiones tras una primavera musical (Del mundo pop)”, a Proa de Palamós,
núm. 97 (juny de 1974), p. 4
“Palamós y su futuro)”, a Proa de Palamós, núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 3
“Josep Sarquella Escobet, 30 años de pintura”, a Proa de Palamós,
núm. 99 (agost/setembre de 1974), p. 5-6
“Otra vez Bell-lloc”, a Proa de Palamós, núm. 101 (novembre/desembre de 1974), p. 17
“Lluis Llach. La inútil demagogia”, a Proa de Palamós, núm 102 (gener de 1975), p. 5
“Hair” en España (De los años 60)”, a Proa de Palamós, núm. 105 (abril de 1975), p. 6

N
N.P. [vegeu a Pagès Prats, Narcís]
Nait, Federico
“Ferro-carriles Económicos (Sobre carreteras)”, a Semanario de Palamós,
núm. 55 (16 d’octubre de 1884), p. 329-331
“Ferro-carriles Economicos (Sobre carreteras)”, a Semanario de Palamós,
núm. 57 (30 d’octubre de 1884), p. 347-348
Nicolau Margarit, V.
“Què passa?”, a Full del Poble, núm. 1 (12 de març de 1934), p. 2
“Dos assassinats”, a Albada, núm. 1 (17 d’agost de1934), p. 4
“Crónica de la civilització Catalana (A l’amic i professor En Julio Palli Vilaseca)”,
Albada, núm. 2 (8 de setembre de 1934), p. 2-3
Niell, L.
“Entreteniments”, a El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 4
Noguera i Solé, Joan
“Els poetes i “La sardana” (N’Ambrosi Carrión)”, a Marinada,
núm. 86 (gener de 1921), p. 197
Noya, Jorge
"Llivia", a Ruta, núm. 1 (9 de febrer de 1924), p. s/n
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Odarnoc
“Teatres”, a Marinada, núm. 15 (febrer de 1915), p. 30-31
“Teatres”, a Marinada, núm. 19 (juny de 1915), p. 94
Oliver Alberti, M.
“La joventut ardida…”, a Nostre Ideal Club, núm. 1 (gener de 1936), p. 8-9
Oliver Muxó, Enrique
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 18 (31 de gener de 1884), p. 37-38
“Puntos y puntas”, a Semanario de Palamós, núm. 166 (2 de desembre de 1886), p. 387-388
Oliver, Joan
“Al voltant de la Sardana (Missatge al món sardanista)”, a Proa de Palamós,
núm. 108 (juliol de 1975), p. 14
Oller, J.
“De vulgarització cientíﬁca (Les aplicacions modernes del ferro)”, a Marinada,
núm. 11 (novembre de 1925), p. 167-168
“De vulgarització cientíﬁca (El ferro en les moderns construccions)”, a Marinada,
núm. 12 (desembre de 1925), p. 182-183
“Quelcom d’arquelogia”, a Marinada, núm. 12 (desembre de 1925), p. 187-188
Oller Rabassa, Joan
“Victor Català, novel-lista (Aﬁrmaciò)”, a Proa de Palamós, núm. 15 (juny de 1966), p. 12-13
D’Ors, Eugeni
“De com la unitat moral d’Europa va neixera a Palamós”, a Proa,
núm. 50 (gener de 1960), p. 3-4
Osten, E. de
“Un aniversario”, a Proa, núm. 56 (agost de 1960), p. 6
“Nicolás Gumilev. Poeta y Mártir”, a Proa, núm. 67 (juliol de 1961), p. 12-13
“Meditaciones Veraniegas (Apuntes de Verano)”, a Proa, núm. 79 (juliol de 1962), p. 2
“Miguel de Unamuno”, a Proa, núm. 108 (gener de 1965), p. 3

P
Pacreu, Josep
“Esportiva (Excursió i acampada a les Guilleries)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 6 (juny de 1936), p. 69-70
“Esportiva (Acampada de platja)”, a Nostre Ideal Club, núm. 9 (setembre de 1936), p. 102-103
“Esportiva (L’esport i la dona)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 10 (octubre/novembre de 1936), p. 119
“Esportiva (Esport i sentimentalisme)”, a Nostre Ideal Club,
núm. 11 (desembre de 1936), p. 129
Pagés Belleville, Alfonso [veure Alpha]
Pagés, Enrique/Enric
“Escultura (Gargallo)”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 11
“Escultura (Arte abstracto)”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 10-11
“Escultura ( José Clará)”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 10
“Arte y Artistas (Artes plásticas)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 9
“El microscopi”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 7-8
“Del meu microscopi”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 5
“Cara i creu de Palamós”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 1-2
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“Del meu microscopi”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 7
“El genio inédito”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 2
“Arte y artistas (Dali y su obra)”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 13
Pagés, G.
“¿Un Instituto Laboral en Palamós?”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 1-2
Pagés, Ignacio
“La cercavila y las cansons de Palamós”, a Semanario e Palamós,
núm. 18 (31 de gener de 1884), p. 32-34
“La cercavila y las cansons de Palamós (Conclusión)”, a Semanario e Palamós,
núm. 19 (7 de febrer de 1884), p. 41-44
“Corrandas”, a Semanario e Palamós, núm. 20 (14 de febrer de 1884), p. 49-50
“Corrandas (Conclusión)”, a Semanario e Palamós, núm. 21 (21 de febrer de 1884), p. 57-59
Pagés, J. (Escogedor)
“Cosmopolitismo (¡honremos su memoria¡)”, a La Labor Corchera,
núm. 5 (20 de març de 1892), p. 3
Pagés, N.
“La codiﬁcación española”, a Semanario e Palamós, núm. 174 (27 de gener de 1887), p. 25-26
“La codiﬁcación española II”, a Semanario e Palamós,
núm. 175 (3 de febrer de 1887), p. 34-36
“La codiﬁcación española III”, a Semanario de Palamós,
núm. 176 (10 de febrer de 1887), p. 41-43
“La codiﬁcación española IV”, a Semanario de Palamós,
núm. 177 (17 de febrer de 1887), p. 49-51
“La codiﬁcación española V”, a Semanario de Palamós,
núm. 178 (24 de febrer de 1887), p. 58-60
Pagés, Narcis
“Un full d’història palamosina”, a Marinada, núm. 182 (febrer de 1929), p. 17-20
Pagés, Narciso
“Historietas de Palamós. XX. Palamós, La Galatea y el Quijote (Conclusión)”,
a Semanario de Palamós, núm. 39 (24 de juny de 1884), p. 201-202
“Historietas de Palamós. XXI. (El 5 de julio de 1809)”, a Semanario de Palamós,
núm. 40 (3 de juliol de 1884), p. 210-211
“Palamós, La Galatea y El Quijote”, a Proa, núm. 35 (octubre de 1958), p. 35
Pagès Prats, Narcís
“Historietas de Palamós (I)”, a Semanario de Palamós, núm. 5 (1 de novembre de 1883), p. 1-2
“Historietas de Palamós (Fundación de la villa) (II)”, a Semanario de Palamós,
núm. 6 (8 de novembre de 1883), p. 1-2
“Historietas de Palamós (La Ballia) (III)”, a Semanario de Palamós,
núm. 7 (15 de novembre de 1883), p. 1-2
“Historietas de Palamós (El Régimen municipal) (IV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 8 (22 de novembre de 1883). p. 1-2
“Historietas de Palamós (El Régimen municipal) (V)”, a Semanario de Palamós,
núm. 9 (29 de novembre de 1883), p. 1-2
“Historietas de Palamós (El Régimen municipal) (VI)”, a Semanario de Palamós,
núm. 11 (13 de desembre de 1883), p. 1-3
“Historietas de Palamós (El Régimen municipal) (VII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 14 (3 de gener de 1884), p. 2-3
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“Historietas de Palamós (El incendio y saqueo de 1543) (VIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 15 (10 de gener de 1884), p. 11-12
“Historietas de Palamós (El incendio y saqueo de 1543) (IX)”, a Semanario de Palamós,
núm. 16 (17 de gener de 1884), p. 17-18
“Historietas de Palamós (El incendio y saqueo de 1543) (X)”, a Semanario de Palamós,
núm. 17 (24 de gener de 1884), p. 25-26
“La ciencia amable (Los años bisiestos y la corrección gregoriana)”, a Semanario de Palamós,
núm. 20 (14 de febrer de 1884), p. 50-51
“Historietas de Palamós (La Parroquia) (XI)”, a Semanario de Palamós,
núm. 22 (28 de febrer de 1884), p. 65-66
“Historietas de Palamós (La Parroquia) (XII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 23 (6 de març de 1884), p. 73-74
“Historietas de Palamós (La Parroquia) (XIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 24 (13 de març de 1884). P. 81-83
“Historietas de Palamós (La Parroquia) (XIV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 27 (3 d’abril de 1884), p. 105-107
“Historietas de Palamós (La Parroquia) (XV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 29 (17 d’abril de 1884), p. 121-123
“Historietas de Palamós (Palamós, La Galatea y el Quijote) (XVI)”, a Semanario de Palamós,
núm. 30 (24 d’abril de 1884), p. 129-131
“Historietas de Palamós (Palamós, La Galatea y el Quijote) (XVII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 31 (1 de maig de 1884), p. 137-139
“Historietas de Palamós (Palamós, La Galatea y el Quijote) (XVIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 32 (8 de maig de 1884), p. 145-148
“Historietas de Palamós (Palamós, La Galatea y el Quijote) (XIX)”, a Semanario de Palamós,
núm. 33 (15 de maig de 1884), p. 153-155
“Historietas de Palamós (Un incidente curioso) (XXII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 48 (28 d’agost de 1884), p. 273-274
“Historietas de Palamós (Llegadas de Soberanos) (XXIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 50 (11 de setembre de 1884), p. 289-290
“Historietas de Palamós (Llegada de Soberanos) (XXIV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 51 (18 de setembre de 1884), p. 297-298.
“Historietas de Palamós (El Duque de Lorena) (XXV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 59 (13 de novembre de 1884), p. 361-362
“Historietas de Palamós (Un privilegio notable) (XXVI)”, a Semanario de Palamós,
núm. 67 (8 de gener de 1885), p. 9-11
“Historietas de Palamós (Un privilegio notable) (XXVII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 71 (5 de febrer de 1885), p. 41-42
“Historietas de Palamós (La jurisdicción) (XXVIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 88 (4 de juny de 1885), p. 177-178
“Historietas de Palamós (La jurisdicción) (XXIX)”, a Semanario de Palamós,
núm. 89 (11 de juny de 1885), p. 185-186
“Historietas de Palamós (La Fiesta Mayor) (XXX)”, a Semanario de Palamós,
núm. 91 (24 de juny de 1885), p. 201-202
“Historietas de Palamós (El desastre de 1809) (XXXI)”, a Semanario de Palamós,
núm. 92 (2 de juliol de 1885), p. 209-211
“Historietas de Palamós (La Fiesta Mayor) (XXXII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 93 (9 de juliol de 1885), p. 217-219
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“Historietas de Palamós (El 25 de julio de 1742) (XXXIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 95 (23 de juliol de 1885), p. 233.
“Historietas de Palamós (La jurisdicción) (XXXIII)”, a Semanario de Palamós,
núm. 101 (3 de setembre de 1885), p. 281-283
“Historietas de Palamós (La jurisdicción) (XXXIV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 103 (17 de setembre de 1885), p. 297-298
“Historietas de Palamós (La jurisdicción) (XXXV)”, a Semanario de Palamós,
núm. 105 (1 d’octubre de 1885), p. 313-314
Palacio, E. de
“Diga usted algo”, a Semanario de Palamós, núm. 168 (16 de desembre de 1886), p. 402-403
Palancia
“Medicinas caseras”, a Semanario de Palamós, núm. 211, (13 d’octubre de 1887), p. 323-324
Palomer, Josep (mossèn)
“Florencia”, a Marinada, núm. 12 (novembre de 1914), p. 189
“El girondi gensonné (Apuntacions històriques de la Revolució Francesa-Introducció)”,
a Marinada, núm. 56 (juliol de 1918), p. 102-103
Pallarés, Maties
“Els sepulcres megalitics del Baix Empordà”, a Marinada,
núm. 112/113 (març/abril de 1923), p. 242-244
Palli Vilar, Lluis
“Al voltant de la Sardana”, a Proa de Palamós, núm. 110 (setembre/octubre de 1975), p. 7
Paradeda, Felix
“Un punt histórich de nostra vila”, a L’Estudiant, num. 13 (24 de juny de 1911), p. 100-101
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 3 (26 de novembre de 1927), p. 1-2
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 4 (3 de desembre de1927), p. 1-2
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 5 (10 de desembre de 1927), p. 1.2
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 6 (17 de desembre de 1927), p. 1-2
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 7 (24 de desembre de 1927), p. 1
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 8 (31 de desembre de 1927), p. 1-2
“Episodis locals de Palamós durant la Guerra de la Independencia”, a Costa Brava,
núm. 9 (7 de gener de 1928), p. 1
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (Pròleg)”, a Costa Brava,
núm. 45 (22 de setembre de 1928), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (I Origen de la Vila)”,
a Costa Brava, núm. 46 (29 de setembre de 1928), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (II El Castell)”,
a Costa Brava, núm. 47 (6 d’octubre de 1928), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (III Fundació de la Vila)”,
a Costa Brava, núm. 48 (13 d’octubre de 1928), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (IV Carta Pobla)”,
a Costa Brava, núm. 49 (20 d’octubre de 1928), p. 3-4
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“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (IV Carta Pobla)”,
a Costa Brava, núm. 52 (10 de novembre de 1928), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (IV Carta Pobla)”,
a Costa Brava, núm. 53 (17 de novembre de1928), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (IV Carta Pobla)”,
a Costa Brava, núm. 54 (24 de novembre de 1928), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (VII Consseció de Fires)”,
a Costa Brava, núm. 55 (1 de desembre de 1928), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (VII Consseció de Fires)”,
a Costa Brava, núm. 56 (8 de desembre de 1928), p. 2
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (VIII La seva batllia)”,
a Costa Brava, núm. 57 (15 de desembre de 1928), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (VIII La seva batllia)”,
a Costa Brava, núm. 59 (29 de desembre de 1928), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (IX Regimen municipal)”,
a Costa Brava, núm. 61 (12 de gener de 1929), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (X El Port)”, a Costa Brava,
núm. 62 (19 de gener de 1929), p. 2
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (X El Port)”, a Costa Brava,
núm. 63 (26 de gener de 1929), p. 2-3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (XI Arribada de Sobirans
i Homes eminents al port de la Vila)”, a Costa Brava, núm. 64 (2 de febrer de 1929), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (XI Arribada de Sobirans
i Homes eminents al port de la Vila)”, a Costa Brava, núm. 65 (9 de febrer de 1929), p. 2
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (XI Arribada de Sobirans
i Homes eminents al port de la Vila)”, a Costa Brava, núm. 66 (16 de febrer de 1929), p. 3-4
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (XII Guerres que sostingué
la Vila)”, a Costa Brava, núm. 67 (23 de febrer de 1929), p. 3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (XII Guerres que sostingué
la Vila)”, a Costa Brava, núm. 68 (2 de març de 1929), p. 2-3
“Monograﬁa histórica de la Vila de Palamós i encontorns (XII Guerres que sostingué
la Vila)”, a Costa Brava, núm. 69 (9 de març de 1929), p. 3-4
Parals, Josep
“Cultural (Origen i desenvolupament del llenguatje en relació amb l’evolució de l’humanitat)”,
a Nostre Ideal Club, núm. 10 (octubre/novembre de 1936), p. 114-115
Paris, Pedro
“Teatro”, a Proa, núm. 34 (setembre de 1958), p. 21
Pascual Sagrera, Luis
“Deportes. Mi criterio como palamosense”, a Proa, núm. 63 (març de 1961), p. 23
Pereira, A.J.
“Ser periodista”, a Semanario de Palamós, núm.182 (24 de març de 1887), p. 89-91
Pérez Cateura, Ramón
“Una masia vista desde fuera (Nuestros jóvenes colaboradores)”, a Proa de Palamós,
núm. 90 (octubre de 1973), p. 8
“El pintor Soler i Tobella, entrevistado (Nuestros jóvenes colaboradores”, a Proa de Palamós,
núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 20
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Permanyer y Ayats, Francisco de S.,
“Revista de Barcelona”, a Proa de Palamós, núm. 45 (7 d’agost de 1884), p. 251-252
Petit i Font, J.
“Contribució a l’escola primària municipal”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Pinilla, Juan
“Proa a Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 13
“Como lo veo lo escribo (Y ud. ¿por qué fuma?)”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 9
“Como lo veo lo escribo(Usted también puede hacerse rico….)”,
a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 8
Pla, Joaquim
“Palamós”, a Marinada, núm. 15 (febrer de 1915), p. 20-23
“Sant Pere de Galligans”, a Marinada, núm. 47 (octubre de 1917), p. 159-160
Pla Cargol, Joaquim
“Referencias sobre la Armada “Invencible”, los Irlandeses y Gerona”, a Proa,
núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 5-6
Pla, Josep
“Viatge per Catalunya. Palamós”, a Marinada, núm. 167 (novembre de 1927), p. 121/123
Plaja Güell, Antoni/Antonio
“El primer petó”, a Marinada, núm. 64 (març de 1919), p. 43
“La Riera Aubi”, a Proa, núm. 36 (novembre de 1958), p. 12-13
“El Sr. Alcalde-Presidente del Magniﬁco Ayuntamiento de Palamós habla para Proa”,
a Proa, núm. 38 (gener de 1959), p. 2
“Declaraciones del Sr. Diputado Provincial y Presidente de Governación del Ayuntamiento
de Palamós D. Carlos Costart Gubert a la revista Proa”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 2-3
“La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación con los recursos contenciosoadministrativos seguidos a nombre de la Exma. Diputación Provincial de Gerona
y Ayuntamientos afectados por la liquidación de los bienes del suprimido Ferrocarril
de Gerona a Palamós y Bañolas (Destino de los terrenos que ocupaba en esta Villa)”,
a Proa, núm. 41 (abril de 1959), p. 1-2
“El novenari al Sant Crist de la Capella Fonda”, a Proa, núm. 42 (maig de 1959), p. 13
“Mirando hacia atrás y hacia adelante”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 2
“El Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de este Magniﬁco Ayuntamiento habla
para Proa”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 21-22
“Hacia la solución de los problemas de la Costa Brava”, a Proa, núm. 51 (febrer de 1960), p. 2
“Peixos a la Costa Brava”, a Proa, núm. 55 (juliol de 1960), p. 8-9
“Per la puresa del llenguatge en la Costa Brava”, a Proa, núm. 63 (març de 1961), p. 20-21
“Per la puresa del llenguatge en la Costa Brava”, a Proa, núm. 64 (abril de 1961), p. 15
“Etimologia De “Alba”, “Albi” a Aubi”, a Proa, núm. 85 (gener de 1963), p. 4
“Salutació i crida”, a Proa de Palamós, núm. 12 (març de 1966), p. 15
“De quina llengua prové el nom de Palamós ?”, a Proa de Palamós,
núm. 27 (juny/juliol de 1967), p. 4-5
Plaja Mateu, Josep (pvre.)
“La sinceridad”, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 18
“La formación de la juventud”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 9-10
“Lo fundamental”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. 10
“Ante Semana Santa (Un autentico tesoro: El dolor”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 7
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“Flecha de luz”, a Proa, núm. 32 (juliol de 1958), p. 5
“Bell-lloch 1958”, a Proa, núm. 33 (agost de 1958), p. 11
“Duelo y Gozo”, a Proa, núm. 35 (octubre de 1958), p. 4
“Urgencia insospechable”, a Proa, núm. 50 (gener de 1960), p. 25
“Te interesa”, a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 2
“Jo, responsable”, a Proa, núm. 83 (novembre de 1962), p. 3-4
“Sobre el Catalan (II)”, a Proa, núm. 94 (octubre de 1963), p. 3
“Un Aguinaldo para Dios”, a Proa, núm. 97 (gener de 1964), p. 3-4
“José, varón justo”, a Proa, núm. 110 (març de 1965), p. 9
“La Juventud de Palamós 1966 desea Formación y Diversión sana”,
a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de 1966), p. 1-2
Plaja Mateu, Maria Luisa
“Sardanas en Köln-Alemania”, a Proa, núm. 32 (juliol de 1958), p. 4
Plana, R.
“La Platja de la Fosca i unes nedadores que ara no hi son”, a Proa,
núm. 88 (abril de 1963), p. 12
“Primer impacte de la ciutat Barcelona és bona…si la bossa sona!”,
a Proa, núm. 92 (agost de 1963), p. 5
“Floretes pasquals”, a Proa, núm. 107 (desembre de 1964), p. 9
“Records d’ahir i d’avui (Darnius)”, a Proa de Palamós, núm. 25 (abril de 1967), p. 9
“La Coral Sant Jordi i l’Orquestra de Càmara de Barcelona a Calonge”,
a Proa de Palamós, núm. 38 (juliol/agost de1968), p. 14
Plana i Cama, Rosa
“Recordant el Nadal”, a Proa de Palamós, núm. 22 (gener de 1967), p. 14
Polas, Eloi J.
“Apunts (Marines i boscatjes)”, a Costa Brava, núm. 53 (17 de novembre de 1928), p. 2-3
“Apunts. Adeu, Xarleston!”, a Costa Brava, núm. 56 (8 de desembre de 1928), p. 1
“Apunts. De cara al Montnegre”, a Costa Brava, núm. 57 (15 de desembre de 1928), p. 1
“La meva opinió”, a Costa Brava, núm. 61 (12 de gener de 1929), p. 1
“Exit?”, a Costa Brava, núm. 63 (26 de gener de 1929), p. 1
“Es aixi”, a Costa Brava, núm. 65 (9 de febrer de1929), p. 2
“La última moda (Als bons amics R.LL. i P.J.)”, a Costa Brava,
núm. 67 (23 de febrer de 1929), p. 2-3
“De la mort i dels que moren”, a Costa Brava, núm. 69 (9 de març de 1929), p. 1
Pons Girbau, J.
“Ciutadanes (Una tarda)”, a Marinada, núm. 158 (desembre de 1926), p. 189-191
“Músic o Cantor”, a Marinada, núm. 175 (juliol de 1928), p. 100-102
Pontis, Rogelio
“En Suecia sintonizaron con “La Voz de la Costa Brava””, a Proa,
núm. 31 (juny de 1958), p. 6-7
“Juguete (La primera emisión infantil de la Radio gerundense)”, a Proa,
núm. 40 (març de 1959), p. 4
Portas, Joaquim
“Al voltant de la Sardana ( Josep Mateu i Mateu) (Notes biogràﬁques)”, a Proa de Palamós,
núm. 57 (juny de 1970), p. 8-9
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Prat Argelaguer, A.
“L’home del dia”, a Marinada, núm. 39 (febrer de 1917), p. 30-36
“L’home del dia”, a Marinada, núm. 40 (març de 1917), p. 48-52
“L’home del dia”, a Marinada, núm. 41 (abril de 1917), p. 63-64
Prat, José M.
“Dia Mundial del Cancer (Ayúdanos y te ayudarás)”, a Proa de Palamós,
núm. 26 (maig de 1967), p. 10
Prats, J.
“Madrid (Notas de la quincena)” a Semanario de Palamós,
núm. 7 (15 de novembre de 1883), p. 5-6
“Madrid (Notas de la quincena)” a Semanario de Palamós,
núm. 9 (29 de novembre de 1883), p. 5-6
“Madrid (Notas de la quincena)” a Semanario de Palamós,
núm. 11 (13 de desembre de 1883), p. 5-6
“Madrid (Notas de la quincena)” a Semanario de Palamós,
núm. 13 (27 de desembre de 1883), p. 2-3
“Madrid (Notas de la quincena)”, a Semanario de Palamós,
núm. 17 (24 de gener de 1884), p. 27-28
“Madrid (Notas de la quincena)”, a Semanario de Palamós,
núm. 19 (7 de febrer de 1884), p. 44-45
“Madrid (Notas de la quincena)”, a Semanario de Palamós,
núm. 26 (27 de març de 1884), p. 100
Prats, José (mossèn)
Subio a los cielos”, a Iuventus, núm. 2 (1950), p. s/n
Prats Gimeno, J.
“En la manicua (De mi recuerdos de nochebuena)” a Semanario de Palamós,
núm. 12 (20 de desembre de 1883, p. 1-2
Prats, Lluís [vegeu el pseudònim Sincero]
Prats i Paris, M. C.
“Cinema I cultura popular”, a Proa de Palamós, núm. 111 (desembre de 1975), p. 13
Prats Tolosa, M.
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 7 (15 de novembre de 1883), p. 4-5
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 8 (22 de novembre de 1883), p. 4-5
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 10 (6 de desembre de 1883), p. 4-5
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 11 (13 de desembre de 1883), p. 4-5
Prats, S.
“Les detres poden gobernar”, a Albada, núm. 2 (8 de setembre de 1934), p. 4-5
Prim. Luis
“Como nacio las más hermosa canción de Navidad. (Noche de Paz)”, a Bruch,
núm. 2 (1a quinzena de desembre de 1963), p. s/n
Pruneda i Balot, Casimir
“Sil.luetes femenils (La mecanógrafa)”, a Marinada, núm. 8 (agost de 1925), p. 114
“Sil.luetes femenils (La caixera)”, a Marinada, núm. 3 (març de 1926), p. 38.
“Temes sardanistics (Els foments de la sardana)”, a Marinada,
núm. 155 (setembre de 1926), p. 136-138
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“Temes sardanistics (Ensenyament gratuit de ballar la sardana)”, a Marinada,
núm. 156 (octubre de 1926), p. 150-151
“Als músics de nostra terra”, a Marinada, núm. 156 (octubre de 1926), p. 156-157
“Passant l’estona (La timidesa del meu amic)”, a Marinada, núm. 159 (gener de 1927), p. 8
“Temes sardanistics (Aplec de la Sardana)”, a Marinada, núm. 159 (gener de 1927), p. 12-14
“Temes sardanistics (Les noies inmorals i la sardana)”, a Marinada,
núm. 160 (febrer de 1927), p. 26
“Temes sardanistics (Adulteració de la sardana)”, a Marinada,
núm. 162 (abril de 1927), p. 56
“Elogi de Palamós i la seva Festa Major”, a Marinada,
núm. 162/163 (maig/juny de 1927), p. s/n
“L’àvia Mònica”, a Marinada, núm. 170 (febrer de 1928), p. 26-27
“Perquè no riu, Lina?”, a Marinada, núm. 173/174 (maig/juny de 1928), p. s/n
“La pastora Rosabella”, a Marinada, núm. 181 (gener de 1929), p. 3-7
Puiggari, Lluis
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 28 (març de 1916), p. 35-36
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 29 (abril de 1916), p. 51-53
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 30 (maig de 1916), p. 67-69
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 31 (juny de 1916), p. 83-87
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 32 (juliol de 1916), p. 102-103
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 33 (agost de 1916), p. 121-125
“Pit i fòra (entremès)”, a Marinada, núm. 34 (setembre de 1916), p. 135-136
Puig, Dolors
“Cultural i Literaria (Excursionisme)”, a Nostre Ideal Club, núm. 5 (maig de 1936), p. 53-55
Puig i Roig
“Retaule (La llicó d’anglès)”, a Proa de Palamós, núm. 10 (gener de1966), p. 4-5
“Retaule (El “Xarneguet”)”, a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de1966), p. 6-8
“Retaule (Per què es mor en Primavera)”, a Proa de Palamós, núm. 12 (març de 1966), p. 3-5
“Retaule (Plenitud)”, a Proa de Palamós, núm. 13 (abril de 1966), p. 4-6
“Retaule (Gent de ressaca)”, a Proa de Palamós, núm. 14 (maig de 1966), p. 2-4
“Retaule (Una distracció del Desti)”, a Proa de Palamós,
núm. 18 (setembre de 1966), p. 6-8
“Tramuntanada”, a Proa de Palamós, núm. 22 (gener de 1967), p. 3-5
“Retaule (L’home del llac)”, a Proa de Palamós, núm. 23 (febrer de 1967), p. 5-7
“Retaule (Si que valia la pena)”, a Proa de Palamós, núm. 26 (maig de 1967), p. 3-5
“Retaule (La noia del bar)”, a Proa de Palamós, núm. 28 (agost de 1967), p. 7-9
“Retaule (El trencament)”, a Proa de Palamós, núm. 29 (setembre de 1967), p. 3-5
“Retaule (Primer amor)”, a Proa de Palamós, núm. 31 (novembre/desembre de 1967), p. 6-7
Pujolá y Vallés, Frederich [vegeu també Vallés Frederich P.]
“Crónicas barceloninas”, a La Senyera, núm. 5 (20 de març de 1898), p. 3-4
“Post mortem tuam (al malaguanyat Xavier)”, a La Senyera,
núm. 18 (19 de juny de 1898), p. 2
“Boyras al cap”, a La Senyera, núm. 21 (10 de juliol de 1898), p. 4-5
“Boyras del cap (esquema d’una rassa)”, a La Senyera, núm. 31 (9 d’octubre de 1898), p. 3-4
“Crónica barcelonina”, a La Senyera, núm. 32 (16 d’octubre de 1898), p. 2
“L’atractiu”, a La Senyera, núm. 33 (23 d’octubre de 1898), p. 3-4
“De la terra y ¡del cel!”, a La Senyera, núm. 36 (13 de novembre de 1898), p. 2-5
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Quintana i Serra, A. de
“L’amic”, a Marinada, núm. 62 (gener de 1919), p. 718
Quixal Ramonet, Anselmo
“Palamós en la Costa Brava”, a Proa de Palamós, núm. 34 (març de 1968), p. 8

R
Rahola, Carles
“El ﬂagell de les Gavarres”, a Marinada, núm. 176 (agost de 1928), p. 113-114
Reverter, Albert
“Al voltant de la Sardana ( Josep Mateu i Mateu) (Notes biogràﬁques)”,
a Proa de Palamós, núm. 57 (juny de 1970). P.8-9
Revilo
“Las exposiciones”, a Semanario de Palamós, núm, 165 (25 de novembre de 1886), p. 1-2
“Joan Deu, d’Olot (Vides heroiques)”, a El Programa, núm. 57 (24 de juny de 1932), p. s/n
Ribas, Antoni (Madriles)
“Moltes gràcies !!”, a Costa Brava, núm. 32 (16 de juny de 1928), p. 5
Ribas i Bancells, Baldomer
“Gotes del cor”, a Marinada, núm. 112/113 (març/abril de 1923), p. 249-251
Ribas, Juli
“De la meva cartera (en Cisquet murgaire)” a L’Estudiant,
núm. 8 (21 de maig de 1911), p. 60-61
“De la meva cartera (el cau)”, a L’Estudiant, núm. 9 (28 de maig de 1911), p. 67
“De Festa Major”, a L’Estudiant, núm. 13 (24 de juny de 1911), p. 108
“La boja”, a L’Estudiant, núm. 15 (9 de juliol de 1911), p.123-124
“Fantasiejant”, a L’Estudiant, núm. 17 (23 de juliol de 1911), p. 140-141
Ribera, A.
“Formación religión de la Juventut”, a Ruta, núm. 1 (9 de febrer de 1949), p. s/n
Ribera Cabruja, Félix
“Davant la mar (als redactors de Marinada)”, a Marinada, núm. 2 (febrer de 1914), p. 22-23
“Societat “Salvamento de náufragos”.”, a Marinada, núm. 23 (octubre de 1915), p. 152-155
“Societat “Salvamento de náufragos”(acabament)”, a Marinada,
núm. 24 (novembre de 1915), p. 171
Ribera Lloréns, Félix
“Contestación de Don Félix Ribera Lloréns miembro de la Comisión que fue nombrada
por el Magniﬁco Ayuntamiento de Palamós para estudiar el problema planteado por
el abandono de la explotación del ferrocarril y derechos del Ayuntamiento de esta Villa
sobre los terrenos, dependencias, material etc., al escrito de Don Antonio Plaja Güell,
referente a dicho asunto”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 12-13
Roca Pons, Josep
“Un curs de llengua i literatura catalana als Estats Units”, a Proa de Palamós,
núm. 5 (agost de 1965), p. 1-2
Rochenoire, Pierre
“Caricatures o Retrats?”, a Costa Brava, núm. 12 (28 de gener de 1928), p. 3
“Caricatures o Retrats?”, a Costa Brava, núm. 13 (4 de febrer de 1928), p. 3
“Caricatures o Retrats?”, a Costa Brava, núm. 14 (11 de febrer de 1928), p. 3
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“Caricatures o Retrats?”, a Costa Brava, núm. 16 (25 de febrer de 1928), p. 3
“Caricatures o Retrats?”, a Costa Brava, núm. 17 (3 de març 1928), p. 3-4
“Caricatures o Retrats?”, a Costa Brava, núm. 19 (17 de març 1928), p. 3
“Elogi a una beutat (A la senyoreta M.A.)”, a Costa Brava, núm. 24 (21 d’abril de 1928), p. 1
“Elogi a una beutat (A la senyoreta C.P.)”, a Costa Brava, núm. 25 (29 d’abril de 1928), p. 1
“Caricatures o retrats?”, a Costa Brava núm. 31 (9 de juny de 1928), p. 3
Rodriguez Caixás, P.
“La Prensa y el tranvía del Bajo Ampurdán”, a Semanario de Palamós,
núm. 173 (20 de gener de 1887), p. 17-19
Rodriguez Grahit, I
“Elogi d’una hora”, a Marinada, núm. 10 (octubre de 1925), p. 144-145
Rodriguez Navas, M.
“¡Pobres niños!”, a Semanario de Palamós, núm. 222 (29 de desembre de 1887), p. 410-411
Roger, M.
“Quatre paraulas sobre las multituts (carta oberta á mon ben volgut amich en Joan Valmanya)”,
a La Senyera, núm. 5 (20 de març de 1898), p. 1-2
“Recorts histórichs”, a La Senyera, núm. 11 (1 de maig de 1898). P. 1-3
“Gladstone”, a La Senyera, núm. 16 (5 de juny de 1898), p. 1-2
“La gran industria y la petita industria”, a La Senyera, núm. 21 (10 de juliol de 1898), p. 1-3
“La llengua patria”, a La Senyera, núm. 24 (31 de juliol de 1898), p. 1-2
“La patria vella Y LA PATRIA NOVA (I)”, a La Senyera,
núm. 26 (14 d’agost de 1898), p. 1-3
“La patria vella Y LA PATRIA NOVA (II)”, a La Senyera,
núm. 27 (21 d’agost de 1898), p. 1-2
“Regeneració”, a La Senyera, núm. 30 (2 d’octubre de 1898), p. 1-2
“Descentralisacio administrativa”, a La Senyera, núm. 32 (16 d’octubre de 1898), p. 1-2
“La cuestió de Filipinas”, a La Senyera, núm. 33 (23 d’octubre de 1898), p. 1-2
“La patria vella Y LA PATRIA NOVA”, a La Senyera,
núm. 35 (6 de novembre de 1898), p. 1-2
“La opinió publica”, a La Senyera, núm. 36 (13 de novembre de 1898), p. 1-2
“Novas energías”, a La Senyera, núm. 38 (27 de novembre de 1898), p. 2
“Dualismes”, a La Senyera, núm. 39 (4 de desembre de 1898), p. 1-2
Roger y Crosa, M.
“Societat Casino “La Unión”, a Marinada, núm. 15 (febrer de 1915), p. 25-26
Roger Crosa, Marti
“La cuestión del dia”, a La Senyera, núm. 2 (27 de febrer de 1898), p. 1-2
“La Mancomunitat”, a Marinada, núm. 1 (gener de 1914), p. 6
“El ferro-carril de la costa i el problema ferroviari”, a Marinada,
núm. 3 (març de 1914), p. 36-37
“Records histórics”, a Marinada, núm. 62 (gener de 1919), p. 3-6
“La decadencia marítima a Catalunya…”, a Marinada, núm. 5 (maig de 1914), p. 68-69
“La decadencia marítima a Catalunya (acabament)”, a Marinada,
núm. 6 (juny de 1914), p. 84-86
“Records”, a Marinada, núm. 7 (24 de juny de 1914), p. 100-102
“Pro Cultura”, a Marinada, núm. 9 (agost de 1914), p. 139-140
“Caràcter de la monarquia catalana”, a Marinada, núm. 12 (novembre de 1914), p. 184-187
“La llenga catalana”, a Marinada, núm. 26 (gener de 1916), p. 2-5
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“Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Palamós”, a Marinada,
núm. 27 (febrer de 1916), p. 18-22
“L’unitat de Catalunya”, a Marinada, núm. 31 (juny de 1916), p. 90-91
“Antinomies”, a Marinada, núm. 38 (gener de 1917), p. 21
“Antinomies”, a Marinada, núm. 43 (juny de 1917), p. 95-96
“En Miquel Vingut i Coris”, a Marinada, núm. 52 (març de 1918), p. 37-39
“Necrologia (En Verdaguer Callis) (N’Antoni Suñol) (En Pons i Massaveu)”, a Marinada,
núm. 54 (maig de 1918), p. 65-66
“El ferro-carril de Blanes a Vilajuiga”, a Marinada, núm. 57 (agost de 1918), p. 113-114
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 64 (març de 1919), p. 33-35
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 65 (abril de 1919), p. 49-51
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 66 (maig de 1919), p. 65-68
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 67 (juny de 1919), p. 81-83
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 68 (juliol de 1919), p. 97-99
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 69 (agost de 1919), p. 113-118
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 70 (setembre de 1919), 129-132
“Crisi de l’educació a Catalunya”, a Marinada, núm. 71 (octubre de 1919), p. 145-148
Roger, Martin
“Inaguració del centre escolar catalanista de Barcelona”, a Semanario de Palamós,
núm. 219 (8 de desembre de 1887), p. 4-5
Roger y Crosa, Miquel
“El ﬁll que repta ‘l pare”, a L’Estudiant, núm. 4 (23 d’abril de 1911), p. 27
“La montanya de Palamós”, a L’Estudiant, núm. 8 (21 de maig de 1911), p. 58
“Ambicio”, a L’Estudiant, núm. 18 (30 de juliol de 1898), p. 146-147
“La trista revifalla”, a Marinada, núm. 1 (gener de 1914), p. 8-9
“La trista revifalla (continuació)”, a Marinada, núm. 2 (febrer de 1914), p. 24-25
"Un hereu (X). Col·loquis", a Marinada, núm. 3 (març de 1924), p. 36-39
“La trista revifalla (continuació)”, a Marinada, núm. 3 (març de 1914), p. 40-44
“La trista revifalla (acabament)”, a Marinada, núm. 4 (abril de 1914), p. 57-58
“Desarmat!”, a Marinada, núm. 7 (24 de juny de 1914), p. 108-110
“Societat Casino “La Unión”.”, a Marinada, núm. 14 (gener de 1915), p. 9-10
“L’elegia del taper”, a Marinada, núm. 16 (març de 1915), p. 36-40
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 17 (abril de 1915), p. 52-56
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 18 (maig de 1915), p. 69-72
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 19 (juny de 1915), p. 84-85
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 20 (juliol de 1915), p. 100-103
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 21 (agost de 1915), p. 117-118
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 22 (setembre de 1915), p. 132-135
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 23 (octubre de 1915), p. 148-151
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 24 (novembre de 1915), p. 164-167
“L’elegia del taper (continuació)”, a Marinada, núm. 25 (desembre de 1915), p. 180-182
“Schubert”, a Marinada, núm. 29 (abril de 1916), p. 57-59
“El dolmen de Fitó”, a Marinada, núm. 30 (maig de 1916), p. 72-75
“Rameau”, a Marinada, núm. 34 (setembre de 1916), p. 137-139
“Excursió a Empuries”, a Marinada, núm. 35 (octubre de 1916), p. 152-157
“Mendelssohn”, a Marinada, núm. 37 (desembre de 1916), p. 184-186
“Mozart”, a Marinada, núm. 39 (febrer de 1917), p. 37-38
“Profanació (costum)”, a Marinada, núm. 47 (octubre de 1917), p. 161-164
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“Profanació (acabament)”, a Marinada, núm. 48 (novembre de 1917), p. 177-178
“Lliçó i recordances del company”, a Marinada, núm. 52 (març de 1918), p. 40-42
“La llar de les grandeses”, a Marinada, núm. 55 (juny de 1918), p. 81-83
“La llar de les grandeses”, a Marinada, núm. 56 (juliol de 1918), p. 97-99
“Un fusellament a Palamós”, a Marinada, núm. 61 (desembre de 1918), p. 180-181
“La mort del germà”, a Marinada, núm. 62 (gener de 1919), p. 11-12
“La mort del professor”, a Marinada, núm. 65 (abril de 1919), p. 57
“Necrològica (a la memoria d’En Josep Moner i Matas)”, a Marinada, maig de 1919), p. 75
“Palamós”, a Marinada, núm. 68 (juliol de 1919), p. 100-104
“La parada (d’en Joaquim Ruyra)”, a Marinada, núm. 72 (novembre de 1919), p. 161-162
“Angel Guimerà”, a Marinada, núm. 80 (juliol de 1920), p. 97-98
“Creixença”, a Marinada, núm. 81 (agost de 1920), p. 121-123
“Creixença”, a Marinada, núm. 82 (setembre de 1920), p. 135-139
“Creixença”, a Marinada, núm. 83 (octubre de 1920), p. 155-157
“Creixença”, a Marinada, núm. 84 (novembre de 1920), p. 170-173
“Creixença”, a Marinada, núm. 85 (desembre de 1920), p. 186-189
“Creixença”, a Marinada, núm. 86 (gener de 1921), p. 203-205
“Creixença (Acabament)”, a Marinada, núm. 87 (febrer de 1921), p. 212-218
“El Gran Rei”, a Marinada, núm. 89 (abril de 1921), p. 249-253
“Curiositat palamosina”, a Marinada, núm. 91 (juny de 1921), p. 275
El país lluminós (Meridional)”, a Marinada, núm. 94 (setembre de 1921), p. 332-333
“El país lluminós (continuació)”, a Marinada, núm. 95 (octubre de 1921), p. 347-350
“El país lluminós (continuació)”, a Marinada, núm. 96 (novembre de 1921), p. 360-365
“El país lluminós (continuació)”, a Marinada, núm. 97 (desembre de 1921), p. 376-380
“El país lluminós (acabament)”, a Marinada, núm. 99 (febrer de 1922), p. 24-27
“Aplec d’Orfeons a Figueres”, a Marinada, núm. 102 (maig de 1922), p. 72-76
“El sardanista (Fragment)”, a Marinada, núm. 104 (juliol de 1922), p. 109-111
“El sardanista ((Rodafestes)”, a Marinada, núm. 108 (novembre de 1922), p. 173-176
“El sardanista (Rodafestes)”, a Marinada, núm. 109 (desembre de 1922), p. 191-194
“El sardanista (Rodafestes) (acabament)”, a Marinada,
núm. 110 (gener de 1923), p. 205-207
“Un hereu”, a Marinada, núm. 114 (maig de 1923), p. 260-263
“Un hereu”, a Marinada, núm. 115 (juny de 1923), p. 281-284
“Un hereu”, a Marinada, núm. 116 (juliol de 1923), p. 292-293
“Un hereu”, a Marinada, núm. 117 (agost de 1923), p. 314-317
“Un hereu”, a Marinada, núm. 118 (setembre de 1923), p. 324-327
“Un hereu”, a Marinada, núm. 210 (novembre de 1923), p. 362-366
“Un hereu”, a Marinada, núm. 211 (desembre de 1923), p. 379-381
“Un hereu”, a Marinada, núm. 3 (març 1924), p. 33
“Un hereu (Fi)”, a Marinada, núm. 4 (abril de1924), p. 53-54
“Bon vent i barca nova”, a Marinada, núm. 1 (gener de 1925), p. 168-169
“Recordatori. En Jaume Maruny i Boy”, a Marinada, núm. 2 (febrer de 1925), p. 14
“La Badia Palamosina”, a Marinada, núm. (febrer de 1925), p. 17-18
“Trista recordança”, a Marinada, núm. 10 (octubre de 1925), p. 147-148
“Bon vent i barca nova (conclusió)”, a Marinada, núm. 3 (març de 1926), p. 39-41
“Als joves palamosins”, a La Senyera, núm. 1 (22 setembre de 1930), p. 1-2
Roig i Llop, Tomàs
“Sensacions”, a Marinada, núm. 162-163 (maig/juny de 1927), p. s/n
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“L’histrionisme”, a Marinada, núm. 173-174 (maig/juny de 1928), p. s/n
“Paisatge del Vallès (A Eulàlia Pou)”, a Marinada, núm. 182 (febrer de 1929), p. 23
Romero, A.
“Un Maestro opina (Pequeño comentario sobre “el trabajo de casa”)”, a Proa,
núm. 108 (gener de 1965), p. 7
Ros, Arseni
“Les delicies del tren de Palamós (I)”, a La Senyera, núm. 2 (29 de setembre de 1930), p. 2-3
“Les delicies del tren de Palamós (II)”, a La Senyera, núm. 3 (6 d’octubre de 1930), p. 2-3
“Les delicies del tren de Palamós (III)”, a La Senyera, núm. 4 (13 d’octubre de 1930), p. 3
“Les delicies del tren de Palamós (IV)”, a La Senyera, num. 5 (20 d’octubre de 1930), p. 3
“Les delicies del tren de Palamos (V)”, a La Senyera, núm. 6 (27 d’octubre de 1930), p. 2-3
“Les delicies del tren de Palamós (VI) (B, nº 14)”, a La Senyera,
núm. 8 (10 de novembre de 1930), p. 3
“Comunicat”, a La Senyera, núm. 9 (17 de novembre de 1930), p. 3
Rosic, J.
“Mancomunitat catalana”, a Marinada, núm. 3 (març de 1914), p. 39-40
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“Entreteniments”, a El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 4
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“El perfecto pescador de caña”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 20
“Seis noticias veraniegas”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 15
“L’art (Els peixos que hem pescat)”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 23
“El Congre (Els peixos que hem pescat)”, a Proa, núm. 101 (maig/juny de 1964), p. 11-12
“Els peixos que hem pescat. Els Sards”, a Proa, núm. 102 (juliol de 1964), p. 4-5
“Els peixos que hem pescat. El Llobarro”, a Proa, núm. 103 (agost de 1964), p. 3-4
Ruark, Robert C.
“La Costa Brava”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 3
Ruensa, O.
“Que penseu de la joventut palamosina?”, a La Senyera, núm. 7 (3 de novembre de 1930), p. 1
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“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 64 (18 de desembre de 1884), p. 403-404
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 66 (1 de gener de 1885), p. 3-4
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 68 (15 de gener de 1885), p. 18-19
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 70 (29 de gener de 1885), p. 34-35
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 72 (12 de febrer de 1885), p. 51
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 74 (26 de febrer de 1885), p. 68
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 76 (12 de març de 1885), p. 83-84
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 78 (26 de març de 1885), p. 99-100
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 80 (9 d’abril de 1885), p. 116-117
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 82 (23 d’abril de 1885), p. 131-132
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 84 (7 de maig de 1885), p. 146
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 86 (21 de maig de 1885), p. 162-163
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 88 (4 de juny de 1885), p. 178-179
“Ecos de Barcelona”, a Semanario de Palamós, núm. 90 (18 de juny de 1885), p. 194-195
Ruyra, Joaquim
“Fulles ventices”, a Marinada, núm. 50 (gener de 1918), p. 6-7
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Salgas, Lluisa
“Entreteniments”, a El Ressò de l’Escola, núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 4
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“La Prensa y sus sorpresas”, a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 10
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“Sobre la competencia Turistica”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 17-18
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“Victor Català i el seu enyor”, a Proa de Palamós, núm. 11 (febrer de 1966), p. 12-13
“L’ermità de Samalús”, a Proa de Palamós, núm. 21 (desembre de 1966), p. 3
“L’empordanes Europeu”, a Proa de Palamós, núm. 26 (maig de 1967), p. 13
“Antonioni y su ﬁlm londinense Blow-Up”, a Proa de Palamós,
núm. 29 (setembre de 1967), p. 12-13
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“El mar y el hombre”, a Proa de Palamós, núm. 35 (abril de 1968), p. 13
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“La Victor Català”, a Proa de Palamós, núm. 49 (setembre de 1969), p. 12-13
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“Xafarderies futboleres”, a Costa Brava, núm. 4 (13 de desembre de 1927), p. 3
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núm. 91 (novembre/desembre de 1973), p. 9
“Notas históricas”, a Proa de Palamós, núm. 93 (febrer de 1974), p. 4
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núm. 94 (març de 1974), p. 3
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“Temps de bolets”, a Proa, núm. 96 (desembre de 1963), p. 8
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“Sport”, a Marinada, núm. 13 (desembre de 1914), p. 211
“Sport”, a Marinada, núm. 14 (gener de 1914), p. 15-16
“Sport”, a Marinada, núm. 15 (febrer de 1915), p. 31
“Sport”, a Marinada, núm. 16 (març de 1915), p. 47
“Sport”, a Marinada, núm. 18 (maig de 1915), p. 79
“Sport”, a Marinada, núm. 19 (juny de 1915), p. 95
“Sport”, a Marinada, núm. 20 (juliol de 1915), p. 110-111
“Sport”, a Marinada, núm. 21 (agost de 1915), p. 127
“Sport”, a Marinada, núm. 22 (setembre de 1915), p. 143
“Sport”, a Marinada, núm. 23 (octubre de 1915), p. 159
“Sport”, a Marinada, núm. 24 (novembre de 1915), p. 175
“Sport”, a Marinada, núm. 26 (gener de 1916), p. 13
“Sport”, a Marinada, núm. 27 (febrer de 1916), p. 30
“Sport”, a Marinada, núm. 28 (març de 1916), p. 46
“Sport”, a Marinada, núm. 30 (maig de1916), p. 78
“Sport”, a Marinada, núm. 31 (juny de 1916), p. 94
“Sport”, a Marinada, núm. 32 (juliol de 1916), p. 106-107
“Sport”, a Marinada, núm. 37 (desembre de 1916), p. 187
“Sport”, a Marinada, núm. 39 (febrer de 1917), p. 41
“Sport”, a Marinada, núm. 40 (març de 1917), p. 57
“Sport”, a Marinada, núm. 41 (abril de 1917), p. 73
“Sport”, a Marinada, núm. 42 (maig de 1917), p. 89
“Sport”, a Marinada, núm. 43 (juny de 1917), p. 105
“Sport”, a Marinadas, núm. 44 (juliol de 1917), p. 120-121
Serrat Junior, Rinaldo
“Joan Reig Albosa”, a Proa de Palamós, núm. 35 (abril de 1968), p. 14
Serrat Rotllan, Rinaldo
“Juventuts culturals palamosines. Impressions i sentiments”, a Proa,
núm. 95 (novembre de 1963), p. 14-15
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“Colaboración juvenil (Todo un pueblo en la calle)”, a Proa, núm. 69 (setembre de 1961), p. 8
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“Los jóvenes tienen la palabra (Glosando la juventud)”, a Proa,
núm. 70 (octubre de 1961), p. 5
“Los jóvenes tienen la palabra (En torno a la Navidad)”, a Proa,
núm. 72 (desembre de 1961), p. 23
“Los jóvenes tienen la palabra (Pòrtico al verano)”, a Proa, núm. 77 (maig de 1962), p. 11
“Una nova revista (Cuadernos para el diálogo)”, a Proa, núm. 95 (novembre de 1963), p. 15
Sincero [pseudònim de Lluís Prats]
“Saludos y buenos deseos (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 5
“Los apuros de nuestro pequeño tren (Postal palamosense)”, a Proa,
núm. 2 (gener de 1956), p. 3-4
“Recuerdos que cobran vida (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 3 (febrer de 1956), p. 5
“Un rincón de paz y belleza (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 4
“Objetivo: Civismo (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 5 (abril de 1956), p. 13
“Cala Margarida de ayer y de hoy (Potal palamosense)”, a Proa, núm. 6 (maig de 1956), p. 8-9
“Palamós en Fiestas (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 5-6
“La Plaza del Padró (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 9
“Hablemos claro (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 17
“Ayer y hoy de las escobas (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 15
“La “Plaça dels Arbres” (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 3.
“Nuestra calle Mayor en funciones de Mercado (Postal palamosense)”, a Proa,
núm. 15 (febrer de 1957), p. 4.
“Pasado, presente y futuro de nuestro Paseo (Postal palamosense)”, a Proa,
núm. 16 (març de 1957), p. 3.
“Confesiones de una despedida (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 11
“Pro y contra (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 48 (novembre de 1959), p. 11
“Palamós turístico (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 54 (juny de 1960), p. 3
“Palamós turístico (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 7
“Algo le falta a nuestra Villa (Postal palamosense)”, a Proa, núm. 59 (novembre de 1960), p. 6
“Tema repetido: La limpieza urbana (Postal palamosense)”, a Proa,
núm. 61 (gener de 1961), p. 10
Sigalés, B. (Bartomeu)
“En R. Casals i Vernis (La seva obra i els seus ex-libris)”, a Marinada,
núm. 63 (febrer de 1919), p. 18-22
“En Jordi Montsalvatje col-leccionista d’ex-libris 1872-1922”, a Marinada,
núm. 3 (març/abril de 1925), p. 30-37
“Al meu amic Huc Sanner”, a Marinada, núm. 3 (març/abril de 1925), p. 47-51
“Ex.libris Familia Montsalvatje”, a Marinada, núm. 3 (març/abril de 1925), p. 38-44
Staya [pseudònim de Joan Ayats]
“Interviu con Fraga ( Jefe de la escuadra Bruch)”, a Bruch,
núm. 1 (2a quinzena de novembre 1963), p. s/n
“Actividades y Deportes de la O.J.E.”, a Bruch, núm. 1 (2a quinzena novembre de 1963), p. s/n
“Actividades y Deportes de la O.J.E.”, a Bruch, núm. 2 (1a quinzena desembre de 1963), p. s/n
Sunyer i Capdevila, A.
“Disquisicions”, a La Senyera, núm. 9 (17 de novembre de 1930), p. 2-3
Sureda Prat, J
“La Música en la Radio”, a Proa, núm. 47 (octubre de 1959), p. 6
“Castell, la playa virgen de la Costa Brava”, a Proa, núm. 100 (abril de 1964), p. 12
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“Qué és l’amor?”, a Costa Brava, núm. 42 (1 de setembre de 1928), p. 4-5
Sureda Fom, Marti
“Contrast”, a L’estudiant, núm. 16 (16 de juliol de 1911), p.131-132
Sureda, Romulo
“Al intrépido aviador Ramón Franco”, a El Programa, núm. 4 (21 de juny de 1931), p. 2
Surroca, Juan
“Mensaje de Navidad”, a Proa, núm. 1 (desembre de 1955), p. 3
“Los niños no son hombres”, a Proa, núm. 2 (gener de 1956), p. 20-21
“Nadie lo esperaba”, a Proa, núm. 3 (febrer de1956), p. 17-18
“Más fuerte que el mundo”, a Proa, núm. 4 (març de 1956), p. 16
“La noche de San Juan”, a Proa, núm. 7 (juny de 1956), p. 6
“Nos falta humanidad”, a Proa, núm. 8 (juliol de 1956), p. 11, 14
“Entonces ya será tarde”, a Proa, núm. 9 (agost de 1956), p. 5-6
“El pastor”, a Proa, núm. 10 (setembre de 1956), p. 4-5
“Las setas”, a Proa, núm. 11 (octubre de 1956), p. 12-13
“Los moradores del bosque”, a Proa, núm. 12 (novembre de 1956), p. 6
“Invierno”, a Proa, núm. 13 (desembre de 1956), p. 17
“Los niños han de soñar”, a Proa, núm. 14 (gener de 1957), p. 7-8
“Las viejas masías”, a Proa, núm. 15 (febrer de 1957), p. 6
“Primavera”, a Proa, núm. 16 (març de 1957), p. 10
“En sus mismas redes (De un hecho real vivido por D.S.)”, a Proa, núm. 17 (abril de 1957), p. 8
“Avecillas incomparables”, a Proa, núm. 18 (maig de 1957), p. 9
“Nuestro payés en junio”, a Proa, núm. 19 (juny de 1957), p. 10
“La Creu d’en Cama”, a Proa, núm. 20 (juliol de 1957), p. 3
“El sapo y el físico”, a Proa, núm. 21 (agost de 1957), p. 10
“Esos viejos caminos”, a Proa, núm. 22 (setembre de 1957), p. 3-4
“Las “Creus d’En Maruny””, a Proa, núm. 23 (octubre de 1957), p. 1-2
“Una jaula para cabezas humanas”, a Proa, núm. 24 (novembre de 1957), p. 18
“Noches de invierno en el campo”, a Proa, núm. 25 (desembre de 1957), p. 23
“Avanzamos demasiado”, a Proa, núm. 27 (febrer de 1958), p. 9
“Algo de Historia de dos Pueblos”, a Proa, núm. 28 (març de 1958), p. 19-20
“La leyenda del la Iglesia vieja”, a Proa, núm. 31 (juny de 1957), p. 10
“La gran obra de Mosén Miguel Costa através del tiempo”, a Proa,
núm. 32 (juliol de 1958), p. 1-4
“Los pequeños pueblos (L’aventura de l’hereu Marines)”, a Proa,
núm. 36 (novembre de 1958), p. 5-6
“Los pequeños pueblos (Su Navidad)”, a Proa, núm. 37 (desembre de 1958), p. 7
“Los pequeños pueblos (¿Son éstos los Reyes Magos?)”, a Proa,
núm. 38 (gener de 1959), p. 19-20
“Los pequeños pueblos (Viejas ruinas)”, a Proa, núm. 39 (febrer de 1959), p. 6
“Los pequeños pueblos (El corriol de la Costa dels Frares)”, a Proa,
núm. 41 (abril de 1959), p. 14
“Los pequeños pueblos (Un escritor)”, a Proa, núm. 40 (març de 1959), p. 19
“Un viejo en la Fiesta Mayor”, a Proa, núm. 43 (juny de 1959), p. 4
“Nuestra danza la Sardana”, a Proa, núm. 46 (agost de1959), p. 15
“El ermitaño de Sant Llop y Fernando VII”, a Proa, núm. 57 (setembre de 1960), p. 10-11
“El ermitaño de Sant Llop y Fernando VII”, a Proa, núm. 58 (octubre de 1960), p. 12-13
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“Mi tió”, a Proa, núm. 60 (desembre de 1960), p. 16
“La poesía en el mundo”, a Proa, núm. 62 (febrer de 1961), p. 14-15
Schweitzer, Albert
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Táboas, A.
“El gusano de seda”, a Proa, núm. 31 (juny de 1958), p. 9-10
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“Cine Amateur en el Arinco”, a Proa, núm. 9 (març de 1964), p. 11
Tarrats Mayola, Antoli
“Contes de Marinada (L’amor que torna)”, a Marinada, núm. 196 (abril de1930), p. 248-252
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“Caixa d’Estalvis”, a Marinada, núm. 25 (desembre de 1915), p. 183-185
“Els vells pobres”, a Marinada, núm. 204 (desembre de 1930), p. 354-355
“En defensa dels boscos d’Espanya”, a Marinada, núm. 204 (desembre de 1930), p. 362-363
Tauler, Marti
“A vista d’aucell”, a Marinada, núm. 6 (juny de 1914), p. 89
Teixidó, Cinteta
“Pluja d’estels”, a El Ressò de l’Escola, Núm. 3 (26 de maig de 1937), p. 2
Teixidor, Jaume
“Un gran proyecto de la Caja de Ahorros Provincial (Pro-subnormales)”,
a Proa de Palamós, núm. 106 (maig de 1975), p. 16
Torroella y Plaja, Miguel
“Algo sobre tranvía”, a Semanario de Palamós, núm. 59 (13 de novembre de 1884), p. 362-363
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1917-2017
1955/2017
1972-1998
1977-1978
1977
1977
1980-1981
1983-2013
1984
1984
1986-2006
1986-1990
1988-1989
1988
1988-1994
1988-1992
1988-2011
1989-1996
1990
1990-1993
1991-1994
1992-1993
1992-1994
1992-1993
1994
1994-1995
1995
1995
1995
1995-2017
1995
1995-1998
1995-2000
1996
1997-2000
1998-2012

Fulla Dominical de Palamós

Proa
Inquietud
Full Informatiu Assamblea de Catalunya de Palamós (CCOO)
Boletín Informativo CNT/AIT. Federación local de Palamós
Veus i Veles
La Cotorra
Calaix de Sastre
Butlletí Ajuntament Palamós
Amaco: Butlletí d’informació de l’Associació de Majoristes de Palamós i Comarca
Carnaval de Palamós
La Veu de la Gent Gran
L’oposició Informa
Guia Brava: La revista informativa de la Costa Brava
Carta Pobla
Full Informatiu La Salle Palamós
Sac de notícies
Agenda Cultural
Palamós Esportiu
La Rosa de Palamós
Grup Municipal del PSC a Palamós
100 KM Internacionals Costa-Brava-Girona. Revista Commemorativa
Atletisme Sport
L’Estadi
Secció Sindical CCOO Vincke
Coses Nostres
CDC. Full Informatiu Convergència Democràtica de Palamós
La Cistella
La Ruïna
La Fosca
La Tira del Baix Empordà
Butlletí Club Jubilats Sant Jordi
Sa Cobertera
Palamós Viu
Tot Vehicle
IES Palamós “ESPAI”
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1998-1999
1999
2002-2004
2001-2002
2001-2003
2001-2002
2001-2016
2002-2005
2003
2005-2012
2005
2007-2009
2007-2017
2008
2009-2013
2009-2012
2010
2014-2017
2015

Empordà Lleure

La Plataforma
La Via. Butlletí Informatiu de l’agrupació socialista de Palamós
La Revista PTT-UEC
A Babord (ERC)
Club de Futbol La Salle Palamós
La Revista
La meva escola
La Clau ( Juventuts d’Esquerra Rep. De Catalunya a Palamós)
Parlem-ne
Palamós Comerç T’informa
La Nova
Pij. Zine
Item
El Butlletí
El Blet i el Blat
Fets i futur a Palamós. Butlletí d’informació Municipal PSC
A L’Art!
El Far de l’Empordà
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Bruch, El Cid, Llum, Boletin Informativo O.J.E. sinó el seu testimoni oral; Sílvia
Colomer Torres i David Sanchez Vallcells de la Cambra de Comerç, Navegació i
Indústria de Palamós; Ernest Padrosa Gallart i Joan Gallart Fornós, descendents
d’Amadeu Gallart, que ens han permès l'accés a la col·lecció del seu avi, fundador
d' El Drac i a alguns números inèdits de Marinada, Costa Brava i El Programa;
Mario Mercader de l'Escola Vedruna que ens va permetre l'accés a la revista Calaix
de Sastre; Carmen Pantinat de l'Escola Vila-romà on s'editava la revista Inquietud;
Sr. Piero de l'arxiu familiar de mossèn J. Plaja Mateu de Palamós; Ramon Roger
Casamada, descendent de Martí i Miquel Roger Crosa, que també custodia la
col·lecció de Marinada; Jaume Soler i Emma Mir de la Revista Club Nàutic Costa
Brava; Jaume Tauler que ens ha permès l'accés a la col·lecció de la revista Lliures.
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Volem fer un esment especial dels historiadors que amb el seu coneixement
ens han permès completar la investigació: Pere Trijueque, Joan Danés, Albert Vilar
i Massó, Rosa M. Medir, Carles Sapena, Lluís Molinas, Gabriel Martin, Rubén
Fornós i Josep Clara. I també de particulars que amb les seves aportacions han
millorat el resultat ﬁnal, com ara, Andreu Ribera, René Matas, Salvador Reinaldos.
I també d'aquelles persones coneixedores d'algun aspecte de la premsa o d'aquells
que la promovien: Enric Castelló, Josep Miquel Servià, Josep Figa, Anna Cuxart i
Joan Sarquella, Salvador Fornós, Antonio Romero, Joan Molla i Esther Loaisa.
A Teresa Cuadrado que ha tingut cura de les correccions lingüístiques i a
Lluís Pareras que s'ha ocupat del disseny i la maquetació d'aquest volum.
Per concloure, volem esmentar aquells bons amics sense l'entusiasme i el
suport dels quals aquests projectes acadèmics no tirarien endavant: Josep Aribau,
Joan Bolaños, Antonio Garcia, Alfons Fulla, Mari Cortés i Josep Colls.
I a la paciència de la Montserrat, en Marc i l'Emma. A tots ells, el nostre
agraïment més sincer.
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D'HISTÒRIA
DE LA PREMSA
DE PALAMÓS
(1879-1975)
CATÀLEG DE PERIÒDICS, EDITORS,
REDACTORS I IMPRESSORS

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència
de Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 4.0 Internacional
Primera edició: d e s e m b re d e 2 0 1 7
Autors: An n a Te i x i d o r C o l om e r i J o s e p Te i x i d o r P l a n a s
Edita: A j u n t a m e n t d e Pa l a m ó s
Coordinació de l’edició: S e r ve i d ’ A r x i u M u n i c i p a l d e Pa l a m ó s
Correcció lingüística: Te re s a C u ad r ad o - Disseny i maquetació: L u p a g r a ﬁ c s
Portada: retrat de Salvador Reinaldos i Plaja, net del fundador de la llibreria Plaja,
venent diaris en mà prop de la cooperativa L’Equitativa, l’any 1954.
Autor Reinaldo Serrat. Procedència Salvador Reinaldos Plaja. SAMP.
Contraportada: detall del fragment de la capçalera La Senyera (1898)
Pàg. 1: anunci de la llibreria Plaja publicat a Marinada

424

Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

VIII BECA
COOPERATIVA
LA EQUITATIVA
2015-2016
Anna Teixidor Colomer – Josep Teixidor Planas

UN SEGLE D'HISTÒRIA
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REDACTORS I IMPRESSORS

Un segle d'història de la premsa de Palamós (1879-1975) es presenta gairebé
cent cinquanta anys després de l'aparició de la primera publicació. Aquest
treball, guanyador de la 8a edició de la Beca Cooperativa La Equitativa que
organitza l'Ajuntament de Palamós, recull una catalogació de les quaranta-dues
capçaleres localitzades ﬁns aquest moment durant aquest període.

Tot i que l'arrencada de la premsa a Palamós és tardana en relació a les
primeres poblacions catalanes, hi ha algunes publicacions molt interessants
tant pel contingut com per la inﬂuència que han exercit. La seva periodicitat
com la variada tipologia són una mostra d'aquesta riquesa encara que les més
rellevants són les informatives, sobretot, per la seva incidència social i cultural.
Semanario de Palamós (1883-1888) ho va ser arran de l'impacte econòmic que
havia de suposar la construcció de la línia del tren i, posteriorment, Marinada
(1914-1930), el gran periòdic de referència durant el primer terç del segle XX,
que aglutina la intel·lectualitat local i és l'expressió de les inquietuds socials,
culturals i artístiques de Palamós.

Per contra, durant els anys del franquisme la columna vertebral de la premsa
és Proa (1955-1975), posteriorment coneguda com a Proa de Palamós. Aquesta
publicació esdevé un contrapès a l'oﬁcialitat imperant i malgrat que s'absté de
qualsevol comentari polític i no rep cap suspensió, és l'òrgan d'expressió que
aglutina els cercles culturals que resisteixen a la població durant la dictadura. De fet,
la seva vessant informativa i cultural evoluciona i, encara l'any 2017, es manté
el nom de la capçalera. Tant la durada com la seva consolidació han permès que
esdevingués un dels referents de la premsa comarcal del país.

