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A continuació, es presenta el catàleg de la premsa de la demarcació de Lleida editada 

entre 1898 i 1939, l’elaboració del qual respon a l’objectiu i la voluntat de classificar 

ordenadament el conjunt de les 469 publicacions provincials del període d’estudi. En 

aquest sentit s’ha intentat acotar i concretar al màxim, i amb el màxim rigor i pulcritud, 

la informació que de cada exponent s’aporta, havent-la extret per mitjà d’un sistemàtic i 

exhaustiu buidatge bibliogràfic i arxivístic. La seva confecció és el resultat més directe 

de la present investigació però també n’és la principal causa, en tant que l’estudi i el 

tractament analític de la premsa són l’eix nuclear, la matèria d’estudi i la qüestió de fons 

fonamentals en els quals se sustenta la recerca. La seva presentació en un volum 

independent, tanmateix, pretén posar en relleu el valor historiogràfic, periodístic i 

divulgatiu que li correspon, atès que esdevé la primera catalogació íntegra i complerta 

de tota la producció periòdica provincial en el període establert.  

Quant a l’estructuració del catàleg, s’han seguit la metodologia i els criteris científics 

emprats, per exemple, per l’Institut d’Estudis Catalans i l’equip del doctor Jaume 

Guillamet de la Universitat Pompeu Fabra per a la revisió i l’actualització del fons 

Torrent-Tasis de premsa històrica catalana. Igualment, altres catàlegs també consultats 

en la present recerca han servit de model quant a la constitució i disposició del què aquí 

s’entrega. En aquest sentit, n’han estat principals els de Bertran (1931), Givanel (1931-

1937), Sol (1964) i Torrent i Tasis (1966). Així, per a l’elaboració s’han considerat 

criteris d’ordre alfabètic, d’una banda, i cronològic, de l’altra. En primer terme es 

presenten totes les localitats provincials ordenades alfabèticament, essent la primera 

Agramunt i la darrera Vielha. En segon terme, cada localitat comprèn els títols editats 

seguint l’ordre cronològic; això és, essent-ne la primera publicació en cada cas la més 

propera a l’any 1898, mentre que la darrera esdevé també en cada cas la més pròxima a 

l’any 1939. Seguint aquesta estructura s’afavoreix i es facilita la consulta clara i ràpida 

de cada municipi i els seus exponents editorials, i també es respecten els criteris 

històrico-temporals i evolutius quant a les dinàmiques i ritmes d’edició i proliferació 

dels títols.  

Les dades que s’inclouen de cada publicació s’han extret, precisament, de l’anàlisi 

sistemàtica i exhaustiva d’aquelles capçaleres que s’han localitzat en els arxius, 

hemeroteques, fons i biblioteques consultats, o bé, en el seu dèficit, per mitjà de la 

bibliografia pertinent. En ambdós casos se n’ha indicat oportunament la font. Amb tot, 

sempre que ha estat possible, quant a cada periòdic s’ha inclòs la informació referent al 
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títol i els anys d’edició, el subtítol, el període de publicació, la periodicitat i la 

regularitat, el número total d’exemplars publicats, l’adreça de la seu de redacció i/o 

administració, la dimensió, el format i el preu de l’exemplar i de subscripció al periòdic, 

si s’escau, la llengua de redacció, l’editor, el director i/o propietari, els redactors, 

col·laboradors i corresponsals, la impremta, l’orientació ideològica i/o política, la 

localització actual i els números consultats, i una descripció en consonància amb la 

informació extreta. En aquesta s’hi fa constar la categoria periodística, la trajectòria 

editorial, la publicació d’extraordinaris, suplements o d’altres, els canvis de subtítols i 

les principals seccions editorials, en cada cas si s’escau. 

Certament, però, no sempre s’han aconseguit totes les dades ara adduïdes, tampoc tot i 

haver-ne pogut consultar exemplars, ja que molt sovint no totes són explícites en els 

propis números. Així, s’ha diferenciat entre No s’indica i No se’n té constància aquells 

continguts de cada periòdic que no s’han pogut incloure. El primer cas fa referència a 

l’omissió de la informació per part de la pròpia publicació, malgrat haver-la consultada. 

El segon cas s’adscriu al desconeixement de la informació atesa la impossibilitat de 

localització i consulta d’exemplars i la manca d’informació bibliogràfica al respecte.  

Atès el volum del corpus d’estudi, per tal que el producte final d’aquesta catalogació 

resulti el més manejable i el menys feixuc possible, amb vistes a la seva funcionalitat 

principalment divulgativa, s’ha optat per a reduir mínimament la dimensió de la lletra i 

els interlineats de redacció, igualment assegurant en tot moment una lectura lleugera i 

entenedora. Finalment, també s’ha afegit una imatge –o més d’una, si ha estat possible– 

de cada periòdic tot acompanyant-ne la informació, la qual bé pot ser de la portada o la 

primera pàgina del primer número editat, si s’ha localitzat, o bé pot correspondre a 

pàgines d’altres números les quals, en virtut del seu disseny o de la informació inscrita, 

s’han considerat interessants i il·lustratius reclams visuals en cada cas. Les publicacions 

que no comprenen imatge són aquelles que no s’han pogut localitzar ni consultar.  
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AGRAMUNT (l’Urgell) 

EL ECO DEL SIÓ (1903-1904) 

Subtítol: Periódico independiente. Defensor de los intereses 

morales y materiales de Agramunt y su comarca.  

Període de publicació: Primer número: 15/10/1903. Darrer 

número: 6, 01/01/1904. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda. 

Número total d’exemplars: Almenys, 6 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de Sió, 14, 

baixos. Agramunt.  
Dimensió, format i preu: 12-16 pàgines a dues columnes. 27 

x 19 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 20 

cèntims. Número endarrerit: 25 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini de la primera.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Gustavo Geffroy, Tomás de 

Iriarte, Juan LaBastida. 

Impremta: Impremta Tipogràfica Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BC. 6 (01/01/1904).  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal que s’ocupa dels interessos regionals i locals 

i publica treballs en prosa i en vers en català. També publica un fulletó. Pretén esdevenir una 

publicació d’anuncis, comerç i indústria, així com denunciar qualsevol immoralitat i abús que es 

produeixi tant a Agramunt com a la comarca. Conté les seccions de Pensamientos, De 

actualidad, Sección Amena i Sección de Anuncios.  

RESSORGIMENT (1919) 

Subtítol: Portaveu de la vida agramuntesa. Surtirá els dies 1 

i 16 de cada mes.  

Període de publicació: Primer número: 16/06/1919. Darrer 

número: 10, 25/12/1919. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. Entre 

els números 9 (01/11/1919) i 10 (25/12/1919) passen gairebé 

dos mesos.  

Número total d’exemplars: 10 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes, amb 

cobertes a color i dues pàgines d’anuncis. 22 x 15 cm. 

Subscripció: 2 pessetes/trimestre. Número: 10 cèntims. A 

partir del número 3 (16/07/1919), 12 pàgines de text.  

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Manuel Gilabert. 

Redactors i col·laboradors: Ramon Masiferm, Victorià Vives, J. Bosch i Barrera, Joan Viladot 

Puig, Joan Duch Arqués, Fermí Palau, Mossèn Antoni Navarro. 

Impremta: Impremta de Ramon Saladrigues. Bellpuig.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI. 1 (15/10/1903) – 4 (01/08/1919), 9 (01/11/1919), 

10 (25/12/1919). 
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Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal, associatiu i professional, el subtítol del qual 

no s’inscriu a la portada ni a la primera pàgina sinó a la contraportada. Apareix com a portaveu i 

òrgan de les entitats locals La Popular Elèctrica d’Agramunt, La Societat d’Aigües potables, 

l’Associació del Comerç i de la Indústria, l’Ajuntament i el Sindicat Agrícola, i és administrat 

per Joan Viladot i Puig. Vetlla pel ressorgiment d’Agramunt i pel benestar dels seus vilatans. 

Tracta d’agricultura, de comerç, d’economia, d’indústria, d’actualitat i també publica treballs 

literaris com un fulletó amb l’obra Els primers homes i les civilitzacions primitives a Catalunya, 

del seu director, Manuel Gilabert. Les principals seccions del quinzenari són: Rel·ligioses, 

Literàries, L’Espigolera, Cronica, D’agricultura.  

LA COMARCA D’AGRAMUNT (1921-1922, en dues etapes) 

Subtítol: Periòdic científic, literari, agrícol i comercial. 

Període de publicació: Primer número: 17/10/1921. Darrer 

número (1a etapa): 15, 15/01/1922. Primer número (2a 

etapa): 1, 01/04/1922. Darrer número: 2, 16/04/1922. 

Periodicitat i regularitat: En la primera etapa, desconeguda; 

en la segona s’edita quinzenalment.  

Número total d’exemplars: 17 números entre ambdues 

etapes.  

Adreça de la redacció i/o administració: Primera etapa: 

Carrer Sant Joan, 3, 2a. Agramunt. Segona etapa: Castell.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, les darreres a publicitat, 

a dues columnes. 28 x 17 cm. Número: 15 cèntims. 

Subscripció: 4 pessetes/any. 2 ptes/trimestre; 5 ptes/any Fora. 

Número: 10 cèntims. En el número 14, 1 pàgina a dues cares i 

en tres columnes. Format: 34 x 24 cm. Segons afirma, això es 

deu a “causes imprevistes”. En el número 15, format: 39 x 

26,5 cm. Subscripció: 5 pessetes/any. 2,50 pessetes/semestre i 6/pessetes/any fora de la ciutat. 

En la segona etapa: 4 pàgines a dues columnes. Format: 27 x 17.2 cm. Subscripció: 5 

pessetes/any. 1,25 ptes/trimestre, fora 6 ptes/any. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini de la primera. A mesura que avançaven els números, 

major predomini del català. En la segona etapa, català.  

Editor: En la primera etapa, no s’indica. En la segona etapa, Joventut Nacionalista d’Agramunt, 

vinculada a la Lliga Regionalista.   

Director i/o propietari: Enric Valls.    

Redactors i col·laboradors: Làtigo, Josep Torres, Joan Vicens. Corresponsals a Bellver de 

Cerdanya, Osso de Sió, Pradell, Ruelles, Mafet, entre d’altres.  

Impremta: Impremta Llibreria Germans Sauret. Tàrrega. En la segona etapa: Impremta Pagès. 

Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista; progressivament nacionalista. 

Localització i números consultats: BC. Any I: 2 (24/09/1921), 4 (23/10/1921), 7 (20/11/1921). 

Any II: 14 (08/01/1922), 15 (15/01/1922).  Segona època: Any I: 2 (16/04/1922).   

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal, cultural i literària, que experimenta dues 

etapes editorials: la primera des de la seva aparició i fins el gener de 1922; la segona a partir de 

l’abril d’aquest any. La progressiva inspiració catalanista que el regeix es palesa en el canvi de 

subtítol produït el número 7, quan esdevé Periòdic nacionalista, científic, literari, agrícol i 

comercial. Aquest exemplar és un extraordinari dedicat al diputat de la Lliga Regionalista pel 

districte Eduard Aunós en motiu de la seva visita a la ciutat i la festa organitzada per la Joventut 

Nacionalista d’Agramunt. És a partir d’aleshores que el periòdic es mostra totalment i oberta 

nacionalista. A partir del número 14, això és a les darreries de la primera etapa, ja es postula 

com a Portaveu de la Joventut Nacionalista, amb una nova modificació de l’epígraf. En la 

segona etapa apareix directament com a Periòdic nacionalista, per bé que afronta les diferents 

problemàtiques des d’una vessant més administrativa que no pas política. Les principals 
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seccions són: Teatrals, De cada nostra, Vida Municipal, De Societat, Notes Locals, 

Comarcanes, D’agricultura, Esportives, Estadística, D’actualitat.  

LÉRIDA FARMACÉUTICA (1921-1923) 

Subtítol: Revista mensual. Portavoz de Colegio y Sindicato 

Farmacéuticos.  

Període de publicació: Primer número: octubre de 1921. 

Darrer número: 22, 01/07/1923.   

Periodicitat i regularitat: Periòdic mensual de regularitat 

desconeguda. 

Número total d’exemplars: 22 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica, però 

molt probablement s’ubiqui a la farmàcia Viladot.  

Dimensió, format i preu: 12 pàgines amb cobertes, a dues 

columnes. 8 pàgines de text i 4 d’anuncis. 25 x 17 cm. Es 

reparteix gratuïtament als farmacèutics de la província, als 

Col·legis i Sindicats de farmacèutics d’Espanya i a la resta 

d’entitats professionals farmacèutiques de l’Estat. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini de la primera.   

Editor: Joan Viladot i Puig.  

Director i/o propietari: Joan Viladot i Puig.    

Redactors i col·laboradors: Joan Viladot, Ramon Viladot, M. Isanta, Lluís M. Báyer, Dr. 

Pelayo Martorell.   

Impremta: Impremta G. Bros. Tàrrega.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 9 (01/06/1922). Any III: 22 

(01/07/1923). 

Descripció: Revista professional d’àmbit provincial portaveu del Col·legi i del Sindicat de 

Farmacèutics de la província de Lleida, entitats sobre les quals centra la major part del seu 

contingut. També inclou articles d’opinió i d’anàlisi referents al sector farmacèutic i a les 

múltiples qüestions que l’afecten i l’interpel·len. El darrer número localitzat és un extraordinari 

en motiu de la commemoració del 147è aniversari de la inauguració de la farmàcia Viladot 

d’Agramunt, propietat del director i ànima de la revista, Joan Viladot i Puig. Les principals 

seccions són: Glosas, Notas históricas, Sindicato, Colegio. 

EL CATXEPÍ (1923) 

Subtítol: Arxiperiòdic aproximadament quatrimestral. Nacionalista radical. Defensor dels 

interessos d’Agramunt i sa comarca. En els demés assumptes, einstenià fins allà on permetin les 

circumstàncies.  

Període de publicació: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: Periòdic quadrimestral de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.   

Dimensió, format i preu: 8 pàgines. 22 x 16 cm.  

Llengua: Català.   

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.     

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.    

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i nacionalista radical.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal de caire polític que vetlla pels interessos 

d’Agramunt. Vegeu: ESPINAGOSA, Jaume, i GONZALVO, Gener: La premsa local a la 
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comarca de l’Urgell: 1898-1994, Edició Nova Tàrrega, Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega – 

Museu Comarcal de l’Urgell, 1994, p. 12; TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la 

premsa catalana, Volum II, Bruguera, Barcelona, 1966. p. 471.  

JUSTÍCIA I LLIBERTAT (1933) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Primer número: febrer de 1933. Darrer número: No se’n té constància. 
Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.   

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català.   

Editor: Partit Socialista d’Agramunt.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.     

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.    

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic polític òrgan del Partit Socialista d’Agramunt, vinculat a la Unió Socialista 

de Catalunya. Vegeu: ESPINAGOSA, Jaume; GONZALVO, Gener: La premsa local..., op. cit., 

p. 17; TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 471. 

JULIOL (1936-1937) 

Subtítol: Òrgan del Comitè del «Front Popular» local.  

Període de publicació: Primer número: Juliol de 1936. Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.  
Número total d’exemplars: Almenys, 15 números.    

Adreça de la redacció i/o administració: Caserna de les Milícies Antifeixistes. Agramunt. 

Dimensió, format i preu: Número: 15 cèntims.   

Llengua: Català.   

Editor: Comitè Local del Front Popular d’Agramunt.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.     

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.    

Impremta: Impremta Pera. Agramunt.    

Orientació ideològica i/o política: Orientació revolucionària, frontpopulista, antifeixista.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista política i revolucionària, defensora del Front Popular i de la Revolució. A 

més de tractar problemàtiques vinculades al context de rereguarda i guerra, difon a bastament 

l’activitat municipal agramuntina i les principals qüestions socials i locals. Vegeu: 

ESPINAGOSA, Jaume; GONZALVO, Gener: La premsa local..., op. cit., p. 18. 

 

ALBESA (la Noguera) 

BOLLETÍ PARROQUIAL (1916) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Butlletí setmanal de regularitat desconeguda.   

Número total d’exemplars: Almenys, 22 números.    

Adreça de la redacció i/o administració: Parròquia d’Albesa. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.   
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Llengua: Català.   

Editor: Parròquia d’Albesa.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.     

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.    

Impremta: No se’n té constància.    

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Butlletí parroquial i religiós de tall moralitzador, doctrinal, formatiu i informatiu. 

Se circumscriu a l’àmbit local i s’adreça principalment als seus feligresos. Vegeu: TORRENT, 

Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 435.  

 

ALBI, L’ (les Garrigues) 

FEDERACIÓ (1923-1927) 

Subtítol: Portaveu de la Federació Agrícola de la Conca de 

Barbarà i els seus Sindicats.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 6, 31/12/1927. El segon número 

apareix el novembre de 1923.    

Periodicitat i regularitat: Periodicitat i edició irregulars.  

Número total d’exemplars: 6 números.    

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a 3 columnes. 34,5 x 

25 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini de la primera.  

Editor: Federació Agrícola de la Conca de Barberà.   

Director i/o propietari: Cosme Capdevila (Vicepresident de 

la Federació). 

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Josep 

Fabregat. Josep Cabeza (President de la Federació), Albert 

Talavera (gerent de la Federació), Cosme Capdevila, J. Esplugas, Pau Carreras, Josep Pons, 

Magí Palau, Josep Sendra. Tots ells, membres de l’entitat.    

Impremta: Impremta Recasens. Montblanc.     

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: ACCB / BC. Any I: s/n (01/11/1923). Any II: 3 

(23/02/1924), 4 (03/12/1924). Any III: 5 (30/06/1925), Any V: 6 (31/12/1927).  

Descripció: Revista associativa i professional, òrgan de la Federació Agrícola de la Conca de 

Barberà, d’àmbit comarcal i essencialment agrària i sindical. Tracta dels moviments de l’entitat 

i dels avenços en matèria agrícola i sindical de la comarca. El darrer número, editat a Montblanc 

enlloc de l’Albi sense conèixer-ne els motius, incorpora fotografies de tots els cellers integrants 

de la Federació: Montblanc, l’Espluga de Francolí, Rocafort de Queralt, Barberà, Vinaixa, 

Cabra del Camp, Solivella, Blancafort, l’Albi, Pira i Vilaverd. Seccions: Noves i cometaris.  

 

ALGUAIRE (el Segrià) 

LATIDOS ESCOLARES (1935-1936) 

Subtítol: No se’n té constància.  
Període de publicació: No se’n té constància.  
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Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Escola d’Alguaire.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Castellà i català. 

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar. 

Descripció: Publicació escolar desconeguda. Se’n té constància gràcies a l’intercanvi de 

publicacions amb la revista escolar Inquietud de Menàrguens, la qual en fa referència. Vegeu: 

Inquietud, juny-juliol de 1936, Any II, núm. 10, p. 13.  

 

ALMACELLES (el Segrià) 

LA CLAMOR (1931-1932) 

Subtítol: Periòdic Quinzenal. Òrgan del “Centre Republicà 

Català” adherit a l’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 9, 12/11/1932.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 9 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Subscripció: 50 cèntims/trimestre. Fora d’Almacelles: 65 

cèntims/trimestre. 

Llengua: Català. 

Editor: Centre Republicà Català d’Almacelles.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Francesc Biosca, Mossèn 

Fumen, Mestre Olaguer, Joan Taleya, Pere de les Calces 

Curtes, Josep Tarrós, J. Serracant, V. Salvatella. 

Impremta: Tallers Gràfics “El País”. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i republicana. 

Localització i números consultats: BHIEI / HAA. Any II: 5 (10/09/1932), 6 (24/09/1932), 7 

(08/10/1932), 8 (29/10/1932), 9 (12/11/1932). 

Descripció: Publicació del Centre Republicà d’Almacelles de caràcter doctrinal, informatiu i 

formatiu; política i associativa. Tracta d’informació local i també provincial. En tant que els 

números consultats corresponen al segon any de publicació, això incita a determinar el seu inici 

durant el 1931 i, consegüentment, una possible censura o aturada editorial de la revista en algun 

moment de la seva empresa. Les principals seccions són: Anuncis Econòmics, L’estisora 

retalla..., Semblança, Correspondència, Escudella de Pagès.  

PÀGINES VISCUDES (1933) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: Escoles d’Almacelles.   
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Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: No se’n té constància.  

Editor: alumnes de les escoles d’Almacelles.  

Director i/o propietari: Mestre Ginés Puig.   

Redactors i col·laboradors: Alumnes de les escoles. Només es pot aportar el nom de Josep 

Golobardes. Vegeu: JIMÉNEZ, Fernado: Batec. Historia de vida de un grupo de maestros, 

Universitat de Lleida, Lleida, 2007, p. 57 (nota 119; peu de pàgina).  

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació escolar de tarannà freinetista impulsada pel mestre Ginés Puig. Molt 

probablement, en atenció a la sincronia de dates, és la mateixa revista a la qual es fa referència a 

l’inventari d’intercanvis de: Colección escolar de libros vividos, maig de 1933, s/n, 

contracoberta; juny-juliol de 1933, s/n, pp. 11-12. Aquest fet permet de confirmar que en els 

mesos de maig a juliol de 1933 encara es publica.  

 

ALMENAR (el Segrià) 

LO PENSAMENT DEL SEGRIÀ (1901-1902) 

Subtítol: Quinzenari català. 

Període de publicació: Primer número: 20/10/1901. Darrer 

número: 9, 20/01/1902. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 9 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Sant Antoni de 

Pàdua, 11. Almenar. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. 36,5 x 

50.6 cm. Subscripció: 75 cèntims/trimestre. 

Llengua: Català. 

Editor: Associació Catalanista Lo Segrià. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Pep de Bolós, Ramon 

d’Alentorn, Macari Porratxa, Toyet Maqueroles. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI / BC. Any I: 1 (20/10/1901). Any II: 9 

(20/01/1902).  

Descripció: Publicació més política que literària, adherida a la Unió Catalanista i portaveu de 

l’entitat editora. Defensa els ideals catalanistes i els principis democràtics i aposta per acabar 

amb la divisió en classes socials. Talment, defensa els interessos dels segrianencs, es postula 

com el “[...] fidel portaveu de les doctrines Catalanistes en aquesta encontrada [...]” i per tal de 

dotar el poble “[...] d’amor á la Pátria y á la Llibertat, ens posém lo pesat sacrifici ab ajuda 

d’alguns bons companys de causa dels pobles de nostres encontorns, de publicar aquet modest 

quinzenari, que no tindrá altre merit que ser acérrim defensor de la democracia, de la justicia y 

de la veritat.” És per això que anima a formar part de la Unió Catalanista. També conté dosis 

d’humor, notícies d’actualitat i societat, i afers quotidians. Inclou diverses seccions: Secció 

recreativa, Nota còmica, Servici extraordinari del Pensament, Noticias i Recorts. 
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ANGLESOLA (l’Urgell) 

LA SANTA CREU (LA SANTA CRUZ) (1917) 

Subtítol: Boletín mensual de la Parroquia y Villa de 

Anglesola. Literatura. Arte. Cultura. Caridad. 

Període de publicació: Primer número: 03/05/1917. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Butlletí mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys 2.   

Adreça de la redacció i/o administració: Local del Patronat 

de la Santa Creu. Anglesola. 

Dimensió, format i preu: Nombre de pàgines variable, amb 

anuncis, cobertes i nombroses il·lustracions i fotografies. 27 

x 18.1 cm. Subscripció: 5 pessetes/any.  

Llengua: Català i castellà. El número està dividit en la secció 

castellana, que comprèn unes pàgines inicials, i la secció 

catalana, que n’ocupa la resta.   

Editor: Parròquia d’Anglesola.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: A. Gallofre, Arturo Masriera, J. M. Montanyà, Ramón Garriga. 

Impremta: Impremta A. Artís. Barcelona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: BC. Any I: 1 (03/05/1917), 2 (juny de 1917).  

Descripció: Publicació d’informació religiosa i cultural defensora de l’amor i la cultura i 

abanderada del civisme i la bondat que conté articles de literatura, art i cultura sobre Anglesola i 

les comarques limítrofes. El seu principal propòsit és obtenir el màxim de beneficis econòmics 

per a contribuir a l’obra del Patronat. El segon número és un extraordinari dedicat a Mossèn 

Jacint Verdaguer en motiu del quinzè aniversari de la seva mort.  

 

ARBECA (les Garrigues) 

L’ESCUT (1923-1926) 

Subtítol: Defensor de tota sana ideologia.  

Període de publicació: Primer número: 15/07/1923. Darrer 

número: 72, 31/10/1926. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 72 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer carretera, 9. 

Arbeca. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, amb coberta, 

contracoberta amb anuncis. És a dir, 12 pàgines a dues 

columnes. 31 x 21 cm. Subscripció: 5 pessetes/any i 1,25 

pessetes/trimestre. A partir de l’any III de publicació la 

primera pàgina es redacta a una columna. En els números 5 i 

6 canvia el disseny de la capçalera en la qual hi apareixen les 

quatre barres de la senyera en horitzontal cobrint la part 

superior del títol, a banda i banda de pàgina, i un escut on 

s’hi encabeix el colom de la pau amb el lliri a la boca. 

Llengua: Català.  
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Editor: Marià Mullerat.  

Director i/o propietari: Marià Mullerat.  

Redactors i col·laboradors: Miquel Melendres, Mossèn Sanç Capdevila (pseudònim: Romeu 

de la Vall d’Alfedi), Ramon Quintana, Ignasi Blai, Antoni Perera, Joan Baptista Berenguer, 

Lluís Carreres, Antoni Sanromà, Joaquim Vila, Enric Valls, Ignasi d’Alabart, el mateix Marià 

Mullerat, Francesc Arqué, Francesc Camp, Josep Ciurana, J. Cots, Jaume Barri, Josep Figueras, 

F. Navés. La majoria d’articles es signen amb pseudònims. Dibuixant principal: R. Perera.  

Impremta: Impremta Recasens. Montblanc. A partir del número 34: Impremta Joan Gibal. Les 

Borges Blanques. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista conservadora i catòlica. 

Localització i números consultats: BHIEI / BPL. Col·lecció completa enquadernada en dos 

volums. 

Descripció: Periòdic d’informació i formació local i comarcal, cultural i literària. Conté treballs 

sobre agricultura, economia, ciència, sociologia, religió, literatura, poesia i esports. Predominen 

la religió i la moral, i el binomi religió-pàtria. Vetlla pels valors socials, morals i espirituals del 

poble, de la comarca i de Catalunya. El seu lema és: llengua, religió, família i propietat. 

Defensa la seva il·lustració, engrandiment i prosperitat, i la d’Arbeca, i aspira a ser-ne portaveu. 

En el primer número té l’esperança i la il·lusió que “¡Tant-de-bo els mitjans de que disposem 

per a nostra publicació ens permetessin convertir-la en setmanari! [...].” Tanmateix, aquest desig 

no esdevé mai una realitat. El seu director i propietari, el metge Marià Mullerat, és escollit 

alcalde de la localitat el 1924 i reelegit el 1927 fins el 1930. Tot i no pertànyer a cap partit 

polític, i de forta condició catòlica practicant, L’Escut s’endinsa en qüestions polítiques tant 

locals com forasteres. A partir del segon número afegeix al subtítol: Sortirá cada quinze dies. 

Inclou les següents seccions: D’Esport, De câ la Vila o De casa la Vila, De casa nostra, 

Confidències..., Romàntica, Notes de casa, De re agrícola o Agrícoles, Correspondència, 

Publicacions rebudes, Registre Civil, Ideari i acció, Literàries, Folk-lore, De Fora.  

CULTURA INFANTIL (1936) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català i Castellà, amb predomini de la primera.  

Editor: L’Escola d’Arbeca.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: Els redactors del butlletí són els alumnes de l’escola.  

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista infantil d’informació i entreteniment. Principalment conté articles i contes 

literaris i fragments d’història local. També tracta sobre qüestions locals i quotidianes. Vegeu: 

GRAS, Nora: “La premsa de les Garrigues en blanc i negre (1900-1960)”, a Cabal de petjades. 

VII Trobada d’Estudiosos de les Garrigues. Vinaixa, 14 d’octubre de 2009, Editorial Fonoll, 

Juneda, 2010, p. 193-196; REBULL, Mariona: La premsa local i comarcal a Les Garrigues, 

Treball de Final de Grau, Facultat de Lletres, Universitat de Lleida, Lleida, 2014, p. 48. 
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ARTESA DE SEGRE (la Noguera) 

¡¡ALERTA!! (1913) 

Subtítol: Periódico independiente. Se publicarà los dias 5 y 20 de cada mes.  

Període de publicació: Primer número: 20/10/1913. Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carretera de Ponts, 3, entresòl. Artesa de Segre. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 32,5 x 22 cm. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Català i Castellà, amb predomini de la primera.  

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal que es preocupa de qüestions polítiques, 

culturals, agrícoles i literàries. S’edita en motiu de l’anunci de l’aprofitament de les aigües del 

Segre per part de la companyia Riegos y Fuerzas del Ebro. A partir del segon número 

(05/11/1913) el subtítol es catalanitza: Periòdic independent. Surt els dies 5 i 20 de cada mes. 

Les dues seccions conegudes són Alfilerazos i Cròniques rimades. Vegeu: TORRENT, Joan; 

TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 435.  

RENAIXEMENT (1922-1924, 1927, en dues etapes) 

Subtítol: Periòdic independent. Sortirà el dia 10 i 25 de cada 

mes. En la segona etapa: Revista.  

Període de publicació: Primer número: 10/08/1922. Darrer 

número (1a etapa): desembre de 1924. Segona etapa (únic 

número localitzat): 27/01/1927. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 10-12 pàgines amb cobertes, a 

dues columnes. 31 x 22 cm. Subscripció: 4 pessetes/any. 

Número: 15 cèntims. 
Llengua: Català i Castellà, amb predomini de la primera.  

Editor: Jaume Bosch i Barrera. Representant a Lleida: Amali 

Prim i Seguí.  

Director i/o propietari: Jaume Bosch i Barrera. Secretari: 

Manuel Dégano. 

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Pelai Martorell. Marisa, Hereu, F. Colàs, Otto de 

Gar, Joan Viladot Puig, Angel Plens, Jaume Bosch i Barrera. 

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: ACN / BC. Any I: 10 (10/11/1922). Any II: 22 

(10/06/1923), 33 (10/12/1923). Any VI: 1 (27/01/1927).  

Descripció: Revista informativa, cultural i literària que publica treballs literaris i folklòrics, 

poesies i contes que ocupen les 4 o 5 primeres pàgines del número. En la segona meitat de 

l’exemplar inclou notes d’actualitat local dedicades a la vida quotidiana, l’oci, l’agricultura i a 

bibliografia recomanada. La revista i el seu director, Jaume Bosch i Barrera, impulsen 

l’organització i celebració dels primers Jocs Florals d’Artesa de Segre, inaugurats el 2 d’abril de 

1923. El gener de 1925 s’inicia una revista homònima a Balaguer, també dirigida per Bosch i 

Barrera, essent continuadora de l’obra periodística i cultural del títol artesenc, en tant que 
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producte indissociable del seu promotor, màxim faedor i director. Amb tot, s’ha constatat com 

el 1927 recupera l’edició a Artesa, si bé existeix un buit documental al llarg de 1926 fruit del 

qual no es pot comprovar si en aquest la revista es manté a Balaguer o ja s’ha reprès a Artesa. 

Les principals seccions del periòdic són Vida Ciutadana, De Societat, Espectacles i 

Informacions “Renaixement” la qual inclou les subseccions Llibres Nous, Noves i De Societat 

referent a poblacions veïnes.  

LA VOZ DEL SEGRE (1926) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català i Castellà.  

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Publicació de categoria indeterminada per manca de dades bibliogràfiques 

tècniques i descriptives, així com per no haver-ne localitzat cap número. Vegeu: BERTRAN, 

Lluís: Premsa de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1931, p. 7. 

FOC NOU (1930-1933, en dues etapes) 

Subtítol: Quinzenal d’esquerra.  

Període de publicació: Primer número: 08/11/1930. Darrer 

número (1a època): 17, 04/07/1931. Primer número (2a 

època): 18, 28/10/1933. Darrer número: No se’n té 

constància. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 18 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carretera 

d’Agramunt, 23, baixos. Artesa de Segre.  En la segona 

etapa: Carretera d’Agramunt, 29, baixos. Artesa de Segre. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes, les dues 

darreres a publicitat. 44,5 x 32,5 cm. Subscripció: 3.60 

pessetes/any; fora de la vila: 4 pessetes/any. Número: 15 

cèntims.  

A partir del segon número (22/11/1930) 12 pàgines, la 

cinquena i les darreres, de publicitat. El número 17 

(04/07/1931) només consta de 4 pàgines, la darrera d’anuncis. El número 18 (28/10/1933) 

comprèn 4 pàgines, la primera a dues columnes i la resta, a quatre. 

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància. En la segona etapa: Esquerra Republicana de Catalunya.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: Hereu, A. Caubet, Jaume Garret, Haekelià, M.A.P., Pau 

Santesmases, Marcelí Grañó, Fibló, Galceran. Corresponsals: Sopena, Castells, M.E. 

Impremta: Impremta Romeu. Balaguer. A partir del número 2 (22/11/1930): Impremta Sol. 

Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista, republicana i d’esquerres.   

Localització i números consultats: ACN / BHIEI. Col·lecció completa.  
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Descripció: Periòdic polític, de caràcter informatiu, cultural, instructiu i formatiu. Es preocupa 

de problemàtiques relacionades amb l’administració municipal i la política, la pedagogia, la 

indústria i el comerç. En la campanya per a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 

demana el vot per a la candidatura d’esquerres del districte. Després de 17 números, desapareix 

el juliol de 1931 i no reapareix fins l’octubre de 1933, això és més de dos anys després. La seva 

reaparició, amb l’exemplar 18, suposa la total politització de la capçalera vinculada a l’ERC, fet 

que es palesa amb el nou subtítol: Quinzenal adherit a l’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Comprèn una intenció molt més electoralista, amb vistes als comicis del novembre de 1933. En 

l’editorial d’aquest número afirma que reprèn la tasca amb la intenció “[...] d’aixafar el 

caciquisme revifat a l’escalf d’una doctrines pregonades per amargats i ineptes, que no tenen de 

republicanes més que el nom.” En referència a aquests sentencia “[...] que als anhels 

d’esclavitut, d’obscurantisme i de realesa que fan el niu en el cor dels que tenim enfront, haveu 

d’oposar-hi el vostre crit de victòria, per la llibertat, per la República i per Catalunya.” En la 

primera etapa la lletra del títol esdevé gruixuda i arrodonida, i a l’esquerra i consten els preus 

del periòdic. En la segona, el títol apareix més gran i amb lletres més estilitzades. A la dreta hi 

figura la data, el preu del número i la frase següent: “La justícia ha d’ésser serena, recta i 

imparcial. L’Aranzel no deu ni pot modificar el camí de la justícia.” Amb tot, la primera etapa 

comprèn les seccions: Secció cultural, D’esport, De la vida local, Humorístiques, Secció 

d’Agrícoles, Polítiques, Culturals, Socials, De fora, Bibliogràfiques. La segona època manté De 

la vida local i De fora.   

 

BALAGUER (la Noguera) 

EL FRENO DEL CACIQUISMO (darreries segle XIX-1913, en tres èpoques) 

Subtítol: Periódico antipolítico, hidráulico, adicto á los 

planes del Sr. Gaset y defensor incansable de los intereses 

del país.  

Període de publicació: Primera època: No se’n té 

constància. Segona època: iniciada el 1894. Primer número 

(3a època): 1902, sense concretar. Darrer número (3a època): 

44, 07/01/1913. 

Periodicitat i regularitat: Es desconeix la periodicitat en la 

primera etapa; en la segona, setmanal; en la tercera, mancat 

de periodicitat regular.  

Número total d’exemplars: En la tercera època: 44 

números. 

Adreça de la redacció i/o administració: “Dirección y 

Administración. Lérida: En todas partes. Sucursal en 

Balaguer: Café del Cacharro.” 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 30 x 

45 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre a Lleida i a Balaguer. A la resta d’Espanya, 1.25 

pessetes/trimestre. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà.   

Editor: Antonio Barbosa (a) de la Trapa.  

Director i/o propietari: Antonio Barbosa (a) de la Trapa. 

Redactors i col·laboradors: Un grup de joves aplegats entorn del director. La majoria 

d’articles apareixen signats amb els pseudònims Trapa i Barbosa. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació anticaciquista.   

Localització i números consultats: BHIEI. Segle II, 3a època, Any VII: 30 (25/01/1909), 32 

(25/09/1909). Segle II, 3a època, Any IX: 38 (14/02/1912), 40 (26/07/1912), 42 (07/11/1912). 

Segle II, 3a època, Any X: 44 (07/01/1913).   
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Descripció: Revista d’informació local editada en tercera època des de 1902 amb el propòsit 

inicial d’impulsar la realització del pantà de Camarasa. La seva activitat se centra en denunciar 

les distintes problemàtiques locals i cíviques tot vetllant pels interessos comarcals. Alfred 

Pereña, en “Una llista de periòdics lleidatans” publicada a la revista Lleida el 25 de novembre 

de 1928, indica que la segona època d’El Freno del Caciquismo s’inicia el 1894 tot editant 

setmanalment. Aquest fet permet de corroborar, a instàncies també de Moncasi, que la revista es 

publica, almenys en segona època, també a la capital del Segrià. Tanmateix, en la tercera època 

la seva edició resulta molt més irregular mancada de qualsevol periodicitat. El seu director, un 

sastre ambulant analfabet molt conegut a Balaguer, ven el periòdic a peu de carrer i l’edició 

d’un nou exemplar no es confecciona fins que el número vigent s’ha esgotat. Aquest fet explica 

la irregular edició i periodicitat de la revista.  

SINDICATO AGRÍCOLA DE BALAGUER Y COMARCA (1908-1909) 

Subtítol: Esta hoja agrícola se repartirá gratuitamente á 

todos los socios del Sindicato Agrícola de Balaguer y su 

Comarca, y á todos los que la pidan al Sr. Presidente del 

mismo.  

Període de publicació: Primer número: s/n, 15/09/1908. 

Darrer número: 2, 15/01/1909.   
Periodicitat i regularitat: Periòdic d’edició i periodicitat 

irregulars.  

Número total d’exemplars: Almenys, 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 
Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 40 x 

25cm. Gratuït.  

Llengua: El primer número en castellà; el segon, bilingüe.   

Editor: Sindicat Agrícola de Balaguer i Comarca. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida.  
Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: ACN. s/n (15/09/1908), 2 (15/01/1909).  

Descripció: Periòdic de caràcter associatiu i professional editat pel Sindicat Agrícola local amb 

l’objectiu d’informar els socis de les activitats organitzades i impulsades per l’entitat, així com 

de difondre’n la seva acció entre la societat balaguerina i noguerenca. A més, també vetlla per la 

instrucció i conscienciació laboral i social del sector i de la pagesia. No es té constància del 

perquè del buit temporal de quatre mesos entre l’aparició dels dos números localitzats, per bé 

que no es pot descartar l’experimentació de dues èpoques distintes, atès que el primer volum no 

indica numeració. A més, el segon exemplar apareix amb el títol catalanitzat –Sindicat Agrícol 

de Balaguer y sa Comarca– i redactat en català i castellà.  

BOLETÍN (1912) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància.  
Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 
Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini de la segona.    

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.   
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Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació religiosa. Vegeu: MONCASI, Nativitat: La premsa a la ciutat de 

Balaguer (1862-1936), Departament de Cultura, Barcelona, 1987, pp. 60-61. 

LA FALS (1912-1926, en tres èpoques) 

Subtítol: Periòdich mensual de propaganda nacionalista.  

Període de publicació: Primer número: 15/01/1912. Darrer 

número (1a època): 56, 01/09/1916. Primer número (2a 

època): 57, 01/08/1916. Darrer número (2a època): 76, 

28/04/1918. Primer número (3a època): 76, 28/04/1918. 

Darrer número: 166, 01/03/1926.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. Fins el 

número 38 es publica el dia 15 de cada mes; a partir 

d’aleshores, el dia 1. 

Número total d’exemplars: 166 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Centre 

Nacionalista Català de Balaguer. En la segona època: 

Associació Catalanista de Balaguer. En la tercera època: 

Sindicat Agrícol de Balaguer.  
Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes, les 3 

o 4 darreres de publicitat. 28,5 x 20,5 cm. Subscripció: 1 

pesseta/any. Número: 10 cèntims. Número endarrerit: 20 cèntims. A partir del número 13 

(15/01/1913), subscripció anual 1,50 pessetes. A partir del número 23 (15/10/1913) 20 pàgines, 

les 5 o 6 darreres es dediquen a anuncis comercials. A partir del número 57 (01/08/1916): 10 

pàgines, les dues darreres d’anuncis. A partir de 1921, subscripció: 2 pessetes/any; a fora de 

Balaguer, 3 pessetes/any.  

Llengua: Català. 

Editor: En la primera etapa, el Centre Nacionalista; en la segona, l’Associació Catalanista; i en 

la tercera el Sindicat Agrícola.  

Director i/o propietari: Francesc Xavier Rúbies i, temporalment, Candi Pujades. 

Administrador: José Vilanova Masellas. En l'etapa del Sindicat Agrícol: Camil Cava i Sebastià 

Armenter. 

Redactors i col·laboradors: Joan Llorens, Timoteu Colominas, Jordi Esclau, Ot, Dois, Fermí 

Palau, J. Mallofré, Delfí Ortis, Valeri Serra. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. A partir del número 29: Impremta Modernista. 

Balaguer. Més endavant i fins el número 88: Impremta Vilaltella. Balaguer. A partir del número 

154: Impremta Romeu. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i nacionalista. En la darrera etapa: 

catòlica.      

Localització i números consultats: XAC / BHIEI. Col·lecció extensa.   

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal, política d’orientació nacionalista catalana 

en les dues primeres èpoques, i revista professional en la darrera, que experimenta 3 èpoques 

distintes al llarg dels seus 15 anys d’edició. A partir del número 23 (15/10/1913) la revista 

corregeix ortogràficament el seu títol tot substituint la S final per la Ç: La Falç. A partir 

d’aquest número el subtítol esdevé Periòdic mensual de propaganda nacionalista. Adherit a la 

Unió Catalanista. Inicialment, el periòdic és impulsat i editat pel Jovent Autonomista Català 

adherit al Centre Nacionalista Català de Balaguer i a la Unió Catalanista. Tanmateix, una 

escissió produïda en el sí del Centre el 1915 propicia la constitució de l’Associació Catalanista 

que s’adhereix a la Lliga Regionalista i converteix La Falç en el seu òrgan. Així es reflecteix en 

el nou subtítol a partir del número 57: Portaveu de l’Associació Catalanista. En les dues 

primeres èpoques, són protagonistes els textos i articles de caire sociopolític tot accentuant la 

implicació de la revista en aquesta parcel·la. 
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La tercera època s’inicia amb un nou epígraf, Portaveu del Sindicat Agrícol de Balaguer i sa 

Comarca, tot anunciant el nou canvi de propietat i d’orientació editorial de la revista. 

L’Associació Catalanista ofereix la publicació al Sindicat Agrícola, orfe de premsa pròpia. A 

més, des del número 91 (01/08/1919) el subtítol inclou que Aquest sindicat fou declarat oficial 

per Reial Ordre del Ministeri d’Hisenda de 4 de juliol de 1908. En la darrera etapa, doncs, La 

Falç es deslliga dels partits i de la política per defensar l’acció social catòlica, ideari del 

Sindicat, essent una revista majoritàriament agrícola que tracta de productes, mercats, preus, 

mètodes, adobs, etc. També s’inclouen periòdicament fulletons destinats a explicar la nova 

ortografia catalana.  

Tot i que no s’anuncia la seva desaparició, és probable que hi tingui a veure la liquidació 

definitiva i el consegüent tancament de L’Esgranadora Cooperativa del Sindicat Agrícola, 

cooperativa desgranadora de cànem. Aquest episodi genera retrets i desavinences palpables i 

ben palesades en el darrer número de la revista, atesa la manca d’implicació dels socis a l’hora 

de desgranar el seu cànem a la Cooperativa i propiciant, consegüentment, fortes pèrdues 

econòmiques de l’entitat. Les principals seccions són: Noves, Fragments sobre la història de 

Balaguer i Nimietats. En l’etapa del Sindicat compta amb seccions més fixes: Mercat, Santoral, 

Noves, Curiositats, Preguntes i respostes, Sindicat Agrícol de Balaguer i sa Comarca. Estat de 

Comptes, Borsa de la propietat, De la vida..., Crònica. Altres seccions menys habituals són: 

Nom castellà, català i botànic de les plantes més conegudes, Fuetades i Servey d’informació.  

EL PROPAGADOR DEL SANTO CRISTO DE BALAGUER (1912-1936) 

Subtítol: Revista mensual. Se publica bajo los Auspicios 

Aprobación y Bendición del Excmo. Prelado de la Diócesis.  

Període de publicació: Primer número: gener de 1912. 

Darrer número: juliol de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. El darrer 

localitzat és el 223 (juny de 1931).   

Adreça de la redacció i/o administració: la redacció a Plaça 

Major, 34, principal. Balaguer. L’administració a Santuari del 

Sant Crist. A partir del número 39 (gener de 1916): Miracle, 

7. Balaguer.  

En el número 141 (agost de 1924) i endavant: Santuari del 

Sant Crist. 

Dimensió, format i preu: de 6 a 16 pàgines a dues columnes, 

incloent portada i contraportada amb anuncis. 31 x 20,5 cm. 

Conté sumari en la primera plana. Número: 10 cèntims. 

Subscripció: 3 pessetes/any. L’any 1916 la subscripció es 

rebaixa a 1,20 pessetes/any. El format del número 87 (gener de 1920) és de 12 x 20 cm 

aproximadament, i a una columna.   

Llengua: Català i castellà.  

Editor: Rector administrador: Buenaventura Riba.   

Director i/o propietari: José Maria Vila Rocabruna. També ho són, en algun moment: Mossèn 

Buenaventura Riba i Mossèn Ribot.   

Redactors i col·laboradors: Vicent Roiger, Llorens Sanmartí, Fra Pere Sanahuja, Rafael Nart. 

Impremta: Impremta i enquadernació de San José, de Vda. e hijo de Torrella. Manresa. A partir 

del número 39: Impremta D. Vilaltella. Balaguer. En el número 152 (juliol de 1925) i endavant: 

Impremta Romeu. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: ACN / BHIEI. Any I: 2 (febrer de 1912). Any II: 14 (febrer 

de 1913), 19 (novembre de 1913). Any V: 39 (gener de 1916). Any IX: 87 (gener de 1920). Any 

XIII: 141 (agost de 1924). Any XIV: 152 (juliol de 1925). Any XV: 165 (agost de 1926). Any 

XIX: 223 (juny de 1931).   
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Descripció: És la publicació més longeva editada a Balaguer i a la Noguera fins el 1939. 

Revista religiosa, moral i catòlica que, amb el lema ¡Santo Cristo de Balaguer, no seáis mi Juez 

sino mi Salvador!, pretén difondre la devoció al Sant Crist i al seu Santuari a més d’enaltir i 

promoure entre els ciutadans la il·lusió i l’entusiasme per les obres de restauració del temple 

realitzades el mateix 1912. En motiu d’aquest esdeveniment, el 24 de maig de 1912 publica un 

extraordinari titulat Pro Christo. Homenaje-recuerdo de “El Propagador del Santo Cristo de 

Balaguer” con motivo de las fiestas de restauración del santuario, amb coberta i contracobertes 

dures i a color. Conté nombroses fotografies a plana sencera del Sant Crist, del director del 

periòdic, dels reis d’Espanya, del Bisbe d’Urgell Joan Benlloch, patrocinador de la restauració, 

etc. Hi col·laboren el mateix Bisbe, Alejandro Pidal, President de la Real Academia Española, 

Josep Carner, Josep Collell, José Gaya, Fr. José Mª Pou, Valeri Serra i Boldú, Rafael Nart Pbro, 

etc. L’extraordinari compta amb 25 pàgines a dues columnes i és redactat en català i castellà, en 

un format aproximat de 40 x 25 cm. En el número 87 el subtítol és Publicación mensual, mentre 

que a partir del número 141 el butlletí es rebateja com a El Propagador de la Devoción al 

Cristo de Balaguer amb el subtítol Boletín mensual. En el darrer número localitzat, el 223, el 

subtítol esdevé simplement Mensual. Les principals seccions de la revista són: Solemnes cultos, 

Crónica del santuario, Favores alcanzados del Santo Cristo, Crónica y noticiario, Notas 

sueltas.  

LA TRIBUNA (1916) 

Subtítol: Periòdic Republicà Autonomista.  

Període de publicació: Primer número: 01/01/1916. Darrer 

número: 30/12/1916.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Apareix els dies 15 i 30 de cada mes.   

Número total d’exemplars: 24 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Mercadal, 

32. Balaguer.  

Dimensió, format i preu: Habitualment, 4 pàgines a 3 

columnes. 43 x 28,5 cm. Subscripció: 0,30 pessetes/trimestre 

a Balaguer. Fora, 0,35 pessetes/trimestre. Número: 0,05 

pessetes. Remesos, 0,15 pessetes. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini de la segona. 

Editor: Joan Antoni León. 

Director i/o propietari: Joan Antoni León.  

Redactors i col·laboradors: Fermí Palau Caselles, Jesús 

Capdevila, Joan Viladot Puig, Fra Francesc Iglésias, Mossèn Antoni Navarro, Josep Iglésies. 

Corresponsal a Menàrguens: Mili Gaona.  

Impremta: La Comercial, de J. Goixart. Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i autonomista.     

Localització i números consultats: ACN. Any I: 2 (30/01/1916).  

Descripció: Periòdic polític de vocació comarcal dirigit al sector republicà de Balaguer i 

seguidor del Diputat a Corts Felip Rodés. Publica diverses crítiques, al·lusions i comentaris 

punyents adreçats al periòdic catalanista balaguerí La Fals, degut a la clara divisió i 

confrontació d’opinions polítiques entre ambdues capçaleres. Tanmateix, no s’evidencia una 

polèmica oberta ni hostil. No comprèn unes seccions definides, en tant que la majoria del seu 

contingut respon a articles polítics de diversa problemàtica, molts dels quals són reproduccions 

de discursos al Parlament de Catalunya del propi Rodés, amb comentaris afegits pel periòdic.  

L’ESTISORA (1916) 

Subtítol: Periòdich polítich independent. Defensor dels drets polítichs de la dona.  

Període de publicació: Primer número: 11/03/1916. Darrer número: 5, 08/04/1916.   
Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   
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Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de l’Embut, 

6, baixos. Balaguer.  
Dimensió, format i preu: Habitualment 4 pàgines més 

portada i contraportada amb anuncis, a 3 columnes. 31,5 x 21 

cm. Número: 10 cèntims.   

Llengua: Català. Esporàdicament, algun escrit en castellà. 

Editor: La Colla de la Ronya.  

Director i/o propietari: Pere Caselles Diumenge.  

Redactors i col·laboradors: La Colla de la Ronya: Lo 

Campet (el “jefe” de la Ronya), Lo Carneret (salta-taulells), 

L’Aiguadé, Lo Cases, Lo Cisco, Lo Ezequiel, lo Castiç, lo 

Chè (valencià xofer). 

Impremta: La Comercial, de J. Goixart. Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.    

Localització i números consultats: ACN. Any I: 2, 18/03/1916.  

Descripció: Publicació humorística i satírica de caràcter burleta i jocós que es palesa fins i tot 

en l’adreça de redacció i administració que s’inventa. Així mateix, especifica que en aquesta hi 

ha ascensor i calefacció central, i per a les hores de despatx “preguntin-ho al porter”, indica. 

Apareix per reflectir l’actualitat local des d’una òptica humorística amb la intenció de fer riure a 

la societat balaguerina. Les seves principals seccions són: Nostres modistetas i demés arts, Lo 

que diuen de la nostra respetable redacció, Passa-temps, Retalls. La darrera pàgina es dedica a 

les xafarderies relacionades amb situacions divertides i sovint amoroses; s’insta als lectors a 

identificar els veïns protagonistes de les mateixes. Comprèn una breu trajectòria, si bé en són 

hereves Estisorades (1918), L’Hereuet (1922) i L’Hereuet de L’Estisora (1927).  

EL REBELDE (1918) 

Subtítol: Periódico quinzenal, republicano independiente.  

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Avall, 27. Balaguer.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. 44 x 32 cm. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini de la segona. 

Editor: Jaume Bernaus.  

Director i/o propietari: Jaume Bernaus.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic polític de tendència republicana i anticatalanista. S’enfronta amb els 

catalanistes i també amb la satírica Estisorades per qüestions relacionades amb la llengua 

catalana, principalment escrita. Vegeu: MONCASI, Nativitat: La premsa a la ciutat..., op. cit., 

pp. 108-110.  

ESTISORADES (1918) 

Subtítol: Periòdic polític independent. – Defensor dels drets polítics de la dona.  

Període de publicació: Primer número: abril de 1918. Darrer número: 9, 18/08/1918.    
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 9 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  
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Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes, més 

portada i contraportada a anuncis. L’editorial a una columna. 

32,4 x 26,6 cm. No s’indiquen preus. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: La Colla de la Ronya.   

Director i/o propietari: Antoni Gonzàlez Sànchez (lo Silo). 

Redactors i col·laboradors: La Colla de la Ronya: Lo 

Campet (el “jefe” de la Ronya), Lo Carneret (salta-taulells), 

L’Aiguadé, Lo Cases, Lo Cisco, Lo Ezequiel, lo Castiç, lo 

Chè (valencià xofer). Dibuixant: Peret.  
Impremta: La Comercial, de J. Goixart. Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.    

Localització i números consultats: ACN: Any I: 4 

(09/06/1918) – 9 (18/08/1918).  

Descripció: Revista humorística de característiques similars 

a la seva antecessora L’Estisora. No obstant això, comprèn un estil literari de redacció més 

correcte, amb una ortografia lleugerament actualitzada, editorial i més seccions. Se circumscriu 

en l’àmbit local, principalment. S’enfronta amb el periòdic coetani republicà i anticatalanista El 

Rebelde, tot recriminant-li el seu baix perfil literari i periodístic i el seu baix nivell d’escriptura 

en llengua catalana. També li retreu la seva defensa del socialisme i de l’obrerisme mentre 

menysté els faedors de La Falç, portaveu del Sindicat Agrícola. Les seccions de la revista són: 

El nas, Parlém de la dona, Assaigs literaris, Sports –on freqüentment inclou una caricatura 

d’algun esportista–, Espectácles, Urbanització local, Estisorades, Rucades, Correspondencia, 

Agencia matrimonial.  

LA VEU DEL PAGÈS (1919-1920) 

Subtítol: Portaveu de la Federació de Sindicats Agrícols de 

la província de Lleida.  

Període de publicació: Primer número: 15/06/1919. Darrer 

número: 22/08/1920.    
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: Almenys, 18 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Major, 2. 

Balaguer.  
Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 31 x 

22 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Federació de Sindicats Agrícoles de la província de 

Lleida.    

Director i/o propietari: Joan Baldomà.  

Redactors i col·laboradors: Joan Baldomà, Columela, 

Ramon Miró. 

Impremta: Impremta Domènec Vilaltella. Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista.    

Localització i números consultats: BC: Any II: 18 (22/08/1920).  

Descripció: Publicació associativa i professional portaveu de la Unió de Pagesos de Balaguer i 

comarca amb un fort component sindicalista i classista. La revista tracta d’assumptes relacionats 

amb l’agricultura en general i amb l’entitat que l’edita. Malgrat l’únic número localitzat, en 

aquest es mostra ferma i esperançada vers la unitat dels treballadors del camp de la Plana de 

Lleida i anima a constituir la Federació de Sindicats Agrícoles de la Província de Lleida. D’això 

s’intueix que el subtítol d’aquest número no en sigui l’original i que probablement hagi estat 

modificat ben recentment a redós de la intenció fundacional d’aquesta Federació. En efecte, 

l’entitat es constitueix el 8 d’agost de 1920 amb el projecte d’estatuts fundacionals i és integrada 
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majorment per sindicats agrícoles de diferents municipis del Segrià, les Garrigues, la Segarra i 

l’Urgell. Així mateix, la pròpia revista anuncia que ha estat designada per la Junta de la nova 

Federació com a portaveu i òrgan escrit de la mateixa. No té seccions fixes, si bé d’ençà el 

número consultat inaugura Tribuna Lliure, per a publicar treballs relacionats amb la pagesia i 

l’agricultura.  

EL CRIDAIRE (1920) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Primer número: 07/04/1920. Darrer número: No se’n té constància.   
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  
Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català.  

Editor: Joventut Nacionalista Republicana de Balaguer.    

Director i/o propietari: Salvador Bonet.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació esquerrana, republicana i catalanista.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació satírica vinculada l’entitat editora, adherida al Centre Nacionalista 

Republicà, si bé el 1921 s’afilia a Acció Catalana. Vegeu: MONCASI, Nativitat: La premsa a la 

ciutat..., op. cit., pp. 114-115. 

FLAMA (1920) 

Subtítol: Periòdic nacionalista.  

Període de publicació: No se’n té constància.    
Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  
Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 2 columnes. 22.7 x 17 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Josep Carner i Ribalta.    

Director i/o propietari: Mateu Delsams i Mas.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Vilaltella. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i nacionalista.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic fundat per Josep Carner-Ribalta amb la intenció d’ocupar el lloc de 

portaveu del nacionalisme local orfe després que La Falç esdevingui òrgan del Sindicat 

Agrícola. La capçalera afirma que no pertany a cap partit i pretén dur a terme polítiques de 

neteja tot combatent la hipocresia de les distintes forces. Amb tot, també comprèn una forta 

perspectiva cultural. Vegeu: MONCASI, Nativitat: La premsa a la ciutat..., op. cit., pp. 117-

121. 

LIBERTAD (1921) 

Subtítol: Órgano del partido republicano.  

Període de publicació: Primer número: 18/04/1921. Darrer número: No se’n té constància.   
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: Almenys, 8.   

Adreça de la redacció i/o administració: Casa del Poble. Balaguer.  
Dimensió, format i preu: 6 pàgines. 44,5 x 33 cm.  
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Llengua: Català i castellà.  

Editor: Partit Republicà Radical. 

Director i/o propietari: Miguel Golet Paris.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta de la Casa del Poble. Balaguer.  
Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana 

radical.    

Localització i números consultats: BC. Any I: 8 

(30/07/1921).   

Descripció: Periòdic d’informació i formació política, òrgan 

del partit radical de Balaguer. S’edita enmig de la disputa 

per l’hegemonia de l’espai polític de l’esquerranisme 

republicà que enfronta el Centre Nacionalista Català i el 

Centre Republicà Radical a la localitat.  

L’HEREUET (1922) 

Subtítol: Periòdic humorístic quinzenal.  

Període de publicació: Primer número: juliol de 1922. Darrer número: 3, agost de 1922.   
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  
Dimensió, format i preu: 8 pàgines amb cobertes i a una columna. 21,7 x 17,7 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: La Colla de la Ronya.      

Director i/o propietari: No se’n té constància.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta Vilaltella. Balaguer.  
Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista humorística de característiques similars a les seves antecessores L’Estisora 

i Estisorades. Tanmateix, es defineix com a periòdic de vacances i publica únicament 3 

exemplars. Pateix censura governativa. Vegeu: MONCASI, Nativitat: La premsa a la ciutat..., 

op. cit., pp. 124-126 

LLETRES JOVES (1923) 

Subtítol: Revista literària mensual.  

Període de publicació: Primer número: 01/07/1923. Darrer 

número: 4, octubre de 1923.   
Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 4 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Avall, 9. 

Balaguer.  
Dimensió, format i preu: 14 pàgines més portada i 

contraportada, a dues columnes. L’editorial, a una. Anuncis a 

portada i contraportada, a color. 21 x 16 cm. Subscripció: 50 

cèntims/trimestre. Número: 10 cèntims.  
Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància.      

Director i/o propietari: Marian Borràs i Sauret.   

Redactors i col·laboradors: Justinus, Fr. Francesc Iglesias o 

F. M., Moisés Arán Solé, Salvador Bonet, Jordi Català, A. 

M. Dégano, Mary Han, El Jovincel Ardit, Carme Escofet, Josefina Ferrer, Dolors Ibars, Lluís 

Ticó, Febo, Montserrat Porcioles, C. Borrás Sauret, Joan Garreta.  
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Impremta: Impremta D. Vilaltella. Balaguer.  
Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i catòlica.    

Localització i números consultats: ACN. Any I: 2 (01/08/1923), 3 (01/09/1923).   

Descripció: Revista literària i cultural que inaugura l’esclat productiu d’aquesta premsa a la 

ciutat i la comarca. S’impregna de tarannà catalanista i d’una fèrria defensa de la llengua i la 

cultura catalanes, fet que comporta la seva desaparició, després d’una breu existència, a causa 

de l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera. Comprèn un marcat caràcter jovenívol i 

catòlic, i es vincula als Pomells de Joventut. De fet, els seus redactors són joves catòlics i 

conservadors de Balaguer que als anys trenta es retroben a Acció Catòlica i al seu òrgan escrit, 

Acció. El seu propòsit és “[...] servir de contrapés d’aquesta premsa que marceix i fins mata 

nostra joventut tan preuada. I per tal d’aconseguir nostra noble aspiració procurarem dirigir tots 

nostres esforços per aixecar l’esperit ofegat en nostres dies pel més desenfrenat materialisme, 

desvetllar nostra personalitat catalana tan de temps adormida sota el jou aclaparador i per 

satisfer el natural desig de sapiguer que sentim en nostre esperit adornant-lo amb els valuosos 

joiells de l’instrucció i cultura.” Conté cançons, contes, poemes, art, natura, etc., defensa el 

català i el catalanisme i informa la ciutadania sobre esdeveniments i actes organitzats a la ciutat 

i a les terres lleidatanes. Els ideals que la sustenten són Pàtria, Religió i Cultura i les principals 

seccions són: Secció pedagógica, Els poetes, De col·laboració, Literatura Jove, Visions, Lletres 

femenines, Pomells de Joventut, Els esports, Noves, De Societat.  

LA BRANCA (1924) 

Subtítol: Revista literària mensual.  

Període de publicació: Primer número: abril de 1924. Darrer 

número: setembre o octubre de 1924. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. Entre 

el primer número i el segon (juny de 1924) se succeeixen dos 

mesos, sense explicitar-ne els motius. En els tres números 

localitzats s’indica el pas de la censura.   

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Avall, 9. 

Balaguer. A partir del número 2: Plaça mercadal, 43, 

entresòl. Balaguer. 

Dimensió, format i preu: 14 pàgines més portada i 

contraportada. A dues columnes, l’editorial a una. El segon i 

tercer número: 16 pàgines més diverses de publicitat al 

principi i final; un total de 20-22 pàgines amb portada i 

contraportada. En aquests dos, la  portada i contraportada a 

color i amb fotografia. 22 x 16 cm. Els preus només apareixen en el primer número: Subscripció 

0,50 pessetes/trimestre; número: 0,10 pessetes. 

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància.      

Director i/o propietari: Joan Pinós. Co-director i director accidental: Ramon Balcells. 

Redactors i col·laboradors: Moisès Aran, Salvador Bonet, ARGOS (Pere Vidal), Scipió del 

diccionari, TYTRIS (Sebastià Armenter), J. Palau, Joan Pinós, Ramon Balcells, Josep M. López 

Picó, Jaume Bernaus, Gior, Mari Han. Col·laboradors: Francesc Xavier Rúbies, Josep Sauret, 

Josep M. de Sagarra, J. Carner-Ribalta, Narcís Oller. 

Impremta: Impremta D. Vilaltella. Balaguer. A partir del número 2: Impremta Sauret. 

Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: ACN. Any I: 1 (abril de 1924), 2 (juny de 1924), 3 (juliol 

de 1924). 

Descripció: Revista cultural i literària que hereta l’esperit de Lletres Joves, per bé que resulta 

una publicació de caire més elitista adreçada a un públic més cultivat, sensibilitzat i interessat en 

els camps literari i cultural. En aquest sentit, afirma que apareix per omplir el buit de l’alta 
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espiritualitat, en tant que “Verament, calia un periòdic que, alhora que escampés la nova 

extraordinària, la nova interessant, divulgués també una mica les coses de l’esperit. Amb la 

llepolia d’una informació banal, hom pot donar una engruna de prosa bella i algunes espurnes de 

poesia, unides, això sí, per una riolera amenitat.” El seu contingut no se centra únicament en la 

vida balaguerina sinó que s’ocupa i es preocupa pels afers del país. La fotografia inserida en la 

portada del segon número il·lustra Maria Elvira Guasch i Sagrera, reina dels Jocs Florals de 

1924, mentre que la instantània del número següent retrata l’il·lustre català Ramon Llull. 

Altrament, el número de setembre esdevé un extraordinari monogràfic sobre Àngel Guimerà. 

Amb tot, s’ha pogut corroborar com el primer número de la revista es publica l’abril de 1924, 

contràriament al que Givanel, Palau, Torrent i Tasis afirmen apuntant-ne l’inici al maig. Quant 

al darrer, aquests autors assenyalen el setembre com la data final, si bé Moncasi afirma que 

l’únic número que tracta data de l’octubre. En cap cas s’ha pogut comprovar. Les principals 

seccions de la revista són: Secció pedagògica, Glossari, Deportives, Notes locals.  

RENAIXEMENT (1925) 

Subtítol: Revista.   

Període de publicació: Primer número: gener de 1925. 

Darrer número: 11, 27/11/1925.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 11 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. 27,5 

x 21,5 cm. Subscripció: 4 pessetes/any. Número: 25 cèntims. 

Llengua: Català i castellà.  

Editor: Jaume Bosch i Barrera.       

Director i/o propietari: Jaume Bosch i Barrera.  

Redactors i col·laboradors: R. Blasi, E. Del Sió, Pere 

Esmendia, Francesca Ma. i Domènec, Francesc Gay, Joan 

Rosell, Amat Gosalbes, Joan Salvat-Papasseit, L. Roura, 

Jordi d’Urgell, Antoni Ollé.  

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: BC: Any IV: 6 (20/06/1925), 10 (18/10/1925), 11 

(27/11/1925). 

Descripció: Revista cultural i literària hereva de l’homònima publicada a Artesa de Segre entre 

1922 i 1924, i continuadora de la seva obra, en tant que producte radicalment vinculat al seu 

màxim promotor i ideòleg, Jaume Bosch i Barrera. Comprèn notes informatives locals i 

comarcals i abundants produccions literàries de breu extensió. Publica un fulletó adjunt a la 

revista amb obres del seu director: Els rodamón, La boja. No conté seccions.  

PLA I MUNTANYA (1925-1936, en dues etapes) 

Subtítol: Periòdic quinzenal d’informació.  

Període de publicació: Primer número: 15/04/1925. Darrer número (1a etapa): 214, 

13/11/1933. Primer número (2a etapa): 215, 16/06/1934. Darrer número: 253, 29/02/1936. 

Moncasi afirma haver-ne fins el 263 (18/07/1936).    
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició irregular.   

Número total d’exemplars: 253 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Mercadal, 43. Balaguer. A partir del número 215 

(16/06/1934): Plaça Mercadal, 6. Balaguer.    
Dimensió, format i preu: 14 pàgines a dues columnes amb anuncis. 26,5 x 21 cm. Subscripció 

a la ciutat: 1,50 pessetes/trimestre. Fora: 1,75 pessetes/trimestre. El darrer número vist compta 

amb 8 pàgines, a dues columnes; les dues darreres a publicitat. L’editorial a una columna. En la 

primera etapa el periòdic publica un suplement de forma alterna. 
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Llengua: Català.  

Editor: Joan Sauret. 

Director i/o propietari: Domènec Carrové Viola, primer, 

Joan Sauret Garcia i Josep Cabecerán, després. 

Redactors i col·laboradors: F. Xavier Rubies, Enric 

Lluelles, Epifani de Fortuny, Finet, Àngel Feliu, Sig., Fermí 

Palau, P. Vidal, Argos, Febo, S. Armenter, Joan Sauret. En la 

segona etapa: Antoni Aiguadé (Tonet), Sebastià Armenter 

(Titrys), Manuel Bosch (administrador), Epitani Fortuny, 

Antoni Oller (Argos), Josep Palau, Joan Pinós, Ramon Sala i 

Pere Vidal. Col·laboradors: Valeri Serra, Camil Cava, Fra 

Pere Sanahuja, Carner Ribalta. 

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer. Des del número 215: 

Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. Des del 220 (01/09/1934): 

Impremta Sauret. Balaguer. A partir de 223 (19/01/1935): 

Impremta Palau. Balaguer. (Palau havia comprat la impremta 

Sauret). 
Orientació ideològica i/o política: Inicialment, mancada d’orientació en aquest camp, si bé a 

les darreries de la dictadura es va polititzant. En la segona etapa es mostra clarament 

republicana i d’esquerres, adherida a Unió Republicana –vinculada a ERC– en la segona etapa.  

Localització i números consultats: ACN / BHIEI / XAC. Col·lecció extensa.   

Descripció: Revista d’informació local i comarcal més important de la premsa balaguerina de 

l’època. Es caracteritza per un elevat component cultural i literari i es defineix com la portaveu 

imparcial del progrés i de la vida de la comarca. Si bé s’inicia declaradament apolítica, a les 

darreries de la dictadura hi encabeix qüestions polítiques que amb l’adveniment de la Segona 

República van prenent cos i espai en el seu contingut. El número 15 (02/11/1925) és un 

extraordinari en motiu de la Festa Major de Balaguer, de 48 pàgines. El número 116 

(03/11/1929) edita un altre extraordinari monogràfic sobre Balaguer, de 64 pàgines.  

A partir de 1932, el periòdic adquireix un major to esquerranós, republicà i catalanista i cada 

cop arracona més la vessant literària i cultural originals. Així mateix es vincula a ERC per la 

qual en demana el vot a les eleccions de 1933. En aquest sentit, també manté batalles 

dialèctiques i teòriques amb el periòdic Avant, portaveu del BOC. Aquest nou caràcter de la 

publicació li propicia la desaparició arran de la victòria electoral de les dretes conservadores el 

novembre de 1933, que l’aparta de la palestra pública fins el juny de 1934 quan reapareix com a 

Òrgan d’Unió Republicana. En el número següent, el 216, modifica insubstancialment el 

subtítol: Periòdic quinzenal. Òrgan d’Unió Republicana.  

La segona època de la revista resulta, però, inestable i 

efímera: experimenta una nova censura entre el 29 de 

setembre de 1934 i el 19 de gener de 1935 degut, molt 

probablement, a les conseqüències dels Fets d’Octubre de 

1934. Al reaparèixer novament el gener de 1935 amb el 

subtítol Periòdic quinzenal d’informació, es palesa l’estat de 

cautela, repressió i censura que impregna el context 

d’aquells anys. Les principals seccions de la revista són: 

Literàries, De la vida rural, Filològica, Notes Comarcals, 

Notes Locals, Mercats, Futbol, Finances, Glossari, 

Agrícoles, Les Modes. També inclou seccions no habituals 

com ara La premsa i les publicacions, Fa 515 anys, Art, Del 

municipi, Tribuna lliure, Cartes a l’amic, Musicals, Quadret 

de poble, Enquesta films, Teatrals, El Ferrocarril Tàrrega-

Balaguer, Burxades, Postals de París, Ciutadans, 

Excursionisme, Observacions meteorològiques. El darrer 

número, dedicat a les eleccions del 16 de febrer de 1936, conté les seccions Burxades, Notes 
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locals i Glossari. Aquest exemplar, de menys extensió, només comprèn dues signatures en 

forma de pseudònim: Spider i Indivil.  

FULLA PARROQUIAL DE BALAGUER (1926-1936) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 639, 19/07/1936. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. Des de 

l’abril de 1936 indica haver passat per la censura.  

Número total d’exemplars: 639 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. 20 x 15 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Parròquia de Balaguer.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Romeu. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: ACN. Col·lecció extensa 

dels anys 1932-1936.  

Descripció: Revista de caràcter religiós, amb un rerefons formatiu, doctrinal i moralitzador. Les 

principals seccions són: La paraula de Déu, que tracta l’Evangeli, la Santíssima Trinitat, i 

diversos personatges i ensenyances, Espill del bon cristià, on s’anuncien els Sants de la 

setmana, Pràctiques cristianes, amb frases fetes o expressions relaciones amb la religió tot 

explicant-ne el vertader significat, Preguntes i respostes, relacionada amb els pecats i les 

confessions, Horari de culte, purament informativa i Notes diverses. A partir del número 469, 

les seccions van canviant fins a mantenir-ne poques com a fixes. Així apareixen: Història 

Sagrada, historietes vives, Raigs de llum, Carta del bon Jesus, Semblances místiques. El 1936 

també apareix Consultori Popular. Molt probablement desapareix arran de la revolució popular 

esclatada com a conseqüència de l’alçament militar i de la persecució religiosa que es 

desencadena.  

LA VEU DE BALAGUER (1926-1930) 

Subtítol: Periòdic de comentari.  

Període de publicació: Primer número: desembre de 1926. 

Darrer número: maig de 1930. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. 

Publicitat a la primera i darrera pàgines. 31,5 x 21,5 cm. 

Subscripció: 3 pessetes/any, 1 pesseta/trimestre i 1,75 

pessetes/semestre. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Salvador Bonet, J. Estadella, 

Eduard Romeu, Domènec Vilaltella, Jaume Bernaus, Juli 

Barbosa, Francesc Borràs, Ramon Xuriguera, Joan Marvà, 

Ermengol Barrofet, Miquel Alós, Ramon Saladrigues, Josep Berché, Carme de Soto Sauret, 

Moisés Aran. Dibuixant: Borràs i Vidal. Fotògrafs: Mateu, Renart, Romeu, Borràs. 

Impremta: Impremta Romeu. Balaguer.  
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Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. Pla i Muntanya el defineix com a 

patriòtico-liberal.      

Localització i números consultats: ACN / BHIEI / BC: Any I: 1 (01/10/1926). Any II: 12 

(04/09/1927), 14 (01/11/1927). Any IV: 29 (02/02/1929), 36 (01/09/1929), s/n (03/11/1929).  

Descripció: Revista informativa de característiques literàries 

que es postula com “[...] la veu de tot el poble, sense mirar 

partit polític, ni molt menys fins particulars. Comentarà 

desapassionadament totes les coses de Balaguer i les 

defensarà amb braó. [...].” S’han localitzat també dos 

extraordinaris, el primer i el tercer que edita la revista, 

dedicats ambdós a la Festa Major del Sant Crist de Balaguer. 

Ambdós tenen 20 pàgines a dues columnes, a més de portada 

i contraportada a color i 8 pàgines a publicitat. Així mateix, 

ambdós inclouen el programa de festes. El primer també 

conté un discurs honorant la festa i homenatjant el Sant Crist, 

Balaguer i la seva història. També recorda balaguerins 

distingits com ara Francesc Borràs. L’extraordinari de 1929, 

per la seva banda, inclou sumari i conté comentaris, articles, 

fotografies, poemes, articles i rondalles d’oci i una pàgina 

d’esports. En el número 36, el darrer localitzat amb 

numeració, indica que canvi en la periodicitat de la publicació, passant de mensual a quinzenal. 

Aquest fet assegura que comportarà un increment en la quantitat i la qualitat del noticiari, atesa 

la major actualitat del que hi publicarà. Malgrat tot, no s’ha pogut comprovar la implementació 

d’aquesta modificació. Les principals seccions són: Registre Civil, Comentaris, Futbol i 

Noticiari del mes. També inclou col·laboracions literàries locals i forasteres i, fora de paginació, 

novel·les o contes per entregues.  

L’HEREUET DE L’ESTISORA (1927) 

Subtítol: Sense subtítol.   

Període de publicació: Primer número: 21/08/1927. Darrer 

número: No se’n té constància.  
Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Probablement només un; pateix 

censura governativa.  

Adreça de la redacció i/o administració: “Sota l’arbre més 

gros de la plaça.” 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes, la 

darrera a publicitat. 22 x 15 cm. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica. Probablement, La Colla de la Ronya.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Richelieu, Argent-Viu.  

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BC: Any I: 4.301 (27/08/1927).  

Descripció: Revista humorística de característiques similars a les seves antecessores L’Estisora, 

Estisorades i L’Hereuet. Aquest fet porta que el primer exemplar es numeri com el 4.301, 

malgrat queda molt clar el seu debut amb l’editorial “Queda alçat el teló” on “L’Hereuet saluda 

als seus lectors.” Així mateix, té el propòsit d’aparèixer cada quinze dies “si no es mor abans”, 

assegura. Sense abandonar el seu tarannà festiu, apunta que és el seu primer any d’edició i 

l’últim, i que la seu de redacció no té ascensor; calefacció només quan hi toca el Sol. Comprèn 

humor, sàtira i actualitat local, centrada en la joventut i l’amor, tot assegurant que “És xafarder, 



44 
 

i no es pot aguantar un...estarnut, i per això tot el que sap ho xerra i el que no sap també.” Les 

principals seccions són: De societat, De retalls, Trieu i remeneu, El diccionari del jovent.  

MEMÒRIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA BALAGUERÍ (1930-1933) 

Subtítol: Sense subtítol.   

Període de publicació: Primer número: Juliol de 1930.  

Darrer número: 5, Desembre de 1933. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i de 

regularitat. Els dos primers números són anuals, el tercer i el 

quart són semestrals i el cinquè no apareix fins un anys i mig 

més tard.   

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: Entre 80 i 90 pàgines. 21 x 15,5 

cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Centre Excursionista Balaguerí.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Moisès Aran, Daniel Torruella, 

Francesc Martínez, Domènec Carrové, A. Ollé. Fotògraf: 

Daniel Torruella. 

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: XAC / BHIEI. Col·lecció completa. 

Descripció: Primera i única publicació esportiva de la comarca al llarg del període; a partir del 

tercer número és rebatejada com a Butlletí del Centre Excursionista Balaguerí. Esdevé, doncs, 

una publicació esportiva però també associativa, en tant que no informa únicament sobre 

l’excursionisme com a disciplina esportiva sinó que també difon les activitats organitzades i 

realitzades pel Centre, així com la seva gestió societària. La relació de l’excursionisme amb el 

territori i el patrimoni i les corresponents vigorització i defensa la porten a tractar a bastament 

sobre fotografia, història, literatura o esports. El seu àmbit de difusió i acció és comarcal. No 

conté seccions.  

AVANT (1931-1932, 1936, en dues èpoques) 

Subtítol: Quinzenari d’avançada. Òrgan de l’organització 

del Bloc Obrer i Camperol. 

Període de publicació: Primer número: Setembre de 1931. 

Darrer número (1a època): Maig de 1932. Primer número (2a 

època): 29/08/1936. Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: En la primera època, quinzenari 

d’edició regular. En la segona, setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: En la primera 

època: Avall, 38. Balaguer. Seu del Bloc Obrer i Camperol 

de Balaguer. En la segona època: Plaça Mercadal, 41. 

Balaguer. 
Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes, 

l’editorial a una. 49 x 34 cm. Número: 20 cèntims. D’ençà el 

número 11 (30/01/1932), número a 15 cèntims i subscripció a 

4 pessetes/any. En la segona època, número: 10 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Bloc Obrer i Camperol de Balaguer.    

Director i/o propietari: No s’indica.  
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Redactors i col·laboradors: Santiago Palacín, Jaume Valls. En la segona època: Forward, 

Demarre, Teresa Pàmies, E. F., Lluis Esteve Vilamajó, Joan Pagès. Corresponsal a La Fuliola: 

Aura Roja. 

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer. En el número 11: Impremta Sol. Lleida. En aquest 

número s’indica que l’impressor Sauret s’havia negat a imprimir l’exemplar, si bé es desconeix 

qui imprimeix els nombres posteriors. En la segona època: Impremta Palau. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació marxista revolucionària i comunista heterodoxa; 

antiestalinista.  
Localització i números consultats: BHIEI. Primera època: 11 (30/01/1932). ACN. Segona 

època: 1 (29/08/1936), 2 (05/09/1936).  

Descripció: Periòdic polític de combat que aspira a ser la tribuna revolucionària dels 

treballadors, obrers i petits propietaris: mitgers, aparcers, arrendataris, jornalers, etc. als quals 

denomina el front dels explotats. La raó de la seva desaparició el maig de 1932 es deu, molt 

probablement, a la voluntat del partit d’editar una revista homònima a Lleida que apareix el juny 

del mateix any. La segona època d’Avant a Balaguer, amb numeració nova però explicitant-ne la 

represa, es produeix el 29 d’agost de 1936, ja en plena Guerra Civil. En aquesta, la revista 

aposta clarament per vèncer el feixisme i organitzar-se en base als mètodes socialistes. Tots els 

articles i cròniques giren entorn les qüestions bèl·liques i organitzatives de la rereguarda 

catalana. Quant al front, en demana unitat i la cessió del poder als treballadors, obrers i 

camperols. Amb tot, en la segona època canvia de subtítol: Portaveu del Comitè. Nit. Aquest 

darrer terme en el sí de l’epígraf pot induir a entendre l’existència de més d’una edició de la 

revista, com per exemple una de matí i una de nit, per bé que no s’ha pogut comprovar. Quant a 

les seccions, sembla no tenir-ne de fixes en la primera època, mentre que en la segona hi són: 

Metralla, Notes sindicals, De cultura.  

EL SAFARETX (1932) 

Subtítol: Diari quinzenal. 

Període de publicació: Primer número: darrera setmana de 

juny de 1932. Darrer número: 5, 20/08/1932. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Al Bombo. (El 

Bombo era una mena de torricó enrunat, prop de Balaguer). 
Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 21 x 

15 cm. Publicitat al primer full, a la portada, al darrer full i 

contraportada. Subscripcions fora de la vila: 15 pessetes; a la 

vila: 12 pessetes. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància. Pàmies assegura que la 

impulsa la joventut militant i simpatitzant del BOC de 

Balaguer.   

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: Magda Flor de Lliri, Euzcalduna, Güite, Bancal, Mustafà VIII, 

Mustafàs, RIS, THTE, MEC, El safaret. 

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació esquerrana i anticlerical.  

Localització i números consultats: ACN. Any I: 2 (09/07/1932), 3 (s/d). Del tercer número 

només se’n conserva la portada i contraportada, en les quals no hi figura la data d’edició.  

Descripció: Publicació satiricopolítica d’inspiració esquerrana, republicana i anticlerical que es 

caracteritza per emprar amb facilitat i avidesa la causticitat i la grolleria. Amb aquestes eines 

ataca, ridiculitza i caricaturitza els sectors conservadors, dretans i catòlics de la ciutat. El 

caràcter burlesc de la publicació es palesa en la numeració dels exemplars, essent la mateixa en 

tots els volums –núm. 69069–. En cada cas únicament varia l’aclariment entre parèntesi que 

l’acompanya: el primer número, doncs, esdevé l’exemplar núm. 69069 (primer premi del sorteig 
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de les bruixes). La resta són, en efecte, el segon, tercer, quart i cinquè premi del sorteig de les 

bruixes. Les seccions de la revista són: Article editorial o De redacció, Cròniques, Veritatis est 

o Veritatis sum, Agència Matrimonial, Endevinalles, Correspondència. Tanmateix, la secció 

més important és Per la Reguereta diuen... centrada en les principals xafarderies i notícies de la 

ciutat, en tant que la Reguereta era un dels carrers més típics i concorreguts de Balaguer. 

ACCIÓ (1932-1936) 

Subtítol: Diari quinzenal. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 92, 02/05/1936. El primer 

número no conté datació, ni adreça de redacció i/o 

administració, ni ubicació, ni preus. Igualment informa haver 

passat per la censura.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 92 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Pi i Margall, 34, 

baixos. Balaguer. En el número 79 (01/10/1935) i en 

endavant l’adreça canvia a: Mercadal, 48. Balaguer.  
Dimensió, format i preu: Entre 8 i 12 pàgines a una i dues 

columnes. 29 x 22 cm. Subscripció a Balaguer: 5 

pessetes/any. Subscripció fora: 6 pessetes/any. Número: 20 

cèntims. El preu del número augmenta fins a 50 cèntims més 

endavant.  

Llengua: Català.  

Editor: Acció Popular de Balaguer.    

Director i/o propietari: Camil Cava. 

Redactors i col·laboradors: Pere Sanahuja, A. Parramon, S. Armenter, Josep Badia, Miquel 

Rubies, Josep Maria de Porcioles, Jaume Busquets. 

Impremta: Impremta Romeu. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i dretana.  

Localització i números consultats: XAC / BHIEI. Col·lecció extensa.  

Descripció: Revista catòlica portaveu d’Acció Popular de Balaguer, vinculada inicialment a la 

Lliga Regionalista de la qual se n’escindeix degut al seu creixent nacionalisme català i es 

vincula a Acció Catòlica. Políticament és favorable a les dretes catòliques i conservadores, tot 

lluitant per la seva unió electoral i demanant-ne el vot a la ciutadania. Amb tot, el seu propòsit 

és la difusió del regnat de Crist i l’expandiment de les doctrines de l’Església cristiana, 

estretament vinculada a la història balaguerina, assegura. Així doncs, des de la vessant religiosa, 

doctrinal i formativa tracta qüestions de caire social, esportiu i comarcal i s’adreça 

principalment a un públic d’idees catòliques i conservadores. En aquest sentit, critica la 

ideologia liberal i d’esquerres tot atacant els seus representants i forces polítiques. També inclou 

comentaris sobre els fets polítics que es van succeint en l’àmbit català, sobre l’activitat d’Acció 

Popular i de la seva Secció Femenina. El número 58 (04/11/1934) és un extraordinari en motiu 

de la Festa Major del Sant Crist de Balaguer. Les principals seccions de la revista són: De tot el 

món, Noticiari, Marginals, Humorístiques.  

FINESTRAL (1934-1936) 

Subtítol: Periòdic quinzenal d’informació i defensor dels interessos econòmics de la ciutat. 

Període de publicació: Primer número: 10/04/1934. Darrer número: 36, 13/01/1936.  
Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 36 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Mercadal, 32. Balaguer.   
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Dimensió, format i preu: Entre 8 i 12 pàgines, les primeres i 

darreres d’anuncis, a dues columnes. 26,5 x 21 cm. 

Subscripció a la ciutat: 1,50 pessetes/trimestre. Fora: 1,75 

pessetes/trimestre. La coberta es destina a publicitat. 
Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància.    

Director i/o propietari: Joan Marvà i Moisès Aran. 

Redactors i col·laboradors: J. M., Observer, P. R., M. A., 

Marsibrant, A. Ollé, Smart, Francesc Xavier Rúbies. 
Impremta: Impremta Romeu. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista 

liberal i republicana.  

Localització i números consultats: XAC / BHIEI. 

Col·lecció extensa.  

Descripció: Periòdic informatiu, generalista i independent 

que simpatitza amb el catalanisme liberal i republicà aplegat 

entorn la Lliga, Unió Democràtica de Catalunya o Acció Catalana Republicana. El seu contingut 

és força variat atès que s’ocupa de societat, d’actualitat, d’economia, d’esports, etc. Els seus 

principals redactors han estat col·laboradors en la dècada anterior de revistes locals com Lletres 

Joves, La Branca o La Fals. El número 11 (01/11/1934) és un extraordinari commemorant la 

celebració de la Festa Major del Sant Crist, de 44 pàgines. D’ençà 1935 el periòdic s’inicia amb 

una editorial reflexiva sobre política catalana i/o espanyola, en consonància amb un lleuger 

increment de la politització adquirida, o si més no del compromís vers la política. El darrer 

número és dedicat a Francesc Xavier Rúbies, fundador de La Fals, primer alcalde de Balaguer 

de la Segona República i redactor de Finestral, atès el seu traspàs esdevingut deu dies abans. 

Aquest tràgic succés pot ser la raó de la seva desaparició, en homenatge a un dels seus 

principals puntals. Les principals seccions són: Polítiques o Actualitat política, Esports, Notes 

locals o Noticiari, Idees i Coses, Temes econòmics, Vida Municipal i Des del Finestral.  

 

ESGLÉSIA DE SANT DOMINGO (1935-1936) 

Subtítol: Dels Pares Franciscans. Balaguer.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 36, primer diumenge de juliol de 

1936.  
Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 36 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   
Dimensió, format i preu: 4 pàgines. 22 x 12 cm.  
Llengua: Català.  

Editor: Associació d’Eclesiàstics de Barcelona.     

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Vilaltella. Balaguer. Els números 

localitzats: Impremta Romeu. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: ACN. Any II: 10 

(primer diumenge de gener), 14 (primer diumenge de febrer ), 29 (tercer diumenge de maig), 30 

(quart diumenge de maig), 32 (primer diumenge de juny), 34 (tercer diumenge de juny), 36 

(primer diumenge de juliol).   

Descripció: Publicació religiosa i eclesiàstica annexada a la darrera pàgina d’una Fulla 

Dominical editada per l’Associació d’Eclesiàstics de Barcelona i repartida a la l’Església de 

Sant Domènec de Balaguer. Aquesta Fulla s’inicia el 1892 però no és fins el 1935 que s’inclou 

la pàgina dedicada a l’església balaguerina. Així doncs, la Fulla Dominical no esdevé una 

publicació autòctona si no que únicament n’és la fulla corresponent a la institució de la capital 
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de la Noguera. En definitiva, aquesta publicació informa de les activitats, moviments i novetats 

de la parròquia, i la seva principal secció és: Cultes de la setmana.   

LA FLOR DE BALAGUER (?) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Número únic. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat.  

Número total d’exemplars: Número únic.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.   

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Castellà.  

Editor: No se’n té constància.     

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.    

Descripció: Publicació de la qual no se’n tenen més dades. Vegeu: MONCASI, Nativitat: La 

premsa a la ciutat..., op. cit., pp. 218-219; BERTRAN, Lluís: Premsa de Catalunya..., op. cit., 

p. 24.  

 

BELLPUIG (l’Urgell) 

LO PLA D’URGELL (1912-1921) 

Subtítol: Setmanari defensor dels interessos morals y 

materials de la Comarca y pobles del voltant en general y de 

cada un d’ells en particular.  

Període de publicació: Primer número: 04/05/1912. Darrer 

número: 375, 01/07/1921.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular fins el 

març de 1919. Des d’aquesta data i fins a la seva desaparició, 

la revista comprèn una crònica irregularitat editorial. 

Número total d’exemplars: 375 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de Sant Roc, 

15. Bellpuig. A partir del número 297 (05/01/1918), redacció 

a Plaça de Berenguer IV. Lleida. (L’administració es manté a 

Bellpuig). A partir del número 323 (08/06/1918) la redacció 

retorna a la seu original.  

Dimensió, format i preu: Entre 12 i 16 pàgines a dues 

columnes. Portades a color i amb anuncis. 34 x 22 cm. 

Subscripció: 1,50 pessetes/trimestre. Número: 15 cèntims. A partir del número 36 (04/01/1913), 

subscripció: 3 pessetes/semestre.  

Llengua: Català.  

Editor: Valeri Serra i Boldú i Ramon Saladrigues.    

Director i/o propietari: Valeri Serra i Boldú.  

Redactors i col·laboradors: Manel Gaya i Tomàs, M. S., Camil Cava, Enric Arderiu, Mossèn 

Cinto Verdaguer, Valeri Serra, Ramon Saladrigues, Josep Comes, Josep Garriga i Serra. 

Corresponsal a Sant Martí de Maldà: M. Sanxo Capdevila. 

Impremta: Impremta Majós i Saladrigues. Bellpuig. A partir del número 60 (21/06/1913): 

Impremta de Lo Plá d’Urgell. Bellpuig. A partir del número 128 (10/10/1914): Impremta Majós 

i Saladrigues. Bellpuig. A partir del número 143 (23/01/1015): Impremta R. Saladrigues. 
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Bellpuig.  A partir del número 297 (05/01/1918): Impremta Arts Gràfiques Sol i Benet. Lleida. 

Més endavant i fins a la desaparició: Impremta Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació noucentista catalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI / EMBB. Col·lecció extensa i/o completa dels anys 

1912 a 1917. BHIEI. Números solts dels anys 1918 i 1919. L’únic número localitzat de 1920: 

358 (30/03/1920). APJT. Any IX: 359 (12/06/1920) – 361 (22/08/1920), 363 (01/10/1920) – 

367 (01/03/1921), 369 (20/03/1921), 370 (01/04/1921), 372 (31/05/1921) – 375 (01/07.1921). 

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal de caire literari i cultural que s’instal·la 

formalment a Bellpuig per imperatiu legal, si bé assegura que pretén representar per igual i 

sense preferències cada una de les localitats a les quals s’adreça, tot mantenint una seu de 

redacció en cada indret. En concret, es refereix a les següent 69 poblacions: Agramunt, Alamús, 

Alcoletge, Anglesola, Archs, Arbeca, Artesa de Segre, Artesa de Lleyda, Assentíu, Balaguer, 

Barbens, Belianes, Bellcayre, Bell-lloch, Bellmunt, Bellpuig, Bellvís, Boldú, Borges, Bullidó, 

Butsenit, Camarasa, Castelldans, Castellnou de Seana, Castell del Remei, Castellserà, Cervera, 

Claravalls, Cubells, Espluga Calva, Fondarella, Fuliola, Golmés, Ivars d’Urgell, Juneda, 

Linyola, Lleyda, Mafet, Maldà, Marcobau, Miralcamp, Mollerussa, Montclar, Montgay, 

Montsonís, Palau d’Anglesola, Pedrís, Penelles, Poal, Pradell, Preixana, Preixens, Puig-grós, 

Puigvert d’Agramunt, Puigvert de Lleyda, Sant Martí de Maldà, Tàrrega, Tarrós, Tornabous, 

Torregrossa, Utxafava, Vallbona de les Monges, Vallfogona de Balaguer, Vallvert, Ventoses, 

Verdú, Vilagrassa, Vilanova de la Barca, Vilanova de Bellpuig.  

Es considera una publicació de les comarques lleidatanes i vetlla per la germanor entre les 

planes de Lleida i l’Urgell. En l’editorial del primer número exposa que constarà de tres 

seccions principals: una d’informativa i literària, una de Cròniques de la Comarca en la qual 

cada poble hi serà representant amb informació pròpia vinculada al comerç, la cultura, el camp, 

etc., i una Secció de Varietats adreçada a informació variada. Lo Pla d’Urgell, publica el 

Calendari Floklòric d’Urgell i els darrers records de la vida de Mossèn Cinto Verdaguer, dues 

obres del director Serra i Boldú. Al llarg de la seva trajectòria varia diverses vegades de subtítol. 

Així, a partir del número 88 esdevé Publicació agrícola setmanal defensora dels interessos 

morals i materials de la comarca i pobles del voltant, en general, i de cada un d’ells en 

particular. D’ençà el número 274 (28/07/1917), el subtítol de la portada resulta Setmanari 

defensor dels interessos morals i materials de les comarques lleidatanes, si bé a partir del 

número 285 (13/10/1917) també s’incorpora a la primera pàgina de cada exemplar. Finalment, a 

partir de l’exemplar 323 (08/06/1918) experimenta una darrera modificació: Publicació 

defensora dels interessos morals i materials de les comarques lleidatanes. 

El gener de 1918 la principal seu de redacció de Lo Pla d’Urgell canvia provisionalment la seva 

ubicació, passant de Bellpuig a Lleida, atès el seguiment que la revista fa sobre la campanya 

electoral dels comicis a Corts celebrats el 1918. El 1919 degut al trasllat del seu director a 

Barcelona per motius laborals, la publicació inicia un periple editorial irregular, tot deslliurant-

se involuntàriament de la periodicitat setmanal i apareixent segons la disponibilitat i les 

possibilitats de Serra i Boldú, qui es converteix en l’únic responsable del periòdic –redactor, 

editor, difusor, etc.–. La seva desaparició coincideix amb l’anunci de la pròxima publicació de 

Lo Pregoner, periòdic que en certa manera entoma l’herència de Lo Pla d’Urgell i que és editat 

i dirigit per Ramon Saladrigues, un dels principals col·laboradors de Serra en la seva revista i 

impressor de la mateixa.  

FULLA DOMINICAL (1916) 

Subtítol: Parròquia de Sant Nicolau. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Probablement, la Parròquia.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 24.5 x 16 cm.  
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Llengua: Català.  

Editor: Parròquia de Sant Nicolau.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació d’informació i formació religiosa, catòlica i parroquial adreçada 

principalment als seus feligresos. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la 

premsa..., op. cit., p. 472.  

L’ABELLER D’URGELL (1918-1920) 

Subtítol: Periòdic de propaganda. Verb de l’Unió Federada 

de la Classe Mitja d’Urgell i Comarques Circumveïnes. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 103, 20/03/1920. 

Periodicitat i regularitat: Periòdic mancat de periodicitat i 

regularitat. 

Número total d’exemplars: Almenys, 103.  

Adreça de la redacció i/o administració: Impremta Ramón 

Saladrigues. Bellpuig.   

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

32 x 22 cm. A partir del número 98 (04/05/1919), 

subscripció: 4 pessetes/any. El número 100 (06/07/1919) 

conté 8 pàgines. A partir de l’1 de novembre de 1919, 

subscripció: 2 pessetes/any. 

Llengua: Català.  

Editor: Unió Federada de la Classe Mitja d’Urgell i 

Comarques Circumveïnes.  

Director i/o propietari: Frederic Renyé.  

Redactors i col·laboradors: Fidel, Alfons Adern.   

Impremta: Impremta Ramón Saladrigues. Bellpuig.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista, adscrita a la dreta moderada 

d’inspiració catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI: 96 (30/03/1919) – 103 (20/03/1920). 

Descripció: Periòdic d’actualitat, d’informació política i literària i portaveu de l’entitat editora. 

La revista, com la Unió Federada de la Classe Mitja, s’adscriu al catalanisme moderat, dretà i 

d’inspiració catòlica, fervorosament difós, entre d’altres, amb l’organització periòdica de visites 

i peregrinacions a Montserrat per a les quals constitueix un Comitè Executiu presidit pel rector 

de la parròquia de Bellpuig, Ramon Sala Sanmartí. Aproximadament, la meitat de la revista està 

dedicada a notícies comarcals i l’altra meitat a la difusió del catalanisme moderat. El seu lema, 

en relació amb l’entitat editora, és: Unió és força. Malgrat no comprendre una freqüència 

editorial concreta esdevé una publicació regular i sòlida, tal com evidencien el més d’un 

centenar d’exemplars publicats. Les principals seccions són: Notícies, Cultura popular, 

Pensaments. Justament el darrer número localitzat comprèn un subtítol diferent: Periòdic 

popular de propaganda. S’envia gratuïtament a qui el solicita. 

LA COLMENA (?) 

Subtítol: Periódico semanal de propaganda y anuncios. Órgano del pueblo. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: 91 números.    

Adreça de la redacció i/o administració: Impremta Ramón Saladrigues. Bellpuig.   
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Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 32 x 22 cm. Número: 5 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.   

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: Ramon Renyé López (Aracne). 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.    

Impremta: Impremta Ramón Saladrigues. Bellpuig.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació comercial que promou i representa el comerç bellpugenc i també inclou 

notícies, articles d’història i literatura. No se’n pot precisar el període d’edició, atès que no se 

n’ha localitzat cap exemplar i les dades bibliogràfiques localitzades no concorden: si bé Torrent 

i Tasis i Bertran n’indiquen l’edició entre 1917 i 1919, Espinagosa i Gonzalvo, sense haver-ne 

vist cap número, assenyalen que s’inicia el 1920 com a continuadora de L’Abeller d’Urgell, fet 

que s’ha comprovat erroni. Finalment, Bach assegura que apareix el 1918, en tant que “[...] 

òrgan d’una societat que duia el mateix nom i es dedicava al pelegrinatge i excursions 

organitzades [...]”, confonent-la clarament amb L’Abeller d’Urgell. Amb tot, la contrarietat de 

les dades i l’obstacle insalvable de no haver localitzat cap exemplar de La Colmena, només 

permeten d’indicar que apareix durant la segona meitat dels anys deu. Les principals seccions 

que inclou són: Pensamientos, Cultura popular. També adjunta un fulletó. Vegeu: TORRENT, 

Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 472; ESPINAGOSA, Jaume, i 

GONZALVO, Gener: La premsa local..., op. cit., p. 9; BERTRAN, Lluís: Premsa de 

Catalunya..., op. cit., p. 26; BACH, Antoni: Bellpuig. Història de la vila de Bellpuig, 

Ajuntament de Bellpuig, Institut d’Estudis Ilerdencs, Bellpuig, 1998, p. 276. 

LO PREGONER (1921-1936) 

Subtítol: Quinzenal jocós per a encarrilar la joventut a 

l’hàbit d’escriurer. 

Període de publicació: Primer número: 16/06/1921. Darrer 

número: 384, juliol de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 384 números.    

Adreça de la redacció i/o administració: Impremta Ramón 

Saladrigues. Bellpuig.   

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. 

Format: 22 x 18 cm. Subscripció: 3 pessetes/any; 1.50 

pessetes/semestre. Número: 10 cèntims. Més endavant, 

subscripció: 4 pessetes/any. Número: 20 cèntims. 

Llengua: Català.   

Editor: Ramón Saladrigues.  

Director i/o propietari: Ramón Saladrigues.  

Redactors i col·laboradors: Ramón Saladrigues, Mossèn 

Josep Palomer.     

Impremta: Impremta Ramón Saladrigues. Bellpuig.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp, si bé durant la 

Segona República s’aproxima a la Lliga Regionalista, a l’Ateneu Democràtic i a Palestra, fent-

ne de portaveu. Orientació conservadora, catòlica i nacionalista.  

Localització i números consultats: BC: Any X: 226 (23/02/1930).   

Descripció: Revista inicialment informativa, cultural i literària, amb clares pretensions 

instructives vers el jovent local tot preocupant-se per la formació corporal i espiritual al més pur 

estil noucentista. És una de les capçaleres més longeves de la comarca, dirigida per Ramon 

Saladrigues, impressor i col·laborador de Lo Pla d’Urgell, entre d’altres. La íntima relació entre 

Saladrigues i Serra ─director de la revista─ i els paral·lelismes de caire estilístic i espiritual 

entre ambdues condueixen a considerar en certa manera Lo Pregoner com a hereu de Lo Pla 

d’Urgell. Conté articles de fons, on tracta temes de l’Urgell –econòmics, morals, religiosos, 
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artístics i culturals–, notícies de Bellpuig, seccions culturals, notícies de la comarca. Amb la 

Segona República inicia la seva politització, apropant-se a les dretes regionalistes locals i a 

l’entitat que les aixopluga, l’Ateneu Democràtic Prat de la Riba. Desapareix arran del Cop 

d’Estat del juliol de 1936, havent publicat el seu darrer número pocs dies abans.  

LLAMP (1932) 

Subtítol: Periòdic Bimesal. Defensor dels interessos locals i 

comarcals. 

Període de publicació: Primer número: 25/10/1932. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1.    

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Urgell, 2. 

Lleida.   

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. 44 x 34 

cm aprox. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català.    

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Arnau, Furó, El Cavaller de la 

Creu, Mar i Cel, Mr. Franz, Bon Aigua, Flist Flast.    

Impremta: Impremta Suriaca. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació dretana.   

Localització i números consultats: BC: Any I: 1 (25/10/1932).  

Descripció: Periòdic d’actualitat i d’informació política que apareix per contrarestar, replicar i 

combatre el catalanisme republicà i d’esquerres de L’Avenç Republicà de Bellpuig, vinculat a 

l’ERC, i del seu òrgan escrit, L’Avenç. Així mateix, abandera “[...] tot el que sigui Rel-ligió, 

Ordre, tradició, patriotisme, cultura i trevall en tots els ordres [...]”, tot defensant i apropant-se a 

l’Ateneu Democràtic Prat de la Riba, adherit a la Lliga Regionalista i representant de les dretes 

locals. En paral·lel, acusa l’ERC de dividir la unitat catalana i de fer demagògia amb la política i 

la gestió municipals. La secció principal és Llampecs.  

L’AVENÇ (1932-1938) 

Subtítol: Periòdic mesal portaveu d’Avenç Republicà de Bellpuig. 

Període de publicació: Primer número: juny de 1932. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.    

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Castell, 14, 1a. Bellpuig.   

Dimensió, format i preu: Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català.    

Editor: L’Avenç Republicà de Bellpuig.    

Director i/o propietari: No se’n té constància.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta Saladrigues. Bellpuig.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, catalanista i esquerrana.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic de lluita política i memòria històrica, òrgan de l’Avenç Republicà de 

Bellpuig; entitat local aglutinadora del republicanisme catalanista i esquerrà adherida a l’ERC. 

Es preocupa de difondre’n el seu ideari i plantejament. Desapareix en algun moment de 1938 i 

la raó tal vegada són els constants enfrontaments consistorials entre la CNT i l’entitat 

republicana, forces predominants a l’ajuntament bellpugenc, que es materialitzen amb la 

denuncia dels anarquistes als republicans per centristes i burgesos. Vegeu: ESPINAGOSA, 
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Jaume; GONZALVO, Gener: La premsa local..., op. cit., p. 16; BACH, Antoni: Bellpuig..., op. 

cit., p. 246. 

 

BELLVER DE CERDANYA (la Cerdanya) 

EL SEGRE (1912-1913) 

Subtítol: Semanario independiente y defensor de los 

intereses de la Comarca. 

Període de publicació: Primer número: gener de 1912. 

Darrer número: 84, 10/08/1913. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 84.    

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 4-6 pàgines a 3 columnes, la 

darrera a anuncis. Format: 40 x 29 cm. Subscripció: 1.50 

pessetes/trimestre.  

Llengua: Castellà. Molt esporàdicament, algun article en 

català. 

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: Pedro Martínez Aguaza (fundador). 

Redactors i col·laboradors: El Ánfora, Corresponsal, 

Guttemberg, Simón Pueyo, R. de Más Solanes. J. Durán. 

Impremta: Tipografia C. Puig. Puigcerdà. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: XAC: Any II: 51 (05/01/1913) – 84 (10/08/1913).   

Descripció: Setmanari informatiu local i comarcal, no polític, que inclou cròniques d’activitats 

ciutadanes, contes populars, i notícies relacionades amb l’activitat agrícola i ramadera. Defensa 

el progrés de Bellver i de la seva comarca, la Batllia, i informa de tots els seus avenços 

infraestructurals, socioeconòmics i comunicatius. Així mateix, pretén afavorir la instrucció i la 

cultura de la població. En l’editorial del número 51 exposa i celebra l’accés al seu segon any de 

publicació, fet que permet determinar-ne un any d’existència prèvia malgrat no haver-ne 

localitzat cap exponent. Comprèn la secció de Noticias, en la que tracta també de poblacions 

veïnes com La Seu d’Urgell o Puigcerdà. També conté espais per a la literatura i l’oci en format 

d’endevinalles i poesia.   

 

BORGES BLANQUES, LES (les Garrigues) 

BORJAS BLANCAS (1909) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: 1909. 

Periodicitat i regularitat: Número únic.  

Número total d’exemplars: 1 número.    

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 16 pàgines, 8 de les quals d’anuncis, a una i dues columnes. Format: 

28 x 19.5 cm. 

Llengua: Castellà.     

Editor: No s’indica.     

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: A i M. Lois, J. L. L. 
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Impremta: Impremta de A. Marcó. Badalona.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.  

Localització i números consultats: AFMR: número únic 

(1909).  

Descripció: Publicació comercial i propagandística dedicada 

a les Borges Blanques, a la seva història i als seus carrers, 

places i infraestructures més emblemàtics com l’estació de 

ferrocarril, l’Església parroquial o el Passeig del Terrall. 

Inclou informació sobre el Partit Judicial i sobre la 

composició de l’Ajuntament. El número no conté datació i 

numeració, per tant no es pot precisar la data exacta d’edició. 

La major part de la publicació està composta per anuncis 

publicitaris dels comerços locals. Comprèn les seccions o 

apartats: Borjas Blancas, Partido Judicial de Borjas 

Blancas, Señores que componen el Excmo. Ayuntamiento de 

Borjas Blancas.  

BORJAS-REVISTA (1913) 

Subtítol: Número único dedicado a la Fiesta Mayor. 

Període de publicació: Setembre de 1913. 

Periodicitat i regularitat: Número únic.  

Número total d’exemplars: 1 número.    

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica, però 

és probable que fos a la Llibreria Boldú. Les Borges 

Blanques. 

Dimensió, format i preu: 31 pàgines a dues columnes, amb 

5 pàgines d’anuncis al inici i 6 al final del número. Format: 

28 x 19.5 cm. A la portada inclou títol i sumari. 

Llengua: Català i castellà. També un article en francès.      

Editor: Joan Boldú.  

Director i/o propietari: Joan Boldú i Emilio Luna.    

Redactors i col·laboradors: Francesc Macià, el Marquès 

d’Olivart, León Bovis, Pere Mías, Maria Lois López, Lluïs 

Ricart Aixalà, Anselm Segarra, Joan Barberà, R. Solé Esqué, 

Ricardo González, Ramón Lavaneras, Ramón Farrerons, Emilio Luna, Manuel Arimany, Antoni 

D. Rubies, Mercedes Pleyán, Armando Wegmuller, César Minguella, Joan Sementé, R. Pàmies 

Segarra. 

Impremta: Llibreria Boldú. Les Borges Blanques. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: AFMR: número únic (setembre de 1913).  

Descripció: Revista propagandística i comercial dedicada a la Festa Major de la ciutat, com 

indica el subtítol. Talment, la dedicació és extensa a tota la localitat, incloent articles d’opinió, 

ressenyes històriques, socials, locals i característiques de la vila i els vilatans. A més d’incloure 

el programa de les festes, també s’ocupa del progrés de la ciutat i de la comarca, així com de la 

seva instrucció en tots els aspectes. En aquest sentit compta amb les plomes d’il·lustres 

personalitats de la quotidianitat borgenca, com la del Diputat pel districte Francesc Macià, qui 

redacta l’editorial de la publicació. La revista, més que seccions pròpiament, comprèn textos, 

articles o cròniques: Desde el Campanario, Anyorança, Agrícolas, Crida als joves, La Religión 

y el Amor, Cultura feminista, La población rural, Programación de Fiestas, Jo també..., El 

verdadero progreso, Mis dos cuartillas, La Mensajera, Croquis, Progrés, Lo Comte d’Urgell, 

Rápida, Los problemes esdevinidors. 
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BOLLETÍ PARROQUIAL DE BORGES BLANQUES (1914) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. Probablement, a la Parròquia. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines. Format 21.5 x 16 cm aprox. 

Llengua: Català i castellà.  

Editor: Parròquia de les Borges.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Boldú i Arimany. Les Borges Blanques.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació religiosa.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació religiosa i parroquial; formativa i informativa adreçada als feligresos. 

Vegeu: GINÉ, Manel: “Les publicacions periòdiques a Les Borges Blanques al llarg del segle 

XX”, a Fites en el temps. VI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues. El Cogul, 27 d’octubre de 

2007, Editorial Fonoll, Juneda, 2008, p. 215; TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la 

premsa..., op. cit., p. 429.  

L’AVENÇ (1916) 

Subtítol: Periòdic català. 

Període de publicació: Primer número: 30/04/1916. Darrer 

número: 24, 05/11/1916. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. A 

partir del número 6 (02/07/1916) esdevé setmanari. 

Número total d’exemplars: 24 números.     

Adreça de la redacció i/o administració: Sant Sebastià, 42, 

1r. Les Borges Blanques. A partir del número 7 (09/07/1916) 

ubica la redacció a Carrer Bassa, 11, entresòl. Les Borges 

Blanques. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, la darrera d’anuncis. 

Format: 33 x 12 cm. Subscripció a la ciutat: 1.50 

pessetes/semestre i 2.75 pessetes/any. Subscripció fora: 3 

pessetes/any. Número: 10 cèntims. A partir del número 6, la 

subscripció a 2 pessetes/semestre, 5 anuals i 5.50 fora de la 

vila. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Jon d’Urgell, El Bover, J. M. Guasch, Maria Monné, Marco.     

Impremta: Impremta Boldú i Arimany. Les Borges Blanques.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista.   

Localització i números consultats: BC: Any I: 1 (30/03/1916) – 24 (05/11/1916). 

Descripció: Revista informativa, cultural i política, que tracta l’actualitat local i comarcal 

agrícola, comercial,  religiosa, esportiva i també conté espais d’oci. No pretén tractar de política 

sinó que esdevé un periòdic amb la intenció de defensar el comerç, la indústria, el mercat; en 

definitiva, el progrés i la vida de les Borges. Tanmateix, en el primer número anuncia la creació 

de la secció Tribuna lliure per poder parlar de política de manera respectuosa i digna. Així 

doncs, apunta que “No venim, doncs, mes que a fer pobles, a defenssar els interessos de tot el 

districte a presentar Les Borges com a germana gran d’una familia que ofereix braços i amors 

[...].” No obstant això, es defineix com a autonomista i malgrat no fer política proliferen els 

escrits sobre les activitats polítiques del diputat Macià, talment obviant els actes organitzats per 



56 
 

les dretes. D’ençà la sèptima entrega canvia el subtítol, Setmanari defensor dels interessos 

locals i comarcals, molt més neutre que l’original davant el propòsit de remarcar el seu 

apoliticisme. En el darrer número anuncia una aturada temporal de la publicació amb la intenció 

de reformar-la i ampliar-la, sobretot en l’aspecte literari, si bé ja no reapareix. Probablement la 

desaparició es deu als retrets expel·lits vers les autoritats municipals a l’entorn de la seva gestió 

en el mateix número. El periòdic compta amb les següents seccions: Musicals, Secció Agrícola, 

Tribuna lliure, Noticiari, Rel·ligioses, Passatemps, Espectacles, Ofertes i demandes, 

Efemérides, De societat, Teatrals, Comercials i agrícoles o Vida agrícola i comercial, 

Correspondencia, Al vol, De fora. 

L’ESTEL (1917-1918) 

Subtítol: Setmanari científic, literari agrícol i comercial. 

Període de publicació: Primer número: 07/01/1917. Darrer 

número: 56, 27/01/1918. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 56 números.     

Adreça de la redacció i/o administració: Impremta Boldú. 

Les Borges Blanques.    

Dimensió, format i preu: 12 pàgines, 4 a anuncis, a dues 

columnes. Format: 30 x 20 cm. Subscripció a la vila: 2,50 

pessetes/semestre, 5,00 pessetes/any. Subscripció fora: 5,50 

pessetes/any fora. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Joan Boldú.     

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: Joan March, Anton Boldú, 

Emili Segarra, Mossèn Modest Bonell, P. Niubó, Josep Maria 

Farrerons. 

Impremta: Impremta Boldú i Arimany. Les Borges Blanques.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlina.   

Localització i números consultats: BHIEI: Col·lecció extensa. 

Descripció: Periòdic informatiu i cultural centrat en informacions científiques, literàries, 

agrícoles i comercials, per bé que també inclou curiositats i notícies d’interès local i comarcal. 

Es caracteritza per un marcat to conservador i catòlic i s’erigeix com a defensor dels interessos 

morals i materials de les Borges i de la comarca. Malgrat tot, comprèn una certa independència 

editorial, tot i ser sustentat pels carlins locals. Tanmateix, la seva politització es referma en el 

darrer número, en el qual anuncia que d’ençà el setmanari esdevé propietat directa del Centre 

Tradicionalista de les Borges, en canvia el director i ubica la seva infraestructura a la seu 

carlina, tot coincidint amb la celebració del seu primer aniversari. Malgrat tot, no es pot 

confirmar si realment aquest canvi arriba a prosperar atès que no s’han localitzat exemplars 

posteriors. Les principals seccions del periòdic són: Secció Agrícola, Secció Amena, Secció 

Literària, Notícies, De fora, Rel·ligioses, Correspondència, Passatemps, Educació i cultura. 

SANG NOVA (1918-1919) 

Subtítol: Portaveu de les Joventuts Nacionalistes Republicanes del Districte. 

Període de publicació: Primer número: 11/02/1918. Darrer número: 27, 11/02/1919. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 27. 

Adreça de la redacció i/o administració: Círcol Demòcrata Republicà. Les Borges Blanques.    
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Dimensió, format i preu: 8-20 pàgines a una columna. 

Format: 18.1 x 11.3 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre, 

1,75 pessetes/semestre, 2,50 pessetes/any.  Número: 10 

cèntims. A partir del número 3, format: 23.3 x 15.6 cm. A 

partir del número 4, 12 pàgines a dues columnes, amb 

pàgines de publicitat i subscripció: 0,25 pessetes/mes; fora de 

la vila 1 pesseta/trimestre. Des del número 9, format: 23.9 x 

17.6 cm. D’ençà l’any II de publicació: 4 pàgines a 3 

columnes i format 38.6 x 27.1 cm. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: Joventut Republicana Autonomista de les Borges.  

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: A. Sabater, J. Bosch i Barrera, 

Fermí Palau i Caselles, Ramon Fabregat, Candi Farré, Jordi 

Erin.  

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i republicana; macianista.    

Localització i números consultats: BHIEI / BC: Any I: 1 (11/02/1918) – 23 (22/12/1918). 

Descripció: Revista política òrgan de l’entitat editora, secció del Centre Democràtic i Republicà 

local que aixopluga els sectors esquerrans i catalanistes. Tracta de la política de les Borges, les 

Garrigues i el conjunt de la província. També inclou poesia i treballs literaris, així com 

informacions espanyoles i internacionals en relació amb la Primera Guerra Mundial. Es fa 

defensora de la democràcia i el progrés, i és declaradament macianista. A partir del número 4 

(24/03/1918) canvia el subtítol, Quincenal republicà-socialista. Portaveu de les Joventuts 

Republicanes del Districte, i abandera el lema Catalunya, Socialisme i República. El número 9 

és un extraordinari commemorant la Guerra dels Segadors, la portada del qual és ocupada per un 

dibuix a plana sencera de Vidal on es veu un pagès vestit de català amb les Borges al fons. A 

sota s’hi llegeix: Catalans, pit i fora. Les principals seccions del quinzenari són: Notícies, 

Locals, Polítiques, Del moment, Cròniques de Câ la Ciutat, De re béllica, Fiblades. 

SEMPRE AVANT! (1920-1923) 

Subtítol: Quinzenal catalanista. 

Període de publicació: Primer número: 01/12/1920. Darrer 

número: 107-108, 02/09/1923. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. A 

partir del número 44, setmanari. 

Número total d’exemplars: 108 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Prat de la 

Riba, 10, baixos. Les Borges Blanques. Més endavant: Raval 

del Carme, 7. Les Borges Blanques. A partir del número15: 

Carrer del Carme, 16. Les Borges Blanques. Al número 107-

108:  Prat de la riba, 10, baixos. Les Borges Blanques.   

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. Les 

darreres planes a publicitat. Format: 25 x 40 cm. Subscripció: 

90 cèntims/trimestre. Fora de la vila: 1 pesseta/trimestre. A 

partir del número 5, subscripció: 1,20 ptes/trimestre. Fora de 

la vila: 1,30 pessetes/trimestre. El número 107-108 conté 20 

pàgines.  

Llengua: Català.  

Editor: Joventut Catalanista de les Borges.   

Director i/o propietari: Ramon Fabregat Arrufat.  

Redactors i col·laboradors: J. B. B., Ramon Guitart i Bartolo, Jordi Erin, Dolors Sadurni, 

Josep Maria Xammar, F. Xavier Rubies.  
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Impremta: Impremta Boldú i Cia. Les Borges Blanques. A partir del número 15: Impremta 

Gibal i Cia. Les Borges Blanques. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacionalista i esquerrana; macianista.     

Localització i números consultats: BHIEI / BC. Any I: 1 (11/02/1918) – 23 (22/12/1918). 

Descripció: Periòdic polític òrgan de l’entitat editora, que lluita per configurar la nació catalana 

i, en conseqüència, convertir-la en un Estat Lliure. Tracta de temàtica i problemàtica municipal, 

economia, futbol, política, notícies de la ciutat i comarca. Es defineix com a radicalment 

catalanista i pretén també afavorir el progrés i la instrucció dels vilatans. D’ençà el número 9 

canvia el subtítol pel de Periòdic catalanista. El número 15 (10/07/1921) edita un extraordinari 

en motiu de la Diada de la Bandera Catalana organitzada per a celebrar el primer aniversari de 

Joventut Catalanista. A partir del número 35 modifica novament el subtítol, el qual esdevé 

Periòdic nacionalista i poc després, de l’exemplar 44 endavant, apareix com a Setmanari 

Nacional Radical. El 1922 Joventut Catalanista es rebateja com a Joventut Nacionalista i el 

1923 crea l’Agrupació Nacionalista Sempre Avant!, la qual acaba discrepant amb Macià a 

l’entorn de les seves polítiques, fet pel qual decideix ingressar a Acció Catalana com es palesa 

en el darrer número publicat. Aquest exemplar es publica amb el subtítol lleugerament alterat: 

Setmanari Nacionalista Radical. Amb tot, precisament la nova etapa encetada pels nacionalistes 

borgencs pot esdevenir la causa de la desaparició del títol nacionalista. Les seccions més 

habituals del periòdic són: Espectacles, Noves i comentaris, Informació esportiva, 

Intercomarcals, Politiques, Ajuntament, Noticiari. 

BORGES DEPORTIVA (1923) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Primer número: juliol o agost de 1923. Darrer número: No se’n té 

constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: No se’n té constància. 

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació esportiva de la qual únicament se’n té constància gràcies a una notícia 

publicada a L’Escut d’Arbeca: “Ha visitat nostra redacció un nou periòdic d’esport titolat 

“Borges Deportiva” que veu la llum a la propera població. Li desitgem bon èxit i amb gust 

establim el canvi.” Vegeu: L'Escut, 15/08/1924, Any II, núm. 26, p. 8. Probablement és la 

mateix a la qual Marc Macià s’hi refereix com únic exponent borgenc durant la dictadura. 

Vegeu: MACIÀ, Marc: Dictadura i democràcia en el món rural català: Les Borges Blanques 

1923-1945, Tesi Doctoral, Universitat de Lleida, 2016, p. 44. 

LLUITA (1932) 

Subtítol: Quinzenal d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

Període de publicació: Primer número: 29/10/1932. Darrer número: 5, 15/12/1932. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 5 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Francesc Macià, 14. Les Borges Blanques. 

(Impremta Asqué). 
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Dimensió, format i preu: 8-12 pàgines, entre 2 i 4 d’anuncis, 

a 3 columnes. Format: 30 x 21 cm. Subscripció: 80 

cèntims/trimestre, 1.60 pessetes/semestre. Fora de la vila, 2 

pessetes/semestre. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Esquerra Republicana de Catalunya.  

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: X. de M., Macià Poblet, Candi 

Farré, M. Minguella, Crisant Vergés, F. Pujol, Joan Querol i 

Calvis, Lluis Esteve, Oswald. 

Impremta: Impremta Asqué. Les Borges Blanques.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, 

catalanista i esquerrana.  

Localització i números consultats: AFMR. Any I: 1 

(29/10/1932), 4 (26/11/1932), 5 (15/12/1932).   

Descripció: Periòdic polític i de partit que informa sobre la 

política catalana, comarcal i local juntament amb la quotidianitat social de la vila. Pretén 

promocionar i expandir els ideals de l’ERC per les Garrigues; comprèn un marcat perfil 

electoralista amb vistes a les eleccions al Parlament de Catalunya del novembre de 1932. Es 

mostra activament preocupat pel recobrament de la unitat nacional i pel candent debat 

sociopolític a l’entorn de la nova administració comarcal del Principat un cop assolit l’Estatut 

d’Autonomia. També vetlla per la conscienciació cultural, política i social en el seu marc 

republicano-catalanista i enalteix la tasca vertebradora a desenvolupar per la premsa comarcal. 

Les divisions internes en el Centre Democràtic i Republicà de les Borges, l’entitat aglutinadora 

del republicanisme catalanista i adherida a l’ERC, propicien la desaparició del quinzenari. Conté 

les següents seccions: Noves, Comarcals, De Casa la Ciutat, De Re ciutadana, Ajuntament. 

HORITZÓ (1932-1936) 

Subtítol: Publicació setmanal.  

Període de publicació: Primer número: 29/10/1932. Darrer 

número: 158, 15/01/1936. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 158 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer 

Ensenyança, 17, 2a. Les Borges Blanques.  

Dimensió, format i preu: 14 pàgines a 2 columnes, les dues 

darreres a publicitat. Format: 22 x 32 cm aprox. Subscripció 

a la vila: 8 pessetes/any. Fora: 10 pessetes/any. En el número 

145, la subscripció a la ciutat: 10 pessetes. Número: 15 

cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Víctor Martí Esqué.  

Director i/o propietari: Jaume Martí.  

Redactors i col·laboradors: Jordi Bell, Fèlix, J. Xib, J. 

d’Ordino, B. F., Cronista, J., Lasila, N., Repòrter, Spectator, Francisco Jansà, ELE-ELE, R. de 

Penyafort, Sherloch Holmes, FÉ, Francfort, Robespierre, Marcel, GENIFORT. 

Impremta: Impremta Martí. Les Borges Blanques. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i carlina; catalanista. 

Localització i números consultats: EMBB / BHIEI. Any I: 1 (29/10/1932) – 19 (04/03/1933), 

21 (18/03/1933) – 23 (01/04/1933), 26 (22/04/1933), 27 (29/04/1933), 29 (13/05/1933) – 47 

(23/09/1933), 50 (14/10/1933), 52 (28/10/1933). Any IV: 145 (?/08 o 09/1935). Any V: 158 

(15/01/1936).   

Descripció: Periòdic polític i religiós portaveu de la Federació de Joves Cristians de Catalunya 

de les Borges i del tradicionalisme catòlic i catalanista local, tot reflectint-ne la seva indiscutible 
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hegemonia en l’arc sociopolític dretà local. Tracta de la vida municipal, de religió, 

d’informacions sobre espectacles i mercats, així com inclou lliçons de català i dedica alguna 

pàgina a l’entreteniment. Es caracteritza per l’amor a la fe cristiana, a la pàtria catalana, en tant 

que nacionalista català, i a les Borges. La il·lustració de la seva capçalera n’és prou 

significativa, amb el campanar de les Borges, les quatre barres catalanes i la creu cristiana. 

Apareix per a denunciar, precisament, la persecució religiosa que pateix el cristianisme durant la 

Segona República. Així doncs, s’aferma a l’entorn dels conceptes de Religió, Pàtria, Família, 

Propietat, Fe i Amor. A partir del número 45 (02/09/1933), el subtítol és: Publicació setmanal. 

Defensor dels interessos morals de Borges Blanques i sa Comarca.  

Amb tot, Horitzó esdevé la gran publicació de les Borges no només durant els anys trenta sinó 

al llarg del període; el primer exponent de la premsa de masses en termes moderns aparegut a la 

ciutat i a la comarca. Malgrat tot, el periòdic desapareix sobtadament el gener de 1936. Al llarg 

de la seva trajectòria publica diversos extraordinaris. De fet, el seus dos primers números ho són 

per tal de celebrar-ne l’aparició. El número 45 és un extraordinari en celebració de la Festa 

Major de les Borges i en homenatge a la localitat. S’imprimeix a tinta blava i conté nombroses 

fotografies. El número 145 també és un extraordinari pel mateix motiu, de les mateixes 

característiques i pàgines, aproximadament. No hi apareix la data però indica que és la tercera 

Festa Major que viu el periòdic. Atès que la de 1932, l’any d’inici, no la va viure, aquest fa 

referència al setembre de 1935. El darrer número també n’és un, amb unes dimensions majors a 

les habituals (35 x 50 cm aprox.) i fa referència a les pròximes eleccions del febrer de 1936. Les 

principals seccions del setmanari són: Editorial, De dissabte a dissabte, Converses, Estat i 

religió, La nostra tasca, Lliçons de català, Firam Firam, Municipals, Religioses, Espectacles, 

Mercats, Noticiari, Vària, Moviment parroquial, Correspondència, Polítiques. 

 

CAMARASA (la Noguera) 

L’ATREVIT (1923) 

Subtítol: Periòdic d’informació comarcal. Surt el 15 de cada 

mes.  

Període de publicació: Primer número: 15/08/1923. Darrer 

número: 15/09/1923.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 28 x 20,5 cm aprox. Subscripció: 3 pessetes/any. 

Número: 15 cèntims.   

Llengua: Català.  

Editor: Grup de joves de Camarasa.    

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Joan Rosell, J. Palau, Moisés 

Arán, Josepet, J. D’Almatá, Josep Garcia, J. Amill.  

Impremta: Impremta Sauret. Balaguer.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BC. Any I: 1 (15/08/1923), 2 (15/09/1923).  

Descripció: Periòdic informatiu local i comarcal que pretén defensar i erigir-se portaveu de 

Camarasa i de la Noguera. Assegura que “No som polítics, escriptors ni literats: som solament 

uns humils obrers que volem esmerçar el poc temps que tením d’esbarjo desprès del treball 

quotidià, en conrear la propietat de la llengua [...]” i la cultura en general en una localitat que 

n’està molt mancada, afirma. El seu nomenclàtor, doncs, respon a aquest motiu i objectiu. 

Malgrat tot, el Cop d’Estat de Primo de Rivera esdevingut dos dies abans de la segona entrega 
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del periòdic en propicia la desaparició. Conté les seccions: En l’alt reialme de la poesia, 

Noticiari, Del Municipi.  

EL DESVETLLAMENT CAMARASÍ (1933) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català.  

Editor: Esquerra Republicana de Catalunya.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, catalanista i d’esquerres. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació política òrgan de l’entitat editora. Vegeu: BARRULL, Jaume: Les 

comarques de Lleida durant la Segona República (1930-1936), L’Avenç, Barcelona, 1986, p. 

208. 

 

CERVERA (la Segarra) 

EL SALSICHÓN (1899) 

Subtítol: Periódico humorístico, antinervioso, sin color político.  

Període de publicació: Gener de 1909.  

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat. 

Número total d’exemplars: 3 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carreró del Salí, 100, bis. Cervera. Aquest carrer 

comptava només mitja dotzena de cases. És una adreça falsa, fruit del caràcter humorístic de la 

publicació. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. Format: 32 x 22 cm. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. Edició a ciclostil.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic satíric que caricaturitza i ridiculitza personalitats cerverines, acusant-les de 

governar, dirigir i robar el districte. Vegeu: LLOBET, Josep Maria: Bibliografia Cerverina 

(1633-1978), Centre Comarcal de Cultura de Cervera, Cervera, 1982, p. 64.  

LA OPINIÓN DE CERVERA (1899) 

Subtítol: Quincenal Independiente de Avisos y Noticias. Humorístico, ilustrado y literario.  

Període de publicació: Primer número: 01/02/1899. Darrer número: 3, 01/03/1899.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Santa Maria, 3 i 5, principal. Cervera. 
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Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Subscripció a Cervera i comarca: 1 pessetes/trimestre. Fora: 

1,75 pessetes/trimestre. Número: 10 cèntims. Número 

endarrerit: 15 cèntims.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Pepe Aguijon, Juan Franquesa, 

Giralda. 

Impremta: Impremta F. i E. Solé. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.   

Localització i números consultats: XAC. Any I: 1 

(01/02/1899), 2 (15/02/1899), 3 01/03/1899).  

Descripció: Quinzenari informatiu defensor dels interessos 

morals i materials de Cervera que pretén protegir i vetllar per 

l’agricultura, la indústria i el comerç de la ciutat i la comarca. També tracta sobre història 

cerverina i inclou escrits literaris elaborats pels lectors i subscriptors. Les principals seccions 

que conté són: Crónica, Sección de anuncios, Sección recreativa. 

EL YO (1899) 

Subtítol: Periódico que se repartirá gratis y saldrá todos los 

meses dedicándose al género bufo, con un incensario al 

frente del bufete de un abogado republicano de quincalla.  

Període de publicació: Primer número: 25/03/1899. Darrer 

número vist: 3, 03/06/1899.   

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. 

Número total d’exemplars: 3 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Telasuelta. 

Aquest és un carrer inventat, fruit del caràcter humorístic del 

periòdic. Administració: “Al aire libre.” 

Dimensió, format i preu: 3 pàgines a 3 columnes. Número: 

10 cèntims. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: Bonamenjar-iucapgros. 

Redactors i col·laboradors: Telasuelta.   

Impremta: Impremta F. i E. Solé. Cervera. En el número 3: Impremta L. Abadal. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana.   

Localització i números consultats: XAC. Any I: 1 (25/03/1899), 3 (03/06/1899).   

Descripció: Publicació sociopolítica i humorística de crítica social. El primer número consta 

només d’una pàgina, és un full volander que apareix per anunciar-ne la publicació. Seccions: 

Crónica, Carta Abierta, Saladillas. 

LA VEU DE LA SEGARRA (1903-1904) 

Subtítol: Portaveu del Centre Regionalista de Cervera y sa Comarca.  

Període de publicació: Primer número: 06/02/1903. Darrer número: 36, 02/04/1904. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. A partir de 1904: setmanari.  

Número total d’exemplars: 36 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Acadèmia Lladó (Plaça Lluís Sanpere). Cervera. A 

partir del número 8 (10/05/1903): Carrer Major, 89. Cervera. D’ençà el número 13 

(19/07/1903): Plaça Santa Ana, 2. Cervera. 
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Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Subscripció: 3.50 pessetes/any, 2 pessetes/semestre. Número: 

10 cèntims. Número endarrerit: 15 cèntims. A partir del 

número 25 (16/01/1904): subscripció 5 pessetes/any; 3 

pessetes/semestre. Experimenta diversos canvis en el disseny 

de la capçalera. 

Llengua: Català.    

Editor: Centre Regionalista de Cervera.  

Director i/o propietari: Lluís Lladó. D’ençà el número 4 

(15/03/1903): Josep Maria Dalmases. 

Redactors i col·laboradors: Lluís Domènec.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. A partir del número 

17 (03/10/1903): Impremta Sant Josep. Manresa.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista, 

regionalista i autonomista. Catòlica. 

Localització i números consultats: XAC. Any I: 1 

(06/02/1903) – 23 (25/12/1903). Any II: 24 (09/01/1904) – 36 (02/04/1904).   

Descripció: Periòdic polític i associatiu, òrgan de l’entitat editora i primera publicació política 

de la Segarra del segle XX. Es defineix com a patriota català i lluita contra el caciquisme que ha 

postrat Cervera i la comarca en la indiferència i la inacció, afirma. El seu lema és: Fe, Pàtria, 

Amor. Defensa l’oficialitat del català, reclama Corts Catalanes i que els catalans puguin ser 

àrbitres de la seva administració. S’enfronta amb República per la qüestió religiosa i lingüística 

fonamentalment, atès el seu caràcter fèrriament catòlic davant l’ateisme i l’anticatolicisme 

militant dels republicans. Així mateix, La Veu de la Segarra treballa per recuperar el català com 

a llengua vehicular, també en la premsa, mentre que República s’escriu íntegrament en castellà. 

En aquest sentit, el periòdic regionalista publica diverses poesies en català per a difondre’n l’ús i 

la lectura de grans autors com Joan Maragall o Àngel Guimerà. El 7 de juny de 1903 

commemora l’aniversari de la mort de Jacint Verdaguer amb un número pràcticament 

monogràfic. A partir de l’exemplar 24 (09/01/1924) canvia el subtítol: Portaveu regionalista de 

Cervera y sa comarca. Les principals seccions són: Crònica, De nostres corresponsals, 

Correspondència, Secció d’anuncis.  

REPÚBLICA (1903-1906) 

Subtítol: Periódico quincenal.  

Període de publicació: Primer número: 15/07/1903. Darrer 

número: 81, 30/11/1906. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 81 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 83, 

1a. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes, la darrera 

d’anuncis. Format: 44 x 32 cm. Subscripció: 1,25 

pessetes/semestre. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Unió Republicana.   

Director i/o propietari: Domènech Puigredon. 

Administrador: Joan Agulló.  

Redactors i col·laboradors: Epifani Urrutia, Brauli, R., 

RRA, Agustí Trilla Alcover, Ramon Estany, Joan Agulló. 

Impremta: Impremta Viñals Hermanos. Manresa. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana.   

Localització i números consultats: XAC. Any I: 1 (15/07/1903) – 11 (20/12/1903). Any II: 12 

(03/01/1904) – 35 (17/12/1904). Any III: 36 (07/01/1905) – 59 (16/12/1905). Any IV: 60 

(06/01/1906) – 76 (08/09/1906).   
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Descripció: Periòdic polític i de lluita politicoideològica. Quinzenari de la Unió Republicana de 

Cervera, recentment creada a la ciutat per tal d’atansar postures entre les tendències possibilista 

i federalista, i portaveu de Solidaritat Catalana al municipi. Comprèn un discurs ferventment 

antimonàrquic i antieclesiàstic. Defensa la república, la llibertat i la democràcia, i entén que 

només amb la República es pot solucionar el conflicte entre treball i capital. S’enfronta amb La 

Veu de la Segarra per la llengua i la qüestió religiosa, si bé comparteixen lluita vers el 

caciquisme, considerant-lo responsable de la ignorància en què resta immersa la ciutat i la 

comarca. La qüestió autonomista/catalanista i la posició a adoptar per part dels republicans vers 

Solidaritat Catalana dificulta la unitat de les tendències i n’acaba suposant el trencament entre 

solidaris i antisolidaris. Aquest fet determina, doncs, la desaparició del quinzenari, el darrer 

intent seriós de premsa local republicana regular, temporal i pública fins als anys trenta. Les 

principals seccions són: De quince a quince, Casos y cosas, Pasatiempos. 

EL CIERVO/EL CUERVO (1903-1911, en tres etapes) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer i darrer número (1a etapa): 

11/04/1903. Primer número (2a etapa): 2, 24/04/1903. Darrer 

número (2a etapa): 4, 10/06/1903. Primer número (3a etapa): 

5, 24/06/1903. Darrer número: 183, 02/12/1911. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 183 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Santa Maria, 3 i 5, 

principal. Cervera. A partir del número 58 (15/05/1910): 

Carrer Major, 58. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes, les 

darreres a anuncis. Subscripció: 1,5 pessetes/trimestre. 

Número: 10 cèntims. Número endarrerit: 15 cèntims. En la 

tercera etapa: entre 8 i 12 pàgines.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini de la primera. Al 

llarg de la publicació, el català esdevé més residual.  

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Campaner, Jaime Piqué, Juan Franquesa, Ramon Jené. El 

Corresponsal signa articles pertinents a poblacions properes.  

Impremta: Impremta Tipogràfica Minerva. Cervera.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.  

Descripció: Quinzenari informatiu que experimenta tres etapes fruit de censures patides arran 

d’enfrontaments amb el poder local. De fet, se li infligeix censura després d’editar el primer 

número i del segon al quart, ambdós inclosos, reapareix havent canviat el nom d’El Ciervo a El 

Cuervo per tal de salvar l’empresa editorial. A mode de desafiament vers l’autoritat governativa 

i les censures imposades, a l’aparèixer amb el nou títol afirma que “cet animal est très mechan, 

quant on l’attaque il se defend” (aquest animal és molt perillós, quan algú l’ataca es defensa). 

Havent desaparegut les amenaces editorials, reprèn el títol original d’ençà el cinquè exemplar i 

malgrat la inestabilitat original es consolida a la palestra cerverina esdevenint el periòdic més 

longeu i sòlid dels editats a inicis del XX a Cervera. El seu propòsit és treballar pel bé de la 

comarca i convertir-se en l’òrgan representant de la seva capital, així com un centre d’anuncis i 

de comerç tot lluitant contra les immoralitats i els abusos. En definitiva, apareix per “Despertar 

adormecidos sentimientos de dignidad y honradez; descubrir miserias ocultas y propósitos 

interesados; abonar y enaltecer todo lo noble y generoso, así como criticar y censurar 

firmemente cuanto signifique enganyo ó falsía; velar por los intereses morales  y materiales de 

Cervera y su comarca: este es nuestro programa y deliberado propósito.” Malgrat debutar sense 

subtítol, a partir del segon número n’introdueix un, juntament amb el canvi de nomenclàtor, que 

desapareix al reprendre la publicació original: Periódico independiente. El 24 de setembre de 
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1904 publica un extraordinari de 33 pàgines amb cobertes dedicat a Cervera. Així mateix, a 

partir del número 65 (06/01/1906) reprèn el subtítol anterior. El periòdic comprèn dues seccions 

habituals: Crónica i Exteriores. 

LA JUVENTUD (1904) 

Subtítol: Periódico independiente.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 2, 08/05/1904.  

Periodicitat i regularitat: Desconegudes. 

Número total d’exemplars: 2 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la 

Constitució. Cervera.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una columna. Format: 

16 x 11 cm. Subscripció: 0,35 pessetes/trimestre. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Joventut Catòlica.   

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica. Els textos no estan 

signats. 

Impremta: No s’indica.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.   

Localització i números consultats: XAC. Any I: 2 (08/05/1904).  

Descripció: Revista informativa i cultural que pretén ser l’òrgan del jovent local. Comprèn un 

marcat caire moralitzant i defensa l’educació i la instrucció popular. Les seccions que semblen 

fixes són: Mossegades, Secció Catalana i Passatemps.  

PÀTRIA (1909-1910) 

Subtítol: Setmanari Catòlich.  

Període de publicació: Primer número: 04/04/1909. Darrer 

número: 51, 26/03/1910.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 51 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Major, 14, 

entresòl. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, a dues columnes, les 

dues darreres d’anuncis. Format: 18 x 28 cm aprox. 

Subscripció: 3 pessetes/any; 2 pessetes/semestre. Fora de la 

vila: 4 pessetes/any; 2.50 pessetes/semestre. Número: 10 

cèntims.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Joventut Catòlica.   

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: X., L’hermano Quiterio, 

Tibidabo, Crux, Clarito. Corresponsal: tracta temes de poblacions properes com per exemple 

Tàrrega. 

Impremta: Tipografia Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista catòlica.   

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. Col·lecció completa.   

Descripció: Setmanari catòlic que pretén canalitzar l’eixamplament de la base catòlica cerverina 

produït a redós de l’associacionisme agrari. En aquest sentit, pretén també aglutinar els sectors 

dretans i catòlics locals: el carlisme, el conservadorisme liberal i l’integrisme. El seu lema és: 

Déu, Pàtria i Llibertat. Malgrat la seva solidesa empresarial, en el número 51 anuncia la fi del 
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contracte amb la Tipografia Minerva i la consegüent aturada editorial de la revista “[...] per no 

estar del tot ultimat el contracte ab el nou Impressor [...].” Tot i la voluntat de reprendre’n 

l’edició en quinze dies, el periòdic ja no reapareix. Com a secció habitual comprèn Crònica 

setmanal o Crònica, mentre que d’altres d’intermitents són Agrícoles, Fuetades i 

Correspondència. 

NUEVO AMBIENTE (1912-1919) 

Subtítol: Periódico quincenal. Órgano de la Cámara de 

Comercio e Industria. Defensor de los intereses morales y 

materiales de Cervera y su comarca.  

Període de publicació: Primer número: 18/08/1912. Darrer 

número: 158, 21/12/1919.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 158 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 92, 

2a. Cervera. A partir del número 149 (16/02/1919): Rambla 

Sant Francesc, 2. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 8-20 pàgines a dues columnes i 

amb cobertes. Nombre variable de pàgines de publicitat. 

Format: 25.5 x 17.5 cm. Subscripció: 3 pessetes/any. 

Número: 15 cèntims. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament algun article en català.  

Editor: Cámara de Comercio e Industria de Cervera.   

Director i/o propietari: Domènec Puigredon.   

Redactors i col·laboradors: Bailet, J. C. F., F. Gómez. 

Impremta: Tipografia Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. 1 (18/08/1912) – 155 (21/12/1919).  

Descripció: Publicació professional, òrgan de l’entitat editora. Pretén ser el portaveu de la 

indústria, el comerç i l’agricultura cerverins i apareix sense connotació política per tal d’assolir-

ho. El seu propòsit és treballar pel bé comú de la ciutat i la comarca, enaltir-les i fer-les 

pròsperes. Aposta per la cultura i la riquesa amb un contingut variat i plural adreçat, tanmateix, 

a les qüestions agrícoles, comercials i industrials. En efecte, les principals seccions responen a 

aquestes tres temàtiques, si bé n’inclou d’altres d’esporàdiques com: Instituciones cerverines, 

Personalitats cerverines, Folklore, Excursions, Problemes de Cervera, Guia descriptiva de la 

ciutat, Efemèrides notables, Bibliografia cerverina i Partit Judicial de Cervera. És probable que 

en els darrers tres números experimenti alguna irregularitat editorial, atès que entre el setembre i 

el desembre de 1919 només edita 3 números. El motiu pot ser la pèrdua del predomini 

industrial, agrari i comercial de la Cambra en pro del Sindicat Agrícola de Cervera que l’octubre 

de 1919, dos mesos abans de la desaparició de Nuevo Ambiente, publica el seu portaveu Lo 

Sindicat.  

ESCUELA (1913-1914) 

Subtítol: Periódico quincenal republicano.  

Període de publicació: Primer número: 07/09/1913. Darrer número: 26, 26/07/1914. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 26 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de Sant Miquel, 6. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes, les darreres d’anuncis. Format: 35 x 28 

cm aprox. Subscripció: 1.50 pessetes/semestre. Número: 10 cèntims. A partir del número 11 

(25/01/1914) el format esdevé 42 x 32 cm aprox., i d’ençà l’exemplar 14 (08/03/1914): 

Subscripció: 2 pessetes/semestre; Número: 25 cèntims. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament algun article en català.  
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Editor: Joventut Republicana de Cervera.   

Director i/o propietari: Epifani Urrutia. 

Redactors i col·laboradors: Joan Comorera, Augusto, 

Fermin Palau Casellas, J. Garcia Castañer, Comenio. 

Impremta: Tipografia Minerva. Cervera. Més endavant: 

Impremta Franquesa. Cervera; Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana 

reformista.    

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. 

Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic polític òrgan de l’entitat editora, la qual 

es constitueix enmig del procés de reconversió del 

republicanisme local per tal de superar les cròniques divisions 

internes. El seu propòsit és llimar les diferències amb la vella 

guàrdia republicana i convergir novament sobre les bases de 

la República i la Joventut. En efecte, no pretén ser un periòdic 

de propaganda republicana ni encotillar-se com a portaveu de Joventut Republicana, sinó que 

pretén ser de tots els ciutadans que vulguin justícia i sentin nostàlgia pels ideals. Amb tot, vol 

fer política pedagògica per tal d’obrir la cultura a tothom, amb la finalitat darrera d’assolir la 

República. Tanmateix, a partir del número 14 (08/03/1914) canvia el subtítol definint-se com a 

Periódico quincenal órgano de Juventud Republicana, això és, doncs, reafirmant-se en la seva 

condició de periòdic orgànic i de lluita política, tot contradient la naturalesa prèviament 

reivindicada. Aquest gest evidencia les dificultats del periòdic en assolir la convergència de les 

tendències republicanes locals. El fracàs consuma la desaparició del periòdic al·legant manca de 

suport i entusiasme dels correligionaris, carregant contra el clergat i el poder opressor del poble 

i reivindicant els valors i ideals de Joventut Republicana. El seu caràcter polític i de lluita 

ideològica propicia la poca proliferació de seccions, Notícias i Crónica, atès que es nodreix 

d’articles i opinions doctrinals i estratègiques.  

FULLA PARROQUIAL DE CERVERA (1917-1936) 

Subtítol: Amb llicència eclesiàstica.  

Període de publicació: Primer número: 06/05/1917. Darrer 

número: 28 (1046), segon diumenge de juliol de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 1044 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 

26 x 17 cm. Experimenta diversos canvis en el disseny i 

l’enquadrament de la capçalera. 

Llengua: Català. Algun article en castellà, principalment 

disposicions o textos oficials que no tradueix.   

Editor: Bisbat de Solsona.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Tipogràfica Minerva. Cervera.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.    

Localització i números consultats: XAC. 7 (17/06/1917) – 26 (1044) (quart diumenge de juny 

de 1936).  

Descripció: Publicació d’informació i formació religiosa, òrgan de la Parròquia local adreçada 

principalment als seus feligresos. Desapareix com a conseqüència de la revolució esclatada 

arran de l’alçament militar del juliol de 1936. A partir del número 7 (17/06/1917) inclou al 

subtítol: Província de Lleida. Bisbat de Solsona. Les principals seccions són: Santoral, Patró de 

la setmana, Anuncis parroquials, Notícies.  
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LO SINDICAT (1919-1933) 

Subtítol: Portaveu del Sindicat Agrícol de Cervera i sa 

Comarca.  

Període de publicació: Primer número: 12/10/1919. Darrer 

número: 146, 31/01/1933. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 146 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Local del 

Sindicat, carrer Victor Balaguer. Cervera.  

Dimensió, format i preu: 8-18 pàgines a dues columnes. 

Fins a les 4 darreres planes són dedicades a anuncis 

comercials i publicitat. També les 2-3 primeres 

n’incorporen. Les editorials es redacten a una columna. 

Subscripció: 5 pessetes/any. Número: 10 cèntims. A partir 

del número 32 (24/08/1922) canvia el disseny de la 

capçalera, amb lletres arrodonides i aixafades i s’amplia el 

nombre de pàgines fins a les 16-24 a una columna, depenent 

de les pàgines de publicitat incorporades en cada exemplar. A partir de 1928, els números 

sobrepassen les 25 pàgines i fins i tot les 30, la meitat d’aquestes, però, són de publicitat.    

Llengua: Català. Algun article en castellà, principalment disposicions o reglaments oficials que 

no tradueix.   

Editor: Sindicat Agrícola de Cervera.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Juan Marsans, Vidal de Montpalau, Joan Troballa. 

Impremta: Impremta Tipogràfica Minerva. Cervera. Més endavant: Impremta F. Camps 

Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i catòlica.    

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. Col·lecció completa. 

Descripció: Revista associativa i professional destinada als socis del Sindicat, en tant que pretén 

esdevenir una obra profitosa per al pagès, enaltir la seva figura i compartir l’amor a la terra. Si 

bé comprèn informació general se centra essencialment en temàtica agrícola i sindical, i 

s’enfoca vers el món rural i la pagesia. Es preocupa de difondre i divulgar tot tipus de 

coneixements tècnics agrícoles, incloent també disposicions legislatives i reglaments. Les fires, 

conferències i cursos per fomentar la instrucció agrícola i l’educació cooperativa són d’altres 

activitats i iniciatives endegades pel Sindicat, generalment sota l’aixopluc econòmic i material 

de la Mancomunitat. Es defineix netament catòlic, per obligació i consciència, català, per l’amor 

a la terra i a la llengua, i pagès, per tradició, per necessitat i per orgull, sentenciant que “[...] 

Com a catòlics, com a catalans i com a pagesos debem obrar sempre.” El seu lema esdevé: 

Volem la Catalunya pels catalans com volem la pagesia pels pagesos. D’ençà el número 32 

(24/08/1922) normativitza el títol i el subtítol adequant-los a l’ortografia fabriana: El Sindicat. 

Portaveu del Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca.  

L’edició del número 100 de la capçalera (15/05/1928) resulta un extraordinari en celebració 

d’aquesta particular efemèride, en el qual hi participen personatges de la talla de Mossèn Pere 

Dausà, Emilio Vellando (Director General d’Agricultura), Ramon Blanco (Enginyer en cap de 

la Secció Agronòmica de Lleida), Mossèn Antoni Pont (Rector-Arxiprest de Cervera), entre 

d’altres, així com també diversos propietaris agraris i industrials. L’extraordinari també recull la 

història escrita i gràfica del Sindicat, de les diferents juntes i direccions. D’ençà d’aquest 

número desapareixen les seccions habituals del periòdic, que fins aleshores són: Secció Oficial, 

Impressions de mercat, Notes casolanes, De tot arreu.  

La desaparició d’El Sindicat després de 146 números mensuals bé pot relacionar-se amb l’airada 

protesta –i una possible censura o multa posterior– desfermada en aquest mateix exemplar en 
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contra dels governants i les lleis que menystenen el pagès, la pagesia i l’agricultura, i que 

regulen preus i mercats sense considerar les seves demandes i necessitats. 

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE CERVERA (1922) 

Subtítol: Publicació Oficial de l’Ajuntament.  

Període de publicació: Primer número: gener de 1922. 

Darrer número: 2, agost de 1922. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. 

Número total d’exemplars: 2 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Probablement a l’Ajuntament.  

Dimensió, format i preu: 8-9 pàgines a dues columnes; 

l’editorial, a una. Format: 29.5 x 22 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: Ajuntament de Cervera.  

Director i/o propietari: En el primer número, Antoni 

Herrera (Alcalde). En el segon número, Pau Batalla 

(Alcalde).   

Redactors i col·laboradors: Antoni Herrera, Pau Batalla, J. 

Altura i Pujada (Secretari de l’Ajuntament). 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Salat. Cervera.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: XAC. 1 (gener de 1922), 2 (agost de 1922).  

Descripció: Revista professional editada pels republicans en el seu intent d’apropar la gestió 

municipal i consistorial als ciutadans, amb un contingut ampli, variat i d’interès. La demora en 

l’aparició del segon número, si bé no comprèn una periodicitat clara, és justificada pel nou 

alcalde i director per manca de qüestions d’interès a publicar. Aquesta raó, certament, és 

atribuïble també al seu poc èxit editorial i a la consegüent desaparició. 

FULLA DOMINICAL (1925-1926) 

Subtítol: Amb llicència eclesiàstica.  

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 25.5 x 17 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Publicació d’informació i formació religiosa, de caràcter doctrinal i moral adreçada 

als feligresos. El més probable és que es tracti d’una espècie de fulletó suplementari editat per la 

Parròquia en motiu d’alguna festivitat o activitat religiosa o parroquial. Llobet afirma haver-ne 

vist dos exemplars, sense numeració, apareguts en motiu de la Setmana Santa dels anys 1925 i 

1926. Conté santoral i comentaris sobre l’Evangeli de Setmana Santa. Vegeu: LLOBET, Josep 

Maria: Bibliografia Cerverina..., op. cit., p. 74.  
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EL PREGONER COR-MARIÀ DE CERVERA (1927) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 02/01/1927. Darrer 

número: 12, desembre de 1927. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

 Número total d’exemplars: 12 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 1-2 pàgines a dues columnes. 

Format: 22 x 14 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: Arxiconfraria del Cor de Maria.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: XAC. Any I: 7 

(03/07/1927), 8 (agost de 1927).  

Descripció: Publicació religiosa informativa i formativa òrgan de l’entitat editora. Si bé 

inicialment apareix com a suplement de la revista barcelonina La Fiesta Santificada, als pocs 

números esdevé independent. Molt probablement, la professionalització editorial i empresarial 

pretesa per l’Arxiconfraria motiva la seva fi i la reconversió en L’Estel Cor-marià de Cervera. 

L’única secció que es considera fixa és: Noves.  

L’ESTEL COR-MARIÀ DE CERVERA (1927-1936) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: Octubre de 1927. 

Darrer número: 116, maig de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 116 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a dues columnes. 

Format: 22 x 14 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Arxiconfraria del Cor de Maria.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Salvador, Jesuset, Angel 

Modest, Fidel Amic, Joan de Mura. 

Impremta: Impremta Minerva. Cervera. A partir del número 

67 (abril de 1932): Impremta Arts Gràfiques Salat. Cervera. 

A partir del número 91 (abril de 1934): Impremta Arts 

Gràfiques Prunés. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: XAC. Any II: 15 (01/01/1928) – Any IX: 113 (febrer de 

1936).  

Descripció: Revista d’informació i formació religiosa, hereva i continuadora de la tasca moral i 

doctrinària d’El Pregoner Cor-marià. Inclou informació sobre consultes, moviments i activitats 

organitzades per l’Arxiconfraria, així com textos moralitzadors, instructius des de la perspectiva 

catòlica i consells i bones pràctiques de culte. També conté fragments evangèlics i màximes 

adoctrinadores. Les seccions més habituals són: Espill del Bon Cristià, Lliçó Sacra i La Paraula 

de Déu.  
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CANDIDATUS LATINUS (1928-1930) 

Subtítol: Internus ad Linquae Latinae studium apud 

Scholasticos nostrates colendum Commentarius.  

Període de publicació: Primer número: gener-febrer de 

1928. Darrer número: 12, abril-maig-juny de 1930. 

Periodicitat i regularitat: Bimestral d’edició regular. A 

partir del número 9 (juliol-agost-setembre de 1929): 

trimestral. 

Número total d’exemplars: 12 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Edifici de la 

Universitat de Cervera.. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines amb cobertes, a una i 

dues columnes. Format: 24.5 x 17 cm. La portada conté 

sumari. 

Llengua: Llatí.   

Editor: Congregació dels Claretians de Cervera.    

Director i/o propietari: Reverend Manuel Jové. 

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Francisco Morán (alies Censorino). Cos de 

redactors: els mestres del Col·legi Reverend Manuel Jové, C. Ramos, Enric Martija, Rudesindo 

Pastó. 

Impremta: Impremta Tipis Claret. Barcelona. Més endavant: Impremta Tipografia Salat. 

Cervera. Impremta Tipografia F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic editat per la comunitat claretiana de Cervera amb el propòsit de facilitar i 

fomentar l’aprenentatge de la llengua llatina entre els escolàstics claretians, principalment, però 

també al conjunt de la joventut local. En aquest cas, la seva fi es vincula a la voluntat de 

professionalitzar l’empresa editorial i educativa claretiana, tot substituint Candidatus Latinus 

per Palaestra Latina amb les mateixes característiques i objectius estructurals i editorials.  

GASETA DE CERVERA (1928-1929) 

Subtítol: Periòdic mensual.  

Període de publicació: Primer número: Gener de 1928. 

Darrer número: extraordinari sense numerar, 02/09/1929. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 21 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de les 

Verges, 23. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 10-28 pàgines amb cobertes a una 

columna. Vàries pàgines d’anuncis al inici i final de cada 

exemplar. Format: 24.5 x 17 cm. Subscripció: 5 pessetes/any. 

Número: 50 cèntims. Reprèn la numeració a l’iniciar el segon 

any de publicació. 

Llengua: Català.   

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Josep Piñol Agulló, Claudi 

Gómez Grau, Criquette, Ferran Razquin, Mohel, A. Duran Sanpere, Moi-Méme, Subdiaca, 

Faust de Dalmases.  

Impremta: Impremta Tipogràfica Minerva. Cervera.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. Col·lecció completa.  
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Descripció: Revista d’informació general, cultural i literària que pretén ser el mirall de la vida 

cerverina, tot defensant-ne l’amor vers la ciutat i rebutjant qualsevol “dèria partidista.” El 

número 9 (setembre de 1928) és un extraordinari dedicat a la Festa Major de 62 pàgines, 30 de 

les quals de text. Al començar el segon any de publicació reprèn la numeració. És a dir, 

l’exemplar del gener de 1929, que correlativament hauria de ser-ne el 13, esdevé l’1. 

Precisament en aquest número canvia el subtítol, tot esdevenint Periòdic d’informació local. Es 

publica cada mes. El darrer exemplar editat no està numerat i és un extraordinari en motiu de la 

inauguració de la sucursal del Banc Espanyol de Crèdit a Cervera. Les principals seccions que 

comprèn la revista són: Efemèrides Cerverines, Notes municipals o Notes casolanes, Notícies, 

Educatives, Espectacles, Pàgina literària, Notes esportives. 

CERVERA (1930-1931) 

Subtítol: Quinzenal independent.  

Període de publicació: Primer número: 01/01/1930. Darrer 

número: 43, 01/11/1931. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 43 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 77, 

2a. Cervera. A partir del número 3 (01/02/1930): Carrer 

Major, 97, 2n. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes, les 

darreres pàgines a publicitat i anuncis. Subscripció: 7 

pessetes/any. Número: 35 cèntims. A partir del número 3 

(01/02/1930), número a 30 cèntims i subscripció fora de la 

vila a 7.5 pessetes/any. D’ençà el 20 (15/10/1930) el nombre 

de pàgines es redueix a 4-6 i s’edita a tres columnes.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.     

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: K’ Angol, Sàtir, Fra Fulgenci, Mohel, Pitómetre, Jaime Guiu, 

Desperdicios. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Salat. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista.      

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.  

Descripció: Quinzenari d’informació general, cultural i literària que barreja la crítica 

sociopolítica amb la sàtira; l’humor amb la censura. Apareix per vetllar i treballar per Cervera. 

Afirma la seva independència editorial i la seva total desvinculació de cap força política. A 

partir del número 3 (01/02/1930) el subtítol esdevé: Periòdic quinzenal independent. Malgrat la 

seva naturalesa juganera i festiva, aquesta s’arracona progressivament amb el pas dels números i 

de l’aferrament de la censura dictatorial, i inicia una certa politització en l’òrbita d’Acció 

Catalana. De fet, en el número 20 (15/10/1930) anuncia un canvi de contingut en el periòdic, tot 

abandonant definitivament els motius satírics i humorístics i consolidant-se com un periòdic 

d’informació i literari. Talment, informa del pas de l’edició quinzenal a setmanal a partir de 

1931, si bé finalment es manté quinzenalment. En la primera etapa, les seccions habituals són: 

Nota quinzenal, Esport, Pequeñeces, Espectacles, Religioses, Noticiari, Iniciativa benèfica. 

Arran de la reorientació de la línia editorial apareixen De Catalunya i De la Península i les 

seccions esportiva i d’espectacles desapareixen.  

PALAESTRA LATINA (1930-1936) 

Subtítol: Menstruus de Latinitate Commentarius.  

Període de publicació: Primer número: Octubre de 1930. Darrer número: 54, juny de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular, per bé que s’edita únicament durant el curs 

escolar: d’octubre a juny.  
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Número total d’exemplars: 54 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Edifici de la 

Universitat de Cervera. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines amb cobertes i a una o 

dues columnes. Algunes pàgines amb anuncis. A la portada 

de cada número hi consta el sumari. Format: 24 x 17 cm. 

Llengua: Llatí i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Congregació dels Claretians de Cervera.    

Director i/o propietari: Reverend Manuel Jové. 

Redactors i col·laboradors: E. Jové, H. Martija, I. 

González, M. López, F. X. Surribas, R. Llobet, A. Mussoll, 

T. Planas. 

Impremta: Impremta Tipografia F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció 

completa.  

Descripció: Publicació hereva i continuadora de Candidatus Latinus diferenciada per un tarannà 

més professionalitzat i heterònom des de la perspectiva editorial. A aquest fet respon, per 

exemple, la introducció de la llengua castellana, per tal de fer-lo més entenedor. En efecte, però, 

ambdues capçaleres comparteixen grafisme, format, estructura i disseny. Un dels aspectes 

diferencials és que Palaestra Latina apareix únicament durant el curs escolar, entre els mesos 

d’octubre i juny, amb la intenció de reforçar l’apropament de la revista a l’alumnat i la seva 

accessibilitat i lectura per tal de consolidar-la com a publicació instructiva escolar. El número 

54 (juny de 1936) és un extraordinari de 96 pàgines en honor al poeta llatí Horaci, tot 

commemorant els mil anys del seu naixement.  

REPÚBLICA (1931-1934) 

Subtítol: Òrgan del Centre Obrer Instructiu d’Unió 

Republicana i els seus Comitès.  

Període de publicació: Primer número: 25/07/1931. Darrer 

número: 129, 20/01/1934.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 129 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Prat de la 

Riba, 2. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 8-10 pàgines a doble columna; 

l’editorial, a una. Les darreres pàgines són d’anuncis, si bé 

també se n’insereixen en algunes planes centrals. En 

definitiva, gairebé el 50% del setmanari és publicitat. Format: 

31 x 22.5 cm. Subscripció: 8 pessetes/any. Número: 0.20 

pessetes.  

Llengua: Català.   

Editor: Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana. 

Director i/o propietari: Domènec Puigredon.  

Redactors i col·laboradors: El Moro de Venècia, Maria dels Dolors R., Brauli, D’Alberty, 

Afranc, Espill, Jaume Quintana, Salvador Ambros. El Corresponsal: poblacions properes com 

Agramunt.  

Impremta: Tipografia Minerva. Cervera.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, democràtica, liberal i catalanista. 

També antieclesiàstica i anticlerical.    

Localització i números consultats: XAC. 1 (25/07/1931) – 125 (23/12/1933).  

Descripció: Periòdic polític d’opinió, d’informació política i social i de partit, portaveu de 

l’entitat editora i del partit al qual resulta adherida: l’ERC. S’autodefineix com a segona època 

del periòdic homònim publicat a inicis de segle, per bé que no se’n pot considerar més que en 
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obra i esperit. Es preocupa essencialment de problemàtica ciutadana, i s’involucra en la qüestió 

sindical i obrera. Se centra en tres àmbits geogràfics concrets: Estat (Espanya), Nació 

(Catalunya) i Municipi (Cervera). Defensa fermament la Constitució i l’Estatut republicans, així 

com els principis de democràcia, liberalisme, republicanisme i catalanisme. Simpatitza també 

amb Joventut Republicana de Cervera i amb la delegació de Palestra. El seu fervorós 

anticatolicisme el porta a confrontar amb el catòlic Avant i amb els sectors conservadors dretans 

i antirepublicans, als quals denuncia per no acatar el règim i posar-lo en perill.  

Al llarg de la seva trajectòria edita diversos extraordinaris com el número 2 (01/08/1931), per la 

qüestió de l’Estatut. D’ençà d’aquest exemplar canvia el subtítol: Publicació Setmanal. Òrgan 

del Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana i els seus Comitès Adherits. Altres 

extraordinaris publicats són el 6 (29/08/1931), per les Escoles Graduades de Cervera, el 38 

(14/04/1932), publicat per a celebrar el primer aniversari de la Segona República o el 119-120 

(18/11/1933), aparegut el dia abans de les primeres eleccions en les quals les dones poden 

exercir el dret a vot. Les principals seccions del setmanari són Del Municipi, Noticiari, Notes 

Polítiques. Quant a d’altres de menys habituals existeixen: Esports, Ciutadanes, Picadures, De 

Societat, Espectacles, Col·laboració Femenina, Obrerisme, Història de Catalunya, Comarcals, 

Economia política. 

AVANT (1932-1933) 

Subtítol: Publicació setmanal.  

Període de publicació: Primer número: 17/01/1932. Darrer 

número: 103, 31/12/1933.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 103 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Llibertat, 1. 

Cervera. 

Dimensió, format i preu: 8-10 pàgines, a dues columnes; les 

tres darreres a anuncis. L’editorial de cada exemplar es 

redacta a una columna. Format: 28 x 22 cm. Subscripció: 9.5 

pessetes/any, fora de la vila: 10 pessetes/any. Número: 20 

cèntims. 

Llengua: Català.   

Editor: No s’indica.     

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Ferran Razquin, J. Roser, N. 

Güell, Nobody, Joan d’Aló, Raimond de Cervera, Tutut. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Salat. Cervera.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora.    

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.  

Descripció: Setmanari informatiu i religiós vinculat a Joventut Catòlica, a la Federació de Joves 

Cristians, a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i a Acció Popular, per tal de renovar la dreta 

local i dotar-la d’una nova estructura sociopolítica. Tanmateix, assegura que no comprèn cap 

lligam amb cap posició política i es defineix catòlic i demòcrata. Aposta per la formació 

intel·lectual i moral i pel benestar, i desitja correspondre els sentiments cristians de la població i 

estimular les activitats ciutadanes. Tot i no ser netament un periòdic polític, electoralment es 

posiciona amb les dretes catalanes, concretament amb la Lliga, i carrega durament contra l’ERC 

a través de la ploma de Ferran Razquin. Aquest, atès que signa assíduament la crònica 

d’actualitat i d’opinió de cada número expressant el posicionament ideològic d’Avant, sembla 

ser un dels principals faedors del periòdic, sense poder-ne descartar que fins i tot el dirigeixi. La 

seva desaparició es deu a discrepàncies i desavinences amb “[...] les generacions que avui tenen 

la responsabilitat de la vida pública [...].” Les seccions fixes que inclou són: Vulgarització 

científica, Retenim d’aquesta setmana..., Locals, Municipals, Guspires, Esports. 
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BUTLLETÍ DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CERVERA (1935-1936) 

Subtítol: Delegació de la de Lleida.  

Període de publicació: Primer número: Agost de 1935. 

Darrer número: 11, juliol de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 11 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8-16 pàgines a dues columnes, si 

bé algun cop inclou articles a una columna. Les dues darreres 

pàgines són de publicitat. Format: 25 x 17.5 cm. 

Llengua: Català.   

Editor: Cambra de Comerç de Cervera.     

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.    

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic professional que s’autoproclama portaveu de les realitats, iniciatives i 

aspiracions del comerç cerverí i apareix per omplir el buit ocasionat per El Sindicat. Tracta 

aquelles qüestions d’interès per la Cambra i en divulga les activitats que organitza i realitza. 

També es dedica a promoure i vetllar per d’altres aspectes de la vida ciutadana i comarcal, tot 

publicant treballs periodístics adreçats a la prosperitat espiritual i material de Cervera, amb 

l’objectiu de revitalitzar-ne el comerç. A partir del número 6 (gener-febrer de 1936) desapareix 

el subtítol. El periòdic fineix arran de l’alçament militar del juliol de 1936 i al consegüent esclat 

revolucionari al Principat. Només compta amb una secció fixa, Locals, la resta de contingut és 

cobert amb articles i cròniques sobre diverses temàtiques com ara il·luminació, noves 

instal·lacions telefòniques, notes esportives, mercats, etc. 

L’AMIC (1935-1936)  

Subtítol: Portaveu de les Escoles Graduades de Cervera.  

Període de publicació: Primer número: Desembre de 1935. 

Darrer número: 5, maig-juny de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Escoles 

Graduades. Cervera. 

Dimensió, format i preu: 4-6 pàgines a una columna. 

Format: 22.5 x 16 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini de la primera.  

Editor: Associació d’Amics de les Escoles Graduades i els 

mestres de les Escoles.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: alumnes i professors de les 

Escoles Graduades: Jaume Magre (11 anys), Teresa Falcó (10 

anys), Enrique Parramón (13 anys), Maria Felip (12 anys), 

Pepita Huguet (13 anys), Pablo Bonet (13 anys), Jordi Cortines (10 anys), Ramon Sabaté (8 

anys), Francesc Alsinella (9 anys).  

Impremta: Impremta Secció Tipogràfica de les Escoles Nacionals Graduades de Cervera. 

Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.    

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.  
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Descripció: Publicació escolar que apareix amb l’objectiu d’impulsar el creixement i la 

protecció morals i materials dels infants i joves cerverins. Així mateix, també pretén promoure 

entre els pares i mares i en el conjunt de la ciutadania la implicació l’“empar, amor i 

comprensió” vers els infants, atès que entén que fent-ho es contribueix essencialment al pervenir 

de la ciutat. Publica articles, contes, històries, relats i d’altres produccions literàries i d’esbarjo 

dels alumnes. També algun article o ressenya elaborats pels mestres per tal de crear consciència 

o d’informar. Malgrat la iniciativa, la seva empresa és completament truncada per l’alçament 

militar del juliol de 1936.  

AUBADA (1936)  

Subtítol: Butlletí del Grup 83 “Madona Santa Maria” de la F. J. C., Cervera.  

Període de publicació: Primer número: Primera quinzena d’abril de 1936, sense concretar. 

Darrer número: 4, juny de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat.  

Número total d’exemplars: 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4-16 pàgines a una columna. Format: 22 x 16 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: Grup 83 Madona Santa Maria de la Federació de Joves Cristians de Cervera.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Els dos primers números, en format ciclostil. El tercer a la impremta Prunés i el 

quart a la impremta Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic de formació i informació religiosa i associatiu. És hereu de la línia 

endegada per Avant i portaveu del Grup 83 de la Federació de Joves Cristians de Cervera. 

Defensa i propaga els ideals d’Acció Catòlica. Vegeu: LLOBET, Josep Maria: Bibliografia 

Cerverina..., op. cit., p. 82.  

11 SETEMBRE (1938)  

Subtítol: Òrgan de les J.S.U.  

Període de publicació: Primer i únic número: 11/09/1938. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat.  

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una i dues columnes. 32 

x 22 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: J.S.U. de Cervera.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: No s’indica. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista.     

Localització i números consultats: XAC. Any I: 1 

(11/09/1938).  

Descripció: Publicació bèl·lica i política que s’ocupa de la 

guerra, la revolució, el partit i les seves joventuts. Cal situar-ne la seva aparició en un context de 

preocupació i alarma ciutadana, i d’organització de la defensa passiva de Cervera davant 

l’amenaça constant de bombardejos aeris. La revista commemora el 224è aniversari del què 

anomena “jornades heroiques de l’11 de Setembre”, en referència al llarg setge patit per la ciutat 

de Barcelona el 1714, tot creant paral·lelismes amb la situació bèl·lica existent i la necessària 

unitat del poble per defensar les seves llibertats. Així mateix, declara tenir confiança en els 



77 
 

presidents Companys i Negrín, dirigents del poble català i espanyol, i promet d’ajudar a 

contribuir en la victòria sobre el feixisme.  

VIDA PARROQUIAL (1939-1940)  

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 63 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. Inclou anuncis parroquials. Format: 24 x 

16.5 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: Tipografia Minerva. Cervera. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista d’informació i formació religiosa i parroquial. Vegeu: LLOBET, Josep 

Maria: La premsa a la Segarra, Separata Carreró de les Bruixes, Any IV, núm. 36 – juliol 1981, 

patrocinat per La Caixa d’Estalvis, Cervera, 1981, s/p. 

 

COMA I LA PEDRA, LA (el Solsonès) 

LA NUEVA ESTIRPE (1916) 

Subtítol: Periódico mensual – científico y literario.   

Període de publicació: Primer i únic número: (01/07/1916).   

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la Font, 

34. La Coma i la Pedra. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines més cobertes, a una 

columna. Sota la capçalera s’inclou sumari. Les dues 

darreres pàgines a publicitat i anuncis.  

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Tusshima, José Armengol de 

Llano, Ricardo Carsi, Escobar, Mercedes Sant, Luciano Sant. 

Impremta: Impremta de J. Miró. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: XAC. Any I: 1 (01/07/1916).   

Descripció: Periòdic cultural i literari que es defineix com un amorós de l’art, la ciència i la 

pàtria. El seu propòsit és ajudar al progrés mitjançant la ciència i la literatura i conté també 

notícies i informacions sobre boscos, excursions o caça. Les seccions habituals són: Tribuna 

pública i Notícias locales, nacionales y extranjeras. 
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CORBINS (el Segrià) 

VEU INFANTIL (1933) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: octubre de 1933. 

Darrer número: no se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Revista mancada de periodicitat i 

regularitat.   

Número total d’exemplars: Almenys, 1.   

Adreça de la redacció i/o administració: Escola Nacional 

de nois de Corbins.   

Dimensió, format i preu: 40 pàgines a una columna. La 

major part de les pàgines estan redactades només a una cara. 

Amb coberta i contracoberta. Format: 14 x 24 cm aprox. 

Gratuïta.   

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Mestre Antonio Claverol.  

Director i/o propietari: Propietari: Mestre Antonio Claverol. 

Directors: els alumnes Àngel Ros Nart, Juan Salse Camarasa 

i Jose Agustin Vila Oida.  

Redactors i col·laboradors: Alumnes de l’escola; nens i nenes entre 6 i 14 anys: Antonio Font 

(Tercer Grau), Josep Baró (Segon Grau), José Solans Serentill (Tercer Grau), Juli Miró Pampols 

(7 anys), Lorenzo Roca (Tercer Grau), Ramon Camats (Tercer Grau), Jaume Lesan (Primer 

Grau), Joaquim Matíes (Primer Grau), Benet Semis (Segon Grau), M. Torreguitar (Segon Grau), 

A. Florejachs (Segon Grau), Juan Solans, Ventura Codina, J. Griñó, Francisco Font, Jaume 

Florejachs. 

Impremta: Impremta escolar Freinet.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: IEI / APRS. s/n (octubre de 1933).  

Descripció: Publicació escolar redactada i editada pels nens i nenes de l’escola de la vila. És 

promoguda i supervisada pel Mestre Antonio Claverol, membre del Grup de mestres Batec de 

Lleida impulsor de noves eines i metodologies pedagògiques de renovació educativa 

emmirallades en les tècniques del francès Célestin Freinet. El propi Claverol explica com “[...] 

Los chicos seleccionaban letras, componían palabras, elaboraban clichés, entintaban con el 

rodillo, hacían pruebas, corregían errores, nuevamente pruebas y, cuando ya no había fallas en 

el texto, se hacía la impresión definitiva.  

Con el tiempo se tenían varios textos impresos y, con ellos, se formaban diversos ejemplares de 

nuestro cuadernillo llamado Veu Infantil. Los ejemplares impresos se intercambiaban con otras 

escuelas. ¡Era formidable!” (Vegeu: JIMÉNEZ, Fernando: “Seis experiencias de educación 

Freinet en Cataluña antes de 1939”, a Cuadernos de Aula Libre, Movimiento de Renovación 

Pedagógica “Aula Libre”, núm. 2, Fraga, 1994, p. 39). 

D’aquest fragment s’extreu la més que probable manca de periodicitat i regularitat de la revista, 

atès que s’edita quan hi ha prou material.  

Els tres directors de la publicació, cursillistas de l’escola, celebren l’adquisició recent de la 

impremta escolar i afirmen que “[...] gustosos trabajaremos con ella por entender [sic] se trata 

de una nueva tècnica al servicio de la PEDAGOGIA y que favorece la libre expresión del 

pensamiento.” Si bé no es pot precisar quants números edita ni quin és el període exacte de 

publicació, atenent la primera pàgina de l’exemplar consultat aquest n’esdevé quasi amb tota 

seguretat el primer. Amb tot, els textos que integren el número versen sobre temàtica diversa: 

des d’història i actualitat de la vila fins a reflexions i referències històriques –Els homes 

primitius, El feudalismo o Mitjans de comunicació– passant per contes i historietes inventades, 

la narració d’una excusió feta al riu o el visionat d’un film de cinema a l’escola, entre d’altres. 

En efecte, no conté seccions. Finalment, es fa efectiu l’intercanvi amb altres revistes de 
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poblacions diverses, tret característic de la línia pedagògica seguida pel Mestre Claverol i per la 

resta de publicacions freinetistes aparegudes a la demarcació en els mesos i anys següents, i fins 

el Cop d’Estat.  

CORBINS (1935-1936) 

Subtítol: Revista escolar.   

Període de publicació: Primer número: març de 1935. 

Darrer número: 3, maig de 1936.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Probablement, irregular.  

Número total d’exemplars: 3 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Escola Nacional 

de nens de Corbins, núm. 1.  

Dimensió, format i preu: 38 pàgines a una columna, més 

coberta i contracoberta. Les pàgines no estan numerades. 

Format: 14 x 24 cm aprox. Gratuïta. Il·lustracions fetes pels 

propis alumnes.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del segon.  

Editor: els i les alumnes de les quatre escoles locals. En el 

primer número: Maria Torreguitart, Mercedes Capdevila, 

Nuria Balagué, Carmen Sentañes, Juan Salvany, A. Font, J. 

Florejachs, J. Miró, A. Paijà, Joaquim Matias, Antonio Camats i Manuel Griñó. En el tercer 

número: Teresa Pujol, Pilar S. Serentill, P. Maurí Saló, Anita Vilarrubla, J. Pujol Sauret, A. 

Llovet Farré, R. Codorniu Llovera, Juan S. March, G. Florejachs, A. Pifarré, A. Font, M. 

Torreguitart, A. Paijà, J. Torreguitart i Juan S. Sagarra.   

Director i/o propietari: Mestre Juan Bautista Viñes, qui substitueix el Mestre Claverol d’ençà 

l’octubre de 1934 i en segueix l’orientació i el treball pedagògic inspirat en Freinet. 

Redactors i col·laboradors: J. Baró Sabaté, Pere Lesan Solans, U. Bieto Cabasés, Antonio 

Ortiz Giné, Rosita Codorniu, Maria Solans, Juan Solans S., Julio Miró, Antonio Font, Josep 

Bosch Sabaté, Juan Solans March, Pepeta Pàmpols, Fermina Solans, Alberto Paijà, Carmen 

Sentañes, M. Griñó Solans, Mercedes Capdevila, Antoni Camats Piqué, Nuri Balagué, J. 

Florejachs Boix, Maria Torreguitart, Joaquín Matias, Juan Salvany, Pepita Maurí Saló, José 

Pujol, Manuel Torreguitart, Teresa Pujol, A. Llobet Farré, Anita Vilarrubla, Pilar S. Serentill, 

Vicente Valera, Àngel Pifarré, G. Florejachs Segura, R. Codorniu Llovera.  

Impremta: Impremta escolar Freinet. Impressor en cap: l’alumne A. Font. En el tercer número: 

A. Font i Juan S. Sagarra.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: APRS. 1 (març de 1935), 3 (maig de 1936).  

Descripció: Revista escolar editada i redactada pels alumnes de la primera escola de nens de 

Corbins amb la col·laboració dels escolars dels altres tres centres existents a la vila: un segon de 

nens i dos més de nenes. En certa manera, és hereva i continuadora de l’anterior revista escolar 

local, Veu Infantil, atès l’esperit i la metodologia compartits a l’entorn de la tècnica Freinet. El 

seu contingut és conformat per produccions pròpies dels escolars, majorment centrades en relats 

i contes inventats o quotidians, excursions, descripcions d’animals, plantes i mitjans de 

comunicació, i alguna endevinalla i acudit. En el primer número l’alumne Antonio Ortiz descriu 

l’escola núm. 1 de nens del poble, a la qual “Con mis compañeros vamos muy contentos porque 

allí aprendemos muchas cosas.” En aquest primer exemplar també hi escriu l’inspector 

d’educació Domingo Tirado, celebrant la publicació de la revista i felicitant els alumnes i 

mestres pel resultat obtingut i pels textos editats. No conté seccions.  
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FÍGOLS D’ORGANYÀ (Alt Urgell) 

NARIEDA (1935-1936) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.   

Número total d’exemplars: Almenys, 6 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Escola de Fígols.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.   

Llengua: Català i castellà.  

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.       

Localització i números consultats: S’ha localitzat el número 6 (maig de 1936) a l’Arxiu 

Miquel Deyà de Palma de Mallorca, si bé la seva consulta és actualment restringida, fet que l’ha 

impossibilitada. 

Descripció: Publicació escolar desconeguda de la qual se’n té constància gràcies a l’intercanvi 

de publicacions amb la revista escolar Inquietud de Menàrguens. Vegeu: Inquietud, juny-juliol 

de 1936, Any II, núm. 10, p. 13. El sisè exemplar de Narieda, del maig de 1936, es conserva a 

l’Arxiu Miquel Deyà de Palma de Mallorca. Vegeu: JAUME, Miquel: Freinet a Mallorca. 

Miquel Deyà Palerm i l’escola de Consell (1930-1940), Lleonard Muntaner Editor, Palma, 

2001, p. 126.  

 

FULIOLA, LA (l’Urgell) 

COMBAT(1933) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.   

Llengua: Català.  

Editor: Possiblement, el Bloc Obrer i Camperol.    

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista.      

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista de lluita política i de partit, possiblement vinculada al BOC local. Vegeu: 

TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., 472.   
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GRANADELLA, LA (les Garrigues) 

CLARÍ (1933-1934) 

Subtítol: Portaveu de Les Garrigues. Surt cada quinze dies.   

Període de publicació: Primer número: 06/01/1933. Darrer 

número: 17, 11/09/1934. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 17 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Guimerà, 2. 

La Granadella. 

Dimensió, format i preu: 8-12 pàgines a dues columnes. 

Format: 28 x 18 cm. Subscripció: 5 pessetes/any, 2,75 

pessetes/semestre. Número: 20 cèntims.  

Llengua: Català.   

Editor: Esquerra Republicana de Catalunya.    

Director i/o propietari: J. Solé Sagarra. Ocasionalment, i 

per absència obligada de Solé, el director és V. Martí Vidal.    

Redactors i col·laboradors: Celestí Rebull, V. Martí Vidal, 

Lluís Massip, Josep Barrull, Miquel Teixidó, J. Soler Viñes, 

Fermí Palau, Ramon Arqué, J. Solé Sagarra. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, catalanista i d’esquerres.       

Localització i números consultats: BHIEI. Col·lecció completa.    

Descripció: Quinzenari polític i d’informació local i comarcal que pretén vetllar i enaltir la 

cultura comarcal, tot relacionant-la amb el debat parlamentari a l’entorn de la divisió 

administrativa i territorial del Principat. En aquest sentit, és un ferm defensor del reconeixement 

de les Garrigues naturals. Malgrat ser l’òrgan de l’ERC a la Granadella el seu contingut és 

predominantment informatiu i presenta diverses notícies de localitats comarcals i properes a la 

Granadella com Granyena, Bovera, El Soleràs o Maials. El seu lema és: Pàtria, Cultura, 

Justícia i Llibertat. Entre els números 16 (10/09/1933) i 17 (11/09/1934) se succeeix un any 

natural; al reaparèixer Clarí exposa que “per diverses circumstàncies, que nosaltres som els 

primers de lamenta, s’hagut de suspendre temporalment la publicació d’aquest quinzenal [...]”, 

si bé se’n desconeixen els motius. Tanmateix, el darrer número és la continuació del 16, 

aparegut en forma d’extraordinari per a celebrar la Festa Major local de 1933. En aquest, però, 

ja avisa que a causa de l’excés de material sobre l’esdeveniment hauria d’editar-ne un altre amb 

la resta d’informació. Tot i el pas d’un any entre ambdós, la redacció del periòdic apel·la a la 

vigència i l’actualitat de la informació que s’hi publica. Les seccions que inclou són: Secció 

d’Agricultura, Passatemps, Noves, De la comarca, Refinalls, Els poetes de secà, De Xicago a 

Gandofia, Figures garriguenques, Els esports. 

 

GUISSONA (la Segarra) 

FULLA DOMINICAL (1925) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.   

Llengua: Català.  
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Editor: Parròquia de Guissona.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.     

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació i formació parroquial i religiosa. Vegeu: LLOBET, Josep 

Maria: La premsa a la Segarra..., op. cit., s/p. 

 

JUNEDA (les Garrigues) 

LA PUBILLA (1916) 

Subtítol: Periòdic satíric.   

Període de publicació: Primer número:16/07/1916 Darrer 

número: 6, 29/08/1916.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 6 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 8 pàgines. La darrera pàgina 

totalment o parcial és dedicada a anuncis. Format: 21.6 x 

15.4 cm. Subscripció: 3 pessetes/any. Número: 5 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Associació Juvenil La Piula.    

Director i/o propietari: Ramon Arqués.  

Redactors i col·laboradors: Joan Duch (El Chante Claire), 

Palau, Batxiller, Porta-Noves, Guasilla, Referee, Ramon 

Arqués. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BHIEI. Col·lecció completa.  

Descripció: Publicació satírica i de la broma, amant de la rialla i la gatzara, que defensa i pretén 

encapçalar el progrés i l’avenç de la vila. Així mateix, té per objectiu “escombrar tot lo atraçat i 

rutinari i fer de Juneda lo mirall, l’exemple dels altres pobles.” El seu contingut és variat i 

s’ocupa de temàtica local, xafarderies, joventut, situacions quotidianes, festes i balls, gestions 

municipals i esports. El seu lema és: Ajudar al desvalgut i desenmascarar al qui obri baix les 

tenebres. El darrer número (29/08/1916) és un extraordinari en motiu de la Festa Major i de la 

història i l’actualitat de la vila. En aquest també anuncia que 

deixa de publicar, sense especificar-ne els motius. Si bé 

pretén reprendre’n la tasca, la revista no reapareix. Les 

principals seccions són: Tipos i retratets, Drapets al Sol, 

Notes locals, Clitxés de la Vila, Sport. 

L’ESCOLA (1933) 

Subtítol: Periòdic infantil.   

Període de publicació: Primer i únic número: setembre de 

1933.    

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat.    

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: L’escola de 

Juneda.   
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Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una i dues columnes. Format: 24 x 14 cm aprox.   

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: L’escola de Juneda.     

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Alumnes entre 11 i 14 anys: J. Valls, R. Roig, A. Palau, R. Flix, F. 

Sedó, J. Olivé, J. Armengol, J. Sanfeliu, J. Beà, Un de la colla, J. Plana.   

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BHIEI. 1 (setembre de 1933).   

Descripció: Publicació escolar que apareix per celebrar la Festa Major de la localitat. Està 

íntegrament redactada pels alumnes de l’escola local, atès “[...] que volem ésser homes 

conscients de nostres drets i de nostres deures.” Conté treballs de l’alumnat de temàtica literària, 

cultural, històrica, així com informació i activitats escolars i del centre.  

 

LES (l’Aran) 

EL VALLE DE ARÁN (1930-1933) 

Subtítol: Periódico escolar. Redactado y tirado por los niños 

de las escuelas aranesas. Publicación mensual.   

Període de publicació: Primer número: 01/01/1930. Darrer 

número: 11, abril de 1933.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular.    

Número total d’exemplars: 11 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Format: 14 x 22 cm. El número 11, format: 24 x 34 cm aprox. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Alejandro Rodríguez (mestre i dramaturg asturià). 

Director i/o propietari: Isaac Faro de la Vega (mestre i 

pedagog natural de Valladolid; inspector de l’Aran).   

Redactors i col·laboradors: Els redactors són alumnes de les 

escoles: Marcel·lí Sabi, Aurora Escots, Pedro Fonta, Pura 

Solano, Benjamín Becerro, José Coret, Manuel Barés. 

Impremta: Impremta Escolar de la Vall d’Aran. Les.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: FMCBL / DDDUAB. Any I: 1 (01/01/1930), 2 

(01/02/1930). Any IV: 11 (abril de 1933). 

Descripció: Periòdic escolar i estudiantil fet per alumnes de les escoles araneses de Les, Vielha, 

Canejan i Salardú, principalment. Tracta de literatura, d’història, de ciència, de poesia, etc. La 

iniciativa i la voluntat dels seus promotors és clau per a la millora educativa dels infants 

aranesos. No obstant això, és probable que la capçalera deixi de publicar en algun moment, en 

tant que entre el segon exemplar i l’onzè –no se n’han localitzat els intermedis–, se succeeixen 

tres anys i dos mesos. En aquest número s’inclouen algunes notícies referents a l’actualitat de la 

Vall, com ara la fira de bestiar de Bossòst o el Camp Escolar. Les principals seccions són: 

Costumbres i tradiciones del Valle i Problemas de imaginación. 
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LLEIDA (el Segrià) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA (1834-actualitat)
1
 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 27/05/1834.  

Periodicitat i regularitat: Bisetmanari (dimarts i divendres) 

d’edició regular. D’ençà el 1898, trisetmanari, dilluns, 

dimecres i divendres; a mesura que avancen els anys, els dies 

de publicació varien. El 1914, per exemple, dimarts, dijous i 

dissabte.  

Número total d’exemplars: No es pot precisar, atès que cada 

any inicia la numeració des de zero. Tanmateix, cada 

anualitat comprèn entre 200 i 220 números aprox. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. A 

partir de 1914: Casa de Misericòrdia. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 1-2 columnes. Format: 

24 x 18 cm aprox. Subscripció: 6 rals/mes. Fora de Lleida: 16 

rals/trimestre. Número: 6 quarts. 

Comprèn nombrosos canvis de preu de subscripció al llarg 

dels anys. D’ençà el 1898: 2-8 pàgines a 4 columnes. Format: 38 x 28 cm aprox. Subscripció: 4 

pessetes/trimestre, 7 pessetes/semestre, 12,50 pessetes/any. Fora de Lleida: 5 pessetes/trimestre, 

9 pessetes/semestre, 15 pessetes/any. Número 25 cèntims. El 1918: subscripció per a particulars 

5 pessetes/trimestre. Per a autoritats i ajuntaments 2,50 pessetes/trimestre. A partir de l’1 de 

gener de 1919: subscripció 6 pessetes/trimestre als particulars, 3 pessetes/trimestre als 

ajuntaments i autoritats. El 1923, la subscripció per a autoritats i ajuntaments: 20 

pessetes/trimestre. El 1925, subscripció per a particulars: 24 pessetes/any i 7,50 

pessetes/trimestre. Per a les autoritats, 20 pessetes/any. El 1938: 5 pessetes/trimestre a Lleida. 

Fora de la ciutat: 6,25 pessetes/trimestre.  

Amb la proclamació de la Segona República, desapareix la corona de l’escut que acompanya la 

capçalera, el qual adquireix un format quadrat enlloc d’arrodonit. El volum de 1938, l’escut de 

la capçalera és el de l’Estat franquista amb l’àliga i el lema “una, grande y libre”. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Diputació Provincial: Mariano Valero Arteta (Governador Civil). El 1898: José Giné 

Castillón. Els anys 1930-1931, l’administrador és Ramon Roca.    

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: El Governador Civil en cada cas: Mariano Valero, Federico 

Schwartz (1898), Felipe Montoya (1914), Eduardo Barroeta (1914), Joan Rovira Agelet 

(President de la Diputació, 1918), Mariano de la Vega Inclán (1918), Diego Trevilla i Paniza 

(1923), Juan Gimeno Acosta (1923), José Samaniego (1931), Luís Ventalló (1938), Fernando 

Vázquez (1938).  

Impremta: Impremta Ignacio Buxó. Lleida. A partir de 1898: Impremta Provincial de la Casa 

de la Misericòrdia. Lleida. El 1938: Impremta Provincial. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BHIEI. Col·lecció completa 1834-1933. Números solts el 

gener de 1934 i d’ençà l’abril de 1938. Els anys 1934, 1935, 1936, 1937, 1939 no s’han 

localitzat.  

Descripció: Publicació professional de caràcter administratiu i institucional dirigida a 

transmetre les ordres, disposicions i prevencions de les autoritats governatives adreçades als 

Ajuntaments i les Justícies. També inclou articles sobre agricultura, arts, indústria, comerç i 

literatura. A partir de 1898, però, esdevé únicament una publicació de l’administració i la 

justícia, la qual conté també altres qüestions com la convocatòria d’eleccions, els censos de 

                                                           
1
 Les dades incloses i tractades d’aquesta publicació s’adscriuen al període cronològic de l’estudi, des de 

la seva alta editorial i fins l’any 1939, ambdós inclosos.  
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població i les juntes provincials, la relació de candidats a cada població, els pressupostos 

municipals i provincials, les eleccions de senadors, etc. Apareix en substitució de l’extint 

Boletín Oficial de la Provincia de Cataluña, mantenint-ne la funció. Edita alguns extraordinaris, 

com ara l’Ordeno y Mando del Capità General accidental de Catalunya, Emilio Barrera 

Luyando (22/09/1923), en motiu de la nova situació política arran del Cop d’Estat de Primo de 

Rivera, o una circular del Ministeri de Guerra de 1934 cridant a files a diversos punts de la 

Península i del nord d’Àfrica (19/01/1934). La secció principal és Articulo de Oficio, si bé 

d’ençà el 1898 n’apareixen més: Parte Oficial, Ayuntamientos, Administración, Administración 

Provincial o Diputación Provincial, Administración de Justicia, Anuncios Oficiales, Gobierno 

Civil, Administración Municipal. Aquesta darrera insereix informació dels pobles i ciutats de la 

província signades pels respectius alcaldes. 

ANALES DE LA ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA (1862-1964)
2
 

Subtítol: España patrimonio de María. Todo por y para 

María.  

Període de publicació: Primer número: octubre de 1862. 

Darrer número: desembre de 1964. Reprèn la numeració a 

cada any.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: No es pot precisar, atès que 

cada any inicia la numeració des de zero. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

17. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16-24 pàgines a una columna; 

pàgines d’anuncis al inicis i al final de cara exemplar. 

Número: 75 cèntims.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Acadèmia Mariana de Lleida.    

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: J. Nin, B., L. Borrás.  

Impremta: De Corominas, impressor F. Fontanals. Lleida. A partir de 1868: Mariano Carrúez. 

A partir de 1877: Francisco Carrúez. A partir de 1878: Impremta Mariana, de Francisco 

Carrúez. A partir de 1885: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica, mariana.       

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any XXX: 2 (novembre de 1891). Any LI: 7 

(abril de 1913). Any LIV: 11 (agost de 1916). Any LVII: 6 (març de 1919). Any LXII: 4 (gener 

de 1924). Any LXIII: 8 (maig de 1925). Any LXV: 8 (maig de 1927). Any LXXII: 12 (setembre 

de 1934).  

Descripció: Publicació religiosa òrgan de l’Acadèmia Mariana que inclou els moviments i 

l’activitat mensual de l’entitat –certàmens, estudis i concursos que organitza, entre d’altres–, 

així com la relació de socis. Conté literatura, música, bibliografia, teatre. L’octubre de 1897 

publica el fulletó de l’obra Colección de Leyendas Marianas traducidas del francés por la 

Academia Bibliográfico-Mariana. El títol de la revista ha canviat el 1924: Anales de la 

Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana, i el subtítol ha desaparegut. El 1934, el títol 

torna a canviar: Todo para María, amb el subtítol Anales de la Pontificia y Real Academia 

Bibliográfico-Mariana. Les seccions que inclou són: Culto Académico, Variedades, Sección 

oficial, Advertencias, Correspondencia administrativa, El Purgatorio y la Academia, 

Necrología.  Altres de no habituals són: Noticias de la Academia, Nuevos socios, Recortes. 

 

                                                           
2
 Les dades incloses i tractades d’aquesta publicació s’adscriuen al període cronològic de l’estudi, des de 

la seva alta editorial i fins l’any 1939, ambdós inclosos.  
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BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE LÉRIDA (1862-

actualitat, en quatre èpoques)
3
 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número (1a època): desembre de 1892. 

Primer número (2a època): 2, 10/01/1893. Darrer número (2a 

època): desembre de 1914. Primer número (3a època): 1, 

09/01/1915. Darrer número (3a època): juliol de 1936. Primer 

número (4a època): 31/05/1938. Darrer número: no se’n té 

constància.  

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. Indica que “se publicara siempre que lo requiera 

el servicio eclesiástico.” 

Número total d’exemplars: No es pot precisar, atès que 

cada any inicia la numeració des de zero. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8-32 pàgines, amb coberta i 

contracoberta i a 1-2 columnes.  Format: 24x 14 aprox. En el 

número 407 (27/04/1882) ha reduït l’extensió a 16 pàgines a una columna. També conté sumari. 

En la segona època canvia el disseny de la capçalera, afegeix segona època i subtítol. També 

sumari.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, llatí. A partir de 1915, també esporàdicament català.  

Editor: Diòcesi de Lleida. D’ençà 1915: Bisbat de Lleida.     

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Canonge José Casals, Gregorio Moratinos, Rafael Fábregas, 

Jacinto Mur, Julián Estrada, Francisco Pujal; els diferents bisbes de Lleida: Mariano Puigpelat, 

José Messeguer, Tomás. 

Impremta: No s’indica. A partir del 407 (27/04/1882): Impremta de Montes Hermanos. Lleida. 

A partir de la segona època (10/01/1893): Impremta Mariana. Lleida. En el 4 (01/03/1923): 

Impremta catòlica de Jaime Miró. Lleida. L’any 1938: Impremta Mariana. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 74 (12/11/1867). Vol XIV: 407 (27/04/1882). 

Vol. III: 2 (10/01/1893). Vol. IV: 10 (01/05/1894). Vol. V: 1 (05/01/1895). Vol. XX: 1 

(12/01/1912). Vol. XXII: 23 (25/11/1911). Vol. XXV: 1 (09/01/1915). Vol. XXVIII: 22 

(16/11/1918. Vol. XXXIII: 4 (01/03/1923). Vol. XXXVIII: 1 (15/01/1929). Vol. XLVII: 1 

(31/05/1938), 2 (31/08/1938). Vol. XLVII: 4 (10/02/1939), 5 (03/03/1939), 6 (03/04/1939). 

Descripció: Publicació religiosa sobre la Diòcesi, primer, i el Bisbat, després. Inclou 

encícliques i Reials Ordres del Papa, així com informacions i notícies locals, diocesanes i 

mundials sobre la fe, la cristiandat i els esdeveniments relacionats. Especialment també sobre 

Itàlia i el Vaticà. Es dirigeix tant a la comunitat creient i practicant com també estrictament a 

clergats, bisbes, arquebisbes i representants de l’orbe catòlica. Exposa el moviment del Bisbat, 

les accions i els esdeveniments i inclou jurisdicció eclesiàstica i qüestions administratives i 

econòmiques relacionades amb les propietats eclesiàstiques, hisenda, impostos, etc. També la 

celebració de festes i commemoracions religioses i litúrgiques. A partir de la tercera època, es 

rebateja com a Boletín Oficial del Obispado de Lérida. 

Amb l’esclat revolucionari de 1936 és obligada a suspendre’n l’edició i reapareix el 31 de maig 

de 1938: “[...] después de dos años de obligado silencio ¡cuántas cosas no podrían consignarse! 

[...] Mirando al pasado bienio nos anonada el panorama desolador de nuestra querida Diócesis, 

presa del vendabal furioso de la revolución marxista que se llevó tantas personas queridas de las 

que tanto podían aún esperar la Iglesia y la Patria [...].” El 3 d’abril de 1939 publica una 

                                                           
3
 Les dades incloses i tractades d’aquesta publicació s’adscriuen al període cronològic de l’estudi, des de 

la seva alta editorial i fins l’any 1939, ambdós inclosos.  
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Circular con motivo de la victória dels franquistes, en la qual anuncia que “Después de más de 

treinta y-dos meses de lucha heroica por parte de nuestro Glorioso Ejército contra los enemigos 

de la Religión y de la Patria, ha aparecido de nuevo en el cielo de España el arco iris de la paz. 

“La guerra ha terminado” nos dijo nuestro invicto Caudillo, en su histórico parte oficial del 1º 

de los corrientes. Días son, pues, éstos, amadísimos hijos, de intensa alegría por el bien inmenso 

de la paz, que aleja la inquietud de nuestros corazones, los peligros de nuestros combatientes, y 

la zozobra de nuestros hogares, envolviendo a la nación toda en un ambiente de dulce 

serenidad.” No conté seccions fixes, però al llarg de la seva trajectòria apareixen: Sección 

Oficial, Junta Diocesana, Anuncio, Curia Eclesiástica, Cuentas del Culto, Necrología, 

Bibliografía, Sección documental.  

EL PAÍS (1879-1936) 

Subtítol: Diario de Lérida.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Primer localitzat: 428 (any II, 19/08/1880). 

Darrer número: No se’n té constància. Darrer localitzat: 

16.162, 17/10/1934. 

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. 

Experimenta una suspensió entre el 20 d’abril i el 2 de maig 

de 1918. 

Número total d’exemplars: Almenys, 16.162 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 19. 

Lleida. En el 5.341 i endavant: Major, 47, baixos i Blondel, 

24. Lleida. Més endavant, únicament: Major, 47, baixos. 

Lleida. A partir del 8.623 (16/08/1908): Plaça Berenguer IV. 

Lleida. A partir del número 9.675 (16/01/1912): Carrer 

Estoreria, 10 principal. Lleida. En el número 10.859 i 

endavant: Rambla de Ferran, 7, entresòl i Curtidors, 10, 

baixos. Lleida. A partir del número 10.951: Plaça Berenguer IV. Lleida. En el número 11.208: 

Major, 5, baixos. Centre Liberal. Lleida. En el número 11.448 (02/05/1918) i endavant: 

Acadèmia, 2 i Catalunya, 19. Lleida. En el 12.801 (02/01/1923): Cavallers, 6, baixos. Lleida. En 

el número 13.202 (28/04/1924): Marqués de Vila Antonia. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 35.7 x 25.7 cm. Subscripció a 

Lleida: 6 rals/mes; 14 rals/trimestre; 28 rals/semestre; 50 rals/any. Subscripció fora: 16 

rals/trimestre; 30 rals/semestre; 56 rals/any. Estranger i ultramar: 32 rals/trimestre. Número: 2 

quarts. En el número 1.650, el número a 5 cèntims. En el número 6.171: 4 pàgines a 5 

columnes; format de 50 x 34 cm; subscripció a Lleida: 1.50 pessetes/mes; 3.50 

pessetes/trimestre; 12.50 pessetes/any. Fora de Lleida: 4 pessetes/trimestre; 7.50 

pessetes/semestre; 14 pessetes/any. Estranger i ultramar: 8 pessetes/trimestre. A partir del 

número 2.502: 1.50 pessetes/mes i número a 5 cèntims. A partir del número 10.859: 3,50 

pessetes/trimestre, 13,50 pessetes/any. A partir del 10 de gener de 1923: 6 pessetes/trimestre i 

número a 10 cèntims. En el número 13.202 (28/04/1924), 4 pàgines a 6 columnes. A partir de 

1929: 4-6 pàgines a 6 columnes. 

Llengua: Castellà. Arran de la proclamació de la Segona República, bilingüe amb predomini 

del castellà. A partir de 1933, predomini del català fins a l’exclusivitat. 

Editor: No s’indica.      

Director i/o propietari: Entre el febrer de 1897 i el setembre de 1898: David Felip. A inicis del 

segle XX: Valeri Serra. A finals de la dècada dels deu: Joan Rovira Agelet. A finals de 1923: 

Estanislau de K. Montanya Pradera. Durant la dictadura: Joan Serradell (liberal).  

Redactors i col·laboradors: Al llarg de la seva trajectòria: Augusto Jeréz, Julio Nombela, 

Enrique Fevre, Fabián Vidal, Pedro Mata, J. B. Tirant, Dionisio Pérez, Emilio Junoy, Guy de 

Maupassant, A. Saissy, José Serrat, Manuel Florensa. En la Segona República: Cartia, Rovira i 

Virgili, J. Pujol i Cercós, Francisco Vera, G. Latasa, Francesc Madrid, Humbert Torres, 
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Clarandra, Frederic Godàs.El Corresponsal: Madrid, Isona, Tremp, Solsona, Mollerussa, Artesa 

de Segre, Vielha, Ponts. A. Lorette: Paris. 

Impremta: Impremta José Sol Torrents. Lleida. En el número 5.341 i endavant: Impremta La 

Modelo. Lleida. A partir del número 5.361: Impremta “El País”. Lleida. A partir del número 

8.159: Impremta Josep A. Pagès. Lleida. En el 8.673 (14/10/1908): Impremta Sol i Benet. 

Lleida. En l’11.448 (02/05/1918) i endavant: Impremta El País. Lleida. A partir del número 

14.317: Impremta Tall. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Originalment, mancat 

d’orientació en aquest camp, si bé des d’inicis del segle XX i 

fins 1916 adopta l’orientació liberal-demòcrata i 

antirepublicana. A partir d’aquesta data, també defensa de 

l’autonomisme. Durant el període dictatorial, defensa els 

liberals (partit al qual pertany el germà del propietari del 

diari Enric Serradell). Per la campanya de les eleccions de 

l’abril de 1931 es defineix com a independent i no demana el 

vot per ningú en concret. Durant la República s’apropa al 

republicanisme i al catalanisme de Macià i Companys 

(ERC). 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció 

extensa entre 1897 i 1934.  

Descripció: Diari d’informació local, provincial, estatal i 

internacional i política que apareix amb la intenció d’ésser el 

diari de tot Lleida, de la qual en defensa els seus interessos i 

n’informa. A finals del XIX adopta una postura ideològica i política propera al partit 

conservador de Francesc Costa i Ramon Soldevila. No és catalanista però tampoc combat el 

catalanisme; el respecta. A partir de 1916, seguint la direcció del Partit Liberal, esdevé 

autonomista i el 1919 portaveu de la Unión Monárquica Nacional. En les eleccions de l’abril de 

1931 es mostra independent i un cop proclamada la Segona República, amb la victòria de les 

esquerres catalanistes a Catalunya, s’atansa a l’ERC. És, sens dubte, un dels principals 

exponents per conèixer la història de Lleida de l’etapa que abraça.  

 D’ençà el febrer de 1909 publica un suplement mensual il·lustrat de caràcter cultural i literari, 

en el qual hi col·laboren Àngel Guimerà, Eduard Aunós i Romà Sol, entre d’altres, i és gratuït 

per als subscriptors. Se n’han localitzat els 4 primers exemplars, de febrer a maig. El 22 

d’octubre de 1916, conjuntament amb El Pallaresa, publica un extraordinari en motiu de 

l’Assemblea Liberal Autonomista de la Província de Lleida, i els dies 14 i 15 d’abril de 1931 

n’edita dos anunciant la proclamació de la Segona República i celebrant l’exili d’Alfons XIII. 

Al llarg de la seva dilatada trajectòria comprèn diversos canvis de subtítol, tot adequant-los a la 

conveniència política de cada moment: En el número 5.341 (01/01/1897) i endavant: Diario 

liberal independiente. En el número 8.025 (12/04/1903): Diario independiente. A partir del 

número 9.361 (01/01/1911): Diario Liberal. En el número 11.448 (02/05/1918) i endavant: 

Diario de información, notícias y avisos. A partir de l’1 de novembre de 1923: Diario 

independiente. Decano de la Provincia. A partir del número 15.436 (26/09/1932): Diario 

republicano independiente. Decano de la Provincia.  

Les seccions s’alteren i es modifiquen amb el pas dels números i dels diferents contextos 

sociopolítics: Crónica, Boletín del día, Alcance de la prensa, Alcance telegráfico, Sección de 

anuncios, Notas oficiales, Bibliografia, Nuestros corresponsales, Información regional, Alcance 

particular, Ecos de Madrid o Madrid, Espectáculos, Notas del día, De la capital y de la 

provincia, Síntesis telefónica de todas partes, Vida deportiva, Información telegráfica y 

telefónica. 
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DIARIO DE LÉRIDA (1886-1931) 

Subtítol: Dedicado al fomento y defensa de los verdaderos 

intereses morales y materiales de esta capital y su provincia. 

(Originalment, apareix a la darrera plana).  

Període de publicació: Primer número: 01/01/1886. Darrer 

número: 14.945, 14/06/1931.   

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. 

Experimenta una suspensió breu a inicis de 1920 degut al 

“lockout declarado por el Arte de Imprimir.” 

Número total d’exemplars: Almenys, 14.945 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer 

Caldereries, 10, 3a. Lleida. A partir del número 30: 

Acadèmia Mariana. Lleida. A partir del número 86: Major, 

26, 3r. Lleida. En el número 261: Major, 28, entresòl. Lleida. 

En el número 698: Major, 3, 1a. Lleida. En el número 4.477, 

redacció: “Círculo de Lérida”, Major, 71, principal. Lleida. 

Administració: Impremta Josep A. Pagès. Major, 49. Lleida. 

En el número 4.741, redacció: Major, 108, principal. Lleida. Administració: impremta Pagès. 

Lleida.  En el número 6.057, redacció: Major, 13, entresòl. Lleida. Administració: Blondel, 7. 

Lleida. En el número 6.379: Major, 36, 1a. Lleida. A partir del número 8.366: Rambla de 

Ferran, 45. Lleida. En el número 8.437: Rambla Ferran, 45. Lleida. En el número 13.692: Clavé, 

10. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines, la darrera a anuncis, a 3 columnes. Format: 42 x 36 cm 

aprox. Subscripció: 1 pesseta/mes. En el número 4.477 i endavant, 4 pàgines a 4 columnes, 

mantenint la darrera d’aquestes a anuncis. En el número 4.741, subscripció: 1 pesseta/mes; 

estranger i ultramar 3 pessetes/mes. En el número 6.057, el número a 5 cèntims i subscripció 3 

pessetes/trimestre Península; 24 pessetes/trimestre estranger i ultramar.Molt sovint, des 

d’aleshores, la primera plana i la darrera estan copades d’anuncis publicitaris. A partir del 

número 8.366, subscripció: 1,25 pessetes/mes, 3,50 pessetes/trimestre. Fora de la Península, 25 

pessetes/any. En el número 8.437, 4 pàgines a 5-6 columnes i subscripció: 1.25 pessetes/mes 

Península, 3.50 pessetes/trimestre Península, 25 pessetes/any estranger i ultramar. El número 

12.158, 2 pàgines a 6 columnes i subscripció: 1.25 pessetes/mes, 3.50 pessetes/trimestre, 7 

pessetes/semestre, 14 pessetes/any. El número 13.022, 4 pàgines a 4 columnes. El número 

14.186, pàgines a 6 columnes. 

Llengua: Castellà. A partir de 1909 en endavant, esporàdicament algun article en català. 

Editor: No s’indica.      

Director i/o propietari: No s’indica. El 1888: Joan Santiago Griñó (fundador i president de 

Joventut Catòlica). El 1914 ho era Josep Pifarré.  

Redactors i col·laboradors: Consell de Redacció: Bonaventura Pelegrí, Domingo de Gomar, 

Salvador Fábrega, Felipe de Gomar, José Chavarría, Mariano Sesé. 

Altres redactors: Blai, Plinio, Oscar, P. Tos. Signant El Corresponsal a infinitat de pobles i 

ciutats com Sanahuja, Bellvís, Osca, Cervera. Vicente Bosch: Talarn. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. En el número 512: Impremta Casa de la Misericòrdia. 

Lleida. En el número 4.477: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. En el número 6.057: 

Impremta T. Susany. Lleida. En el número 6.379: Impremta R. Farré. Lleida. Més endavant: 

Impremta Josep A. Pagès. Lleida. A partir del número 8.358: Impremta Diario de Lérida. 

Lleida. A partir del número 8.366: Impremta El Diario de Lérida. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació integrista, tradicionalista, catòlica i antiliberal.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa dels anys 1886-1921 i 

1925-1931.  

Descripció: Periòdic informatiu i polític de tarannà integrista, antiliberal i catòlic. Conté 

informació de tot tipus, essent-ne la principal la social, política i religiosa d’àmbit local, estatal i 

internacional. El seu antiliberalisme es palesa quan afirma que són les “modernas libertades” la 

causa de la decadència i la desgràcia de la societat espanyola. Així, en fa responsables als 
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republicans i als liberals, i al tornisme parlamentari i governamental que exerceixen. Manté 

alguna pugna dialèctica amb El Correo de Lérida.  

D’ençà l’1 de gener de 1909, el número 8.366, el títol esdevé El Diario de Lérida. Al Fons Sol-

Torres de la Universitat de Lleida s’ha localitzat el número 16 (03/05/1885, Any I) d’El Diario 

de Lérida, si bé es pot afirmar que no es tracta de la mateixa capçalera, atès que Diario de 

Lérida apareix de bell nou l’1 de gener de 1886 indicant número 1 i any I. Certament, però, 

esdevé un periòdic igualment catolico-tradicionalista, fet que constata la connexió simbòlica 

entre ambdós títols, més enllà de les semblances de la capçalera, degut al lloable afany i els 

incansables intents del carlointegrisme local en traduir el seu predomini sociocultural a la 

palestra periodística amb un veritable òrgan de partit i d’opinió. El mateix 1909 inicia un 

Suplemento dedicado á los agricultores y obreros y gratuito para los suscriptores. Sale todos 

los lunes”, del qual se n’han localitzat els números 2, 3, 4 i 15. Aquest suplement conté diverses 

seccions: Notas comerciales, Mercados de la Provincia, Calendario agrícola, Efemérides 

diocesanas, Sección de noticias, Notas útiles, Sección religiosa, Información telegràfica y 

telefónica. Publica un extraordinari, el número 7.482, en honor al nou Bisbe de Lleida Juan 

Antonio Ruano Martin, i un altre, el número 8.473, en motiu de les Festes de Sant Anastasi de 

Lleida. Per a les eleccions del 12 d’abril de 1931 dóna suport a la candidatura d’Ordre Social de 

les dretes catalanes. Tanmateix aquell juny s’acomiada en tant que percep de l’opinió pública la 

seva obsolescència després de 46 anys de publicació. El seu substitut és El Correo.  

Al llarg de la seva trajectòria experimenta diversos canvis de 

subtítol. De fet, a partir del número 25 desapareix, si bé 

d’ençà el 8.606 esdevé Periódico íntegro-regionalista. 

Política ensalzada y bendecida por S. S. Pío X. El de más 

circulación y tamaño en esta provincia. A partir del número 

8.719 el modifica, esdevenint Periódico íntegro-regionalista. 

Política ensalzada y bendecida por S. S. Pío X. El de más 

circulación en esta provincia. A partir del número 9.006, 

novament desapareix, per bé que d’ençà el 10.314 es 

subtitula Periódico católico de Información, Noticias y 

Anuncios. A partir del número 10.626 comprèn una nova 

modificació: Periódico católico de información nacional y 

anuncios, mentre que a partir del número 10.842 reprèn el 

subtítol anterior. D’ençà l’exemplar 12.384 es subtitula com 

a Periódico católico, mentre que la darrera modificació 

l’experimenta el 13.692 i endavant: Periódico católico. 

Defensor  de los intereses morales y materiales de la Provincia. 

Les principals seccions habituals del diari són: Correspondencia, Crónica, Noticias generales, 

Indicador religioso o Sección religiosa o Religiosas, Sección de anuncios, Sección comercial o 

Notas comerciales, Servicio telegráfico o Alcance telegráfico o Sección telegráfica, De todo un 

poco..., Reportatges culturals, Notas de actualidad, Crónicas leridanas, Hoja Agrícola 

Semanal, Notas útiles, De Barcelona, Ofertas y demandas.  

EL MAGISTERIO LERIDANO (1887-1936, en tres èpoques) 

Subtítol: Organo de la Asociación de Maestros de la Provincia.  

Període de publicació: No se’n té constància del període de les dues primeres èpoques. Quant a 

la tercera, primer número: agost de 1918. Darrer número: 799, 26/03/1936.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 799 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Sant Joan, 12, 3a. En la tercera època, 

Direcció: Sant Antoni, 6, 2a. Administració: Catalunya, 10, 2a. El 1925, administració a Escales 

de San Llorenç, 13, 3r, 2a. El 1928, administració a La Palma, 27, 2a. El 1929, administració a 

Major, 49, 4t. El 1934, administració a Rambla d’Aragó, Lletra I, 3a.  
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El 1936, administració al Casal del Mestre. Avinguda de 

Blondel, 13, principal. Lleida, i direcció a Rambla d’Aragó, 

33, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Subscripció: 1,5 pessetes/trimestre, 3 pessetes/semestre, 6 

pessetes/any. En la tercera època, subscripció per als socis 4 

pessetes/any i 1 pesseta/trimestre. Per als no socis: 8 

pessetes/any i 2 pessetes/trimestre. Número: 25 cèntims. El 

1925: 10 pessetes/any i 3 pessetes/trimestre. Número: 30 

cèntims. 

Llengua: Castellà. En la tercera època introdueix 

progressivament el català fins que es catalanitza per complet. 

El març de 1936 ja es titula El Magisteri Lleidatà.  

Editor: Associació de Mestres de la Província de Lleida.   

Director i/o propietari: Mariano Aguilar. En les altres 

èpoques, no s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. En la tercera època: Felix Sarrablo, J. 

Lorda, Emilio Tost, Concepción S. Amor. 

Impremta: Impremta J. Sol. Lleida. En la tercera època: Arts Gràfiques Sol i Benet. Lleida. El 

1925: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Primera 

època: Any VI: 7 (16/02/1892). Tercera època: Any I: 3 

(05/09/1918). Any VIII: 273 (26/02/1925). Any XI: 423 

(22/03/1928), 457 (20/12/1928). Any XII: 464 (07/02/1929). 

Any XVII: 718 (07/07/1934). Any XIX: 799 (26/03/1936). 

Descripció: Publicació professional dirigida als mestres que 

conté informacions tècniques, reglaments, lleis, gestió de la 

Junta, etc. En la tercera època canvia el subtítol: Revista de 

Primera Enseñanza. Organo Oficial de la Asociación de 

Maestros de la Provincia de Lérida. Mentre que en el procés 

de catalanització, aquest esdevé Revista de Primera 

Ensenyança. Òrgan de l’Associació de Mestres de la 

província de Lleida. Altrament, en el número 457 

(20/12/1928) inclou la Reforma Universitària amb els nous 

Plans d’Estudis aprovats. Les seccions originals són Sección 

Oficial i Crónica, si bé a la tercera època també apareix la 

Sección de Notícias o Noticiari.  

HOJA DOMINICAL (1891-1925) 

Subtítol: Parroquia de San Juan Bautista. Lérida.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: primer diumenge de febrer de 

1925.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància, atès que 

la numeració s’inicia des de zero a cada any de publicació. 

Publica uns 52 números per any.  

Adreça de la redacció i/o administració: Parroquia de Sant 

Joan Baptista. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 1-2 columnes. Format: 

17 x 10 cm. Il·lustrada. Reinicia la numeració cada any.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Parròquia de Sant Joan Baptista de Lleida.   
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Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Miró. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any XXXII: 1 (1r diumenge de gener de 

1923) – 38 (setembre de 1923), 43 (4rt diumenge d’octubre de 1923) – 47 (4rt diumenge de 

novembre de 1923), 49 (2n diumenge de desembre de 1923), 51 (4rt diumenge de desembre de 

1923), 52 (4rt diumenge de desembre de 1923). Any XXXIII: 12 (4rt diumenge de març de 

1924), 14 (1r diumenge d’abril de 1924), 16 (3r diumenge d’abril de 1924), 17 (4rt diumenge 

d’abril de 1924), 18 (1 diumenge de maig de 1924), 22 (1r diumenge de juny de 1924), 24 (3r 

diumenge de juny de 1924), 25 (4rt diumenge de juny de 1924), 28 (2n diumenge de juliol de 

1924), 40 (1r diumenge d’octubre de 1924), 41 (2n diumenge d’octubre de 1924), 52 (4rt 

diumenge de desembre de 1924). Any XXXIV: 3 (3r diumenge de gener de 1925), 5 (1r 

diumenge de febrer de 1925). 

Descripció: Publicació d’informació religiosa i parroquial que publica les festivitats litúrgiques 

de la setmana, comentaris evangèlics, anuncis, notícies del culte i articles formatius pels fidels. 

Les principals seccions que conté són: Fiestas de la Semana, Evangelio, Estadística parroquial, 

Cultos durante la semana, Patrón de la Semana, Devoto novenario.  

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA (1892-1927) 

Subtítol: PP. Franciscanos.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 4t diumenge de setembre de 

1927.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància, atès que 

la numeració s’inicia des de zero a cada any de publicació.  

Adreça de la redacció i/o administració: Administració: 

Canuda, 10. Barcelona.    

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 

24.5 x 14.3 cm. Il·lustrada. A partir del número 15 (abril de 

1920), el format es redueix: 21.5 x 12.5 cm aprox. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Associació d’Eclesiàstics per l’Apostolat Popular.   

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Catòlica de J. Miró. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any XXIV: 39 (26/09/1915). Any XXIX: 15 

(2n diumenge abril 1920). Any XXXII: 21 (4t diumenge maig 1923). Any XXXVI: 39 (4t 

diumenge setembre de 1927). 

Descripció: Revista amb caràcter de fulla dominical. Conté articles de formació i doctrina 

catòlica, religiosa i eclesiàstica, informa dels moviments de l’Església i honora Sant Antoni de 

Pàdua. Les seccions habituals són: Fiestas de la semana, Comentario, Evangelio, Patrones de la 

semana, Cultos de la semana.   

EL AVISADOR DEL MAGISTERIO (1893-1918, en dues èpoques) 

Subtítol: Revista de Primera Enseñanza. Órgano oficial de la Asociación de Maestros de la 

provincia de Lérida. Se publica los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes.  

Període de publicació: Primera època: No se’n té constància. Primer número (2a època): 1902. 

Darrer número: 990, 09/05/1918. 

Periodicitat i regularitat: Cada 5 dies. En el número 334 (13/06/1907) i endavant: setmanal. 

Edició irregular.  
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Número total d’exemplars: 990 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 49. 

Lleida. En el número 297 (25/11/1906) i endavant, la 

redacció es trasllada a Torregrossa, on resideix el director. El 

número 334 (13/06/1907), la redacció a Lleida. En el número 

380 (07/05/1908) i endavant, direcció: Palma, 6-8. Lleida. En 

el número 575 (25/01/1912) i endavant, la direcció s’ubica a 

la seu de la redacció i l’administració. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. La 

darrera pàgina a anuncis. Format 32 x 21 cm aprox. Gratuït 

pels associats. En el número 379 (30/04/1908) i endavant, 

subscripció: 6 pessetes/any, 8 pessetes/semestre. En el 

número 974 (17/01/1918), subscripció: 6 pessetes/any, 3 

pessetes/semestre. 

Llengua: Castellà. Molt esporàdicament, d’ençà 1914 algun 

article en català. 

Editor: Associació de Mestres de la Província de Lleida.    

Director i/o propietari: No s’indica. En el número 297 i endavant, Vicente Ferrer (President de 

l’Associació). El número 334 ja no hi consta. 

Redactors i col·laboradors: Juan Solans, Ramón Camps, Vicente Solé, Antonio Perelló, Luís 

Igualada, Fortunato Fontana, Jaime Garret, José Maria Nadal. Corresponsal a Barcelona: J. 

Llarena.  

Impremta: Impremta Josep A. Pagès. Lleida. En el número 974 i endavant: Impremta de Vda i 

fills de Pagès. Lleida. En el número 990: Impremta Fills de Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST: Segona època: Any XI: 164 (05/01/1905) – 

169 (30/01/1905). Any XII: 297 (25/11/1906) – 301 (15/12/1906), 303 (22/12/1906), 304 

(30/12/1906). Any XIII: 334 (13/06/1907) – 339 (18/07/1907). Any XIV: 379 (30/04/1908), 380 

(07/05/1908), 385 (10/06/1908). Any: XVIII: 575 (25/01/1912), 577 (08/02/1912), 578 

(15/02/1912). Any XX: 777 (26/03/1914). Any XXIII: 974 (17/01/1918), 990 (09/05/1918). 

Descripció: Publicació de caràcter professional, òrgan de l’associació editora. Conté informació 

d’interès per als associats i disposicions oficials, així com tracta sobre gestions i moviments de 

l’associació i la relació amb les diferents seccions territorials. Vetlla per “La instrucción y la 

defensa de los intereses de todos los Maestros asociados de esta provincia.” Conté les seccions 

Noticias, Variedades, Correspondencia administrativa, Sección de anuncios, Disposiciones 

oficiales, Notas regionales, Sección oficial, Notas pedagogicas. 

EL PALLARESA (1895-1923, en quatre etapes) 

Subtítol: Diario liberal independiente.  

Període de publicació: Primer número: 15/02/1895. Darrer 

número (1a etapa): octubre de 1906. Primer número (2a 

etapa): 01/11/1906. Darrer número (2a etapa): abril de 1918. 

Primer número (3a etapa): 26/04/1918. Darrer número (3a 

etapa): octubre de 1919. Primer número (4a etapa): octubre 

de 1919. Darrer número: No se’n té constància. Darrer 

localitzat: 8.069, 22/07/1919.   

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. Durant el 

mes de gener de 1919 una vaga de tipògrafs l’obliga a editar 

conjuntament amb El Correo de Lérida. 

Número total d’exemplars: Almenys, 8.069 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 19. 

Lleida. Poc després, aquell mateix any: Major, 42, principal. 

Lleida. En els darrers mesos de 1896: Plaça Paeria, 3, 2a. 

Lleida. A partir del 22 de maig de 1902: Major, 19, 1a. 
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Lleida. El 1903: Plaça Paeria, 3, 2a. Lleida. El 1905: Plaça Berenguer IV. Lleida. El 1909: 

Catalunya, 7. Lleida. A partir del 13 de març de 1913: Acadèmia, 2 i Catalunya 19. Lleida. El 

17 de juny de 1918: Plaça Berenguer IV. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 55 x 39 cm. Subscripció: 1.50 

pessetes/mes; 3.50 pessetes/trimestre. Ultramar i estranger: 8 pessetes/trimestre; 15 

pessetes/semestre; 25 pessetes/any. Número: 5 cèntims. A partir de l’1 de novembre de 1906 fa 

dues edicions, una de matí per als subscriptors de fora de Lleida i una de nit, per als de la 

capital. El número 3.318 ha canviat el format i el disseny de la capçalera. La tipografia del títol 

era arrodonida enlloc de l’allargada original. Els números vistos de 1907 comptaren amb 2 

pàgines a 3-5 columnes. A partir del 10 de maig de 1918 (7.756) incorpora l’escut amb les 

quatre barres entre les dues paraules que conformen el títol. 

Comptà amb 4 pàgines a 3 columnes. En la darrera etapa, alguns números compten només amb 

dues planes. 

Llengua: Castellà. En la tercera etapa, català. En la darrera, bilingüe.  

Editor: Els respectius propietaris.   

Director i/o propietari: Directors: Romà Sol i Mestre. En deixa la direcció a l’ésser nomenat 

Alcalde de Lleida el març de 1901. Segon director: Magí Morera (fins el 1906). Hi consta també 

la direcció de Lluís Aymerich (pseudònim “Lamparilla) a inicis de segle, però no es pot precisar 

en quin període ni quant temps. El 1914 n’és Joan Rovira i Agelet. El 1917 hi figura Francisco 

de P. Jené Aixalà. A partir de l’abril de 1918: Miquel Capdevila. El gener de 1920: Josep M. 

Xammar.  

Fundador i primer propietari: Josep Sol i Torrents. Joan Rovira Agelet, Ricard Ramos, Editorial 

Catalana SA (a partir del dia de Sant Jordi de 1918). 

Redactors i col·laboradors: Magí Morera, Farael, Arturo de Marcoartú, Alfredo Calderón, 

Eugenio Sellés, Jaime Mayora, Dr. Anda, Luís Morote, Vicente Vera, Gómez, Felip Pleyán, 

Joan Arós, M. Serra i Balaguer. Corresponsals: M. P. (Mollerussa), X. (Madrid), El 

Corresponsal (Tremp), El Corresponsal (Cervera). 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. El1909: Impremta El Pallaresa. Lleida. A partir del 

17 de juny de 1918: Impremta Sol i Benet. Lleida 

Orientació ideològica i/o política: Originalment, orientació democràtica i pseudocatalanista. A 

principis del XX, orientació liberal. En la segona etapa: monàrquico-liberal anticatalanista. En 

la tercera, regionalista nacionalista. En la darrera: novament liberal.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció 

extensa del període 1895-1918. 1919: 8.025 (01/06), 8.056 

(07/07), 8.061 (12/07), 8.069 (22/07). De la darrera etapa no 

se n’han trobat exemplars.  

Descripció: Diari d’informació general i d’interès purament 

lleidatà que pretén defensar fermament els interessos de “Este 

pedazo de la hermosa región catalana, esta olvidada 

provincia”, com anuncia a l’aparèixer. En la primera etapa 

simpatitza amb el catalanisme i tot el que envolta Catalunya i 

està vinculat al partit liberal. Tracta curosament sobre cultura, 

arts i lletres. En aquest sentit, l’11 de maig de 1895 publica 

un extraordinari en motiu de la Festa Major de Lleida. El 

1899 canvia dos vegades el subtítol: primerament es defineix 

com a Periódico literario y defensor de los intereses 

provinciales i, després, com a Periódico democrático. El 

1903 n’adopta un altre, essent Diario democrático de Lérida.  

En la segona etapa, el diari passa a ser propietat de Joan Rovira Agelet i esdevé monàrquico-

liberal i portaveu de la coalició monàrquica contrària al catalanisme autonomista i a Solidaritat 

Catalana. Els dies 22 i 23 d’octubre de 1907 edita un extraordinari en motiu de la inundació de 

la ciutat degut a la crescuda del cabal del Segre. El 1909 modifica el subtítol per Diario de 

Lérida. El 22 d’octubre de 1916, conjuntament amb El País, publica un extraordinari en motiu 
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de l’Assemblea Liberal Autonomista de la Província de Lleida. El 17 de juny de 1918 apareix 

amb el subtítol Diario de la noche.  

En la tercera etapa, amb la direcció de Miquel Capdevila, esdevé un ferm defensor del 

regionalisme i del nacionalisme catalans, orbita a l’entorn de la Lliga i es redacta en català. 

Aleshores, el subtítol esdevé Diari nacionalista de Lleida. Quan Capdevila en deixa la direcció, 

el diari retorna als seus orígens esdevenint novament liberal fins a la seva desaparició. Les 

seccions originals són: Nuestros telegramas, Sección de anuncios, Notícias, En el 

Ayuntamiento, Notas de la prensa, Desde Madrid, Mercados, Efemérides, Crónica científica. 

En l’etapa nacionalista, apareixen: Notícies, Religioses, Telegrames i conferències, De terres 

lleidatanes, Bibliografia, Espectacles. 

EL CONSULTOR MUNICIPAL (1895-1898) 

Subtítol: Periódico de Administración y de Justicia local.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 22, 29/06/1898.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 22 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 28 x 18 cm aprox. Subscripció: 10 pessetes/any a 

Espanya. Fora d’Espanya: 15 pessetes/any.  

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Fernando Serret Tarragó. 

Administrador: Manuel Espluga. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. A partir del 

número 4 (23/02/1898): Impremta de Luís Abadal. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any III: 5 (04/08/1897) – 24 (15/12/1897). 

Any IV: 3 (26/01/1898) – 5 (02/03/1898), 7 (16/03/1898), 9 (30/03/1898) – 19 (08/06/1898), 21 

(22/06/1898), 22 (29/06/1898).  

Descripció: Periòdic professional adreçat al personal dels Ajuntaments, als Alcaldes, Secretaris 

i Comptables. Vetlla per la resolució dels conflictes i qüestions relacionades. Pretén corregir 

abusos i deficiències del sector i ofereix consultes gratuïtes als subscriptors. Periòdicament 

publica extraordinaris centrats en matèria legislativa. Conté les seccions Vacantes, Sección 

Legislativa, Sección de Jurisprudencia o Jurisprudencia administrativa, Sección Doctrinal, 

Varios o Sección Varia, Sección Hipotecaria, Sección de 

Consultas, Servicios del mes.  

EL AVISADOR ADMINISTRATIVO (1895-1899) 

Subtítol: Revista semanal.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 152, 02/11/1899. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 152 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: Carrer 

Major, 49 Lleida. Administració: Avinguda Blondel 25. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 20 x 14 cm aprox. Subscripció: 0,50 pessetes/mes, 1 

pesseta/trimestre, 3 pessetes/any. 



96 
 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI. Any V: 152 (02/11/1899).   

Descripció: Periòdic tècnic i professional, mancat de caràcter sindicalista o classista, que 

s’adreça als administratius de Lleida i poblacions veïnes i, sobretot i principalment, als 

funcionaris d’ensenyament i als mestres. Resol qüestions al voltant de la seva tasca i de temes 

burocràtics; també aporta resolucions i dictàmens de la junta provincial i del Consell Permanent 

de la Primera Ensenyança, així com els moviments de fons realitzats. Les seccions que inclou 

són: Consultas, Sección Oficial, Noticias i Sección de Anuncios.  

EL LOREDAN (1896-1898) 

Subtítol: Semanario Carlista. Órgano del Partido en esta 

Provincia.  

Període de publicació: Primer número: 02/02/1896. Darrer 

número: 117, 24/04/1898. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 117 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 86, 

principal. Círcol Tradicionalista. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

54 x 38 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre; fora de Lleida: 

2.50 pessetes/semestre i 5 pessetes/any. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Partit Carlista de la Província de Lleida.   

Director i/o propietari: Manuel Roger de Llúria.   

Redactors i col·laboradors: Manuel Roger de Llúria, G. 

Reparaz, A. Mestres, Federico Balart, Pedro Antonio de 

Alarcón. 

Impremta: Impremta La Modelo. Lleida. A partir del número 56 (14/02/1897), Impremta de 

Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlista i catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (02/02/1896). Any II: 50 

(03/01/1897) – 66 (25/04/1897), 70 (23/05/1897) – 79 (25/07/1897), 82 (15/08/1897) – 94 

(07/11/1897), 96 (21/11/1897) – 101 (26/12/1897). Any III: 103 (09/01/1898), 106 (30/01/1898) 

– 117 (24/04/1898).   

Descripció: Periòdic polític i ideològic, òrgan del Partit Carlí de la Província de Lleida. Defensa 

el pretendent carlí i es mostra ferventment catòlic. Polemitza amb la monarquia, el sistema 

polític caciquista, el republicanisme, els moviments laics i socialistes i els sectors catòlics 

propers a l’integrisme. El títol del periòdic fa referència al palau on el pretendent Carles resta 

exiliat, el Palau de Loredan a Venècia. Les seccions que conté són: Casos y cosas, Del día, 

Notícias, Santoral, De lo bueno, Sección de Anuncios.  

LA COMARCA DE LLEYDA (1897-1903, en dues èpoques) 

Subtítol: Revista mensual catalana.  

Període de publicació: Primer número: abril de 1897. Darrer número (1a època): No se’n té 

constància. Primer número (2a època): 01/04/1900.Darrer número: 160, 17/05/1903. (Segons 

Sol i Torres es publica fins el 13/01/1908; no s’ha pogut constatar).  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda. En la segona època, setmanari 

d’edició regular.  
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Número total d’exemplars: 160 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: 

Associació Catalanista. Plaça de la Constitució, 4, 2a. Lleida. 

Administració: Carrer Major, 49. Lleida. Segona època: 

Carrer Major, 61, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una columna. 

Subscripció: 1 pesseta/semestre. Segona època: 4 pàgines a 4 

columnes. Subscripció: 2 pessetes/semestre. Número: 5 

cèntims. Número endarrerit: 10 cèntims. Més endavant, 

subscripció: 4 pessetes/any, 8 pessetes/any a l’estranger; 

número a 5 cèntims. 

Llengua: Català.   

Editor: Associació Catalanista. Fundador: Frederic Renyé.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Enric Arderiu, F. Lamolla, 

Trinitat Aldrich. Segona època: Pi-To, A. Pinós, Valeri Serra 

Boldú, J. Aleu Pifarré, Joan Bergós, M. Roger de Lluria, Patrici Català, Manel Espluga. Lo 

Corresponsal signa cròniques sobre poblacions de la província com Guissona o Sant Martí de 

Maldà, entre d’altres. 

Impremta: Impremta Josep A. Pagès. Lleida. Segona època: Impremta Mariana. Lleida. A 

partir del número 82 (10/11/1901): Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML / FVSAMB. Any I: 6-7 (setembre-

octubre de 1897). Segona època: any I: 1 (01/04/1900), 2 (08/04/1900). Any II: 46 (03/03/1901) 

– 89 (29/12/1901). Any III: 108 (11/05/1902), 115 (06/07/1902). Any IV: 160 (17/05/1903).  

Descripció: Revista literària, cultural i informativa de marcat to catalanista però apolítica, si bé 

en la segona època tracta de política regionalista però també d’informació general, actualitat 

local, espanyola i fins i tot internacional. També dedica espai a la cultura, la literatura o la 

música, per exemple, i a la tradició i la història catalanes.  

En la segona època s’adhereix a la Unió Catalanista, tot esdevenint Setmanari Catalanista 

(Adherit a la Unió), i en diversos números de l’estiu de 1901 insereix un fragment del seu 

Manifest pertanyent al 16 de març de 1897 que afirma “Lo que volém: Volém la llengua 

catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que desempenyen cárrechs públichs: 

volém Corts catalanes, no sols per estatuir nostre dret y lleys civils, sinó tot quant se referesca á 

la organizació interior de nostra terra: volém que catalans sian los jutges y magistrats, y que 

dintre de Catalunya ’s fallen en última instancia ’ls plets y causes: volém ser àrbitres de nostra 

administració, fixant ab entera llibertat les contribucions é impostos, y volém, en fi, la facultat 

de poder contribuhir á la formació del exércit espanyol per medi de voluntaris ó diners, 

suprimint en absolut les quintes y lleves en massa y establint que la reserva regional forsosa 

preste servey tan sols dintre Catalunya.” Les seccions originals són: Notes arquitectòniques i 

Notes regionalistes. En la segona època afegeix: Crònica Regionalista, Puntes i tafetans, 

Crónica, Secció d’anuncis. Com a seccions no permanents, existeixen: A Catalunya, Cançons 

populars, Secció Comercial i Sants de la setmana.  

EL IDEAL (1898-1923, 1936-1938, en dues èpoques) 

Subtítol: Periódico Republicano. Publícase todos los Domingos.  

Període de publicació: Primer número: 02/01/1898. Darrer número (1a època): setembre de 

1923. Primer número (2a època): 07/01/1936. Darrer número: darrera setmana de març de 1938. 

Darrer localitzat: 88, 29/10/1937.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. D’ençà 1906 i fins la dictadura: diari. En 

la segona època, novament setmanari.  
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Número total d’exemplars: No se’n té constància. El 7 de 

febrer de 1922 publica el número 6.530, mentre que el darrer 

localitzat de la segona època és el 88. En total: prop dels 

7.000 exemplars.  

Adreça de la redacció i/o administració: Direcció: Carrer 

Llibertat, 2, 1r esquerra. Lleida.  

Administració: Carrer Major, 10, 3a. Lleida. A partir de 

1909: Major, 92, baixos. Lleida. A partir del 19/09/1919: 

Alcalde Mestres i Blondel. Lleida. En la segona època: 

Avinguda de Blondel, 34. Lleida. A partir del 26/06/1936: 

Avinguda de Blondel, 60. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

50 x 320 cm. A partir del 30/03/1909, subscripció: 1,25 

pessetes/mes, 3,50 pessetes/trimestre, 12 pessetes/any. Fora 

de Lleida: 4 pessetes/trimestre, 14 pessetes/any. 6 pàgines a 4 

columnes. Les dues darreres pàgines, a publicitat. A partir 

del 19/09/1919, format: 38.5 x 26.5 cm. Subscripció: 1,50 pessetes/trimestre, 5 pessetes/any. 

Fora de Lleida: 2 pessetes/trimestre, 7 pessetes/any. Número: 10 cèntims. En la segona època: 

4-6 pàgines a 4-6 columnes. 55cm x 40 aprox. Número: 15 cèntims. A partir del 26/06/1936, 

format: 40cm x 30cm aprox. En el número 88 (29/10/1937), número a 25 cèntims.  

Llengua: Castellà. A partir de 1907: Català i castellà, amb predomini del segon. A partir de 

1910: català i castellà, amb predomini del primer. A partir de 1919 i també en la segona època: 

Català.  

Editor: Originalment, Fusión Republicana; després, Unión Republicana i Joventut Republicana 

de Lleida, finalment. 

Director i/o propietari: Manuel Miquel i Boix, fins el gener de 1901. Manuel Pereña i Puente, 

fins el 1909. Alfred Pereña i Reixachs, fill de l’anterior, fins el 1912. Serafí Estivill, fins el 

1914. Antoni Puc, fins a la fi de la primera època. Ramon Xuriguera, en la segona època. 

Redactors i col·laboradors: Humbert Torres, Frederic Godàs, Fermí Palau, Joaquim Maurin, 

Josep Balcells, Antoni Sabater. Corresponsals a arreu de la província.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. A partir del 14/07/1902: Impremta Sol. Lleida. 

A partir del 19/09/1919: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana d’esquerres. Progressivament 

catalanista i, finalment, nacionalista catalana. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa. Principalment, anys 

1898-1908, 1911-1920 i 1936.  

Descripció: Periòdic polític informatiu i formatiu, de lluita i 

combat, polèmic, de fort caràcter republicà, laic i social. A 

partir de 1910, també catalanista. Imprescindible per a 

conèixer la història de la Lleida de l’època en la vessant del 

republicanisme nacionalista. Apareix vinculat a Fusión 

Republicana fins el 1903 i a Unión republicana fins el 1910. 

Al canviar la periodicitat d’ençà el 1906, també canvia el 

subtítol: Diario Republicano. A partir de 1910 s’adhereix a 

Joventut Republicana, del qual n’és portantveu fins a la seva 

desaparició; n’assumeix la catalanitat i el progressiu 

nacionalisme. En la segona època apareix radicalment 

catalanitzat, també el nom, esdevenint L’Ideal i com a 

Setmanari afiliat a l’Esquerra Republicana de Catalunya, a 

la qual s’hi ha adherit Joventut Republicana representant-la a 

les Terres de Lleida. La seva represa el gener de 1936 és 

“Com una mena d’homenatge als peoners del catalanisme i 

del republicanisme lleidatà, com un retorn a l’antic, com un refermament del sentit nacional de 

puresa i de rectitud política de Joventut  Republicana, el seu òrgan polític reprèn el vell i 

prestigiós nom d’aquell full de combat que es digué «El Ideal».” Amb tot, la seva reaparició no 
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es produeix abans, atès que l’ERC i Joventut Republicana compten durant la Segona República 

amb el diari La Jornada, les dificultats i censures del qual són determinants per a reprendre 

L’Ideal. Les seccions originals són: Crónica o Crónica General, Crónica Local, Crónica 

Provincial, Movimiento Republicano i Cabos Sueltos. Més endavant, s’afegeixen: Sucesos, De 

nuestros corresponsales, Políticas, Información telegráfica y telefónica, Pinzellades. En la 

segona època, les seccions són: Editorial, Notes i Comentaris, Notícies locals i generals, De 

col·laboració, Vida municipal, De les comarques, Dels esports. Durant la guerra, apareix la 

secció Esquerra Republicana de Catalunya dedicada al seguiment del partit.  

EL VIOLÓN (1898-1899) 

Subtítol: Semanario satírico-humorístico. Tocará los 

sábados.  

Període de publicació: Primer número: 17/12/1898. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: “Buzón violónico. 

Portería del Pasaje de Arajol.” 

Dimensió, format i preu: 8 planes a dues columnes. Format: 

19 x 27 cm. Número: 5 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Fray Currito, Tarau, El Barón 

del Segre, Entos, Pepet del Segre, El Bachiller. 

Impremta: Impremta L. Abadal. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anticaciquista.  

Localització i números consultats: FST: 1 (17/12/1898), 2 (24/12/1898). 

Descripció: Periòdic satíric i de caricatura social, sense color polític “para impedir el atropello 

de los caciques.” Conté les seccions: Concejalerías, Desafinaciones, Arpegios, Pasatiempos, 

Correspondencia. 

EL VELÓN (1898) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Romà Sol indica que no n’ha vist cap número i la referència que aporta és d’Ignacio 

Villaplana, qui en posseïa un exemplar. Tanmateix, adverteix que pot tractar-se d’una confusió 

amb El Violón. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 484.  
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LA MALA SENMANA (1899) 

Subtítol: Senmanari catalá regenerador. Moralitat. 

Honradés. Economia. Sortirá cada senmana pro’l prometrer 

no fa pobre.  

Període de publicació: Primer número: 11/02/1899. Darrer 

número: 16, 20/05/1899. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 16 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: “A ma esquerra, 

tres quarts més amunt de ca’l Tupí.” Direcció: “Torre del 

Ardiaca (afores del Pont).” A partir del número 11 

(22/04/1899), direcció: “Torre de Rubiol (Afores del Pont).” 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

34 x 24 cm aprox. Número: 5 cèntims. Número endarrerit: 10 

cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Director espiritual: Lo Pare Etern. Director tècnic: Lo Palla-Llarga. 

Administrador: Lluís Abadal. Lo Pare Etern és l’apel·latiu amb què es coneix Ramon Soldevila, 

cap dels conservadors de Lleida, degut a la seva longeva vida (1828-1908). 

Redactors i col·laboradors: Chufla, Angelita Señorita Torera, Lo Mestre Fanguet, Taset de 

Copa d’or, K. K. Dolsa, Quirse, J. Staramsa, Tofol de Rufea, Emilio Pardo Bazín. 

Impremta: Impremta Lluís Abadal. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML. Any I: 2 (18/02/1899), 3 

(25/02/1899), 11 (22/04/1899), 16 (20/05/1899).  

Descripció: Revista satírica i humorística de caràcter polític. És propera al catalanisme i al 

liberalisme, i contrària als conservadors. Polemitza amb Lo Maco Lindo, propera al 

republicanisme, i desapareix per deixar pas a Lleyda Catalana, revista hereva la qual en manté 

la numeració però que comprèn un caràcter més netament polític i catalanista. El seu lema és: 

La política és l’infern y’ls cacichs los dimonis. A partir del número 11 (22/04/1899), desapareix 

el subtítol. Les principals seccions són: Indirectas, Pregons, Correspondencia, Anuncis, De 

col·laboració. 

LO MACO LINDO (1899) 

Subtítol: Setmanari català, que sens pecar d’insolent, se 

proposa parlar clá y divertir á la gent. Surtirá los dissaptes ó 

quan vulgui.  

Període de publicació: Primer número: 15/04/1899. Darrer 

número: 5, 13/05/1899. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Administració: 

Centre de subscripcions, carrer Alcalde Mestre, 3. Lleida. 

Redacció: “Qualsevol  puesto.” 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Número: 

5 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: E. R. de Riu, Lo Moro de Casa 

Guiu, Baliga Balaga, Maco, Lo Gitano Rich, Lo Motxo. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 
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Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST / HAML. Any I: 1 (15/04/1899), 4 (06/05/1899), 5 

(13/05/1899). 

Descripció: Revista satírica de la vida local, social, quotidiana i política, propera als 

republicans. Polemitza amb La Mala Senmana i combat els liberals i els conservadors. Així, 

adverteix que “[...] Parlarém de tot quant mereixi l’honor de la sátira, buscant lo costat ridícol 

dels actes y dels homes públics; d’aquells que, per propia voluntat, se donan al públic y, per 

tant, cahuen dins lo domini de la crítica. Qui no vulgui pols, que no vaigi á l’era; [...].” La 

secció principal és Crònica.  

BOLETÍN DE LA CÁMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA (1899-1901) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 28/04/1899. Darrer 

número: 27, 31/05/1901. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 27 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 71, 

principal. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines a una columna. Format: 

23.5 x 15.5 cm. Gratuït als socis propietaris. La portada conté 

sumari. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Cámara Agrícola de Lérida.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. En el número 27 

(31/05/1901): Impremta Timoteo Susany. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa.  

Descripció: Butlletí de caràcter professional i especialitzat que conté articles sobre temes 

agrícoles, disposicions legals d’interès per a l’agricultura i acords adoptats per la Cambra, de la 

qual n’és l’òrgan escrit i el portaveu. Primera publicació del món agrícola lleidatà a redós de 

l’incipient associacionisme agrícola esdevingut en aquests anys. Les seccions més habituals són: 

Crónica, Obras recomendadas, Gestiones de la Cámara, Sección de Notícias.  

LLEYDA CATALANA (1899) 

Subtítol: Setmanari popular, literari y humorístich.  

Període de publicació: Primer número: 17, 27/05/1899. 

Darrer número: 31, 02/12/1899. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 15 números. S’inicia amb el 

número 17, en tant que hereva de La Mala Senmana, la qual 

acaba amb l’exemplar 16.  

Adreça de la redacció i/o administració: Rambla de Ferran. 

Lleida. Més endavant: Carrer Major, 12. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Anuncis a 

la part inferior de la darrera plana. Subscripció exclusivament 

a fora de Lleida: 2 pessetes/semestre; 3.50 pessetes/any. 

Número: 5 cèntims. Número endarrerit: 10 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Manuel Roger de Llúria.   
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Redactors i col·laboradors: Rafel Gras, Magí Morera, Romà Sol Mestre, Manel Folch Torres, 

Joan Llorens, Joan Bergós, Manel Roger de Lluria, Lo tasta olletes, Tofol de Malgovern, Taset 

de Copa d’or, Jordi Anyell, B. Raméntol, J. Staramsa, Pepet de Gracia, Pepet del Carril, Lleó 

Ollé, Dr. Seba, Santiago Beleta, Jano. 

Impremta: Impremta de Lluís Abadal. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i regionalista.   

Localització i números consultats: FST / HAML. Any I: 17 (27/05/1899), 20 (17/06/1899), 29 

(16/11/1899),  

Descripció: Revista satírica que tracta sobre la vida social i quotidiana dels lleidatans, i també 

de política des d’una vessant desenfadada i humorística. Comprèn un marcat caràcter 

catalanista, fruit de la progressió experimentada per La Mala Senmana en aquest sentit i a causa 

de la qual “Resolguérem canviar el mot de mala senmana... Doncs bé, al retirar la capçalera 

pensàrem amb el títol nou i en trobarem un que expressa en un mot el que som, el que volem 

ser, el que serem sempre: Lleyda Catalana. No cal dir ni donar més explicacions. El títol ho diu 

tot.” Tracta de xafarderies i qüestions populars i diàries amb un fort component cultural i literari 

sobre temes lleidatans i catalans. Treballa pel desvetllament de la cultura catalana en uns anys 

en els quals la Renaixença arriba al Ponent català. Experimenta dues èpoques de les quals no 

se’n pot determinar ni la durada ni el moment del canvi, si bé el principal indicador és 

l’abandonament del caràcter satíric i la consolidació del perfil cultural catalanista. Les principals 

seccions són: Indirectes, Municipalies o De l’Ajuntament, Telegráfich y Telefónich, 

Correspondencia, Anuncis, La nota de la setmana.  

LA VEU DEL SEGRE (1899-1905, 1933-1934, en tres èpoques) 

Subtítol: Setmanari catalá. Sens color politich. Parlará 

cada dissapte.   

Període de publicació: Primer número: 27/07/1899. Darrer 

número (1a època): no se’n té constància. Primer número (2a 

època): 01/10/1899. Darrer número (2a època): 302, 

29/07/1905. Primer número (3a època): 1, 02/10/1933. 

Darrer número: 91, 20/01/1934. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari en les dues primeres 

èpoques. En la tercera, diari. Edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 394 números entre 

les tres èpoques.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 45. 

Lleida. Segona època: Carrer La Palma, 20, 1r, Lleida. En el 

número 60 (18/11/1900) i endavant: Carrer Fraga, 17, 1a. 

Lleida. En el número 175 (25/01/1903) i endavant:  Llibreria 

de Corominas, carrer Major, 12. Lleida. Tercera època: 

Carrer Major, 80, entresòl. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Subscripció: 4 pessetes/any.  

Segona època: 4 pàgines a 4 columnes. Subscripció: 3 pessetes/trimestre; 5 pessetes/any. 

Número: 10 cèntims. Tercera època: 4 pàgines a 6 columnes.  

Llengua: Català en les dues primeres èpoques. Tercera època: Català i castellà, amb predomini 

del primer. 

Editor: Lliga Regionalista de Lleida. En tercera època, rebatejada com a Lliga Catalana.  

Director i/o propietari: No s’indica. Segona època: Canonge Brugulat. Tercera època: No 

s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Jaume Arán, Misto, P. Mala Llesca, J. Arrufat, Vidal Melós. 

Segona època: Narcís Oller, Joan Bergós, Espluga, Josep Maria Tarragó, M., X., Magí Morera, 

Aqueix, Sal y Pebre, Ramon Arqués Arrufat, Clar y Net, Manuel Gaya. Tercera època: Joaquim 

Pellicena, Joan Estelrich, Alfred Gallart, Xavier Sanahuja, Ll. Masip i Jové. 
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Impremta: Impremta de Josep Anton Pagès. Lleida. Segona època: Impremta Mariana. Lleida. 

Més endavant: Impremta Sol i Benet. Lleida. Tercera època: Impremta Sol. Lleida. Més 

endavant: Impremta Suriaca. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista, regionalista i catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML. Primera època: Any I: 1 

(27/07/1899). Segona època: Any II: 1 (01/10/1899) – 50 (09/09/1900), 60 (18/11/1900), 62 

(02/12/1900). Any V: 175 (25/01/1903). Any VI: 252 (14/08/1904) – 273 (07/01/1905), 275 

(21/01/1905) – 282 (11/03/1905), 284 (25/03/1905), 288 (22/04/1905) – 292 (20/05/1905), 294 

(03/06/1905), 295 (10/06/1905), 298 (01/07/1905), 302 (29/07/1905). Tercera època: Any I: 1 

(02/10/1933), 14 (17/10/1933), 43 (21/11/1933), 45 (23/11/1933), 46 (24/11/1933), 47 

(25/11/1933), 59 (11/12/1933), 60 (12/12/1933), 75 (30/12/1933), 77 (03/01/1934), 86 

(16/01/1934), 91 (20/01/1934). 

Descripció: Publicació política òrgan de la Lliga 

Regionalista de Lleida –Lliga Catalana en la tercera època– 

amb la mateixa naturalesa i característiques en les tres 

èpoques. Barreja la catalanitat amb la crítica social i 

ciutadana. En les tres etapes pretén treballar per Lleida i per 

les comarques de Ponent, d’una banda, i es defineix 

independent i allunyada del joc polític, de l’altra, fet que 

tanmateix, s’evidencia fal·laç.  

La segona època s’anuncia el 9 de setembre de 1899 a través 

d’un full volander que informa de la publicació a partir del 

primer d’octubre. En aquest apunta que “[...] LA VEU DEL 

SEGRE defensará ab tota integritat lo que podria dirse dret 

estatuit del Catalanisme; es á dir, desdel’l Missatje dirigit á 

la Reyna Regent d’Espanya en Maig de 1888 hasta ‘ls 

recents manifests al Poble Catalá deguts á la Unió 

Catalanista de Barcelona”. Així mateix, defineix clarament 

el seu propòsit: “[...] pera nosaltres lo principi fonamental es lo que permet á les regions 

governarse á sí mateixes, diferentciantles unes d’altres dintre d’un sol Estat: aquest principi, 

aplicat á Catalunya ha engendrat lo catalanisme qu’hem de defensar; y avuy es l’hora de 

defensarlo [...]. En aquesta època el subtítol esdevé Setmanari Regionalista.  

En la tercera època, apareix amb el subtítol Diari de la nit, i en la mateixa línia de defensa del 

catalanisme i el regionalisme, anuncia que els seus propòsit són lluitar per la popularització del 

català, donar a conèixer els costums i els fets històrics de Catalunya i esforçar-se per aconseguir 

la seva reivindicació política. En aquesta època comprèn un caràcter més electoralista per als 

comicis estatals del novembre de 1933 i els municipals del gener de 1934. Així, un cop 

celebrades ambdues votacions, el diari anuncia la seva desaparició, si bé adverteix que “Amb 

tot, en el moment oportú, quan de nou sigui precís acudir a la lluita, LA VEU DEL SEGRE 

tornarà de nou a la palestra. En tant que Déu salvi a Catalunya d’una actuació partidista i 

dissortada.” Tanmateix, mai reapareix. Les seccions que conté la primera època són: Dialechs 

pescats al vol, Notas de la setmana. En la segona època: Moviment regionalista, De la setmana, 

Secció oficial, Secció religiosa, Secció comercial, Secció d’anuncis, Crónica, Notes polítiques, 

Notes locals, Diversions, Nota còmica. Seccions no permanents: Nota agrícola, Notes 

comarcals. En la tercera època apareixen: Informació local, De tot arreu, Última hora, De 

Barcelona y de Madrid, Religioses, Notes particulars.  

LA RIALLA (1899) 

Subtítol: Setmanari clá y català. Surtirá cada dissapte.   

Període de publicació: Primer número: 28/10/1899. Darrer número: 5, 02/12/1899. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Alcalde Mestres, 3. Lleida. 
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Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Anuncis a 

la part inferior de la darrera plana.  

Llengua: Català. 

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Lo Guillermet, S. U. M., Os 

Bertran, Clar-y-net, Adrià Gardeny, Llàgrimes, Dr. 

Trompeta, Llorens Fuetada, Mala Llesca, Bobil, Joan 

Tiradret, Pep Lleydatà. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació anticaciquista.    

Localització i números consultats: FST / HAML. 

Col·lecció completa.  

Descripció: Revista humorística que tracta de la vida 

ciutadana amb un notable component crític. Defensa la causa 

catalana i s’autodefineix com a germà petit de La Veu del 

Segre, l’òrgan de la Lliga. De fet, en el segon número publica un verset titulat A ma germaneta 

grant “La Veu del Segre”, en el qual critica la voluntat de censura patida per aquest periòdic. 

Els versos són signats per Bobil i comencen així: “M’han dit, Pubilleta hermosa / que’t volen 

engarjolar, / com també que’t persegueixen / los del sabre robellat.” Amb tot, els seus propòsit 

són: “[...] Vetllar per Lleyda; procurar son benestar. Vet’ aquí nostre lema. L’amor sens mida, 

arrelat en nostres cors que bategan per aquest tros de terra que’ns ha vist neixer fá que, com á 

bons fills, ‘ns interessem per ella y que ab coratge y voluntad ferma, lluytém per son progrés y 

cultura.” Afirma també que lluitarà per la raó, la llum i la veritat. En el darrer número anuncia 

que ha estat denunciat per l’alcalde de la ciutat, atès que s’ha sentit ofès per les al·lusions de 

l’exemplar anterior. Aquesta és probablement la raó de la seva desaparició. Les principals 

seccions que conté són: Pesca setmanal, Mostassas, Correu de La Rialla.  

LA ADMINISTRACIÓN (1899) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.    

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Castellà. 

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista professional, especialitzada i tècnica, de caràcter administratiu. Vegeu: 

PEREÑA, Alfred: “Una llista de periòdics lleidatans”, a Lleida, núm. 85 (10/12/1928), p. 17. 

LA JOVENTUT CARLISTA (1900) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.    

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català i castellà. 
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Editor: Joventut Carlista.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlista.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic de lluita i doctrina política i ideològica. Òrgan de la Joventut Carlista de 

Lleida. Vegeu: SOL, Romà: 150 años de prensa leridana, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 

1964, p. 285.  

UNIÓN IBERICA (1900) 

Subtítol: No se’n té constància.   

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.    

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català i castellà. 

Editor: Joventut Carlista.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlista.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic indeterminat, del qual només se’n coneix el títol i l’any d’edició. Vegeu: 

PEREÑA, Alfred: “Una llista de periòdics lleidatans”, a Lleida, núm. 85 (10/12/1928), pp. 16-

18. 

LA CARIDAD (1901) 

Subtítol: Sense subtítol.   

Període de publicació: Primer i únic número: 01/01/1901.   

Periodicitat i regularitat: Número únic.    

Número total d’exemplars: 1 número.   

Adreça de la redacció i/o administració: Casa de la 

Misericòrdia. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a 3 columnes. Número: 

25 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Casa de la Misericòrdia.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Enrique de Hostalrich y 

Colomer (Barón de Casa Fleix), C. Salleau, A. Abadal y 

Grau, M. Agelet y Besa, R. Aige, E. Alvarez Santos, J. 

Bañeres, J. Berned, A. Blin, R. M. Canalda de Gomis, C. 

Capmany y Pellicer, E. Carrera y Farrell, M. Espluga, J. 

Estadella Arnó, D. Esteller y Bosch, A. Feliu Escala, F. Fontanals, M. Gaya y Tomás, M. 

Gimenez Catalán, R. Gras, José Obispo de Lérida, J. Justo, J. Llorens, F. Malet, J. Martos 

O’Neale, M. Miquel y Boix, M. Morera Galicia, F. Muñoz Maldonado, C. Nadal-Ballester, A. 

Ortíz, J. Pedrol, A. Prim, J. Rabasa, S. Rebés, J. Reig, M. Roger de Lluria, J. Salvadó, A. 

Samper, J. Mª. Sánchez, J. Sol Torrents, R. Sol y Mestre, R. Soldevila, Hº Tiberio, M. Torres, E. 

Ulareza, M. Valcárcel, J. Vidal Montaner, E. Vivanco, G. Vivanco. 

Impremta: Casa de la Misericòrdia. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     
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Localització i números consultats: FST / HAML. 1 (01/01/1901).   

Descripció: Publicació editada per a commemorar l’entrada al segle XX. Tracta d’educació, 

d’infància, de caritat, de maternitat, de la ciutat i els seus monuments més emblemàtics i de 

problemàtiques socials com la pobresa. Es publica amb la intenció de “[...] dotar á los dos 

primeros expósitos que nazcan ó entren en la Casa Inclusa de esta ciudad después de las doce de 

la noche del 31 de Diciembre del Siglo que expiró ya.” 

LO CAMPANAR DE LLEYDA (1901-1902) 

Subtítol: Revista setmanal catalana il·lustrada.   

Període de publicació: Primer número: 07/04/1901. Darrer 

número: 36, 27/03/1902.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular. A 

partir del número 9 (23/06/1901): Quinzenari. Sembla que 

abans d’aquest exemplar està algun temps sense publicar, ja 

que indica haver patit dificultats imprevistes i es reprèn com 

a quinzenari. 

Número total d’exemplars: 36 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

Blondel, 7. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 32 x 22 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Fora de 

Lleida, 3 pessetes/any. Estranger, 8 pessetes/any. Número: 

10 cèntims. Número endarrerit: 15 cèntims. Feix de 25 

números: 1.50 pessetes. En el número 7 (19/05/1901), 

subscripció fora de Lleida: 5 pessetes/any i 10 pessetes/any a l’estranger. Número 5 cèntims, 

endarrerit 10 cèntims i 25 números 75 cèntims. En el número 32 (23/02/1902), format a: 42 x 32 

cm aprox. Subscripció: 1 pesseta/trimestre a Catalunya, 6 pessetes/any fora i 8 pessetes/any a 

l’estranger. Número: 10 cèntims, endarrerit 20 cèntims i 25 números 1,50 pessetes. 

Llengua: Català.   

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Timoteu Susany.  

Redactors i col·laboradors: Lo Campaner, Antoni Navarro, Lo Rossinyol del Segre, Ignasi L. 

Brichs, Manel Rocamora, J. Iglésias Guizard, J. Pujol, P. Coloma, Emili Pascual, Valeri Serra. 

Impremta: Impremta Timoteo Susany. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista, regionalista i catòlica.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST / BC. Any I: 1 (07/04/1901), 7 (19/05/1901), 

9 (23/06/1901). Any II: 32 (23/02/1902), 35 (16/03/1902), 36 (27/03/1902).  

Descripció: Periòdic que compagina el fet religiós, la cultura i la literatura i el catalanisme, 

fortament vinculat al catolicisme i al carlisme catalanistes de Lleida. Tanmateix, el seu és un 

catalanisme més sentimental, patriòtic i folklòric que no pas polític. El seu propòsit és aquest: 

fer Pàtria, no política. En aquest sentit, al primer número assegura que “No’ns  

Asociém á cap dels dos bandos catalanistes. Sols y ab nostre pensar podrém jutjar de los que’ls 

altres fassin y quisab si alguna volta lo fuet petará de valent contra’ls que s’anomenan 

catalanistes.” Així mateix, amb Déu i Pàtria com a lema, afirma que “Venim al camp 

periodístich animats de bons desitjos y la vritat será sempre nostra guia y patró.” Al reaparèixer 

simpatitza i s’aproxima a la Unió Catalanista i adopta, certament, un caràcter més polític. El 

canvi de periodicitat suposa també un canvi de subtítol, esdevenint d’ençà el número 9 

(23/06/1901): Revista quinzenal catalana il·lustrada. No obstant això, el darrer exemplar 

apareix sense subtítol. Comprèn seccions permanents: Santoral, Crítica, Tochs de festa, De tot 

un poch, Moviment intelectual á Catalunya, Tochs de Somentent, Campanades, De repich a 

repich. També altres d’intermitents: Notes del dia, Secció doctrinal, Secció Agrícola, Secció 

històrica, Secció literaria, Notes cuaresmals, Secció religiosa, Notes de Lleyda, Notícies.  
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LIBERTAD (1901) 

Subtítol: (Hoja Dominical).   

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 22, 4rt diumenge de desembre de 

1901.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda. 

Número total d’exemplars: 22 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té 

constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Gratuït. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anticlerical i 

antireligiosa.     

Localització i números consultats: FST. Any I: 22 (quart diumenge de desembre de 1901). 

Descripció: Revista anticlerical, combatent i irrespectuosa amb la jerarquia eclesiàstica i amb 

els valors de l’Església. Ataca, sobretot, el Bisbe, el Diario de Lérida, la Joventut Catòlica i 

Lliga Catòlica. Comenta i satiritza políticament les actuacions eclesiàstiques i religioses i 

critica, replica, refusa i es befa de la fulla dominical publicada, tot imitant-ne la compaginació, 

el disseny i el format. En aquest sentit cal entendre’n el subtítol. Afirma que l’Església enganya 

la gent i pretén ser la defensora d’aquells qui en són entabanats. Parla sempre amb sentència de 

jutge. Primera publicació anticlerical de Lleida. Les dues seccions que conté són: Las víctimas 

de la Inquisición i Perfiles. 

LA BANQUETA (1901) 

Subtítol: Semanario humorístico. Colaboración Libre. 

Saldrá cada sábado.   

Període de publicació: Primer número: 26/10/1901. Darrer 

número: 3, 09/11/1901.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 3 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 5 i 

7. Lleida. En el número 3 (09/11/1901): Plaça de la llibertat, 

2, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a tres columnes. Format: 

32 x 22 cm. Subscripció: 75 cèntims/trimestre. Número: 5 

cèntims. En el número 3, format: 50 x 35 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Abelardo Cabau, Antonio 

Blavia, Pedro Ferré, A.Moreno. 

Impremta: Impremta Francisco Monfá. Lleida. En el número 3: Impremta Josep A. Pagès. 

Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: BHIEI. Any I: 1(16/10/1901), 3 (09/11/1901). 

Descripció: Publicació humorística de crítica local, sàtira, caricatura social i humor. En el 

primer número informa que “La Banqueta, será un semanario humorístico, desligado de todo 

compromiso, sin depender de nadie y sin estar supeditado a nadie. De esta manera podrá obrar 
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según le obliguen las circunstancias.” Inclou les seccions: Croniquilla, Por el mundo, Sección 

libre o Colaboración Libre, Ecos del Segre, Sección de anuncios, Humoradas, Espectáculos, 

Buzón. 

EL NOTICIERO DE LÉRIDA (1902-1903) 

Subtítol: Diario de noticias, avisos y anuncios. Se publica 

por la noche.   

Període de publicació: Primer número: 02/05/1902. Darrer 

número: 187, 25/04/1903.  

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició irregular. En el 128 

(20/10/1902) i endavant: setmanari. En el número 153 

(12/02/1903) i endavant: bisetmanal (dilluns i dijous). En el 

171 (06/04/1903) i endavant: diària. 

Número total d’exemplars: 187 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 37, 

3a, dreta. Lleida. A partir del número 76 (01/08/1902): 

Estereria, 3, principal. Lleida. En el 128 (20/10/1902) i 

endavant: Blondel, 7. Lleida. En el 153 i endavant: Major, 

49. Lleida. En el 171 i endavant: Blondel, 7. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines, la darrera a anuncis, a 4 

columnes. Format: 40.7 x 29.3 cm. Subscripció: 1 

pesseta/mes a Lleida; 1.25 pessetes/mes fora de Lleida. Número: 5 cèntims. A partir del número 

76: número endarrerit a 25 cèntims. A partir del número 97 (27/08/1902), format: 50.5 x 31 cm. 

A partir del número 128, subscripció: 0,50 pessetes/mes; fora: 0,75 pessetes/mes. Número: 10 

cèntims. A partir del número 150 (03/02/1903), número: 10 cèntims i subscripció: 2.50 

pessetes/trimestre; 3 pessetes/trimestre fora de Lleida. En el 171 i endavant, número: 5 cèntims. 

Subscripció: 3 pessetes/trimestre. Fora: 3,75 pessetes/trimestre. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica. A partir del número 76: Baró de Casa Fleix. En el 171 i 

endavant, administrador: Timoteo Susany. 

Redactors i col·laboradors: J. Ressalti, Fernan, A. S., Baró de Casa Fleix, Nemo, F. Arnalich, 

Argos, Jose Rufes, Ligurio. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. En el número 76, Impremta Timoteo Susany. Lleida. En 

el número 153, Impremta Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 6 (07/05/1902), 17 (21/05/1902), 76 

(01/08/1902), 77 (02/08/1902), 97 (27/08/1902). Any II: 128 (20/10/1902), 131 (10/11/1902), 

suplement al número 143 (03/01/1903), 150 (03/02/1903), 153 (12/02/1903), 158 (02/03/1903), 

159 (05/03/1903), 160 (09/03/1903), 171 (06/04/1903), 177 (14/04/1903), 187 (25/04/1903). 

Descripció: Diari d’informació local i general que pretén resoldre els problemes d’interès de la 

província. Aporta notícies estatals i internacionals, així com d’oficials del Govern de l’Estat. 

Publica un fulletó amb la Ley de Caza i dues novel·les titulades Los estranguladores i La gran 

florina. D’ençà del número 76 (01/08/1902), el nou director, el Baró de Casa Fleix, assegura 

que “Respetando las interioridades de la vida privada y el sagrado secreto de las intenciones, 

operará solamente en el campo exterior de los actos públicos ó de conveniencia que al público 

afecten y respetando el estado posesorio de todos los intereses creados, proclamará con los 

hechos, que ama la justícia y la libertad y que está al servicio del mejoramiento y del progreso 

de la provincia de Lérida.” El canvi de periodicitat esdevingut amb el número 128 propicia 

també un canvi en el subtítol: Semanario de noticias, avisos y anuncios. Se publica por la 

noche. El nou canvi de periodicitat en l’exemplar 153 deriva novament en una modificació en 

aquest sentit, esdevenint Bi-semanario de noticias, avisos y anuncios. Se publica los lunes y 

jueves por la noche.  
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Finalment, la represa de l’edició diària comporta un tercer i darrer canvi, mantenint un subtítol 

molt similar a l’original: Diario de noticias, avisos y anuncios. Edición de la noche. Les 

principals seccions que inclou són: Crónica teatral, Secció de noticias, Sección amena, 

Nuestros telegramas, Sección general de anuncios, Sección recreativa, Notas militares, 

Santoral y cultos o Sección religiosa, Crónica, Correo Extranjero, Correo de provincias, 

Sección Oficial, Sección comercial, Variedades.  

EL LIRIO DE SAN ANTONIO (1902-1935) 

Subtítol: Revista mensual.   

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 351, desembre de 1935.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. El 

1928 i endavant la periodicitat és variable: mensual, 

bimensual. 

Número total d’exemplars: 351 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: PP. Franciscans. 

Lleida. A partir de 1930: Carrer Tallada, 16, 1. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20-32 pàgines amb format octau, a 

una columna. Subscripció: 1 pesseta/any. A partir de 1919: 

12-16 pàgines amb coberta. A partir de 1932: 8 pàgines. El 

desembre de 1934: 4 pàgines. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Pia Unió de Sant Antoni de Lleida.   

Director i/o propietari: Mossèn Bonaventura Pelegrí. 

Redactors i col·laboradors: Mossèn Bonaventura Pelegrí, Ricardo Rochel, Fra Eduardo R. 

Sevillano, R. Ruiz Amado, Fra Ezequiel, Fra Pere Sanahuja. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. A partir del número 199 (29/11/1919): Impremta Sol i 

Benet. Lleida. El 1924 es torna a imprimir a Mariana. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora.      

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa des de l’any XI: 107 

(04/02/1912) fins al número 351 (desembre de 1935).     

Descripció: Revista religiosa òrgan i portaveu de la Pia Unió de Sant Antoni, el propòsit de la 

qual és incentivar i promoure el culte a Sant Antoni de Pàdua i gestionar-ne les almoines. El seu 

lema és Pan y Catecismo. Es presenta com un butlletí formatiu i informatiu, si bé conté articles 

doctrinals i tracta les activitats i els moviments de l’entitat que representa. També inclou 

col·laboracions literàries, poesies i contes religiosos. Amb tot, comprèn una trajectòria força 

irregular: entre els números 215 i 216 transcorren més de 3 mesos, sense saber-ne els motius. 

També és probable que entre 1921 i 1923 pateixi algun tipus de suspensió o censura ja que en 

aquests 3 anys només publica una trentena de números. L’any 1929 es produeix algun fet 

similar, atès que entre els números 282 i 294 transcorren quasi 2 anys. En el número 305 

modifica i amplia el subtítol: Revista mensual religiosa. Les principals seccions en origen són: 

Notas antonianas, Gracias obtenidas, Notas sueltas, Lecturas amenas, Necrología, 

Eucarísticas. D’ençà el 1919, apareix Notas sociológicas. Igualment, a partir de 1932 inclou 

Indicador religioso o Vida Religiosa i d’ençà el 1934 Horario de misas y rosario i Página 

Catequística.  

BOLETÍN MÉDICO (1902-1936) 

Subtítol: Revista científica y profesional, defensora de la clase médica y órgano oficial del 

Colegio de Médicos de la provincia de Lérida.   

Període de publicació: Primer número: No se’n té constància. Darrer número: 409, 01/05/1936.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. 

Número total d’exemplars: 401 números.   
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Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

13, 1a. Lleida. A partir de l’octubre de 1920: Plaça 

Constitució, 12, 2a. Lleida. A partir de l’agost de 1922: Plaça 

de la Llibertat, 2. Lleida. A partir del juliol de 1926: 

Acadèmia, 1, 2n, 2a. A partir de novembre de 1928: 

Esterería, 14, 1a-2a. Lleida. A partir del gener de 1933: 

Blondel, Lletra F, 2a, 1a. (Col·legi de Metges). Lleida. 

Dimensió, format i preu: 32-60 planes, a una i dues 

columnes, amb anuncis i cobertes. Format: 24 x 17 cm. 

Subscripció: 5 pessetes/any. Número: 1 pesseta. Experimenta 

diverses dimensions de format. A partir de 1920, subscripció: 

6 pessetes/any. En el número 244 (01/08/1922) i endavant, 

subscripció: 6,60 pessetes/any. 

Llengua: Castellà. D’ençà els anys vint incorpora 

progressivament i tímida el català. A partir de 1933, el català 

esdevé predominant.  

Editor: Col·legi de Metges de la Província de Lleida.   

Director i/o propietari: Per ordre cronològic: Amali Prim, Robert Pereña, Ferran Colàs, Juan 

Llorens, L. Antoni Pujadas Fabregat, Josep Baró Bonet. 

Redactors i col·laboradors: aquests també varien al llarg dels anys: Epifani Bellí, Pedro 

Castro, Francesc Cava, Josep Estadella, Salustià Estadella, Arturo Hellín, Josep Rabasa.  Robert 

Pereña, R. Boquet, J. M. Casals, Antonio Sampietro, Ricardo Cardenal, P. Solà, Joaquim 

Fontova, Francesc Blavia. 

Impremta: Impremta: Sol i Benet. Lleida. Entre febrer i juny de 1926: Impremta Arts 

Gràfiques Sol. Lleida. Des d’aleshores: Impremta Joventut. A partir de novembre de 1928: 

Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.       

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Anys IX-XV: 102 (16/10/1910) – 176 

(01/12/1916). Any XXI: 244 (01/08/1922). Any XXIII: 271 (01/11/1924). Any XXIV: 276 

(01/04/1925). Any XXV: 285 (01/01/1926) – 296 (01/12/1926). Any XXVII: 319 (novembre de 

1928). Any XXXII: 369 (01/01/1933) – 378 (01/10/1933). Any XXXIII: 381 (01/01/1934), 382 

(01/02/1934), 386 (01/06/1934), 388 (01(08/1934), 392 (01/12/1934). Any XXXIV: 393 

(01/01/1935), 394 (01/02/1935), 396 (01/04/1935) – 398 (01/06/1935), 400 (01/08/1935), 402 

(01/10/1935). Any XXXV: 407 (01/03/1936), 409 (01/05/1936). 

Descripció: Publicació de caràcter professional que inclou també informació nacional, local i 

bibliografia referent, tanmateix, al món de la medicina i a les diverses disciplines que l’integren. 

Conté notícies del Col·legi de Metges així com les seves activitats, i documents oficials i 

legislació pertinent al seu àmbit i d’interès per a tot el sector. També publica monografies sobre 

figures lleidatanes cabdals de la disciplina. Malgrat no comportar cap tipus d’inclinació política 

ni ideològica, la revista, com l’entitat editora, no és aliena als 

distints contextos socials que s’experimenten.  

Així, en ple procés de catalanització pública i ciutadana, l’any 

1933 i per primer cop en catalanitza el subtítol, essent: 

Revista científica i professional òrgan del Col·legi oficial de 

Metges de la província de Lleida i de propietat del mateix. 

D’ençà l’agost de 1934 catalanitza també el títol del butlletí, 

esdevenint Butlletí Mèdic. Revista científica i professional. 

Òrgan de la Secció de Lleida del Col·legi Oficial de Metges 

de Catalunya. Certament, però, anteriorment modifica fins en 

tres ocasions el subtítol de la revista. En efecte, en el número 

102 (16/10/1910) és Revista científica y profesional, a partir 

de l’agost de 1922 el canvia per Revista científica y 

profesional, órgano del Colegio de Médicos de la provincia 

de Lérida, i l’abril de 1925 el modifica novament essent 
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Revista científica y profesional, órgano del Colegio oficial de Médicos de la provincia y 

propiedad del mismo. Les principals seccions són: Editorial, Científica, Profesional, Higiene, 

Oficial, Legislación, Revista de la prensa, Parte sanitario, Sección bibliográfica, Sección de 

notícias, Sección de Bacteriología, Sección de Urología, Variedades, Sección oficial, Sección 

Profesional, Sección Científica, Parte Sanitario. D’ençà de 1933, les seccions esdevenen: 

Bibliografia, Ampliació d’estudis, Secció de titulars, Disposicions oficials, Col·legi de Metges, 

Notícies i moviment del Col·legi i Notes psiquiàtriques.   

HOJA MENSUAL (1903) 

Subtítol: Organo de la Asociación Escolar Antoniana. 

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 planes. Format: 21 x 14 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Lliga Catòlica i el Patronat Obrer.   

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.       

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista religiosa editada per la Lliga Catòlica i el Patronat Obrer. Probablement 

dura molt poc i és substituïda per La Fraternidad Cristiana, també editada per la Lliga Catòlica 

i el Patronat Obrer. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 253.  

LA FRATERNIDAD CRISTIANA (1903-1908) 

Subtítol: Órgano de la Liga Católica y de su Patronato 

Obrero. 

Període de publicació: Primer número: 16/05/1903. Darrer 

número: 127, 15/08/1908.    

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 127 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de Sant 

Joan, 19 (Local de la Liga Católica). Lleida. En el 127: Local 

de la Lliga Catòlica. Plaça de Sant Joan, 20. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 planes a dues columnes, amb 

coberta. Format: 32 x 22 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre; 

3 pessetes/any. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.   

Editor: Lliga Catòlica i el Patronat Obrer.   

Director i/o propietari: Ramón Moreno.   

Redactors i col·laboradors: J. Selgas, Mossèn Antón 

Navarro, Ramon Llobet, J. Guardia, Manuel Sancho, Antonio Hernández Gras. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.       

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any III-V: 49 (16/05/1905) – 96 

(01/05/1907). Any VI: 127 (15/08/1908).   

Descripció: Periòdic de caràcter religiós, formatiu i informatiu, amb articles doctrinals i notícies 

i informació de les entitats editores. La seva edició representa i visualitza els anys en què 

l’Església es fa present al carrer a través de múltiples manifestacions ciutadanes, com ara la 

Lliga Catòlica i el seu Patronat i també la premsa. El darrer número conté un subtítol diferent: 

Revista quincenal. Órgano de la Liga Católica y de su Patronato Obrero. Les principals 
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seccions que l’integren són: Sección religiosa, Noticias, Notas jurídicas, Propaganda y obras 

sociales, Metrallazos, Bibliografia, De Folk-lore. 

LA CRÓNICA (1904) 

Subtítol: Periódico independiente. 

Període de publicació: Primer número: 04/01/1904. Darrer 

número: 4, 25/01/1904. Periodicitat i regularitat: Setmanari 

d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 49. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, les dues darreres a 

anuncis, a una columna. Format: 20 x 13 cm. Subscripció: 

0.75 pessetes/trimestre. Número 5 cèntims. El número 4: 12 

pàgines, les tres darreres a publicitat, a una columna. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació classista, obrerista.        

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (04/01/1904), 4 (25/01/1904).   

Descripció: Periòdic autodefinit com a independent que tracta d’informació local i provincial, 

principalment. Es focalitza i es preocupa per l’escenari social i ciutadà i al presentar-se al públic 

adverteix que “[...] defenderá con estricta justicia y rectitud de criterio, cuantos asuntos 

pertenezcan moral ó materialmente á los intereses de Lérida y su provincia, siendo un 

incansable defensor de la clase obrera, á la que pertenecemos los redactores y colaboradores de 

la presente publicación.” Les seccions principals són: Noticias locales y generales, Telegramas i 

Sección de anuncios. 

REVISTA COMERCIAL Y DE ANUNCIOS (1904) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: Nombre de pàgines variable. Format: 21 x 15 cm. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.       

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Primera revista comercial i d’anuncis de Lleida i de la demarcació. Vegeu: SOL, 

Romà: 150 años..., op. cit., p. 423.  

EL SECRETARIO (1904-1905) 

Subtítol: Órgano de la Asociación Provincial de Secretarios de Ayuntamientos y empleados 

Municipales. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té constància. Darrer número: 20 (20/11/1904).     

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  
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Número total d’exemplars: 20 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Alcalde 

Costa, 3, 3a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 planes a dues columnes. 

Format: 32 x 22 cm. A partir de 1905: 24 planes, format 22 x 

16 cm. 

Llengua: Castellà.   

Editor: Asociación Provincial de Secretarios de 

Ayuntamientos y empleados Municipales.   

Director i/o propietari: Enric Corbella Álvarez (Secretari de 

l’Ajuntament de Lleida)..   

Redactors i col·laboradors: Segons indica: “Todos los 

Señores Secretarios y empleados municipales.” 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.       

Localització i números consultats: FST. Any I: 20 (20/11/1904).  

Descripció: Revista òrgan d’expressió del funcionariat. Contrària a la dependència del poder 

polític i al caciquisme que, segons afirma, els esclavitza. Pretén posar fi a aquesta situació. 

Comprèn un to reivindicatiu, informa dels avenços del sector i el seu principal propòsit és 

orientar i aconsellar els funcionaris sobre qüestions d’interès. Conté les seccions: Sección 

oficial, Sección práctica i Sección de noticias. 

VERDAD (1904-1905) 

Subtítol: Periódico quincenal. 

Període de publicació: Primer número: 23/12/1904. Darrer 

número: 2, 13/01/1905. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició irregularitat.  

Número total d’exemplars: 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Adreça de la 

direcció: “Lista de Correos”. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

32.5 x 22.5 cm. Preu: 1 pesseta/30 exemplars. Número: 5 

cèntims. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Nellas, J. Prat, Bernardo 

Merino, Helenio, Carlos del Rio, Anselmo Lorenzo, Carlos 

Rahola, Julio Burrell. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anarquista.       

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (23/12/1904). Any II: 2 

(13/01/1905). 

Descripció: Periòdic anarquista fortament dogmàtic i ideològic. Conté notes, comentaris i 

articles sobre actualitat política, literària i cultural. Es preocupa i s’ocupa de temàtiques com la 

jornada laboral de 8 hores, la vaga general i l’organització del Primer de Maig, entre d’altres. 

Primer títol àcrata de la ciutat. En la seva presentació adverteix que “Nosotros no predicamos la 

rebeldía imbécil, alocada, asesina, nosotros no preconizamos el puñal y la bomba, sino la 

revolución colectiva por medio de la huelga general. [...].” Comprèn les seccions: Verdades, 

Correspondencia i Comentarios.  
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EL SEGRE (1905) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: No se’n té constància. 

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.       

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació de la qual només se’n coneix el títol, l’any d’edició i la periodicitat. 

Vegeu: PEREÑA, Alfred: “Una llista de periòdics lleidatans”, a Lleida, núm. 85 (10/12/1928), 

pp. 16-18. 

BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA 

PROVINCIA DE LÉRIDA (1905-1907, 1917-1920, en dues èpoques) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número (1a època): 

01/04/1905. Darrer número (1a època): 14, juny de 1907. 

Primer número (2a època): Agost de 1917. Darrer número: 

31, novembre de 1920. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. Segona època: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 31 números. En la segona 

època, manté la datació i la numeració de la primera.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Segona època: Carrer Carme, 3, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8-16 pàgines, més coberta i 

contracoberta, a una columna. Format: 20 x 12.5 cm. Gratuït. 

Segona època: 12 pàgines, amb cobertes, a una columna. 

Format: 19.5 x 12.3 cm. Gratuït als socis. En general, 

subscripció: 3 pessetes/any. 

Llengua: Castellà. Segona època: Català, amb disposicions i d’altres reglaments en castellà. 

Editor: Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de 

Lleida. 

Director i/o propietari: Antonio Abadal i Grau. Segona 

època: Alberto Aldavó. 

Redactors i col·laboradors: els membres Junta de Govern 

del Col·legi: Eladio Vila, Antonio Abadal, Eduardo 

Finestres, entre d’altres.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. Segona època: 

Arts Gràfiques Sol i Benet. Lleida. Més tard: Tallers Gràfics 

de Fills de Pagès. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.        

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Primera 

època: col·lecció completa. Segona època: Any II, 16 

(01/06/1919). 

Descripció: Publicació tècnica i professional, d’informació i 
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novetats sobre la vida col·legial. En la segona època es publica íntegrament en català, fins i tot 

havent-ne catalanitzat el títol: Butlletí del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de 

Lleida. Entre els números 15 (30/09/1918) i 16 (01/06/1919) s’esdevenen nou mesos, fet que es 

deu a l’aturada voluntària de la publicació, atès que en motiu de la formació de la Mancomunitat 

Farmacèutica de Catalunya s’escull el butlletí de Barcelona com a propi. Tanmateix, s’acaba 

reprenent la revista entenent que la seva activitat és igualment necessària i que la seva absència, 

endemés, ha perjudicat el funcionament del Col·legi i les relacions amb els col·legiats. Les 

seccions permanents originals són: Sección Oficial, De laboratorio, Varios i Sueltos. En la 

segona època apareixen: Secció Oficial, Noves generals, i articles i textos referents a les notícies 

sobre l’Assemblea del Col·legi i l’Estat dels comptes.  

LO GAT DEL FAMADES (1905-1906) 

Subtítol: Setmanari humorístich ab ninots. 

Període de publicació: Primer número: 16/09/1905. Darrer 

número: 17, 06/01/1906. Periodicitat i regularitat: 

Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 17 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la 

Llibertat, 2, entresòl. Lleida. A partir del número 6 

(21/10/1905), redacció a Carrer major 14 i administració a 

Carrer Rellotger, 1. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. Les 

darreres planes, a anuncis. Subscripció: 1 pesseta/trimestre; 

fora de Lleida: 1.15 pessetes/trimestre, 4 pessetes/any. 

Número: 5 cèntims. Notablement il·lustrat. 

Llengua: Català. 

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: K. Dira, Ungla, Nagen, Xiu-Let, Gat, Ki-Ko, Tatimpa. 

Impremta: Impremta Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació conservadora.        

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML. Col·lecció completa.  

Descripció: Revista de crítica satírico-política inspirada en el pensament del partit conservador 

lleidatà. S’ocupa de la vida quotidiana i social dels ciutadans i també inclou cròniques de 

poblacions properes com les Borges Blanques. Les xafarderies és una altra de les temàtiques 

predilectes, sobretot centrades en els matrimonis, en la joventut i en els flirtejos i rumors 

amorosos. Políticament, satiritza els republicans, els carlins i els integristes, i s’enfronta amb 

Satanàs, periòdic editat pels primers. Es defineix com un gat molt valent que esgarrapa a qui 

s’ho mereix. El número 3 (30/09/1905) és un extraordinari. Generalment, conté moltes 

il·lustracions i dibuixos, sobretot per acompanyar les crítiques satirico-polítiques. Les principals 

seccions són: Nota política, Esgarrapades, Des de la teulada o Per les teulades, Per la 

gatonera. 

SATANÀS (1905) 

Subtítol: Periódich bilingüe polítich ilustrat. Sortirà del Infern al menos un disapte per altre. 

Període de publicació: Primer número: 04/11/1905. Darrer número: 5, 21/12/1905. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sant Antoni, 49. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 16 pàgines de text a dues columnes, 3 de publicitat i coberta a color. 

Format: 27.5 x 20 cm. No admetia subscripcions a Lleida. A fora: 1 pesseta/trimestre. Número: 

10 cèntims. Notablement il·lustrat.  
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Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Lo Llech de la Cofradia, Lo 

Jegant Goliat, Escachich, Salomé Aldana. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i 

anticlerical.        

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML. 

Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic humorístic, satíric i de crítica 

sociopolítica local. És marcadament esquerrà i anticlerical, 

inspirat pel partit republicà; combat la resta d’ideologies i 

l’Església. S’edita per polemitzar i enfrontar-se amb Lo Gat 

del Famades. Manté una actitud oposada vers el catalanisme, 

atès que República i Autonomia s’entenen com dues 

qüestions antagòniques i excloents. Tanmateix, és majoritàriament redactat en català. Comprèn 

una actitud, en definitiva, ofensiva i irrespectuosa que cerca directament la ridiculització de 

l’enemic. Les principals seccions que inclou són: Satanàs, Forquillades, Diablures i Anuncis.  

LA PROVINCIA AGRÍCOLA (1906) 

Subtítol: Revista agrícola y comercial. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 5, 15/03/1906. Periodicitat i 

regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Sociedad Agrícola 

Práctica, Rambla de Ferran. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 planes a una columna, amb 

cobertes i pàgines d’anuncis. Aquestes darreres a color. 

Format: 16 x 22 cm. Subscripció: 5 pessetes/any; 4 

pessetes/semestre; 3 pessetes/trimestre. Fora de Lleida:  10 

pessetes/any. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Sociedad Agrícola Práctica de Lleida.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: A. Blavia-Pintó, M. Serra 

Bartra, Jesús de Robles, Antonio Puig, Francisco Blavia Serra, F. Amorós Ribó.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.         

Localització i números consultats: FST. Any I: 3 (15/02/1906), 5 (15/03/1906).  

Descripció: Publicació professional i tècnica, agrícola, afavorida pel desvetllament social del 

col·lectiu i per l’associacionisme consegüent. Tracta els problemes del camp, la renovació de 

cultius, l’aplicació de noves tecnologies, la formació de l’agricultor, i d’altres qüestions 

d’interès o d’instrucció per al desenvolupament de l’agricultura i del pagès. Les dues principals 

seccions són Mercados i Espigueo.  

FARMACIA Y MEDICINA (1906-1909) 

Subtítol: Revista mensual de los progresos Médicos y Farmacéuticos en su aspecto práctico. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té constància. Darrer número: 33, juliol de 

1909.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.   

Número total d’exemplars: 33 números.  
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Adreça de la redacció i/o administració: Administració: 

Carrer Corts, 506. Barcelona. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a una columna, més 

cobertes i algunes d’anuncis. Format: 25 x 10.4 cm. 

Repartiment gratuït entre metges i farmacèutics. Conté 

sumari. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Ramon Sol i Roigé. 

Director i/o propietari: Ramon Sol i Roigé. 

Redactors i col·laboradors: José María Narbona, Dr. 

Ciriano Yrigóyen.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.         

Localització i números consultats: FST. Any III: 17 (març 

de 1908). Any IV: 33 (juliol de 1909). 

Descripció: Revista de caràcter professional i tècnic que s’ocupa de la simptomatologia, 

pronòstic i tractament de les dolences. Publica estudis de medicina interna, cirurgia, 

embriologia, farmacologia, otologia, etc. i recull notes de premsa i noticiari de societats i 

d’acadèmies professionals referents a informacions i qüestions d’interès dels àmbits de recerca i 

desenvolupament. Conté les seccions següents: Química farmacéutica, Análisis y 

procedimientos, Medicina interna, Cirugía, Especialidades, Higiene, Nuevos tratamientos, 

Revista bibliográfica, Revista de la prensa”, Academias y sociedades, Variedades, Vacantes. 

LÉRIDA-REVISTA (1906-1914, en nou èpoques) 

Subtítol: Periódico de Ferias y Fiestas. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 2, 12/05/1914. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. Publica únicament durant la Festa Major de maig 

de Lleida, 4-5 números cada dos o tres dies.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Cada any 

explicita una època nova de publicació en la qual reinicia la 

numeració. 

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: Carrer 

Major, 55. Lleida. Administració: Carrer Sant Antoni, 9. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8-20 pàgines a dues columnes. 

Cada any varia de format i paginació. Número: 5 cèntims.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Valeri Serra, J. M. López, Eduard Girbal, Felip Pleyán, Miquel 

Serra, Manel Folch, Marián Grau, Pere Salom, Miquel Roger, Joan Arús, Joan M. Morante.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.         

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any V: 3 (10/05/1910). Any VI: 1 

(10/11/1911) – 4 (17/05/1911). Any VII: 1 (10/05/1912) – 4 (16/05/1912). Any IX: 2 

(12/05/1914).  

Descripció: Revista comercial que comprèn publicitat i anuncis comercials, d’una banda, i 

treballs literaris, artístics i culturals, de l’altra. Apareix només per la Festa Major de maig de 

Lleida i edita alguns números. No reapareix fins l’any següent, iniciant època i numeració. En el 

número 3 de 1910 no inclou subtítol i d’ençà 1912 aquest canvia a Publicación artística 
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ilustrada. A partir d’aquest any, el preu del número es dobla. Comprèn les seccions de Notícias, 

Espectáculos, Crónica Taurina i Ferias y Fiestas. 

EL REBELDE (1907) 

Subtítol: Semanario Republicano anticaciquista. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.   

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça del Mercat, 8. Lleida.  

Dimensió, format i preu: Format: 37 x 27 cm. Subscripció: 1.25 pessetes/trimestre. Número: 

10 cèntims. Conté anuncis. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i antimaurista.         

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic republicà antimaurista. Conté articles doctrinals i comentaris d’actualitat 

política. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 408.  

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA (1907-1919) 

Subtítol: Sección de Lérida. (R. S. E. N.). 

Període de publicació: Primer número: Febrer de 1907. 

Darrer número: 35, octubre de 1919. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.    

Número total d’exemplars: No se’n té constància. La 

majoria dels exemplars, sense numerar.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 

16.5 x 10 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Adoración Nocturna Española.   

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 
Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.         

Localització i números consultats: FST. Any XII: 25 

(novembre de 1918), 26 (desembre de 1918). XIII: 35 (octubre de 1919).   

Descripció: Periòdic d’informació i formació religiosa. Copsa el moviment, les activitats i les 

gestions de la secció lleidatana de l’entitat editora. Inclou les seccions: Coloquio espiritual, 

Oración, Vigilia general, Datos estadísticos del mes, Jubileo circular de las cuarenta horas.  

BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA (1908-1936, en tres 

èpoques) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número (1a època): gener de 1908. Darrer número (1a època): 3, 

juliol-setembre de 1916. Primer número (2a època): gener-març de 1926. Darrer número (2a 

època): No se’n té constància. Primer i únic número (3a època): juny o juliol de 1936. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual. A partir de 1910: 

Trimestral. Tercera època: mensual. Edició irregular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Cada any 

reinicia la numeració.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 82. 

Lleida. Des de l’abril de 1911: Plaça Sant Joan, 15. Lleida. 

Des del gener de 1926: Sant Antoni, 6, 2a. Lleida. En la 

darrera època: Carrer Major, 92. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 30-60 pàgines a una o dues 

columnes. Format: 18 x 10.5 cm. Subscripció: 5 pessetes/any. 

Número: 5 cèntims. En la segona etapa, format: 19.7 x 11.2 

cm. El nombre de pàgines poden reduir-se en unes 10 o 20 

depenent del número. En la tercera etapa: 12 pàgines i 

cobertes; format: 19.2 x 13.2 cm.  

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.   

Editor: Centre Excursionista de Lleida.   

Director i/o propietari: Enric Arderiu. Segona època: Felip Solé i Olivé. Tercera època: No 

s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Rafael Gras, Alfred Perenya, Giménez Catalán, Josep M. Vicens, 

Magí Morera, Manuel Gaya, Romà Sol, J. Estadella i Josep Reig. Segona època: Felip Solé, 

Antoni Bergós, Josep Estadella. Tercera època: Ramon Dejuan, C. Izquierdo. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida.  Des de l’octubre de 1912: Arts Gràfiques Sol i 

Benet. Lleida. Des del gener de 1926: Impremta Mariana. Lleida. En la darrera etapa: Arts 

Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.          

 Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa dels anys 1908-1911. 

Col·lecció notable dels anys 1912, 1916 i 1926. També l’únic número de la darrera època.  

Descripció: Publicació d’informació cultural i associativa, òrgan del centre editor. Tracta 

d’excursionisme, història, art, tradicions, patrimoni, crítica literària, així com de les activitats 

del centre i monogràfics i estudis de qualsevol disciplina. Entre el desembre de 1912 i el gener 

de 1916 el butlletí no es publica degut a la mort de Manel Gaya Tomàs esdevinguda l’abril de 

1913. Aquest tràgic succés i la consegüent demora en l’edició de la revista “[...] han sigut la 

causa de que no havem pogut dedicar al anyorat amic unes 

quantes planes de la nostra revista, [...]”, com manifesta 

Enric Arderiu.  

 En la segona època inicia la publicació de l’obra Relació 

d'obres impreses a Cervera del mateix Arderiu. L’exemplar 

de la darrera època no porta datació, si bé és editat el juny o 

el juliol de 1936, en tant que incorpora el programa 

d’excursions previstes pel Centre, la primera de les quals es 

preveia realitzar-la el 12 de juliol. En aquest número el títol 

esdevé Butlletí del Centre Excursionista de Lleida “Pla i 

Muntanya”. Adherit a la FEEC i FC d’A. A més de suposar 

la tercera època del butlletí, també és continuador de la 

revista Activitats del Centre Excursionista de Lleyda “Pla i 

Muntanya”. En la primera època no conté seccions, mentre 

que en la segona inclou Clixés Lleydatans, Llibres i revistes 

i Nòtules. Així mateix, en la tercera apareix un Noticiari.  

L’ALMOGÀVER (1908) 

Subtítol: Setmanari Tradicionalista. Surt els dissabtes.  

Període de publicació: Primer número: 30/03/1908. Darrer número: 21, 22/08/1908. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 21 números.   
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Adreça de la redacció i/o administració: Rambla Ferran, 

14, 1r. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes; la darrera 

a publicitat. Format: 30 x 25 cm. Subscripció: 1.50 

pessetes/trimestre. 2.50 pessetes/semestre. 4.50 pessetes/any. 

Número: 10 cèntims. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Junta Provincial Carlista.  

Director i/o propietari: Manuel Roger de Llúria.    

Redactors i col·laboradors: Juan Pedrol, Pau Morrofort, 

Teodosio. Manuel Roger de Llúria també fa de corresponsal 

des de Barcelona.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlista i 

regionalista.           

Localització i números consultats: FST. 2 (11/04/1908), 21 

(22/08/1908).  

Descripció: Periòdic polític i de lluita ideològica, portaveu de la Junta Provincial carlina. 

Polemitza amb els catòlics més propers a l’integrisme polític i denuncia la manca d’inversió 

econòmica a la província i el creixent centralisme de Madrid. És interessant per copsar l’ideari 

regionalista del carlisme lleidatà, per analitzar les repercussions electorals de la seva adhesió a 

Solidaritat Catalana i per observar els enfrontaments i divisions interns. Informa d’actes 

nacionals i locals organitzats des del propi partit o des d’una institució religiosa i/o catalanista. 

Es fa hereu de La Joventut Carlista. La seva edició està totalment condicionada a la dedicació 

del seu director, Manuel Roger de Llúria. De fet, el periòdic desapareix quan aquest s’ha de 

traslladar de manera permanent a Barcelona per motius laborals i no pot fer-se’n càrrec. Les 

principals seccions són: Firam, Firam!!, Moviment Carlista, Noves i Secció Religiosa.  

HISPANIA (1908) 

Subtítol: Semanario Republicano Radical.  

Període de publicació: Primer número: 06/06/1908. Darrer 

número: 2, 13/06/1908. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda Blondel, 

2, baixos. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a 4 columnes. Format: 38 

x 55 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. 2 

pessetes/semestre. 4 pessetes/any. A l’estranger, preus 

doblats.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Partit Radical de Lleida.  

Director i/o propietari: Enrique Gómez Asensio.    

Redactors i col·laboradors: Germinal, Floridor, Wagner, 

Max Stirner, El Gallo de Morón, José Nart, José Nakens, 

Fígaro. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical, anticatalanista. 

Localització i números consultats: FST. 1 (06/06/1908), 2 (13/06/1908). 

Descripció: Capçalera política i combativa, òrgan dels republicans radicals que s’enfronta 

principalment a les tendències catalanistes i al seu periòdic, Lleyda Nova. Comprèn un marcat to 

agressiu i demagògic, i es postula totalment antagònica al republicanisme nacionalista i a 

Solidaritat Catalana, a la qual acusa de voler afluixar els llaços de la unitat nacional. En aquest 

sentit, Hispania pretén erigir-se com el garant de l’enfortiment de la pàtria i de la seva 
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democratització. Inclou les seccions Nuestras cosas, Espolonazos, Crónica provinciana i 

Sección de Anuncios.  

LLEYDA NOVA (1908-1909) 

Subtítol: Setmanari Republicà Nacionalista.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 24, 07/03/1909.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 24 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del 

Rellotger, 4. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

39.7 x 27.2 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 5 

cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: Benéhit, Ju-Jutsú, Palerma, Pel-

Ut. Els principals elaboradors eren Humbert Torres, Alfred 

Pereña i Frederic Godàs. Col·laboradors: Pi i Margall, J. 

Lluhí, J. Pous. Corresponsal la Pobla de Segur: Antoni Mestres.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. D’ençà en número 22 (20/02/1909): Impremta 

Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i nacionalista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 6 (24/10/1908). Any II: 22 (20/02/1909), 24 

(07/03/1909).   

Descripció: Periòdic polític, catalanista i defensor de Solidaritat Catalana i de Joventut 

Republicana, entitat a la qual n’és molt propera sense ser-ne òrgan oficial. S’ocupa de 

problemàtiques relacionades amb l’Administració local i amb la política catalana i espanyola, 

sempre des de la perspectiva nacionalista i republicana. Critica, polemitza i s’enfronta amb els 

conservadors, els liberals i els republicans radicals a través dels seus òrgans escrits. En aquest 

sentit, les pugnes dialèctiques són freqüents amb el diari liberal El Pallaresa i amb el periòdic 

radical Hispania. En efecte, carrega contra el monarquisme i el caciquisme espanyols i equipara 

els radicals amb els dinàstics, en tant que “[…] enemichs del resorgiment de la nostra 

personalitat, els curulls de despit, els cridaires, els ineptes [...].” Conté les seccions: Nota de la 

setmana, Escatxichs, Nota còmica i Secció d’anuncis.  

EL MERCANTIL DE LÉRIDA (1908-1909) 

Subtítol: Periódico quincenal órgano del Círculo Mercantil 

e Industrial defensor de los intereses del comercio, industria 

y agricultura de Lérida y su provincia.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 11, 01/05/1909.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 11 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 39, 

2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12-16 pàgines, algunes d’anuncis, 

a dues columnes. Subscripció, a Espanya: 6 pessetes/any. 

Número: 25 cèntims. Número endarrerit: 50 cèntims. Gratuït 

per als socis de primera classe. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Círculo Mercantil e Industrial de Lérida.   
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Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Any II: 8 (16/03/1909), 11 (01/05/1909).  

Descripció: Periòdic professional, tècnic i especialitzat, portaveu de l’entitat editora. Tracta 

sobre les temàtiques i problemàtiques de l’entitat així com del comerç, la industria, l’agricultura 

i l’economia lleidatanes i provincials. En aquest sentit, inclou des de recomanacions i consells 

fins a disposicions oficials, decrets i d’altres requeriments administratius. També vetlla per la 

resolució de dubtes i conflictes en el sí del Cercle i en el conjunt dels sectors mercantils que 

aixopluga. Conté les seccions: Movimiento del Círculo, Ofertas y demandas, Buzón, Noticias, 

Mercados, Boletín bursatil, Ferro-carriles. 

BOLETÍN DEL LICEO ESCOLAR Y ACADEMIA SAN LUIS (1908-1910) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: Octubre de 1908. 

Darrer número: 24, s/d. Darrer número localitzat: 17, febrer 

de 1910.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 24 números. La publicació és 

precedent del Boletín del Liceo Escolar que s’inicia amb el 

número 25, tot mantenint-ne la numeració. Per això es pot 

afirmar que aquesta revista n’edita 24.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

22 i 42. Lleida. En el número 17 (febrer de 1910): Carrer 

Cavallers, 42. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una columna. Format: 

22 x 16 cm. Gratuït. 

Llengua: Castellà i català.  

Editor: Liceo Escolar y Academia San Luis.   

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: La majoria són alumnes: Francisco Sancho, J. M. Galcerán, A. 

Santaliestra, Octavio Pereña, Joan Sarradell, F. Bañón, Francisca Gómez, Antonio Fornes. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I-II: 1 (octubre de 1908) – 12 (setembre 

de 1909). Any III: 17 (febrer de 1910).   

Descripció: Revista portaveu de les entitats editores que esdevé precedent del Boletín del Liceo 

Escolar, la qual manté la numeració d’aquesta iniciant amb el número 25. Els seus propòsits són 

informar els pares de les realitats col·legials i apostar per la renovació pedagògica des de la 

infantesa. En aquest camí es dirigeix la seva tasca: apropar la instrucció a l’esbarjo, la cultura al 

plaer, aprenent i gaudint. Conté articles pedagògics i treballs dels seus alumnes, i publica alguns 

números extraordinaris. La secció principal és Notícias.  

EL CORREO DE LÉRIDA (1909-1922) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 09/02/1909. Darrer número: 3.647, 30/12/1922. 

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3.647 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: Rambla Ferran, 14, 1a. Lleida 

Administració: Llibreria de Josep A. Pagès. Carrer Major, 40. Lleida. En el número 369 

(20/04/1910), la redacció a: Carrer Cavallers, 22, 1a. Lleida. En el número 535 (17/12/1913), la 

redacció i l’administració a: Carrer Sant Antoni, 3, principal. Lleida. En el número 1.655 
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(13/09/1917), la redacció i l’administració a: Carrer Esterería, 

4, principal. Lleida. En el 1922, la redacció i l’administració 

a: Plaça Paeria, 13, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines, una d’anuncis, a 5 

columnes. Subscripció: 1 pesseta/mes Península, 24 

pessetes/any fora Península. Format: 55 x 40 cm aprox. En el 

número 1.523 i endavant figura una subscripció de 3.50 

pessetes/trimestre. El número 3.473, 8 pàgines a 3 columnes. 

Experimenta alguns canvis de format al llarg de la publicació. 

El darrer és 38 x 28 cm aprox. En el número 3.642 anuncia 

que publica dues edicions diàries i que setmanalment 

incorpora la secció Página local-página aragonesa. També 

indica la subscripció a 2 pessetes/mes, 6 pessetes/trimestre, 

24 pessetes/any i número a 10 cèntims. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Junta Provincial de la Comunió Tradicionalista.   

Director i/o propietari: Francesc Carbó. 

Redactors i col·laboradors: Edouro, Cronista, Estanislau Segarra, Bel, Efe, Pablo, Victor, 

Salvador Minguijón, Josep V. Masot Masot. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació tradicionalista, jaumista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic polític de partit, d’informació política, social i religiosa. Òrgan de la Junta 

Provincial sortint Comunió Tradicionalista de Lleida que pugna amb la Junta Provincial entrant, 

i el seu òrgan El Correo Leridano, en el marc de les constants discrepàncies i enfrontaments del 

tradicionalisme lleidatà. Comprèn un clar tarannà doctrinal i formatiu i inclou notícies locals, 

provincials, catalanes, estatals i també internacionals. Un cop es dilueix la duplicitat de juntes 

provincials tradicionalistes, d’ençà el número 535 (17/12/1913) El Correo de Lérida esdevé 

òrgan de la rebatejada Comunió Jaumista –Órgano Oficial de la Comunión Jaimista en la 

Provincia de Lérida–, si bé en el número 1.523 (28/03/1917) el subtítol esdevé Diario 

Tradicionalista. Tanmateix, en el número 1.655 (13/09/1917) el subtítol ha desaparegut. Les 

principals seccions que inclou són: Sección de consultas, Crónica General, Sección telegráfica 

o Información Telefónica y Telegráfica, Boletín Religioso o Religiosas, Pensamientos y 

Paradojas, Notas Políticas, Notícias Generales, Del Gobierno Civil i De la Diputación.  

EL BEDEL (1909) 

Subtítol: Setmanari bilingüe. Donarà l’hora un cop a la 

setmana.  

Període de publicació: Primer número: 08/03/1909. Darrer 

número: 24, 05/11/1909. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 24 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

17. Lleida.  

 Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 27 x 16 cm. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Català i castellà. 

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: Josep Maria Álvarez Pallás, Miquel 

Serra Balaguer. 

Redactors i col·laboradors: Roque, Esmolet, Llegum, 

Arquilech, Xamet, Grill. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   
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Localització i números consultats: BHIEI / FST: Any I: 23 (30/10/1909), 24 (05/11/1909).  

Descripció: Publicació festiva i humorística, no satírica. Jutja el viure ciutadà en clau d’humor 

però no ridiculitza ni satiritza comportaments polítics. Comprèn un caràcter més cultural que 

sociopolític. El número aparegut el 30 d’octubre de 1909 indica ser-ne el 3, si bé probablement 

és un error d’impressió o edició, atès que el següent és el 24. Aquesta revista comparteix 

disseny, format i capçalera amb l’homònima apareguda gairebé una dècada més tard, si bé les 

respectives naturaleses –en tant que aquella és una revista infantil– i l’explícit inici editorial de 

la segona evidencien que no són la mateixa publicació. Les dues principals seccions són: 

Crónica menuda i Notas y faltas.  

REPÚBLICA (1909-1910) 

Subtítol: Semanario del Centro Republicano.  

Període de publicació: Primer número: març de 1909. Darrer 

número: 47, 12/02/1910.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 47 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Carme, 3, 

1a. Lleida (Centro Republicano).  

Dimensió, format i preu: 4 planes a 4 columnes. Format: 54 

x 39 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre; 2 

pessetes/semestre; 4 pessetes/any. Estranger: preus doblats. 

Número: 5 cèntims.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Centro Republicano.    

Director i/o propietari: Enrique Gómez Asensio. 

Redactors i col·laboradors: Uno del populacho, Fray-Lego, 

Falconet, Manfigaro, Eusebio Blascó, Pedro Loperena. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical. Anticlerical, anticatalanista i 

antiautonomista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 7 (08/05/1909). Any II: 47 (12/02/1910).   

Descripció: Òrgan del centre editor, vinculat al Partit Radical. Setmanari formatiu i informatiu 

que conté articles sobre el pensament polític del partit i notícies de la vida estatal i local. Critica 

el catalanisme, l’Església i el republicanisme nacionalista. És hereu i continuador de la línia 

d’Hispania; el director és el mateix. El 1910 insereix un fulletó amb l’obra Los crímenes del 

carlismo. Les seves principals seccions són: Instantánea, Sección de anuncios i De aquí y de 

allá.  

ILERDA (1909) 

Subtítol: Revista artística il·lustrada.  

Període de publicació: Primer número: 03/05/1909. Darrer 

número: 4, 15/07/1909.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 4 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

22. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 25 x 15.8 cm. Subscripció: 2.50 pessetes/any, 1,25 

pessetes/semestre, 0,75 pessetes/trimestre. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Vicens Puig, J. Oliva, J. 
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Morante, Antón Samarra, Lluís Izquierdo, Francesc de P. Jené, J. Torres, R. Ollé, P. Armengol.   

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.   

Descripció: Revista cultural, literària i il·lustrada dedicada a la joventut i a l’art. Conté 

nombrosos articles literaris i artístics i també notícies de la vida cultural de Lleida. En la seva 

presentació afirma que “No’ns proposem fomentar tendencies; nosaltres creyém que totes les 

obres poden ser mereixedores d’elogi sigui quin sigui l’ideal que defensin. L’art sempre es bell; 

lo bell sempre sura. Aquest es lo nostre lema.” Malgrat ser homònima de la posterior revista 

editada als anys trenta, no és en cap cas la mateixa publicació ni aquella n’és segona època. 

Inclou les seccions de Noves, Teatres, Anuncis, Correspondencia i Música.  

INFORMACIÓ MÈDICA (1909-1910, 1914-1915, en dues èpoques) 

Subtítol: Publicació mensual.  

Període de publicació: Primer número: octubre de 1909. 

Darrer número (1a època): 5, febrer 1910. Primer número (2a 

època): No se’n té constància. Darrer número: 14 (desembre 

1915). 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. En la 

segona època: trimestral.  

Número total d’exemplars: 14 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 36, 

2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: Les dues etapes es diferencien per 

la presentació i el format: En la primera època conté 16 

pàgines a dues columnes, amb format 28 x 38 cm aprox. En 

la segona època conté unes 40 pàgines a una columna i 

format 17 x 9.5 cm. Subscripció: 6 pessetes/any. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. En la 

segona època, predomini del català.  

 Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: Humbert Torres, en ambdues èpoques.   

Redactors i col·laboradors: E. O. Raduá, Humbert Torres, Pedro Castro Vicen, A. Martinet, 

Dr. Kolbe, J. Rabasa. Col·laboradors: J. Freixas, F. Fontanals, E. Galcerán, A. Guardia, R. 

Mateu, M. Palau, Pla i Armengol, F. Santiñá, N. Serrallach, R. Torrebadella. El Comitè de 

Redacció en la segona època és: J. Freixas, E. Galcerán, R. Mateu, F. Fontanals, A. Guardia, M. 

Palau, F. Santiñá, Pla i Armengol, N. Serrallach, R. Torrebadella. Secretari de Redacció: J. 

Rabasa Fontseré. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. En la segona època: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 2 (novembre 1909), 3 (desembre 

1909). Any II: 4 (gener 1910), 5 (febrer 1910). Segona època. Any III: 7 (març 1914), 8 (juny 

1914), 9 (setembre 1914), 12 (juny 1915), 14 (desembre 1915).  

Descripció: Publicació científica i professional que inclou articles d’especialitat, noticiari 

nacional i local i d’altres temàtiques d’interès. També conté disposicions i reglaments tècnics i 

legals que poden ser d’interès per al col·lectiu científico-mèdic, així com intenta resoldre dubtes 

relacionats amb tractaments, medicaments, diagnosis, etc. En la segona època, el subtítol canvia 

i esdevé Revista científica i professional. Les seccions són: Sección profesional, Bibliografia, 

Informació mèdica, Noves diverses, Darreres publicacions, Consultas y formularios. 

MORTALLA (1909) 

Subtítol: Setmanari Satirich.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té constància. Darrer número: 8, 31/12/1909. 
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Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Cementiri Vell. 

(L’adreça és inventada fruit del caràcter satíric de la revista).  

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a 2 columnes, la 

darrera a anuncis. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: Sebastià Ramells.   

Redactors i col·laboradors: Joanot, Raku, Rip, Rebrot, 

Redola, Capirons, Croca, Junquet, Llampech, Mortus, 

Rampills, Paco Mercè.   

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.  

Localització i números consultats: FST / HAML. 2 

(20/11/1909), 3 (17/11/1909), 5 (11/12/1909) – 8 (31/12/1909).   

Descripció: Revista humorística i satírica que tracta sobre la vida quotidiana dels lleidatans, la 

seva problemàtica social i també política des d’un punt de vista festiu. Ataca sovint la gestió 

municipal i l’ajuntament i no simpatitza amb cap força política. De fet, n’ataca qualsevol 

sempre que perjudiqui l’interès de la ciutat i dels habitants. Tanmateix, és propera a Joventut 

Republicana. L’editorial del segon número permet d’entendre que entre l’aparició del primer 

exemplar i aquest s’ha succeït un llarg temps, “[...] cosa molt natural y llógica si es considera 

qu’ab motiu de la festa de Tot Sans hem tingut que recorrer totes les parts del mon hon hi tenim 

corresponsals, pera depositar personalment una corona, sobre les tombes dels que foren, com á 

proba de qu’el seu recort perdurarà sempre en nostra pensa.” Amb tot, aquest testimoni no és 

pot considerar del tot fiable, atenent el caràcter satíric de la revista. La seva demora bé es podria 

deure a d’altres motius més seriosos.  

El número 5 és dedica a les eleccions de l’endemà, 12 de desembre. En aquest publica un 

manifest signat per la redacció en el qual repassa cada una de les candidatures que es presenten 

per tal de “[...] meditar y estudiar sens passions de cap mena, ab la serenitat necesaria, á que 

avans de votar, tingui lo plé convensiment qu’el seu determini sigui fill exclusiu  de la seua 

conciencia.” Finalitza el manifest amb la següent crida: “Lleydatans, demá diumenge, aneu tots 

á votar com un sol home, per avans feu un examen sincer de conciencia y amotllan en ella 

vostra decisió, doneu vostra confiansa votant al qui cregueu mes digne d’aytal distinció.” Així 

doncs, no sempre manté un predominant perfil humorístic, i en les qüestions transcendentals per 

a l’interès ciutadà demostra un caràcter seriós. Les principals seccions són: Tatades, 

Correspondencia, Secció d’anuncis. 

LA MITRA (1909-1910) 

Subtítol: Esta hoja está excomulgada.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 21, 15/05/1910. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 21 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carretera d’Osca.  

Dimensió, format i preu: 4 planes a una columna. 

Format: 21.5 x 16 cm.  
Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Fray-Lucho, Fray Gallofa, 

Rinconcete, Cortadillo, Fray-Liberto, Traga Neos. 
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Impremta: Impremta Plaça Berenguer. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical, antiautonomista i 

anticatòlica.  

Localització i números consultats: FST / BC. Any I: 2 (26/12/1909). Any II: 3 (02/01/1910), 

11 (27/02/1910), 18 (24/04/1910), 19 (01/05/1910), 21 (15/05/1910). 

Descripció: Periòdic de combat anticatòlic i antireligiós. Es mostra vinculat o, si més no, 

simpatitzant amb el partit radical. En el darrer número, després de les eleccions, fa autocrítica i 

denuncia que no “[...] se ha tenido para nada en cuenta la tendencia republicana y mucho menos 

la anticlerical. Se ha hecho una campaña exclusivamente anticaciquista, en la que no podemos 

estar conformes los republicanos de verdad. [...] El Sr. Moles y los republicanos autonomistas, 

saben muy bien, que si han triunfado esta vez no ha sido precisamente por los votos de los 

republicanos, sino por la actitud de gente tan ruin como los carlistas y conservadores.” Així 

mateix, en aquest sentit es mostra discrepant, carrega contra Solidaritat Catalana i reafirma que 

“Pertenecientes todos los que redactamos esta hoja desde el primer momento en el campo 

radical [...] protestamos enérgicamente [...] ante nuestro jefe D. Alejandro Lerroux [...].” 

L’única secció permanent és Basculadas.  

LA PROVINCIA (1909) 

Subtítol: Semanario ilustrado. 

Període de publicació: Primer número: 09/12/1909. Darrer 

número: 2, 18/12/1909. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes, 4 de 

les quals a publicitat i a color. Format: 27 x 20 cm. Número: 

5 cèntims. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica. El Corresponsal a 

Sort.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica i 

democràtica.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 2 (18/12/1909).  

Descripció: Setmanari il·lustrat de notícies, informacions i comentaris de la vida provincial i 

local. Defensa el lleidatanisme en contra del catalanisme, tot afirmant i denunciant que aquest és 

absorbit per Barcelona. Conté les seccions: Crónica política, Nuestro Grabado i Notícias.  

EL FORO DE LÉRIDA (1910) 

Subtítol: Periódico de Derecho, Jurisprudencia y Administración. 

Període de publicació: Primer número: 05/03/1910. Darrer número: 19, 09/07/1910. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 19 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sant Antoni, 3, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines a una columna, amb cobertes i publicitat. Les cobertes i 

les planes d’anuncis a color. Format: 16.8 x 11 cm. Subscripció: 2,50 pessetes/trimestre. 

Número: 25 cèntims. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: Enrique Gómez Asensio. Administrador: José Gil Doria. 
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Redactors i col·laboradors: Genaro Vivanco, Manuel 

Pereña, Francisco Sagañoles, Magí Morera, Manuel Florensa, 

Francisco Casals, José Serrate, Tomás Palmés, Juan F. 

Sánchez, Jacinto Mur i el Reverend José Vilaplana. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 1 

(05/03/1910) – 8 (23/04/1910), 10 (07/05/1910) – 14 

(04/06/1910), 16 (18/06/1910), 17 (25/06/1910), 19 

(09/07/1910).   

Descripció: Primera revista de l’advocacia lleidatana. 

Publicació professional i especialitzada que pretén divulgar la 

matèria legal i judicial en tots els ordres de manera clara i 

pràctica. Segons indica el primer exemplar, publica 

prèviament un full volander anunciant-ne l’edició, si bé no 

s’ha localitzat. A partir del número 8 publica per separat models d’expedients municipals i de 

justícia amb notes, advertències i suggeriments per a millorar-ne l’aplicació. Les seccions que 

integra són: Sección legislativa, Sección de Jurisprudencia, Sección de información, Sección de 

documentos, Sección de consultas, Crónica Judicial i Sección de público.  

EL RADICAL (1910, 1913-1914, 1916, en tres èpoques) 

Subtítol: Órgano de la Juventud Carlista. 

Període de publicació: Primer número: 05/03/1910. Darrer 

número (1a època): No se’n té constància. Primer número (2a 

època): 13/10/1913. Darrer número (2a època): 17, 

24/01/1914. Primer número (3a època): 04/04/1916. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular, 

almenys en la segona època.  

Número total d’exemplars: Almenys, 19 números en les tres 

èpoques.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

9, principal. Lleida. Tercera època: Carrer Cavallers, 9, 1a. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a 3 columnes. Format: 

42.5 x 30.5 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre; 1.75 

pessetes/semestre; 3.50 pessetes/any. Número: 5 cèntims. En 

la tercera època les dimensions es redueixen: 38.5 x 25 cm aprox. 

Llengua: Castellà en les dues primeres èpoques. En la tercera, bilingüe.  

Editor: Joventut Carlista de Lleida.     

Director i/o propietari: Primera època: José Font i Fargués. Segona i tercera època, no se’n té 

constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. Segona època: Canta-Claro, Coltell, Clarito, 

A. Parés. Tercera època: no se’n té constància.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. Tercera època: Impremta de Vídua i fills de Pagès. 

Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlista, tradicionalista, jaumista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Segona època: Any I: 1 (13/10/1913) – 8 

(22/11/1913). Any II: 17 (24/01/1914). Tercera època: Any I: 1 (04/04/1916). 

Descripció: Setmanari carlista, doctrinal, de lluita i combat politicoideològic, portaveu de les 

joventuts del carlisme i del tradicionalisme lleidatà. Comprèn un marcat caràcter conjuntural i 

electoralista, fet que es palesa en la brevetat de les seves etapes i la llarga discontinuïtat entre les 

mateixes. El periòdic apareix el 1910 defensant la candidadura d’Estanislau Segarra. En la 
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segona època, la qual és més duradora atenent un caràcter més òrganic que electoralista, pretén 

representar el tradicionalisme local i se subtitula Órgano de la “Joventut Carlista”. En aquesta 

etapa es mostra fidel al pretendent Jaume de Borbó, a qui es dirigeix com a “August Cabdill”. 

Quant a la tercera època, amb el substítol Periódico Jaimista, apareix novament per a defensar 

un candidat electoral, Domingo Cirici. En paral·lel, ataca i critica El Correo de Lérida per 

haver-se desvinculat de la Comunión Legitimista. Les principals seccions del setmanari són: 

Notas varias, De nuestra Joventut, Sección de anuncios, Buzón de El Radical, Cantando 

verdades.  

BOLETÍN ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA (1910) 

Subtítol: Revista mensual administrativa, judicial, de 

economia y hacienda. 

Període de publicació: Primer número: Juny de 1910. 

Darrer número: 2, Juliol de 1910. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 19. 

Lleida.   

Dimensió, format i preu: 10 pàgines, a una columna, amb 

cobertes. Format: 19.5 x 11 cm. Subscripció: 5 pessetes/any. 

Gratuïta pels abonats a la impremta Sol i Benet. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica.      

Director i/o propietari: Carlos Nieto Gil. 

Redactors i col·laboradors: Félix Peiró, Enrique Cereceda, 

Alfonso Núñez, Juan Pedrol, José Sol Torrens, Román Sol 

Mestre, Enrique Corbella, Luis Prim, Luis Neve, Antonio Bañón, Ramón Sanmartí, Tomás 

Duplá, Enrique Cardona i Vicente Isach. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Revista professional dirigida a Secretaris d’Ajuntaments i a Jutjats Municipals amb 

el propòsit de facilitar i agilitzar les respectives tasques laborals. També pretén vetllar per 

l’administració pública i pels interessos de la seva classe. Conté les seccións: Servicios del mes, 

De la Asociación y Monte-Pío, Legislación, Sección de noticias. 

EL MARRACO (1910) 

Subtítol: Semanario satírico bilingüe, que gritará a quien 

pueda una vez cada semana. 

Període de publicació: Primer número: 23/07/1910. Darrer 

número: No se’n té constància. (El primer número és el 

88.900 de l’any XX d’edició, fet que es deu al seu caràcter 

satíric). 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Rambla de Ferran, 

3246. Lleida. (L’adreça és inventada atesa la naturalesa 

humorística del periòdic).  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, la meitat a anuncis, a 

dues columnes i cobertes. Il·lustrat. Format: 27.4 x 18.5 cm. 

Llengua: Castellà i català.   

Editor: No s’indica.      
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Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: El Médico Palos. 

Impremta: Impremta Moderna. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical i anticatalanista. 

Localització i números consultats: FST. 1 (23/07/1910). 

Descripció: Periòdic satíric i de crítica social que malgrat afirma ser apolític és proper al partit 

radical. En aquest sentit, ridiculitza i satiritza la resta de partits i els seus dirigents, ideals i 

programes. Així, assegura que “ [...] te la llengua mol limpia y cantará fort; ell no té filiasió 

política, se concretará á dir les veritats y prou; si els hi sembla poch... son tan clares les veritats 

avuy día. A mes el Marraco no te por a ningú. [...].” Tanmateix, Josep Antoni Pujol (1987) i 

Anna Busto, Marc Macià i Margarida Sabaté (2005) indiquen que la revista s’inicia el 1902, fet 

que s’ha provat erroni. Entre d’altres fa esment de Felip Rodés i Alejandro Lerroux, dos 

personalitats polítiques amb un reconeixement públic i polític explicit d’ençà 1907 i 1908, 

respectivament, i no el 1902. Els tracta com a diputats, condició ni tant sols compresa per Rodés 

el 1902. Amb tot, es desconeix la sort i la trajectòria editorial d’El Marraco, per bé que es 

preveu molt curta. Les seccions que conté són Parte Oficial. Información Telegráfica y 

Telefónica i Comentaris.  

BOLETÍN DEL LICEO ESCOLAR (1910-1937) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: octubre de 1910. 

Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. A partir 

del gener de 1920: trimestral.  

Número total d’exemplars: Almenys, 104 números. S’inicia 

amb el número 25, atès que manté la numeració del seu 

precursor Boletín del Liceo Escolar y Academia San Juan.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

42. Lleida. A partir de l’agost de 1913: Avinguda Blondel. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8-16 pàgines a una columna. 

Format: 21.8 x 15.6 cm. Manté el disseny i la capçalera del 

Boletín del Liceo Escolar y Academia San Luis.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Liceo Escolar.       

Director i/o propietari: Frederic Godàs.  

Redactors i col·laboradors: Enric Arderiu, Francisco Sancho, J. M. Ball, F. J. Bañón, J. Sales, 

F. H. Künhel, Fermí Palau, Esperanza Serra, Manuel Badía, José Sol, J. Rocamora, Domingo 

Batet, Martín Montagut, José Parunella. A partir del número 40 (gener de 1912) anuncia 

l’elecció d’un cos de redacció permanent per mantenir la qualitat i l’existència del butlletí, el 

qual es renova a cada curs. Aleshores, s’escullen: Ubaldo Egea, Francisco Bañón, Juan 

Sementé, José Sol, Enric Arderiu, Lluís Ricart, Jaume Torres i José Roig. El 1920: Gaspar 

Trompeta, Juan Sementé, Pepita Ibars, Victorià Sabater, Ramon Canal, Federico Solé, Maria 

Vilella, C. Fusté, Rosita Durango, Sebastian Mas. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Col·lecció extensa dels anys 1910-1913; algun 

exemplar de 1920.  

Descripció: Periòdic escolar, òrgan propi  del Liceu i continuador del Boletín del Liceo Escolar 

y Academia San Luis. Pretén explicar i desenvolupar les línies ideològiques vertebradores de 

l’ensenyament que ofereix i promou, així com informar de les activitats docents i extraescolars 

del mateix. És una publicació estudiantil que incorpora articles i treballs de l’alumnat. Publica 

un extraordinari per a celebrar la inauguració del nou edifici del Liceu. El canvi de mensual a 

trimestral el 1920 es justifica amb un augment de les pàgines i dues noves seccions d’estudis 
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doctrinals. També incorpora el subtítol Revista Trimestral. Sol i Torres indiquen que s’edita fins 

el 1937, si bé no s’han localitzat exemplars d’ençà 1920. Les seccions originals són Notícias, 

Sección excursionista i Altas y bajas. El 1920 incorpora De nuestros alumnos, De nuestros 

colaboradores, Sección de 1a enseñanza, Sección de 2a enseñanza, Curiosidades i Generales.  

EL CORREO LERIDANO (1910-1912) 

Subtítol: Órgano oficial de la Comunión Jaimista en la 

Provincia de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: 18/10/1910. Darrer 

número: 509, 22/06/1912.  

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 509 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Joventut Carlista. 

Cavallers, 22, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5-6 columnes. La 

tercera pàgina d’anuncis. Format: 58.5 x 39.5 cm. 

Subscripció: 12 ptes/any, 24 ptes/estranger. A partir de 1912, 

subscripció: 1 pesseta/mes. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Comunión Jaimista de la Provincia de Lérida.        

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Rafael La Rosa, Manuel 

Sirvent, J. Font i Fargas, Silvano Claramunt, Francisco Hernando, Sebastían Mª de Luque, 

Ramiro Blanco. 

Impremta: Impremta Moderna. Lleida. A partir de 1912: impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlista, tradicionalista, jaumista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (18/10/1910) – 62 (31/12/1910). 

Any III: 508 (21/06/1912), 509 (22/06/1912). 

 Descripció: Periòdic d’informació local, religiosa, política, i social, portaveu del 

tradicionalisme lleidatà. Informa de l’estat del moviment i de les seves accions. Conté un marcat 

caràcter doctrinal amb el lema Dios, Patria y Rey. En el primer número es defineix com una 

capçalera “[...] política netamente católica, radical, antiliberal y genuinamente regionalista.” És 

l’òrgan de la Junta de la Comunió Tradicionalista entrant el 1910, la qual s’enfronta amb 

l’homòloga sortint, editora d’El Correo de Lérida. En aquest sentit, la primera edita El Correo 

Leridano amb la intenció de desacreditar l’anterior com a portaveu del tradicionalisme 

provincial. Finalment, el moviment es reunifica i compta com a òrgan escrit amb El Correo de 

Lérida, el qual es manté vigent fins el 1922. Les principals seccions són: Quadrets literaris, 

Noticias, Santoral y Cultos, Información Telefónica y Telegráfica, Mercado, Cotidianas, 

Sección literaria. 

POTICRACIA (1910-1912, en tres èpoques) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 05/11/1910. Darrer número (1a època): 9, desembre de 

1910. Primer número (2a època): 10, no se’n té constància. Darrer número (2a època): 17, no 

se’n té constància. Primer número (3a època): 18, 27/01/1912. Darrer número: 50, 06/10/1912.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari. Segona època: Diari. Tercera època: Setmanari. És 

regular en cada una de les etapes, per bé que la discontinuïtat editorial és propiciada per les 

censures governatives.  

Número total d’exemplars: 50 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Dr. Robert, 66. Lleida. A partir del número 

30: Carrer Major, 64. Lleida. El número 50: Carrer Canyeret, 3, 3a. Lleida. 
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Dimensió, format i preu: 12 pàgines més cobertes a dues 

columnes. Les cobertes, a color. La darrera i sovint la 

primera pàgines d’anuncis. Format: 25 x 20 cm. Número: 10 

cèntims. A partir del número 20 anuncia una ampliació de 

pàgines, fins a les 16.  

Llengua: Català.   

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Pere Azanda. 

Redactors i col·laboradors: Francisco Mercè, Sebastià 

Comelles, Ricard Palacín, Heliodoro Calatayud, Mesalles, 

Enric Lluelles, Julià Pereña, Adolf Bellart i Enric Espluga. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. A partir del 25 de 

juliol de 1912: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i 

antireligiosa. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Primera 

època: 1 – 5. Tercera època: Col·lecció extensa. 

Descripció: Publicació humorística i satírica, de nit i insòlita, atès que comenta la vida nocturna 

de la ciutat i dels lleidatans. Publica biografies de lleidatans amb gràcia i sense pietat. És hereva 

de Mortalla tot i que n’aparca el caràcter polític rescatant-ne només la vessant frívola i satírica. 

Es diferencia de la resta de setmanaris festius per la seva frivolitat, no fa política sinó sàtira 

social. En el primer número assenyala que “Poticracia, com a filla d’un estol de joves que de la 

vida en son entusiastes aymadors, procurará enrayrar a axioma aquell concepte y riurá les 

ridiculeses ab rialles de joventut y satisfacció.” Ridiculitza els conceptes de pàtria i religió, atès 

que els seus faedors són d’idees republicanes i antireligioses. Rivalitza amb El Diario de 

Lérida, El Correo Leridano, El Correo de Lérida i El Lunes, els quals acusen Poticracia 

d’indecent i de personificació del dimoni.  

Constantment pateix problemes amb les autoritats judicials i governatives per les seves 

publicacions i és suspesa fins a tres cops. En la segona època, malgrat no haver localitzat cap 

exemplar, s’edita durant la Festa Major de maig de 1911. El darrer número és un extraordinari 

commemorant la seva cinquantena entrega i repassant la història de la seva trajectòria. Inclou 

les seccions: Frívoles, Agència Matrimonial, Secció d’anuncis, Futeses, Espectacles, Els 

nostres periodichs. 

EL DEFENSOR (1911-1912) 

Subtítol: Órgano oficial de la “Asociación de Dependientes 

de Comercio de Lérida”. Propagandista defensor de los 

dependientes de comercio, ultramarinos, escritorio y banca. 

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 20, 30/05/1912. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

D’ençà el número 19 (30/04/1912): mensual.  

Número total d’exemplars: 20 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 53 

(Café Suís). Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

45 x 24.5 cm. Subscripció gratuïta als socis i comerços de la 

plaça. Fora de la plaça: 60 cèntims/semestre. Estranger: 2 

pessetes/any. 

Llengua: Castellà.    

Editor: Asociación de Dependientes de Comercio de Lérida.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. A partir del número 19: S. Camps de Llarena. 

Redactors i col·laboradors: Don Canuto, Joaquín Dicenta, A. Mestres, Miguel Rey, Arturo 

Salsia, J. Alberto Solsona, Elias Montolí. 
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Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista i classista. 

Localització i números consultats: FST. Any II: 19 (30/04/1912), 20 (30/05/1912).  

Descripció: Periòdic de lluita sindicalista i classista en defensa dels comerciants, òrgan de 

l’associació editora. Defensa la classe, la col·lectivitat per sobre l’individu i reivindica i vetlla 

pels drets dels associats. Primera publicació de caire sindicalista a Lleida. Conté les seccions 

Notícias i Sección de anuncios. 

LÉRIDA (1911-1912) 

Subtítol: Semanario Monárquico Conservador. 

Període de publicació: Primer número: 02/10/1911. Darrer 

número: 15, 08/01/1912.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 15 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estoreria, 

10, 3a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 33.2 x 20 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. 

Número: 10 cèntims.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Juventud Conservadora. 

Director i/o propietari: Manuel Herrera i Ges. 

Redactors i col·laboradors: Eugenio Nadal, M. Herrera y 

Gés, M. T. Rio, Luís de Andrés Morera, José María Álvarez, 

Francisco Ferrer. Corresponsal a Barcelona.  

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica i conservadora. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1-14 (31/12/1911). Any II: 15 

(08/01/1912).  

Descripció: Setmanari polític defensor de les idees d’ordre, religió, monarquia i pàtria. Vetlla 

pels interessos comuns, per l’honradesa administrativa, pel respecte mutu, pel compliment del 

deure, per l’amor al pròxim, per la caritat i per l’ennobliment de l’esperit. És l’òrgan el partit 

monàrquic i de la seva joventut. Comprèn una clara orientació política en l’àmbit local, català i 

estatal, i es postula partidari d’Antonio Maura. Inclou espais per a les col·laboracions literàries i 

per a informacions religioses. Probablement desapareix a causa de la reorganització del partit 

monàrquic, com a resultat de la qual es publica pocs dies després el seu nou òrgan La Prensa. 

Amb tot, conté les seccions: Notas y bocetos, En el Ayuntamiento, Notícias, Judiciales, 

Religiosas, Registro Civil, Espectaculos, Telegramas, Ecos Barceloneses, Sección literaria, 

Política ciudadana. 

LA PRENSA (1912-1916) 

Subtítol: Diario Monárquico Conservador. 

Període de publicació: Primer número: 12/01/1912. Darrer 

número: no se’n té constància. Darrer número localitzat: 

1.177, 30/12/1915.   

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. A partir del 

número 22 publica dues edicions diàries. 

Número total d’exemplars: 1.177 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: Carrer 

Major, 41, 1a (Centro Monárquico). Lleida. A partir del 

número 686 (30/04/1914): Carrer Major, 63. Lleida. 

Administració: Plaça Paeria, 12, entresòl. Lleida. La seu de 

redacció passa a ser, al llarg dels números, seu del Círculo 
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Conservador en primer terme, de la Juventud Conservadora després, i del Centro Monárquico 

Conservador finalment.  

Dimensió, format i preu: 8 planes a 3 columnes. Les dues darreres a anuncis. Format: 40 x 

28.50 cm. Subscripció: 1.50 pessetes/mes; 3.50 pessetes/trimestre; 13.50 pessetes/any. Fora de 

Lleida: 4 pessetes/trimestre; 7.50 pessetes/semestre; 14 pessetes/any. Estranger: 8 

pessetes/trimestre. Número 5 cèntims. A partir del número 300 (10/01/1913): 4 pàgines a 5 

columnes, format: 50 x 30 cm aprox. A partir del darrer any de publicació, la meitat de cada 

número és publicitat. 

Llengua: Castellà. 

Editor: Partit Monàrquic Conservador.  

Director i/o propietari: Fundador i propietari: Eduard Aunós. Director: Emilio Redondo. El 

1914: Fernando Tarragó. Director polític i literari: Manuel Herrera i Ges. 

Redactors i col·laboradors: Cap de redacció: Josep Maria Álvarez Pallás. Rafael de la Plaza, 

E. Lena, Manuel Herrera, Luis Soler, Eduard Aunós, Otto Fidus. Corresponsals a Saragossa, 

Cartagena i Barcelona. En aquesta darrera: Emilio Sabroso. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. A partir del 886 (04/01/1915): Impremta de Josep A. 

Pagès. Lleida. A partir del 1.009 (09/06/1915): Impremta Vídua i fills de Josep A. Pagès. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica i conservadora; democràtica. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció entensa començant pel 14 

(25/01/1912) i acabant amb el 1.177 (20/12/1915). 

Descripció: Diari d’informació i política, defensor de l’ideari del partit editor. Conté articles 

doctrinals i divulgatius del seu pensament i estratègia polítics. També representa la Joventut 

Conservador i el Centro Democrático Conservador, entitats vinculades i pròpies del partit 

monàrquic. Inclou glosses polítiques, informació catalana, estatal i internacional, 

col·laboracions literàries i qüestions provincials i locals, amb especial preocupació i incidència 

en el ferrocarril del Noguera Pallaresa. És hereu i continuador de la tasca de Lérida. Publica un 

extraordinar il·lustrat, el número 100 (11/05/1912), per a celebrar el centenar de volums editats. 

Probablement, i d’acord amb Sol i Torres, quan Eduard Aunós abandona el partit, el diari 

desapareix. Les seccions originals són: Conferencia telegràfica y telefónica, Generales, De 

agricultura, Notícias, Notas del día, Extranjero, Última hora, Sección de anuncios, Política 

provincial. Al llarg de la seva trajectòria n’incorpora d’altres com: Espectáculos, Notas y 

Bocetos, Sección Recreativa, Crónicas femeninas, Reclamos, Militares, Notas curiosas, Al 

pasar..., Notas del teatro de la guerra. 

CALINEZ (1912) 

Subtítol: Candidato a la Alcaldía de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 2, 21/01/1912. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. La primera pàgina conté 

un acudit il·lustrat i la darrera es dedica a anuncis. Format: 37 

x 27.5 cm. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà. 

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: Calinez. 

Redactors i col·laboradors: Calinez.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. 2 (21/01/1912).  
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Descripció: Setmanari festiu, satíric i il·lustrat; de caràcter satírico-polític. Apunta tots els 

partits. Conté les seccions Dicharachos, Desde mi butaca, Sección de anuncios. 

EL LUNES (1912) 

Subtítol: Semanario Católico. 

Període de publicació: Primer número: gener de 1912. 

Darrer número: 41, 07/10/1912.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 41 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Palma, 12-

14. (PP. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 

María). Lleida.   

Dimensió, format i preu: 20 planes, a dues columnes, amb 

cobertes i pàgines a publicitat a color. Format: 26 x 18 cm. 

Subscripció: 10 rals/any. Número: 5 cèntims.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria de 

Lleida. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Tomás Echevarría, José M. B. 

Pinilla, Manuel Sancho, Alijarde, Antonio Raulera, José Asunción Silva, José Santandreu, 

Amanda Casapont. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i tradicionalista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: número de presentació, 9 

(26/02/1912), 15 (08/04/1912) – 17 (22/04/1912), 32 (05/08/1912), 39 (23/09/1912) – 41 

(07/10/1912). 

Descripció: Periòdic religiós i de dretes, el qual conté abundants articles doctrinals. Inclou 

literatura, i tracta de notícies i actualitats locals, provincials i internacionals, humor i societat. 

Pretén aglutinar tots els sectors catòlics de Lleida indiferentment de la ideologia que prediquin, 

si bé es reconeix tradicionalista. En aquest sentit, la seva màxima és la defensa del cristianisme, 

del catolicisme i de l’Església. De fet, el seu lema és Todo por la Iglesia. El primer de gener de 

1912 edita un “número-prospecto” de presentació en el qual anuncia la seva pròxima publicació 

i explica que la raó de titular-se El Lunes és la manca de diaris catòlics editats en dilluns a la 

comarca, en tant que dia lliure de publicacions. Les seves principals seccions són: La semana 

politico-social, El día de ayer, Crónicas del extranjero, Noticias, Solaces Científico-Literarios, 

Pro aris et focis, Diccionario loco de voces discretas, Nocturna. 

BUTLLETÍ DEL CENTRE DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 

INDÚSTRIA (1912) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.   

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.   

Llengua: Català.  

Editor: Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  
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Descripció: Publicació de l’entitat editora, la qual publica notícies i actes referents a la mateixa. 

També inclou notes esportives, culturals, treballs literaris i tècnics, així com qüestions sindicals 

i comercials. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 457. 

BOLETÍN MENSUAL DE LA PARROQUIA DE SAN LORENZO, MÁRTIR, DE 

LÉRIDA (1912-1919) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: Maig de 1912. 

Darrer número: 73, gener de 1919.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 73 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: “Casa Parroquial”. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a una columna. Format: 

22 x 16 cm. Subscripció voluntària. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Parròquia de Sant Llorenç Màrtir de Lleida.  

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: No s’indica.   

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i de 

dretes.    

Localització i números consultats: BHIEI /FST. Any I: 4 (agost de 1912). Any II: 20 

(desembre de 1913). Any VII: 72 (octubre-novembre-desembre de 1918). Any VIII: 73 (gener 

de 1919). 

Descripció: Publicació religiosa, formativa i informativa adreçada als feligresos de la parròquia 

de Sant Llorenç. Conté informació sobre el moviment parroquial i d’altres informacions 

doctrinals i formatives religioses. Afirma que rep el suport del catolicisme provincial en la qual 

qualifica com una Lleida d’esquerres i republicana. L’única secció permanent és Movimiento 

parroquial durante el mes.  

LA REPÚBLICA (1912-1913) 

Subtítol: Periódico Republicano radical.  

Període de publicació: Primer número: 01/06/1912. Darrer 

número: 39, 21/02/1913.    

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 39 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del Carme, 

3, 1a. Lleida. (Centro Republicano). 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

40 x 28.5 cm aprox.  Subscripció: 1 pesseta/trimestre; 2 

pessetes/semestre; 4 pessetes/any. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Centre Republicà, vinculat al Partit Radical.  

Director i/o propietari: Enrique Gómez Asensio. 

Redactors i col·laboradors: Claro y Más, Fray-Lego, 

Metano, Antonio Fontova. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical i anticatalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI /FST. Any I: 1 (01/06/1912), 16 (07/09/1912). Any 

II: 37 (08/02/1913) – 39 (21/02/1913). 

Descripció: Setmanari polític i de partit; de combat ideològic. Conté informacions locals i 

comarcals de caire polític, així com comentaris polítics. Defensa el programa dels radicals i 
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combat la resta de posicionaments polítics, si bé assegura un respecte personal per als seus 

respectius responsables, les seves respectives bases i els seus respectius òrgans escrits. És hereu 

de República, l’anterior òrgan escrit del partit, amb qui comparteix característiques, naturalesa i 

objectius. De fet, el director és el mateix. Les seves principals seccions són: Ayuntamiento, 

Notícias, Sección de anuncios, De todo un poco i Por los teatros. 

EL TEATRE DELS INFANTS (1912-1913) 

Subtítol: Botlletí Mensual. Destinat a la difusió y propaganda de la 

literatura y’l teatre pera noys. Se repartirá profusa y gratuïtament.  

Període de publicació: Primer número: Novembre de 1912. Darrer 

número: 13, novembre de 1913. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 13 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 35. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16-24 pàgines a una columna. Format: 30 

x 13 cm. Número i subscripció gratuïts. Es distribueix gratuïtament a 

llibreries de Barcelona, Tarragona i Girona. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: Associació per al Foment del Teatre d’Infants. 

Director i/o propietari: Josep Maria Morante. 

Redactors i col·laboradors: Joan M. Morante, Felipe Aláiz, Joan 

Arús, Pigmeu, F. Gómez y Gómez, Antonia Jiménez, Arlequi, Felip 

Pleyan, E. Serrat, J. B. Bosch. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. En el número 13 (novembre de 1913): Impremta Sol i 

Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI /FST. Any I: 1 (novembre de 1912), 2 (desembre de 

1912), 3 (gener de 1912). Any II: 13 (novembre de 1913). 

Descripció: Revista cultural i infantil dedicada a fomentar i promocionar l’educació teatral entre 

els infants i els adolescents de Lleida amb la intenció d’afavorir una sana educació. Així pretén 

instruir a través de la recreació, de l’esbarjo i de l’entreteniment. També pretén promulgar la 

lectura i l’escriptura en català entre els joves. Conté col·laboracions literàries, noticiari de 

l’associació i treballs literaris i articles informatius sobre teatre i literatura. En el primer número 

també es dirigeix als pares indicant que “[...] devéu ser els més ferms propagadors de nostra 

idea y d’aquest botlletí donchs en ell ho trobaréu el complement de l’educació que deguéu donar 

als noys.”  

En el número 3, amplia el subtítol: Botlletí Mensual. Destinat a la difusió y propaganda de la 

literatura y’l teatre pera noys. Se repartirá profusa y gratuïtament, enviantse a qui ho demani. 

En el darrer exemplar s’ha corregit ortogràficament el subtítol, si bé no de manera total. Inclou 

les seccions: Portich, Nostres autors, Opinions, Notes, Correspondència, Consultori infantil, 

Del Teatre d’Infants, Secció Femenina, Dels corresponsals i Bibliografia. Cal destacar el 

caràcter netament autònom de la Secció Femenina de la revista, atès que compta amb un cos de 

redacció propi, configurat per la directora Francesca Gómez, les redactores Natalia Canti, 

Agapita Ciutat, Antonia Jimenez, Carme Morante, Angela Pleyán, Julia Riera, Lluisa Rosuero i 

Maria Targa, i la secretària de redacció Esperança Serra. 

EL COMERCIO UNIVERSAL (1912) 

Subtítol: Semanario de anuncios. 

Període de publicació: Primer número: 15/12/1912. Darrer número: 3, 29/12/1912.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Magdalena, 35. Lleida. 
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Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 26.5 x 18 cm. Subscripció: 10 pessetes/any, 5 

pessetes/semestre, 3 pessetes/trimestre. Subscripció a 

l’estranger: 16 pessetes/any, 8.25 pessetes/semestre, 4.50 

pessetes/trimestre. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Enrique Espluga Navarro.  

Director i/o propietari: Enrique Espluga Navarro. 

Redactors i col·laboradors: Enrique Espluga, Salvador.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI /FST. Col·lecció 

completa. 

Descripció: Publicació exclusivament publicitària i 

d’anuncis; comercial. La seva intenció és afavorir la vida 

comercial de les poblacions i regions i, amb ella, la vitalitat del seu comerç i de la seva 

economia. Així, publicita qualsevol tipus de producte d’arreu d’Espanya i, fins i tot, de 

l’estranger. També inclou treballs científics relacionats amb la industria, la fàbrica, el comerç, 

etc. Les seccions que inclou són: De agricultura, Subastas, Precios corrientes españoles, 

Precios de la semana, Bolsas de Barcelona y Madrid.  

ARNICA (1913) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic satíric. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 31.  

REPÚBLICA RADICAL (1913) 

Subtítol: Semanario Órgano del Partido Radical. 

Període de publicació: Primer número: 06/09/1913. Darrer 

número: 4, 27/09/1913. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 4 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del Carme, 

3, 1a. Lleida. (Centro Republicano). 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes; la darrera 

a anuncis. Format: 54 x 39 cm aprox. Subscripció: 1 

pesseta/trimestre. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Partit Radical.  

Director i/o propietari: Juan Falcó Vidal. 

Redactors i col·laboradors: Álvaro de Albornoz, Falconet, 
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Fray-Lego, Humano, Fray, Fígaro. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical, anticatalanista i anticlerical. 

Localització i números consultats: FST. 1 (06/09/1913), 4 (27/09/1913). 

Descripció: Publicació política de caire electoralista, òrgan de pugna conjuntural del partit 

radical en motiu de les eleccions municipals del novembre de 1913. Tanmateix, només s’han 

localitzat els nombres del setembre i no es pot afirmar que es mantingui en edició fins als 

comicis. És hereva de La República, l’anterior òrgan escrit del partit. Conté comentaris polítics i 

anuncis, i mostra la trencadissa i la feblesa dels radicals lleidatans.  

BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE LÉRIDA (1913-1929) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 192, agost de 1929. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.   

Número total d’exemplars: 192 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Delegació 

Provincial de Estadística. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. 

Format: 26 x 19.5 cm. Gratuït. Conté sumari. En el número 

192 (agost de 1929), format: 40 x 25 cm aprox. Aquest 

número conté 14 pàgines. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Delegació Provincial d’Estadística.   

Director i/o propietari: Manuel Martínez Callejo. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. En el número 192: Impremta Arts Gràfiques Sol. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 5 (20/01/1914). Any XVI: 176 (abril 

de 1928). Any XVII: 192 (agost de 1929). 

Descripció: Revista professional i tècnica editada amb la intenció de facilitar els pressupostos i 

les dades estadístiques municipals en àmbits diversos com demografia, infraestructures, 

natalitat, etc. També inclou decrets i diligències oficials relacionats amb aquests àmbits i 

d’interès. Conté les seccions: Estadística del movimiento natural de la población, Movimiento 

económico, Servicio antropométrico, Casa de Maternidad, Movimiento Carcelario. 

NUEVO TIEMPO (1913) 

Subtítol: Revista quincenal independiente. Literatura, 

sociología, ciencia, arte. 

Període de publicació: Primer número: 05/10/1913. Darrer 

número: 2, 20/10/1913.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Delegació 

Provincial de Estadística. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. 

Format: 26 x 19.5 cm. Gratuït. Conté sumari. En el número 

192 (agost de 1929), format: 40 x 25 cm aprox. Aquest 

número conté 14 pàgines. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica.  
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Redactors i col·laboradors: Pedro Mille, Francisco Villaespesa, Diógenes, Carlos Enrique 

Hirsch. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (05/10/1913 i 2 (20/10/1913). 

Descripció: Revista cultural i literària que pretén expressar la manifestació de les diverses 

formes d’intel·lectualitat lleidatana, al marge de lluites polítiques i de partit. Tracta de poesia, 

narrativa, assaig, glosses i comentaris d’art, i el seu propòsit és oferir allò que la premsa política 

i orgànica de partit no és capaç d’oferir als ciutadans. Inclou les seccions: Arte, Poesía, 

Ensayos, Trabajos literarios, Crónica científica, Página para la mujer, Amenidades, Notas 

locales i Hora romántica. 

RENACIMIENTO (1913-1914) 

Subtítol: Revista quincenal independiente. Defensora de los 

intereses morales y materiales de la provincia. 

Període de publicació: Primer número: 01/11/1913. Darrer 

número: 26, 15/11/1914.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 26 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la 

Llibertat, 2, 2a, 3a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a 1-2 columnes amb 

cobertes a color. Algunes pàgines a anuncis. Format: 30 x 22 

cm. Subscripció: 3 pessetes/any. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Francisco de 

P. Jené Aixalà. Daniel Baró: corresponsal a Castellserà. Juan 

José. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació conservadora i anticatalanista.    

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 4 (15/12/1913). Any II: 5 

(01/01/1914), 9 (01/03/1914), 26 (15/11/1914). 

Descripció: Quinzenari informatiu partidari i defensor del lleidatanisme. Si bé no es vincula a 

cap força política, és l’òrgan oficiós del partit conservador. Critica els catalanistes i els acusa 

d’haver venut Lleida a Barcelona. Conté comentaris d’actualitat ciutadana, noticiari local i 

anuncis, així com les seccions La cuestión del día, Sección de consultas, Notícias, Avisos, 

Revoltijos, Página literaria i Sección de anuncios”. 

HOJAS DEL ATENEO ESCOLAR (1914) 

Subtítol: Boletín Mensual. 

Període de publicació: Primer i únic número: 1, setembre de 1914. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.   

Número total d’exemplars: 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Ateneu Escolar. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 18 pàgines amb cobertes i publicitat, 

aquestes a color. Format: 22 x 14 cm.   

Llengua: Castellà. 

Editor: Ateneu Escolar.   

Director i/o propietari: Francisco J. Khünel. 

Redactors i col·laboradors: J. M. Lasierra, E. Sotus, Juan Buscón, 

Ismael Ventura, Miguel Sabaté, Francisco Safont, Miguel Ballesté. 
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Impremta: No s’indica.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 1 (setembre de 1914).  

Descripció: Periòdic escolar i associatiu, òrgan de l’entitat que l’edita. Tracta de l’Ateneu, del 

seu professorat, dels avantatges i les activitats que organitza i realitza. També publica treballs i 

articles elaborats per l’alumat. Les úniques dues seccions són Crónica i Enseñanzas especiales. 

BOLETÍN OFICIAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DE FOMENTO DE 

LÉRIDA (1914-1928) 

Subtítol: Publicación mensual. Se reparte gratis. 

Període de publicació: Primer número: 30/09/1914. Darrer 

número: 175, 31/10/1928. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.    

Número total d’exemplars: 175 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 2 columnes. Format: 

32 x 22 cm. Gratuït.   

Llengua: Castellà. 

Editor: Consejo Provincial del Fomento de Lérida.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: José Maria Calvo. 

Impremta: Impremta Provincial Casa Misericòrdia. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any III: 

25 (31/01/1916). Any IV: 37 (31/01/1917). Any V: 60 (31/12/1918), 61 (31/01/1919). Any XI: 

122 (31/05/1924). Any XIII: 146 (31/05/1926). Any XV: 175 (31/10/1928). 

Descripció: Periòdic professional, portaveu de l’entitat editora. Vetlla per la defensa i el 

desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia i conté el llistat d’acords presos pel Consell 

Provincial en aquest sentit, així com la problemàtica del temps, el sindicalisme agrari, les 

dificultats a afrontar i les solucions proposades. També inclou informació sobre fires i mercats i 

consultori. A mesura que avança la seva trajectòria abunden els textos oficials i les disposicions 

legals en detriment de les seccions de notícies, les quals acaben desapareixent. Les principals 

seccions són: Consejo Provincial de Fomento, Circular, Notícias, Consultas, Sección oficial, 

Del momento, De agricultura i Mercados. 

LÉRIDA PECUARIA (1914-1915) 

Subtítol: Órgano oficial del Colegio de Veterinarios de la 

provincia de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: 30/10/1914. Darrer 

número: 13, octubre de 1915.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.    

Número total d’exemplars: 13 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estereria, 3, 3a. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 18 pàgines, a una columna; cobertes i 

pàgines d’anuncis, a color. Format: 19 x 10.5 cm. Gratuït. 

Llengua: Castellà. 

Editor: Col·legi de Veterinaris de la Província de Lleida. 

Director i/o propietari: Lorenzo Baquer.    

Redactors i col·laboradors: Lorenzo Baquer, Santos Arán, E. 

Garriga, Juan Rof, Mario Blavia. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 
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Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (octubre de 1914), 2 (novembre 

1914), 3 (Desembre 1914). Any II: 4 (gener 1915), 13 (octubre 1915). 

Descripció: Revista professional i científica portaveu del col·legi editor que apareix per a 

defensar els interessos agropecuaris. Conté articles sobre problemàtiques de la classe veterinària 

i sobre l’especialitat, així com sobre biologia, indústria, agrícultura, ramaderia i les activitats 

derivades i relacionades. També tracta sobre les activitats i moviments del Col·legi. Pretén 

afavorir el procés de la indústria agropecuària, perfeccionar-ne els coneixements i realitzar una 

obra comú per millorar el país i la situació econòmica subjacent. Ciencias biológicas, 

Agricultura, Ganaderia, Industrias derivadas, Noticias, Revistas y obras recomendadas.  

LO SENYOR TASET (1915) 

Subtítol: Setmanari satíric y festiu.  

Període de publicació: Primer número: 06/03/1915. Darrer 

número: 15, 12/06/1915. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.    

Número total d’exemplars: 15 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Nou, 16, 

1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. 

Format: 23.5 x 17 cm. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà i Català. A mesura que avancen els 

números, només castellà.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Manuel Garcia Balañà. 

Redactors i col·laboradors: Pascual Martínez Surroca, D. 

Tasito. 

Impremta: Impremta de Josep A. Pagès. Lleida. A partir del número 15: Impremta Vda i Fills 

de Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.     

Localització i números consultats: BC / FST. Any I: 1 (06/03/1915),  15 (12/06/1915). 

Descripció: Setmanari satíric i festiu que té com a propòsit publicar tot allò que la resta de 

revistes i periòdics callin. Igualment, tracta la política amb un vocabulari popular per tal que ho 

entengui tothom, “[...] Sustentant la teoría de que podem dir las cosas sense grollerías ni delictes 

[...].” Tracta amb clau d’humor la quotidianitat lleidatà i adverteix que “[...] al que l’hi pica que 

si hi posi fulles.” Més endavant canvia el subtítol a Revista humorística i literària, mentre que 

al número 15 hi afegeix Revista humorística i literària baix la direcció d’en Manel Gràcia 

Balañà. Inclou les seccions: Políticas, Locals, El Senyor Taset tafaneixa, Secció recreativa i 

retratets. 

DON QUIJOTE (1915) 

Subtítol: Semanario popular. 

Període de publicació: Primer número: 09/09/1915. Darrer número: 9, 27/12/1915.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular. Entre el primer número i el segon 

(23/10/1915), transcorre un mes i mig sense saber-ne els motius. 

Número total d’exemplars: 9 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sant Antoni, 27, principal. Lleida.   

Dimensió, format i preu: 16 pàgines amb cobertes a color i anuncis. Format: 31 x 21 cm. 

Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 10 cèntims. En la portada del primer número apareix 

un gravat on Don Quixot observa detingudament el turó de la Seu Vella de Lleida des de 

l’entrada de la ciutat.  

Llengua: Castellà. 
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Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica. En el número 9, indica 

Sr. D. Antonio. 

Redactors i col·laboradors: Rosemonde, El inquieto 

reporter, El Bachiller, Victorino, Enrique de K. Ceres, 

Floridor, El Licenciado Andresito, Ubaldo Egea, Anselmo de 

Santorbery, Victor Cebané. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i 

d’esquerres. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció 

Completa. 

Descripció: Setmanari satíric de la vida local. Tracta bastant 

de política i poc d’aspectes culturals, cívics i socials. Conté 

noticiari d’espectacles i biografies humorístiques de 

personalitats del moment. És proper a Joventut Republicana i 

satiritza els monàrquics i el partit radical. Es defineix com altruista, somniador i visionari i es 

caracteritza per la bogeria de l’ideal i del desinterès. Pretén també honorar la memòria de 

Cervantes i del Quixot, afirma. El subtítol consignat es palesa en la coberta de cada número, si 

bé en la primera pàgina hi apareix Revista popular ilustrada. Publica diversos extraordinaris: el 

número 3 (31/10/1915) en honor al dia de Tots Sants. El número 7 (27/11/1915) es dedica a 

l’artista lleidatà Javier Gosé.  

En el número 9, el darrer (27/12/1915), indica que la vigília del dia de Reis es publicaria un altre 

extraordinari, si bé no s’arriba a editar. Precisament, en aquest mateix exemplar informa de la 

desaparició i/o fugida, afirma, del seu director. Malgrat que no es pot dirimir la validesa i veritat 

de l’argument, atès que podria ser fruit de la naturalesa de la revista, aquest motiu pot ser el 

detonant de la seva desaparició.  

Inclou les qüestions següents, moltes amb títols que clarament aludeixen al component literari 

del seu nomenclàtor –si bé no del seu contingut–: Plática semanal, Glosa política, Figuras de 

retablo, Comedias y comediantes, Murmuraciones, Des del bar, Cartas de Sancho, Don Quijote 

político, Nuestra dulcinea, Charlas femeninas o Letras femeninas, Del mundanal ruido, 

Romancero, Buzón, Correspondencia, Dietario i Des de la calle. 

MODISTAS Y ESTUDIANTES (1915) 

Subtítol: Revista de Juventud. 

Període de publicació: Primer número: 30/09/1915. Darrer 

número: 2, 07/10/1915. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  

 Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 22.5 x 15 cm. Il·lustrada. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Castellà. 

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Director literari: Anselmo de 

Santorbery. Director: Josep Maria Álvarez Pallás. 

Redactors i col·laboradors: Anselmo de Santorbery, 

Federico Romero, José Jurado, Luís de Santorcaz.  

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Col·lecció Completa. 

Descripció: Setmanari festiu i humorístic, a mig camí entre la ironia política i la caricatura 

social. Conté xafarderies i retrata gent coneguda. Caricaturitza tothom intentant de no ofendre 
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ningú. Pretén defensar i enaltir la feminitat i la joventut, si bé també des d’una perspectiva 

satírica i burleta. Les seccions que inclou són: Gente conocida, Ellas..., Ellos... i 

Correspondencia. 

EL OBRERO LERIDANO (1915-1917) 

Subtítol: Órgano del «Centro Obrero». 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 46, 19/05/1917.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 46 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

35 x 50 cm. 

Llengua: Castellà. 

Editor: Centro Obrero.   

Director i/o propietari: Josep Balcells.  

Redactors i col·laboradors: Barba Roja, Francisco Pujol. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista, 

classista i socialista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 26 (15/05/1916). Any III: 46 

(19/05/1917). 

Descripció: Revista associativa i obrerista, de caràcter proletari i classista, òrgan de l’entitat 

editora. Periòdic de combat que vetlla pels interessos dels obrers lleidatans. El gremi dels 

ferroviaris resulta dels més rellevants a la ciutat en aquesta època, fet que es palesa al periòdic 

amb la dedicació d’una secció autònoma. Quan el Centre Obrer esdevé Federació Obrera, n’és 

el seu portaveu i en modifica el subtítol del seu darrer número (19/05/1917): Órgano de la 

«Federación Obrera». Conté les seccions: Páginas escogidas, Notícias, Tribuna Ferroviaria o 

Notas Ferroviarias. 

RENOVACIÓN (1916-1917) 

Subtítol: Periódico Republicano Autonomista. 

Període de publicació: Primer número: 15/01/1916. Darrer 

número: 79, 28/07/1917.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 79 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 92, 

1r, 1a. Lleida. En el número 79: Carrer Cabrinety, 9, baixos. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a 4 columnes, amb 

anuncis. Format: 38 x 55 cm. Subscripció: 1 

pesseta/trimestre. Número: 10 cèntims. En el número 79 ha 

canviat el disseny i el format del periòdic, de la capçalera i 

del títol. El preu del número, a 5 cèntims. 

Llengua: Castellà. 

Editor: Partit Radical.    

Director i/o propietari: Joan Falcó Vidal. 

Redactors i col·laboradors: Fructidor, David Felip Galícia, Jaime Coll, Fray Lego, Josep 

Estadella, J. L. B., Marcelino de Jordana, Sacilio, Doctor X. Corresponsals a Reus, Tremp i 

Salàs de Pallars.  

Impremta: Impremta Vda. i Fills de Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical i autonomista.  
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Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 2 (22/01/1916) – 50 (23/12/1916). 

Any II: 79 (28/07/1917). 

Descripció: Setmanari polític de partit, editat amb el propòsit de formar, informar i assenyalar 

camins, segons apunta. Conté editorials, orientacions, prèdiques i notícies, i  tracta de la vida 

local i provincial i també del partit radical a nivell espanyol. És la publicació radical lleidatana 

més estable i longeva, hereva i continuadora de República Radical. El director és el mateix en 

ambdós periòdics. En el darrer número, el qual apareix sense subtítol, justifica la seva 

desaparició en l’editorial Mordaza obliga per la constant censura patida arran dels fets 

revolucionaris de l’estiu de 1917. Les principals seccions que conté són: Vida política, Notícias 

y comentarios, Páginas selectas, Bibliografia, Comentarios, La voz de los radicales, De 

actualidad, Crónica social. 

CATALUNYA (1916, 1920-1923, en dues èpoques) 

Subtítol: Periòdic Català. 

Període de publicació: Primer número: 31/03/1916. Darrer 

número (1a etapa): 35, 28/12/1916. Primer número (2a 

etapa): 36, 08/08/1920. Darrer número (2a etapa): 108, 

08/12/1923. Darrer número localitzat: 45, 11/09/1920.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 108 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del Carme, 

3, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

50 x 38 cm. Subscripció: 3 ptes/any, 1,75 ptes/semestre. 

Fora: 4 ptes/any. Segona època: 5 pessetes/any, 3 

pessetes/semestre. Fora: 6 pessetes/any, 3.50 

pessetes/semestre. Format: 42 x 33 cm.  

Llengua: Català. 

Editor: Associació Cultural Catalanista de Lleida 

Director i/o propietari: Enric Arderiu i Valls. 

Redactors i col·laboradors: Manel Guasch, Josep Borràs Cervera, Ramon Fontanals, Manel 

Herrera, Jordi Pons. J. Barberà. Col·laboradors: Daniel Pagès, Manel Cardona, Just Pons, Lluís 

Esteve, Fermí Palau, P. Franquesa. 

Impremta: Impremta Vda. i Fills de Josep A. Pagès. Lleida. En el número 29 (16/11/1916) i 

endavant: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista. En la segona època: catalanista 

radical, nacionalista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 – 33 (14/12/1916). Any II: 36 

(08/07/1920), 45 (11/09/1920). 

Descripció: Setmanari catalanista cultural i literari en la primera època que progressivament es 

radicalitza i esdevé polític en la segona època, tot orbitant a l’entorn de la Federació 

Democràtica Nacionalista de Francesc Macià –partit al qual s’hi adhereix l’entitat editora–. 

Publica articles doctrinals, estudis històrics, textos literaris, poesia patriòtica, informació 

catalana, lleidatana i de l’Associació Cultural Catalanista de Lleida, de la qual n’és l’òrgan 

portaveu. Així mateix, predica la unió dels catalans per arribar a l’autonomia integral de 

Catalunya, essent aquesta la seva màxima. Precisament, l’evolució política de la revista es 

palesa en el canvi de subtítol de la segona època, Setmanari catalanista radical, el qual 

tanmateix torna a canviar d’ençà el número 45 (11/09/1920): Setmanari de literatura 

catalanista radical. Aquest exemplar esdevé un extraordinari commemorant l’11 de setembre 

de 1714, si bé prèviament el número 36 (08/07/1920) resulta un altre número especial tot 

honorant, en aquest cas, la figura d’Enric Arderiu, director de Catalunya fins la seva mort. 

Comprèn les seccions següents: Comentaris, Notícies, Pessigolles, Secció de Sport, Tot birbant, 

De la setmana. 
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LÉRIDA ANUARIO (1916) 

Subtítol: Revista dedicada a la ciudad de Lérida y a las 

fiestas de San Anastasio. 

Període de publicació: Número únic: 10/05/1916. 

Periodicitat i regularitat: Mancada de periodicitat i 

regularitat.   

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines i cobertes. Format: 

31.5 x 21.5 cm. Il·lustrada. Número: 20 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Samuel Marín. 

Redactors i col·laboradors: Joan Llorens, José María 

Álvarez Pallás, Samuel Marín, M. García Balañá, J. Montull. 

En el primer número indica que els seus redactors i 

col·laboradors són els de la revista Ilerda. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 1 (10/05/1916). 

Descripció: Publicació editada en motiu de la Festa Major de maig de 1916 de Lleida. Inclou el 

programa de festes, poesies i articles literaris en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat, una 

llista dels carrers de la ciutat i comerços, espectacles, publicitat. És continuadora en essència de 

Lérida-Revista. Conté les seccions: Guia de Lérida, Espectáculos, Lérida Comercial e 

Industrial, Los deportes en Lérida, Ferias y Fiestas.   

EL DUENDE (1917-1918) 

Subtítol: Semanario de la vida local. 

Període de publicació: Primer número: 27/01/1917. Darrer 

número: 53, 09/02/1918.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 53 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica fins al 

número 20 (09/06/1917): Carrer Major, 15. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. La 

darrera d’anuncis. Format: 36 x 24 cm. Subscripció: 1 

pesseta/trimestre. Número: 5 cèntims. El número 41 

(10/11/1917) conté només dues pàgines, la segona d’anuncis. 

A partir del 42 (17/11/1917) els números contenen 4 pàgines, 

la darrera d’anuncis. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: José María Álvarez Pallás.  

Director i/o propietari: Fundador: José María Álvarez 

Pallás. Director: Samuel Marín. A partir del número 20 (09/06/1917) deixa d’aparèixer Samuel 

Marín com a director i s’indica l’existència d’un Redactor en Cap, sense indicar-ne el nom.   

Redactors i col·laboradors: Eduardo Rippes, C. Vilar de la Tejera, J. A. Pascual de Zulueta, 

Juan Carranza, Epifani Bellí, Enric Arderiu, José Barberá, Vicente Gay. 

Impremta: Impremta de Vídua i Fills de Pagès. Lleida. A partir del número 42: impremta del 

Carrer Acadèmia 2, i Avinguda Catalunya, 19. Sense indicar-ne el nom. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica i espanyolista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa. 

Descripció: Setmanari d’informació local autodefinit independent i sense afiliació a cap partit 

polític. Apareix per dir les veritats, tot tractant de política, societat, vida municipal i quotidiana, 
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literatura, cultura, concursos, oci. En la presentació indica: “[...] Nuestro semanario es de “la 

vida local”, en sus páginas latirán las aspiraciones de esta ciudad, confesará sus anhelos y sus 

ideales y de ello se encargarán de expresarlo y hacerlo público las mejors plumas de Lérida.” 

D’ençà el número 24 (07/07/1917) el subtítol esdevé: Semanario de juventud y de vida local. 

Conté les seccions: Nuestras audacias, Del momento actual o De actualidad, Joyas literarias, 

Rojo y Gualda, Ecos del Segre, Pàginas femeninas, Páginas selectas, Noticiero o Notas, 

Correspondencia, Glosarios. 

ESPERANZA (1917-1936) 

Subtítol: Revista mensual del Seminario ilerdense. 

Període de publicació: Primer número: 25/01/1917. Darrer 

número: no se’n té constància. Darrer número localitzat: 1, 

25/01/1930.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 157 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Seminario 

Conciliar. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 30-50 pàgines a una columna, 

algunes d’anuncis, portada i contraportada, amb anuncis. 

Format: 18 x 10 cm. Subscripció: 3 pessetes/any. Número: 

25 cèntims. Número endarrerit 30 cèntims. Conté sumari. La 

numeració es reinicia cada any.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Seminario Conciliar.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: José I. Valentí, B. Pelegrí, L. Borràs, Ramon Reñé Oró, 

Hermenegildo Solsona Elizalde, Germán Beret. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST / FVSAMB. Any I: 6 (25/06/1917), 8 

(25/08/1917). Any VI: 11 (25/11/1921). Any VIII: 9 (25/09/1923), 12 (25/12/1923). Any X: 12 

(25/12/1926). Any XIV: 1 (25/01/1930). 

Descripció: Revista religiosa, catòlica i escolar de marcada condició literària. El seu propòsit és 

fomentar les vocacions sacerdotals i tracta del Seminari, dels seminaristes i del sacerdot. 

Comprèn un caire doctrinal, formatiu i informatiu, i inclou articles i informacions en aquest 

sentit. Conté les seccions: Páginas Evangélicas, Variedades, De re litúrgica, Crónica del 

Seminario, Notas bibliográficas.  

EL OPORTUNO (1917) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 05/05/1917. Darrer 

número: 18, 08/09/1917.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 18 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 22.2 x 15 cm. Número: 5 cèntims. El número 18 a 10 

cèntims. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Tristan, Sanfort, Caramba.  

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. En el número 18: 
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Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 3 (19/05/1917), 18 (08/09/1917).  

Descripció: Periòdic humorístic que glosa la vida de la ciutat caricaturitzant-ho tot. Inclou 

treballs literaris satírics i noticiari d’actualitat. La primera pàgina de cada número conté una 

caricatura. Les principals seccions del setmanari són: Charla semanal, Se dice, pero no debe ser 

cierto, Correspondencia, Nuestras damiselas.   

LÉRIDA GRÁFICA (1917) 

Subtítol: Revista dedicada a la ciudad y al comercio de 

Lérida. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 2, 12/05/1917. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. En el 

número 2 anuncia a partir d’aquest es publica mensualment. 

No se n’ha trobat cap altre.  

Número total d’exemplars: 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 24 pàgines, la majoria d’anuncis 

publicitaris i comercials. Les de text, a dues columnes. Amb 

coberta i contracoberta. Format: 26.5 x 16.4 cm. Il·lustrada. 

Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Anselmo de Santorbery, Enrique Montanchez.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI. 2 (12/05/1917). 

Descripció: Revista gráfica i comercial que ofereix propaganda turística i comercial de Lleida, 

així com la publicació treballs literaris i històrics de temàtica local i anuncis dels comerços i 

espectacles de la ciutat. Manté l’essència de Lérida-Revista i Lérida Anuario. L’única secció és 

Notas y comentarios. 

REVISTA MUSICAL LLEIDATANA (1917-1920) 

Subtítol: Butlletí de la Schola Cantorum. 

Període de publicació: Primer número: Juliol de 1917. 

Darrer número: 8, agost de 1920. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Cada any 

reinicia la numeració.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

6, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines més cobertes, a una 

columna. Format: 20 x 13 cm. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Schola Cantorum.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Juan Ayneto, Lluís Borràs, 

Josep M. Llorens, Josep M. Padró.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  
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Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 4 (octubre de 1917), 5 (novembre de 

1917). Any II: 3 (març de 1918), 10 (octubre-novembre de 1918). Any III: 4 (juliol de 1919). 

Any IV: 1 (gener 1920) – 8 (agost de 1920).  

Descripció: Revista de caire cultural editada per l’Schola Cantorum de Lleida. Conté notes i 

comentaris sobre l’escola i articles de temàtica musical d’interès general. També inclou 

informacions sobre actes, activitats, concursos i concerts organitzats per la institució o en els 

quals els seus alumnes hi participen. El número 5 (novembre de 1917) és un extraordinari en 

honor a Santa Cecília, patrona de la música. L’única secció permanent de la revista és Notes.  

EL POLICHINELA (1917) 

Subtítol: Semanario satírico literario. 

Període de publicació: Primer número: 21/07/1917. Darrer 

número: Octubre de 1917. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició desconeguda.   

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Rambla de Ferran. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. 

Format: 23 x 15 cm. Número: 10 cèntims. La primera i la 

darrera pàgines, dedicades a acudits il·lustrats i gravats. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: C. G. S., José A. Fernández 

Palacio, Polidor, Max-Linder, Nik-Karter, Cabezuela. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (21/07/1917).  

Descripció: Publicació satírica d’ambient general, d’articles i comentaris sobre vida local sense 

caràcter polític. Conté les seccions: Agencia matrimonial, Sección femenina i Sección 

masculina. 

LA TRADICIÓN LERIDANA (1917-1919) 

Subtítol: Semanal legitimista. Órgano oficial en la 

Provincia. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 65, 24/03/1919.    

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.    

Número total d’exemplars: 65 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sant 

Antoni, 3, principal. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

50 x 33.2 cm. Subscripció: 2 pessetes/trimestre; 3.50 

pessetes/semestre; 6 pessetes/any. Número: 10 cèntims. En el 

número 59 (16/11/1918), 4 pàgines a 4 columnes i format 45 

x 28.5 cm aprox. Del número 65 (24/03/1919) només se’n 

conserven les dues primeres planes. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Cercle Tradicionalista Els Lleals.  

Director i/o propietari: J. Font Fargues. 

Redactors i col·laboradors: Dr. Franqueza, Ramón Sambola, Juan Carranza, Juan B. Robert, 

V. Bonet, Pablo Benet, R. Masip. 

Impremta: Impremta de Fills de J. Pagès. Lleida. 
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Orientació ideològica i/o política: Orientació tradicionalista i antiregionalista.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 22 (02/03/1918), 23 (09/03/1918), 40 

(06/07/1918), 59 (16/11/1918). Any III: 65 (24/03/1919). 

Descripció: Periòdic de caràcter polític, òrgan del Círculo Tradicionalista. Conté articles 

doctrinals, comentaris i informació d’actualitat. Apareix arran de la ruptura entre 

antiregionalistes i filoregionalistes en el sí de les files tradicionalistes i carlines de Lleida per la 

qüestió autonòmica i catalanista. En el darrer exemplar el subtítol esdevé únicament Semanal 

tradicionalista. El setmanari inclou les seccions següents: Notícias de la semana, Endevinalla, 

Sección Doctrinal, Municipalerías i Necrología. 

BOLETÍN OFICIAL DEL COLEGIO DE VETERINARIOS (1917-1924) 

Subtítol: De la provincia de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: número 25, 30/08/1924.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda.    

Número total d’exemplars: 25 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 

22 x 16 cm.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Colegio de Veterinarios de la provincia de Lérida.  

Director i/o propietari: Ubaldo Casue (President del 

Col·legi). 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Coca. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.    

Localització i números consultats: FST. Any VIII: 25, 30/08/1924. 

Descripció: Periòdic professional, tècnic i científic, d’informació i formació. No conté seccions; 

el seu contingut està format per textos, articles, comentaris i disposicions relacionades amb la 

disciplina i en funció de l’interès del Col·legi i dels seus membres.  

EL BEDEL (1917-1918) 

Subtítol: Revista escolar quincenal. 

Període de publicació: Primer número: 01/11/1917. Darrer 

número: 9, 10/04/1918.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 9 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: “Casa 

de Baños”. Administració: Acadèmia, 17, baixos. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines amb coberta, a dues 

columnes. La segona i la darrera pàgines, a anuncis. Format: 

27 x 16 cm. Número: 10 cèntims.   

Llengua: Castellà. 

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Francesc Castany Nogués. En el 

número 9 (10/04/1918) indica com a subdirector a Madrid L. 

Sanz Vázquez. 

Redactors i col·laboradors: F. Prats, Jose A. Fernández, 

Rubens, Lluís Llaurador, Pedro Filella, J. Vidal i Balañà, Miguel Serra, Luís Capdevila. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.    
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Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (01/11/1917), 2 (15/11/1917), 4 

(15/12/1917). Any II: 5 (15/01/1918), 9 (10/04/1918). 

Descripció: Publicació que, malgrat el subtítol, és de caràcter infantil i no escolar, atès que no 

és editada per cap institució educativa ni per cap escola. Certament, el concepte d’escolar és 

atribuïble a l’activitat ocupacional del seu públic objectiu, els infants i adolescents, però no com 

a naturalesa pròpiament. El seu propòsit és despertar l’esperit i les consciències de la joventut, i 

vetllar per una educació de valors i principis. També procura crear consciència social entre els 

joves i dotar-los d’esperit crític, tot tractant de política, esports, agricultura, problemàtica 

quotidiana, banalitats i humor. En definitiva, que “[...] los jóvenes estudiantes puedan, con 

acierto, ejercitarse en el manejo de la pluma, exponer los progresos de cultura literaria y 

científica, y prepararse paraser [sic] el dia de manyana hombres de provecho a la sociedad en 

que vivan.” Amb tot, si bé comprèn el mateix títol i capçalera que la publicació homònima 

editada anys abans, la seva presentació i el seu caràcter editorial permeten de confirmar que no 

esdevé la mateixa i ni tan sols una segona època. Les seccions principals són: El Averiguador, 

De agricultura, Curiosidades, Notícias i Chistes.   

L’ESTACA (1917) 

Subtítol: Setmanari català ab ninots. Surtirà els dissaptes. 

Període de publicació: Primer número: 03/11/1917. Darrer 

número: 2, 10/11/1917. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a dues columnes. 

Format: 22 x 15 cm. Número: 10 cèntims.   

Llengua: Català. 

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Parlabá, Amateur, K.B.R.O., 

Toca i campanes. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.    

Localització i números consultats: FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Setmanari satíric de crítica social i caricatura humorística. En el primer número 

indica que “En aquests moments en que resorgeix l’ánima barrilaire i humorística, manifestada 

arreu amb tota sa plenitud i un nou renaixement de les lletres humorístiques, [...] oferim al 

mercat intel·lectual de Lleida el fruit d’un jovent nou dels excelsos versaires i prosadors aixi 

com també les flors primerenques d’aquest amor.” És fet per joves locals i s’adreça i tracta 

principalment de la joventut lleidatana. Conté les seccions: Secció gentils parelletes, 

Municipalisme, Estacadas i Secció nois, noies i noietes. 

BOLETÍN DE LA CÁMARA AGRÍCOLA OFICIAL DE LÉRIDA Y SU 

COMARCA (1918-1919) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 15/01/1918. Darrer número: 6, 30/04/1919. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 6 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 90, principal. (oficines de la Cambra). 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 planes a dues columnes. Format: 32 x 22 cm. Gratuït pels socis 

propietaris.  

Llengua: Castellà.  
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Editor: Cámara Agrícola de Lérida y su comarca.  

Director i/o propietari: Baró de Casa Fleix (President de la 

Cambra). 

Redactors i col·laboradors: F. B., A. Monedero, Baró de 

Casa Fleix, José Giné, Ricardo González, Conrado Granell. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.    

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1, 2 

(15/02/1918). Any II: 6 (30/04/1919). A més, dues pàgines 

soltes datades del desembre de 1918 i redactades pel director 

a l’entorn de la qüestió de l’exportació d’oli que el Marquès 

de Cabra va exposar al Senat. Bé podria tractar-se d’un 

suplement. 

Descripció: Periòdic professional que pretén aglutinar els 

agricultors de Lleida i comarca i organitzar-los per tal 

d’assolir els interessos comuns. Conté comentaris agraris i socials, així com noticiari local i 

general. També informa sobre l’estat de la Cambra, els seus moviments i gestions, les reunions i 

juntes pertinents, i activitats que organitza o realitza. És hereu i continuador del Boletín de la 

Cámara Agrícola de Lérida. Les principals seccions que inclou són: Intereses Agrícolas, 

Notícias, Cámara Agrícola Oficial de Lérida. 

EDUCACIÓN (1918-1932) 

Subtítol: Revista de las Asociaciones Marianas de 

Normalistas. (Se publicará siempre que lo requieran las 

circunstancias). 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.     

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 12 planes a una columna, amb 

cobertes i anuncis. Aquestes a color. Format: 21.5 x 15.5 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Asociaciones Marianas de Normalistas.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Mariano López, A. Manjón, El 

Cronista, Ramón Ruiz Amado. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació religiosa, 

catòlica i mariana.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 3 (08/02/1919). Any IV: 23 

(15/12/1921). Any V: 25 (25/02/1922). 

Descripció: Revista religiosa, asociativa i escolar adreçada a fomentar i a promoure l’educació 

religiosa i catòlica entre la joventut i principalment entre els sectors femenins. Marcadament 

moralitzant, doctrinària i formativa, i de caràcter jovenívol, pedagògic i instructiu. Se centra en 

els valors i els principis catòlics i en el modus operandi de la figura femenina en aquest sentit. 

Conté també noticiari i informació sobre les Associacions Marianes de Normalistes. Malgrat no 

haver localitzat el darrer exemplar de la revista, s’ha constatat com és substituïda –i per tant és 

antecessora– d’Orientación Femenina apareguda com a rellevament editorial d’Educación el 

mateix any de la seva desaparició. La secció principal de la revista és Notícias.  
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LA RAZÓN (1918) 

Subtítol: Periódico Político y Literario. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1918. Darrer 

número: 34, 15/12/1918.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.      

Número total d’exemplars: 34 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Comandant 

Baiget, 1. Lleida. En el número 34: Plaça Paeria, 8. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a 3 columnes. La darrera 

pàgina a anuncis. Format: 44 x 32 cm. Subscripció: 1.50 

pessetes/trimestre. Fora: 2 pessetes/trimestre. Número: 10 

cèntims. 

Llengua: Castellà.  

Editor: José Gutiérrez-Ravé Montero.  

Director i/o propietari: José Gutiérrez-Ravé Montero. 

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: José 

Gutiérrez-Ravé Montero. H. Pellejá, F. de Sorel, Antonio 

Goicoechea. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació maurista.     

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 7 (23/05/1918), 23 (23/09/1918), 34 

(15/12/1918). 

Descripció: Periòdic conservador i maurista d’informació local i comarcal que s’ocupa 

essencialment de l’actualitat política. Edita un suplement de dues pàgines titulat Hoja Agrícola, 

del qual se n’ha localitzat el número 3 (30/09/1918). En efecte, el setmanari es preocupa també 

d’informacions, notícies i novetats agrícoles, atesa la rellevància d’aquesta activitat econòmica a 

la ciutat i a la província. El suplement conté les seccions La Cámara Agrícola, Cosas del 

Campo i Notícias. El setmanari es publica els dies 7, 15, 23 i 30 de cada mes i les principals 

seccions que inclou són: De colaboración, De todo, Espectáculos, Correspondencia, Ecos de 

sociedad, Sección literaria i Sección agrícola.  

LÉRIDA A LA VISTA (1918) 

Subtítol: Revista artístico-comercial. 

Període de publicació: Número únic: 11/05/1918. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat.      

Número total d’exemplars: 1 número.   

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 62 pàgines amb anuncis i cobertes. 

Format: 27.5 x 20.5 cm. Il·lustrat. Número: 40 cèntims.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: El Principiante, El Reporter, 

Vicents Carbó, Magí Morera, Manel Herrera i Gés, Romà 

Sol, Delfí Artau, Juan Chaves, Gausí (fotògraf), Valeri Serra, 

Alfred Pereña, Lluís Abadal, Farràn (fotògraf), Pedro Castro, 

Miguel Serra, Federico Reymundo, Fernando G. Ruíz, E. 

Harzembuch. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 1 (11/05/1918).  
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Descripció: Revista gràfica de caire cultural i comercial publicada en motiu de la Festa Major 

de Maig de Lleida amb la intenció de “[...] rendir justa pleitesía a tan hermosa tierra [...]” tot 

descrivint “[...] una simpática nota de su palpitante actualidad local [...].” Conté treballs literaris, 

propagandístics i de promoció turística i, segons explica, la seva intenció és publicar en anys 

successius, per bé que finalment no reapareix. Comprèn característiques similars a les 

anteriorment editades Lérida Revista i Lérida Gràfica. Les seves principals seccions són: 

Programa de las Fiestas de Lérida, Nota Cómica, Crónica Festiva, Album de Bellezas 

Leridanas, Nota de arte, Nota política, Amenidades. 

CHARITAS (1918-1919) 

Subtítol: Órgano oficial del Centro Ilerdense de la Unión 

Apostólica. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 14, agost de 1919.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.       

Número total d’exemplars: 14 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Seminari 

Conciliar. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

20.3 x 14 cm.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Centro Ilerdense de la Unión Apostólica.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: P. Calasanz. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.      

Localització i números consultats: FST. Any II: 14 (agost de 1919).  

Descripció: Periòdic religiós i associatiu, òrgan de l’entitat editora. Publica dades i notícies 

d’interès pels afiliats a la Unión Apostólica i del seu centre local, i conté articles de caràcter 

doctrinal, formatiu, informatiu i moralitzant. Les seccions principals són: Sección Oficial i 

Correspondencia.  

BOLETÍN OFICIAL DE LA SOCIEDAD AGRICOLA PRÁCTICA DE LÉRIDA 

(1918) 

Subtítol: (Sindicato Agrícola). 

Període de publicació: Primer número: 20/08/1918. Darrer 

número: 5, 20/12/1918.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.       

Número total d’exemplars: 5 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Sociedad Agrícola 

Práctica. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 planes a dues columnes. 

Format: 24.5 x 17 cm.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Sociedad Agrícola Práctica de Lérida.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Baró de Casa Fleix, José G. 

Ravé. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista.      

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 3 (20/10/1918), 4 (20/11/1918), 5 

(20/12/1918). 
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Descripció: Butlletí associatiu i professional, òrgan oficial del sindicat. Conté notícies sobre el 

desenvolupament i la gestió de la societat i qüestions relacionades amb el camp, la pagesia, els 

mercats i els preus, i consultes dels socis i camperols. Les seccions habituals són: Consultas, 

Sección Agrícola, Sección Oficial, Movimiento de socios, Sección de ofertas y demandas, 

Mercados i Noticias.  

LA VOZ DEL AGRARIO (1918-1919) 

Subtítol: Revista Social Agraria. Publicación mensual. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 9, setembre-octubre de 1919. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.       

Número total d’exemplars: 9 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: San Esteban de 

Litera. Osca.  

Dimensió, format i preu: 10 pàgines a dues columnes. 

Format: 25.5 x 17.2 cm. Gratuït.  

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: Jaime Pla y Pla. 

Redactors i col·laboradors: J. Pla, P. Q. Ario. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.       

Localització i números consultats: FST. Any II: 9 (setembre-octubre de 1919).  

Descripció: Revista professional del sector agrícola i camperol. S’ocupa de temàtiques i 

problemàtiques adscrites al treball del camp. Igualment conté consells i recomanacions, 

actualitat social i agrícola, preus i mercats, anuncis i ofereix als lectors coneixements útils sobre 

la seva tasca i desenvolupament. Les principals seccions són: Actualidad social agraria, 

Conocimientos útiles, Notícias, Mercados, Anuncios.  

BOHEMIA (1918) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.       

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: No se’n té constància.  

Editor: No se’n té constància.     

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.        

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.    

Descripció: Publicació desconeguda, atès que no se’n tenen dades. Les úniques referències són 

de Sol, qui indica que no n’ha vist cap número, i de Rosell, el qual la titlla de publicació 

minoritària. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 51; ROSELL, Josep Antoni: La premsa 

a Lleida, Quaderns de divulgació ciutadana, Col·lecció La Banqueta, núm. 8, Ajuntament de 

Lleida, Lleida, 1987, p. 50. 
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NUESTRA HOJITA (1918-1919) 

Subtítol: Boletín Parroquial de la Iglesia de San Pedro 

(Catedral) de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 4, 10/01/1919. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.       

Número total d’exemplars: 4 números.   

Adreça de la redacció i/o administració: Parròquia de Sant 

Pere. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 

17 x 9 cm. Preu: la voluntat.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Parròquia de Sant Pere.     

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.        

Localització i números consultats: FST. Any II: 4 (10/01/1919).   

Descripció: Revista amb caràcter de fulla parroquial. Inclou gloses de formació religiosa, 

notícies i avisos sobre els actes de culte parroquial. Les dues seccions habituals són: Cultos 

diarios i Cultos extraordinarios. 

BOLETÍN DEL CÍRCULO REPUBLICANO (1919) 

Subtítol: Publicación decenal. Se reparte gratis entre los 

socios. 

Període de publicació: Primer número: 30/03/1919. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Desenal de regularitat 

desconeguda.       

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estoreries, 

8 i carrer Cabrinety, 18 (Círculo Republicano). Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 planes a dues columnes. Format: 

22 x 32 cm. Gratuït per als socis del Círcol Republicà. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Círculo Republicano.      

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Urbano. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical.         

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (30/03/1919).     

Descripció: Periòdic polític i associatiu, portaveu del Círcol Republicà i del Partit Radical de 

Lleida. Conté informació sobre la seva activitat, com també formació i informació sobre 

política, societat, actualitat, etc. tot propagant l’ideal, la ideologia i l’estratègia del partit. 

Igualment, resulta un periòdic efímer i inestable en consonància amb la tradició periodística 

radical a Lleida. És hereu de Renovación, el darrer exponent editorial del partit a la ciutat. El 

lema del periòdic és Libertad, Igualdad, Fraternidad, i la secció principal és En el 

Ayuntamiento, fet que determina la seva intenció combativa també en el camp de la gestió local 

i municipal.  
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NOVA LLEIDA (1919) 

Subtítol: Portaveu de l’Agrupació Normalista «Ilerda». 

Període de publicació: Primer número: 01/05/1919. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.       

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Escola Normal de 

Mestres. Lleida.   

Dimensió, format i preu: 28 pàgines, amb cobertes i pàgines 

d’anuncis. Format: 18 x 11 cm. Gratuït per als membres de 

l’agrupació.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.   

Editor: Agrupació Normalista Ilerda.      

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Felip Solé Olivé, Manuel Mora. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.          

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (01/05/1919).     

Descripció: Publicació associativa, òrgan de l’entitat editora. Defensa els interessos del 

magisteri i inclou ressenyes d’activitats i notícies sobre l’associació. També conté articles 

doctrinals centrats en la instrucció, l’ensenyament, la laïcització de l’educació, l’autonomia de 

l’alumne i el desvetllament educatiu universal. En aquest sentit, defensa la dona i el seu paper 

en la nova pedagogia. Conté també disposicions legals i reglaments. Les principals seccions 

són: Secció de ex-alumnes i Notícies.  

LUCHA SOCIAL (1919-1922) 

Subtítol: Órgano de la Federación Local Obrera y Portavoz 

del Proletariado Nacional e Internacional. 

Període de publicació: Primer número: 27/09/1919. Darrer 

número: 96, 04/02/1922. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.       

Número total d’exemplars: 96 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 4 planes a 4 columnes. Format: 44 

x 32 cm. 

Llengua: Castellà.   

Editor: Federació Local Obrera.      

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Pere Bonet, Joaquín Maurín, 

Felipe Venusino, Ramon Brualla, Nicolás Estévanez. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista revolucionària i internacionalista; 

sindicalista i obrerista.          

Localització i números consultats: FST / BC. Any I: 1 (27/09/1919). Any IV: 96 (04/02/1922). 

Descripció: Periòdic de combat del sindicalisme revolucionari, proper al BOC i òrgan de 

l’entitat editora. Aspira al comunisme i a l’alliberament del proletariat i ofereix un contingut 

doctrinari i informatiu amb el propòsit d’“[...] exteriorizar por doquier, mediante esta hoja de 

combate, los métodos de lucha del sindicalismo revolucionario como medio para llegar a la 

meta de nuestras aspiraciones: el comunismo, donde todos los seres humanos producirán según 

sus fuerzas y consumirán según sus necesidades.” Durant la seva trajectòria, inicia la publicació 

del fulletó La acción directa d’Emilio Pouget. En el darrer número, el subtítol ha canviat: 
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Semanario sindicalista revolucionario. Inclou les seccions: Perfiles, Inyecciones i Acción 

sindical.  

LA BANDERA ROJA (1919) 

Subtítol: Organo de la Agrupación Socialista de esta 

Ciudad. 

Període de publicació: Primer número: 23/10/1919. Darrer 

número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.       

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Magdalena, 

53, baixos. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

38 x 27 cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 10 

cèntims. 

Llengua: Castellà.   

Editor: Agrupació Socialista.      

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Victor Colomer, Kamperol, 

Neklindof, Don Claro. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista i sindicalista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (23/10/1919).  

Descripció: Publicació de lluita social, sindical i política, portaveu de l’Agrupació Socialista de 

Lleida. Aspira a una societat més lliure i justa i el seu contingut s’ocupa majoritàriament amb 

articles doctrinals. En el seu primer número afirma que no és de ningú ni d’enlloc, sinó que té 

“[...] por Patria el mundo entero por Dios la verdad, por Religión el amor entre los hombres y 

por compañeros a todos aquéllos que por la misma ruta u otra distinta se encaminen al mismo 

fin.” En aquest sentit, el seu lema de lluita és: Esclavo: si quieres redimirte, apréstate a la 

lucha. No hay de nadie, todo es de todos. No conté seccions habituals i permanents.  

ENERGÈTICA (1920) 

Subtítol: Revista mensual de Ciències Biològiques. 

Període de publicació: Primer número: 01/04/1920. Darrer 

número: 6, 01/09/1920.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.       

Número total d’exemplars: 6 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Laboratori 

Energètica. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines més cobertes i anuncis, 

a una columna. Format: 21.5 x 15.5 cm. Subscripció: 6 

pessetes/any. Número: 1 pesseta. 

Llengua: Castellà i català.  

Editor: Laboratori Energètica.      

Director i/o propietari: Francesc d’A. Borbalba. 

Administrador: Xavier Jaques. 

Redactors i col·laboradors: R. Boquets, Professor Sugrañes, 

Mercedes Enric, R. Dargallo. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST / BC. Any I: 1 (01/04/1920), 6 (setembre de 1920).  

Descripció: Revista professional de caire cultural que publica treballs originals del laboratori 

Energètica i treballs científics, literaris i socials. També inclou notícies, esdeveniments i notes 
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d’interès relacionades amb el laboratori amb el principal propòsit de donar a conèixer els 

avenços biològics i concretament aquells més vinculats al món de la medicina. No conté 

seccions habituals i permanents.  

LÉRIDA SOCIAL Y AGRARIA (1920-1921) 

Subtítol: Órgano oficial de la Federación Catalana Agraria 

de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: 01/06/1920. Darrer 

número: 9, 01/03/1921. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: 9 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Federación 

Católico-Agraria. Carrer Anselm Clavé, 6. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 8 planes a dues columnes. Format: 

32 x 22 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Federació Catalana Agraria de Lérida.       

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: V. del Castillo. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista i 

catòlica.   

Localització i números consultats: FST. Any II: 9 (01/03/1921).  

Descripció: Periòdic professional i especialitzat, de caire catòlic, òrgan de la federació editora. 

Conté articles de temàtica i problemàtica agrícola i sindical, notícies i anuncis. El seu lema és: 

Uno por otros y Dios por todos. En el darrer número, el subtítol esdevé: Órgano Oficial de la 

Federación católico-agraria de Lérida. Les dues principals seccions són: Sección Agraria i 

Sección de Anuncios.  

LO RAMPILL (1920-1936) 

Subtítol: Portaveu del Sindicat Agricol-Catòlic de Lleida. 

Període de publicació: Primer número: setembre de 1920. 

Darrer número: 220, juny de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 220 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Noguerola, 

6. Lleida. En el número 95 (18/10/1925): Carrer Noguerola, 

9. Lleida. En el número 196 (11/06/1934): Passeig Prat de la 

Riba. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 2 pàgines a 5 columnes. Gratuït 

per als socis. format: 60 x 40 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Sindicat Agricol-Catòlic de Lleida.        

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista i catòlica.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST / BC. Any III: 38 (23/04/1922). Any IV: 84 

(17/01/1924). Any V: 95 (18/10/1925). Any VIII: 132 (06/12/1928). Any XIV: 196 

(11/06/1934). Any XI: 220 (juny de 1936).  

Descripció: Quinzenari associatiu de caràcter sindicalista i doctrinal, òrgan del sindicat editor i 

vinculat a l’acció social catòlica. Conté i ressenya les activitats de l’organització i informa de les 

distintes qüestions i problemàtiques relacionades amb l’agricultura i l’àmbit de la pagesia 
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d’inspiració catòlica. Malgrat ser redactat en català, el seu ideari i la seva vinculació i orientació 

pietoses li permeten de mantenir-se actiu al llarg de la dictadura. Les principals seccions són:  

Secció d’anuncis, Noves i Advertencies i esbroncs. 

BOLETÍN DEL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE LÉRIDA (1920-1924) 

Subtítol: (Sección Pía Almoyna). 

Període de publicació: Primer número: 15/10/1920. Darrer 

número: 7-8, abril-maig de 1924. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. S’edita 

només durant el curs acadèmic. 

Número total d’exemplars: 8 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Institut General i 

Tècnic. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16-38 pàgines a una columna, 

amb cobertes. Format: 20 x 14 cm. Gratuït per als alumnes. 

Subscripció: 3 pessetes/any per a exalumnes i 4 pessetes/any 

en general. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.   

Editor: Instituto General y Técnico de Lérida.        

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: José Ciurana, Trinidad 

Arnaldo, Miguel Serra, Francisco Aguilera, Mercedes Vilaplana, Jaume Barri, Miguel Serrate, 

entre d’altres. La majoria són alumnes i exalumnes de l’Institut.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa.   

Descripció: Periòdic escolar i estudiantil, portaveu de l’Institut General i Tècnic de Lleida. 

Comprèn un caràcter docent i escolar incloent manifestacions artístiques, literàries i científiques 

dels alumnes o beneficioses per al seu desenvolupament acadèmic i personal. El 15 de gener de 

1923 publica: Biblioteca “Ilerda”. Tomo I. Suplemento del Boletín del Instituto general y 

técnico de Lérida. En aquest suplement publica l’obra de teatre Apunts del natural de Josep 

Ciurana. Les principals seccions són: De interés i Conferencias.  

REVISTA REXACH (1920-1922) 

Subtítol: Publicación mensual de modas, sociedad, deportes, 

arte, literatura y espectáculos. Obsequio de los almacenes 

del Carmen a sus clientes.  

Període de publicació: Primer número: No se’n té contància. 

Darrer número: s/n, desembre de 1922.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la Sal, 

13. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes, amb 

cobertes a color. Format: 31 x 21.5 cm. Gratuït. Conté 

gravats i dibuixos de les peces de roba i els complements que 

oferta. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.   

Editor: Magatzems El Carme.         

Director i/o propietari: Ramon Rexach. 

Redactors i col·laboradors: Comptese d’Armentieres, Juan Ma. Morante, Tartarín de 

Tarascón, Ramiro Garcés, Guadalupe Badenes, Fermí Palau. 

Impremta: No s’indica. 
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Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: FST. s/n (desembre de 1922).  

Descripció: Revista propagandística i comercial il·lustrada de caràcter artístico-cultural i 

femení, atès que s’adreça en exclusivitat a aquest sector social entès com a públic heterònom i 

consumista dels productes que ofereix. A més de promocionar tot tipus de productes –articles de 

cuina i aliments, moda i complements, articles per a la llar, etc.–, també inclou seccions 

literàries, artístiques i de curiositats apel·lant, explícitament, al gènere femení: poesies i 

literatura, consells i assessorament sobre perruqueria, tipologies de rentat i neteja de diverses 

peces de roba, i fins i tot una santoral femenina. Igualment, en els gravats, dibuixos i imatges 

que il·lustren els textos únicament s’hi retraten figures femenines.  

En el darrer número de la publicació anuncia la seva desaparició, per bé que la titlla de 

temporal, “[...] para dar lugar a obsequiar a nuestros clientes en una nueva forma que tal vez les 

resultará más halagueña. Nos referimos a los regalos que anunciábamos en el número anterior y 

anunciamos en este.” A més, també es disposa a regalar un àlbum amb les principals novetats de 

cada temporada. Aquest darrer apunt fa pensar que potser l’edició de la revista no resulta 

econòmicament viable ni editorialment sostenible. Les principals seccions que inclou són: 

Moda, Croniquilla, Páginas poéticas, Páginas literarias, De sociedad, Cocina práctica.  

EL POBLE (1920) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 10/12/1920. Darrer 

número: 10, 21/12/1920. 

Periodicitat i regularitat: Diària d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 10 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cabrinety, 

6. Lleida. En el darrer número: Carrer Cabrinety, 6, baixos. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

40 x 29 cm. Subscripció: 2.50 pessetes/mes. Número: 10 

cèntims.   

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.    

Editor: No s’indica.         

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: L. Gante, Clarito, José Maria 

Álvarez Pallás. 

Impremta: Impremta Pagès. Lleida. A partir del número 2 (11/12/1920): Impremta El Poble. 

Rambla d’Aragó, 1. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (10/12/1920), 2 (11/12/1920), 3 

(12/12/1920), 10 (21/12/1920).  

Descripció: Diari polític i electoralista autodefinit com a independent, per bé que defensa 

Acción Leridana i el candidat Felip Rodés, al qual anonema “el líder anticaciquista.” Igualment, 

ataca amb vehemència Francesc Macià, titllant-lo de separatista, Pereña, per republicà, Llari, 

per centralista i Riu, per monàrquic. A tots els considera cacics. En aquesta línia ataca Joventut 

Republicana de Lleida i el seu òrgan escrit El Ideal. Gaudeix d’una curta trajectòria atès el seu 

electoralisme, malgrat que pretén esdevenir el portaveu del conjunt del ciutadans de les terres de 

Lleida, de la llibertat i la justícia. Es considera una publicació d’aspiració popular. La seva 

principal secció és Pincellades.  

EL COLEGIAL MERCEDARIO (1920-1921) 

Subtítol: Boletín mensual del Colegio «Nuestra Señora de la Merced». Se publicará, con las 

debidas licencias, el 24 de cada mes. 

Període de publicació: Primer número: 19/12/1920. Darrer número: 12, 24/11/1921. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 12 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: PP. Mercedarios. 

Carrer Sant Antoni, 33 i Avinguda Blondel, 52. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20-25 pàgines de text, més coberta 

i contracoberta i pàgines d’anuncis al principi i al final de 

cada número, i a color. Un total d’unes 30 pàgines. Format: 

16.5 x 10.5 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.    

Editor: Colegio Nuestra Señora de la Merced.          

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Fr. S. María, Fray Tomás 

Carbonell, Domènec Serra Xammar, G. Bañeres, R. Campos, 

Enric Vilà, Pere Corbella, Francesc Recasens, T. Vilanova, 

Joan Recasens Gassió, Antoni Carbonell, Fra Serapi Marià 

Niubó, Salvador Jover, Josep Torres, Jorge Llorens, Francisco 

Prats, entre d’altres. Els redactors són els responsables, mestres, alumnes i sacerdots del 

Col·legi.   

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. A partir del número 3 (24/01/1921): Impremta Sol i 

Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Periòdic religiós, escolar i estudiantil, de caràcter informatiu, formatiu i 

moralitzant. El seu contingut és ocupat majoritàriament per textos, relats, poemes i articles amb 

un clar i intencionat rerefons religiós, moral i formatiu. Conté les seccions: Sección de noticias, 

Miscelánea, Sesiones de la Academia i Correspondencia.  

ARCO IRIS (1921) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: 1 o 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Castellà i català.    

Editor No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic satíric del qual no se’n tenen dades atesa la manca d’evidències. Vegeu: 

SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 30.  

REGENERACIÓN (1921) 

Subtítol: Periódico de estudios sociales. 

Període de publicació: Primer número: 04/06/1921. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 54. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 2-4 columnes. Format: 38 x 28.5 cm. Subscripció: 75 

cèntims/trimestre; 1.50 pessetes/semestre; estranger: 2.50 pessetes/any. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà.    
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Editor No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Espurna, Anselmo Lorenzo. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anarquista i 

revolucionària. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 

(04/06/1921).  

Descripció: Periòdic polític de lluita ideològica de tall 

obrerista, anarquista, revolucionari i sindicalista. Afirma que 

el sindicalisme ha mort com a instrument d’estat legal i 

d’estabilitat en la societat burgesa i l’única via possible és la 

revolucionària presentada per l’anarquisme. Proclama també 

el comunisme llibertari i conté articles doctrinals i notes 

d’actualitat. L’única secció que s’estima habitual és la 

Sección administrativa.   

LLEIDA (1921, 1925-1930, en tres etapes) 

Subtítol: Revista Gràfica, informació i actualitat. 

Període de publicació: Primer número: 01/10/1921. Darrer 

número (1a etapa): 6, Desembre de 1921. Primer número (2a 

etapa): 7, 01/01/1925. Darrer número (2a etapa): 112, 

25/02/1930. 

Primer número (3a etapa): 113, 01/03/1930. Darrer número 

(3a etapa): 130, 28/06/1930.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. En la 

segona etapa: Mensual. A partir del número 18 (01/12/1925): 

quinzenari. En la tercera etapa: Setmanari. 

Número total d’exemplars: 130 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. En la 

segona etapa: Carrer Esterería, 14, 1r-2a, Lleida. A partir del 

número 34 (10/09/1926); Carrer Alcalde Costa, 23, 1er, 2ª. 

Lleida. A partir del número 46 (10/04/1927): Carrer Carme, 

6, 2n. A partir del 120 (19/04/1930): Carrer Comandant 

Baiget, 24, 1er. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 28 pàgines a una i dues columnes, 20 pàgines de text la resta 

d’anuncis. Número: 30 cèntims. En la segona etapa: 14 pàgines, 10 de text, a una i dues 

columnes. Mateixes característiques que l’anterior etapa. Número: 10 cèntims. Sumari sota el 

títol, essent d’edició intermitent i finalment apareixent a darrera plana. Subscripció: 3 

pessetes/any. En la tercera etapa, 16 pàgines i sense portada, les darreres 2-3 pàgines a 

publicitat. Subscripció: 1 pesseta/mes. Número: 20 cèntims. A partir del número 15, canvia 

totalment el disseny i la fotografia de la portada, la qual varia regularment. A partir del número 

41, número: 20 cèntims i subscripció: 2 pessetes/semestre; fora de la ciutat: 2.50 

pessetes/semestre. A partir del número 50, número: 50 cèntims. Subscripció: 3 

pessetes/trimestre; 6 pesetes/semestre; 12 pessetes/any. A partir del 117, número: 25 cèntims. 

Llengua: Català i castellà. En la segona etapa: bilingüe amb predomini del català. A partir del 

segon semestre de 1926: Català.   

Editor Primerament, Amali Prim. Més endavant: Humbert Torres i, indirectament, Joventut 

Republicana. 

Director i/o propietari: En la primera i la segona etapes: Amali Prim. En la segona etapa, 

l’administrador és, correlativament, Manuel Jané Artigues, Ramon Xuriguera, Baptista 

Xuriguera. En la tercera etapa, el director és Humbert Torres. 
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Redactors i col·laboradors: J. Estadella, Dr. José Aragonés, 

Dr. Primali, Modesto Raidó, Fermí Palau Casellas, J. G. T., 

Man, Amali Prim, Enric Crous, Humbert Torres, Ramón i 

Baptista Xuriguera, Joan Viladot i Puig, Jaume Bosch i 

Barrera, R. Arqués.  

En la segona etapa: Martínez Vidal, Fermí Palau Casellas, 

Joan Solans, J. C. M., Dr. Primali, José Maria Álvarez Pallás, 

J. Bosch i Barrera. A partir de 1926: Vicens Chalons, J. 

Viladot, A. Prim, J. Capdevila, Juli Santamaria, El Príncep 

Blau, Fermí Palau, Ramon Xuriguera, Pere Biliet. A la 

portada també s’indica: “REDACTORS: Deportiu, J. 

Teixidó.—Gràfics: Ll. Olalde i S. Farrán”. El dibuixant 

d’ençà 1926 és Pardiñas de Miguel. Col·laboradors habituals 

a partir del número 50: Humbert Torres, Lluis Montull, A. 

Sabater, Ramon Xuriguera. A partir de 1928, també: Josep 

Maria Morlans, Joan Farré Gassó o Xavier Kühnel Porta. A 

mesura que la revista es polititza, hi col·laboraren homes com Victor Colomer, Lluís Companys 

o Marcel·lí Domingo. En la tercera etapa els redactors són els homes de Joventut Republicana 

com ara Humbert Torres, Alfred Pereña, Marcel·li Domingo, Pep de Rufea, B., J. Martinez, 

Josep Barta. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Sol i Benet. Lleida. Segona i tercera etapes: Impremta 

Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: En la primera etapa i fins la meitat de la segona, 

d’orientació esquerrana sense color polític. D’ençà i durant la tercera, obertament republicana, 

esquerrana, catalanista, antimonàrquica, anticlerical i democràtica. Vinculada aleshores a 

Joventut Republicana de Lleida. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST / CMT / ARCA. Col·lecció completa.   

Descripció: Publicació d’informació cultural, literària i artística autodefinida com un òrgan 

“[...] d’informació gràfica que permeti recullir totes les variades manifestacions de la vida 

pròspera i creixent de Lleida.” Es declara ferma defensora i enamorada de Lleida, pretenent unir 

els lleidatans amb l’amor a la ciutat. Experimenta tres etapes diferenciades: la primera, essent 

molt breu i desapareixent arran d’una suspensió. La segona iniciant el 1925 i fins 1930 tot 

adoptant progressivament i convençuda un tarannà polititzat, catalanista i reivindicatiu. A partir 

mitjan 1926 comença a introduir notícies de política internacional a primera plana. A finals de 

1927 tracta molt més obertament i posicionada el futur polític a curt termini que hauria de viure 

Lleida, el país i l’Estat, en referència clara a la instauració 

democràtica d’una República. D’ençà inicia la pròpia 

politització, es mostra obertament anticlerical i 

antimonàrquica i s’ocupa entre d’altres d’anarquisme, 

capitalisme, socialisme, liberalisme, republicanisme, etc. 

Així, progressivament l’àmbit cultural i literàri originari de la 

revista s’arracona, conduint-la irreversiblement a la tercera 

etapa editorial. En aquesta fiança definitivament aquests trets, 

tot abandonant la línia cultural i literària per la política i 

ideològica, vinculada a l’esquerra republicana i catalanista de 

Lleida. Es posiciona clarament en contra de la dictadura i la 

monarquia i a favor de la democràcia, la República, el 

catalanisme i el Front Únic d’Esquerres. Tracta de Catalunya i 

del seu futur, d’obrerisme, de burgesia, de política i 

democràcia, essent radicalment contrària a les dretes i als 

conservadors. 

 

La seva llarga i canviant trajectòria es reflecteix també en la diversitat de subtítols compresos: 

Al iniciar la segona etapa, el subtítol és: Periòdic gràfic mensual, d’informació i actualitat, si bé 

a partir del número19, al canviar la periodicitat esdevé: Periòdic gràfic quinzenal d’informació i 
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actualitats. D’ençà el 22 adopta un subtítol molt similar a l’original, REVISTA GRÀFICA 

d’informació i actualitats, mentre que a partir del número 50 resulta Revista d’informacions i 

estudis. Finalment, d’ençà el 113 se subtitula com a Setmanari polític defensor del front únic 

d’esquerres. 

 

Al llarg de la seva trajectòria edita diversos extraordinaris: el què dedica al Museu Morera 

(núm. 8), a la ciutat i als seus personatges més il·lustres com Ricard Viñes (núm. 11), en motiu 

de la Festa Major de Maig (núm. 26), el què informa i celebra que Josep Estadella Arnó ha estat 

el poeta guanyador de la Flor Natural i de l’Englantina dels Joc Florals de Barcelona. També 

anuncia el traspàs pocs dies abans de l’il·lustre poeta lleidatà Magí Morera (núm. 48). El 

número següent, el 49, és un homenatge a Magí Morera mentre que el 109 comprèn prop de 100 

pàgines el qual repassa temàtiques i problemàtiques molt diverses: des d’història de la ciutat, a 

literatura, aviació, diversos aspectes de Lleida i els seus ciutadans més prestigiosos, com també 

qüestions candents del moment com l’organització sistèmica de l’Estat i les diferències entre les 

tesis socialistes, nacionalistes, capitalistes, etc.  

El número 116 anuncia la mort d’Alfred Pereña, el qual havia 

restat ingressat a Barcelona, i l’exemplar 117 n’esdevé un 

monogràfic on hi escriuen il·lustres com Francesc Macià, 

Joan Viladot, Rovira i Virgili, Puig i Cadafalch, Alejandro 

Lerroux, Lluís Companys o Francesc Cambó, entre molts 

d’altres. El 130 explicita la seva desaparició degut a les 

constants censures dictatorials. És per això que “[…] la 

nostra condició d’homes lliures sent vexada la seva dignitat, i 

ans que avenir-se a la sistemàtica mutilació del propi 

pensament, prefereix silenciar-lo”.  Si bé en considera la 

repressa, ja no reapareix. Les principals seccions originals 

del periòdic són: Arts i Ciències, De tot, Sports i Espectacles, 

Diversions públiques, Unión Musical, Socials. A partir del 

maig de 1925 i fins la desaparició, progressivament 

n’apareixen de noves com Notes de la redacció, 

Correpondencia, Bibliografia, Del carrer estant..., Fullejant 

la premsa, Plana de la Dona, Efemèrides lleidatanes, l’Humor de tots, Plana dels que 

comencen, Garba o Garbuix, Esports, Lleidatans d’ahir i lleidatans d’avui, Llibres i Revistes, 

Les nostres enquestes, Notes de la setmana, Locals, De les nostres comarques”, Llista d’adreces 

útils que recomanem. 

TASCA (1922-1923) 

Subtítol: Del Centre de Dependents del Comerç i de 

l’Industria de Lleida i sa provincia. Botlletí Mensual. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1922. Darrer 

número: 14, desembre de 1923.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 14 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Hostatge del 

Centre. Plaça Constitució, 24. Lleida. En el número 7: Carrer 

del Carme, 3. Lleida. En el número 14: Avinguda de Blondel, 

Lletra B, Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8-14 pàgines, amb portada, 

algunes d’anuncis; a dues columnes. Format: 18 x 26 cm.   

Llengua: Català.    

Editor: Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria 

de Lleida i província.  

Director i/o propietari: Joan Ma Morante.    
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Redactors i col·laboradors: Cos de Redacció: Pau Barrull, Manel Solano, Josep Vallverdú, 

Josep Solé, Josep Corbella, Pau Solé. 

Impremta: Impremta Miró. Lleida. D’ençà el número 10: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació regionalista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.   

Descripció: Revista associativa i professional, òrgan oficial del centre editor. Publica notícies i 

actes referents a l’entitat i s’erigeix com el portaveu “[...] de tots els dependents de les terres 

lleidatanes.” Igualment, pretén elevar el nivell cultural dels seus membres connectant les 

reivindicacions laborals amb la seva instrucció cultural, literària i tècnica. És hereva de la 

publicació del Centre de Dependents editada de manera efímera el 1912. Conté les seccions: 

Secció oficial, Crònica deportiva, Noticiari, Secció social, Secció de propaganda, Secció 

d’Esbarjos i Sports. 

IRIS (1922) 

Subtítol: Revista festivo-deportivo-literaria. 

Període de publicació: Primer número: 09/06/1922. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 16. 

Lleida.  

Dimensió, format i preu: 12 planes a dues columnes. 

Format: 28.5 x 22.5 cm. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: Ochavito, El Caballero del 

Turbante Azul, Chilin, Ajo Andrés, A., Manuel de Gligdeg, 

Iris, P. Soter, Febo, Telesforo. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (09/06/1922).  

Descripció: Periòdic cultural i literari, sense caràcter polític. Cultiva l’art i les lletres, en 

especial i sobretot la literatura, amb comentaris humorístics i actualitat esportiva. Les principals 

seccions que conté són: Albores, Poesías, Agencia matrimonial, Páginas deportivas, Nuestras 

visitas, Se dice..., Correspondencia. 

LA VERDAD (1922) 

Subtítol: Semanario de la Vida Local. 

Període de publicació: Primer número: 10/06/1922. Darrer 

número: 4, 01/07/1922. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: Carrer 

Cavallers, 6. Lleida. Administració: Rambla de Ferran, 5. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a 4 columnes. La darrera 

pàgina, a anuncis. Format: 44 x 32 cm.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: Fray Pedro, Kiko, El Capitán 



167 
 

Verdades. 

Impremta: Impremta El País. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana radical.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (10/06/1922), 3 (24/06/1922), 4 

(01/07/1922). 

Descripció: Setmanari d’informació local i comarcal, defensor de la política d’Acción Leridana, 

si bé no hi pertany. Conté articles i comentaris d’actualitat política, literària i cultural. Les 

seccions que inclou són: Al Rojo Cereza, Entremeses i De la vida local. 

EL TRANSPORTE (1922) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.    

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: D’acord amb Sol, esdevé una publació de comerç i n’indica una periodicitat 

mensual. Tanmateix, Pereña assenyala que apareix quinzenalment. No s’ha pogut corroborar en 

cap cas, ni afegir-ne dades, atès que no se n’ha trobat cap exemplar. Vegeu: SOL, Romà: 150 

años..., op. cit., p. 469; PEREÑA, Alfred: “Una llista de periòdics lleidatans”, a Lleida, núm. 85 

(10/12/1928), p. 17.  

BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN DE MAESTROS NACIONALES DE 

CATALUÑA (1922-1926) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 12, setembre de 1926. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.    

Número total d’exemplars: 12 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sant 

Antoni, 6, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16-36 planes amb cobertes i 

algunes d’anuncis; a una columna. Format: 21.4 x 15.8 cm. 

Il·lustrat. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Federació de Mestres Nacionals de Catalunya.  

Director i/o propietari: Lorenzo Cabós. 

Redactors i col·laboradors: José Coll, Llorenç Jou, M. 

Bargalló. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 2 (juny de 1922). Any IV: 9 

(desembre de 1925). Any V: 12 (setembre de 1926). 

Descripció: Periòdic professional, òrgan de l’entitat editora. S’ocupa principalment de 

qüestions relacionades amb l’ensenyança i l’ensenyament des de l’òptica del docent. També 

inclou notícies, activitats i accions empreses des de la federació. Se’n desconeix la periodicitat i 
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la regularitat, atesos els pocs exemplars localitzats i la distància temporal existent entre els 

mateixos. Aquest fet, bé pot atribuir-se a una periodicitat espaiada en el temps, bé pot 

relacionar-se amb alguna aturada editorial. En cap cas es pot afirmar amb exactitud. Les 

seccions són: Informaciones, Noticiario, Bibliografia, Crónica de la Federación, Índice de 

materias, Colaboración Médico-escolar. 

BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA (1922-1931) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: novembre de 1922. 

Darrer número: 65, setembre de 1931.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 65 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. En el 

número 65: Rambla de Ferran, 8, 1a. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 20-36 planes a dues columnes, 

vàries d’anuncis i coberta. La coberta a color, a partir del 

número 2, i amb un mapa provincial. Format: 27 x 21.5 cm. 

Número: gratuït. Subscripció: 6 pessetes/any.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lérida y 

su provincia.  

Director i/o propietari: Juan Mª Morante. 

Redactors i col·laboradors: José Pujol Cercós, Juan M. 

Morante, Emilio Llobet. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (novembre de 1922), 2 (desembre 

de 1922). Any III: el suplement del número 20 (agost de 1924). Any X: 65 (setembre de 1931). 

Descripció: Publicació professional, òrgan de l’entitat editora amb la qual pretén donar a 

conèixer la Cambra i desenvolupar les seves activitats i gestions. També apropar-la als seus 

membres i potenciar-ne la relació, així com l’impacte i el pes social de l’entitat. El número 20 

edita un suplement amb relació a la construcció del ferrocarril de Lleida a Les, seguint el 

recorregut del riu Noguera Ribagorçana. La revista conté les seccions: Actuación de la Cámara, 

Sección oficial, Problemas del momento, Disposiciones oficiales. 

ANUARIO DE LA UNIÓN DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA 

(1922) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: Desembre de 1922. 

Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Anual de regularitat desconeguda.     

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 124 pàgines més cobertes i 

algunes d’anuncis i publicitat. Format: 40 x 25 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Unión de técnicos de la provincia de Lérida.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 
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Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (desembre de 1922). 

Descripció: Periòdic associatiu i professional, portaveu de l’associació editora. Conté un 

almanac per l’any següent, una memòria resum de l’actuació de l’associació, el pressupost i les 

despeses per l’any següent, les disposicions i dades vàries i la llista de socis. Pretén, també, 

posar en contacte els professionals de la província amb d’altres professionals i territoris. No 

conté seccions permanents ni habituals.  

L’ILERGETA (1923) 

Subtítol: Butlletí mensual de la Lliga Regionalista de 

Lleyda. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1923. Darrer 

número: 4, juliol de 1923.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.   

Dimensió, format i preu: 10 pàgines més cobertes, a una 

columna. Format: 21 x 15 cm.  

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: Lliga Regionalista de Lleida.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació regionalista, 

nacionalista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (abril de 1923), 2 (maig de 1923), 4 

(juliol de 1923). 

Descripció: Periòdic polític i de partit, autodefinit com a nacionalista que aspira a una 

Catalunya lliure, viva i plena: lliure assegurant les fonts de treball, plena per la cultura i viva en 

tant que es pugui presentar al món amb contingut propi que li assenyali un lloc distingit i 

influent entre els pobles cultes del món. El seu lema és: Ama l’honra de ta ciutat e de ta terra. 

La secció principal és: Noticiari.  

VIDA SANITARIA (1923) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 15/04/1923. Darrer 

número: 5, 01/07/1923.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.     

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estoreries, 

14, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 planes a dues columnes i 

coberta. Format: 31 x 21 cm. Gratuït per als professionals 

sanitaris. Subscripció: 4 pessetes/any. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Pelayo Martorell. Administrador: 

Amali Prim.  

Redactors i col·laboradors: Redactors: Fernando Colás, 

Alberto Aldavó, Ubaldo Carner, Ramón Montull, Mercedes Vigo, José Iglésias, Fernando 

Cobos, Mercè Viejo, Joan Viladot, els doctors Formiguera, Pallàs, Bellí, Biosca, Martorell, 

Amali Prim i Pau Serra. 

Impremta: Impremta Sauret. Tàrrega.  
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Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 5 (01/07/1923). 

Descripció: Periòdic professional i tècnic dirigit a les classes sanitàries locals i provincials. 

Conté articles d’actualitat i anuncis i s’ocupa de les principals disciplines i àmbits sanitaris: 

medicina, farmàcia, veterinària, odontologia. És la publicació precedent de Revista Sanitària, de 

característiques similars. Les seccions principals són: Sección de medicina, Sección de 

farmacia, Sección de veterinaria, Sección de odontologia, Sección de comadronas, Sección de 

practicantes. 

LLEIDA DEPORTIVA (1923) 

Subtítol: Revista setmanal d’esports. 

Període de publicació: Primer número: 10/05/1923. Darrer 

número: 2, 17/05/1923.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del Carme, 

61. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines més cobertes, diverses 

de publicitat, a dues columnes. Format: 24.5 x 18 cm. 

Número: 25 cèntims. A la portada incorpora retrats o 

fotografies del qui anomenava figures de relleu, com per 

exemple, el porter de futbol Joaquim Prenafeta. 

Llengua: Català.  

Editor: Rutili Peris.  

Director i/o propietari: Rutili Peris.  

Redactors i col·laboradors: Gladiator, Salvador Pérez, R. 

Esteve, J. Mas. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (10/05/1923), 2 (17/05/1923). 

Descripció: Publicació esportiva defensora dels seus valors. Pretén demostrar l’entusiasme 

esportiu de Lleida i la província. Es declara “[...] ferma d’una absoluta imparcialitat en nostres 

tasques, en les que suara anunciem que, no admetrem cap concurs ni col·laboració que no sia 

essencialment esportiva.” La seva trajectòria, però, resulta extremadament efímera. Conté les 

seccions: Vida Deportiva, Notes provincials, Informació Estrangera. 

HOJA DOMINICAL (1923-1934) 

Subtítol: Parroquia de San Juan Bautista. Lérida. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 697, tercer diumenge de 

desembre de 1934. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 697 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Parròquia de Sant 

Joan Baptista. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 1-2 columnes. Format: 

17 x 10 cm. Il·lustrada.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Parròquia de Sant Joan Baptista.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Miró. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 
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Localització i números consultats: BHIEI / FST. Números dels anys 1927-1931, 1933-1934. 

Descripció: Publicació d’informació religiosa i parroquial. Publica les festivitats litúrgiques de 

la setmana, comentaris evangèlics, anuncis, notícies del culte i articles formatius pels fidels. 

Malgrat disposar del mateix format, tractament i disseny que l’altra Hoja Dominical (1981-

1925), analitzant-ne la numeració i la datació dels exemplars localitzats de cada publicació s’ha 

corroborat que no es tracta de la mateixa revista, ni tan sols de la segona època. En efecte, 

alguns dels números d’ambdues se solapen cronològicament. No se saben els motius, però, de la 

seva coexistència. Comprèn les seccions: Página Bíblica, Calendario de la semana, 

Vulgarización litúrgica, Cepillo de la Divina Providencia, Cultos durante la presente semana. 

LLUVIA DE ROSAS (1923-1933) 

Subtítol: Revista mensual. Órgano de la doctrina espiritual 

de Santa Teresita del Niño Jesús. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 119, abril de 1933. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 119 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Santuari de Santa 

Tereseta. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 36 pàgines a una columna, amb 

cobertes i algunes d’anuncis. Format: 16.5 x 10.5 cm. 

Subscripció: 3 pessetes/any. Estranger: 5 pessetes/any. En el 

número 119, subscripció: 3 ptes/any a Espanya; 4 ptes/any a 

Lleida i 5 ptes/any a l’estranger. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Santuari de Santa Tereseta.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Ramón de Jesús María, F. Cruz Ugalde, Juan Manuel, Aniceto de 

la Sagrada Familia. 

Impremta: Arts Gràfiques S.A. Successors de Henrich i Companyia. Barcelona. A partir del 

març de 1931: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any VII: 75 (agost de 1929), 76 (setembre de 

1929), 78 (novembre de 1929). Any X: 108 (maig de 1932). Any XI: 119 (abril de 1933). 

Descripció: Periòdic religiós del Santuari de Santa Tereseta, de caràcter formatiu i informatiu. 

Conté articles doctrinals i notícies de Santa Teresa i rep subscripcions i donacions d’arreu del 

territori català, espanyol i també d’altres indrets del món: Monterrey, Coyutla o Jalpán (Mèxic), 

Cárdenas (Cuba), San Sebastián (Puerto Rico) o San Juan Bautista (Veneçuela). Al llarg de la 

seva trajectòria edita diversos suplements, com els adjuntats als números 13 i 16, sense datar, el 

suplement 46, inclòs en l’exemplar 108 de la revista o el 57 adjunt al número 119. D’ençà el 

número 108, el subtítol és: Revista mensual ilustrada. Dirigida por P.P. Carmelitas Descalzos. 

La revista reapareix en segona època durant la postguerra civil i dura, almenys, tot el 

franquisme. Les principals seccions són: Necrologia, Favores alcanzados, De todas partes, 

Sección misional, De todas partes, Bibliografia. 

DIARI DEL V CONGRÉS DE METGES DE LLENGUA CATALANA (1923) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 24/06/1923. Darrer número: 4, 27/06/1923.    

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.     

Número total d’exemplars: 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Palau de la Diputació. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 24 pàgines amb anuncis i cobertes, a una columna. Format: 20 x 15 

cm.  
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Llengua: Català.  

Editor: V Congrés de Metges de Llengua Catalana.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Coca. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció 

completa. 

Descripció: Publicació de curta durada, de caràcter tècnic i 

professional, editada per a donar cobertura al V Congrés de 

Metges de Llengua Catalana celebrat entre els dies 24 i 27 de 

juny de 1923 a Lleida. En aquest sentit, s’ocupa dels temes a 

discutir en les diferents sessions del Congrés, resumint-ne els 

de les jornades prèvies i aportant anotacions diverses. Les 

seccions que conté determinen clarament totes les 

informacions de les quals en fa referència: Programa per avui, Secció d’especialitats, Medicina, 

Higiene, Ginecologia, Cirurgia, Fisioteràpia, Obstetricia i Ginecologia-Pedriatria, 

Otorinolaringologia, Oftalmologia, Dermatologia i Sifiliografia, Noves. 

BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA 

PROVÍNCIA DE LÉRIDA (1923-1924, 1930-1934, en tres èpoques) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número (1a època): novembre 

de 1923. Darrer número (1a època): 6, abril-maig de 1924. 

Primer número (2a època): No se’n té constància. Darrer 

número (2a època): 6, darrer trimestre de 1931. Primer 

número (3a època): 7, primer trimestre de 1932. Darrer 

número: 15, primer trimestre de 1934. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. En la 

segona i tercera èpoques: trimestral.     

Número total d’exemplars: Entre les tres èpoques: 21 

números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Alcalde  

Costa 1 i 3. Lleida. En la segona època: Carrer Major, 82, 1a. 

Lleida. En la tercera època: Carrer Major, 82, 1r, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 14-28 pàgines a una o dues 

columnes. amb coberta i contracoberta, i amb les primeres i 

darreres pàgines dedicades a anuncis. Format: 21 x 15 cm. Gratuït als propietaris. 

Llengua: En la primera i segona èpoques: Castellà. En la tercera època: bilingüe, amb 

predomini del castellà.   

Editor: Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Província de Lérida.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Francesc Xammar, Marcel·lí Armengol, Juan Aineto, Manuel 

Herrera, Casimir Sangenís. 

Impremta: Impremta Payà. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (novembre de 1923), 2 (desembre 

de 1923). Any II: 6 (abril-maig de 1924). Tercera època, any III: 7 (1r trimestre de 1932). Any 

IV: 12 (2n trimestre de 1933). Any V: 15 (1r trimestre de 1934). 

Descripció: Periòdic tècnic i professional que tracta de les activitats, gestions i moviments de la 

Cambra i inclou disposicions i ordenaments legals i jurídics. S’ocupa d’allò que afecta la 

protecció i els interessos urbans dels propietaris lleidatans i de la Cambra. En el primer número 

de la primera època indica que els seus objectius són: “[...] el intercambio comunicativo de 
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cuanto pueda concernir directa o indirectamente a la protección y a los aumentos de los 

intereses urbanos de los propietarios de Lérida y de su Cámara o Sociedad oficial [...].” En 

aquest mateix exemplar inclou a mode de suplement el reglament intern de la Cambra. Així 

mateix, cal remarcar que en el decurs de la darrera època del butlletí el contingut es va 

catalanitzant, per bé que en la seva majoria hi predomina el castellà, així com el propi títol de la 

revista, el qual esdevé Butlletí de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de la Província de 

Lleida. Les principals seccions que conté són: Actuación de la Cámara, Crónica y variedades, 

Bolsa de la Propiedad, De interés para los propietarios. D’ençà la segona època, també 

apareix: Noticiari.  

BOLETÍN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CATALANA-BALEAR (1923) 

Subtítol: Órgano de los Colegios de Practicantes de la 

Región de Cataluña e Islas Baleares. 

Període de publicació: Primer número: Desembre de 1923. 

Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda.     

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

Constitució, 14, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 18 pàgines, a una columna, amb 

cobertes i diverses planes d’anuncis a color. Format: 17 x 11 

cm. 

Llengua: Castellà.   

Editor: Col·legi de Practicants de Catalunya i les Illes 

Balears.   

Director i/o propietari: Pablo Sierra Vargas (delegat 

regional de la Federació).  

Redactors i col·laboradors: Pablo Sierra Vargas. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (desembre de 1923). 

Descripció: Periòdic professional de caràcter formatiu i informatiu amb la pretensió d’il·lustrar 

els practicants per assolir la regeneració de la classe i la reivindicació dels seus drets. Es 

defineix com a portaveu dels practicants sanitaris de Catalunya. No comprèn seccions.  

LA JORNADA (1924) 

Subtítol: Diario Independiente. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició desconeguda.     

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estoreria, 5. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 58 x 38.6 cm. Subscripció: 6 pessetes/trimestre.  

Llengua: Castellà.   

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació democràtica i liberal. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Diari d’informació local i comarcal que s’autodefineix com a liberal, democràtic, al 

marge dels partits. Setmanalment publica pàgines especials, una d’elles dedicada a Cosechas y 

Mercados, al moviment comercial i social dels sindicats agrícoles. Una altra a la dona i a la llar, 

moda femenina, i utilitats per a la vida domèstica. Una altra a l’esport. També publica un fulletó 
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de la novel·la curta El Pan de la Vejez, de Luis Castelló. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. 

cit., p. 281.  

IGLÉSIA DE LOS PP. MISIONEROS (1924) 

Subtítol: (San Pablo). Lérida. 

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 39, 05/10/1924. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició desconeguda.     

Número total d’exemplars: 39 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Format quart: 18.5 x 12.3 cm. Il·lustrada. Preu: La voluntat.  

Llengua: Castellà.   

Editor: Iglésia de los Padres Misioneros.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta La Editorial. Saragossa.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 39 

(05/10/1924). 

Descripció: Publicació religiosa amb caràcter de fulla parroquial. Conté articles doctrinaris, 

formatius i informatius pels feligresos. Conté les seccions: Página bíblica, Calendario de la 

semana, Cultos de la quincena. 

PATRIA (1924-1925) 

Subtítol: Saldrá más de tres veces al mes.  

Període de publicació: Primer número: 22/09/1924. Darrer 

número: 12, 12/04/1925.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

D’ençà el 1925: un cop cada tres setmanes, aproximadament, 

essent més irregular.  

Número total d’exemplars: 12 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes, amb 

coberta i les darreres a publicitat. Format: 26.5 x 18.3 cm. 

Subscripció: 2 pessetes/trimestre. Fora de Lleida: 5 

pessetes/semestre.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Unión Patriótica.   

Director i/o propietari: Francisco de P. Fontanals Hellín.   

Redactors i col·laboradors: Gustavo García Fernández, 

Vicente Badía, Enrique Montánchez. Corresponsals a: Alcarràs, L’Espluga Calba, etc.   

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació patriòtica; espanyolista, monàrquica i catòlica. 

Localització i números consultats: BNE. Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic de política i notícies d’interès local, òrgan del partit del règim de Primo de 

Rivera a Lleida. La seva finalitat és servir la Pàtria, la Monarquia i la Religió. Amant de la 

integritat d’Espanya. Els seus redactors, col·laboradors i corresponsals són membres dels 

comitès territorials del partit. La primera pàgina del primer número s’ocupa amb una gran 

fotografia d’Alfons XIII. El darrer exemplar és un extraordinari sobre el Manifiesto de la Unión 

Patriótica: una monografia dels orígens, l’essència, la justificació i l’acció del partit i del règim. 

Tracta de qüestions relacionades i d’interès com la política de partits, la política internacional 
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espanyola, el cas del Marroc, el constitucionalisme, la raça i la propaganda. Les principals 

seccions del periòdic són: Noticias, Judiciales, Municipales, Necrología. 

REVISTA SANITÀRIA (1924-1926) 

Subtítol: Es publica’l 15 de cada mes i es reparteix 

gratuïtament a totes les classes sanitàries de la Província.  

Període de publicació: Primer número: Novembre de 1924. 

Darrer número: 19, 15/04/1926. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 19 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Esterería, 

14, 1a 2a. Lleida.. 

Dimensió, format i preu: 28 pàgines, unes 15 de text, a una i 

dues columnes. Format: 27 x 19 cm. Gratuïta.  

Llengua: Castellà i català.  

Editor: Amali Prim.   

Director i/o propietari: Amali Prim. Administrador: Manuel 

Jané.    

Redactors i col·laboradors: Els Doctors Formiguera, Pallàs, 

Bellí, Biosca, Martorell, Pau Serra, Mercè Viejo, Ramon 

Montull, Joan Viladot. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 10 (15/08/1925). Any III: 16 

(15/01/1926), 19 (15/04/1926). 

Descripció: Publicació dirigida a les classes sanitàries de la província i hereva de Vida 

Sanitaria. Publica notes oficials referides als serveis sanitaris de la província i treballs de 

política sanitària. Comprèn seccions de: Bibliografia, Notícies, Actualidad sanitaria, Paradojas, 

Obsequis rebuts. 

EL SECRETARIADO LERIDANO (1925) 

Subtítol: Periódico mensual. Portavoz de la Asociación de 

Secretarios de Ayuntamiento del distrito judicial de Lérida.  

Període de publicació: Primer número: 01/01/1925. Darrer 

número: 8, 01/09/1925. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda.  

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Llibreria “Nueva” 

de Vídua de Granada. Carrer Major, 32. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12-18 pàgines amb cobertes, a dues 

columnes. La coberta contenia sumari. 3-4 planes dedicades a 

publicitat. Format: 18.5 x 13.2 cm. Subscripció: 3 

pessetes/any. Gratuït a tots els secretaris de la província.   

Llengua: Castellà.  

Editor: Asociación de Secretarios de Ayuntamiento del 

distrito judicial de Lérida.   

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: José Castells, Juan Pardo, Antonio Jové, Carlos Martí, Fausto 

Benet, Enrique Vilà, Ramón Francés, Antonio J. Magri.   

Impremta: Impremta Cervantes. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (01/01/1925), 3 (01/03/1925), 8 

(01/09/1925). 
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Descripció: Periòdic professional, portaveu de l’entitat editora i representant del Secretariat 

Lleidatà. Pretén vetllar i auxiliar les seves demandes i conté les activitats de l’associació. Les 

principals seccions són: Doctrina, Ayuntamientos, Sección Oficial, Noticiario, 

Correspondencia. 

BOLETÍN DE LA COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS “LÉRIDA” (1925-

1928) 

Subtítol: Listín de precios.  

Període de publicació: Primer número: abril de 1925. Darrer 

número: juny de 1928. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda.  

Número total d’exemplars: No es pot precisar, atès que els 

exemplars localitzats no estan numerats.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

Blondel, lletra F. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 38-44 pàgines a dues columnes; la 

meitat d’anuncis. Format: 18.5 x 13.5 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Cooperativa de Funcionarios “Lérida”.   

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: No s’indica.   

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació cooperativista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: s/n (abril de 1925). Any IV: s/n (juny de 

1928).  

Descripció: Revista associativa i professional que s’ocupa de l’activitat de la Cooperativa i es 

dirigeix als seus beneficiaris. Malgrat que no esdevé una publicació política ni polititzada, atesa 

la seva naturalesa es mostra propera o, si més no, còmoda i integrada en l’entramat 

administrativo-funcionarial del règim i a les seves directrius. Tanmateix, no inclou nombroses 

notícies o informacions i més aviat nodreix el contingut amb anuncis i notes tècniques de la 

Cooperativa. El seu subtítol, en aquest sentit, és força il·lustratiu. Les principals seccions que 

conté són: Sección comestibles, Drogas y específicos, Bazar, Papelería, Perfumería. 

HERALDO NACIONAL (1925-1930) 

Subtítol: Periódico católico nacional. Defensor de los 

intereses del Secretariado Local Español, Órgano del 

Colegio Secretarial de Guadalajara y Lérida y de la Unión 

Patriótica de esta provincia.  

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 947, 31/01/1930. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. 

D’ençà el número 923 (02/01/1930): diària.  

Número total d’exemplars: 947 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Direcció i 

redacció: Nord, 34, 1a. Lleida. En el número 919 

(01/11/1929) i endavant: Rambla de Ferran, 41, 3a. Lleida. 

En el número 947, redacció a Carrer Pintor Morera. Lleida. 

També té seu administrativa a Madrid i Guadalajara.   

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. Les 4 

darreres a anuncis. Format: 28 x 18 cm. Número: 10 cèntims. 

En el 915 i endavant, número: 50 cèntims. En el número 923, canvia el format del periòdic: 

augmenta la dimensió i es redueixen les pàgines a 4-6, incrementant a 5 les columnes. 

Llengua: Castellà. A partir de 1930: algun article en català, esporàdicament.  
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Editor: Col·legi Secretarial de Lleida i Guadalajara; Unión Patriótica.   

Director i/o propietari: Manuel Moix Gombau. 

Redactors i col·laboradors: Francisco Ruano, Ramón Francés, L. Giménez, Manuel Moix, 

Gonzalo Borlaf, Emilio Peransi, Ricardo Vega. Corresponsal: Sr. Crousellas.   

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. En el número 919: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any V: 906 (01/05/1929) – 908 

(29/05/1929), 915 (02/09/1929), 919 (01/11/1929). Any VI: 923 (02/01/1930), 925 

(04/01/1930), 947 (31/01/1930).  

Descripció: Periòdic informatiu, professional i tècnic. Defensor dels interessos del Secretariat 

espanyol i portaveu provincial d’Unión Patriótica. És hereu de la publicació Nuestro Colegio. 

En el número 907 (11/05/1929) indica que aquesta es fusiona amb Heraldo Nacional, motiu pel 

qual indica que desapareix, si bé s’ha comprovat com resta vigent fins el 1933. Així mateix, 

apunta que tota la seva redacció s’afegeix al periòdic “[...] para sumar fuerzas y engrosar el 

ejército de los propugnadores de las justas reivindicaciones del Secretariado [...].” El número 

919 és un extraordinari. Al llarg dels exemplars localitzats, el subtítol varia: en el número 906, 

Periódico católico popular. Defensor de los intereses del Secretariado local Español, órgano 

del Colegio Secretarial de Guadalajara y Lérida y de la Unión Patriótica de esta província. En 

el 915: Periódico católico popular independiente. Defensor de los intereses del Secretariado 

local Español, órgano del Colegio Secretarial de Guadalajara y Lérida. D’ençà el 923: Diario 

católico popular independiente. Paladín de las aspiraciones del Secretariado local español, 

Órgano del Colegio de Guadalajara y Lérida y defensor de los intereses de esta provincia. En 

el darrer exemplar assegura que desapareix atesa la despreocupació dels directius del Col·legi 

central per fer-se càrrec del periòdic. Les principals seccions incloses són: De la vida local de 

Lérida, Disposiciones oficiales, Colegio Oficial del Secretariado de Lérida, Secretarial, 

Intereses de la Provincia de Lérida o De la Provincia, Unión Patriótica de Lérida, Sección de 

correspondencia y consultas, Sección literaria, Sección sociológica, Sección financiera, 

Intereses de Lérida, Sección de quejas, Servicio telegráfico y telefónico, Crónica Social. 

NUESTRO COLEGIO (1926-1933, en tres èpoques)
4
 

Subtítol: Órgano Oficial del Secretariado Provincial de 

Lérida.  

Període de publicació: Primer i darrer números (1a època): 

No se’n té constància. Primer número (2a època): 1926. 

Darrer número (2a època): 67, maig de 1932.  Primer número 

(3a època): 1, desembre de 1932. Darrer número: 6, maig de 

1933.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. A 

partir del febrer de 1931: Quinzenal. A partir del novembre 

de 1932: mensual.  

Número total d’exemplars: Entre la segona i la tercera 

èpoques: 77 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Col·legi del 

Secretariat. Carrer Major, 35. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 12-16 planes i coberta, a dues 

columnes. Format: 22 x 16 cm. Gratuït. 

Llengua: Castellà. A partir de 1930, bilingüe amb predomini del castellà. En la tercera època: 

Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Col·legi del Secretariat.    

                                                           
4
 La data d’inici correspon a la segona època de la publicació. De la primera no se n’ha trobat cap 

exemplar i no se’n pot precisar, doncs, la data d’inici i final. Se’n té constància, no obstant això, en tant 

que els exemplars localitzats indiquen que corresponen a la segona època del periòdic. No és descartable 

que la seva primera època fos El Secretariado Leridano (1925).  
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Director i/o propietari: Faust Benet Rebull. 

Redactors i col·laboradors: Faust Benet, Josep Martí Penella, Francesc Jou Olius, Joan Aràn 

Cucurull i Pere Daniel. 

Impremta: Impremta Llibreria Granada. Lleida. En el número 61 (novembre de 1931) i 

endavant: Impremta Sol. Lleida. En la tercera època: Llibreria Granada. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Segona època, any VI: 50 (15/01/1931), 51 

(01/02/1931). Any VII: 61 (novembre de 1931) – 65 (març de 1932), 67 (maig de 1932).  

Tercera època, any VIII: 5 (abril de 1933), 6 (maig de 1933). 

Descripció: Publicació professional de caràcter tècnic i especialitzat, editada en defensa dels 

administratius de l’Administració Local i adreçada als funcionaris de la mateixa. S’ocupa de la 

problemàtica administrativa i del personal. Experimenta tres èpoques, la primera de les quals no 

s’ha localitzat i s’inicia prèviament a 1926. La segona s’inicia aquest any i fins a finals de 1932. 

En paral·lel varia fins a tres cops de subtítol: en el número 50 (15/01/1931) esdevé Organo 

oficial del Secretariado local de Lérida. Revista mensual gratuita, en el 51 (01/02/1931), però, 

torna a modificar essent Quincenal organo oficial del Colegio de Secretarios, Interventores y 

Depositarios de Administración local. D’ençà el novembre de 1931 el subtítol és Organo oficial 

del Secretariado local de Lérida. Revista mensual gratuita. Així doncs, malgrat que Heraldo 

Nacional indica el 1929 que Nuestro Colegio s’ha fusionat amb aquest periòdic, fet el qual 

tampoc és pot desmentir, això no suposa en cap cas la seva desaparició, com es palesa. Quant a 

la tercera època, aquesta es produeix en paral·lel a la catalanització del contingut i del títol del 

periòdic, apareixent com a Nostre Col·legi. L’abril de 1933, així mateix, catalanitza 

definitivament el subtítol, essent Òrgan oficial dels funcionaris d’Administració Local 

d’aquesta Província. Les principals seccions de la segona època són: Noticiario, Última hora, 

Correspondencia de Secretaría, Una Lletra. En la tercera època comprèn també seccions 

d’orientació professional, textos, resolucions i disposicions legals i noticiari i actuació del 

Col·legi.  

HOJA OFICIAL (1926-1928) 

Subtítol: Gobierno Civil de la Provincia de Lérida.  

Període de publicació: Primer número: 04/01/1926. Darrer 

número: s/n, 06/02/1928. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Els 

exemplars no van numerats.  

Adreça de la redacció i/o administració: Gobierno Civil. 

Lleida.  

Dimensió, format i preu: 1 pàgina a 1 columna. 
Llengua: Castellà.  

Editor: Gobierno Civil.     

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Casa de la Misericòrdia. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació oficialista, 

primorriverista, espanyolista.   

Localització i números consultats: FST. s/n (04/01/1926), s/n (18(01(1926), s/n (06/02/1928). 

Descripció: Revista professional de caràcter institucional, oficial i administratiu. Publica ordres, 

avisos, notes i anuncis oficials vinculats amb el Govern Civil i l’Estat primorriverista. No conté 

seccions.  

CULTURA Y ACCIÓN (1926-1930) 

Subtítol: Revista noticioso-informativa. Órgano de la A.E.M. (S. C.).  

Període de publicació: Primer número: Gener de 1926. Darrer número: 41, abril de 1930.  
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 41 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Anselm 

Clavé, 10. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 24-44 pàgines a una o dues 

columnes. La meitat de les pàgines aproximadament de text, 

la resta d’anuncis publicitaris. Conté portada a color amb una 

gran il·lustració. Les planes d’anuncis són a color. Format: 28 

x 16 cm. Subscripció: 3 pessetes/any. Número: 20 cèntims. 

En el número 28, subscripció: 5 pessetes/any. Número: 0.50 

pessetes. El número 41: 4 pàgines a 3 columnes. Sense 

portada ni pàgines de publicitat. Format: 55 x 30 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Associació d’Exalumnes dels Maristes.      

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Perico, Amargo, F. Llácer, E. 

Bosch i Barrera.  

Impremta: Impremta Catòlica de Jaume Miró. Lleida. El número 41: Impremta Arts Gràfiques 

Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 3 (01/03/1926) – 5 (01/05/1926). Any 

III: 28 (abril de 1928), 34 (octubre de 1928). Any V: 41 (abril de 1930). 

Descripció: Periòdic associatiu i religiós, òrgan de l’Associació d’Exalumnes de Maristes. 

S’ocupa de l’activitat, la gestió, la tasca i els moviments de l’entitat i publica articles doctrinals, 

formatius i informatius. També inclou estudis i treballs literaris i moralistes. A partir del número 

4, el subtítol esdevé: Revista Noticioso-educativa. Órgano de la A.E.M. (S.C.), mentre que en el 

28 torna a modificar-lo: Revista mensual Noticioso-Educativa. Órgano de la Federación de 

AA.EE.MM. Finalment, en el darrer exemplar el subtítol és: Revista mensual de la Asociación 

de Exalumnos Maristas – Lérida. Malgrat la seva regularitat editorial, a les darreries de 1928 o 

bé en algun moment de 1929 deu de patir algun tipus de censura o d’aturada de la seva activitat, 

atès que entre els números 34 (octubre de 1928) i 41 (abril de 1930) se succeeix un any i mig. A 

més, el format del periòdic varia notablement entre ambdós. Amb tot, reprèn la publicació el 

1948. Les principals seccions són: Paliques candentes, Obras Maristas, Grata colaboración, 

Bueno, malo mediano y variado..., Noticias y variedades, Libre Colaboración, Miscelánea, 

Crónicas mensuales. 

VIDA LLEIDATANA (1926-1931) 

Subtítol: Revista quinzenal il·lustrada.  

Període de publicació: Primer número: 01/05/1926. Darrer 

número: 101, 10/01/1931.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 101 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

17. Lleida. A partir del número 18 (15/01/1927): Plaça del 

Pintor Morera. Lleida. A partir del número 53 (01/07/1928): 

Carrer de Cavallers, 20. Lleida. A partir del número 64 

(01/02/1929): Avinguda Blondel, 29. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines a dues columnes, 4 de 

publicitat. Inclou sumari i la portada i les pàgines d’anuncis 

són a color. Format: 24 x 17 cm. Subscripció: 1.25 

pessetes/trimestre. Fora de la ciutat: 3 pessetes/semestre. 

Número: 25 cèntims. A partir del número 26/27 

(01/06/1927), subscripció: 3.50 pessetes/semestre a la ciutat i 

de 8 pessetes/any fora. Número: 35 cèntims. A partir de l’extraordinari 57 canvia el disseny i el 
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format de la capçalera. A partir del número 67 (15/03/1929), subscripció 8 pessetes/any, a la 

Península 10 pessetes/any i fora d’aquesta 13 pessetes/any. A partir del número 86 

(15/01/1930), la tipografia de la publicació esdevé més estirada i gruixuda, aportant una major 

qualitat visual en la seva lectura. 

Llengua: Català.   

Editor: Un sector de joves lleidatans amb inquietuds culturals que havien format part dels 

Pomells de Joventut.      

Director i/o propietari: Vicent Châlons, l’únic major d’edat. 

Redactors i col·laboradors: Felip Solé i Olivé, Vicent 

Châlons, Pau Guimet, Manuel Pallejà, Josep Teixidó, Josep 

Canals, Antoni Bergés, Josep Agulló i Antoni Bergós, 

juntament amb el seu pare, Joan Bergós i Dejuan, com a 

conseller primordial a l’ombra. Col·laboradors habituals: 

Salvador Roca i Lletjós, Joan Duch i Arqués, Jesús Sanz, 

mossèn Antoni Navarro, Fra Pere Sanahuja, Manuel Jiménez 

Catalán, Josep Estadella i Arnó, Antoni Virgili, Josep Font i 

Solsona, Pere Verdaguer, Jaume Bofill i Mates, Pompeu 

Fabra, Josep Carner, Elies Serra i Ràfols, Joan Santamaria o 

Carles Cardó. Fotògrafs: Emili Gausí i Lluís Corbella i 

Albiñana.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. A partir del número 

19 (01/02/1927): Impremta Sol. Lleida. A partir del número 

54 (01/08/1928), Impremta Mariana. Lleida. A partir del número 57 (15/09/1928): Impremta 

Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI / CMT / ARCA. Col·lecció completa.  

Descripció: Revista cultural, literària, artística i il·lustrada sense definició ideològica. Pretén 

defensar, promoure i divulgar la llengua catalana, crear una plataforma per als nous escriptors i 

ser la portaveu de l’aportació lleidatana a la construcció cultural, i per extensió, nacional de 

Catalunya. En aquest sentit el seu propòsit és el d’aglutinar tots els sectors ideològics i polítics 

lleidatans que s’hi vulguin sumar, tant de dretes com d’esquerres, republicans o monàrquics, 

però sempre mantenint com a premissa bàsica el catalanisme.  

Al llarg de la seva trajectòria publica diversos extraordinaris, 

alguns de fins a 100 pàgines, caracteritzats per incloure 

fotografies en color. Així, per exemple, se’n dediquen a les 

festes de Nadal i Cap d’Any (núms. 16 i 40), a la Festa Major 

(núms. 25, 49/50, 70/71 i 93), a l’Exposició de Maquinària 

Agrícola de l’any 1928 (núms. 57 i 58), a la commemoració 

del número 100 de la revista, i a la memòria de Magí Morera 

i Galícia (núm. 28), d’Ignasi Iglésies (núm. 59) i de Joan 

Bergós i Dejuan (núm. 101), entre d’altres. També publica les 

successives memòries dels cursos de l’Ateneu Lleidatà, 

l’organització de la Primera Diada de la Modista en la 

celebració de Santa Llúcia de 1929, la promoció de la 

col·lecció Biblioteca Lleidatana (1929) i un recull pòstum de 

la poesia de Joan Duch i Arqués en el volum Les hores 

gerdes, l’únic que apariex dins les Publicacions de Vida 

Lleidatana. Així mateix, edita un suplement titulat Diari de 

l’Exposició Agrícola de Lleida per celebrar aquest esdeveniment realitzat a Lleida el novembre 

de 1930.  

En el darrer any de publicació, arran de la caiguda de Primo de Rivera i l’impàs provocat per 

l’agonia del règim, la revista dedica algunes editorials i la secció Política a comentar l’actualitat 

del moment i les ànsies i les demandes democràtiques de la societat lleidatana, fet que li 

http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/directori/item.php?acr_item=sole&opcio=home&tipus=a
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Berg%C3%B3s_i_Mass%C3%B3
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0223050
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Duch
http://www.xtec.cat/~mcalders/TdR4/EN%20VOLS%20%28LITERARIA%29.HTM
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Estadella_i_Arn%C3%B3
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/guerau-de-liost-jaume-bofill-i-mates
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0025722
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0025722
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Carner_i_Puig-Oriol
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0062057
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0059171&BATE=Joan%20Santamaria%20i%20Munn%C3%A9
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Card%C3%B3_i_Sanjoan
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/hemeroteca/visor.php?acronim=VLle&any=1927&numero=025
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/hemeroteca/visor.php?acronim=VLle&any=1928&numero=049
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/hemeroteca/visor.php?acronim=VLle&any=1929&numero=070
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/hemeroteca/visor.php?acronim=VLle&any=1930&numero=093
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/hemeroteca/visor.php?acronim=VLle&titol=Vida%20lleidatana&any=1928&numero=057&pos=0&zoom=
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comporta diverses censures. Les principals seccions al llarg de la seva existència són: Secció 

antològica o Planes antològiques, Crítiques literàries, Reportatges, Estudis diversos, Nòtul·les 

o Noticiari. Altres de menys habituals són: Secció filològica, Llambregades, Refraner, Les 

Publicacions, Crònica Esportiva, Quinzena per quinzena i Política.  

NUEVO BOLETÍN MÉDICO (1927-1935) 

Subtítol: Revista científica y profesional. Órgano de los 

médicos de la provincia.  

Període de publicació: Primer número: gener de 1927. 

Darrer número: 98, 01/02/1935. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 98 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la 

Llibertat, 2. Lleida. En el número 98: Avinguda de la 

República, 4. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 60-70 planes a una columna, amb 

coberta, diverses més d’anuncis. Format: 23.5 x 17 cm. 

Subscripció: 6.50 pessetes/any. Número: 1 pesseta. 

Llengua: Català i castellà.  

Editor: Un sector de metges de Lleida.       

Director i/o propietari: Robert Pereña. 

Redactors i col·laboradors: R. Boquet, R. Fernández, E. 

Martínez, C. Millá, Pelayo Martorell, Gustavo Pittaluga, F. Bécares.  

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 23 (01/11/1928). Any VIII: 94 

(01/10/1934). Any IX: 98 (01/02/1935).   

Descripció: Butlletí professional, tècnic i especialitzat, el qual conté treballs científics, 

informació sanitària, bibliografia i notícies d’actualitat. Tracta de política sanitària per a la 

ciutat. Comprèn les seccions: Sección científica, Sección profesional, Sección de titulares, 

Sección varia, Parte Sanitario, Sección bibliogràfica, Noticias, Últimas publicaciones de 

medicina. 

REVISTA D’INFORMACIONS I ESTUDIS (1927) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 24 pàgines. Format: 19 x 27 cm. Publicació il·lustrada. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: No se’n té constància.       

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.    

Descripció: Revista cultural, literària i artística, centrada en l’àmbit dels estudis literaris, 

històrics i científics. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., 

p. 461; BERTRAN, Lluís: Premsa de Catalunya..., op. cit., p. 118.  
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CULTURA (1927) 

Subtítol: Publicación de la Academia Martínez y la Escuela 

Balmes.  

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Rambla de Ferran, 

36, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 6 columnes. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Acadèmia Martínez i Escola Balmes.        

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Nertor, M. M., Gemat.  

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Casa Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. s/n (s/d). 

Per un dels articles que hi apareix es pot saber que es publica el juny o el juliol de 1927.     

Descripció: Revista cultural, escolar i estudiantil, òrgan de les entitats editores. Pretén afavorir 

l’expandiment de la cultura lleidatana a través de la seva tasca en els estudis comercials a tots 

els nivells. Tracta i conté estudis de comerç, de primera i segona ensenyança i de magisteri i 

també articles de poesia, cultura, etc. En l’únic exemplar localitzat, explicita el canvi de nom de 

l’Acadèmia Martínez, fins aleshores Academia de Comercio. La pròpia Acadèmia ha creat 

l’Escuela Balmes degut al seu èxit i a la petició popular d’iniciació en estudis de primer nivell. 

En aquest sentit, la revista comprèn dues grans seccions, una dedicada a l’Acadèmia i una altra a 

l’Escola. La resta del contingut es dedica a estudis i articles sobre les temàtiques adduïdes.  

HOJITA MERCEDARIA (1927-1928) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 10, 01/10/1928. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Cada any 

reinicia la numeració.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té 

constància. 

Dimensió, format i preu: 4 planes a dues columnes. Format: 

24.5 x 17.5 cm. Número: la voluntat. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica.        

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Catòlica de Jaume Miró. Lleida. A 

partir del número 8: (01/08/1928): Impremta C. Gisbert. 

Barcelona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 7 (02/10/1927). Any II: 8 (01/08/1928), 10 

(01/10/1928).  

Descripció: Publicació religiosa que conté articles de formació per als fidels i comentaris 

d’actualitat religiosa. Les principals seccions són: Páginas mercedarias, Pinceladas 

eucarísticas, Ecos de la Merced, Gotas de miel, Cultos. 
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LÉRIDA COMERCIAL Y AGRÍCOLA (1928) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Publicidad “Agora”. Barcelona. 

Dimensió, format i preu: Format: 24.4 x 16.4 cm. Il·lustrada. Gratuït.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No se’n té constància.        

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista comercial, gràfica i il·lustrada, la qual resulta una guia provincial que, 

descrivint les poblacions més importants agrupades en partits judicials, ofereix dades 

històriques i geogràfiques de les principals indústries i comerços de la província. Conté anuncis. 

Edita 5.000 exemplars repartits gratuïtament per tot el país. Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. 

cit., p. 298.  

DIARIO DE LA EXPOSICIÓN (1928) 

Subtítol: Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. Se 

publicará durante la Exposición.  

Període de publicació: Primer número: 24/09/1928. Darrer 

número: 19, 12/10/1928. 

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 19 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines i coberta a 3 columnes. 

Format: 35 x 26 cm. Il·lustrat. Gratuït.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Confederació Sindical Hidrogràfica de l’Ebre.        

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Manuel Gadea, José Carrera, 

José Elvira, Francisco Marín, Carlos Torrijos, Joaquín de 

Pitarque, Julián Trueba. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.  

Descripció: Diari professional i comercial, de promoció i propaganda tècnica i turística. S’edita 

a redós de la citada exposició, tot informant-ne dels esdeveniments organitzats i de les activitats 

desenvolupades. S’ocupa de maquinària, adobs, mètodes, productes, etc. i cada dia publica el 

programa de la jornada. Inclou també estudis sobre cada temàtica i desapareix quan s’acaba 

l’exposició. Les seccions que conté són: Programa, Noticiario i Catálogo General de la 

Exposición.   

LÉRIDA MISIONERA (1928-1936) 

Subtítol: Órgano de las Obras Misionales Diocesanas.  

Període de publicació: Primer número: octubre de 1928. Darrer número: 28, juny de 1936.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. A partir del número 16 (març de 1933): 

trimestral. Entre els números 7 i el 9 se succeeixen quatre mensualitats, mentre que de 

l’exemplar 16 i al 25 (setembre de 1935) se succeeixen dos anys i mig.  
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Número total d’exemplars: 28 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Palau Episcopal. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 1-2 pàgines a 3 columnes. Format: 

17.2 x 10.5 cm. A partir de l’abril de 1931: 29.5 x 20 cm. 

Il·lustrada. Número: la voluntat. El número 5 (setembre de 

1930) conté 4 pàgines a una columna; manté les dimensions.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Obras Misionales Diocesanas.        

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Secretariat Misional Diocesà.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i 

missional. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any III: 5 

(setembre de 1930). Any IV: 7 (abril de 1931), 9 (agost de 

1931). Any V: 12 (març de 1932), 13 (abril de 1932), 15 (desembre de 1932). Any VI: 16 (març 

de 1933). Any VII: 25 (setembre de 1935). Any VIII: 28, (juny de 1936). 

Descripció: Periòdic religiós i associatiu, òrgan de l’entitat editora. Apareix amb el propòsit de 

fomentar les vocacions i l’interès missional dels fidels. Conté articles formatius, informacions i 

notícies. A partir del número 12 (març de 1932) i endavant la publicació apareix com a apèndix 

de la revista Obras Misionales Pontificias de Madrid. Inclou les seccions: Crónica, Obra 

Pontificia de la Propagación de la Fe, Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, Obra Pontificia 

de la Sta. Infancia. 

LA SEÑAL (1929-1930) 

Subtítol: Periódico Quincenal.  

Període de publicació: Primer número: 01/09/1929. Darrer 

número: 14, 15/03/1930.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 14 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Travessia del 

Carmen, 29, baixos. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 44 

x 31.5 cm. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Castellà.  

Editor: El sindicat de ferroviaris de la Federación Nacional de 

los Trabajadores de España, adherit a la UGT.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Joaquín Viñas, Juan Farré, 

S.A.M., R. Palma, Tomás Boris, Ramón Arnau. Corresponsal 

a Balaguer: José Ruestes. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista, socialista i obrerista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (01/09/1929). Any II: 14 

(15/03/1930). 

Descripció: Quinzenari sindicalista, associatiu i obrerista, òrgan de l’entitat editora. Es proposa 

seguir les variants de l’economia i les finances, estudiant les orientacions sindicals. Tracta 

també la política internacional i els greuges i les injustícies de la lluita proletària diària. Defensa 

la unió dels proletaris per assolir la pau mundial. El seu contingut, doncs, comprèn articles en 

aquest sentit i la secció Literatura Obrera. És la primera publicació d’aquesta naturalesa 

apareguda al llarg de la dictadura.  
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ARBEQUIN (1929-1930) 

Subtítol: Boletín de Oleicultura. Órgano de la Asociación de 

productores y elaboradores de aceite de oliva de la 

Provincia de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: 11/11/1929. Darrer 

número: 22, 15/11/1930. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. Apareix únicament durant la campanya oleícola.   

Número total d’exemplars: 22 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Cambra de 

Comerç i Indústria. Rambla de Ferran, 8, 3a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: Una pàgina a 4 columnes. Format: 

40 x 26.5 cm. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Asociación de productores y elaboradores de aceite 

de oliva de la Província de Lérida.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta El País. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (11/11/1929). Any II: 22 (15/11/1930). 

Descripció: Periòdic professional, orientador de la indústria oleícola i recol·lector de dades i 

cotitzacions dels mercats nacionals i internacionals. Conté les seccions: De la Asociación i 

Situación de los mercados nacionales y extranjeros. 

AIRE (1929-1930) 

Subtítol: Publicación mensual del «Aero Club de Lérida». 

Període de publicació: Primer número: desembre de 1929. 

Darrer número: 8, juliol-agost de 1930.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 planes a dues columnes. Format: 

25 x 17.5 cm. Il·lustrada. Gratuïta pels socis del Club. A partir 

del número 5 (abril de 1930): 10 pàgines a dues columnes. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Aero Club de Lérida.   

Director i/o propietari: José Maria Álvarez Pallás. 

Redactors i col·laboradors: Doctor Piuliet, Pau Guimet, A., 

Baptista Xuriguera, José Maria Duplà.    

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.  

Descripció: Revista esportiva i associativa; primera revista aeronàutica de l’Estat. Fomenta 

l’aviació a Lleida i informa sobre les activitats del Club, del qual n’és la portaveu. Es defineix 

com a creuada de cultura i d’esport, tan necessària per a la ciutat i pels lleidatans. El darrer 

número és un extraordinari commemorant el primer aniversari de l’Aeroclub. La secció 

principal és Crónica.  
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BOLETÍN DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE LÉRIDA (1930) 

Subtítol: Publicación mensual. 

Període de publicació: Primer número: gener-febrer de 

1930. Darrer número: 3, maig de 1930.  

Periodicitat i regularitat: Irregular: mensual, bimestral. 

Edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Institut Provincial 

d’Higiene. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 24-32 planes a una columna, amb 

anuncis i coberta. Format: 24.5 x 17.5 cm. Gratuït. 

Subscripció: 15 pessetes/any a centres i sanitaris. 20 

pessetes/any al públic en general. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Institut Provincial d’Higiene.   

Director i/o propietari: J. Freijanes (Inspector Provincial de 

Sanitat). 

Redactors i col·laboradors: J. Freijanes, David Felip.   

Impremta: Impremta Provincial Casa de Misericòrdia. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Butlletí professional destinat a la propaganda sanitària. Publica articles i treballs 

sobre qüestions sanitàries i d’higiene, així com també la legislació pertinent. Conté les seccions: 

Notícias, Disposiciones oficiales, Actividades desarrolladas por el Instituto, Estadísticas. 

JUSTÍCIA (1930) 

Subtítol: Diari portaveu dels ideals de llibertat i vanguardia. 

Període de publicació: Primer número: Març de 1930. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Diari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català.   

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: Impremta Tipogràfica Granada. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anarquista. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar. 

Descripció: Periòdic d’informació i lluita social i política. Torrent i Tasis desconeixen si 

realment s’edita, atès que només tenen constància d’un full volander que l’anuncia. Vegeu: 

TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 443; SOL, Romà: 150 

años..., op. cit., p. 286.  

L’ESPURNA (1930-1931) 

Subtítol: Setmanari de cultura i sociologia. 

Període de publicació: Primer número: 24/07/1930. Darrer número: 35, 28/04/1931.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 35 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Pintor Morera. Lleida. A partir del número 21 

(11/12/1930): Carrer Esterería, 9, baixos. Lleida.  
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Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes. Format: 

38 x 27.5 cm. Subscripció a Lleida: 1,80 ptes/trimestre, 3,60 

ptes/semestre, 7,20 ptes/any. Fora: 2 ptes/trimestre, 4 

ptes/semestre, 7,50 ptes/any. Número: 15 cèntims. El número 

32 (09/04/1931) compta 12 pàgines degut a la campanya 

electoral i a la presentació del programa. 

Llengua: Català.   

Editor: Joventut Esquerrana. Entitat adherida al BOC.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Victor Colomer, Voltaire, Enric 

Godàs, Frederic Godàs, Ricard Barquer, Francesc Aguilar, 

Josep Comabella, J. Martínez, Baptista Xuriguera, Jaume 

Trepat, Josep Teixidó, Isidre Pujol, Pau Xuriguera. 

Corresponsal a Balaguer: Josep Social; corresponsal a 

Bellcaire: K. O. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Casa Sol. Lleida. A 

partir del 21 (11/12/1930): Impremta El País. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació obrerista i comunista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. el full volander previ a la publicació. Any I: 

1 (24/07/1930) – 21 (11/12/1930). Any II: 23 (01/01/1931) – 35 (28/04/1931). 

Descripció: Periòdic polític i de combat que pretén representar la massa republicana, 

treballadora, liberal i laica de Lleida. Lluita contra la intemperància i l’absolutisme, i defensa la 

República Federal i el reconeixement ple de la nacionalitat catalana dins d’aquesta. 

Anteriorment a la seva edició apareix un full volander titulat Per que surt «l’Espurna» on es 

defineix com un setmanari polític, d’ideologia esquerrana, que tracta de política, religió i 

laïcisme. Mostra especial fervor a la política i l’administració de Lleida i província. L’entitat 

editora, Joventut Esquerrana, setmanes abans de les eleccions de l’abril de 1931 acorda definir-

se com a obrerista i adherir-se al BOC, pel qual fa campanya. En el primer número fa referència 

a la desaparició de la revista Lleida, de la qual se’n fa en part continuadora, si més no quant a la 

seva vessant política. Així, Enric Godàs, President de l’entitat, afirma que L’Espurna en serà 

digna successora i, en referència directa a les dretes, sentencia que el seu error és creure que un 

cop aconsegueixen tombar un mitjà d’esquerres ja no n’ha d’aparèixer cap més. Les principals 

seccions són: Editorial, Comarques, Economia, Qüestions locals, Agrupació Joventut 

Esquerrana, Espurnes. A partir del segon any de publicació, apareixen també: Vida política, 

Vida pagesa, Comentaris, Col·laboració Femenina i Panorama internacional. 

LA JORNADA (1930-1935) 

Subtítol: Diari del matí. 

Període de publicació: Primer número: 01/10/1930. Darrer 

número: 410, 22/01/1935.   

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. A partir del 

4 de juliol de 1931: setmanari. El fet del canvi de freqüència 

és degut a la victòria de Joventut Republicana a Lleida el 

juny de 1931 i al triomf anterior de la República. La majoria 

dels seus redactors i dirigents adquireixen responsabilitats 

polítiques que els dificulta la relació amb el diari. Per tal 

d’evitar-ne el malbaratament i poder-lo compaginar amb la 

seva activitat política, decideixen mantenir-lo tot editant-lo 

setmanalment.  

Número total d’exemplars: 410 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de 

Blondel, 34. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 6 columnes. Format: 

54 x 40 cm. Preu del número: 10 cèntims. 
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Llengua: Català.   

Editor: Joventut Republicana de Lleida.   

Director i/o propietari: Ramon Xuriguera. 

Redactors i col·laboradors: Humbert Torres, Enric Arderiu, Josep Almacelles, A. Bergós i 

Massó, Pere Comes, Domènec Pallerola (Domènec de Bellmunt), Josep Fontbernat, J. Estadella 

i Arnó, Emili Granier-Barrera, J. Puig i Ferreter, Artur Perucho, Antoni Pujades, M. Serra i 

Bartra, Elias Serra i Ràfols, Victor Colomer, Ricard Palacín. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. A partir del número 2 (02/10/1930): Impremta Sol. 

Lleida. A partir del número 76 (06/01/1931): Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista, d’esquerres i republicana. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa. 

Descripció: Diari polític i de partit, òrgan de Joventut Republicana i per extensió de l’ERC a 

Lleida. La seva publicació demora la represa editorial de l’històric diari republicà El Ideal. A 

partir del 4 de juliol de 1931, el subtítol esdevé: Setmanari d’Esquerres i d’ençà el número 238 

es modifica per Setmanari afiliat a l’Esquerra Republicana de Catalunya. Amb tot, el 15 de 

gener de 1935 és suspès atenent a una qüestió de dignitat, d’acord amb el relat del diari, ja que 

no es resigna a trobar-ho tot bé. Probablement reapareix el desembre de 1935 editant un darrer 

número, si bé no s’ha localitzat i no es pot confirmar en cap cas. La seva definitiva desaparició 

es deu a la decisió de reprendre la segona època d’El Ideal. Les principals seccions que inclou 

són: Editorial, Actualitat política o Polítiques, Informació telegràfica i telefònica, Informació 

Local o Notes locals, Comarques o Les nostres comarques, Necrològiques, Espectacles, Clixé 

Setmanal. 

LA FIESTA SANTIFICADA (1930) 

Subtítol: Archicofradía del Inmaculado Corazón de María. 

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 1-2 columnes. Format: 

19.5 x 11.3 cm. Número: la voluntat.  

Llengua: Castellà.    

Editor: Archicofradía del Inmaculado Corazón de María.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Valentín Villalba.  

Impremta: Impremta Miró. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: FST. s/n (octubre de 

1930). 

Descripció: Butlletí religiós, informatiu i formatiu amb caràcter de fulla dominical. Tracta sobre 

l’Arxiconfraria, les obres missioneres, els modals cristians, l’Església de Sant Pau i les activitats 

corresponents al mes de la publicació. Conté les seccions: Nuestros modelos i Iglésia de San 

Pablo. 

ILERDA (1930-1933) 

Subtítol: Revista mensual de literatura, ciència i art. Portaveu de l’Agrupació Normalista de 

Lleida. 

Període de publicació: Primer número: 01/11/1930. Darrer número: 16, març de 1933.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. A partir de l’1 novembre de 1932: 

Quinzenal. A partir del març de 1933: Mensual.   

Número total d’exemplars: 16 números.  
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Adreça de la redacció i/o administració: Escola Normal de 

Mestres. Lleida. A partir de l’1 de novembre de 1933: Carrer 

Boters. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 25 x 17.5 cm. 

Llengua: Castellà i català.    

Editor: Agrupació Normalista de Lleida.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Frederic Godàs, Pepeta 

Reimundi, Joaquim Estús, Badoret, Josep Pinyol, Alexandre 

Fómitx, Jaume Trepat, E. Ferrer, Josep Borràs, A. Llaquet, 

Ricard Barqué, Pau Xuriguera, Joan Llacuna, Lluís Massip, 

Ramon Ortiz. Col·laboradors: Felip Solé Olivé, Michel, R. 

Capell, Josep Lladonosa, A. Gil, Macià, Salvador Fontdevila, 

J. Fusté, Joan Comellas. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. A partir de l’1 de 

gener de 1932: Impremta Sol. Lleida. A partir de l’1 de novembre de 1932: Impremta Coca. 

Lleida. A partir del març de 1933: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (01/11/1930). Any III: 7 

(01/01/1932), 13 (01/11/1932). Any IV: 16 (març de 1933). 

Descripció: Publicació cultural i literària defensora de la literatura, la ciència i l’art. Els seus 

principis, com els de l’Agrupació que l’edita, són el laïcisme, la coeducació i la cooperació 

estudiantil. Es defineix lliure, apolítica i aconfessional. A partir de l’1 de gener de 1932, se 

subtitula: Revista mensual. Literatura, ciència, art, etc. Portaveu de l’Agrupació Normalista 

“Ilerda” de Lleida. Les principals seccions són: Filosofia, Enquestes d’Ilerda, Pedagogia i De 

deportes.  

CULTURA (1930) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 06/11/1930. Darrer 

número: 4, 27/11/1930.      

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 4 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Llibertat, 2, 

principal, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Format: 55 x 30 cm. S’edita i es redacta a màquina i a mà, fet 

insòlit a la demarcació.  

Llengua: Català.    

Editor: Agrupació Cultural Lleidatana.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Marià Gomà (President de 

l’Agrupació), Pep el tranquil, Lluís Clavera, Josep Borrell, 

Alfred Perenya, Jaume Isaac, Antonio Hernández. 

Impremta: No s’indica. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 3 (20/11/1930), 4 (27/11/1930). 

Descripció: Periòdic cultural i literari, associatiu, escolar i estudiantil. És editat pel jovent i per 

al jovent, concretament pels estudiants de segona ensenyança de l’Institut de Lleida. Tracta 

qüestions referents a la joventut, als estudis, a l’Institut i a tot el que incumbeix a aquest sector 

social. També vol enaltir la cultura estudiantil i juvenil de la ciutat. Conté les seccions: 

Editorial, Deures del Jovent, Esports o L’Esport, Enquesta, Avisos, Pel Carrer Major diuen... 
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OCCIDENT (1931-1932) 

Subtítol: Setmanari català republicà.  

Període de publicació: Primer número: 14/03/1931. Darrer 

número:  81, 26/09/1932.      

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 81 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de 

Blondel, 29. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 2-4 columnes. Format: 

30 x 21 cm. Subscripció: 2 pessetes/trimestre, 3,75 

ptes/semestre, 7 ptes/any.  Número: 15 cèntims. El darrer 

número només compta amb 4 pàgines.  

Llengua: Català.    

Editor: Acció Catalana Republicana.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: P. G., CH., J. de Gardeny. 

Corresponsal a Tàrrega: Manuel de Pedrolo; corresponsal a 

Mollerussa: Isidori Tàssies; corresponsal a Maldà; corresponsal a Guissona: Ollé de Cervera. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalana i republicana. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (14/03/1931), 3 (28/03/1931), 14 

(13/06/1931). Any II: 81 (26/09/1932). 

Descripció: Periòdic polític i de partit, òrgan d’Acció Catalana Republicana de Lleida, 

vinculada al Partit Catalanista Republicà. El seu propòsit és “[...] la catalanització integral de les 

terres occidentals per tal que un cop retrobades preparin i assegurin la Catalunya del demà [...].” 

Conté estudis doctrinals, treballs històrics sobre Catalunya i Lleida, informació i noticiari de 

política local. Lluita per la unió de les forces republicanes i catalanistes en un únic partit que 

representi aquests ideals. El seu lema és: Catalunya es la patria dels catalans. Petita o grant es 

la única patria nostra. El setmanari és suspès pel propi partit per evitar interferències que 

perjudiquin una entesa republicana per a les eleccions al Parlament del novembre de 1932. 

Conté les seccions: Llambregades, De les terres lleidatanes, De setmana a setmana, Cultura, 

Política, Vària, De la Paheria, Notes. 

CALIU (1931) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 06/04/1931. Darrer 

número: 2, 07/04/1931.      

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Sant Joan, 

20. Lleida. Seu de la Lliga Catòlica.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format 

foli: 40 x 27 cm. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.   

Editor: Lliga Catòlica.   

Director i/o propietari: Joan Recasens Gassió.  

Redactors i col·laboradors: Pep de Rufea. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i 

conservadora. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (06/04/1931), 2 (07/04/1931). 

Descripció: Diari polític òrgan de la Lliga Catòlica i portaveu de l’Agrupació Política Ordre 

Social. Comprèn un marcat caràcter polític, electoralista i òrganic; defensa l’Ordre Social, 
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respecta la llibertat i defensa la propietat, l’autoritat i la Religió. S’edita expressament per a la 

campanya electoral corresponent a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. El seu lema 

és: Per la nova Lleida. Inclou les seccions: Comentarios i Escalivades.   

UNIÓN BANCARIA (1931) 

Subtítol: Órgano de la «Asociación de Empleados de Banca 

de Lérida y su provincia».  

Període de publicació: Primer número: Abril de 1931. 

Darrer número: 5, 15/08/1931.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Constitució, 

30, 1a. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 23.5 x 17 cm. Gratuït per als socis.  

Llengua: Castellà. Es catalanitza completament i s’acaba 

redactant en català.  

Editor: Associació d’Empleats de Banca de Lleida i 

província.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Eduardo Castro, Francisco 

Gavilán, R. G., Proletario, El Profeta, Rafael Pascual, Lluís Pinilla, Josep Ribera Ballespí, Josep 

Solsona, Francesc Gavilán, Antoni Moya. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista. 

Localització i números consultats: FST. 2 (20/05/1931), 4 (15/07/1931), 5 (15/08/1931).  

Descripció: Publicació de lluita sindical que no s’introdueix en política però sí en els camps 

social i cultural. Dirigida als associats, als quals marca les consignes i actuacions a seguir. 

Comprèn noticiari sobre l’Associació i pretén orientar-ne l’activitat Catalunya endins perquè 

considera que és el més pràctic i productiu. Sense poder-ne precisar el moment concret, 

catalanitza tant el contingut com el títol i subtítol, essent Unió Bancària. Òrgan de 

«l’Associació d’Empleats de Banca de Lleida i sa Província». Aquest fet es produeix quan 

l’entitat es desvincula de la Federación Nacional de Banca i ingressa a la Federació Catalana, 

atès que la considera més ben preparada per a defensar els seus interessos i ser més eficaç. No 

conté seccions permanents.  

BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVÍNCIA DE 

LÉRIDA (1931) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: Maig de 1931. 

Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual mancat de regularitat.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes, amb 

cobertes i pàgines d’anuncis a color. Format: 23.5 x 15 cm.  

Llengua: Català i castellà.   

Editor: Federació d’Industrials Flequers de Lleida.    

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Jaume Garsaball (President de 

la Federació). 

Impremta: Impremta Coca. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista. 
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Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (maig de 1931). 

Descripció: Butlletí professional, òrgan de l’entitat editora. Edita articles sobre l’especialitat, 

notícies vàries i activitats sobre la Federació. Recull totes les iniciatives que sorgeixen en pro de 

la indústria flequera i de l’organisme. La seva efímera trajectòria –probablement, un únic 

número– es pot deure a l’aparició d’El Flequer Lleidatà el mes de juliol, periòdic editat per la 

Federació. La secció principal és Notícias y avisos.  

EL CORREO (1931-1936) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 17/06/1931. Darrer 

número: 19/07/1936. Darrer número localitzat: 1.943, 

23/05/1936.   

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1.943 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Anselm 

Clavé, 10. Lleida. A partir del número 144 (01/12/1931): 

Carrer Esterería, 4rt, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3-6 columnes. 

Anuncis publicitaris en la meitat inferior de cada pàgina. 

Format: 54.5 x 40 cm. Subscripció: 2 pessetes/mes. Número: 

15 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. Amb 

el pas dels anys el català guanya protagonisme, per bé que 

mai supera la supremacia de la llengua castellana. 

Editor: Sectors catòlics i tradicionalistes.    

Director i/o propietari: En algun moment indeterminat: Mossèn Joan Baptista. El 1936: 

Mossèn Josep Solé. 

Redactors i col·laboradors: Bonaventura Pelegrí, Efe, Pertinax, Emigdio Molina, Quelus, 

Oscar Pérez Solis, Juan de Roca, M. T., Alix Delamotte. Corresponsal a Corbins o la Seu 

d’Urgell, entre d’altres. 

Impremta: Impremta El Correo. Lleida. En el número 742: Impremta Suriaca. Lleida. En el 

912: Impremta El Correo. En el 1.120: Impremta Arts Gràfiques Iberia. Lleida. En el 1.942: 

Impremta Mecànica. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació jaumista, tradicionalista, catòlica i de dretes. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. col·lecció extensa dels anys 1931-1934. 

Números solts de juny, octubre i novembre de 1935 i de febrer i maig de 1936. 

Descripció: Periòdic informatiu i catòlic, d’ideari tradicionalista, primerament poc polític si bé 

es polititza progressivament a mesura que avancen les entregues i que es radicalitza en el 

context sociopolític. Acaba essent controlat per la CEDA, partit espanyolista, monàrquic i 

antirepublicà. Pretén representar tot el catolicisme lleidatà, sense entrar en el color polític, tot 

apostant per la seva unitat. El seu propòsit és “[...] luchar por la causa sacralísima de Dios, por 

los intereses nobilísimos de la Patria y por la Monarquia federativa [...].” Apareix per ocupar 

l’espai socioperiodístic deixat per El Diario de Lérida, a la palestra durant 46 ininterromputs 

anys. En manté els ideals i la línia editorial. El seu lema és: Dios, Patria y Rey. D’ençà el 

número 1,857 (12/02/1936), el subtítol esdevé Decano de la provincia. D’acord amb Sagués, el 

13 de juliol de 1936 és incendiada la seu de la seva redacció, una setmana abans de l’alçament 

militar. Aquest autor assegura que deixa d’editar el 19 de juliol de 1936, vegeu: SAGUÉS, Joan: 

Una ciutat en guerra..., op. cit., 474. Les principals seccions del diari són: Generales, Ofertas y 

Demandas, Correspondencias, Información Telegráfica y Telefónica, Indicador Religioso, 

Noticias. 
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L’ÒSTIA (1931) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: novembre de 1931. 

Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: No s’indica.    

Director i/o propietari: “Director espiritual: Lo Capellà de 

la bicicleta. Director pressumpte: Lo Pixa Cantons”, segons 

indica a la capçalera. 

Redactors i col·laboradors: L’Espieta, Lo Tonet de ca’l 

Barber, L’escolà. 

Impremta: Impremta S. Petanàs. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i anticlerical. 

Localització i números consultats: FST. “Any 23, número 12 (novembre de 1931)”, segons 

indica a la capçalera. Tanmateix, s’ha comprovat que és el primer número.  

Descripció: Setmanari satíric, anticlerical i republicà, antagònic i oposat a la publicació Toca 

Ferro¡ Satiritza els partits contraris al seu ideari i a la seva ideologia i també la premsa catòlica. 

És proper als radicals. No conté seccions habituals.  

TOCA FERRO¡ (1931-1935, en tres èpoques) 

Subtítol: Setmanari radical esperitista.  

Període de publicació: Primer número: 14/11/1931. Darrer 

número (1a època): no se’n té constància. Primer número (2a 

època): no se’n té constància; ja s’ha iniciat el número 52 

(01/10/1932). Darrer número (2a època): no se’n té 

constància. Primer número (3a època): no se’n té constància; 

ja s’ha iniciat el número 61 (04/02/1933). Darrer número: 

152, 13/12/1935.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 152 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Pintor 

Morera, Lleida. En el número 47: Carrer Clavé, 10. Lleida. 

En el número 53 i endavant: Plaça de Gardeny. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 50 x 30 cm. Subscripció: 2.25 pessetes/trimestre, 

2.50 pessetes/trimestre fora de Lleida. Número: 20 cèntims. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Lliga Catòlica.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Don Pepe, Bassilioff Bera, Cielito Rojo. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. En la segona època: Impremta Suriaca. Lleida. En el número 

53 i endavant: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora. Antimacianista i 

antiobrerista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 23 (14/11/1931), 9 (09/01/1932) 13 

(06/02/1932), 23 (16/04/1932), 27 (24/05/1932). Segona època: 43 (01/10/1932), 46 

(22/10/1932) 53 (10/12/1932). Tercera època: 61 (04/02/1933), 70 (08/04/1933), 73 

(29/04/1933).  
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Descripció: Setmanari polític, religiós i satíric, de caràcter tradicionalista i catòlic. Satiritza els 

polítics i les polítiques d’esquerres, les seves activitats i les seves figures i líders. Comprèn un to 

jocós però també punyent i incisiu. Contraresta la política anticlerical esquerrana i ataca JRLl i 

els seus dirigents. També els republicans radicals. És combatuda per L’Òstia. En el seu primer 

número anuncia que “Som també contraris del ordre. Volem el desordre. Comencem publicant 

el nº 23, després vindrà el 7, acabat, el 124 i aixís succesivament. El dia avans de plegar, farem 

sortir el nostre nº 1. Ens sembla que no sortirà per ara si els llegidors no ho demanen.” En 

efecte, es declara un element inadaptat i dissident; amant de la supremacia del poder civil tot i 

que amb respecte vers la religió. Igualment, es declara espiritista, no creu en la família com a 

institució i és enemic de la propietat; procura el bon humor i el costat ridícul de les coses per 

mitjà de la seva arma: la sàtira. Les seccions principals són: Lleidatans il·lustres, Secció 

científica, Puntes de Paris, Les nostres interviews i Plats de la setmana. 

EL FLEQUER LLEIDATÀ (1931-1936) 

Subtítol: Portaveu de la Federació d’Industrials Flequers de 

la Província de Lleida.  

Període de publicació: Primer número: juliol de 1931. 

Darrer número: 55, gener de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 55 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer 

Magdalena, 15. Lleida. A partir del juliol de 1934: Carrer 

Major, 92 (Círculo Mercantil). Lleida. 

Dimensió, format i preu: 24 pàgines, amb portada i pàgines 

d’anuncis, a una i dues columnes. Gratuït per als afiliats. 

Format: 27 x 21 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Federació d’Industrials Flequers de la Província de 

Lleida.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Ricard Sacanell, Jaume Garsaball, Daniel Torruella, Sedàs, La 

Pala, V. Quintana, Emili Graells, Sebastià Comes, Miguel Beso. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. Progressivament, i 

d’ençà el juliol de 1934, orientació sindicalista.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (juliol de 1931). Any II: 9 (març de 

1932). Any IV: 36 (juny de 1934), 37 (juliol de 1934). Any V: 52 (octubre de 1935). Any VI: 55 

(gener de 1936). 

Descripció: Revista professional i sindicalista, la qual substitueix el Boletín de la Federación de 

Panaderos de la Provincia de Lérida publicat com a prova pilot per tal de copsar la rebuda de la 

iniciativa editorial, tal com afirma el primer exemplar d’El Flequer Lleidatà. Al veure’n l’èxit, 

s’inicia la publicació de la revista mensual. Comprèn temàtica i problemàtica professional a 

través d’articles i informacions. A partir del número 2, el subtítol esdevé Revista mensual, 

propietat i portaveu de la Federació d’Industrials Flequers de la Província de Lleida. A partir 

del número 37, de juliol 1934, aquesta es revitalitza amb la introducció de la flaira sindicalista 

de l’època i les lluites pertinents. A partir de l’octubre de 1935, canvia novament: Òrgan oficial 

de la Confederació de fabricants de Pa de Catalunya. En el darrer exemplar publica un 

suplement on es copsa la liquidació econòmica de la Federació de l’any 1935. Les principals 

seccions són: Secció Tècnica i Secció Mutual. 
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CRÍTICA (1931-1933, en dues èpoques) 

Subtítol: Portaveu del Centre Republicà Federal Socialista 

(Esquerra Republicana de Catalunya).  

Període de publicació: Primer número: 08/10/1931. Darrer 

número (1a època): 22, 10/03/1932. Primer número (2a 

època): 23, 17/03/1932. Darrer número: 66, 18/02/1933.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 66 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de la 

República, 39. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. 

Format: 45 x 31 cm. Subscripció: 3.50 

pessetes/semestre, 7 pessetes/any. Número: 15 cèntims. 
Llengua: Català.  

Editor: Centre Republicà Federal Socialista.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Josepet, Ramon, Ramon Sales, 

Enric Godàs, Pep del Carril. J. Serra Vila, D. Daniel, Antoni Pujol, Baptista Xuriguera, Manuel 

Farré. Col·laboradors habituals: Rafael Campalans i Joan Comorera. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. A partir del 4 de febrer de 1932: Arts Gràfiques Ilerda. 

Lleida. En la segona època: Tallers Gràfics El País. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: en la primera època: orientació republicana i catalanista. En 

la segona època: socialista, catalanista i revolucionària.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (08/10/1931). Any II: 17 

(04/02/1932), 29 (28/04/1932), 41 (28/07/1932), 54 (27/10/1932), 55 (03/11/1932), 58 

(24/11/1932). Any III: 60 (26/12/1932), 66 (18/02/1933). 

Descripció: Setmanari polític i associatiu, òrgan de l’entitat editora vinculada al Partit Radical-

Socialista de Marcel·lí Domingo, el qual resta igualment integrat a l’ERC. Comprèn informació 

política i social i defensa la República i Catalunya. En aquest sentit, en el primer número afirma 

que “Hi pertanyem [a l’ERC] ideològicament, però res més; som esclaus de les idees, però no 

ho som de les persones.” El seu lema és: Deu per Raó, per Pàtria la Llibertat i per Rei el Poble 

i afirma que la renovació de l’Estat i la llibertat de Catalunya són les úniques bases del règim 

republicà. Amb tot, la seva trajectòria avança en paral·lel a la transmutació ideològico-

estratègica de la capçalera i del centre editor. En efecte, a inicis de 1932 experimenta una 

progressiva i irreversible evolució vers el socialisme catalanista, fet que li comporta l’expulsió 

de l’ERC degut a les pressions exercides per JRLl en aquest sentit. En consonància, d’ençà el 

número 23 (17/03/1932), el subtítol del periòdic esdevé: Portanveu de la Unió Socialista de 

Catalunya, Secció de Lleida. Així doncs, el centre s’hi adhereix per bé que ho fa a través del 

Partit Republicà Federal Socialista, tal com mostra el 

subtítol del número 60 (26/12/1932): Òrgan del Partit 

Republicà Federal Socialista. Les principals seccions que 

conté són: Editorial, Comentaris, Vida Municipal, 

Divagacions polítiques. 

VIA LIBRE (1932) 

Subtítol: Publicación mensual. Órgano de la Sub-sección 

de Lérida de la FNIF.  

Període de publicació: Primer número: 01/01/1932. Darrer 

número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de 
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Blondel, Lletra B. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 46 x 30 cm. Subscripció: 1 

pesseta/mes. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Subsecció de Lleida de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: F. Pelegrí, Mariano Capdevila, Francisco Aguilà, F. Conillera. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (01/01/1932).  

Descripció: Periòdic associatiu de lluita sindical i de tradició socialista. Òrgan provincial de la 

Federación Nacional de la Industria Ferroviaria. Conté l’actuació i les idees de la Federació i 

dels ferroviaris de Lleida i promou la unitat proletària. Les principals seccions són: Editorial, A 

la opinión pública i Nuestros problemas. 

BANCA (1932) 

Subtítol: Técnica. Organización. Órgano científico de los 

profesionales de Banca. Publicación mensual.  

Període de publicació: Primer número: gener de 1932. 

Darrer número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 60 pàgines a dues columnes. Amb 

cobertes, sumari i diverses pàgines d’anuncis. Format: 19 x 

13 cm. Subscripció: 5 pessetes/trimestre; 8 pessetes/semestre; 

14 pessetes/any. Preu: 1,50 pessetes.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Professionals de la Banca de Lleida.    

Director i/o propietari: Georges Llobera. 

Redactors i col·laboradors: Luís Farrús, Rafael Boris, 

Julián Echazarreta, Agapito Caballero, José Gardó, Juan Fernández Casas, Georges Llobera, 

José A. Rich, Salvador Franco. Col·laboradors: Francesc Cambó, Enrique Sánchez (Secretari 

del Banc d’Espanya). 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (gener de 1932).  

Descripció: Publicació tècnica i professional. Publica estudis sobre ciències, comptabilitat, 

matemàtiques, legislació i economia. També vetlla pel progrés i el perfeccionament de 

l’especialitat i s’ofereix per a resoldre qualsevol qüestió vers la mateixa. Es declara al marge de 

qüestions polítiques i socials i es basa en la intel·lectualitat i la ciència. Inclou les seccions: 

Contabilidad, Correspondencia, Sección de consultas i Notas de la Redacción.   

ESCOLA (1932) 

Subtítol: Revista quinzenal: Pedagogia, Sociologia i Arts.  

Període de publicació: Primer número: 15/02/1932. Darrer número: 6, 30/04/1932.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 6 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Passatge Sant Jordi. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines més coberta, a dues columnes. Format: 22.8 x 17.5 cm. 

Número: 60 cèntims. A partir del número 2 (29/02/1932), subscripció: 3 ptes/trimestre, 5,50 

ptes/semestre, 11 ptes/any. Número: 0,50 ptes.  
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Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: Grup Lliure de Col·laboració Batec.    

Director i/o propietari: Josepa Uriz. 

Redactors i col·laboradors: Fermí Palau Caselles, Lluís 

Esteve, Sámara Vicente, M. D. Piera, Laureà Vilalta, Josep 

Santaulária, R. Reñé, J. Borràs. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació d’esquerres i 

progressista; sindicalista.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció 

completa.  

Descripció: Revista cultural, associativa, escolar i estudiantil 

destinada a promoure el coneixement i la inquietud per la 

pedagogia i d’altres ciències. Enfocada als estudiants però 

vàlida per a tothom. Aposta per la renovació pedagògica i per 

la laïcització de l’ensenyament. El seu lema és: Un ideal: 

l’Escola; un sentiment: el nen; un amor: la vida; un amic: el mestre; un company: el 

treballador; un daler infinit: avançar. Les principals seccions que conté són: Enquestes 

d’”Escola”, Filologia, Notícies del Magisteri, D’Administració, Meditaciones. 

ORIENTACIÓN FEMENINA (1932-1935) 

Subtítol: Revista mensual de la Federación de Juventudes 

Católico Femeninas. Organismo de la Acción Católica de la 

mujer.  

Període de publicació: Primer número: Març de 1932. 

Darrer número: 38, juliol de 1935.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 38 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

6, 1a. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Format: 28.5 x 18 cm. Il·lustrada. Número: 0.25 pessetes. El 

número 13 (maig de 1933): 6 pàgines. D’ençà el número 25 

(març de 1934): 8 pàgines. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. 

Editor: Joventut Femenina d’Acció Catòlica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: María del Carmen Pueyo, Sévigné, Maria de la Creu, Pralina de 

Guzmán, Flor Boscana. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (març de 1932), 2 (abril de 1932). 

Any II: 13 (maig de 1933). Any III: 25 (març de 1934) – 29 (juliol de 1934). Any IV: 38 (juliol 

de 1935).   

Descripció: Periòdic religiós, associatiu i femení òrgan de l’entitat editora, la qual vetlla per 

l’educació femenina. Apareix per a substituir Educación, de les Associacions Marianes. La seva 

desaparició i la publicació d’Orientación Femenina respon a la pretensió i la missió 

expansionista de les Joventuts Catòliques sobresortint de l’àmbit pedagògic i jovenívol, fet que 

reclama d’un nou mitjà periodístic per tal d’accedir a una major audiència. Així doncs, es pretén 

diversificar el contingut no tractant només o principalment d’educació i vertebrar eficaçment i 

eficient un moviment femení catòlic i social. Conté articles doctrinals, consignes pels seus 

membres, ressenya d’activitats, noticiari, culte del mes, festivitats religioses i crítica 

d’espectacles. També publica en fulletó l’obra La Virgen de los Peligros. A partir del número 

13, el subtítol esdevé: Revista mensual de la Juventud Católica Femenina de Lérida. Organismo 
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de la Acción Católica de la mujer. Les principals seccions són: Preguntas y respuestas, La 

cocina, Notas de la redacción, Sección recreativa, Sección escolar, Notas locales, Consultas. 

JUVENTUS (1932-1933) 

Subtítol: Órgano de la Asociación de Estudiantes Católicos 

de Lérida. AECL.  

Període de publicació: Primer número: maig de 1932. 

Darrer número: 11, març de 1933.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 11 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 24, 

2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16-20 pàgines amb cobertes i 

anuncis, a dues columnes. Les cobertes i les pàgines 

d’anuncis, a color. La portada conté sumari. Format: 21.5 x 

15 cm. Il·lustrada. Número: 30 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. 

Editor: Asociación de Estudiantes Católicos de Lérida. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Jaime A. Segarra, Albert 

Galceran, Conchita Arcalís, Salustià Agustí Melcior, Ramon Camps, Laxen Busto, Carme 

Costa, Digerirlas, Julia Altés. Corresponsal a Sòria.  

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (maig de 1932) – 4 (agost de 1932). 

Any II: 11 (març de 1933).  

Descripció: Revista religiosa, associativa, escolar i estudiantil, òrgan de l’associació editora. 

Defensora del progrés intel·lectual i moral. Inclou articles literaris, doctrinals i poesies dels 

propis alumnes, com també notícies i actes de l’Associació, de la qual en defensa i promou 

l’ideari. A partir del número 3 (juliol de 1932), el subtítol és: Órgano P. de la Asociación de 

Estudiantes Católicos de Lérida. Edita dos números extraordinaris, el segon (juny de 1932) i el 

darrer. Conté les seccions: Vida Oficial i Advertencias. 

EL SECRETARIAT LLEIDATÀ. EL SECRETARIADO LERIDANO (1932) 

Subtítol: Orgue dels funcionaris d’Administració Local 

d’aquesta Província.  

Període de publicació: Primer número: juny de 1932. Darrer 

número: 2, juliol de 1932.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines, més portades i 

anuncis, a dues columnes. Format: 12 x 14.5 cm. Gratuït. 

Llengua: Castellà i català. És curiós i particular que la 

columna de l’esquerra és redactada en català i la de la dreta 

en castellà, si bé la informació és la mateixa en ambdues.  

Editor: Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i 

Dipositaris d’Administració Local de la Província de Lleida. 

Director i/o propietari: Josep Claverol.   

Redactors i col·laboradors: Lluís Abadal, Lluís Dompnier, 

Josep Figueras, Pere Sansa. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  



199 
 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.  

Descripció: Publicació professional, tècnica i especialitzada, òrgan del col·legi local. Defensora 

de la classe secretarial i funcionarial i continuadora d’El Secretariado Leridano. No conté 

seccions pròpiament, si bé s’ocupa de consultes diverses, de resumir les disposicions 

legislatives i d’aportar notícies i informacions de la vida col·legial. 

AVANT (1932) 

Subtítol: Òrgan de la FCI i portaveu del BOC de la 

província de Lleida.  

Període de publicació: Primer número: 10/06/1932. Darrer 

número: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3-5 columnes. Format: 

49 x 34 cm. Número: 20 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: Federació Comunista Ibèrica (BOC). 

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta El País. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació marxista 

revolucionària, comunista heterodoxa, antiestalinista.  

Localització i números consultats: FST. 1 (19/06/1932).  

Descripció: Periòdic de lluita política i ideològica, el qual apareix indicant segona època i segon 

any de publicació, atès que és hereu de l’homònim balaguerí editat durant l’any anterior. 

Tanmateix, només se’n coneix aquest primer exemplar i no se’n pot determinar la durada. No 

comprèn seccions habituals ni permanents.  

EL ECO MÉDICO (1932-1933) 

Subtítol: Revista Médica mensual. 

Període de publicació: Primer número: 15/07/1932. Darrer 

número: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

26, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 34 pàgines amb cobertes i algunes 

d’anuncis, a una columna. Format: 19 x 21 cm. Subscripció: 

3 pessetes/semestre. Número: 2 pessetes. 

Llengua: Castellà.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: José F. de la Pradilla. 

Redactors i col·laboradors: Dr. Doumer, Profesor Carrara, 

Dr. Rafael García, Dr. José F. de la Pradilla. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 1 (15/07/1932).  

Descripció: Revista professional que pretén donar cabuda a la classe sanitària abastint-la amb 

un periòdic on pugui arribar a la ciutadania i divulgar els seus estudis i investigacions. Serveix 

els interessos mèdics. El seu lema és: Trabajo, Ciencia y Progreso. Comprèn les seccions: 
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Varia, Curiosidades, Noticias, Humorismo, Correspondencia, Sección oficial, Bibliografia, 

Vacantes, Comentarios. 

SARDANÍSTICA (1932-1936) 

Subtítol: Portantveu del Foment de la Sardana de Lleida. 

Adherit a la Lliga Sardanista de Catalunya. 

Període de publicació: Primer número: setembre de 1932. 

Darrer número: 43, juny de 1936.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 43 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 71. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, la meitat a anuncis, a 

una i dues columnes. Format: 24 x 14 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Foment de la Sardana. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: F. Canals i Roca, Josep 

Navarro, Josep Mallada, Anselm Oliveras, Ramon Boix. 

Col·laboradors: J. A. Tarragó, R. Boix, Joan Duch i Arqués, 

Antoni Bergós, Anselm Oliveras, Antoni Virgili, Aureli Capmany, Enric Arderiu. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (setembre de 1932), 2 (octubre de 

1932). Any II: 9 (maig de 1933), 13 (setembre de 1933). Any III: 21 (maig de 1934) – 24 (agost 

de 1934). Any IV: 27 (gener de 1935), 30 (maig de 1935), 34 (setembre de 1935). Any V: 39 

(febrer de 1936), 40 (març de 1936), 43 (juny de 1936). 

Descripció: Revista cultural i associativa, d’informació cultural i de l’entitat. Publica els 

programes dels actes a celebrar i la vida del Foment de la Sardana de Lleida. En el número 22 

(juny de 1934) l’editorial, signada per Anselm Oliveras, tracta sobre l’escissió produïda dins el 

Foment de la Sardana de Lleida per motius, segons indica, més personals que professionals i 

reflexiona sobre el mal que això produeix a la sardana i al seu arrelament a terres lleidatanes. 

Aquesta escissió, a més, propicia l’aparició del butlletí homònim del Centre Sardanístic 

Lleidatà. Al llarg de la seva trajectòria publica diversos extraordinaris, el maig de 1933, el 

setembre de 1933 i el maig de 1934, celebrant les festes majors de la ciutat. La principal secció 

és Noticiari.  

TERRA FERMA (1932-1936) 

Subtítol: Setmanari Tradicionalista portaveu de la Joventut Requeté i Margarides de les 

comarques lleidatanes. 

Període de publicació: Primer número: 22/10/1932. Darrer número: 193, 27/06/1936.    

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 193 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Paeria, 6. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3-6 columnes. La tercera pàgina a anuncis.  Format: 50 x 

34 cm. Subscripció: 2 rals/mes. A partir del número 125 (08/03/1935), subscripció: 3 rals/mes. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Joventut Requeté i Margarides. 

Director i/o propietari: Joan Solsona. Més endavant, Mossèn Joan Baptista. 

Redactors i col·laboradors: Clavijo, l’Atleta, M. Baró, Javier Bernat, Luis Ortiz, José de 

Bolós, Teofor, Maria Recasens. Corresponsals a Cervera, Balaguer i les Borges Blanques.  

Impremta: Impremta Suriaca. Lleida. En el número 63 (22/12/1933) i endavant: Impremta Sol. 

Lleida. 
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Orientació ideològica i/o política: Orientació tradicionalista 

i carlista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 

(22/10/1932). Any II: 63 (22/12/1933). Any III: 80 

(20/04/1934), 87 (08/06/1934). Any IV: 125 (08/03/1935), 

133 (04/05/1935), 136 (24/05/1935), 147 (09/08/1935), 156 

(11/10/1935) – 159 (01/11/1935), 162 (22/11/1935). Any V: 

170 (17/01/1936), 174 (14/02/1936), 184 (24/04/1936), 185 

(02/05/1936), 190 (06/06/1936), 193 (27/06/1936). 

Descripció: Setmanari portaveu tradicionalista de la Joventut 

Requetè i Margarides de les Comarques Lleidatanes, en 

primer terme, i a partir del 6 de juny de 1936, de la Comunió 

Tradicionalista. Periòdic polític, defensor de les comarques 

lleidatanes. Conté informacions del partit i articles doctrinals. 

La seva màxima és: Dios, Patria y Santas Tradiciones que 

hicieron un dia gran y gloriosa a la Nación Española, y 

también a la Cataluña de nuestros amores. Així mateix, afirma i entèn el diari El Correo com el 

seu germà gran, amb el qual comparteix lluita. A partir del número 42, el subtítol és: Portaveu 

Oficial de la Comunió Tradicionalista a les Comarques Lleidatanes. En el número 80 i 

endavant, canvia per Portantveu Oficial de la Comunió Tradicionalista a les Comarques 

Lleidatanes. A partir del número 148 esdevé P. O. De la Comunió Tradicionalista-Carlista a les 

Comarques de Lleida. Finalment d’ençà el 6 de juny de 1936 se subtitula Portantveu de la 

Comunió Tradicionalista Carlista a les comarques lleidatanes. Les principals seccions que 

conté són: De les comarques lleidatanes o Comarcals, Noticiari, L’esport, Mercats, Secció 

religiosa, Xurriacades, Municipalerías. 

LA LLUITA (1932) 

Subtítol: Fulla diària portaveu del «Front Proporcionalista 

Republicà Catalanista de les Comarques de Lleida». 

Període de publicació: Primer número: 03/11/1932. Darrer 

número: 2, 04/11/1932.    

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cabrineti, 

8, baixos. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 2 pàgines a 5 columnes. Format: 

38 x 29 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Front Proporcionalista Republicà Catalanista de les 

Comarques de Lleida. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: J. Estadella, Ramon Noguer, 

Pep del Carril, Myfel. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i catalanista de dretes. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.  

Descripció: Diari polític electoralista de trajectòria efímera que apareix per a la campanya 

electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del novembre de 1932, per combatre 

l’hegemonia de l’ERC. Afirma que compleix una funció bèl·lica en el combat per triar els 

homes per a representar les comarques lleidatanes. Propugna una participació proporcional a les 

candidatures republicanes i catalanistes. El seu lema és República i Catalanitat. No conté 

seccions habituals.  
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EVOLUCIÓN (1932) 

Subtítol: Órgano de la Agrupación socialista y portavoz de 

la Unión General de Trabajadores. 

Període de publicació: Primer número: 11/11/1932. Darrer 

número: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de la 

República, 5. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

46 x 30 cm. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Agrupació Socialista de Lleida. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Gordillo, V. de Aniram, J. 

Alucha, Luís Salvadores, P. Rosselló. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista i sindicalista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (11/11/1932).  

Descripció: Periòdic polític i sindicalista, de lluita política i sindical, òrgan de l’Agrupació i de 

la UGT. Difón les idees i procura l’afiliació dels treballadors a l’organització. L’única secció 

habitual és Tribuna de la Joventut.  

ART (1932-1935, en dues etapes) 

Subtítol: Revista de les Arts. 

Període de publicació: En cap número s’indica la data de 

publicació, només l’any d’edició. Primer i únic número (1a 

època): 1, 1932. Primer número (2a època): 1, 1933. Darrer 

número (2a època): 0, 1935 –es numera amb el zero el darrer, 

havent de ser el desè de la segona etapa–.    

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat.  

Número total d’exemplars: 11 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

37, 1r. Lleida. 

Dimensió, format i preu: Unes 20 pàgines a dues columnes; 

les dues primeres i darreres a publicitat. Coberta i 

contracoberta, a color. Format: 44 x 32 aprox. A partir del 

segon número: 8 pàgines, sense la publicitat i els anuncis. 

Subscripció: 6 pessetes/any; fora d’Espanya: 10 pessetes/any. 

Número: 1 pesseta.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. Esporàdicament, articles en anglès i 

francès. 

Editor: Enric Crous, Antoni Bonet i Josep Viola. 

Director i/o propietari: Director legal: Romà Amperi. Director pràctic: Enric Crous. 

Redactors i col·laboradors: Enric Crous, Josep Comabella, Romà Amperi (Clarandra), A. B. 

I., Pau Xuriguera, Oriol de Martí, Antoni Bonet. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. A partir del segon número: Tallers Coca. 

Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació d’esquerres i catalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI / CMT. Col·lecció completa. 
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Descripció: Revista artístico-cultural, gràfica i il·lustrada. Tracta de pintura, escultura, 

literatura, cinema, teatre, etc. i s’adreça a un públic cultivat i culte en aquests camps. 

Experimenta dues etapes, atès que el primer número apareix l’any 1932 i el 1933 reapareix 

novament amb el número 1 de la revista; tanmateix, se’n desconeixen els motius. A partir del 

segon número se subtitula Revista internacional de les Arts. El número 9 és un extraordinari que 

s’ocupa de Pintura, Escultura, Poesia, Música, Literatura, Fotografia, Dibuix, Publicitat, 

Arquitectura, Teatre, Cinema i Tipografia, etc. En aquest s’indica que Josep Comabella ha estat 

classificat per al concurs literari que organitza l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona i 

que Enric Crous col·laborarà a les revistes Butlletí del Seminari de Publicitat de l’Institut 

Psicotècnic de la Generalitat i The Studio Publications de Londres. En la darrera pàgina 

d’aquest extraordinari s’anuncia que es posen a la venda 50 volums amb tots els exemplars 

d’Art amb un cost de 25 pessetes. També s’informa que el següent número n’esdevé el darrer, 

atès que Crous no pot compaginar la seva edició amb les noves ocupacions que li han sorgit. En 

aquest darrer, el propi Crous escriu l’editorial Justificació i acusació personal tot tractant el 

procés viscut i deixant en evidència els prohoms de Lleida. Igualment, critica Vida Lleidatana i 

Lleida, a les quals qualifica de sensibleres, de ridícul provincià i de fulles parroquials i es vanta 

de no haver derivat en la mateixa direcció. Talment assegura que “[...] cal distingir l’última de la 

primera, no obstant. Aquella era una vida familiar retratada al portantveu apropiat als 

rabassaires aquells que, sabien llegir i escriure amb suat pairalisme.” Les principals seccions de 

la revista són: Fuetades, Caricatura, Cinema, Poemes, Cock-tail. 

LA REVISTA (1933) 

Subtítol: Publicación semanal bilingüe de actualidades y 

estudios. Periódico independiente. 

Període de publicació: Primer número: 05/01/1933. Darrer 

número: 2, 13/01/1933. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda Blondel 

G, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 4 columnes. Les dues 

darreres pàgines a publicitat. Format: 35 x 24.5 cm. 

Il·lustrada. Subscripció: 3,50 ptes/trimestre. Número: 15 

cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Director gerent: Francisco Gavilán. 

Director adjunt: Agustín Fonseca. 

Redactors i col·laboradors: Agustín Fonseca, Juan Miguel, Maria Ramon de Fonseca, Garrido, 

Júlia López, Francisco Gavilán.  

Impremta: Impremta El País. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Revista d’informació local i comarcal que pretén ser l’òrgan d’informació completa 

de la vida ciutadana en tots els àmbits: políticosocial, agrícola, comercial, industrial, artístic, 

esportiu, etc. Conté les seccions: Vida Femenina, Artes, Agricultura, Comercio e Industria i 

Finanzas. 

EL AUXILIAR MÉDICO LERIDANO (1933) 

Subtítol: Revista mensual. Órgano oficial del Colegio de Practicantes. 

Període de publicació: Primer número: gener de 1933. Darrer número: 3, març de 1933. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda Blondel, 

F, 2a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes, amb 

coberta i algunes pàgines d’anuncis. Format: 20 x 15 cm. 

Gratuït per als professionals.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Col·legi de Practicants. 

Director i/o propietari: Pablo Sierra Vargas. Administrador: 

Antonio Vilalta Solé. 

Redactors i col·laboradors: El cos de Redacció és integrat 

per la Junta Directiva del Col·legi: Antonio Florensa 

Mesalles, José Brieva Clavel, Pablo Sierra Vargas, Antonio 

Vilalta Solé, Pío Manuel Randua, Aurelio Gálvez Albericio, 

Dolores Vilamajó.  

La Sección de Propaganda és redactada per Alejandro Cruz Torres, Pío Manuel Randua i 

Otoniel Antón Ares de Parga. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (gener de 1933), 3 (març de 1933).  

Descripció: Revista professional i tècnica, òrgan oficial del Col·legi de practicants. És hereva i 

continuadora del Boletín Oficial de la Federación Regional Catalana-Balear. El seu propòsit és 

mantenir la comunicació amb tots els professionals sanitaris col·legiats i federats de la província 

i “[...] ilustrarles sobre los problemas candentes de la clase, para reivindicar las mejoras morales 

y materiales que ésta necesita. [...].” En el número 3, el subtítol és: Revista mensual. Órgano del 

Colegio Oficial de Practicantes. Inclou les seccions: Notas de Secretaría, Sección de Notícias i 

Sección de Propaganda. 

HOGAR DEL SOLDADO (1933) 

Subtítol: Revista mensual artístico-literaria. 

Període de publicació: Primer número: febrer de 1933. 

Darrer número: 3, 27/04/1933. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: Format: 18 x 13 cm. Conté 

fotografies. L’únic número localitzat és un extraordinari de 24 

pàgines; no es pot determinar quin és el nombre de pàgines 

d’un exemplar ordinari.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Hogar del Soldado. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta del Regiment d’Infanteria número 25. 

Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació militar i republicana. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 3 (27/04/1933).  

Descripció: Periòdic cultural i literari, d’informacions i notícies de la vida militar i la seva 

activitat. També tracta sobre la vida local i inclou divagacions artístiques i literàries. El número 

localitzat és un extraordinari commemorant el II Aniversari de la proclamació de la Segona 

República. No conté seccions.  
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GUIA D’ESPECTACLES (1933) 

Subtítol: Sortirà cada setmana. 

Període de publicació: Primer número: 09/03/1933. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Impremta Sol. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 26 x 36 cm 

aprox. Formada íntegrament per anuncis a color. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: FST. s/n (09/03/1933). 

Descripció: Publicació comercial i propagandística, formada per anuncis d’espectacles de tota 

mena que es realitzen a Lleida: teatre, cinema, cafès-concert, esports, exposicions, música, balls 

i revetlles, etc. No conté seccions.  

NOSTRE CANT (1933-1935)  

Subtítol: Portantveu de l’Orfeó Lleidatà. 

Període de publicació: Primer número: març de 1933. Darrer 

número: 19, maig de 1935. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 19 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

14, 2n 2a. Lleida. En el número 5 i endavant: Carrer 

Acadèmia, 14, 3r 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 24 pàgines amb cobertes i sumari; 

a dues columnes. Format: 22.5 x 15 cm. Gratuït. 

Llengua: Català.  

Editor: Orfeó Lleidatà. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Isidor Florensa, Antoni Virgili, 

Pau Xuriguera, Berruezo, Ramon Ortiz, Dr. Primali, Jesús 

San Martín, J. Manuel, J. M. Llorens. Col·laboradors: Romà 

Sol, Antoni Bergós, Frederic Godàs, Lluís Millet, Vicens Chalons. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa. 

Descripció: Butlletí cultural i associatiu, òrgan de l’entitat editora. Registra i promou els 

propòsits, els projectes, les iniciatives i les realitats de l’Orfeó. Comprèn un marcat to cultural i 

artístic i conté articles literaris i gloses referides al cant. El número 7 (octubre de 1933) és un 

monogràfic celebrant el primer aniversari de la institució. El número 16 (octubre-novembre-

desembre de 1934) és un extraordinari trimestral nadalenc. Les seccions són Notícies o Noticiari 

i Necrològica.   



206 
 

ORIENTACIÓ (1933) 

Subtítol: Revista mensual. Portantveu del Sindicat de 

Cambres, Cuiners i Similars de Lleida. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1933. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de 

Blondel, Lletra B. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines, a dues columnes, 

diverses d’anuncis. Format: 28 x 18 cm. Gratuït. Conté 

sumari.  

Llengua: Català i castellà. 

Editor: Sindicat de Cambrers, Cuiners i Similars.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: José Foix, R. González, J. 

Quilez, Antonio Moreno, Victor Pociello, Julio Vila de la O., Juan Riera, Antoni Bonet, Pedro 

Zazurca. Dibuixant: Perelló. 

Impremta: Impremta Suriaca. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (abril de 1933).  

Descripció: Periòdic associatiu i professional de combat sindical. Tracta i copsa la legislació 

social del moment, la lluita diària i la cultura professional de la Lleida d’aquests anys. En 

reflecteix les lluites sindicals i inclou articles doctrinals, notícies i avisos del sindicat editor. 

Inclou un fulletó amb l’obra Maldita Guerra d’Antonio Farrerons. En la seva presentació 

anuncia que “[...] Orientació t’ensenyarà el camí que has de seguir en la teva lluita diaria. 

T’orientarà per les frondositats de la Llegislació Social. Posarà al teu abast tots els elements 

possibles per la teva cultura professional. Serà un defensor de les causes justes.” No conté 

seccions.  

EL DEPENDENT (1933-1934) 

Subtítol: Butlletí Òrgan del Sindicat Mercantil. 

Període de publicació: Primer número: juny de 1933. Darrer 

número: 8, maig de 1934. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. 

Possiblement pateix alguna aturada algun tipus 

d’irregularitat, atès que publica 7 números en deu mesos. 

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3-4 columnes. Format: 

28 x 44 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. En els 

números 7 (abril de 1934) i 8 (maig de 1934), íntegrament en 

català. 

Editor: Sindicat Mercantil.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Xafarder, Joan Manonelles, 

Salvador Ximenez, Carme G., Josep Sentis, Juan Marsellés, J. Buiria, J. Morlans. J. B. Rogel.  

Impremta: Impremta Suriaca. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista i comunista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (juny de 1933). Any II: 7 (abril de 

1934), 8 (maig de 1934).   
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Descripció: Publicació de lluita i combat sindicalista; figura adherida a la CNT i és propera al 

BOC. Defensa les reivindicacions socials dels dependents del comerç i proposa lluitar per 

organitzar tots els treballadors. Propugna la millora de salaris, l’estabilitat laboral durant el 

servei militar, es posiciona en contra de l’impost d’utilitats i a favor del subsidi als obrers parats 

mercantils. Igualment, defensa la classe treballadora i les reivindicacions sindicals i combat el 

capitalisme explotador que provoca l’atur de molts treballadors, segons afirma. En definitiva, 

treballa per la unificació obrera i per assolir les reivindicacions morals i econòmiques dels 

treballadors mercantils. Tanmateix, es defineix com l’instrument de tots els treballadors i nega 

ésser dogmàtic, sectari o ideològic. Les principals seccions són: Major i detall, Escriptori, 

Alimentació, Vestir, Vidre plá, Notes, Biblioteca, Col·laboració jovenil i De Col·laboració. 

ACRACIA (1933-1934, 1936-1938, en dues èpoques) 

Subtítol: Semanario anarquista. 

Període de publicació: Primer número: 16/09/1933. Darrer 

número (1a època): 35, 23/06/1934. Primer número (2a 

època): 27/07/1936. Darrer número: 507, 17/03/1938. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. En la 

segona època: diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 542 números, entre ambdues 

èpoques.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. En la 

segona època: Carrer Major, 92. Lleida. En el número 87 i 

endavant: Carrer Marqués de Villa Antonia, 16. Lleida. En el 

número 110 i endavant: Carrer Villa Antonio, 15. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

44 x 28 cm. Subscripcions a Espanya, Portugal i Amèrica: 2 

pessetes/trimestre. La resta, 2.65 pessetes/trimestre. Número: 

15 cèntims. En la segona època: 4 pàgines a 4-6 columnes. 

Format: 50.5 x 31 cm. A partir del 30/11/1936, subscripcions: 3.50 pessetes/mes, 10.50 

pessetes/trimestre. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Castellà. 

Editor: CNT.  

Director i/o propietari: Manuel Magro Merodio. Nominalment hi consta Ricard Prunera. En la 

segona època: Félix Lorenzo Páramo i, després, Manuel Magro. 

Redactors i col·laboradors: Juan Español (Cesar Broto), Manuel Magro, J. Peirats, Ricardo 

Mella, José Puyal, Manuel Rodriguez, Lael Opira, J. Bosch Ricart, Francesc Caballol, Luis 

Monesma, Ferran Jr., L. Ausere, Vicente Rodriguez, Fabian Moro, Miquel París, Felipe Aláiz, 

Féliz Lorenzo Páramo, Lluís Guijarro, Jacint Borràs. Corresponsal a Albatàrrec: El Duende 

Gleba. Corresponsal a Almenar: Libertad. Corresponsal a Alguaire: Cariño. Corresponsal a 

Tremp: Un obrero de Selles. Corresponsal a Cervià: M. Balaña.  

Impremta: Impremta Suriaca. Lleida. En el número 25 i endavant: Impremta El País. Lleida. 

En la segona època: Impremta Talleres Acracia. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anarquista, revolucionària i antifeixista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML. Primera època, any I: 1 

(16/09/1933). Any II: 19 (03/03/1934), 25 (14/04/1934), 27 (28/04/1934), 35 (23/06/1934). 

Segona època, any I: 2 (28/07/1936), 110 (01/12/1936) – 136 (31/12/1936). Any II: 137 

(01/01/1937) – 201 (17/03/1937), 219 (07/04/1937) – 377 (09/10/1937). Any III: 453 

(07/01/1938) – 507 (17/03/1938). 

Descripció: Setmanari de doctrina anarquista que s’ocupa de la vida social local i de pobles 

propers a Lleida, així com també de l’anarquisme hispànic i espanyol. Aporta notícies 

internacionals. Anuncia decididament que apareix per lluitar per la classe proletària i pels ideals 

de llibertat i justícia. Malgrat tot, en cessa l’activitat per manca de finançament i per 

endeutament degut a l’impagament reiterat d’alguns dels seus subscriptors. Si bé pretén ésser 

una aturada transitòria, aquesta es perllonga finalment més de dos anys. En la segona època 
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apareix havent començat la Guerra Civil per tal de propagar 

la revolució i d’eliminar el feixisme i la contrarevolució. 

S’emmiralla en la Revolució Russa. També tracta de 

l’activitat de la CNT-FAI, dels seus comitès, dels mítings i 

reunions, etc. D’ençà se subtitula: Órgano de la CNT de 

Lérida. En el número 87 (06/11/1936) i endavant, però, es 

modifica essent Órgano diario de la CNT y de la FAI en 

Lérida. A partir del número 167 (05/02/1937) apareix 

únicament CNT-FAI. A mesura que avança en aquesta 

segona època en paral·lel al conflicte pretén abandonar la 

línia editorial més dogmàtica i doctrinària, sense abandonar 

tanmateix l’ortodòxia estratègica i la lluita diària, per tal 

d’accedir a una major audiència i així atenuar les necessitats 

econòmiques i periodístiques. El 19 de juliol de 1937 publica 

un extraordinari centrat en les activitats dutes a terme durant 

l’any pel moviment anarquista. Les principals seccions que 

conté són: Estampas Rurales i Cliches. En la segona època, apareixen: Editorial, Información de 

la província, Información local o Información local y comarcal, Información nacional y del 

extranjero, día tras día, Glosario, Lo que dice y calla la prensa. 

CAMINS (1934) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: gener de 1934. 

Darrer número: 5, maig de 1934. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

Blondel, 29. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 20 pàgines a tres columnes. 

Format: 32 x 22 cm. Subscripció: 2.50 pessetes/trimestre. 

Número: 1 pesseta.  

Llengua: Català. 

Editor: No s’indica. Lladonosa afirma que és portaveu o, si 

més no, està vinculada a Acció Catalana de Lleida. Vegeu: 

LLADONOSA, Josep: Història de la Ciutat..., op. cit., p. 

443.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: P. Solà Pàmpols, Pau Guimet, Josep Carner, B., Vicens Chalons, 

S. Roca i Lletjós, Ramon Aguiló, Antoni Cortada, Emili Gausí, Josefa Riba, Javelot. 

Col·laboradors: Antoni Bergós, J. Viladot Puig, Felip Peyan, J. Castellà, A. Prim, Enric 

Arderiu. Dibuixants: M. Pallejà i J. Bartoletti. Fotògraf: E. Gausí. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista de dretes. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Revista gràfica i il·lustrada d’informació local i comarcal, de caire cultural, literari. 

Conté actualitats, art i literatura, música, història, humor i es defineix portadora de maliciosa 

rebel·lia a favor de l’esperit. Intenta pintar els neguits amb bon humor i gravats. El número 5 és 

un extraordinari per a celebrar la Festa Major de Lleida. Inclou les seccions: Pòrtic, Reportatge 

local, Lletres, Història, Reportatges d’actualitat, Cinema, Art, Esport i Pàgina de la dona. 

LUCHA SOCIAL (1934-1936) 

Subtítol: Órgano mensual de la Unión Local de Sindicatos. 

Període de publicació: Primer número: 10/02/1934. Darrer número: 11, 20/05/1936. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. Pateix 

una suspensió el novembre de 1934, molt probablement arran 

dels Fets d’Octubre, i no reapareix fins el 14 de febrer de 

1936; això és, quinze mesos més tard.  

Número total d’exemplars: 11 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

Blondel, Lletra B. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

50 x 35 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. Quan 

reapareix, hi predomina el català.  

Editor: Unión Local de Sindicatos.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: P Francisco Aguilà, J. Morlans, 

Santiago Palacín, Miquel Tufet, Josep Sentís, J. Farré, Josep 

Algerri. 

Impremta: Impremta El País. Lleida. D’ençà el número 5 (10/07/1934): Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista revolucionària i internacionalista; 

sindicalista i obrerista. Frontpopulista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (10/02(1934), 4 (01/05/1934), 5 

(10/07/1934). Any II: 8 (14/02/1936), 11 (20/05/1936). 

Descripció: Publicació associativa de caràcter sindical i de combat. Defensa el credo polític del 

BOC, en tant que domina el sindicat. Conté informació del moviment sindical i de les lluites 

socials de l’època i defensa la revolució i el front únic sindical dels treballadors de Catalunya i 

Espanya. Està adherit a l’Aliança Obrera, de la qual n’adopta els principis i tàctiques. Es fa 

continuadora i hereva de la publicació homònima editada entre 1919 i 1922, si bé parla de 

reaparició i no explicita en cap cas que es tracti d’una segona època. En aquest sentit, no se n’ha 

pogut considerar com a tal i s’ha tractat com una publicació independent. Experimenta una 

aturada arran de la repressió pels Fets d’Octubre de 1934 que li comporta quinze mesos 

d’inactivitat, fins el febrer de 1936. Conté les seccions: Movimiento sindical i Unión Local de 

Sindicatos. 

CENTRE SARDANÍSTIC LLEIDATÀ (1934-1938, en tres etapes) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: març de 1934. 

Darrer número (1a etapa): novembre de 1935. Primer número 

(2a etapa): desembre de 1935. Darrer número (2a etapa): no 

se’n té constància. Primer número (3a etapa): febrer de 1937. 

Darrer número: març de 1938.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Els 

números no segueixen cap numeració. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Mossèn 

Cinto, 2. Lleida. En el darrer: Carrer Major, 90. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a una columna. 

Format: 18 x 11 cm. Gratuït per als socis. En la segona etapa: 

8 pàgines. En la tercera: format 22 x 16 cm. 

Llengua: Català. 

Editor: Centre Sardanístic Lleidatà.  

Director i/o propietari: Pere Rosich.  

Redactors i col·laboradors: Aleris, J. Sanfeliu, Antoni Bergós, Josep Maria Llorens, Pere 

Rodamilans, Pere Rosich, Antoni Virgili, Tomàs Gràcia, Pere de G. Fontllonga, Joaquim Alins, 

J. Sanxo, Carme Realp, Antoni Rodamilans, Carmel Seró. 
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Impremta: Impremta Suriaca. Lleida. A partir del setembre de 1934: Impremta Miró. Lleida. El 

març de 1936 i endavant: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: s/n (abril de 1934), s/n (setembre de 

1934). Any II: s/n (desembre de 1935). Any III: s/n (març de 1936), s/n (juny de 1936). Any IV: 

s/n (febrer de 1937). Any V: s/n (març de 1938). 

Descripció: Periòdic associatiu i cultural que s’ocupa dels afers i les activitats relacionades amb 

la sardana i el centre promotor. Es caracteritza pel seu eix culturalista, jovenívol i catalanista, el 

qual es reforça d’ençà l’esclat de la guerra quan s’ocupa de les relacions entre la joventut, la 

cultura i la llibertat en el context bèl·lic. Amb tot, és vigent fins poc abans de l’ocupació 

franquista de Lleida. Cada mes de març publica un extraordinari commemorant l’aniversari de 

la fundació del Centre. A partir de la segona etapa, se subtitula: Missatger Oficial. No conté 

seccions fixes, si bé la més habitual és: Sociològiques.  

EL ECO MÉDICO (1934) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Només 

s’ha localitzat el número corresponent al setembre de 1934, 

sense numerar.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

26, 1a. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format 

40 x 28 cm. Il·lustrada. Subscripció: 3 pessetes/semestre, 5 

pessetes/any.  

Llengua: Castellà. 

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: s/n (setembre de 1934).  

Descripció: Periòdic professional que conté articles i estudis sobre temes relacionats amb la 

medicina i la farmàcia. No esdevé segona època de la publicació homònima editada entre 1932 i 

1933, en tant que el número localitzat assenyala que es troba en el seu primer any de publicació. 

Aquest fet, doncs, inhabilita el tractament com a publicació idèntica a l’anterior, almenys quant 

a la vessant editorial. Conté les seccions: Notícias, 

Necrológicas i Vacantes. 

FRENTE NORTE (1934) 

Subtítol: Órgano del Sindicato Ferroviario Norte. 

Període de publicació: Primer número: 01/10/1934. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

Blondel, Lletra B. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

40 x 25 cm.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Sindicato Ferroviario Norte. 
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Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: A. Esparza, Luís Albó, Juan Farré. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista i classista.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (01/10/1934).  

Descripció: Periòdic de lluita sindical, defensor dels interessos morals i materials dels 

ferroviaris i del conjunt del proletariat. El seu màxim propòsit i aspiració és el Sindicat Únic. 

Conté la secció Varias.  

REBEL·LIÓ (1934) 

Subtítol: Òrgan de la Revolució. 

Període de publicació: Primer número: 05/10/1934. Darrer 

número: 2, 06/10/1934. 

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica.  

Dimensió, format i preu: Una pàgina a 5 columnes. Format: 

50 x 40 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: Aliança Obrera. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Aliança Obrera. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació 

revolucionària, proletària.  

Localització i números consultats: FST. Col·lecció 

completa. 

Descripció: Diari de lluita i combat politicoideològic aparegut durant els Fets d’Octubre de 

1934 a Lleida. Es mostra en contra de la República del 14 d’abril i es defineix com a òrgan de la 

Revolució, “[...] el crit enèrgic, neixut en el foc del combat, de l’Aliança Obrera a casa nostra.” 

Afirma la necessitat de continuar la Revolució dirigida pel proletariat unificat, fet que defensa i 

anima. Inclou les seccions: El moviment arreu d’Espanya i El moviment a la província. 

INSTITUT (1934-1936) 

Subtítol: Revista mensual escolar. 

Període de publicació: Primer número: novembre de 1934. 

Darrer número: 12, abril de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. Durant 

el període estival no es publica, aturant-ne l’edició a l’abril i 

reprenent-la el novembre.   

Número total d’exemplars: 12 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Institut de Segon 

Ensenyament. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes, 

coberta i contracoberta. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: Institut de Segon Ensenyament. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Simeó Miquel, Jaume Canela, 

Felip Lorda, Juli Bonet, Joan Chacón, José M. Portuguès, V. 

Palau, Victoria de la Fuente, Joan Valls. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  
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Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Revista dels estudiants de batxillerat que pretén esdevenir l’expressió i el ressò de 

la vida docent, de l’evolució cultural i dels problemes de l’educació. Inclou articles literaris i 

científics dels mateixos estudiants i notes informatives de la vida del centre. El número 6 (abril 

1935) és un extraordinari en motiu de la Diada de Sant Jordi. A la coberta de cada número hi 

apareix un subtítol diferent de l’inclòs en la primera pàgina: Revista dels estudiants de 

batxillerat. Les seccions que conté són: Notes informatives, Amenitats, Homes oblidats, 

Necrològica, Noticiari estudiantil, Esportives o Noticiari esportiu o Deportes i Notes locals. 

LA TRIBUNA (1934-1936) 

Subtítol: Diario de información. 

Període de publicació: Primer número: 01/12/1934. Darrer 

número: 498, 18/07/1936.  

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 498 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Pintor 

Morera. Lleida. A partir del número 277 (28/10/1935): Carrer 

Alcalde Fuster, 6. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 6 columnes. Format: 

48 x 36 cm. Subscripció: 2 pessetes/mes. Número: 10 

cèntims. Número endarrerit: 25 cèntims. 

Llengua: Castellà. La presència del català va augmentant 

progressivament.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Estanislau de K. Montaña. 

Administrador: Manuel Agustí. Gerent: Ramón Gimeno. 

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Norbert Trompeta Crespo; més endavant: Ramon 

Gimeno Egea. Redactors: José Solano, Ramón Gimeno, Francisco Fontanals. Col·laboradors: 

Enric Arderiu, Álvarez Pallás, Luis Abadal, Salvador Roca Lletjós, Francisco Gavilán, Joan 

Rovira Roure, Pablo Cases, Joan Viladot, Juan Morante, Felip Solé, Antonio Bergós, Miguel 

Serra, Vicente Chalons, Pablo Mesalles, Felip Pleyán, Manuel Herrera Ges, R. Mesa de Llano, 

Pedro Castro.  

Impremta: Impremta Sol. Lleida. A partir del número 277 (28/10/1935): Tallers La Tribuna. 

Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (01/12/1934), 17 (20/12/1934). Any 

II: 112 (13/04/1935), 156 (07/06/1935), 232 (05/09/1935), 277 (28/10/1935). Any III: 498 

(18/07/1936). 

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal autodefinit sense afiliació política, de 

caràcter republicà i de lluita política. Es defineix com a lleidatà, català i espanyol, conté notícies 

i comentaris d’actualitat i tracta de política catalana, estatal i internacional. Publica un 

suplement setmanal titulat Toreo d’ençà l’1 de juny de 1936, fet que li confereix una curta 

durada. Aquest és dedicat a la festa dels toros, conté informació de les corridas que se celebren 

a Lleida i esta escrit en to festiu, de caràcter humorístic. Inclou les seccions: Noticias 

telegráficas y telefónicas, Información local y comarcal, Página agrícola i Vida deportiva. 

SOROLL (1934-1936, en dues èpoques) 

Subtítol: Setmanari esportiu-humorístic de la Penya «Soroll». 

Període de publicació: Primer número: 08/12/1934. Darrer número (1a època): No se’n té 

constància. Primer número (2a època): 28/01/1936. Darrer número: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: Almenys, 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de Blondel, 54. Lleida. 
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Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Format: 32 x 24 cm. Número: 10 cèntims.. En la segona 

època: 8 pàgines a 3 columnes. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: Penya Soroll. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Emilio Poch, Ab-del-Coco, Fre-

Ekik, Pedrin, Tom. Armand Lio Ibronca, Orelles, Fara, E. 

Poch, Isidor Florensa. 

Impremta: Impremta Coca. Lleida. En la segona època: 

Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Primera 

època: 1 (08/12/1934), 2 (15/12/1934). Segona època: 1 

(28/01/1936).  

Descripció: Periòdic esportiu i associatiu que en primera època informa sobre el III Campionat 

de Futbol Amateur de Lleida i desapareix quan aquest conclou. En la segona època, reapareix 

degut al creixent interès esportiu que envolta la ciutat. Ja no només tracta de futbol sinó que 

eixampla la informació a d’altres esports com la boxa, la natació, l’atletisme o el ciclisme. 

També canvia el subtítol: Setmanari esportiu humorístic. Òrgan de la Penya Soroll. En la 

primera època conté les seccions Sorolls, Del Campionat, Pel Diumenge, Xafarderies i 

Correu...sense caure, mentre que en la segona s’hi afegeixen Futbol, Tennis, Crítica Setmanal, 

Radio “Soroll” i Teatrals.  

VERITAS (1935-1936) 

Subtítol: Revista escolar: órgano de la AET. 

Període de publicació: Primer número: març de 1935. 

Darrer número: no se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.   

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Paeria, 6, 

principal. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 20 pàgines a dues columnes, amb 

cobertes a color i publicitat. Conté sumari. Format: 20.3 x 13 

cm.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del rimer.   

Editor: Asociación Estudiantil Tradicionalista.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Joan Fermín, Vicens Palau, 

Jaime Rubió, Vicente Pla, J. M. A.   

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació tradicionalista i catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (març de 1935).  

Descripció: Revista escolar i estudiantil de caràcter religiós i associatiu, òrgan de l’entitat 

editora. S’adreça als estudiants de l’Institut i ataca l’escepticisme juvenil. Conté les seccions: 

Glosas literarias i Divulgaciones científicas. 

POLÈMICA (1935) 

Subtítol: Setmanari de Joventut. Art, Política, Literatura, Esport. 

Període de publicació: Primer número: 03/06/1935. Darrer número: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.   
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Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Pintor 

Morera. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

50 x 35 cm.  

Llengua: Català.   

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Josep Comabella, Horitzons, 

Sporto, Amateur. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista i 

d’esquerres.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 

(03/06/1935).  

Descripció: Periòdic de lluita i combat escrit per joves i per a 

la joventut. Les seves consignes són: batalla contra el feixisme; per l’ordre social; la supressió 

de l’explotació de l’home per l’home; per l’ordre nacional; per l’alliberament de les nacions 

oprimides; per l’ordre espiritual; per la llibertat de pensament. Es defineix com a neguit, 

renovació i joventut. Conté les seccions: Art-Literatura, Enquestes, Llibres i Esport. 

ACTIVITATS (1935-1936) 

Subtítol: Òrgan de la Unió Diocesana de Jovens Cristians. 

Període de publicació: Primer número: 20/07/1935. Darrer 

número: 7, 20/01/1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 7 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Tallada, 42. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 25 x 17 cm.  

Llengua: Català.   

Editor: Unió Diocesana de Joves Cristians. 

Director i/o propietari: Jaume Miró.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica. Corresponsal a Os 

de Balaguer: Modest Gaia. Corresponsal a Llardecans: Josep 

R. Morcillo. Corresponsal a Torres de Segre: Amadeu Filella. 

Impremta: Impremta Catòlica. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (20/07/1935) – 3 (20/09/1935), 7 

(20/01/1936).  

Descripció: Publicació de caràcter religiós i associatiu, òrgan provincial de la Unió Diocesana 

de Joves Cristians. Informa de l’activitat de la Diòcesi i de la seva joventut amb el propòsit de 

ser un reflex de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, a la qual pertany l’entitat. El 20 de 

desembre de 1935 publica un extraordinari dedicat al IV concurs de Pessebres. Comprèn les 

seccions: Avantguardisme i Diocesanes.  

LA REVISTA AGROPECUARIA (1935-1936) 

Subtítol: Revista mensual de agricultura, ganadería e industrias derivadas. 

Període de publicació: Primer número: agost de 1935. Darrer número: 2, febrer de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.   

Número total d’exemplars: 7 números. Reinicia la numeració al començar any nou.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Anselm Clavé, 10. Lleida.  
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Dimensió, format i preu: 16-28 pàgines a dues columnes, 

amb cobertes. Conté sumari. Format: 28 x 18 cm. 

Subscripció: 6 pessetes/any. Estranger: 10 pessetes/any. El 

febrer de 1936, format: 23 x 45 cm. Subscripció: 2 

pessetes/semestre; 4 pessetes/any. Estranger: 5 pessetes/any. 

Llengua: Castellà.   

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Andrés Bellí. 

Redactors i col·laboradors: Andrés Bellí, Ignacio Cerezo, 

AGER, Dionisio Martín. 

Impremta: Impremta Iberia. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 

(agost de 1935). Any II: 2 (febrer 1936). 

Descripció: Periòdic d’especialitat, professional i tècnic. 

Tracta sobre agricultura, ramaderia i les activitats econòmiques, comercials i industrials que 

se’n deriven, així com dels preus i dels mercats. Inclou també qüestions legals i disposicions. 

Pretén ser el defensor del camp i dels seus treballadors. Conté les seccions: Curiosidades y 

procedimientos útiles, Notas informativas, Disposiciones oficiales, Consultas i Situación de los 

principales mercados. 

ESCOLA... (1935-1936) 

Subtítol: Publicació de treballadors de l’Ensenyança. 

Període de publicació: Primer número: agost de 1935. 

Darrer número: 8, març de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Pintor 

Morera. Lleida. Centre de subscripcions i correspondència: 

Carrer Casanovas, 119. Barcelona. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes. Format: 

33 x 20 cm.  

Llengua: Català.   

Editor: Federació Espanyola de Treballadors de l'Ensenyança 

i Federació Catalana de Treballadors de l’Ensenyança. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: J. Ferrer Carbonell, Pau X. 

Parramona, R. B. Ramos. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació d’esquerres i republicana. Frontpopulista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any II: 7 (febrer de 1936), 8 (març de 1936). 

Descripció: Periòdic portaveu dels ensenyants, de caràcter sindical, polític i social. Es mostra a 

favor del Front Obrer i Republicà d’Esquerres. En aquest sentit, l’editorial Per la victòria! del 

número 7 reflecteix netament la pròpia naturalesa de la revista i dels seus representats: “Estem 

en plena febrer electoral. El dia 16 de febrer dos grans fronts lluitaran acarnissadament. El front 

monàrquic-clerical-cedista. I el front obrer-republicà d’esquerres. El front del poble i el front de 

la reacció negra. Dos fronts, dos programes, dos règims. Ningú pot quedar al marge de la lluita. 

I menys el mestre. Tots dempeus. Lluitem al costat del front que defensa: la creació d’escoles. 

El laïcisme. I la dignificació moral i material del Magisteri. Pel triomf del dia 16 de febrer! Vota 

i propaga el front obrer-republicà d’esquerra.” No conté seccions.  
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RÀDIO LLEIDA (1935-1936) 

Subtítol: Emissora E.A.J. 42. 

Període de publicació: Primer número: setembre de 1935. Darrer número: 6, febrer de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 6 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de Blondel, 9. Lleida. 

Dimensió, format i preu: Format: 16 x 13 cm. Gratuït.  

Llengua: Català.   

Editor: Ràdio Lleida. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista cultural i comercial, propagandística i promotora de l’emissora radiofònica 

local. Resumeix i informa sobre les emissions, les activitats i la programació de Ràdio Lleida. 

Arran de la ocupació franquista i el posterior establiment del Nou Estat, esdevé Radio Lérida. 

Vegeu: SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 404.  

SPORT (1935) 

Subtítol: Setmanari esportiu. 

Període de publicació: Primer número: 16/09/1935. Darrer 

número: 2, 14/10/1935.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. Malgrat 

subtitular-se setmanari, entre ambdós exemplars se succeeix 

un mes.  

Número total d’exemplars: 2 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Pablo 

Iglesias, 13, 2a. Lleida. El número 2: Carrer Alcalde Costa, 2. 

Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

50 x 35 cm. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. El 

segon número, íntegrament en castellà.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Pitope, Sap, Sluy, Selativ. Crater, Framont, Tallat. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic esportiu que malgrat presentar-se com a setmanari entre ambdós números 

se succeeix un mes, fet que pot ser atribuïble a algun tipus de dificultat editorial. Tracta 

d’informació i crítica esportiva i es publica a redós de l’efervescència esportiva que inunda la 

ciutat per tal d’afavorir-ne la prosperitat. No conté seccions.  

ESFORÇ (1935) 

Subtítol: Portantveu de la Federació Catalana de Treballadors de Banca i Borsa. Adherida a 

la Federació Espanyola de Treballadors del Crèdit i de les Finances (Unió General de 

Treballadors). 

Període de publicació: No se’n té constància. L’únic número localitzat, el 2 (38) data de 

novembre de 1935. El número entre parèntesi talment indica que es tracta d’una segona època o 

d’una nova numeració per algun motiu desconegut, si bé no es pot confirmar.  
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Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Cavallers, 

13, principal. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

44.5 x 30 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Federació Catalana de Treballadors de Banca i Borsa. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: V. Lluch, J. S., X., Jordi 

Gibernau. Col·laboradors: Luis P. García-Lago. Corresponsal 

a Madrid: Miguel Navarro. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista i 

sindicalista.  

Localització i números consultats: FST. 2 (38) (novembre 

de 1935). 

Descripció: Revista sindical de caràcter professional, informatiu i formatiu, continuadora de la 

tasca d’Unió Bancària. L’entitat editora pertany a la Federació Espanyola de Treballadors del 

Crèdit i de les Finances, la qual està adherida a la UGT. No conté seccions.  

ACTIVITATS (1935-1936) 

Subtítol: Del Centre Excursionista de Lleyda “Pla i 

Muntanya”. 

Període de publicació: Primer número: novembre de 1935. 

Darrer número: s/n, abril de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància, atès que 

no van numerats.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 2-4 pàgines a una columna. 

Format: 18.5 x 11.5 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Centre Excursionista Pla i Muntanya. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: s/n (novembre de 1935), s/n (desembre de 

1935). Any II: s/n (març de 1936), s/n (abril de 1936). 

Descripció: Revista associativa i esportiva, de caràcter informatiu que tracta sobre les activitats 

del Centre Excursionista. Esdevé precursora de la tercera època del Butlletí del Centre 

Excursionista de Lleida, la qual reapareix finalment el juny o el juliol de 1936 malgrat que, 

d’acord amb Activitats, la voluntat havia estat editar-la des del gener de 1936. Aquesta, però, no 

es va poder materialitzar fins poc abans de l’alçament militar. No comprèn seccions.  

ORIENTACIONS (1936) 

Subtítol: Setmanari català. 

Període de publicació: Primer número: 13/01/1936. Darrer número: 27, 16/07/1936. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 27 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 80. Lleida. 
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Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 

39 x 28 cm. Subscripció: 2 pessetes/trimestre; 4 

pessetes/semestre; 8 pessetes/any. Número: 15 cèntims. A 

partir del número dos, format: 45 x 35 cm aprox. 

Llengua: Català.  

Editor: Joventut de la Lliga Catalana. 

Director i/o propietari: V. Ros i Balaguer. 

Redactors i col·laboradors: Marcel·lí Moreta, Dídac de 

Segarra, Carles Cardó, A. Llop, Albert de Sant Ruf, Manuel 

Florensa, El Senyor Veritats, Magí de Moragues, J. Albert, J. 

Torres de Cruells. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. En el darrer número: 

Impremta Mecànica. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista 

conservadora.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 

(13/01/1936) – 18 (13/05/1936), 20 (26/05/1936) – 22 (09/06/1936), 24 (23/06/1936) – 27 

(16/07/1936). 

Descripció: Setmanari polític propagador de les consignes de la Joventut de la Lliga Catalana, 

de la qual n’és portaveu. Es defineix com a continuador de la tasca de La Veu del Segre, òrgan 

de la Lliga. Conté les seccions: Informació Nacional i estrangera, Polítiques, Noticiari, 

Literatura, Esports, A cau d’orella, informació telefònica i D’Art. 

COLECCIONISMO (1936) 

Subtítol: Órgano de Club Filatélico y Numismático de 

Lérida. 

Període de publicació: Primer número: gener de 1936. 

Darrer número: 3, juliol de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Trimestral d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estoreria, 

3. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 24-36 pàgines a 1-2 columnes, 

amb cobertes i pàgines d’anuncis. Sumari. Format: 16.5 x 

10.5 cm.  

Llengua: Català i castellà.  

Editor: Club Filatélico y Numismático. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Ventura García-Tornel, Pedro 

Monge, Francisco Carreras y Candi, Andrés Arévalo, José 

Maria Joana, C. M., J. Majó Tocabens, Vicente J. Senabre, Javier Calicó, Eugenio Fojo, 

Antonio Bergés, Joaquín Espín, A. Tort, P. Arturo García, Luís Inglada. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Periòdic de l’entitat editora. Conté informació i pedagogia, així com treballs, 

estudis, articles, textos històrics i altres escrits sobre numismàtica i filatèlia. En el darrer 

número, eixampla el subtítol afegint: Revista premiada en la Exposición Filatélica Nacional, 

Madrid 1936. No conté seccions.  

EL CAÇADOR LLEIDATÀ (1936) 

Subtítol: Portantveu de la Societat de Caçadors de Lleida i sa Comarca. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1936. Darrer número: 3, juny de 1936. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.   

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Pintor 

Morera. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a 3 columnes. Format: 

27.5 x 18.5 cm. Il·lustrada. Subscripció: 2 pessetes/any. 

Número: 20 cèntims.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Societat de Caçadors de Lleida i comarca. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: M. Sol, Santiago Garcia, Torné, 

Secundino Rico, Pau Font. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.   

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció 

completa. 

Descripció: Revista associativa i professional que publica informacions locals i d’àmbit català 

útils per a l’aficionat a la caça. També lluita contra el caçador furtiu. Conté les seccions: 

Noticiari i Consells i advertències. 

UNIÓ AGRÀRIA (1936) 

Subtítol: Òrgan mensual de la Federació de Sindicats «Unió 

Agrària». 

Període de publicació: Primer i únic número: juny de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Mensual mancat de regularitat.   

Número total d’exemplars: 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de 

Blondel, Lletra B. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3-5 columnes. Format: 

40 x 29 cm. Gratuït per als socis.  

Llengua: Català.  

Editor: Federació de Sindicats Unió Agrària. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Sebastià Garsaball, Santiago 

Palacín. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista.   

Localització i números consultats: FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Publicació professional pagesa que pretén ser la guia de la pagesia treballadora de 

les comarques lleidatanes, tot marcant posicions i conductes a seguir. Lluita per la revisió dels 

contractes i n’informa als agricultors de la comarca per tal de dur-la a terme. Probablement, 

edita només un número atès l’esclat de la guerra. Comprèn les seccions: De les comarques i 

Oficina Jurídica. 

COMBAT (1936-1937, en dues etapes) 

Subtítol: Joventut Comunista Ibèrica (POUM). 

Període de publicació: Primer número: 25/07/1936. Darrer número (1a etapa): 161, 

30/01/1937. Primer número (2a etapa): 07/02/1937. Darrer número: 164, 15/02/1937.    

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. En la segona etapa: setmanari.   

Número total d’exemplars: 164 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 17. Lleida. 



220 
 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

51 x 38 cm. Número: 15 cèntims. En la segona època: 8 

pàgines a 4 columnes. 

Llengua: Català.  

Editor: Joventut Comunista Ibèrica. 

Director i/o propietari: Josep Comabella. Administradors: 

Francesc González i Francesc Ariño. 

Redactors i col·laboradors: Comitè Local de la JCI, Comitè 

Local del POUM, J. Bergadà, A. E. Alós, B. Pelegrí, Joan 

Farré i Gassó, Pau Xuriguera, Joan B. Xuriguera, Josep 

Maria Morlans, Baptista Aixalà, Antoni Ubieto, Pompeu 

Doladé, Angel Llac, Ricard Barqué, Baldomer Porta, Joan 

Roure, Jaume Trepat. Corresponsal al Front: Antoni Bobet.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista 

antiestalinista i revolucionària.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST / HAML. Col·lecció extensa. 

Descripció: Diari politicoideològic combatiu i revolucionari, òrgan de la Joventut Comunista 

Ibèrica adherida al POUM. Defensa el comunisme heterodox, atès que es contrari a la doctrina 

stalinista, a la qual s’enfronta obertament. Tracta d’informació general, centrada en la guerra, en 

la revolució i en les doctrines comunistes-poumistes. Tractament sindical i d’organització 

obrera. La segona etapa del diari s’esdevé d’ençà el 30 de gener de 1937, quan deixa de ser 

òrgan del POUM i n’és únicament de la Joventut, amb periodicitat setmanal. L’òrgan del partit 

és aleshores Adelante. Prèviament, però, en el número 57 (30/09/1936) i endavant, Combat se 

subtitula: Diari de la nit. Òrgan de la joventut comunista ibèrica (POUM). En la segona època, 

el subtítol fa referència al canvi òrganic de la capçalera, essent Orgue de la Joventut Comunista 

Ibèrica de Lleida. El 7 de novembre de 1936 publica un extraordinari per a commemorar el 

XIXè Aniversari de la Revolució Russa. Les principals seccions són: Sagetes al vol, Batallades, 

Informació Sindical Local, Informació de la Península, Noticiari de la ciutat, Comunicats 

oficials i Última Hora. 

U.H.P. (1936-1938) 

Subtítol: Órgano del Partido y Juventudes Socialistas 

Unificadas y Unión General de Trabajadores. 

Període de publicació: Primer número: 03/08/1936. Darrer 

número: 452, 13/01/1938. 

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 452 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Direcció: Casa del 

Poble. Democràcia, 15. Lleida. Redacció i administració: 

Carrer Alcalde Fuster, 6. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4-6 pàgines a 4-6 columnes. 

Format: 50.5 34.5 cm. Subscripció: 10.50 pessetes/trimestre. 

Número: 15 cèntims. D’ençà el número 264 (08/06/1937): 8 

pàgines a 5 columnes. Format: 35 x 28 cm. Subscripció: 3.50 

ptes/mes. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. A 

partir del número 290 (08/07/1937), íntegrament en castellà.  

Editor: PSUC, JSU i UGT. 

Director i/o propietari: Lluís García Lago. Sotsdirector: Manuel Culebra Muñoz.  

Redactors i col·laboradors: Pepo Aresti, Fidel González Caldero, Luis Segrià, Granier 

Barrera, Miguel Areste, Antoni Bonet. Col·laboradors: Frederica Montseny, Largo Caballero, 

Trifón Medrano, García Oliver. Primer president del comitè de redacció: Julián Vilasetrú 

Giménez. En formen part: José Sánchez i Pedro Salina. 
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Impremta: Impremta UHP. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista-marxista i antifeixista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (03/08/1936), 4 (06/08/1936) – 6 

(08/08/1936), 9 (12/08/1936), 18 (22/08/1936), 98 (25/11/1936) – 100 (27/11/1936), 102 

(30/11/1936) – 129 (31/12/1936). Any II: 134 (06/01/1937) – 138 (11/01/1937), 141 

(14/01/1937) – 147 (21/01/1937), 154 (29/01/1937) – 175 (23/02/1937), 180 (01/03/1937) – 217 

(14/04/1937), 219 (16/04/1937), 221 (19/04/1937) – 257 (31/05/1937), 259 (02/06/1937) – 261 

(04/06/1937), 263 (07/06/1936) – 264 (08/06/1937), 266 (10/06/1937) – 268 (12/06/1937), 270 

(15/06/1937) – 278 (24/06/1937), 280 (26/06/1937) – 284 (01/07/1937), 286 (03/07/1937), 287 

(05/07/1937), 289 (07/07/1937), 290 (08/07/1937), 346 (11/09/1937), 374 (14/10/1937), 376 

(16/10/1937). Any III: 443 (03/01/1938), 444 (04/01/1938), 451 (12/01/1938), 452 

(13/03/1938). 

Descripció: Diari de lluita i combat polític i ideològic que pretén orientar la marxa antifeixista. 

Tracta d’informació local i comarcal, noticiari sindical, informació general, notes diverses i 

disposicions oficials i està molt enfocat a les consignes i a la ideologia del partit i a la guerra. 

Publicació important per a conèixer la història de la ciutat en els primers moments de la guerra 

des del bàndol lleial, si més no, i per a conèixer la ideologia i les actuacions dels partits polítics 

que l’integren. A partir del número 145, (19/01/1937) se subtítula: Órgano del PSUC. (adherido 

a la Internacional Comunista) y portavoz de la UGT. A partir del número 290 (08/07/1937) 

canvia novament a: Diario de la noche. Portavoz de la UGT. Órgano del PSU. Adherido a la 

Internacional Comunista. Quan Lleida és ocupada pels franquistes la publicació es trasllada a 

Tàrrega on s’edita el darrer any de guerra. Comprèn les seccions: Editorial, Noticiario Sindical, 

Información local y comarcal, Información general, De la ciudad, Notas diversas, 

Disposiciones oficiales, Parentesis, La ciudad al dia, Parte de guerra, Nota internacional, 

Última hora, Vida sindical, Reportajes, Movimiento juvenil, Vida comarcal i Pàgina agraria. 

AGRUPACIÓ CICLISTA LLEIDATANA (1936) 

Subtítol: Missatger. 

Període de publicació: Primer número: 03/08/1936. Darrer 

número: 452, 13/01/1938. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. Només se 

n’ha localitzat el primer número al qual no hi consta la data 

de publicació. No obstant això, ha d’aparèixer a partir de 

l’agost de 1936, atès que indica que les excursions que 

s’organitzin s’anunciaran en els periòdics Acracia i UHP, els 

quals s’editen des d’aleshores. Tanmateix, no es pot 

confirmar si el butlletí apareix el 1936 o més endavant.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. Format: 

18.5 x 12 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Agrupació Ciclista Lleidatana. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: J. Florensa, Martín Florensa, M. Macaya. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (s/d). 

Descripció: Periòdic associatiu i esportiu d’informació cultural i ciclista. Tracta les activitats de 

l’Agrupació amb el propòsit de promoure els valors culturals i esportius entre el jovent. No 

conté seccions.  
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FETE (1936-1937, en dues èpoques) 

Subtítol: Secció de Lleida. 

Període de publicació: Primer número: 03/09/1936. Darrer 

número (1a època): 9, 29/10/1936. Primer número (2a 

època): 30/05/1937. Darrer número vist (2a època): 4, 

15/07/1937.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. En la 

segona època: quinzenari. 

Número total d’exemplars: 13 números, entre les dues 

èpoques.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Catalunya, 

20, 1a. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a 1-3 columnes. 

Format molt variable al llarg de la seva publicació: 48 x 32 

cm; 32 x 24 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Secció de Lleida de la Federació Espanyola de 

Treballadors de l’Ensenyança. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Barrull, Bergés Arderiu, Angela. J. Bobet, Angela, J. Gener. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació sindicalista i socialista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Primera època; any I: 1 (03/09/1936), 6 

(08/11/1936), 7 (15/11/1936), 9 (29/10/1936). Segona època, any I: 1 (30/05/1937), 4 

(15/07/1937). 

Descripció: Periòdic associatiu, professional i sindical, òrgan de l’entitat editora. El seu objectiu 

és educar i formar els seus afiliats. Relaciona la responsabilitat dels mestres en els actes dels 

homes i aposta per la purga d’aquells mestres que no serveixin a la revolució i que n’hagin 

influenciat als homes en contra, ja sigui per ignorància o per mala fe. Aplega les aspiracions 

professionals i de classe. Desapareix en primera època atès que la majoria dels seus redactors 

han estat destinats al Front. En la segona època, se subtitula: Full informatiu de la Secció de 

Lleida. Les principals seccions són: Noticiari, Secció Administrativa i Generals. 

ALAS ROJAS (1936-1937, en dues èpoques) 

Subtítol: Portavoz de la Aviación en el Frente Aragonés. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: Almenys, en segona època, 25 

números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes. Format: 

36 x 26 cm aprox. Número: 20 cèntims. La capçalera és tota 

de color vermell i entre les dues paraules del títol hi figura 

una gran estrella vermella de 5 puntes.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Aviació del Front Aragonès. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Rafael Ortíz de Landazuri, 

Francisco Piquer, Domingo Trillas, Senabre, Francisco 

Sentís, Alfonso de los Reyes. Corresponsal a Lleida i a 

Almacelles. 

Impremta: Impremta Alas Rojas. Artesa de Lleida.   
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Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, frontpopulista, sindicalista i 

antifeixista.  

Localització i números consultats: FST. Segona època, any II: 25 (27/07/1937).   

Descripció: Periòdic editat pels cossos d’aviació destinats al Front d’Aragó. Malgrat que la 

majoria de contingut és bèl·lic, també conté molta informació sobre el món dels avions i 

l’aviació: història, fotografia, tècniques, paracaigudisme, etc. Fins i tot els seus faedors han 

format un equip de futbol, UE Alas Rojas, del qual la revista en fa crònica esportiva. Amb tot, 

s’adreça als aviadors combatents al front i a la rereguarda. En l’únic número localitzat s’anuncia 

l’inici de la publicació del fulletó Manual de Parachutismo de Francisco Pérez Mur, de l’any 

1935. Si bé no es pot determinar la data d’inici, en tant que és portaveu de l’aviació al Front 

d’Aragó segurament s’inicia a finals d’estiu de 1936. Inclou les seccions: Página Técnica, 

Factores de la victória i Deportes. 

CARTELLERA D’ESPECTACLES (1936-1937) 

Subtítol: Servei municipal de teatres i cinemes de Lleida. 

Període de publicació: Primer número: 7/10/1936. Darrer 

número: 15, 13/01/1937.    

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 15 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Probablement, a l’Ajuntament. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una columna. Format: 

19.5 x 13 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica. Probablement, l’Ajuntament.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Arts Gràfiques Ilerda. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 3 (21/10/1936), 7 (18/11/1936), 13 

(30/12/1936). Any II: 15 (13/01/1937). 

Descripció: Setmanari cultural i comercial que pretén promocionar i donar a conèixer als 

ciutadans tots els espectacles artístics, cinematogràfics, musicals, teatrals, etc. que s’ofereixen 

setmanalment a la ciutat. Conté la secció de Noticiari.  

BUTLLETÍ ESTUDIANTIL (1936-1937) 

Subtítol: Òrgan de la Secció Estudiantil de la FETE. 

Període de publicació: Primer número: 01/11/1936. Darrer 

número: 7, 07/06/1937.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició irregular. 

Número total d’exemplars: 7 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Catalunya, 

20. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una columna. Format 

quart: 21 x 11 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Secció Estudiantil de la FETE.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Manuel Culebra, Fidel 

González, Josep Maria Blàvia, Antonio Garcia. 

Impremta: Impremta Casa d’Acolliment. Lleida. A partir del 

número 3 (22/01/1937): Generalitat de Catalunya. 
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Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista i sindicalista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (01/11/1936). Any II: 3 (22/01/1937) – 5 

(20/03/1937), 7 (07/06/1937). 

Descripció: Butlletí associatiu, escolar i estudiantil de marcat caràcter ideològic. La secció 

estudiantil és una secció política sindical que té com a objectiu formar consciència de classe 

dels estudiants. El seu esperit és: “Lluita per la unitat antifeixista. Adhesió a la causa popular i 

als Governs que la dirigeixen. Esperit de fraternitat jovenívola amb totes les organitzacions 

germanes. Amor a la cultura popular.” A partir del número 3, se subtítula: Òrgan de 

l’Associació d’Estudiants (Federació d’Estudiants de Catalunya) UGT. En el número 7 indica 

que ha estat un temps sense publicar-se per dificultats econòmiques i que reapareix amb canvis 

de format. No conté seccions.  

UNIDAD (1936) 

Subtítol: Portavoz de los Obreros y Campesinos de Aragón. 

Període de publicació: Primer número: 14/11/1936. Darrer 

número: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número.  

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda 

República, 39. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

45.5 x 31 cm. En el primer número indica que a partir del 

següent apareixerà amb major format i més pàgines. No s’ha 

pogut constatar. 

Llengua: Castellà.  

Editor: UGT.  

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista-marxista, proletària. Antifeixista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (14/11/1936).  

Descripció: Òrgan de les masses obreres i camperoles d’Aragó, amb la pretensió d’assolir la 

unitat obrera UGT-CNT. Defensa l’alliberament dels camperols i la victòria sobre el feixisme. 

Resulta important per a conèixer el pensament polític i les actuacions d’ambdues, així com el 

seu desenvolupament i funció durant la Guerra Civil. El primer número indica que es reparteix a 

les províncies i pobles aragonesos. Conté les seccions: Actividad de nuestras organizaciones i 

Noticiario postal de Rúsia. 

ADELANTE (1937) 

Subtítol: Organo del POUM de Lérida. 

Període de publicació: Primer número: 01/02/1937. Darrer 

número: 117, 16/06/1937.    

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 117 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Acadèmia, 

17. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 6 columnes. Format: 

50.5 x 31 cm. Subscripció: 3.50 pessetes/mes; 10,50 

pessetes/trimestre. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Castellà.  

Editor: POUM.  

Director i/o propietari: Joan Farré.    

Redactors i col·laboradors: J. Martínez, Juan Farré, Juan 
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Ventura, R. Ictus, Pompeyo Doladé, B. Pelegrí, Baptista Xuriguera, Ramon Magre. 

Impremta: No s’indica. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista revolucionària i antiestalinista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (01/02/1937), 3 (03/02/1937), 117 

(16/06/1937). 

Descripció: Diari de lluita política i bèl·lica frontal contra el feixisme i la contrarevolució 

burgesa republicana d’esquerres. Dirigit als obrers i als camperols de les comarques lleidatanes i 

d’Aragó. Defensa la revolució socialista i tracta els problemes ciutadans i culturals de Lleida. 

Substitueix Combat com a òrgan diari del partit a la ciutat. Comprèn les seccions: Editorial, 

Nota politica, Notas internacionales, Noticiario de la ciudad, Vida de la juventud, Calendario 

rojo, Espectáculos, Vida del partido, Última hora. 

AVANTGUARDA (1937) 

Subtítol: Butlletí interior de la JSU de Lleida. 

Període de publicació: Primer número: Març de 1937. 

Darrer número: No se’n té constància.    

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 1-2 columnes. Format 

quart: 21 x 15 cm.  
Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: JSU. 

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista-

comunista i antifeixista.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 (marcç de 1937). 

Descripció: Periòdic bèl·lic d’informació i de combat dirigit als militants i simpatitzants de les 

JSU a Lleida. Tracta la vida interna i externa de l’organització i el context contemporani. Conté 

“normes de treball, orientació tàctica constant i línies general de capacitació teòrica”, tot 

promovent la relació entre la joventut. També pretén organitzar una consciència orgànica fins 

aleshores absent i promoure la instrucció militar i la formació de cèl·lules per anar a lluitar al 

front. No conté seccions.  

EL REFUGIADO (1937) 

Subtítol: Boletín informativo del Comité Comarcal de Lérida 

(publicación periódica). 

Període de publicació: Primer número: 31/03/1937. Darrer 

número: 7, 16/08/1937.      

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. Es publica segons necessitat. 

Número total d’exemplars: 7 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Remolins, 

9. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 16-32 pàgines a una i dues 

columnes. Format: 27 x 15 cm. Número: 50 cèntims. El 

darrer número, a 25 cèntims.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Comité Comarcal de Lérida. 

Director i/o propietari: Pep Arestí. 
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Redactors i col·laboradors: G. Latasa, Pep Arestí, R. García. 

Impremta: Impremta de la Generalitat de Catalunya. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació frontpopulista. 

Localització i números consultats: FST. 1 (31/03/1937), 2 (15/04/1937), 4 (20/05/1937), 5 

(09/06/1937), 7 (16/08/1937).   

Descripció: Periòdic d’informació local, comarcal i provincial destinat a donar a conèixer els 

noms i les dades dels refugiats de guerra establerts a les comarques lleidatanes. Justifica la seva 

edició afirmant que cal resoldre el problema dels refugiats per estabilitzar l’economia. En el 

darrer número se subtitula: Boletín informativo de la «Oficina Administrativa d’Ajut als 

Refugiats» (publicación periódica). La secció principal és Correspondencia.  

AVANCE (1937) 

Subtítol: Semanario de la Juventud. Órgano del Comité 

Regional de las Juventudes Socialistas Unificadas de Aragón. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1937. Darrer 

número: 9, 18/06/1937.      

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 9 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Administració: 

Carrer Major, 24. Casp.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines de 2-4 columnes. 

Format: 40 x 29 cm aprox.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Comité Regional de las JSU Aragón. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Antonio Gracia Arregui, José 

Mongual, F. Garcipeon, José Orquín, José Aced, Juan M. 

Roma. Correponsal al Front d’Euskadi. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista, revolucionària i antifeixista.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 9 (18/06/1937).  

Descripció: Periòdic il·lustrat de lluita política, ideològica i de guerra. Tracta de la guerra, de la 

revolució i de la joventut des de la visió del comunisme aragonès. Comprèn notícies del front i 

del transcurs de la guerra. El número localitzat conté una gravat a pàgina sencera anunciant el 

1er Congrés Regional de les JSU d’Aragó, celebrat a Casp els dies 19 i 20 de juny de 1937. Les 

principals seccions que conté són: En defensa de la Cultura, Brigadas de Choque en el Campo, 

Correspondencia de Avance, Reflexiones, Actividad Juvenil. 

VANGUARDIA (1937, en dues èpoques) 

Subtítol: Órgano del Comité Regional de Aragón, del 

Partido Comunista de España (SEIC). 

Període de publicació: Primera època: no se’n té constància. 

Primer número (2 època): 14/05/1937. Darrer número (2a 

època): 13, 15/08/1937. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: En la segona època, 13 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: A Casp: Calle 

Vieja, 16. A Lleida: Avinguda de la República, 39. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3-5 columnes. 

Il·lustrada. Format: 45.5 x 28.5 cm. Número: 15 cèntims.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Comité Regional del Partido Comunista de España. 

Director i/o propietari: Conrado Dieste (Conseller 
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d’Indústria i Comerç del Consell d’Aragó). Més endavant: José Duque (secretari del Comitè 

Regional del PCE). 

Redactors i col·laboradors: Baltasar Miró, P. Murillo, Angel Sádaba, José Duque, Luís 

Almeida. Corresponsal a Terol i Barbastre.  

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació comunista i sindicalista.  

Localització i números consultats: FST. Segona època, número 1 (14/05/1937), 2 

(21/05/1937), 13 (15/08/1937).   

Descripció: Publicació gràfica de combat i de partit. Pretén donar veu a tots els antifeixistes 

d’Aragó i unir socialistes i comunistes per crear el partit únic del proletariat. Conté treballs 

doctrinals i notícies del partit i de la guerra. Posa força atenció al camp i als sindicats i dedica 

una pàgina a la Internacional Comunista, la doctrina i l’estratègia de la qual segueix. És hereva 

del Boletín Interior del Comité Regional de Aragón del Partido Comunista de España (S.E.I.C) 

publicat només dos mesos abans. La primera època de la publicació apareix durant l’any 1936, 

com indica en el primer número d’aquesta nova etapa, si bé únicament s’edita a Casp, per això 

no s’ha considerat. Les seccions principals són: El Partido, El Frente, El Campo, La Ruta 

Soviética, En la Internacional. 

BUTLLETÍ QUINZENAL DE LA UNIÓ D’EMPLEATS D’OFICINES I 

DESPATXOS UGT (1937-1938) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 15/06/1937. Darrer 

número: 15, 15/01/1938. Periodicitat i regularitat: 

Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 15 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. A 

partir dels darrers mesos de 1937, predomini del castellà. 

Editor: Unió d’Empleats d’Oficines i Despatxos. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Els redactors són els diversos 

secretaris de les seccions de la Unió, entre els quals Soledat 

Gavaldà (secretària femenina). 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista i 

sindicalista.  

Localització i números consultats: FST. Col·lecció extensa.  

Descripció: Butlletí professional i associatiu de caràcter sindical, que tracta i transmet les 

normes de disciplina i les consignes del Sindicat editor als seus afiliats. Comprèn un caràcter 

informatiu i formatiu, de lluita política i sindical; adherit a la UGT. A mesura que avança la 

guerra les preocupacions i ocupacions per la matèria bèl·lica i d’organització i lluita sindicals 

encarats a la victòria i a l’aixafament del feixisme esdevenen principals. No conté seccions. 

INDEPENDENCIA (1937) 

Subtítol: 27 División – 124 Brigada Mixta – 3er Batallón. 

Període de publicació: Primer número: 01/07/1937. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 39 x 28 cm aprox. A la capçalera, a 

la banda dreta hi apareix gravat un mapa de la Península Ibèrica. 



228 
 

Llengua: Castellà. 

Editor: El 3er Batalló de la 27a Divisió de la 124a Brigada 

Mitxa. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: V. Acín, Ramon Sánchez, 

Gustavo Lacasa, R. S., Miguel Cirac, Salanova, Benardino 

Jimeno, Antonio Sorinos, José Chalé, Ángel Torralba, J. 

Mateu, Salvador Puig.  

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, 

frontpopulista, obrerista i antifeixista.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 

(01/07/1937). 

Descripció: Periòdic editat pel cos militar adduït. Defensa el 

Govern del Front Popular, l’Exèrcit Regular Popular de la 

República i la independència de l’Estat contra els feixistes 

espanyols, italians i alemanys. Resulta un periòdic de guerra adreçat principalment als soldats i 

al front. Conté les seccions: Editorial i Episodios del campo faccioso. S’ha comprovat, en 

efecte, que el títol correcte és Independencia i no Independent, com indica Romà Sol. Vegeu: 

SOL, Romà: 150 años..., op. cit., p. 270.  

VENCER (1937) 

Subtítol: Órgano de la 123 Brigada Mixta. 27 Div. 

Període de publicació: Primer número: 07/07/1937. Darrer 

número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 6 pàgines a 2-3 columnes. Format: 

29.4 x 21.1 cm. Il·lustrada. 

Llengua: Castellà. 

Editor: La 27a Divisió de la 123a Brigada Mixta. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: A. Bustillo, Luís Soler. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 

(07/07/1937). 

Descripció: Publicació il·lustrada, política i militar dirigida als soldats de la 123a Brigada 

Mixta de l’Exèrcit Republicà. Defensa la República, l’Exèrcit i la cultura, els quals defineix 

com a garants de l’autèntica civilització. Comprèn les seccions: Editorial, Lo que cantan los 

soldados, En el mundo, Medio en serio, medio en broma. 

FORMACIÓN (1937-1938) 

Subtítol: Boletín interior del PSUC – Radio Lérida. (Internacional Comunista). 

Període de publicació: Primer número: 15/08/1937. Darrer número: extraordinari s/n 

(15/02/1938). 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat. 

Número total d’exemplars: Almenys, 3 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 1-2 columnes. Format: 22 x 17.2 cm. A partir del segon 

número (setembre-octubre de 1937): 4 pàgines a dues columnes. La fulla extraordinària sense 
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numerar compta amb dues pàgines, una en català i l’altra en 

castellà, amb la mateixa informació en ambdues, a 4 

columnes. 

Llengua: Castellà. D’ençà el número 2: Català i castellà, 

amb predomi del primer.  

Editor: PSUC. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Gràfica PSUC - UHP. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista-

comunista, revolucionària i antifeixista. 

Localització i números consultats: FST. Any I: 1 

(15/08/1937), 2 (setembre-octubre de 1937), Fulla 

Extraordinària s/n (15/02/1938). 

Descripció: Periòdic del PSUC a Lleida marcadament 

revolucionari. Es proposa com a instrument per a dirigir la 

revolució i llença consignes marxistes-leninistes i de la Internacional Comunista. Vetlla per la 

disciplina del partit i defensa i/o critica aquelles inquietuds íntimes i orgàniques que no 

serveixin al partit ni a la revolució. A partir del número 2 es catalanitza per complet inclòs el 

títol, esdevenint: Formació. Butlletí interior del PSUC - Radi Lleida. (Internacional 

Comunista). El seu lema és: Proletaris de tots els països: uniu-vos. L’extraordinari editat 

informa sobre les decisions preses en la Conferència de Lleida del partit celebrada pocs dies 

abans. No conté seccions. 

VIDA NUEVA (1937-1938) 

Subtítol: Órgano de la División 43. 

Període de publicació: Primer número: s/n, quarta setmana 

de setembre de 1937. Darrer número: s/n, 01/01/1938.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No s’en té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Comissariat de la 

División 43. Boltaña (Osca).  

Dimensió, format i preu: 8-16 pàgines a 3 columnes. 

Format: 30 x 20.5 cm. Gratuït. Il·lustrat. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Comissariat de la División 43.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: V. Latorre, J. Martín, Jacinto 

Longás, R. Verde, J. Polo, Modesto S. Monreal. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, 

frontpopulista, stalinista i proletària.  

Localització i números consultats: FST. Tercera època: s/n (quarta setmana de setembre de 

1937), s/n (segona setmana de desembre de 1937), s/n (01/01/1938).  

Descripció: Periòdic polític i il·lustrat centrat en la defensa del Govern de la República, el Front 

Popular i la Unió de la classe treballadora. Es dirigeix principalment als soldats de la Divisió. 

Els números localitzats, els quals no segueixen cap numeració, indiquen que el periòdic es troba 

en la seva tercera època d’edició. Tanmateix, no se n’han localitzat exemplars de les dues 

anteriors i no se’n pot determinar el període de publicació. L’exemplar del desembre del 1937 és 

un extraordinari en homenatge a la URSS i Mèxic en reconeixement al suport ofert a la 

República espanyola en el conflicte. Les principals seccions són: Editorial, Ejército Popular, 

Vida del Soldado, La Guerra, Figuras españolas. 
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SUPERACIÓN (1937-1938) 

Subtítol: Órgano de la 211 Brigada Mixta de Carabineros. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 5, març de 1938.   

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 4 columnes. Format: 

31.5 x 21 cm. Il·lustrat amb fotografies i dibuixos. Gratuït.  

Llengua: Castellà.  

Editor: 211a Brigada Mixta de Carabiners.   

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: S. Puente, José Lizondo, L. 

Rodríguez, Facundo Aragonés, José Aparicio, M. Rodríguez, 

R. Garrido, Isaac Pérez, Luís Galán, Antonio Benimeli, J. 

Martínez, Antonio Canadell, José González.  

Impremta: Impremta Proletària UGT. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista-marxista i frontpopulista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. 4 (01/02/1938), 5 (març de 1938). 

Descripció: Periòdic polític il·lustrat dirigit als membres de la 211a Brigada que actuen als 

fronts d’Aragó i Saragossa. Intenta elevar-ne l’esperit i mantenir els postulats marxistes. En el 

darrer número indica que per dificultats econòmiques no ha publicat l’exemplar corresponent al 

dia 15 del mes anterior. Les principals seccions són: Sanidad i Correspondencia. 

ADELANTE (1937) 

Subtítol: Órgano del Cuerpo de Carabineros. 

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Cos de Carabiners.   

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, frontpopulista, obrerista i 

antifeixista. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic editat pel Cos de Carrabiners, netament bèl·lic i bel·licista, tècnic, 

especialitzat i militar. Vegeu: SAGUÉS, Joan: Una ciutat en guerra. Lleida en la guerra civil 

espanyola (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2003, p. 477.   

JUVENTUD COMBATIENTE (1938) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 01/01/1938. Darrer número: 6, 07/02/1938. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 6 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de la República, 55. Lleida. Més endavant: 

Carrer Estoreria, 10. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 5 columnes. Format: 44.5 x 31.5 cm. Número: 25 

cèntims. 
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Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: JSU.    

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: Antonio Bitrià, José Font.  

Impremta: No s’indica. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana, 

socialista i antifeixista.  

Localització i números consultats: FST. Any I: 5 

(29/01/1938), 6 (07/02/1938).  

Descripció: Periòdic polític i gràfic editat per la Comisión de 

Educación del Soldado de la JSU. Se centra en la formació 

del soldat a través d’articles doctrinals de caràcter patriòtic. 

En el darrer número, el subtítol és: Periódico para los 

combatientes. Editado por la JSU. Conté les seccions: El 

Deporte, Cosas, Anécdotas, Crónicas de vanguardia i 

Trompazos. 

LA NOSTRA GENERACIÓ (1938) 

Subtítol: Butlleti Mensual de les JSUC. 

Període de publicació: Primer número: 15/02/1938. Darrer 

número: no se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de la 

República, 55. Lleida. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 1-3 columnes. Format: 

20 x 35 cm aprox. Número: 25 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: JSU.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: García-Lozano, J. B., Angel 

Pascual, Manel Salvadores, B. Fernández, Teresa Valls. 

Impremta: Impremta Proletària UGT. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista, 

antifeixista i frontpopulista. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (15/02/1938).  

Descripció: Periòdic polític i il·lustrat fet i destinat als joves desitjosos de justícia, pau, 

democràcia i guerra contra la guerra. Defensa el Front Popular i és portaveu de les JSUC de 

Lleida. Defensa els drets juvenils i democràtics i és hereu de 

Formació. El seu lema és: Unitat, organització i educació. 

La principal secció és Editorial.  

NUEVA ERA (1938) 

Subtítol: Portavoz de la 153 Brigada Mixta. 

Període de publicació: Primer i darrer número: Març de 

1938. 

Periodicitat i regularitat: Mensual mancat de regularitat. 

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Front de 

Saragossa.  

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a 3 columnes. Format: 

32 x 24 cm. Il·lustrada. Gratuït.  

Llengua: Castellà.   
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Editor: 153a Brigada Mixta.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: P. Panes, Vicente Guarner, A. G. Sanfeliu, Serafín Iniesta, Julio 

Sierra. 

Impremta: Impremta Obrera. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i comunista. 

Localització i números consultats: FST. 1 (març de 1938).  

Descripció: Periòdic polític i il·lustrat, dirigit als combatents de la unitat conferint diverses 

consignes de guerra. Netament comunista. Malgrat la seva pretensió mensual només publica un 

número, atès que poc després l’exèrcit franquista ocupa Lleida. Esdevé la darrera publicació de 

l’Exèrcit Republicà editada a la capital provincial. Conté les seccions: Editorial, La obra del 

Comisariado i Hablan los combatientes. 

BOLETÍN INTERIOR (1938) 

Subtítol: C. E. S. Lérida. Delegación del Este. 

Període de publicació: Primer i darrer número: 07/03/1938.  

Periodicitat i regularitat: Mensual mancat de regularitat. 

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estoreria, 

10, principal. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 1-2 columnes. Format: 

21 x 34 cm.  

Llengua: Castellà.   

Editor: JSU.    

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Ramón Barberà.  

Impremta: Impremta Proletària UGT. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista. 

Localització i números consultats: FST. 1 (07/03/1938).  

Descripció: Periòdic polític de rereguarda. Òrgan de les 

Joventut Socialistes Unificades i dels Clubs Socialistes Unificats. La seva missió és l’educació i 

l’organització de la joventut de l’exèrcit en el socialisme, així com procurar l’educació política 

dels soldats que van a la rereguarda per tal d’organitzar-los i que tornin al front. Malgrat la seva 

pretensió mensual només publica un número, atès que poc després l’exèrcit franquista ocupa 

Lleida. Esdevé la darrera publicació política republicana editada a la capital provincial. No 

conté seccions.  

RUTA (1938) 

Subtítol: Órgano de la FET y de las JONS. 

Període de publicació: Primer número: 19/04/1938. Darrer 

número: 4, 22/04/1938.  

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Direcció i 

Redacció: Delegació Provincial de Premsa i Propaganda: 

Rambla d’Aragó. Administració: Carrer Major, 75. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3-5 columnes. Format: 

46 x 32 cm. Il·lustrada Subscripció: 1 pta/mes, 10,50 

ptes/trimestre, 42 ptes/any. Número: 15 cts.  

Llengua: Castellà.   

Editor: FET y de las JONS.    

Director i/o propietari: No s’indica. 
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Redactors i col·laboradors: F. García Terán (Cap local de FET y de las JONS), Francisco 

Mora (Delegat Provincial de FET y de las JONS).  

Impremta: Impremta de la FET y de las JONS. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació falangista, nacionalsindicalista, franquista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 (19/04/1938), 4 (22/04/1938). 

Descripció: Diari informatiu i polític de partit i del règim, editat pocs dies després de l’ocupació 

de Lleida. Esdevé la primera publicació franquista apareguda a la ciutat i a la demarcació. Conté 

articles doctrinals sobre l’ideari del Nou Estat i és un ferm puntal dels postulats de José Antonio 

Primo de Rivera, incorporats pel Caudillo Franco al nou Estat. El seu lema, com el de l’Estat 

franquista, és: España Una, Grande y Libre. Inclou les seccions: Noticiario local, Cartel de 

Falange, Información general, Nacionalsindicalismo. 

HOJA INFORMATIVA MILITAR (1938) 

Subtítol: Del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón. 

Període de publicació: Primer número: 28/07/1938. Darrer 

número: 123, 18/12/1938. 

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 123 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Direcció i 

redacció: Avinguda Blondel, 33. Lleida. Administració: 

Carrer Major, 75. Lleida.    

Dimensió, format i preu: 2 pàgines a 5 columnes. Format: 

45.5 x 31.1 cm. Subscripció: 3 pessetes/mes. Número: 15 

cèntims. Des del número 11 i fins el 22 inclòs: 4 pàgines. 

D’ençà, novament 2 pàgines. 

Llengua: Castellà.   

Editor: Exèrcit d’Aragó. Patrocinador: General Moscardó, 

cap del sector. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Rafael García Serrano, Madrigal, El Tebit Arrumi, A. Montoliu, 

Francisco Mora (Delegat Sindicat Provincial cap de la CNS), Fernando Vázquez (Governador 

Civil), Alonso de Palencia, Manel Palau Torrelles.  

Impremta: Impremta Ruta de FET y de las JONS. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacional-sindicalista, falangista, franquista, 

militarista i feixista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció completa. 

Descripció: Diari militar, polític i gràfic, portaveu dels postulats de José Antonio Primo de 

Rivera i de l’Exèrcit d’Aragó. Editat sota els auspicis de FET y de las JONS. Inclou articles de 

caràcter doctrinal, abundant informació nacional, estrangera i local. Tracta sobre la victòria a la 

guerra i les accions al front i a la rereguarda. El número 53 és un extraordinari commemorant el 

segon aniversari de l’alliberament de l’Alcasser de Toledo. A partir de l’exemplar 82 se 

subtítula: Del Cuerpo de Ejército de Aragón. Esdevé precursor del diari falangista La Mañana, 

del qual n’anuncia l’aparició 3 números abans de desaparèixer. El seu lema és: España una, 

grande y libre. Les principals seccions són: Parte de Guerra, Cartel de Falange, Cartel 

General, Nota del día, Información general, Información local. 

BOLETÍN SINDICAL (1938-1946) 

Subtítol: C.N.S. Central Nacional-Sindicalista. 

Període de publicació: Primer número: 20/10/1938. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i regularitat.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Organización Sindical. Lleida. 
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Dimensió, format i preu: 20 pàgines a 3 columnes. Format: 

22.7 x 17.5 cm. Subscripció: 3.50 pessetes/any.  

Llengua: Castellà.   

Editor: Central Nacional-Sindicalista. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: León Palmar, E. Lahoz 

(Delegat local de la CNS), Francisco Mora, S. Farrús, Ángel 

B. Sanz (“Colaborador Nacional”), Federico Urrutia, 

Anesimo Redondo, Antonio Botín, José Palau. 

Impremta: Impremta Sol. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacional-

sindicalista, feixista i franquista.  

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Any I: 1 

(20/10/1938), 3 (15/12/1938). Any II: 4 (15/02/1939), 5 

(15/04/1939), 6 (15/05/1939).  

Descripció: Publicació nacional-sindicalista que conté textos 

doctrinals i sindicalistes, així com legislació i informació local i general. Tracta també de la 

guerra i llença consignes a favor de Franco i del feixisme. Inclou innumerables cites de José 

Antonio Primo de Rivera. El seu lema és: Una patria: España, Un Caudillo: Franco y un 

Estado: El Nacional-Sindicalista. El número 4 se subtitula: de la Central Nacional Sindicalista 

de Lérida. Saludo a Franco. ¡Arriba España! El número 5 és un extraordinari commemorant i 

celebrant la Victòria en la Guerra Civil. És vigent fins que l’1 de maig de 1946 és substituïda 

per Tarea. Les principals seccions són: Editorial, Secretaría Provincial de la CNS, Circulares y 

Ordenes de la CNS, Jefatura Provincial de la CNS, Sección Comercial de la CNS, Agricultura, 

Servicio Nacional del Trigo, Notícias. 

LA MAÑANA (1938-actualitat)5
  

Subtítol: Diario de Falange Española Tradicionalista y de 

las JONS de Lérida.  

Període de publicació: Primer número: 20/12/1938.  

Periodicitat i regularitat: Diari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: - 

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: 

Avinguda Blondel, 33. Lleida. Administració: Carrer Major, 

75. Lleida. A partir del número 168 (05/07/1939) centralitza 

l’administració, la redacció, la direcció i la impremta a: 

Rambla de Ferran, 39. Lleida.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 5 columnes. Format: 

45.5 x 31 cm. Subscripció: 3 pessetes/mes. Número: 15 

cèntims. En el número 165 (01/07/1939) i endavant, 

subscripció: 3, 25 pessetes/mes i número endarrerit: 25 

cèntims. En el número 169 (06/07/1939) anuncia que a partir 

del dia 11 del mateix mes apareixerà en nou format i amb 8 

pàgines d’extensió, per tal d’ampliar els continguts locals, nacionals i estrangers així com 

majors col·laboracions. D’ençà el 173 (11/07/1939): 8 pàgines a 5 columnes, amb major 

contingut local i amb una presentació que denota professionalització de l’empresa. Ha canviat 

l’estil de la capçalera, amb la lletra estirada, lineal i amb majúscules. 

Llengua: Castellà.   

Editor: FET y de las JONS. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

                                                           
5
 Les dades consignades sobre aquest diari corresponent al període d’edició adscrit en el present estudi; és 

a dir, els anys 1938 i 1939.  
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Redactors i col·laboradors: Els articles i textos no van signats. En les informacions oficials de 

les distintes organitzacions del règim apareix: el Delegado Provincial del CNS, el Jefe 

Provincial del SEU, el Delegado Provincial de OJ, entre d’altres.  

Impremta: Impremta Talleres La Mañana. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació falangista i franquista.  

Localització i números consultats: BHIEI / BPLL. Any II: 165 (01/07/1939) – 321 

(31/12/1939).  

Descripció: Diari polític del partit del règim i del 

Movimiento Nacional, substitut de la Hoja informativa 

Militar. És també portaveu de les consignes de José Antonio 

Primo de Rivera per tal de contribuir a la formació 

nacionalsindicalista del poble. Serveix l’interès nacional 

oferint conceptes clau i parlant de la veritat i la 

responsabilitat. Cada 1 d’abril publica un extraordinari 

commemorant la victòria en la Guerra Civil. En el número 

165 (01/07/1939) i endavant, subtítol: Diario Nacional 

Sindicalista de Lérida. D’ençà l’exemplar 173 (11/07/1939), 

al costat dret de la part superior de la primera pàgina, 

juntament amb el títol, inclou l’àliga del Movimiento 

envoltada del lema: Para Dios y el Cesar. Així mateix, a 

partir d’aquest número, el subtítol esdevé Diario 

Nacionalsindicalista de Lérida i incorpora noves seccions. 

Amb tot, entre les preexistents i les inserides, conté: 

Información de Barcelona, Deportes o Vida Deportiva, S.E.U., C.N.S., Cartelera 

Cinematografica o Cine, Información local, Ecos de la Falange, Página de la Sección 

Femenina, Página de las Organizaciones Juveniles, Noticiario, Azotea.  

 

MAFET (l’Urgell) 

LO PORTANOVES (1913) 

Subtítol: Periòdic quinzenal independent. 

Període de publicació: Primer número: 01/11/1913. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Avall, 21. Mafet. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. Format: 25 x 16 cm. A partir del número 

2: 8 pàgines a dues columnes. 

Llengua: Català. 

Editor: Partit Conservador. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta Majós i Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica, conservadora i monàquica.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’actualitat i d’informació política i literària. Es defineix com a catòlic, 

espanyol i català i combat l’anarquisme. El seu lema és: Déu, Pàtria i Pau.  Conté articles 

literaris, notes locals i Cròniques de la província. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: 

Història de la premsa..., op. cit., p. 473.  
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MAIALS (Segrià) 

EL PROPULSOR MAYALENSE (1918-1923) 

Subtítol: Boletín Oficial del Sindicato Agrícola “Fomento 

Mayalense” de Mayals (Lérida). 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 8, 19/08/1923. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat.  

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del 

Sindicat, 3. Maials. Seu del Sindicat Agrícola.   

Dimensió, format i preu: 32-64 pàgines a una columna. 

Format: 14 x 28 cm aprox.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. 

Editor: Sindicat Agrícola Fomento Mayalense. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: José Sales (President), José 

Aresté (Tresorer), Emilio Pla (Secretari). 

Impremta: Impremta Miró. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació cooperativista i sindicalista.     

Localització i números consultats: CCFM. Any V: 7 (01/10/1922). Any VI: 8 (19/08/1923). 

Descripció: Butlletí associatiu i professional, òrgan del sindicat editor i de caràcter sindical i 

cooperatiu. Conté, principalment, l’activitat econòmica de la Cooperativa i qüestions 

cooperativistes. També qüestions socials i locals relacionades amb el Sindicat, com ara la 

implicació d’aquest en la petició per a la construcció de carreteres que travessen Maials. La 

majoria de la publicació copsa els ingressos i les despeses produïts pel Sindicats al llarg de 

l’any. En el número 7 fa referència als ingressos i pagaments dels anys 1920, 1921 i 1922, fet 

que es deu, com explica, a un acord entre les Juntes Directives del Sindicat, de la Caixa 

d’Estalvis i de la dels Socors Mutus, ateses les crítiques rebudes pels comptes del Sindicat en 

aquells anys. Així mateix, dona a entendre que la situació econòmica de l’entitat no és la millor 

possible havent de vendre a preus baixos, fet que comporta crítiques i oposicions de molts socis. 

Per tal de tancar definitivament el conflicte, el butlletí publica altrament aquests comptes. En 

aquest mateix número també indica que l’1 d’abril de 1920 havia aparegut el quart exemplar del 

butlletí. Les principals seccions que conté són: Ingresos, Pagos o Gastos, Sección de la Caja de 

Ahorros, Sección de Socorros Mútuos, Sección de Pobres, Noves o Noticias i Necrológicas. 

 

MALDÀ (l’Urgell) 

SEGARRA (1925-1927) 

Subtítol: Periòdic quinzenal d’art i cultura i porta-veu dels interessos de la Comarca. Sense 

color política de cap mena. Sortirà els dies 10 i 25 de cada mes. 

Període de publicació: Primer número: 25/06/1925. Darrer número: 48, 10/06/1927. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 48 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 9. Maldà. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines amb portades, aquestes amb anuncis, a dues columnes. 

Format: 34 x 24 cm. Subscripció: 6 pessetes/any.  

Llengua: Català. 

Editor: Josep Maria Iglésias i Guizard. 
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Director i/o propietari: Josep Maria Iglésias i Guizard. 

Redactors i col·laboradors: Josep Maria Iglésias, Sanç 

Capdevila, Mossèn Francesc Bergadà, Emili Pascual, Antón 

Busquets, Josep Prats, Ramon Gaya, Salomó de Secà 

(pseudònim del propi Iglésias). Col·laboradors: Valeri Serra 

Boldú, Mossèn Anton Navarro, entre d’altres. 

Impremta: Impremta Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp.     

Localització i números consultats: BHIEI / EMBB / APJC. 

Col·lecció extensa.  

Descripció: Periòdic cultural i literari que conté informació 

comarcal, cròniques de les diferents localitats de la Vall del 

Corb i articles històrics i culturals de personalitats referents 

d’aquestes contrades. D’ençà el segon número, Sanç 

Capdevila i Mossèn Francesc Bergadà presenten, en 

entregues successives, la història del Castell de Maldà i del monestir de Vallbona de les 

Monges. El número 25 (25/06/1926) és un extraordinari en un homenatge “a la memòria del 

gloriós poeta català Mn. Jacinto Verdaguer.” El 47 (25/05/1927) n’és un altre en aquest cas 

dedicat al Reial Monestir de Vallbona de les Monges, el qual inclou nombroses fotografies. El 

darrer exemplar, justament dos anys després d’aparèixer, està dedicat “als difunts il·lustres de 

Maldà”, entre els quals hi figuren: Manuel Gaya i Tomàs, escrit per J. Iglésias, Josep Massot i 

Morera, escrit per B. F. de L., Joan Torra i Catà, escrit per J. i G. i Mossèn Esqué i Planes, escrit 

per J. I. (segurament J. Iglésias). D’acord amb el propi Iglésias, el quinzenari es deixa de 

publicar per qüestions governatives, si bé té la intenció de reprendre l’activitat malgrat que ja no 

reapareix. Les principals seccions són: Literàries o Aprenentatge literari, Acudits, Història i art, 

De casa nostra, Comarcals i Bibliografia. 

 

MENÀRGUENS (la Noguera) 

INQUIETUD (1935-1936) 

Subtítol: Escola Graduada de nens – Menàrguens. 

Període de publicació: Primer número: setembre de 1935. 

Darrer número: juny-juliol de 1936.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. El 

darrer número comprèn els mesos de juny i juliol. 

Número total d’exemplars: 10 números 

Adreça de la redacció i/o administració: Escola Graduada 

de nens. Menàrguens. 

Dimensió, format i preu: 12-14 pàgines més coberta i 

contracoberta de color vermell. Gratuïta. Format: 24 x 14 cm. 

En el darrer número indica que, de cara al proper curs, fixa 

una subscripció de 3 pessetes.  

Llengua: Català i castellà. 

Editor: Els alumnes i mestres de l’Escola.  

Director i/o propietari: Josep Casamajor (director de 

l’Escola), Lluís Aigé i Josep Server.  

Redactors i col·laboradors: Al llarg dels números hi col·laboren 69 nens i nenes entre 6 i 14 

anys, dels quals només 10 són noies. Alguns dels més asidus són: Joan Casals, Pepe Colom, 

Tomàs Gros, Isidre Cortada, Martí Santaulària, Josep Ripoll, Pere Munsó i Jaume Escoda, entre 

d’altres. Les noies són: Dolors Agulló, Antònia Buchaca, Ramona Calvís, Esperança Casamajó, 
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Maria Carme Colom, Magdalena Llovera, Teresa Munsó, Mercè Prats, Maria Vilanova i Loreto 

Torrent. 

Impremta: Impremta escolar. Menàrguens  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BC / ARCA / Edició facsímil. Col·lecció completa.    

Descripció: Revista escolar editada pels mestres i alumnes de l’escola graduada de la vila. És un 

recull dels treballs que es fan a l’escola i de temàtica diversa: ressenyes d’excusions realitzades, 

informacions sobre la vila –la Festa Major, les noves comunicacions, la Sucrera, etc.–, 

experiències i vivències pròpies i quotidianes dels alumnes, relats i historietes, etc. És la palestra 

de la concepció popular de l’escola, a l’estil del pedagog francès Célestin Freinet, defensada 

pels mestres promotors.  

La revista s’adreça sobretot als pares, conscient de la necessitat de vertebrar una comunitat 

educativa unida en pro del progrés instructiu dels infants però també de les famílies. De fet, les 

dues darreres pàgines de cada exemplar sovint s’adrecen als pares, cercant la mútua implicació i 

cooperació, atès que “Cal que, educadors i pares estiguin en constant contacte. Uns i altres hem 

d’unir tot l’esforç a fi de que el día de demà els vostres petits siguin ciutadans conscients.” És 

per això que impulsen finalment la constitució de l’Associació d’Amics de l’Escola, entre els 

mesos de març i maig de 1936, si bé la seva determinació és ràpidament condicionada i privada 

degut a la Guerra Civil. Altrament, és desig dels faedors de la revista l’intercanvi editorial amb 

d’altres produccions escolars d’arreu, per tal d’afavorir i eixamplar els coneixements educatius i 

pedagògics. Així, al llarg de la seva trajectòria Inquietud arriba, per exemple, a Cervera, Arbeca, 

Alguaire, Valls, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Palma de Mallorca, Vinaròs o 

Barbastre. Finalment, és remarcable que la publicació és sufragada pels propis mestres i 

impulsors del projecte, no rebent donatius desinteressats i diversos fins el maig de 1936. En el 

darrer exemplar anuncia que ha rebut un total de 52,65 pessetes.  

La naturalesa de la publicació la fa exempta de seccions, amb l’excepció d’Als pares com 

apartat de comunicació entre l’Escola i les famílies i l’única redactada pels mestres.  

 

MOLLERUSSA (el Pla d’Urgell) 

LA COMARCA DE URGEL (1896-1905, en dues etapes) 

Subtítol: Semanario de intereses morales y materiales. 

Període de publicació: Primer número: no se’n té constància. Darrer número (1a etapa): 1900, 

sense poder-ne precisar la data. Primera número (2a etapa): octubre de 1900. Darrer número: 

1905, sense poder-ne precisar la data.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 50 x 35 cm. 

Llengua: Castellà. 

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: Ignasi Calvís Jaques. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.     

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Publicació d’informació local i comarcal de caire general, tot i que preferentment 

agrícola. En la primera etapa inclou poesies de Mossèn Verdaguer. En la segona etapa és 

propera al catalanisme local i es relaciona amb el setmanari catalanista lleidatà La Comarca de 

Lleyda. Vegeu: CULLERÉS, Miquel Àngel: Cent anys de premsa periòdica a Mollerussa: 

1896-1996, Associació Cultural Zèfir del Pla d’Urgell, Mollerussa, 1998, p. 34; SOLDEVILA, 
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Jordi: Aigua, burgesia i catalanisme. Mollerussa, la construcció d’una ciutat (1874-1936), 

Edicions de la Universitat de Lleida, Patronat Josep Lladonosa, Lleida, 2015, pp. 137-138. 

REVISTA AGRÍCOLA DE URGEL (1908-1912) 

Subtítol: Publicación oficial del Sindicato General de 

Riegos. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1908. Darrer 

número: 46, febrer de 1912. Periodicitat i regularitat: 

Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 46 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Major. 

Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines, més cobertes a color, a 

una columna. Format: 21.3 x 14.7 cm. Subscripció: 3 

ptes/any. Per als síndics particulars 2 ptes/any.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Sindicato General de Riegos. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: F. Mir i Garriga, Vicente 

Crespo, E. Solà Sans, Jose Maria González, J. Casellas, Raul 

M. Mir, Eladi Homs. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.      

Localització i números consultats: BHIEI. Any III: 24 (abril de 1910) – 31 (novembre de 

1910). Any IV: 33 (gener de 1911) – 40 (agost de 1911), 43-44 (novembre-desembre de 1911). 

Any V: 45 (gener de 1912), 46 (febrer de 1912).  

Descripció: Revista associativa i professional editada per l’entitat sindical. Conté informacions 

científiques, de defensa dels interessos agrícoles de la comarca i notícies oficials. S’ocupa 

d’aspectes agrícoles i ramaders, d’elaboració de productes, de conreus, d’adobs, de la cria 

d’animals, de la climatologia, d’economia, etc. Esdevé la primera revista especialitzada de la 

història de la ciutat; un vertader mitjà de comunicació per divulgar els coneixements sobre el 

món agrícola. Els números 43 i 44 es publiquen junts en tant que estan dedicats al Projecte del 

Banc Nacional Agrari ideat pel diputat Josep Zulueta i presentat a la Federació Agrícola 

Catalana-Balear. Hi col·laboren, entre d’altres, el propi Zulueta i el senador Frederic Rahola. 

Les principals seccions de la revista són: Sección oficial, Notas varias i Nuestros mercados. 

FULLA DOMINICAL (1910) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna.  

Llengua: Català.  

Editor: Associació d’Eclesiàstics per a l’Apostolat Popular. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Editorial de X. Altés. Barcelona. Posteriorment: Editorial Anglada. Vic. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.      

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Revista religiosa i parroquial que tracta de l’Església com a institució, a més de les 

qüestions de la parròquia local. Aporta consells sobre el comportament humà i espais literaris, 

amb obres de Jacint Verdaguer i Miquel Costa, entre d’altres. També s’ocupa de les festes de la 
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setmana, comentaris sobre l’evangeli, sobre la doctrina cristiana, biografies del patró de la 

setmana, actualitat, lectures recomanades, bibliografia i avisos. És precedent de la publicació 

Vida parroquial. Vegeu: CULLERÉS, Miquel Àngel: Cent anys de premsa..., op. cit., p. 41.  

L’HERALT D’URGELL (1915) 

Subtítol: Defensor dels interessos de la Comarca. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.   

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines. Format: 20 x 12 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.      

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic d’informació general, d’àmbit local i comarcal. També conté literatura i 

actualitat. Vegeu: CULLERÉS, Miquel Àngel: Cent anys de premsa..., op. cit., p. 48. 

DEFENSA I GERMANOR (1915-1918) 

Subtítol: Publicació Quinzenal. Orga del Sindicat Agrícol de 

la Zona regable d’Urgell. 

Període de publicació: Primer número: 25/06/1915. Darrer 

número: 35, abril de 1918.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició irregular. 

Entre els números 12 i 13 passen dos mesos i entre el 14 i el 

15 un mes. 

Número total d’exemplars: 35 números. A partir del 

número 26 (15/12/1916): Mensual. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de Manel 

Bertrand, 12, Mollerussa. Seu del Sindicat. A partir del 

número 8 (10/10/1915): Carrer Salmerón, 2. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. La 

primera pàgina es dedica a publicitat i anuncis. Format: 30 x 

22 cm. Subscripció: 5 pessetes/any pels no socis. Gratuït als 

socis del sindicat. A partir del número 10 (10/11/1915): 8 

pàgines amb coberta i contracoberta. A partir del número 26 (15/12/1916), subscripció: 

2ptes/any. 

Llengua: Català.  

Editor: Sindicat Agrícola de la Zona Regable d’Urgell. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Enric Arderiu, Jaume Garret. 

Impremta: Impremta Ramon Saladrigues. Bellpuig. A partir del número 7 (25/09/1915): 

Tipografia de Vda. i Fills de Josep A. Pagès. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.       

Localització i números consultats: BHIEI. Any I: 1 (26/05/1915), 3 (25/07/1915) – 5 

(25/08/1915), 7 (25/09/1915), 8 (10/10/1915), 10 (10/11/1915), 12 (10/12/1915). Any II: 13 

(10/02/1916) – 21 (15/07/1916), 23 (15/09/1916) – 26 (15/12/1916). Any III: 27 (15/01/1917) – 

31 (15/05/1917), 33 (15/07/1917), 35 (abril de 1918). 

Descripció: Revista associativa i professional principalment agrícola, òrgan del sindicat editor. 

Defensa els interessos de la comarca i la germanor dels seus habitants, tot proposant una tasca 
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econòmica i social entorn aquesta idea. Conté articles fiscals, l’estat de collites, el conreu, els 

sistemes de regadiu, la lluita contra plagues, els acords de la Junta del Sindicat i les reunions, 

resolucions i activitats del mateix. Esdevé la darrera revista d’especialització agrícola 

mollerussenca del període. En el número 5 (25/08/1915) es dedica un article al representant a 

Corts del Districte de les Borges Blanques –o les Borges d’Urgell–, Francesc Macià. Des del 

número 26 (15/12/1916) el subtítol és: Publicació mesal. Orgue del Sindicat Agrícol de la Zona 

regable d’Urgell. Les principals seccions que inclou són: Ofertes i demandes, Els nostres 

Consultors, Mercats, Notes, Estat de les cullites i Notes agrícoles. A partir del número 7 

(25/09/1915) n’apareixen de noves: Informació vinícola de la Casa Arnó, Maristany i 

Companyia i Informació de cereals de la Casa Xancó i Calvís. 

LA TAROTA (1916-1917) 

Subtítol: Periòdic satíric humorístic i de la broma, defensor 

i advocat de les Dones. 

Període de publicació: Primer número: 12/08/1916. Darrer 

número: 22, 27/05/1917. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 22 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer dels 

Cunills, 59, 5è. Mollerussa. A partir del número 2: Plaça 

Major, 28. Mollerussa. Des del número: Plaça de l’Església, 

2. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes. Primeres 

i darreres pàgines amb anuncis i a color. Format: 32 x 21 cm. 

Número: 10 cèntims. Subscripció: “lo que vulguin”. A partir 

del número 2, preu del número a 10 cèntims. A partir del 

número 4, subscripció: 0.50 pessetes/any; 0.75 pessetes/any 

fora de la vila. El darrer número només conté 4 pàgines.  

Llengua: Català. El número 14 (11/02/1917) redacta la primera pàgina en castellà, tot deixant 

de banda l’humor per afirmar la necessitat de la neutralitat d’Espanya en la Primera Guerra 

Mundial. 

Editor: Entitat juvenil La Tarota. 

Director i/o propietari: Aníbal Álvarez. També Bartomeu. 

Redactors i col·laboradors: Cap de Ruc (Aníbal Álvarez), Fibló (Josep Torres), Salisi, S., 

Tanoca, Jotflic, Erisi, Baxiller, Raig de Lluna, Seti 1º, Williams, El Chico de la bata. 

Impremta: Impremta Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.       

Localització i números consultats: BHIEI / ACPU / BC. Any II: 14 (11/02/1917), 22 

(22/05/1917). 

Descripció: Revista humorística, la primera d’aquesta naturalesa de Mollerussa. No comprèn 

cap caire polític ni reivindicatiu, únicament festiu. S’ocupa de crítica social, burla els costums i 

maneres de fer amb ironia populista. La Tarota confronta amb Cap de Ruc, revista de 

característiques similars editada posteriorment i promocionada pel seu director i redactor Aníbal 

Álvarez (Cap de Ruc). Aquest fet, que enfronta els faedors de la primera amb el segon, divideix 

el moviment juvenil local en dos bàndols. Els atacs, retrets i rèpliques de La Tarota vers Cap de 

Ruc no cessen i acaben fent-se mutus, si bé finalment s’assoleix l’entesa entre ambdós sectors 

provocant la desaparició de les respectives publicacions i la reunificació del jovent 

mollerussenc. El número 17 de La Tarota, (19/03/1917) és un extraordinari dedicat als “firaires 

i forasters Pepetes i Josepets” en honor a Sant Josep. La publicació desapareix al·legant manca 

d’humor, paciència i diners. Les seccions més habituals són: Xafarderies, Amoroses, Fut-Bol. 

També n’apareixen: La Tarota ensumant, Cartes al director, Correspondència, Secció de breus, 

Damiselas, Modistes, sastreses, gorristas i demés arts i Castellanades.  
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CAP DE RUC (1917) 

Subtítol: Rebuznará una vez al mes. Defenderá al sexo 

«débil». Periódico satírico, humorístico y bufonesco. 

Auxiliará al sexo «fuerte». 

Període de publicació: Primer número: 18/01/1917. Darrer 

número: 11, 07/06/1917. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. A partir 

del número 3: Quinzenal.  

Número total d’exemplars: 11 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: “Se avisará la 

construcción”, atès el caràcter humorístic del periòdic. 

Dimensió, format i preu: 8-20 pàgines a 3 columnes. 

Format: 27 x 18.5 cm. Subscripció: 0.30 pessetes/trimestre; 

fora de la vila 0.45 pessetes/trimestre. Número 10 cèntims. A 

partir del núm 6 (22/04/1917): subscripció: 0,60 

ptes/trimestre. 0,75 ptes/trimestre fora. El darrer número: 4 

pàgines. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, alguns articles en català.  

Editor: Aníbal Álvarez (Cap de Ruc). 

Director i/o propietari: Aníbal Álvarez. També El Polit. 

Redactors i col·laboradors: Aníbal Álvarez, Josep Torres, E. Osta, J. Bosch. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida. A partir del número 2: Impremta Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.       

Localització i números consultats: BC. Col·lecció completa. 

Descripció: Publicació humorística i satírica que conté notícies d’esports, festes i moralitat; no 

s’ocupa de política. És portaveu de l’associació juvenil homònima impulsada des de la mateixa 

revista. Anuncia que pretén fer riure i agradar amb els seus rebuznos i, en referència a la 

joventut local, “Será portavoz de sus deseos, de sus aspiraciones. Alentará con su esfuerzo toda 

idea que tienda a desterrar el pesimismo y mal humor. [...].” En el número 3 se subtitula: 

Rebuznará quincenalmente. Defenderá al sexo «débil». Periódico satírico, humorístico y 

bufonesco. Auxiliará al sexo «fuerte».  

Cap de  Ruc és Anibal Álvarez, redactor de La Tarota que, per discrepàncies amb la seva 

direcció arran de la compaginació de la tasca periodística en ambdues revistes, acaba causant 

l’enfrontament entre els joves de La Tarota i els que segueixen a Álvarez, fet reflectit clarament 

en els diversos números coetanis d’ambdues publicacions. En el primer número, Cap de Ruc 

anuncia: “Según noticias de fidedigno y entero crédito, se propone dar de baja al socio de la 

“Tarota”. A. Alvarez por el solo hecho de publicar el mensual CAP DE RUC. [...]”, per bé que 

avisa que si és atacat s’haurà de defensar. Tant en el segon com en el tercer números, l’editorial 

és escrita per Álvarez replicant La Tarota en tant que aquesta l’ataca durament. Finalment, però, 

ambdues entitats s’acaben fusionant en una única associació posant fi a l’enfrontament entre el 

jovent local. S’uneixen, obliden i es perdonen, i les revistes desapareixen escenificant aquesta 

reconciliació. En el darrer número, Cap de Ruc reconeix que mor per l’afectació produïda per la 

desaparició de la seva mare, La Tarota, i se subtitula: El último rebuzno defenderá al sexo 

«débil» Periódico satírico, humorístico y burlesco. Auxiliará al sexo «fuerte». Les principals 

seccions són: Cap de Ruc en el Cine, Perdigonazos, Damiselas i Damiselos, Noticias, 

Mercados, Industria y Comercio, Generales.  

L’HEREU DE LA TAROTA (1917) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 
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Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.       

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar. 

Descripció: Publicació satírica continuadora de La Tarota, com el seu títol indica. Se’n 

desconeix l’aparició, si bé s’ha constatat que no és la publicació editada en motiu de la fusió de 

les dues agrupacions juvenils com afirmen Torrent i Tasis. La revista que en sorgeix és 

L’Abella. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 465. 

L’ABELLA (1917) 

Subtítol: Periódico satírico, humorístico y festivo. Organo 

de la Juventud. Defensor del bello sexo. 

Període de publicació: Primer número: 01/07/1917. Darrer 

número: 3, 29/07/1917. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Enjambre, 76. 

(Adreça inventada fruit del caràcter humorístic i festiu del 

periòdic). 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a 3 columnes. Format: 

27.3 x 18.6 cm. Subscripció: 0.60 pessetes/trimestre; fora de 

la vila: 0.90 pessetes/trimestre. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Agrupació juvenil L’Abella. 

Director i/o propietari: A... E... I... J... 

Redactors i col·laboradors: Juan Ferry, Josep Torres, 

Matildita, Isidre Vilaseca, A. Álvarez. P. Fons (perit agrícola). Corresponsal a les Borges 

blanques i Juneda: Juan Giral. Corresponsal a Torregrossa: Pedro Puig. Corresponsal a Bell-

lloc: Antonio Gimenez. Corresponsal a Linyola: Berdardino Llaudet. Corresponsal a Bellvís: 

Simón Salvia. Corresponsal a Barcelona: M. Mata. Corresponsal a Bellpuig: Enrique Ferrer.  

Impremta: Impremta Ramon Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.       

Localització i números consultats: BC. Col·lecció completa. 

Descripció: Periòdic satíric, humorístic i festiu que afirma no pretendre arribar a l’ofensa. 

Òrgan del jovent local reunificat en l’entitat homònima. En el primer número anuncia que “Los 

suscriptores de “Cap de Ruc” y “La Tarota” que no hayan terminado la suscripción con estos, 

recibirán en compensació L’ABELLA.” Conté informació general tractada des de l’humor, així 

com literatura, moral i política. També inclou articles moralitzadors i de comportament encarats 

a mares i infants. En el segon número publica un suplement titulat Hoja Agrícola de l’Abella 

que tracta sobre aquest món. La secció més rellevant és Damiselas y xafarderies, si bé també 

apareixen De re política, Latigazos, Sección Cine i Correspondencia.  

URGELL-SEGARRA (1918-1923) 

Subtítol: Periòdic quinzenal defensor dels interessos d’Urgell i la Segarra. 

Període de publicació: Primer número: 29/09/1918. Darrer número: 127, 23/09/1923.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 127 números. 
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Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Manuel 

Bertrand, 12, 1a. Mollerussa. A partir del número 50: Carrer 

Ferrer i Busquets, 43. Mollerussa. A partir del número 107: 

redacció a Plaça Major, 3. Mollerussa; i administració a 

Llibreria Dalmases. Mollerussa. A partir del número 119: 

Plaça Àngel Guimerà. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. D’ençà 

el número 7: 12-18 pàgines, amb 4 de publicitat. Format: 29.9 

x 21 cm. Subscripció: 3 pessetes/any. Número: 10 cèntims. A 

partir del número 28, el número a 15 cèntims i la capçalera de 

la publicació canvia i se li afegeix una il·lustració on s’hi 

representa el Canal d’Urgell que separa ambdues comarques, 

la xarxa de telefonia que les enllaça i el ferrocarril, i l’escut 

de Catalunya amb les 4 barres. El dibuix és obra del targarí 

Josep Güell. A partir del número 59, subscripció: 4 

pessetes/any. 

Llengua: Català.  

Editor: Agrupació Nacionalista L’Avenir. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Tomàs Reboll, Isidre Cuberes, Isidor Tàsies, Leonino, Enric 

Mestres, Mossèn Joan Pons, Tomàs Badia, Esteve Rubió, Llorenç Vilaró, Cristòfol Pons, Àlvar 

Recolta, Manuel Solà. Col·laboradors: Josep Comes, Josep Vall, Candelària Escolà, Domènec 

Pallerola.  

Impremta: Impremta Ramon Saladrigues. Bellpuig. Més endavant: Impremta Sauret. 

Mollerussa. Del 119 al 127: impremta J. Forn. Mollerussa. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i nacionalista radical.       

Localització i números consultats: BHIEI / ACPU. Col·lecció extensa de l’any 1919 i fins 

l’any III: 47 (18/07/1920). 

Descripció: Quinzenari d’informació local i comarcal marcadament cultural i literari. Defensa 

els interessos materials i morals de la comarca, Catalunya, les tradicions, la cultura i la llengua. 

És la revista amb major arrelament de l’època. Inicialment, el seu objectiu és defensar la 

construcció de la prolongació del ferrocarril Balaguer-Igualada passant per Mollerussa i Santa 

Coloma. En efecte, comarcalisme i nacionalisme configuren l’essència del periòdic. El número 

12 (16/03/1919) és un extraordinari dedicat a la vila de Mollerussa, en motiu de la Fira de Sant 

Josep. El gener de 1920 se celebra la segona Diada per la Llengua organitzada directament per 

Urgell-Segarra, en la qual hi participen personalitats polítiques i entitats d’arreu de la Plana de 

Lleida. A partir del número 77 (18/09/1921), apareix al subtítol: Primer periòdic adherit a 

l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. La seva desaparició està marcada pel Cop 

d’Estat militar de Primo de Rivera. Les principals seccions que inclou són: Agricultura o Plana 

Agrícola, Esport, Història de Catalunya, Noves indústries, Societat, Notícies Comarcals, Varies 

de Mollerussa, Secció nacionalista i Literària. 

HERALD D’URGELL –O HERALDO DE URGEL– (1918) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: Primer número: maig de 1918. Darrer número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines. Format: 20 x 12 cm.  

Llengua: Castellà.   

Editor: Partit Carlí. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 
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Orientació ideològica i/o política: Orientació carlina.       

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació general, d’àmbit local i comarcal que també s’ocupa de 

literatura i actualitat. S’edita poc abans de la dissolució del Centre Jaumí local i sembla contrari 

o almenys escèptic al catalanisme i als carlins que hi col·laboren. Vegeu: SOLDEVILA, Jordi: 

Aigua, burgesia i catalanisme..., op. cit., pp. 72-73.  

LA PERLA D’URGELL (1918) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines. Format: 31 x 20 cm. 

Llengua: Català.   

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.       

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal defensor dels interessos de la comarca. 

També tracta de literatura i política. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la 

premsa..., op. cit., p. 465; CULLERÉS, Miquel Àngel: Cent anys de premsa..., op. cit., p. 63.  

URGELL (1924-1925) 

Subtítol: Periòdic Científic, Literari, Agrícol, Comercial i 

d’informació de tota aquesta Comarca. 

Període de publicació: Primer número: 03/10/1924. Darrer 

número: 11, 21/02/1925.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 11 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Ferrer i 

Busquets, 19. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 16-24 pàgines a 1-2 columnes, 

publicitat en algunes pàgines. Format: 26.5 x 20.5 cm. 

Subscripció: 4 pessetes/ any. Fora de la vila, 5 pessetes/any. 

Número: 20 cèntims. El número dos: 8 pàgines. 

Llengua: Català.   

Editor: Redactors d’Urgell-Segarra.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Enric Mestres, Mossèn Joan 

Pons, Tomàs Reboll, Esteve Rubió, Emili Graells, Joan Baptista Albinyana, Antón Busquets, F. 

Castells. 

Impremta: Impremta J. Forn. Mollerussa. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista.        

Localització i números consultats: BHIEI. Any I: 2 (18/10/1924), 4 (15/11/1924) – 7 

(28/12/1924). Any II: 8 (11/01/1925), 9 (24/01/1925), 11 (21/02/1925).   

Descripció: Periòdic d’informació general i cultural de marcada reivindicació política de 

Catalunya malgrat el context dictatorial. Comprèn literatura, informació social dels pobles 

veïns, informació sobre Mollerussa i la seva actualitat. Pretén ser un “instrument d’intercanvi 

d’idees, d’expressió de pensaments o de discussió d’interessos d’elements escampats arreu en 

nostra comarca o més enllà.” Si bé no tracta directament sobre política conté tares catalanistes 
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considerables, fet que li suposa censura parcial. Esdevé continuador de l’obra d’Urgell-Segarra. 

Conté les seccions: Del Municipi o Notícies de la vila, De la comarca, Espectacles, Secció de 

Sports, Correspondència, Literàries o Assaigs literaris, Llegint la premsa, Del Jardí de les 

muses, Religioses i D’agricultura. 

LA VOZ DE URGEL (1926-1936, en dues etapes) 

Subtítol: Quincenal independiente defensor de los intereses 

de Urgel. Saldrá los dias 15 y 30 de cada mes. 

Període de publicació: Primer número: 15/05/1926. Darrer 

número: 237, 15/04/1936.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 237 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Impremta Ramon 

Saladrigues. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. 

Cobertes a color. Format: 25 x 18 cm. Subscripció: 6 

pessetes/any; 3.50 pessetes/semestre. Número: 25 cèntims. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. En la 

segona: català. 

Editor: Ramon Saladrigues.  

Director i/o propietari: Ramon Saladrigues. 

Redactors i col·laboradors: Isidre Cuberes (pseudònim 

Q.B.R. o "un mollerussenc"), Jordi de la Conca, Jaume Vila. Col·laboradors habituals: Emili 

Graells, Pere Espart, Reinalda Domingo, Francesca Vilaró, Maria Escolà.  

Impremta: Impremta Ramon Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. En la segona etapa: 

catalanista conservadora i catòlica, propera a la Lliga. 

Localització i números consultats: BHIEI / ACPU. Any VII: 158 (30 novembre 1932). Any 

VIII: 163 (15 febrer 1933), 164 (28 febrer 1933), 169 (15 maig 1933), 174 (30 juliol 1933), 178 

(30 setembre 1933), 180 (30 octubre 1933). Any IX: 203 (30 octubre 1934), 206 (30 novembre 

1934). Any X: 209 (15 gener 1935), 210 (30 gener 1935), 211 (15 febrer 1935), 213 (15 març 

1935), 221 (15 juliol 1935) – 226 (30 setembre 1935). Any XI: 231 (15 gener 1936), 232 (30 

gener 1936), 237 (15/04/1936).  

Descripció: Revista d’informació local i comarcal de caràcter cultural, editada promoguda i 

dirigida per l’impressor bellpugenc Ramon Saladrigues. Comprèn la voluntat de vetllar pels 

interessos de la comarca i aspira a ser-ne la portaveu, tot respectant els poders públics i les 

autoritats. Experimenta una primera etapa des de l’aparició i fins el gener de 1931, tot mostrant-

se apolítica i bilingüe. Malgrat tot, rebutja la dictadura i copsa el clima sociopolític candent 

favorable a una nova etapa de normalitat que garanteixi els drets individuals i col·lectius. 

D’ençà inicia una transformació estructural i editorial, atès que en el marc sociopolític previ a la 

proclamació de la Segona República es polititza progressivament i abraça el catalanisme 

moderat. Aquest fet propicia també la catalanització completa del seu contingut i del títol, tot 

esdevenint: La Veu d'Urgell. Quinzenal independent defensor dels interessos d'Urgell. Sortirà 

els dies 15 i 30 de cada mes. A més d’incorporar la temàtica política també s’ocupa de 

l’actualitat, de religió, de literatura, de cultura i d’agricultura. Durant el bienni republicà de 

dretes pateix la censura política i afirma que la limitació de la manifestació oral i escrita és un 

fet. El 15 de maig de 1933 edita un extraordinari celebrant el seu setè aniversari. Tracta de tot el 

què s’ha aconseguit en aquests 7 anys i pel qual la publicació ha lluitat. També ofereix una visió 

de Mollerussa i de la història de l’Urgell. Les seccions de la primera etapa són: Noticias locales 

i comarcales, Literària, Preus dels mercats local i comarcal. En la segona, són: Agrícola, 

Tècnica, La Política, Notícies locals, Literàries. 
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JOVENTUT (1928-1931) 

Subtítol: Periòdic quinzenal. 

Període de publicació: Primer número: abril de 1928. Darrer 

número: maig de 1931. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 51 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Jacint 

Verdaguer, 5. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. La 

coberta, a una. Format: 25.2 x 18.8 cm. Subscripció: 2.50 

pessetes/any; fora de la vila, 3 pessetes/any. Número 0.10 

pessetes. L’extraordinari: 25 cts. 

Llengua: Català. 

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Ramon Saladrigues. 

Redactors i col·laboradors: Jordi Argota, Jordi Montserrat, 

Joan Esquirol, Lluís Bossa, Pau Domingo. 

Impremta: Impremta Francesc Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: BC. Any III: 48 (29/03/1930), 51 (10 de maig 1930). 

Descripció: Periòdic d’informació i de joventut que s’ocupa de societat, esports, informació 

municipal i comarcal, religiosa i vida quotidiana. Durant la dictadura pateix censura 

governativa. El número 51 és un extraordinari per a celebrar tres esdeveniments realitzats quasi 

simultàniament: d’una banda, la festa que prepara el FC Mollerussa, de l’altra, els actes que els 

alumnes i exalumnes dels Germans de les Escoles Cristianes celebren commemorant el seu 25è 

aniversari i, finalment, la Festa Major de la localitat. S’anuncia que els beneficis obtinguts de la 

seva venda es donaran al FC Mollerussa. En l’extraordinari hi col·laboren figures com Fermí 

Palau Casellas, Isidori Tàssies i Francesc Xavier Rubies. Les principals seccions del quinzenari 

són: Clixés, Crònica, De societat, D’esport, Religioses, Necrològiques i De la comarca. 

VIDA PARROQUIAL (1928-1935, 1939, en dues etapes) 

Subtítol: Revista setmanal catòlica que’s publicará a 

benefici del nou Temple aprobada i beneïda per l’Exm. Sr. 

Bisbe de Solsona. 

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número (1a etapa): 380, 11/08/1935. 

Primer número (2a etapa): 09/04/1939. Darrer número: no 

se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 381 números entre 

ambdues etapes. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Manuel 

Bertrand, 12. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 4-6 pàgines, més coberta i 

contracoberta amb anuncis. Format: 25 x 17.5 cm. 

Subscripció: 6 pessetes/any; fora de la vila: 7 pessetes/any. 

Número: 10 cèntims. 

Llengua: Català. En la segona etapa: castellà.  

Editor: Parròquia de Mollerussa, aprovada i beneïda pel Bisbe.   

Director i/o propietari: Reverend Josep Pintó.  

Redactors i col·laboradors: els articles els signen el President de la Cambra de Comerç de 

Lleida i els socis de la Delegació de Mollerussa: Tomàs Badia, Isidre Cuberes, Manuel Solà, 

Pau Domingo i Cristòfor Pons. 
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Impremta: Impremta Josep Forn. Mollerussa. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: BC. Col·lecció extensa.  

Descripció: Publicació religiosa que informa sobre els moviments parroquials i conté articles 

sobre moral i litúrgia cristiana. D’ençà la proclamació republicana, es mostra molt contrària a 

les lleis laiques de la societat i també de l’educació, del socialisme i les esquerres i dels obrers i 

proletaris locals que atempten contra els seus drets i institucions. És suspesa durant el 1932, 

desapareixent uns mesos. El número 367 (12/05/1935) és un extraordinari per celebrar la 

festivitat de Sant Joan Baptista de la Salle del Col·legi de Sant Josep. En segona etapa, 

reapareix el 1939 un cop finalitzada la Guerra Civil, iniciant  numeració i amb el subtítol Año de 

la Victoria. Después de la liberación. El primer número d’aquesta nova etapa afirma que el 

1932 pateix un silenci forçós degut als mals comesos pels revolucionaris rojos de Mollerussa. 

Conté les seccions: Santoral, Actes litúrgics de la setmana, Moviment parroquial, Litúrgia 

cristiana, Actes a Realitzar.  

LA NIT DEL DISSABTE (1931) 

Subtítol: Setmanari independent. 

Període de publicació: Primer número: 02/05/1931. Darrer número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Guia Manresana. Mollerussa. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a una i dues columnes. Format: 31.5 x 22.3 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: No se’n té constància.   

Director i/o propietari: No se’n té constància.   

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.   

Impremta: No se’n té constància.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic d’informació general, cultura i política mancat d’orientació política. Tracta 

i analitza la situació viscuda durant la dictadura i la d’aleshores amb la República. Vegeu: 

CULLERÉS, Miquel Àngel: Cent anys de premsa..., op. cit., pp. 86-89. 

BUTLLETÍ DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ I 

INDÚSTRIA A MOLLERUSSA (1934-1936) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: gener-març de 1934. 

Darrer número: 7, febrer de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Trimestral d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 7 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Delegació de la 

Cambra de Comerç i Indústria a Mollerussa.  

Dimensió, format i preu: 16-32 pàgines a dues columnes. 

Conté nombroses pàgines de publicitat i anuncis. Format: 

24.7 x 17.2 cm. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: Delegació de la Cambra de Comerç i Indústria de 

Mollerussa.   

Director i/o propietari: Tomàs Badia.   

Redactors i col·laboradors: Tomàs Badia, J. Pujol, Manuel 

Solà, Isidre Cuberes, Pau Domingo, Cristòfol Pons. 

Impremta: Impremta Josep Forn. Mollerussa.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  
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Localització i números consultats: ACPU. 1 (gener, febrer, març 1934), 2 (abril, maig, juny 

1934), 3 (juliol, agost, setembre 1934), 4 (octubre, novembre, desembre 1934), 5 (gener, febrer, 

març 1935), 6 (abril, maig, juny 1935). 

Descripció: Butlletí professional, òrgan de l’entitat editora. Treballa i vetlla per la protecció, la 

difusió i la projecció del comerç i la indústria de Mollerussa i comarca, i per atansar la 

Delegació als seus membres i a la ciutadania. En aquest sentit, anuncia que “[...] procurarem 

sempre fer-nos ressò de totes les iniciatives i projectes que tendeixin a dignificar i enrobustir ço 

que nosaltres representem, així com també donarem a conèixer totes les lleis i disposicions de 

caràcter social i econòmic que afectin directament o indirecta la nostra classe social. [...].” La 

Delegació de la Cambra és un dels principals motors que impulsen i lluiten per la capitalitat 

econòmica, política i administrativa de Mollerussa al llarg del debat públic entorn de la 

comarcalització del Principat. La majoria dels seus redactors formen part de la burgesia 

comercial i industrial local, màxima interessada en la funció exercida pel butlletí. La majoria 

també s’adscriu en el nacionalisme local, tant d’esquerres com de dretes, i alguns són redactors 

de Vida Parroquial, fet igualment significatiu. Conté cròniques econòmiques, laborals, 

disposicions fiscals i industrials de Catalunya i de l’Estat, així com la secció Noticiari sobre els 

membres, les activitats, consells i estat de comptes de la Delegació.  

 

MONTOLIU DE LLEIDA (el Segrià) 

COLECCIÓN ESCOLAR DE LIBROS VIVIDOS (1932-1934) 

Subtítol: ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS, MONTOLIU 

DE LÉRIDA. Publicación mensual. Redactada e ilustrada en 

colaboración por los alumnos de los tres primeros grados.   

Període de publicació: Primer número: octubre o novembre 

de 1932. Darrer número: gener o febrer de 1934.  

Periodicitat i regularitat: mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància, atès que 

els exemplars no van numerats. Probablement, entre 12 i 14 

números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Escola Nacional 

de nens de Montoliu de Lleida.  

Dimensió, format i preu: Entre 34 i 38 pàgines a una 

columna, amb coberta i contracoberta. Format: 24 x 14 cm. 

Gratuïta. Les pàgines no van numerades. Conté dibuixos 

realitzats pels propis alumnes.  

Llengua: Castellà. 

Editor: els nens i nenes de primer, segon i tercer grau de l’escola de Montoliu de Lleida.  

Director i/o propietari: Mestre José de Tapia.  

Redactors i col·laboradors: els alumnes de l’escola; nens i nenes entre 6 i 14 anys: Ramon 

Ardébol (8 anys), Pepito Modol (8 anys), Jesus de Tapia (10 anys), Amelia de Tapia (11 anys), 

Magí Farré (13 anys), Jaime Gort, Antonino Romero (8 anys), Marcel Guiu (7 anys), Manuel 

Vila (11 anys), Bartolomé Modol (10 anys), Agustín de Tapia (8 anys), Miguel Romero, José 

Guiu (8 anys), José Capdevila, Anastasio Modol (11 anys), Romà Bobet (10 anys), Ramon 

Farré (12 anys), Ramon Modol (13 anys), Antonio Cardet (10 anys), Anastasio Bobet (9 anys), 

Aleix Bobet (7 anys), Amadeu Boldú (14 anys), Mateu Modol (12 anys), Anastasio Capdevila 

(9 anys). El mestre José de Tapia també redacta algun breu escrit, esporàdicament.  

Impremta: Impremta escolar Freinet de Montoliu de Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Mancat d’ideologia en aquest camp.  

Localització i números consultats: Edició facsímil. s/n (abril de 1933), s/n (maig de 1933), s/n 

(juny-juliol de 1933). A l’APCF de Montoliu es conserva l’exemplar de l’abril, que altrament 

no és complet.  
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Descripció: Publicació escolar editada pels alumnes de l’escola de Montoliu de Lleida entre les 

darreries de 1932 i les primeries de 1934, tot coincidint amb l’estada al poble del mestre José de 

Tapia Bujalance. Aquesta revista esdevé un exercici experimental de la implementació de la 

pedagogia i la metologia Freinet a les aules durant la Segona República. Així, com la resta de 

revistes escolars que apareixen en aquests anys sota aquests preceptes, realitza nombrosos 

intercanvis d’exemplars amb d’altres escoles lleidatanes, catalanes, espanyoles i fins i tot 

estrangeres –una, en concret, de França–. Amb tot, el mestre de Tapia, amb la participació 

essencial dels alumnes, constitueix una Cooperativa Escolar per tal de facilitar la compra de 

material propi de la tècnica Freinet. Aquesta és presisida per l’alumne de tercer grau Amadeu 

Boldú (14 anys).  

El contingut de la revista és format per contes i historietes, descripcions quotidianes i vivències 

dels alumnes tant dins com fora d’escola, relació dels intercanvis de revistes escolars establerts i 

opinió personal dels alumnes sobre les mateixes, descripcions d’animals, etc. Entre els textos 

que s’hi inclouen, alguns de molta qualitat i extensió com els que narren el terratrèmol patit al 

Japó i la consegüent descripció del país asiàtic, convé destacar el conte elaborat amb la 

col·laboració dels alumnes de segon grau (de 8 a 11 anys) de l’escola de Bell-lloc d’Urgell, de 

la qual n’era la mestra la pedagoga, sindicalista i política Dolors Piera. Les dates estimades 

d’inici i de desaparició de la revista, el facsímil dels números localitzats i altres dades referents 

s’han extret del minuciós estudi de la revista i de l’escola de Montoliu realitzat per Fernando 

Jiménez; vegeu: JIMÉNEZ, Fernando: ¡Allí teníamos una imprenta! Cuadernos Freinet de los 

escolares de Montoliu de Lérida, Tanteo México-España, Ciutat de Mèxic, 2016. D’acord amb 

l’autor, aquesta revista és el primer exponent de publicació escolar realitzada amb impremta i 

tècnica Freinet a l’Estat espanyol.  

 

OS DE BALAGUER (la Noguera) 

ALBADA (1933-1936) 

Subtítol: Revista infantil il·lustrada. Surt cada mes.  

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Escola nacional de nois d’Os de Balaguer.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català i castellà.   

Editor: Mestre Jacint Pallejà.  

Director i/o propietari: Mestre Jacint Pallejà.  

Redactors i col·laboradors: Alumnes de l’escola; nens i nenes entre 6 i 14 anys. Entre ells, 

Antoni Tresens.  

Impremta: Impremta escolar Freinet.   

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: S’han localitzat exemplars a l’Arxiu Miquel Deyà de 

Palma de Mallorca, si bé la seva consulta és actualment restringida, fet que l’ha impossibilitada. 

Descripció: Publicació escolar redactada i editada pels nens i nenes de l’escola de la vila; entre 

30 i 40 alumnes en total. És promoguda i supervisada pel Mestre Jacint Pallejà, membre del 

Grup de mestres Batec de Lleida inspirat i guiat per la renovació de la pedagogia i la 

metodologia educativa basada en les tècniques de Célestin Freinet. Per tal de difondre les noves 

idees implementades la revista s’intercanvia amb d’altres publicacions d’escoles catalanes i 

espanyoles, però també alguna de francesa i portuguesa. El seu contingut se centra en textos de 

temàtica diversa: vivències pròpies dels alumnes, ressenyes sobre algun esdeveniment o situació 

determinats, contes i històries inventades, excursions realitzades, etc. D’acord amb les dades de 

Fernando Jiménez, ha conegut tres exemplars d’Albada, sense numerar, els quals apareixen 
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entre setembre de 1934 i març de 1935. Vegeu: JIMÉNEZ, Fernando: Batec. Historia de vida..., 

op. cit., p. 57 (nota 118; peu de pàgina).  

 

PINELL DE SOLSONÈS (el Solsonès) 

LA VERDAD (1918-1920) 

Subtítol: Periódico defensor de los intereses de Solsona y su 

Comarca. 

Període de publicació: Primer número: 01/02/1918. Darrer 

número: 56, 06/05/1920.  

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat. Aproximadament, es publica cada 7-12 dies, 

depenent del número.  

Número total d’exemplars: 56 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Llobera, 6. 

Solsona. A partir del número 2: Carrer Llobera, 1, 1a. 

Solsona. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

43cm x 30cm. Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 

0.15 pessetes. Endarrerit: 0.25 pessetes.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Partit Liberal.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Perilo  (Sr. Moreu), kukablanka, Goal Kick. Col·laboradors: 

Ramon Riu, Daniel Riu, Miguel Balaguer Riu, Pascual Riu.  

Impremta: Impremta Boixeda. Manresa.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal i autonomista. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal i polític, òrgan dels liberals a la comarca. 

Apareix a Pinell però es difon principalment a Solsona i la seva edició s’ha d’entendre en el 

marc de la pugna municipal amb els regionalistes. Defensa les obres públiques, sobretot de 

comunicació i carreteres, impulsades i creades a Solsona pels liberals i en demana el suport 

popular, així com per al diputat a Corts Daniel Riu, al qual considera el seu valedor. En les 

eleccions del districte de 1919, fa campanya pel candidat popular Joan Serradell. Altrament, 

critica la Lliga Regionalista i el seu òrgan periòdic a la comarca, Lacetània, al qual acusa de 

voler monopolitzar el catalanisme i l’autonomia. En aquest sentit, La Verdad es considera 

autonomista sempre pensant en el conjunt dels pobles d’Iberia. Talment, les acusacions entre 

ambdues publicacions són mútues i constants; Lacetània critica, per exemple, “[...] que de 

«Periódico independiente» ha passat a ésser «dependiente de la Unión Monàrquica Nacional», 

que equival a dir, contrari als interessos de Catalunya.” Entre el número 54 (25/11/1919) i el 55 

(10/04/1920) se succeeixen pràcticament 5 mesos, fet atribuïble a la conflictivitat social a 

Solsona entre els treballadors i la Patronal, a la qual representa l’òrgan liberal. La seva 

desaparició pot estar relacionada amb el dur atac que realitza en el seu darrer número vers 

l’actuació del Tribunal Suprem de l’Estat en contra del Codi Civil Català. Conté les seccions: 

Burla burlando, Nuestro interés i Noticias. Altres seccions menys habituals són: Sección libre i 

Del Municipio. 
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POBLA DE CÉRVOLES, LA (les Garrigues) 

LA PARRÒQUIA (1918) 

Subtítol: Butlletí de les Parròquies d’Albí, Cervià, Pobla de Cérvols, Vilosell i Vinaixa. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 2 pàgines. Format: 31.5 x 21.5 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: la Parròquia.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta particular d’un sacerdot de la vila. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista parroquia, religiosa i cultural, de caràcter formatiu i informatiu. Vegeu: 

TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 430.  

 

POBLA DE SEGUR, LA (el Pallars Jussà) 

LO PIRINEU CATALÀ (1914-1915) 

Subtítol: Periòdic nacionalista. 

Període de publicació: Primer número: 15/08/1914. Darrer 

número: 7, 14/02/1915. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 7 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la 

Pedrera, 8, 2a. La Pobla de Segur.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

38 x 24 cm. Subscripció: 1,25 pessetes/any a la vila, 2 

pessetes/any fora de la vila. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Antoni Mestre i Casals.  

Director i/o propietari: Antoni Mestre i Casals.  

Redactors i col·laboradors: Antoni Mestre, Dr. Martí i 

Julià, Stilus, Lluís Casanovas, Just Pons, J.P. i B. 

Col·laboradors: Francesc Macià, Pere Corominas.  

Impremta: Impremta J. Riera. Barcelona. A partir del número 2: Impremta Passeig Tetuán. La 

Seu d’Urgell.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacionalista i republicana.  

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.   

Descripció: Periòdic polític i d’informació local i comarcal a redós del diputat Antoni Mestre. 

És la primera capçalera de la història de la Pobla i apareix amb l’objectiu d’expandir el 

nacionalisme català pel Pirineu i defensar els interessos nacionals de Catalunya, la llengua i la 

cultura, si bé també vetlla pel progrés infraestructural de la vila. En aquest sentit, Mestre 

encoratja a què “[...] siguém constants en la tasca que empreném en pró dels nostres ideals, que 

com ja he dit no poden ser més que uns; la nostra divisa es la única, tot per Catalunya, 

acoblemnos i siguém catalans avans que tot [...].” A inicis de 1915, el periòdic –el seu director– 

critica la politització de la Unió Catalanista i, augurant-ne la desfeta, se’n dona de baixa 
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al·legant que “[...] al ferse política, destrueix les mes nobles esperanses del poble català.” 

Malgrat que el periòdic respon també a un caràcter electoralista amb vistes a les eleccions del 

març de 1915, els problemes de salut de Mestre l’obliguen a abandonar la política, i per tant a 

retirar la seva candidatura, un mes abans dels comicis. Aquest fet suposa, doncs, la prematura 

desaparició de Lo Pirineu Català. Es palesa, certament, la clara instrumentalització del periòdic 

en aquest sentit, interessada i personalista per part d’un líder polític econòmicament solvent i 

amb certa rellevància socioterritorial. 

 

PONTS (la Noguera) 

AIRES LLEGITIMISTES (1913-1915) 

Subtítol: Periòdic jaumista. 

Període de publicació: Primer número: 10/04/1913. Darrer 

número: 33, setembre de 1915.   

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 33 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Casa Xocolaté, 

carrer Major. Ponts. En el número 33: Carrer de Santa María, 

64. La Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

32 x 22 cm aprox. Darrera pàgina a anuncis. Subscripció: 1 

pta/any. En el darrer número, format: 48 x 38 cm aprox.  

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Mossèn Ot Sansa.  

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Josep Solans. 

Trobador, Josep Vidal, Estanislao Montanya, Joaquim Marfany, Xavier Cot, Mossèn Josep 

Llinars, Manel Ingla. 

Impremta: Impremta Burés. La Seu d’Urgell. En el darrer: Impremta Passeig de Tetuán. La 

Seu d’Urgell. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació tradicionalista, jaumista i catòlica.  

Localització i números consultats: BC. Any I: 1 (10/04/1913). Any III: 33 (setembre de 1915). 

Descripció: Publicació religiosa i política, òrgan dels sectors tradicionalistes i catòlics. 

S’autodefineix catòlico-monàrquica i jaumista; essencialment catòlica, apostòlica i romana: 

“[...] Aquets son els titols per a nosaltres més preuhats i que més cofois ostentém. Per xó al 

sortir a la palestra ab ganes de lluitar, rendim nostres armes devant les autorisats eclesiàstiques 

subjectantnos incondicionalment a llurs disposicións.” Vetlla i lluita pel retorn legítim del 

pretendent Jaume III, “[...] august Capdill de la Comunió Tradicionalista [...].” Amb tot, 

s’autoabandera defensora “[...] dels drets vilipendiats de la Relligió, dels interessos malversats 

de la Patria, i de les institucións avolides de la Monarquía tradicional.” Inclou notes locals i 

comarcals i articles polítics d’ideologia tradicionalista. Precedeix la publicació homònima 

apareguda a la Seu d’Urgell entre 1916 i 1918. De fet, el primer exemplar editat en aquesta 

localitat duu el número 34, tot seguint la numeració de la revista de Ponts. Seccions principals: 

De propaganda i De tot arreu.  

L’AUTONOMISTA (1922-1923, 1929-1930, en dues èpoques) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 28/01/1922. Darrer número (1a època): no se’n té 

constància. Primer número (2a època): 07/12/1929. Darrer número: 41, 11/10/1930. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular.  
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Número total d’exemplars: Entre ambdues èpoques, 41 

números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 22. 

Ponts.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

38.8 x 25.4 cm. Subscripció: 5 ptes/any. Número: 10 

cèntims. En la segona època, format: 44 x 32 cm. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: Ignasi Borrull i Rico.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. En la 

segona època: Petra R. Killa, Juan Aguilar Almendro, Juan 

de la Vela, Ignasi Borrull. 

Impremta: Impremta Romeu. Balaguer. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista 

independent.  

Localització i números consultats: BHIEI. Segona època, any II: 41 (11/10/1930). 

Descripció: Periòdic polític catalanista que s’edita per a defensar l’ideal catalanista independent 

desvinculat de qualsevol lluita partidista. Conté articles polítics i doctrinaris, així com treballs 

literaris i notes de la comarca. En la seva reaparició, el títol és escrit en castellà, El Autonomista, 

si bé manté el català com a llengua preeminent. En aquesta època, les seccions són: Idees i notes 

i Noves locals.  

 

PORTELL (SANT RAMON) (la Segarra) 

SAN RAMÓN Y SU SANTUARIO (1922-1931) 

Subtítol: Revista mensual. Dedicada a propagar la 

Devoción al Santo Cardenal Mercedario. 

Període de publicació: Primer número: agost de 1922. 

Darrer número: 102, febrer de 1931. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 102 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: “Administración: 

Provincia de Lérida – Por Cervera-San Ramon.” En el darrer 

número, la direcció a Plaça Bonsuccès, 4. Barcelona. 

Dimensió, format i preu: 24-30 pàgines a 2 columnes, amb 

coberta i contracoberta. Diverses pàgines a publicitat. 

Format: 25 x 15 cm aprox. A partir del número 54 

(28/02/1927), subscripció: 4 ptes/any. Estranger: 5 ptes/any. 

Per al personal del Santuari i dels Convents de l’Ordre: 3 

ptes/any. En el número 62 (31/10/1927) i endavant, número: 

0,45 ptes.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Orde dels Mercedaris. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Fr. Manuel Sancho, Fr. A. Barros, Fr: José Ingles, Fr. B. Lahoz, 

Fr. Mariano Ferrer, Fr. Serapio González, Mercedarius, Mariófilo.  

Impremta: Tipogràfica J. Anglada. Barcelona. En el número 31 (31/03/1925) i endavant: 

Impremta Nueva. Barcelona. En el número 102: Impremta La Ibérica. Barcelona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: BHIEI. Any II: 8 (30/03/1923). Any IV: 31 (31/03/1925). 

Any V: 43 (31/03/1926) – 46 (30/06/1926), 49 (30/09/1926). Any VI: 54 (28/02/1927), 56 
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(30/04/1927), 62 (31/10/1927). Any VII: 75 (30/11/1928). Any VIII: 77 (31/01/1929). Any X: 

102 (febrer de 1931). 

Descripció: Publicació religiosa i devota, portaveu del Santuari de Sant Ramon i de l’Orde dels 

Mercedaris. Pretén divulgar la seva fe, si bé no té un marcat to doctrinari; es dirigeix als seus 

feligresos i fidels tractant qüestions que afecten el Santuari i l’Orde, així com activitats i actes 

que se celebren. També aporta notes històriques, literàries i d’altres de marcat caràcter catòlic i 

moralitzant. El darrer número se subtitula, únicament, Revista Mercedaria. Les seccions que 

inclou són: Cartas eucarísticas, Amenidades literarias, Favores del Santo, Cultos en el 

Santuario, Ecos del Santuario, Notas misionales, Necrología, Bibliografia, Postales místicas i 

Avisos. 

 

PUIGVERD DE LLEIDA (el Segrià) 

L’AFANY (1932-1933) 

Subtítol: Publicació de les Escoles nacionals de PUIGVERT 

DE LLEIDA. 

Període de publicació: Primer número: novembre o 

desembre de 1932. Darrer número: 7, octubre-novembre de 

1933. Cap número duu l’any d’edició. 

Periodicitat i regularitat: Bimestral d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 7 números. Només els dos 

darrers exemplars van numerats.  

Adreça de la redacció i/o administració: Escoles nacionals 

de Puigverd de Lleida.  

Dimensió, format i preu: 16 pàgines més coberta i 

contracoberta; a una i dues columnes. Format: 24 x 14 cm. 

Gratuït.  

Llengua: Castellà. A mesura que avancen els números 

s’introdueix molt esporàdicament el català.  

Editor: Les dues escoles de nens de Puigverd de Lleida.  

Director i/o propietari: Patricio Redondo, mestre de l’escola número 1 del municipi.   

Redactors i col·laboradors: Josep Maria Bosch Llussà, Victorià Moreno, Miquel Peiró, Tonet, 

Francesc Artal Barrufet, Josep Maria Llussà Solsona, Miquel Puig, José Peiró Miquel, F. 

Solsona Ballesté, S. Naves Bardella, Antoni Solé Torrent, Antoni Vallverdú, Joan Maient Grau, 

Fausto Badía Colom, Francesc Puig Solsona, Jaume Arjiles Amorós, Ricardo Cuellar Redondo, 

Enrique Dardillac, Pere Seró Argilés, Jordi Llussà Solsona, Ramon Puig Bobet, Josep Amela 

Sánchez, Marius Gascó Fraire, Miquel Peiró Torrent.  

Els escolars també són els autors dels dibuixos i clixés que forneixen cada exemplar.  

Impremta: Impremta escolar.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BRPL / Edició facsímil. s/n (gener-febrer de 1933), s/n 

(març-abril de 1933), s/n (maig-juny de 1933), s/n (juliol de 1933), 6 (setembre de 1933), 7 

(octubre-novembre de 1933). Els originals dels números es troben a l’Arxiu Miquel Deyà de 

Palma de Mallorca, si bé la seva consulta és actualment restringida, fet que l’ha impossibilitada. 

Descripció: Revista escolar editada pels alumnes de les dues escoles de nens de Puigverd de 

Lleida i impulsada pel mestre de la núm. 1 el freinetista Patricio Redondo. És el segon exponent 

escolar realitzat amb impremta i tècnica Freinet a l’Estat espanyol, després de l’editat des de poc 

abans a Montoliu de Lleida. El contingut de L’afany respon a textos lliures i variats que tant 

poden ser contes i relats inventats com cròniques i notícies d’actualitat de la vila i l’escola o 

experiències i vivències pròpies dels alumnes. Esdevé la primera publicació escolar que inclou 

una pàgina d’anuncis, per bé que aquesta només apareix en la contracoberta del segon exemplar, 
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el primer localitzat, relacionats amb el món de la impremta i la fusteria, incloent dos 

establiments de Puigverd i un de Lleida.  

La revista també practica l’intercanvi escolar amb produccions freinetistes d’altres centres com 

el de Montoliu de Lleida, el de Vallbona d’Anoia o el de Consell (Mallorca). A Puigverd també 

hi arriba la revista francesa La Gerbe impulsada pel propi Freinet. En el número de gener-febrer 

es copsa la participació de les alumnes de l’escola de nenes núm. 1 de Benavarri (Osca), mentre 

que en el d’octubre-novembre hi redacten alumnes de l’escola de nens de Vilanova i la Geltrú. 

Amb tot, aquest és el darrer número de L’afany atesa la marxa del mestre Redondo de la vila 

després d’“[...] una actuación escolar intensa de 13 años [...]”, com explica. En alguns 

exemplars també es fa referència a diverses excursions i trobades d’intercanvi amb els alumnes 

d’una de les escoles de Bell-lloc, de la mestra Dolors Piera. També és ressenyable la 

comunicació de la revista amb els ajuntaments de diverses ciutats de l’Estat –Madrid, La 

Corunya, Pamplona o Bilbao– com a part essencial de les lliçons de Geografia i Història. Les 

respectives localitats remeten l’escut municipal el qual és inserit com a clixé juntament amb la 

respectiva informació geogràfica i històrica. Així mateix, sovint s’adjunta un mapa de carreteres 

elaborat pels alumnes tot definint la distància entre Puigverd i la ciutat en qüestió.  

En tots els exemplars localitzats s’inclou el “Codi dels drets del nen” que en el seu punt VIII 

assenyala: “Tots els nens tenen dret a comptar amb mestres de vocació, de caràcter, plens de 

bondat; homes elegits, il·lustrats; ben retribuïts: que no prenguin llur càrrec com a simple mitjà 

de vida; que creguin amb els ideals més difícils d’assolir: que sentin la responsabilitat que els 

incumbeix en la realització de la justícia social; que no oblidin que el veritable mestre és el nen i 

que la Humanitat és sobirana en totes les nacions.” L’edició en facsímil de 5 dels 6 números 

localitzats de L’afany, juntament amb l’anàlisi de la vida, el pensament i l’obra del mestre 

Redondo, a: JIMÉNEZ, Fernando: L’afany. Cuadernos Freinet de los escolades de Puigvert de 

Lérida, Tanteo México-España, Ciutat de Mèxic, 2018.  

  

SEU D’URGELL, LA (l’Alt Urgell) 

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE URGEL (1853-actualitat) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 24/08/1853.  

Periodicitat i regularitat: Trimestral d’edició regular. Més 

endavant, bimestral i quinzenal.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Bisbat d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines més portada i 

contraportada. 22 x 12 cm aprox.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun text en llatí.  

Editor: Bisbat d’Urgell. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Angel Maria, José Piquer, 

Pedro Pujol. 

Impremta: Tallers Tipogràfics. La Seu d’Urgell.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: BC. Any 72: 13 

(01/07/1927), 14 (15/07/1927). 

Descripció: Butlletí religiós de caràcter corporativo-institucional i doctrinari centrat a l’entorn 

del Bisbat i de la Diòcesi. Informa sobre les respectives quotidianitats, actes i celebracions i 

també inclou encícliques dels Papes. La seva periodicitat és variable al llarg de la seva 

trajectòria; experimenta dues aturades d’uns tres anys en cada cas: primer en el context de la 

Primera República (04/03/1873 – 24/07/1876), i després en el de la Guerra Civil (15/07/1936 – 
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01/01/1939). Vegeu: BOSOM, Sebastià; FARRÀS, Francesc; et al.: “La premsa a l’Alt 

Pirineu...”, a IV Curs d’Estiu..., op. cit., p. 85. Les principals seccions són: Crónica Diocesana i 

Colectas.   

LA ENCICLOPEDIA MUSICAL (1902) 

Subtítol: Revista universal de música. 

Període de publicació: Primer número: 01/01/1902. Darrer 

número: 11, 01/11/1902.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 11 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Fonda Riambau, 

2n, 1a. La Seu d’Urgell.   

Dimensió, format i preu: 20 pàgines amb portada i 

contraportada, amb anuncis. Format: 18 x 28 cm aprox. 

Subscripció: 3 ptes/trimestre. 5 ptes/semestre. 8 ptes/any. 

Número: 1 pta. Inclou fotografies.  

Llengua: Català. 

Editor: Adrián Garcia Fernández. 

Director i/o propietari: Adrián Garcia Fernández. 

Redactors i col·laboradors: Adrían Garcia, Lyra, Saxofón, 

Reclamo, Francisco J. Campaña. 

Impremta: Tipografia Valverde. Madrid.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.   

Localització i números consultats: BC. 11 (01/11/1902), suplement s/n (s/d).   

Descripció: Periòdic cultural i musical que, tanmateix, no s’ocupa únicament de música sinó 

que tracta informació general d’àmbit local i comarcal. En el número localitzat hi comprèn un 

gran pes informatiu la visita del Bisbe de la Seu a la capital comarcal. Així mateix, anuncia la 

inauguració del nou local del Centre Obrer de la ciutat i la fusió de les dues empreses de 

transport de viatgers que fan el recorregut la Seu d’Urgell-Puigcerdà. S’ha localitzat un 

suplement sense datar ni numerar que és una partitura de 8 pàgines de l’obra El sereno de Urgel. 

Pasodoble para flauta y piano, del director de la revista. Conté les seccions: Notas biográficas, 

Crónica local, Pasatiempos i Notícias. 

EL NUEVO CADÍ (1908) 

Subtítol: Periódico defensor de los intereses de esta alta montaña. 

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. D’acord amb el testimoni d’El Cadí (2, 

31/12/1930) publica 4 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 32 x 22 cm.  

Llengua: Castellà. 

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.    

Descripció: Periòdic d’informació general que tracta sobre problemàtica local, comarcal, social, 

política, etc., així com de matèria esportiva, agrícola, industrial, etc. Vegeu: BERTRAN, Lluís: 

Premsa de Catalunya..., op. cit., p. 244; El Cadí, 31/12/1930, Any I, núm. 2, p. 2. 
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ORGELIA (1912) 

Subtítol: Periódico independiente. 

Període de publicació: Primer número: 25/02/1912. Darrer 

número: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Carme, 1. 

La Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

44 x 24 cm. Subscripció: 1,50 pessetes/trimestre, fora 

d’Espanya 3 pessetes/trimestre.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Partit Conservador. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Lo Magistral d’Urgell, Florio. 

Corresponsals a Andorra i Bellver de Cerdanya.  

Impremta: Impremta de J. Burés. La Seu d’Urgell. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica i conservadora. 

Localització i números consultats: BC. Any I: 1 (25/02/1912).    

Descripció: Periòdic polític d’informació local i comarcal la principal missió del qual és “[...] 

luchar y sacrificarse por el progreso indefinido, progreso contínuo, progreso en todos los ramos 

de la actividad humana [...]”. Assegura disposar d’una independència editorial absoluta i sense 

ideal polític i treballar principalment pel progrés de la ciutat, de la comarca i dels seus veïns. 

Conté les seccions de Crónica, Del Ayuntamiento, De nuestros corresponsales, Sección de 

Anuncios.  

LA VERDAD (1913) 

Subtítol: Periódico defensor de los intereses generales de Seo de Urgel y su comarca. 

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 45.5 x 32.5 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Partit Conservador. 

Director i/o propietari: Lluís Ferrer. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica i conservadora. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.     

Descripció: Periòdic de característiques i naturalesa similars a l’anterior. El seu propietari és 

l’empresari de la companyia del Canal d’Urgell Lluís Ferrer, candidat dels conservadors a les 

eleccions del districte de 1907. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la 

premsa..., op. cit., p. 475; MIR, Conxita: Lleida (1890-1936): Caciquisme polític i lluita 

electoral, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985, pp. 136-137; El Cadí, 

31/12/1930, Any I, núm. 2, p. 2. 

AIRES LLEGITIMISTES (1916-1918) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 34, gener de 1916. Darrer número: 13/02/1918. Darrer 

número localitzat: 61, 12/11/1917. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Tanmateix, entre el número 37 (23/03/1916) i el 40 

(03/04/1916) apareix irregularment degut a la campanya 

electoral en favor d’Eduard Aunós.   

Número total d’exemplars: Almenys, 27 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 22, 

pral. La Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

48 x 38 cm aprox. Subscripció: 1 pta/any.   

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Mossèn Ot Sansa.   

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap, Josep Solans. 

Josep Vidal, Estanislao Montanya, Joaquim Marfany, Xavier 

Cot, Mossèn Josep Llinars, Manel Ingla. Corresponsals a 

Andorra, Puigcerdà, les Borges, Ponts, Organyà, etc. 

Impremta: Impremta Passeig Tetuán. La Seu d’Urgell. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació tradicionalista i jaumista.   

Localització i números consultats: BC. Any IV: 34 (gener de 1916) – 40 (03/04/1916), 42 

(maig de 1916) – Any V: 56 (juny de 1917). Any V: 58 (Agost de 1917) – 61 (12/11/1917). 

Descripció: Periòdic hereu i continuador de l’homònim editat a Ponts entre 1913 i 1915. De fet, 

en manté la numeració i la datació, així com l’essència editorial i ideològica: publicació 

tradicionalista que tracta de política, actualitat i cultura. Al reprendre la publicació assegura que 

per raons especials s’ha vist obligat a traslladar el domicili de Ponts a la Seu, fet que determina 

l’absència de la seva edició d’ençà el setembre de 1915. Tanmateix afirma que “[...] aquí no ha 

passat rés puig que som els mateixos que eram, disposats a proseguir ab mes fermesa que mai 

nostres campanyes.” D’acord amb El Cadí, és fundat per “Una plèiade de joves ben templats i 

saturats d’entussiasme per la causa tradicionalista [...]”, i el defineix com a “[...] periòdic 

mensual batallador [...]” que mor “[...] verosimilment d’un empatx d’ortodoxia.” (El Cadí, 

31/12/1930, núm. 2, p. 2). En la campanya electoral per a les eleccions de l’abril de 1916 

recolza el candidat Eduard Aunós. Al llarg de la seva trajectòria publica algun extraordinari. Si 

bé el darrer exemplar consultat és el 61 (12/11/1917), des d’El Cadi s’afirma que desapareix el 

13 de febrer de 1918. Les principals seccions són: Del Municipi, De tot arreu, Comarca, 

Crónica i De col·laboració. 

L’ESTEL DE NÚRIA (1917-1936) 

Subtítol: Revista quinzenal dedicada a extendre i fomentar 

la devoció a la Mare de Déu de Núria. 

Període de publicació: Primer número: 01/01/1917. Darrer 

número: 240, 15/06/1936.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

D’ençà el 1920: mensual.  

Número total d’exemplars: 240 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Del 15 de juny al 

15 de setembre: Santuari de Núria. La resta de l’any: 

Seminari de la Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes i 

cobertes. Format: 24 x 16 cm. Subscripció: 2 pessetes/any. 

Número: 15 cèntims. Il·lustrada. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: Santuari de la Mare de Déu de Núria i Seminari de la 

Seu d’Urgell. 

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica.  
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Impremta: Impremta Bas. Igualada. Des de l’any III: Portal de la Cerdanya. La Seu 

d’Urgell. Des de l’any XVIII: Santa Maria. Ripoll.  
Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   
Localització i números consultats: BC. Col·lecció extensa.  

Descripció: Butlletí religiós, òrgan de les institucions editores. El seu propòsit és honorar la 

patrona de la diòcesi d’Urgell i del Pirineu català, la Mare de Déu de Núria, a l’entorn de la qual 

publica planys, goigs, poesies, literatura, crònica religiosa, pelegrinatges, esports com 

l’excursionisme i l’esquí, festes o fins i tot la meteorologia de la Vall per informar els pelegrins 

i visitants. Esdevé, en efecte, el principal portaveu del catolicisme comarcal i pirinenc. Al llarg 

de la seva longeva trajectòria –de fet és la publicació més longeva de la comarca només 

superada pel butlletí del Bisbat– experimenta nombroses modificacions de disseny, dimensió i 

estil estructural i editorial. A partir del gener de 1926 inicia la seva segona època com a 

Portaveu de la devoció de Nostra Senyora Regina del Pirineu. Aquesta nova etapa es 

caracteritza per millores significatives en l’edició, la impressió i el format de la revista. Malgrat 

la proclamació republicana, la revista exposa que la majoria dels seus visitants són republicans, 

catòlics i practicants, naturalesa que vol creure pròpia del 

nou Estat republicà, dels seus valors i fonaments. Tanmateix, 

si aquest no fos el cas, igualment afirma que “[...] La 

República, essent molt, és lo de menys. Lo verament 

important és que els republicans siguin lo que ella significa. 

Déu ho faci.” En efecte, mostra una tranquil·litat prudent 

convençuda que el poble devot dirigirà el nou sistema i li’n 

marcarà els límits. Tanmateix, entre el juny de 1931 i 

l’octubre de 1932 desapareix i al reprendre’n l’edició afirma 

que “[...] la suspensió periòdica del portaveu pirenenc, obeïa 

al desig de rejovenir-lo i de donar-li una més alta volada 

[...].” Si bé s’aprecia una major pulcritud i estilisme en les 

seves edicions, és desconeix si existeixen d’altres motius 

subjacents i principals –polítics, ideològics o vinculats– que 

afectin la seva continuïtat editorial. El subtítol també varia 

nombroses vegades, essent-ne el darrer: Butlletí del Santuari. 

Publicació mensual.  

L’URGEL·LITÀ (1918-1920) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 07/07/1918. Darrer 

número: desembre de 1920.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Passeig de Sant 

Joan, 4. La Seu d’Urgell. En el número 26 (20/07/1919): 

Passeig Tetúan, 4. La Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

39 x 29 cm. Subscripció: 3 pessetes/any, 1,50 ptes/semestre. 

De cada número se n’imprimeixen 400 exemplars. 

Llengua: Català.  

Editor: Lliga Regionalista. 

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Passeig Tetuán. La Seu d’Urgell. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació regionalista.   

Localització i números consultats: BC. Any II: 26 (20/07/1919).  
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Descripció: Periòdic polític i d’actualitat, proper al partit editor. Inclou literatura, oci, notes 

sobre l’administració local, demografia i espectacles. Defensa la política del diputat regionalista 

Josep M. Trias de Bes, si bé la derrota d’aquest vers el diputat conservador Joan Serradell a les 

eleccions del desembre de 1920 determinen la baixa definitiva del periòdic. Les principals 

seccions són: Informació Municipal, Registre Civil, Ecos de l’opinió i Secció de noticies.  

FULLA DOMINICAL DE LA SEU D’URGELL (1921-1932) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 651, 07/08/1932. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 651 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Parròquia de la 

Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a una i dues columnes. 

Format: 22 x 14 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Parròquia de la Seu d’Urgell. 

Director i/o propietari: No s’indica.   

Redactors i col·laboradors: Llúria, Salvador, Lluís de 

Vilaformiu, J. C. 

Impremta: No s’indica. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.   

Localització i números consultats: BC. Any VIII: 422 (26/08/1928). Any X: 651 

(07/08/1932).  

Descripció: Publicació parroquial d’informació i formació religiosa, doctrinal i moral adreçada 

principalment als feligresos de la ciutat i la comarca. Publica alguns suplements en motiu de 

celebracions i festivitats intersetmanals. En el darrer número, atès el context republicà contrari i 

hostil als privilegis de l’estament eclesiàstic i a la preponderància religiosa en la vida civil, el 

butlletí afirma que “Si la Religió Catòlica no posés traves a la mala vida; si donés llibertat per a 

cometre tots els excessos [...], aleshores no tindria tants perseguidors. Això, doncs, ha d’ésser un 

motiu per a estimar-la cada dia més i més, i per a practicar tot el què ella ens mana. Els homes 

més desinteressats i sense passió, encara que no siguin catòlics, reconeixen que les doctrines de 

l’Església Catòlica són les úniques que poden salvar la societat de les catàstrofes que 

l’amenacen. [...].” És una clara al·lusió, en efecte, a l’escenari laïcitzant i socialitzant de la 

Segona República. Les principals seccions són: La paraula de Déu, Espill del bon Cristià, 

Historietes Vives, Epistolari apologètic, Obra dels Exercicis Espirituals, Cultes de la Setmana. 

LA VEU DEL URGELLET (1923) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: 3 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català.  

Editor: Santiago Estapé. 

Director i/o propietari: Santiago Estapé.    

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació regionalista.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   
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Descripció: Publicació editada pel candidat de la Lliga Regionalista al districte per a les 

eleccions a Corts de l’abril de 1923, Santiago Estapé. La seva breu trajectòria es deu al pacte 

formalitzat entre aquest i el seu contrincant liberal, Joan Serradell, pel qual el primer retira la 

seva candidatura possibilitant la victòria liberal i, a canvi, el diari lleidatà El País, propietat de 

Serradell, es compromet a fer campanya pels regionalistes al districte de Lleida. Vegeu: El 

Cadí, 31/12/1930, Any I, núm. 2, p. 2; MIR, Conxita: Lleida (1890-1936)..., op. cit., p. 256.  

LA VOZ DEL CADÍ (1928) 

Subtítol: Periódico de intereses generales de Seo de Urgel y su Comarca. 

Període de publicació: Primer número: 06/08/1928. Darrer número: no se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: 3 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Portal de Cerdanya. La Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes i cobertes. Format: 32.5 x 22.5 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.   

Editor: Santiago Estapé. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.    

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta Tallers Gràfics. La Seu d’Urgell. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.   

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic apolític d’informació local i comarcal i d’actualitat, “[...] amb l’apariencia 

d’una robustesa que no hi hagué temps de comprobar [...].” D’acord amb Torrent i Tasis, 

desapareix “[...] degut a haver fet ressò d’una queixa del veïnat contra uns avalotadors 

nocturns.” Vegeu: El Cadí, 31/12/1930, Any I, núm. 2, p. 2; TORRENT, Joan; TASIS Rafael: 

Història de la premsa..., op. cit., p. 475. 

EL CADÍ (1930-1934) 

Subtítol: Publicació quinzenal Portaveu de l’ALT URGELL. 

Període de publicació: Primer número: 15/12/1930. Darrer 

número: no se’n té constància. Es desconeix certerament la 

data de desaparició ja que, si bé el darrer número localitzat és 

el 48 (20/12/1932), el seu contrincant periodístic Alt Urgell 

l’interpel·la i el replica fins que desapareix el 28 de setembre 

de 1934. Així doncs, probablement El Cadí es manté en 

edició fins, almenys, aquesta data. En cap cas s’ha pogut 

comprovar si existeix més enllà. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: Almenys, 48 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Tallers Gràfics, 

Portal de Cerdanya. La Seu d’Urgell. 

Dimensió, format i preu: 10-16 pàgines a 3 columnes, 

algunes amb publicitat. Subscripció: Ciutat 5 pessetes/any. 

Fora de la ciutat, 6 pessetes/any. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.   

Editor: Sectors catalanistes conservadors locals. 

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: F. Mas, Domènec, Bermejo. Corresponsal a Sort, la Pobla de 

Segur o Andorra, entre d’altres. 

Impremta: Impremta Tallers Gràfics, Portal de Cerdanya. La Seu d’Urgell. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista conservadora.   

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. Col·lecció extensa.   
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Descripció: Quinzenari polític d’informació general que s’ocupa de problemàtica local, 

comarcal, social, política, com el ferrocarril econòmic la Seu-Puigcerdà o la carretera fins a la 

Pobla de Segur, així com de matèria esportiva, agrícola, industrial, etc. El seu propòsit és la 

defensa dels interessos i dels drets locals i comarcals. Inicialment es mostra escèptic davant la 

proclamació republicana, fet que qualifica de sorprenent. Al llarg de la seva trajectòria 

confronta constantment i vehement amb el periòdic de l’ERC, el seu principal rival polític, Alt 

Urgell. Ambdós periòdics serveixen de palestra als sectors que els sustenten per a enfrontar-se, 

criticar-se i menystenir-se mútuament i oberta. De fet, El Cadí es mostra partidari del Front 

Proporcionalista Republicà i Catalanista de les Comarques de Lleida, coalició catalanista 

contrària a l’ERC. Ambdós exponents periodístics són paradigmàtics quant a la creixent 

radicalització sociopolítica i ideològica experimentada en aquests anys. Per bé que el darrer 

exemplar localitzat data del desembre de 1932, s’ha comprovat que la seva trajectòria s’allarga, 

si més no, en consonància amb la d’Alt Urgell, atès que aquest periòdic el segueix interpel·lant 

d’ençà d’aquesta data i fins que desapareix el setembre de 1934. Les principals seccions són: 

Notes d’Andorra, Informatives, Noticiari, Comarcals i Agricoles. També conté seccions menys 

habituals com: Secció Esportiva, A cau d’orella, Literàries i Ajuntament. 

ALT URGELL (1931-1934) 

Subtítol: Periòdic quinzenal d’esquerra. 

Període de publicació: Primer número: 23/11/1931. Darrer 

número: 68, 28/09/1934.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 68 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Estudis, 8. 

La Seu d’Urgell. En el número 14 (25/06/1932): Carrer 

Major, 18, baixos. La Seu d’Urgell. En el 35 (16/04/1933): 

Carrer Estudi, 8. La Seu d’Urgell.  

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 4 columnes. Format: 

28 x 18 cm aprox. Subscripció: 5 pessetes/any. Fora: 6 

ptes/any. Número: 20 cts.  

Llengua: Català.   

Editor: Esquerra Republicana de Catalunya. 

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: Francesc Canela, Enric 

Canturri, Bartomeu Rosique, Esteve Torreda, Pau Oliva, Francesc Farràs. 

Impremta: Puigcerdà. Més endavant: Impremta Joventut. Lleida. El número 14: Impremta 

Sauret. Balaguer. A partir del 52 (28/01/1934): Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista d’esquerres i republicana.   

Localització i números consultats: BHIEI / BC. Any II: 14 (25/06/1932). Any III: 35 

(16/04/1933) – 50 (14/12/1933). Any IV: 51 (06/01/1934) – 68 (28/09/1934). 

Descripció: Periòdic polític republicà, catalanista, d’esquerres i fervorosament antireligiós i 

anticlerical, vinculat a l’ERC. Manté sovint batalles dialèctiques amb El Cadí. Malgrat la 

Segona República, el manteniment d’un sòlid marge d’actuació, decisió i influència de 

l’estament eclesiàstic a la comarca es palesa nítidament amb les pressions exercides pel Bisbat 

per tal de dificultar-ne al màxim l’edició i difusió. De fet, la publicació mai podrà imprimir-se a 

la Seu, atès aquest escenari. En el número 14 esdevé definitivament Portanveu del Casal 

d’Esquerra de Seu d’Urgell (Esquerra Republicana de Catalunya), mentre que en el 35 se 

subtitula Portantveu del Comitè Executiu Comarcal de l’Alt Urgell (Esquerra Republicana de 

Catalunya. En el número 36 (11/05/1933) reclama la capitalitat de la vegueria Tremp-La Seu 

així com la inclusió de la Cerdanya adduint raons d’interès comercial, econòmic, productiu, 

ramader, degut al radi d’expansió de la Cooperativa i als vincles que uneixen ambdues 

comarques. Les constants i creixents pugnes amb els sectors conservadors d’El Cadí es 

reflecteixen en les diverses coalicions político-electorals que aglutinen els sectors dretans, des 

dels catòlics fins a ACR passant pels carlins i la Lliga, i que impedeixen que la supremacia de 
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l’ERC es materialitzi al consistori local, en un context de polarització i radicalització política i 

ideològica extrema. A partir del núm. 46 (14/10/1933) canvia novament el subtítol: Periòdic 

quinzenal d’esquerra. Portantveu del Comitè Executiu Comarcal de l’Alt Urgell (Esquerra 

Republicana de Catalunya). Les principals seccions que inclou són: Ajuntament, Pessigolles, 

Necrològica, Esportives, Noticiari, Polítiques, Andorra, Noticiari comarcal. 

BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS AGRÍCOLES DEL 

PARTIT JUDICIAL DE LA SEU D’URGELL (1932) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: Primer número: octubre de 1932. Darrer número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català.   

Editor: Associació de Propietaris Agrícoles del Partit Judicial de la Seu d’Urgell. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.    

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista conservadora i regionalista.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Butlletí associatiu i professional, òrgan de l’associació editora, adherida a l’IACSI. 

Conté informació adreçada als membres de l’Institut Agrícola de l’Alt Urgell. En el número del 

desembre de 1932, El Cadí informa haver llegit el segon exemplar d’aquest butlletí, “[...] que 

amb decidit entusiasme i un criteri de justesa social defensa la propietat rústica. […].” Vegeu: 

El Cadí, 20/12/1932, Any III, núm. 48, p. 9; MIR, Conxita: Lleida (1890-1936)..., op. cit., p. 

452. 

EL MILITANT (1933-1935) 

Subtítol: Suplement dels òrgans de Joventut Catòlica en el bisbat d’Urgell / Publicació 

mensual portantveu d’Acció Catòlica del Bisbat d’Urgell. (No es pot precisar quin dels dos 

subtítol fou l’original i quin el posterior).  

Període de publicació: Primer número: Febrer o desembre de 1933. Darrer número: 20-21, 

juliol-agost de 1935.  

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: 21 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça d’Alcalá Zamora, 3. La Seu d'Urgell. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 3 columnes. Format: 35 x 25 cm.  

Llengua: Català.   

Editor: Acció Catòlica i Joventut Catòlica del Bisbat. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.    

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Fornesa. La Seu d'Urgell.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Revista religiosa i catòlica, portaveu de les entitats editores. Tracta sobre temes 

referents al Bisbat i les activitats dels fejocistes de la diòcesi –en certa manera, la branca juvenil 

d’Acció Catòlica–. La seva principal pretensió és apropar la institució eclesiàstica a la joventut, 

si bé comprèn un fort caràcter catòlic, ideològic i doctrinari palesat, entre d’altres, en el 

suplement Orientacions d’Acció Catòlica editat el gener de 1935. Aquesta és la darrera 

publicació comarcal de naturalesa religiosa iniciada abans de la guerra. Vegeu: TORRENT, 

Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 474; BOSOM, Sebastià; FARRÀS, 

Francesc; et al.: “La premsa a l’Alt Pirineu. La Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, 
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el Pallars Jussà, l’Alt Urgell i la Cerdanya”, IV Curs d’Estiu d’Estudis Pirinencs, Biblioteca 

Publica de Lleida i Caixa de Catalunya, La Seu d’Urgell, 1985, p. 87; PRATS, Francesc: La 

ciutat de Tremp durant la Segona República i la Guerra Civil (1931-1938), Editorial Rafael 

Dalmau, Barcelona, 1990, p. 86.  

VIDA NOVA (1937) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català.   

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.    

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.    

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació de la qual no se’n tenen més dades. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS 

Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 475.  

 

SOLSONA (el Solsonès) 

BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE SOLSONA (1866-

1933) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: 15/01/1866. Darrer 

número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Cada any 

reinicia la numeració.  

Adreça de la redacció i/o administració: Seu de la Diòcesi 

de Solsona. D’ençà 1877: Bisbat de Solsona.  

Dimensió, format i preu: 8-16 pàgines a una columna. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, inclou disposicions o 

discursos en llatí. 

Editor: Diòcesi de Solsona. D’ençà 1877: Bisbat de Solsona.  

Director i/o propietari: No s’indica.    

Redactors i col·laboradors: Pedro Jaime Segarra, Juan 

Marbá, Ignacio Capella, Juan Cabanas, Antonio Miquel. 

Col·laborador: El Bisbe de Solsona. 

Impremta: Impremta de Pedro Sant. Solsona. Més endavant: Impremta de Serafín Corominas. 

Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.    

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa fins l’any 1911.   

Descripció: Butlletí de la Diòcesi, en primer terme, i del Bisbat després. Publicació 

d’informació i formació religiosa que també s’ocupa de qualsevol qüestió relacionada amb el 

Bisbat. A partir del número 2 de l’any XII d’edició (31/01/1877), es rebateja com a Boletín 

Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona. Conté les seccions: Cròniques diocesanes, 
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Problemes de l’Església, Bibliografia, Activitats de la diòcesi, Cursos, i també transcriu 

discursos del Papa i d’autoritats eclesiàstiques i polítiques afins al seu ideari.  

EL REBENQUE (1904) 

Subtítol: Periódico de intereses locales, incoloro e 

independiente. Se publicarà todos los domingos. 

Període de publicació: Primer número: 30/01/1904 o 

04/02/1904. S’indica la segona data manuscrita a sobre de la 

segona, la qual hi consta a priori i apareix ratllada. No es pot 

determinar amb precisió quina és la data exacta d’aparició. 

Darrer número: 24, 09/07/1904.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 24 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Major, 40. 

Solsona. A partir del número 2, hi figura: Barcelona. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines, 3 columnes. Format: 

35cm x 24 cm. Darrera pàgina a anuncis. Subscripció: 2 

pessetes/trimestre. Número, 10 cèntims. A partir del número 

2, a dues columnes. Al llarg de la publicació experimentà 

diversos canvis en el disseny de la capçalera i el seu format. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català. 

Editor: Sector carlointegrista del Partit Carlí.  

Director i/o propietari: Francesc Condomines Santacreu. A partir del número 2: Josep Cases 

Mases. Els artífexs de la publicació són Joan Pellicer (administrador d’ençà el segon exemplar) i 

Domènec Valls. En el primer, l’administrador és Lluís Vilatobà. 

Redactors i col·laboradors: Teofilo, ABCD, Antonia Díaz, Lo Flauté del Riu, Melchor de 

Palau, Tornasol. Corresponsals a Lleida, Guissona i Torà. 

Impremta: Impremta de San José. Manresa. A partir del número 2: Impremta de F. Altés. 

Barcelona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació carlointegrista.    

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.   

Descripció: Periòdic dels carlointegristes de Solsona liderats per Domènec Valls, a l’oposició 

municipal, per tal de lluitar extrapolíticament contra els liberal-conservadors, al poder municipal 

i el seu òrgan El Montañés amb qui pugna i s’enfronta. Es proclama defensor dels Furs de Déu i 

de l’Església tot i que afirma que el seu principal escenari és el de la vida pública, sense caure 

en dogmes ni religions. Un rebenque és l’eina amb la qual es fustiga els animals; així, el 

periòdic serveix per atacar els seus rivals polítics assimilats als animals en aquest sentit. L’eix 

del periòdic és la lluita pel poder municipal, tot atacant el liberalisme, l’anarquisme i el 

socialisme i en defensa de l’Església i la religió. És portaveu de la secció carlointegrista del 

partit carlí i proper a la Joventut Catòlica de Solsona. A partir del número 2 se subtitula 

Períodico de intereses locales de Solsona y su distrito electoral. Se publicarà todos los 

domingos, mentre que al 4 apareix com a Períodico de intereses locales de Solsona y su distrito 

electoral. Se publicarà una vez a la semana. Desapareix per la manca de director, afirma, si bé 

té la intenció de reprendre l’activitat. La desaparició coincideix amb les converses per crear un 

nou grup polític a Solsona: la Lliga Solsonina. Les principals seccions són: Cronica local, 

Informació general i internacional, Notes comarcals, Sección recreativa, Sección de anuncios, 

Nuestros corresponsales. 

EL MONTAÑÉS (1904-1907) 

Subtítol: Periódico semanal independiente. 

Període de publicació: Primer número: 17/04/1904. Darrer número: 158, 30/03/1907. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 158 números.  
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Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Major, 6, 

baixos. Solsona. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

43cm x 30cm. Anuncis i publicitat a la darrera plana. 

Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 10 cèntims. 

Endarrerit: 15 cèntims.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. 

Editor: Partit Liberal.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. Té corresponsals. 

Impremta: Impremta del Comercio. Manresa. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal i 

progressivament regionalista.     

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció 

completa.   

Descripció: Periòdic polític d’informació local general. 

Tracta sobre comerç, agricultura, repàs santoral, etc., i pretén defensar els solsonins de la mala 

gestió municipal i de l’ajuntament. Defensa i treballa pels interessos i l’evolució moral i 

material de Solsona i es declara políticament independent, si bé apareix per a confrontar amb els 

carlointegristes d’El Rebenque. Quan aquesta temptativa fracassa i el seu òrgan periòdic 

desapareix, El Montañés resta com l’única empresa informativa de Solsona i la comarca, 

afavorint la seva aspiració d’esdevenir l’autèntic defensor de la gestió municipal, de 

l’ajuntament i dels interessos morals i materials de Solsona. També publica un fulletó titulat 

Memorias de la ciudad de Solsona que ocupa la part inferior de les pàgines 3 i 4 de cada 

número. A partir del número 60 (10/06/1905) se subtitula: Periódico semanal independiente de 

avisos y notícias. La seva desaparició es deu a la pèrdua de l’hegemonia liberal en pro de la 

Junta Local de Solidaritat Catalana. Conté les seccions: Crónica local, Revista comercial, 

Santoral de la semana, Notícias generales, Correspondencia.  

BOTLLETÍ DE LA CAMBRA AGRÍCOLA DE SOLSONA Y SA COMARCA 

(1912) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines amb cobertes. Format: 21.5 x 14 cm. Gratuït per als socis 

de la Cambra Agrícola.  

Llengua: Català. 

Editor: Cambra Agrícola de Solsona i sa comarca.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Corominas. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.     

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic portaveu de la Cambra Agrícola. Tracta sobre les activitats i gestions de 

l’entitat però també sobre agricultura, comerç, economia i informacions locals i comarcals 

d’interès per al sector. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. 

cit., p. 426. 

LA LLUMANERA (1914) 

Subtítol: Setmanari sense llum. 

Període de publicació: No se’n té constància. 
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Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 16 x 11 cm.  

Llengua: Català. 

Editor: No se’n té constància.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.     

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Setmanari humorístic que s’ocupa de la informació general, sobretot local i 

comarcal, de cultura i de política. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la 

premsa..., op. cit., p. 426. 

LACETÀNIA (1914-1920, en dues etapes) 

Subtítol: Quinzenari independent d’avisos i notícies. 

Període de publicació: Primer número: 22/02/1914. Darrer 

número (1a etapa): 103, febrer de 1918. Primer número (2a 

etapa): 104, 04/03/1918. Darrer número: 152, 06/08/1920. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. A 

partir del número 144 (16/01/1920), edita de manera 

irregular, aproximadament un cop al mes i amb 6 pàgines.  

Número total d’exemplars: 152 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça Major, 4. 

Solsona. 

Dimensió, format i preu: El primer número, 16 pàgines a 

dues columnes. D’ençà, 6-8 pàgines a dues columnes. 

Format: 22cm x 15cm. Subscripció: 3 pessetes/any. Número: 

15 cèntims. Endarrerit: 20 cèntims. En la segona etapa: 6 

pàgines, la darrera o les dues darreres, depenent del número, 

a publicitat i anuncis. Format: 32cm x 21cm. Al llarg de la 

seva trajectòria experimenta diversos canvis en el disseny i format de la capçalera. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: No se’n té constància. En la segona etapa: Lliga Regionalista. 

Director i/o propietari: Ramon Corominas. 

Redactors i col·laboradors: Drapaire (Josep Argemí), Ego, Codadell, L’Agutzil, L. V. 

Col·laboradors: J. Serra i Vilaró, F. Pla. 

Impremta: Impremta S. Corominas i Fill. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. En la segona etapa: 

orientació regionalista.  

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.   

Descripció: Primer periòdic solsoní catalanista i en català, d’informació local i comarcal 

d’àmbit general. Apareix per ser una memòria de la ciutat i declara que no pretén tractar de 

política ja que aquesta porta a les injuries i les calumnies que tant mal fan als vilatans, assegura. 

El seu programa és: “amor a Solsona, amor a la comarca, amor a Catalunya. Tres cercles del 

mateix amor que guanyen en intensitat segons s’apropen al centre, que som nosaltres mateixos, 

els fills qui donem vida a la capital dels Lacetans.” Aquesta declaració també il·lustra la 

significació del seu títol. A partir del número 25 (25/02/1915) el subtítol esdevé: Sortirà el 10 i 

15 de cada mes.  

Malgrat tot, d’ençà 1916 inicia la seva orbitació entorn la Lliga Regionalista, quan arran del 

conflicte pel subministrament elèctric recolza clarament Josep Moles –alcalde regionalista els 

anys 1916-1920–. A partir del número 87 (26/07/1917) se subtitula: Publicació quinzenal. 
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Tanmateix, la definitiva politització del periòdic s’esdevé arran de la reorganització dels liberals 

solsonins i l’aparició del seu títol La Verdad el 1918, amb la intenció de combatre els 

regionalistes. En efecte, d’ençà l’exemplar 104 (04/03/1918) se subtitula: Publicació quinzenal 

regionalista tot esdevenint clarament òrgan polític del partit. En la segona etapa, es declara 

lluitador per una Catalunya lliure i una Espanya gran i confirma la seva adhesió a la política de 

la Lliga Regionalista. Així doncs, tracta de política en clau regionalista tot i que no abandona el 

seu tarannà social, amè i distret. El número 149 (16/05/1920) és un monogràfic en honor al 

Bisbe Valentí Comellas, el qual ha estat designat nou bisbe de la diòcesi de Solsona.  

CENTRO DE LA UNIÓN APOSTÓLICA DEL OBISPADO DE SOLSONA (1916) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines. Format: 21 x 16 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Centro de la Unión Apostólica del Obispado de Solsona. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: No se’n té constància.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Butlletí catòlic, religiós i associatiu que informa sobre la Unió Apostòlica del 

Bisbat. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 425. 

VEU DEL SEMINARI (1916-1917) 

Subtítol: Publicació quinzenal dels seminaristes de Solsona. 

Període de publicació: Primer número: 01/06/1916. Darrer 

número: 16, 25/09/1917. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 16 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Pietat, 11, 

2a. Berga. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Subscripció: 1 pesseta/estiu. En el número 9 (27/06/1917) 

canvia el format de la capçalera, el qual inclou el títol amb 

una dimensió més petita i a una sola ratlla, així com fins 

aleshores n’ocupa dues. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà i 

llatí.  

Editor: Seminaristes de Solsona. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Els alumnes del Seminari.  

Impremta: Impremta S. Corominas i Fill. Solsona. A partir del número 9: Impremta de Vidua 

Quirze Casals. Berga. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.    

Descripció: Periòdic religiós, escolar i estudiantil de caràcter formatiu i informatiu, amb articles 

doctrinals. Tracta sobre el comportament del seminarista, l’amor cap a la ciència i les lletres i 

conté articles dels alumnes del Seminari. També inclou algunes notícies de Solsona relacionades 

amb l’aspecte religiós o eclesiàstic. Esdevé una revista estival i, segons indica, n’és la segona 

època. Aquest fet permet d’intuir que en l’anterior període estival molt probablement se’n 
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publica la primera, si bé no es pot confirmar atès que no s’ha localitzat. Tampoc es té constància 

si al següent període estival torna a reaparèixer. 

LA PÀTRIA (1917) 

Subtítol: Portaveu de la colònia solsonina. Sortirà tots els 

diumenges. 

Període de publicació: Primer número: 15/04/1917. Darrer 

número: 3, 06/05/1917. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular. Tot i 

identificar-se com a setmanal, el número dos no apareix fins a 

la quinzena (29/04/1917). 

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Joc de la 

pilota, 9, 1r. Manresa.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Subscripció: 25 cèntims/mes. Número: 5 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: Colònia solsonina resident a Manresa. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: Un manresà, Quim, Marcius, J. 

Martín, Pep, Vostre Captaire, L’Avi.  

Impremta: Impremta de La Pàtria. Manresa. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp.  

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció completa.    

Descripció: Publicació d’informació solsonina adreçada als solsonins residents a Manresa. 

Defensa els interessos de la seva ciutat natal contra aquells qui li fan mal, com els cacics, 

assegura. Tot i ser un periòdic editat i publicat a Manresa s’ha cregut oportú afegir-lo ja que és 

impulsat i redactat per la colònia de solsonins que hi viuen i perquè tracta amb exclusivitat de la 

capital del Solsonès. En efecte, el seu títol fa referència a la població, a l’enyor i a l’amor que 

tenen aquells qui se’n troben separats, de la seva pàtria, de Solsona. Conté les seccions: 

Noticiari i Correspondència. 

BUTLLETÍ PARROQUIAL COL·LECTIU DE L’ARXIPRESTAT DE 

SOLSONA (1921) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. Format: 32.5 x 16 cm. 

Llengua: Català.  

Editor: Arxiprestat de Solsona. 

Director i/o propietari: Esteve Falp. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Sant Llorenç, 42. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.     

Descripció: Periòdic d’informació i formació religiosa. Tracta sobre qüestions morals i culturals 

des de la vessant cristiana. També publica els moviments i activitats parroquials de Solsona i de 

poblacions veïnes. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 

425. 



271 
 

LEGIÓN CORDIMARIANA (1926) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Col·legi dels Missioners del Cor de Maria de 

Solsona. 

Dimensió, format i preu: Nombre variable de pàgines. Format: 24.2 x 17 cm.  

Llengua: Català, castellà i llatí. 

Editor: Col·legi dels Missioners del Cor de Maria. 

Director i/o propietari: Esteve Falp. 

Redactors i col·laboradors: Escolars del Col·legi. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica mariana. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.     

Descripció: Periòdic religiós, escolar i estudiantil de ciències, art i religió. Vegeu: TORRENT, 

Joan; TASIS Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 425. 

AVE MARIA (1930) 

Subtítol: Suplement mensual de Solsona i Comarca. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines i cobertes. Format: 24.5 x 17 cm. 

Llengua: Català. 

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: Esteve Falp. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.     

Descripció: Publicació d’informació religiosa. Il·lustrada. Vegeu: TORRENT, Joan; TASIS 

Rafael: Història de la premsa..., op. cit., p. 425. 

FULLA CLARETIANA (?) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català. 

Editor: Els claretians de Solsona. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació evangèlica. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.     

Descripció: Periòdic d’informació i formació religiosa, de la qual se’n desconeix l’any d’edició. 

Únicament és citat per Bertran en el seu llibre de 1931, fet que fa pressuposar que s’edita amb 

anterioritat. Comprèn una funció més doctrinal i formativa a través de l’Evangeli i dels seus 
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valors. Els Claretians es basen en l’obra d’Antoni Maria Claret i Clarà, del qual se’n deriva el 

seu nom. Vegeu: BERTRAN, Lluís: Premsa de Catalunya..., op. cit., p. 248. 

FULLA PARROQUIAL DE SOLSONA (?) 

Subtítol: No se’n té constància. 

Període de publicació: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició desconeguda. 

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Català. 

Editor: Parròquia de Solsona. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.     

Descripció: Periòdic d’informació i formació religiosa. Tracta els moviments i activitats de la 

Parròquia, així com les festivitats locals i comarcals i d’altres qüestions religioses. Com en el 

cas anterior, se’n desconeix l’any d’edició i únicament és citat per Bertran en el seu llibre de 

1931, fet que fa pressuposar que s’edita amb anterioritat. Tanmateix, el quinzenari solsoní Acció 

Popular assegura que el 1933encara es publica, si bé no es pot determinar quan desapareix. 

Vegeu: BERTRAN, Lluís: Premsa de Catalunya..., op. cit., p. 248; Acció Popular, 18/02/1933, 

Any II, núm. 24, p. 13. 

EL NAP-BUF (1931-1933) 

Subtítol: Periòdic de la mainada de Solsona. Sortirà quan 

tindrà buf i mentre li durarà. 

Període de publicació: Primer número: 14/08/1931. Darrer 

número: 41, 12/04/1933. Periodicitat i regularitat: Mancat 

de periodicitat i regularitat. 

Número total d’exemplars: 41 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: “Plaça Major, a 

cala Xinxarrella, banc del recó.” Solsona. 

Dimensió, format i preu: 8-16 pàgines a dues columnes, 

amb anuncis i publicitat. Format: 17cm x 23 cm. Número: 10 

cèntims. Velografiat i il·lustrat amb dibuixos. En el número 

34 (06/01/1932) i endavant: el número a 15 cèntims. 

Llengua: Català. 

Editor: Federació de Joves Cristians. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Josep Barrera, Antoni 

Dalmases, Ferran M. Abras, Josep Solé. 

Impremta: No s’indica.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica, fejocista. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.     

Descripció: Periòdic infantil de caràcter catòlic i moralitzant que s’ocupa de la Federació de 

Joves Cristians de Catalunya. Si bé originalment resulta una revista editorialment independent, 

d’ençà del març de 1935 es vincula íntimament a la FJC i concretament al seu Grup 60, essent-

ne el butlletí oficial. Degut a aquesta reorganització, entre els números 34 i 35 se succeeixen dos 

mesos. Les principals seccions que conté són: De setmana en setmana, Es fa saber, Secció 

d’endevinalles, Informació fejocista, Moviment parroquial, Molt interessant. 
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EL CARDENER (1931-1933) 

Subtítol: Publicació quinzenal d’Esquerra. 

Període de publicació: Primer número: 07/11/1931. Darrer número: 27, 08/06/1933. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 27 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de la República, 1. Solsona.   

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. Format: 40cm x 28cm. Número: 15 

cèntims.  

Llengua: Català. 

Editor: Primerament, Unió Republicana Catalanista; després, Esquerra Republicana de 

Catalunya. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Corominas. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i nacionalista. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.      

Descripció: Periòdic polític, portaveu de la Unió Republicana Catalanista de Solsona i, des del 

número 15 (17/07/1932), d’Esquerra Republicana de Solsona i del Berguedà. Conté 

informacions principalment locals de caire polític i social. Durant unes poques setmanes també 

inclou informacions polítiques, socials i de tota mena sobre el Berguedà. D’ençà el número 25 

esdevé novament periòdic exclusiu del Solsonès. S’enfronta amb els sectors conservadors i 

catòlics locals, representats per l’entitat Acció Popular i el seu periòdic homònim. La qüestió 

religiosa és el principal motiu de disputa. Vegeu: LLORENS, Antoni: Solsona i el Solsonès en 

la història de Catalunya, Vol. II, Virgili & Pagès, Lleida, 1987, p. 244.  

ACCIÓ POPULAR (1932-1933) 

Subtítol: Publicació Quinzenal. Portaveu de les delegacions 

comarcals de Berga i Solsona. 

Període de publicació: Primer número: 05/03/1932. Darrer 

número: 26, 25/03/1933.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 26 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Casal d’Acció 

Popular de Berga i Solsona. A partir del número 17 

(10/11/1932): “Casal d’Acció Popular, Berga - P. S. Pere 

Màrtir, 3, Solsona.” 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes; la 

secció Literàries a tres. Les dues darreres pàgines a 

publicitat, també a dues columnes. A vegades, l’editorial a 

una columna. Format: 28cm x 22cm. Subscripció: 5 

pessetes/any. Número: 15 cèntims. A partir del número 2, el 

número a 20 cèntims. A partir del número 25, canviael 

disseny de la capçalera, on hi apareix l’escut d’Acció Popular. El arrer número apareix amb 12 

pàgines. 

Llengua: Català. 

Editor: Acció Popular. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: C. P. A., Z., F. V., Ramon de Olius. 

Impremta: Impremta Corominas. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica, conservadora i catalanista. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.      

Descripció: Periòdic religiós, polític i associatiu, òrgan de l’entitat editora; quinzenari de lluita. 

Tracta sobre temes relacionats amb la moral, l’actualitat local i comarcal, l’educació i la 
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societat. Malgrat afirmar que no pertany a cap partit, en els dos primers exemplars inclou el 

programa d’Acció Catòlica. Es postula defensor de la Pàtria i de Déu, de l’ordre social i 

l’Església, així com dels fonaments de la societat, els quals identifica amb: la religió, la família, 

la propietat, la justícia, la caritat, l’harmonia i la pau. No pretén fer política, si bé en fa, i es 

mostra proper i simpàtic amb els regionalistes i els tradicionalistes. Promou la cultura, 

l’educació i la moral provinents de la doctrina i l’ensenyança de la revelació. Critica el sistema 

pseudo-científic en l’ensenyament i defineix aquesta política com la necessària de tot bon 

ciutadà i més del catòlic. Critica també el sistema republicà laic i la separació Estat-Església i 

als qui reneguen del català, parlat i escrit, que llegeixen i parlen en castellà. Sobretot aquells qui 

ho fan en temps de la Monarquia lloant el Rei i l’Exèrcit i en plena República es mostren 

catalanistes i convençudament republicans. A partir del número 17, se subtitula: Berga – 

Solsona. Publicació quinzenal. Entre aquest número i l’anterior se succeeix més d’un mes. En 

efecte, experimenta una reorganització tot emprant un lèxic menys agressiu però mantenint les 

mateixes idees. Les principals seccions són: Literàries, Agrícoles, Bergadà, Avisos, Notes 

locals, Comarca de Solsona, Ciutadania. A partir del número 17, però, desapareixen les 

seccions sobre notes locals, avisos i agricultura mantenint-se les literàries, les comarcals i les 

berguedanes. 

SANTA MARIA DEL MIRACLE (1934-1936) 

Subtítol: Portaveu del seu Santuari i Monestir. 

Període de publicació: Primer número: gener 1934. Darrer 

número: 30, juny de 1936.    

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 30 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Monestir del 

Miracle. Solsona. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. 

Format: 24 x 15.5 cm. Subscripció: La voluntat. 

Llengua: Català. 

Editor: Monestir del Miracle. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Marcel Xifra, Anton Busquets, 

Jaume Sarri, Mossèn Xavier Bosch. 

Impremta: Impremta Corominas. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: BC. Col·lecció completa.      

Descripció: Publicació religiosa que s’ocupa del Santuari i del Monestir, i de la seva promoció, 

amb la missió de propagar “[...] el missatge de misericòrdia i amor [...]” que proclama la Verge 

Maria d’El Miracle. Les seves seccions són: Cultes en el Santuari de la Mare de Déu d’El 

Miracle, Crònica i Santa Maria d’El Miracle (Monografia Histórico Descriptiva). 

LLUM I GUIA (1935-1936) 

Subtítol: Portantveu de l’Acció Catòlica en el Bisbat de Solsona. 

Període de publicació: Primer número: gener de 1935. Darrer número: 17, maig de 1936.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 17 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Seminari Conciliar. Solsona. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines, les 3 primeres a una columna, la resta a dues. 

Subscripció: 3 pessetes/any. 

Llengua: Català. 

Editor: Acció Catòlica. 

Director i/o propietari: No s’indica. 
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Redactors i col·laboradors: No s’indica. Col·laboradors: 

Valentí Comellas (Bisbe de Solsona) i Isidre Gomà (Cardenal 

Arquebisbe de Toledo). 

Impremta: Impremta Corominas. Solsona. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: XAC. Any  II: 17 (maig 

de 1936).       

Descripció: Periòdic d’informació i formació religiosa i 

cultural, d’àmbit local i comarcal. Combrega l’ideari de 

l’Acció Catòlica i també tracta del Seminari. El darrer 

número és un extraordinari dedicat al Dia del Seminari. En 

aquest, Isidre Gomà, Cardenal Arquebisbe de Toledo, 

defineix el Seminari com el lloc necessari per tal d’encaminar 

la joventut “[...] a l’alta missió de ministres de Crist i 

dispensadors dels misteris de Déu.” En efecte, un dels 

màxims objectius de l’Acció Catòlica difosos i practicats des 

del seu butlletí és cristianitzar la societat, mentre afirma que “[...] Sense el sacerdot s’estronca la 

gràcia, els altars queden deserts, els sacrificis interromputs, Jesucrist no està present entre 

nosaltres i els homes s’obliden de Déu.” Amb tot, esdevé la darrera publicació solsonina del 

període, atès que la tradició i el predomini del conservadorisme i del catolicisme al Solsonès en 

l’àmbit socioperiodístic són unívocament abatuts arran de l’esclat revolucionari del juliol de 

1936.  

 

SORT (el Pallars Sobirà) 

RENAIXEMENT MONTANYÉS (1918) 

Subtítol: Setmanari regionalista. 

Període de publicació: Primer número: 24/01/1918. Darrer 

número: 5, 21/02/1918.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major. 

Sort.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

42 x 30 cm.  

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer. 

Editor: Lliga Regionalista. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Eduard Aunós, Pau Poc, M., 

Josep Maria España, Joseph Bertrán i Musitu. Cándido 

Sostres, Un Montanyés. 

Impremta: Impremta J. M. Tarragona. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació regionalista. 

Localització i números consultats: APJA. Any I: 1 (24/01/1918) – 4 (14/02/1918). 

Descripció: Primera publicació periòdica de la història de la comarca i de la vila. Periòdic editat 

pels partidaris del candidat de la Lliga Regionalista Eduard Aunós, que es presenta contra el 

diputat liberal Emili Riu pel districte Sort-Vielha, al qual ataca i critica constantment. És un 

setmanari de caràcter polític i electoralista i l’instrument propagandístic amb el qual la Lliga 

pretén expandir-se per unes contrades inaccessibles fins aleshores. Així, en defensa el progrés i 

la regeneració, afirmant que és el què el caciquisme no ha fet durant les darreres dècades. La 

desfeta electoral dels regionalistes, tanmateix, en precipita la desaparició. Conté les seccions: 

Noves i Secció Agrícola, per bé que noticia les visites i els mítings d’Aunós arreu de la 
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muntanya, concretament als dos Pallars, l’Aran i l’Alta Ribagorça, tot acreditant la notable 

influència del candidat regionalista en aquests territoris. 

ALT PALLARS (1933-1934) 

Subtítol: Quinzenal portaveu del Centre Republicà Català. 

Període de publicació: Primer número: 01/05/1933. Darrer número: 18, 12/01/1934.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 18 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 66. Sort.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. Format: 44 x 32 cm.  

Llengua: Català. 

Editor: Centre Republicà Català. 

Director i/o propietari: No se’n té constància.  

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància.  

Impremta: Impremta Sol. Lleida.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicanofederal i catalanista.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Quinzenari polític, informatiu i associatiu, òrgan del centre editor adherit a l’ERC. 

La seva aparició respon a una mínima articulació dels sectors republicans i catalanistes a la 

comarca d’ençà la proclamació republicana. Així, la voluntat expansiva de l’ERC arreu del país 

compren al Pallars Sobirà l’edició d’aquest periòdic. Malgrat ser òrgan de partit conté molta 

informació local i comarcal, així com articles d’opinió, fet que, sumat a l’absència de caràcter 

electoralista li proporciona una trajectòria notable. Vegeu: FARRÀS, Francesc; PRATS, 

Francesc; TARRAUBELLA, Francesc Xavier: Dos-cents anys d’impremta al Pallars. Recull de 

premsa i bibliografia, Secció Amics de la Muntanya i Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, Tremp, 1986, p. 127. 

 

TÀRREGA (l’Urgell) 

EL AGUILA TARREGENSE (1898-1900, en dues èpoques) 

Subtítol: Eco imparcial é independiente de nuestra 

población y comarca. Publícase quincenalmente turnando 

los domingos. 

Període de publicació: Primer número: 14/04/1898. Darrer 

número (1a època): 47, 14/01/1900. Primer número (2a 

època): 48, 28/01/1900. Darrer número: 58, (17/06/1900).   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 58 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de Santa 

Anna, 7. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

44 x 32 cm. Subscripció: 0.75 ptes/trimestre, 1.50 

ptes/semestre. Número: 5 cèntims. Número endarrerit: 10 

cèntims. A partir del número 19 (06/01/1899): 8 pàgines a 2 

columnes; les 3 darreres a publicitat. Format: 28 x 18 cm. 

Subscripció: 1,50 cts/semestre, 2,50 ptes/semestre estranger. 

Número: 10 cèntims. Endarrerit: 15 cèntims. A partir del número 49 (11/02/1900): Endarrerit a 

25 cts.  

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. En la segona època: Català. 

Editor: Amadeu de Grau i de Grau. 
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Director i/o propietari: Josep Güell. A partir del número 8: Amadeu de Grau i de Grau. 

Redactors i col·laboradors: Josep Güell, Targaró, Guillem, Dondara. En la segona època, 

també: Valeri Serra i Boldú, Claret, Guillem. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista burgesa. 

Localització i números consultats: ACU. Any I: 7 (14/07/1898), 15 (13/11/1898). Any II: 23 

(12/02/1899) – 30 (21/05/1899), 32 (18/06/1899) – 36 (13/08/1899). Any III: 47 (14/01/1900), 

50 (25/02/1900) – 58 (17/06/1900). 

Descripció: Quinzenari d’informació local i comarcal de caràcter històric, mític i emblemàtic de 

Tàrrega. És apolític i catalanista, connectant la realitat local i comarcal amb el catalanisme de la 

Unió, si bé no n’està adherit. En aquest sentit, el juny i el setembre de 1898 s’afegeix als 

manifestos de la Unió Catalanista per demanar la pau en el conflicte colonial i als acords de 

l’Assemblea Catalanista de Manresa. D’ençà el número 19 (06/01/1899) se subtitula: Eco 

imparcial é independiente de nuestra población y comarca. Periódico quincenal ilustrado. El 

juny de 1899, publica un manifest a favor de la regeneració de la política espanyola. En efecte, 

rebutja la política de la Restauració i el caciquisme i aposta per la democràcia municipal 

corporativa. Defensa el targarinisme de caire burgés i es mostra al costat de l’industralisme i del 

mercantilisme locals. Igualment, defensa el comarcalisme segarrenc-urgellenc i el deure de 

Tàrrega en la cultura i la moral beneficiosa cap al territori.  

En la segona època es catalanitza per complet, titulant-se 

L’Àliga. El Aguila Tarregense. Quinzenari català d’Avisos, 

Notícies y Anuncis, i vira completament vers el catalanisme 

de la Unió Catalanista. El seu discurs se centra, doncs, en un 

catalanisme basat en la idealització del mateixos catalanistes, 

persones, obres, festes, etc., atès que els representants 

targarins del catalanisme no tenen el poder polític però sí 

l’econòmic i necessiten del passat i del misticisme. Quan els 

catalanistes sustenten el poder s’abandona el misticisme 

romàntic per centrar-se en els referents d’actualitat. En el 

darrer número anuncia que s’atura un temps de manera 

provisional, si bé ja no reapareix.  

Enmig del conflicte insidiós que enfronta totes les forces 

targarines a l’entorn de la qüestió de l’aigua i la llum, opina 

que “[...] veyent que lo que ara s’ha fet es posar sols un 

pedás més ó menos fort á les tals cuestions, y que l’arreglo 

definitiu va molt llarch, al nostre entendre, causats com ans he dit, aprofitem lo periodo de 

calma que tal arreglo sens cap dupte ha de portar tras seu [...].” Conté les seccions: Nuestros 

mercados, Ayuntamiento, De casa, Noticias, Sección religiosa, Registro Civil, Anuncios. En la 

segona època són: Teatres, Nostres mercats, Noticies, 

Registre Civil. 

EL ERMITAÑO DE SAN ELOY (1900-1903) 

Subtítol: Periódico quincenal. 

Període de publicació: Primer número: 15/09/1900. Darrer 

número: 63, 17/05/1903. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 63 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça dels Àlbers, 

7. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. La 

darrera pàgina a anuncis. Format: 50 x 35 cm. Subscripció: 

0,30 ptes/trimestre. Fora: 0,40 ptes/trimestre.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  
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Editor: Partit Conservador.  

Director i/o propietari: Mossèn Ramon Nicolau i Carreño, fins el gener de 1901, i Pere 

Carreño Bonet. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Mariana. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació carloconservadora, catòlica, tradicionalista i, 

tàcticament, filoconservadora.  

Localització i números consultats: BHIEI / ACU. Any I: 7 (16/12/1900). Any II: 11 

(10/02/1901), 58 (30/11/1902).  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal, polític i religiós, de caire tradicionalista. 

Combat el materialisme modern, sacralitza i fetitxitza les representacions de Déu, Jesucrist i la 

Verge i s’orienta vers l’apostolat i la caritat. És el periòdic més longeu i estable dels vuit que 

s’editen a l’entorn del conflicte hidràulic i elèctric de Tàrrega a inicis del segle XX. Les 

principals seccions que inclou són: Mossegades satíriques, Sección de Notícias, Sección Oficial, 

Sección Religiosa, Sección Recreativa, Sección de Variedades, Sección Comercial, Miscelánea i 

Sección de anuncios. 

LA VOZ DE LA VERDAD (1901-1902) 

Subtítol: Semanario independiente defensor de los intereses 

de Tárrega. 

Període de publicació: Primer número: 01/07/1901. Darrer 

número: 28, 11/05/1902. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

D’ençà el número 21 (24/11/1901): quinzenari. Entre els 

exemplars 27 i 28 se succeeixen dos mesos havent 

experimentat una aturada temporal.  

Número total d’exemplars: 28 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Agoders, 7. 

Tàrrega. Més endavant: Sant Joan, 4. Tàrrega, i Sant Joan, 

13, 2n, 2a. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

32.7 x 23.2 mm. Número: 5 cèntims. A partir del número 2: 4 

pàgines a 4 columnes. Format: 48.5 x 32.4 cm. Subscripció: 

Tàrrega a voluntat; fora 1 pta/trimestre. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Partit Liberal.  

Director i/o propietari: Amadeu de Grau i de Grau.  

Redactors i col·laboradors: Francesc Pera “Rapé”, Ramon Pons “Veritas”, Ramon Carulla i 

Amadeu de Grau. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal-conservadora.  

Localització i números consultats: ACU. Any I: 3 (14/07/1901), 6 (04/08/1901) – 9 

(25/08/1901), 11 (08/09/1901), 12 (15/09/1901), 14 (06/10/1901) – 16 (20/10/1901), 18 

(07/11/1901) – 23 (22/12/1901). Any II: 24 (19/01/1902), 27 (09/03/1902), 28 (11/05/1902). 

Descripció: Setmanari d’informació local i comarcal i polític dirigit per Amadeu de Grau, que 

havia estat el director d’El Águila Tarregense i que representa la nova burgesia targarina els 

referents de la qual esdevenen la realitat comercial i industrial local, ateses les quotes de 

representació i consolidació assolides per a sustentar el poder polític. En efecte, esdevé també 

crític amb el catalanisme polític, el seu radicalisme i essencialisme, i amb el liberalisme lleidatà. 

El número 14 (06/10/1901) és un extraordinari aparegut per suplir l’endarreriment involuntari 

en l’edició setmanal que ha patit el periòdic degut a l’extraviament d’originals a la impremta. El 

darrer exemplar reapareix després de dos mesos d’absència: “Ya dijimos en ediciones anteriores 

que nuestro quinzenario se suspendía temporalmente tan solo, y dadas las circunstancias 

anómalas por las que atravesamos, creemos sinceramente de nuestro deber cumplir hoy la 
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promesa hecha de presentarnos ante la opinión cuando el caso lo requiriese.” Conté les seccions: 

Notícias locales, Ecos políticos, Sección religiosa, Passatemps, Variedades, Sección de 

anuncios. 

VIA LIBRE (1902) 

Subtítol: Periódico comarcal independiente. Higiene. Administración. Moralidad. Justicia. 

Període de publicació: Primer número: maig de 1902. Darrer número: no se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició irregular. Més endavant: quinzenari.  

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Partit Republicà Federal. 

Director i/o propietari: Ramon Pons. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal radical i republicana federal. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació local i comarcal i polític. Editat enmig del conflicte local 

entorn de la qüestió de l’aigua i la llum. Vegeu: CAPDEVILA, Joaquim: Tàrrega (1898-1923): 

societat, política i imaginari, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2008, p. 395.  

LO LLOCA (1902) 

Subtítol: Revista satírica. Sortirà aproximadament día mes 

día menos. 

Període de publicació: Primer número: 14/09/1902. Darrer 

número: 6, 23/11/1902.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 6 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: “Redacció: 

castellana y catalana. Administració: ab déficit constant.” 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 2 columnes. Format: 

32 x 22 cm. Número: 5 cèntims. “Anuncis: A tan per línea... 

de conducta. Reclams: botets y perdigots. Remitits: gratis que 

li piqui. Lo Lloca es lo periódich que val menos de la 

provincia.” 

Llengua: Català.  

Editor: Partit Republicà Liberal. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Un grup de republicans i liberals radicals: Picarol, Lo Lloca, 

Remullat, Lo Pagés, Sarries, Culleres. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicanoliberal federal. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció completa.  

Descripció: Revista satíricopolítica centrada en replicar la solemnitat i el clericalisme d’El 

Ermitaño de San Eloy, amb el qual polemitza per la seva solemnitat i pel seu clericalisme. 

Comprèn un fort caràcter obscè i anticlerical, contrari al govern municipal. De fet, el seu títol és 

el sobrenom que rep l’ermità. En aquest sentit assegura que “Lo nostre programa, per tant, es 

aquest: La broma avans que tot y no pendre rés en serio, desde la rel·ligiositat del nostre estimat 

confrare El Ermitaño de San Eloy, fins al instant de anarsen á afeitar, que es un dels moments 

més perillosos de la vida.” Es mostra clarament favorable al govern liberal de Silvela i al 

nomenament de José Martos O’neale com a governador de Lleida. Ambdós nomenaments 

propicien, de fet, l’honorosa retirada del quinzenari, tal com anuncia en el seu darrer número, en 
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tant que “¡Avants que morir d’una indigestió de ventura, preferim tornar á l’ostracisme de la 

contemplació mansa!” Finalment, s’acomiada reclamant que “¡La Providencia nos conservi 

indefinidament lo partit silveliste dalt de la menjadore, pera poguer realisar l’ideal de 

ennaltiment y moralisació d’aquesta ciutat tant estimada pels uns y tant timada pels altres!” 

Inclou les seccions: Llocada, Joyas literarias, Registre Civil i Secció d’anuncis. 

LA VERDAD (1903) 

Subtítol: Periódico quincenal independiente defensor de los intereses de Tárrega. 

Període de publicació: Primer número: 06/01/1903. Darrer número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 43.5 x 23 cm. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Partit Liberal. 

Director i/o propietari: Amadeu de Grau i de Grau. 

Redactors i col·laboradors: Lluís Fulgur. 

Impremta: Impremta Sol i Benet. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Periòdic d’informació general i polític, de caràcter liberal. És hereu i continuador 

de La Voz de la Verdad, de característiques i naturalesa similars. Vegeu: CAPDEVILA, 

Joaquim: Tàrrega (1898-1923)..., op. cit., pp. 487, 531.   

BERTOLDO (1903) 

Subtítol: (Vacunado contra el virus fusionista) Semanario 

sin pretensiones. Acordeon de los mártires-conservadores 

tarragenses. 

Període de publicació: Primer número: 19/03/1903. Darrer 

número: 21, 23/08/1903. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 21 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Picas, 17, 

baixos. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Format: 32 cm x 22 cm aprox. Número: 5 cèntims.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Partit Conservador. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta J. Serra. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal-conservadora. 

Localització i números consultats: ACU. Any I: 1 (19/03/1903) – 13 (28/06/1903), 16 

(19/07/1903) – 21 (23/08/1903).    

Descripció: Periòdic satiricopolític d’informació local. Contrari a La Verdad, a la qual dedica 

una secció per a desmentir-la. En el primer número informa que “Venimos á defender y á 

defendernos. Defender á Tárrega del microbio fusionista; si nocivo en todas partes, aquí de 

grandísima virulencia. Defendernos de las insulceses, incongruencias, despropósitos, 

desvergüenzas, oprobios y otros escesos que contra nosotros de palabra y por escrito se han 

proferido.” Així mateix, afegeix que “Somos algo regionalistas, muy catalanes y no catalanistas; 

y somos... caciquistas, si señor, caciquistas. Creemos defender mejor los intereses de Cataluña 

siendo catalanes caciquistas, que siendo catalanistas; es mas, confiamos demostrarlo.” Les 

seccions que conté són: Puches, A “La Verdad” i Verdades. 
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CACASENO (1903) 

Subtítol: (Inmune al virus rábico caciquista). Periódico el 

más chiquitín de Tárrega. Anteojo de larga vista de los 

desplantes del Cacique Conservador. No confundirlo con su 

abuelo BERTOLDO. 

Període de publicació: Primer número: 25/03/1903. Darrer 

número: 3, maig de 1903.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 3 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Raval del 

Hospital, 5. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 2 columnes. Format: 

22 x 16 cm.  Número: 5 cèntims. D’ençà el segon exemplar, 

format: 32 x 26 cm. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer.  

Editor: Partit Liberal. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Caganiu, Cacaseno. 

Impremta: Impremta Camps. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció completa.  

Descripció: Revista satiricopolítica d’informació local. Si bé es defineix com a nét de Bertoldo, 

comprèn unes idees totalment contraposades. Evidentment, és editat pels liberals, força local 

contrària als conservadors, sustentadors de Bertoldo. Així, anuncia que “Este es mi lema; Si 

regeneración, regeneración y sobre todo... mucha regeneración moral, instructiva y edificante.” 

Conté les seccions: Secció quaresmal, Baches i Telegramas. 

FULLA DOMINICAL (1908-1936, en dues etapes) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: 06/11/1908. Darrer número (1a època): desembre de 

1918. Primer número (2a època): gener 1919. Darrer número (2a època): 891 (10/05/1936).  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 891 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Casa Rectoral, Plaça Major, 1. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 1 columna. Format: 26.5 x 17.5 cm. 

En la segona època: 4 pàgines a 1 columna. Format: 22 x 14 cm. Subscripció: 5 ptes. Fora, 5.50 

ptes. Número: 5 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Parròquia. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Campo. Tàrrega. Des del 13 de febrer de 1910: Impremta Anglada. Vic. 

En la segona època: Impremta A. Figueras. Tàrrega.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: ACU. Any XI: 612 (04/01/1931) – Any XIV: 820 

(30/12/1934). Any XV: 868 (01/12/1935), Any XVI: 891 (10/05/1936). 

Descripció: Publicació religiosa que conté informació parroquial i s’adreça essencialment als 

feligresos locals. Experimenta dues etapes, el trànsit de la primera a la segona és marcat pel 

canvi de títol de la revista, atès que esdevé Fulla Parroquial. En la primera època, dedica el 

noticiari a les Congregacions de Tàrrega. Conté les seccions: Calendari litúrgic, Evangeli del 

dia, Església del Carme, Anuncis parroquials, Moviment parroquial de la setmana. 
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BOLETÍN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TÁRREGA 

(1909-1930) 

Subtítol: Sale a terminación de cada trimestre y siempre que lo reclamen asuntos urgentes de 

la Cámara.  

Període de publicació: Primer número: 15/04/1909. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: Trimestral d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer San Pelegrin, 18, 1a. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Castellà.  

Editor: Cámara de Industria y Comercio. 

Director i/o propietari: Francesc Pera. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic professional que s’ocupa de la informació econòmica i comercial de la 

ciutat i de les sessions de la Cambra. Vegeu: ESPINAGOSA, Jaume, i GONZALVO, Gener: La 

premsa local a la comarca..., op. cit., p. 7; CAPDEVILA, Joaquim: Tàrrega (1898-1923)..., op. 

cit., p. 278. 

EL PUEBLO (1914) 

Subtítol: Periódico quincenal. Órgano del Partido 

Reformista Tarreguense.  

Període de publicació: Primer número: 01/01/1914. Darrer 

número: 8, 19/04/1914.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 8 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Agoders, 6. 

Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 4 columnes. La darrera 

pàgina a anuncis. Format: 50 x 35 cm aprox. Subscripció: 1 

pta/trimestre. Fora: 3 ptes/semestre. Número: 10 cts.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Partit Reformista de Tàrrega. 

Director i/o propietari: Ferran Jordana. 

Redactors i col·laboradors: Redactor en cap: Joan Garcia 

Castañer. Joaquin Dualde, P. G., Josep Pont. 

Impremta: Impremta Joventut. Lleida.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana reformista. 

Localització i números consultats: BHIEI / ACU. Col·lecció completa. 

Descripció: Periòdic polític, de partit i de lluita política i ideològica. Inclou informació sobre 

l’activitat política i social del partit local i de poblacions veïnes, i ressenya asèpticament els 

plens municipals. Així mateix, s’adreça als qui estimen el progrés i la felicitat dels homes, les 

dones i els nens, assegura. La sisena entrega (25/03/1914) s’endarrereix en l’edició per causes 

alienes a la redacció del periòdic, segons s’informa en el mateix número. Tot i la significativa 

experiència reformista targarina, la brevetat de la trajectòria del seu òrgan és consonant amb la 

dinàmica del conjunt del moviment arreu del país. Les principals seccions són: De la vida, 

Noticias, Sección femenina, Del Ayuntamiento, Sección Pedagógica, Sport, Políticas. 
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LA SIGNOU (1914-1918) 

Subtítol: Publicació del «Patronat de Sant Jordi». Veurà la 

llum quinzenalment.  

Període de publicació: Primer número: 13/09/1914. Darrer 

número: 87, 01/03/1918.   

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 87 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça del Carme, 

3. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines més cobertes amb 

sumari, 2 columnes. Dues pàgines de publicitat davant i 

darrere. Les cobertes i les pàgines de publicitat, a color. 

Subscripció: 2.50 pessetes/any. Fora de la vila, 3 

pessetes/any. Número: 10 cèntims. Endarrerit: 20 cèntims. A 

partir del número 51: 4 pàgines. Experimenta diversos canvis 

en les cobertes i en la capçalera del periòdic al llarg de la 

seva trajectòria. 

Llengua: Català. 

Editor: Patronat de Sant Jordi. 

Director i/o propietari: Joan Amèzaga. 

Redactors i col·laboradors: L. G., René A., Boy, M. Sans, Floc, Espurnic, Busqueta. 

Col·laboracions: J. Viladot Puig, J. Iglésies Guizard, Josep Maria Montanyà, Josep Güell, 

Leonci Gómez, Francesc Clua, Magí Escribà, Josep M. Segarra, Dionís Sanou, Carles Perelló, 

Fermí Palau, Jesús Capdevila, Joan Duch Arqués,Mossèn Anton Navarro i fra Francesc Iglésias. 

Impremta: Impremta La Progresiva. Tàrrega.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista catòlica. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció extensa. 

Descripció: Quinzenari d’informació local i comarcal, de caràcter religiós i associatiu, en tant 

que òrgan de l’entitat editora. El seu nom és près d’una de les dues campanes de la parròquia 

local i esdevé paradigma del noucentisme catòlic i del conservadorisme i l’integrisme 

sociopolític i religiós del Patronat de Sant Jordi targarí. Es caracteritza per la voluntat 

regeneradora, la denuncia de la indiferència ciutadana, del materialisme i de la manca d’ideals i 

per la reivindicació cultural, espiritual, comercial i industrial de Tàrrega. Defensa les tradicions i 

el magisteri de l’Església i el nacionalisme català. Es mostra a favor del conreu acurat i amorós 

de les arts, les ciències, les indústries i el comerç i per això considera necessària la premsa local 

i comercial, per a fer créixer el poble al ritme de Catalunya en aquest sentit. El seu lema és: Per 

Déu i per la Pàtria.  

És proper a la Lliga Regionalista, atès que segueix l’evolució ideològica palesada pel Patronat 

de Sant Jordi, el qual, originalment carlointegrista, s’orienta vers el catalanisme noucentista i 

catòlic. Edita un extraordinari en motiu de la Diada de la Llengua Catalana (35, 01/01/1916), en 

l’organització de la qual hi participa el Patronat. La crisi social i política de 1917 el converteix 

en obertament nacionalista i seguidor de la figura d’Enric Prat de la Riba. S’apropa a l’Acció 

Nacionalista que el promou en el darrer any de vida. No obstant això, la derrota política dels 

regionalistes a Tàrrega en les eleccions a Corts de 1918, d’una banda, i el fracàs social degut a 

la impossibilitat de concretar les ambicions regeneracionistes, de l’altra, precipiten el seu 

comiat, tot al·legant que “[...] preferim morir en un acte de llibérrima voluntat [...]” abans que 

“[...] enfondir les divisións del nostre poble.” 

NOSTRA PARLA (1918-1923) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: No se’n té constància.   

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 
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Número total d’exemplars: No se’n té constància. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància. 

Dimensió, format i preu: No se’n té constància.  

Llengua: Català. 

Editor: Nostra Parla. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: Ricard Piqué i Batlle, Ramon Piqué i Batlle, Pau Olivé, Josep 

Elias i d’altres membres de l’entitat.  

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacionalista.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Publicació política, cultural i associativa, òrgan de l’entitat homònima editora. 

S’adreça a potenciar la unió espiritual, material i lingüística de Catalunya, les Illes Balears, el 

País Valencià i el Rosselló. Es caracteritza per un noucentisme radical de to patriòtic i 

simbòlicament violent. Els seus col·laboradors són també membres de l’entitat i de Joventut 

Nacionalista de Tàrrega (1921), la qual s’escindeix de la Lliga i s’enquadra en Acció Catalana 

(1922). Vegeu: CAPDEVILA, Joaquim: Tàrrega (1898-1923)..., op. cit., pp. 677-684; 

CORNUDELLA, Joan: “Les revistes comarcals del període d’entreguerres. Balaguer, Cervera, 

les Borges Blanques, Mollerussa i Tàrrega”, a URC. Revista literària, núm. 20, Revistes 

literàries a la Lleida d’entreguerres, 1919-1939, Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida i 

Pagès Editors, Lleida, 2005, p. 77. 

REVISTA DE L’ATENEU (1921) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: maig de 1921. 

Darrer número: 8, desembre de 1921.   

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 8 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Ateneu de 

Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. 

Format: 24 x 18 cm. Número: 20 cèntims. 

Llengua: Català. Esporàdicament, algun article en castellà.  

Editor: Ateneu de Tàrrega.  

Director i/o propietari: Josep Güell. 

Redactors i col·laboradors: Luis Millet, Riudor, Leopardi, 

Samuel Pereña. Col·laboradors: Manuel Pereña, R. Piqué 

Batlle. 

Impremta: Impremta F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció completa.  

Descripció: Revista d’informació cultural, artística i associativa. Es mostra preocupada per la 

cultura, la renovació cultural i el seu futur. Inclou noticiari local i general, així com notícies de 

l’Ateneu. Defensa l’enaltiment de la ciutat i els seus interessos i pretén ser l’instrument de 

relació i d’unió entre l’Ateneu i els seus membres i la ciutat, entre els dirigents i els dirigits, 

afirma. Conté les seccions: Notícies locals, Esport, Noticiari general i Notícies de l’Ateneu. 

CRÒNICA TARGARINA (1921-1937) 

Subtítol: Periòdic quinzenal independent.  

Període de publicació: Primer número: 12/05/1921. Darrer número: 842, 25/12/1937. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. A partir del número 17 (01/01/1922): 

Setmanari 

Número total d’exemplars: 842 números. 
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Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Ponent, 49. 

Tàrrega. A partir del número 590 (17/12/1932), redacció, 

administració i impremta: Carrer Alonso Martínez, 6. 

Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 12-30 pàgines a dues columnes. 

Pàgines centrals i finals, a publicitat. Format: 22 x 15 cm 

aprox. Subscripció: 2.50 pessetes/any. Número: 10 cèntims. 

A partir del número 17, subscripció: 5.50 pessetes/any; fora 

de la vila: 6 pessetes/any. A partir número 120 (22/12/1923), 

subscripció: 6 pessetes/any; fora de la vila: 7 pessetes/any. A 

partir del número 448 (03/01/1931): augmenta el nombre de 

pàgines. Al llarg de la seva trajectòria experimenta diversos 

canvis de format i disseny de la capçalera i la coberta. 

Llengua: Català i castellà, amb predomini del primer.  

Editor: J. Prenafeta. 

Director i/o propietari: Antoni Morguí.  

Redactors i col·laboradors: Llop de Fusta, Cura de Moro, Ricard Piqué Batlle, Gilet, Goal, 

Anton Morguí, Ramon Castellà, Magí Escribà. Col·laboradors: Joan Viladot Puig, J. Bosch i 

Barrera. Corresponsal a Anglesola: Lluís Puigfet. També corresponsal a la Fuliola.   

Impremta: Impremta F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal, independent i catalanista. 

Localització i números consultats: BHIEI / XAC / ACU. Col·lecció extensa.  

Descripció: Publicació d’informació general sobre Tàrrega i comarca amb articles d’opinió, 

actualitat i reportatges periodístics. Afirma que no defensa dogmatismes ni partits de cap mena i 

publicà allò que defineix interessant i beneficiós per a Tàrrega. El número 9 (10/11/1921) és un 

extraordinari per agrair als col·laboradors i als lectors la bona rebuda del periòdic. Conté 

nombroses il·lustracions i fotografies i és dedicat a la ciutat. El número 17 (01/01/1922) se 

subtitula Setmanari independent i d’ençà el 30 (01/04/1922) l’amplia essent Setmanari 

independent i d’informació comarcal. Tanmateix, d’ençà el número 448 (03/01/1931) el subtítol 

desapareix. Publica un suplement al número 485 en homenatge al Mestre Josep Güell degut a la 

seva mort, en el qual hi col·laboren grans plomes com Lluís Millet, Josep Iglésias, J. Viladot, 

Manuel Pereña, etc. recordant la seva figura i obra musical, pictòrica, etc.  

Malgrat no participar activament en política, durant la Segona República s’identifica amb les 

esquerres republicanes. En aquest sentit comprèn alguna pugna dialèctica amb Acció Comarcal, 

publicació de les dretes, però també amb La Ciutat, editada per l’ERC, a l’entorn de la 

capitalitat administrativa de Tàrrega en el debat comarcal. En efecte, el periòdic de l’ERC acusa 

Crònica Targarina de voler-ne monopolitzar la qüestió. Arran de l’alçament militar, la pràctica 

totalitat del periòdic se centra en la revolució i la guerra. Així, a partir del número 791 

(02/01/1937) se subtitula Setmanari al servei del poble. En el darrer exemplar anuncia una 

segona aturada temporal imposada –no se’n té constància de la primera–, tot coincidint amb el 

seu 17è aniversari. Atribueix els motius de l’aturada a l’escassetat de paper i a la manca de 

personal, entre d’altres que no desvetlla. Conté les seccions: De la quinzena, Del municipi, Des 

de Sant Eloi, De Sport o Els Esports o D’Esport, De fora vila, d’Espectacles, Correspondència, 

Clams de veïnat, Polítiques, De societat i Religioses.  

LA BOU (1922) 

Subtítol: Quinzenal independent.  

Període de publicació: Primer número: 11/03/1922. Darrer número: abril de 1922. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: 3 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a dues columnes. Les darreres, a publicitat. Format: 28 x 

18 cm. Número: 10 cèntims.  
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Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Gilet, Llop del Mas, Sagi. 

Impremta: Impremta La Progresiva. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: ACU. 1 (11/03/1922). 

Descripció: Publicació humorística i satírica, la primera 

d’aquesta naturalesa editada a la comarca des d’inicis de 

segle. Conté també treballs literaris, notes d’art i d’esport, 

així com notícies sobre l’administració local. Inclou les 

seccions: Fullaraca, Pensaments targarins, Ecos, Municipi, 

Notes, Sport, Esquellots, Correspondencia i Espectacles. 

VIDA NOVA (1922-1923) 

Subtítol: Setmanari nacionalista i d’informació comarcal. 

Sortirà cada dijous.  

Període de publicació: Primer número: 06/04/1922. Darrer 

número: 78, 20/09/1923. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 78 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Agoders, 

39, baixos. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 12 pàgines a dues columnes. Les 

darreres, a publicitat. Format: 27 x 20 cm. Subscripció: 6 

pessetes/any; fora de la vila: 7 pessetes/any. 

Llengua: Català.  

Editor: Joventut Nacionalista de Tàrrega, adherida a Acció 

Catalana. 

Director i/o propietari: Manuel Pereña. 

Redactors i col·laboradors: Principalment, Manuel Pereña, 

Magí Escribà i Ramon Novell. També: El guaita d’Urgell, Kada, Pastetes, Schoot, Vullinsó. 

Col·laboradors: Antoni Secanell, Ramon Castellà, Ricard i Ramon Piqué i Batlle, Josep Elias, 

Anton Bonastre, Ramon Sauret i Josep Burgués. 

Impremta: Impremta Sauret. Tàrrega. A partir del número 12 (22/06/1922): Impremta 

Saladrigues. Bellpuig. A partir del número 37 (14/12/1922): Impremta Bros. Tàrrega. A partir 

del número 43 (25/01/1923): Impremta Saladrigues. Bellpuig. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacionalista de dretes i republicana. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció extensa.  

Descripció: Setmanari polític, d’informació local i comarcal i marcadament cultural. Es 

defineix sense lligam ni relació amb cap força política, tanmateix es vincula a l’Acció Catalana 

Republicana de Tàrrega. Pretén regenerar la vida social de la ciutat, es preocupa per la llengua i 

defensa l’extensió del català en la vida oficial i comercial. Així mateix, defensa el progrés 

econòmic i cultural de l’Urgell i la Segarra i es proposa la renovació i el millorament dels 

pobles de la comarca per tal d’aconseguir “pobles conscients, organitzats, cultes i rics en tota 

riquesa.” Conté les seccions: De societat, Piules, Polítiques, Commentaria, De sport, 

Meditacions d’història, Cinema targarí, De câ la vila, Noves, Religioses i Els nostres 

corresponsals. 

ARQUETA (1922) 

Subtítol: Portaveu de Tàrrega i el seu Museu.  

Període de publicació: Primer número: abril de 1922. Darrer número: maig de 1922. 
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Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Museu de 

Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a una columna. Les 

darreres, a publicitat. Format: 24 x 14 cm.  

Llengua: Català.  

Editor: Museu de Tàrrega.  

Director i/o propietari: Benet Noguera i Josep Franquesa. 

Redactors i col·laboradors: Josep Bernaus, H. Guardiola, F. 

Cucurull, M. Farré, Jordi Montserrat, Speaker, El Padrinet, 

Juli Santferm, Ventura Garona, Josep Güell, Bernat C. 

Noguera. 

Impremta: Impremta Sauret. Tàrrega.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció completa.  

Descripció: Periòdic d’informació cultural que s’ocupa de les arts i la cultura targarines, tot 

publicant articles històrics i culturals. No conté seccions.  

TÀRREGA (1928) 

Subtítol: Revista mensual il·lustrada. Suplement de Crònica 

Targarina.  

Període de publicació: Primer número: 24/06/1928. Darrer 

número: 6, desembre de 1928.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 6 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 1. 

Tàrrega. A partir del número 3: Plaça Albes, 8 i 9. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes, més 

anuncis i cobertes. Format: 24 x 22 cm. Subscripció: 4 

pessetes/any; fora de la vila: 5 pessetes/any. Número: 40 

cèntims. A partir del número 4, número: 30 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: Crònica Targarina. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Joan Duch i Arqués, A. Duran, 

J. Viladot Puig, J. Estadella, Josep Güell, J. Bosch i Barrera, Julià Gual. 

Impremta: Carrer Major,1. Tàrrega. A partir del número 3: Impremta a Plaça Albes, 8 i 9. 

Tàrrega.  

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció extensa.  

Descripció: Periòdic gràfic d’informació cultural que s’ocupa d’art, d’història, de monuments i 

tradicions targarines i urgellenques, de poesia i il·lustracions, etc. El seu naixement s’origina en 

els petits suplements annexats a les pàgines de Crònica Targarina. Malgrat el subtítol, en el 

primer número assegura haver assolit la independència editorial atès que la seva concepció com 

a suplement no satisfà les exigències i la voluntat dels seus impulsors. És així, doncs, que es 

concep el periòdic com una empresa independent. No conté seccions.  

CRÒNICA ESPORTIVA (1929-1930) 

Subtítol: Suplement setmanal de «Crònica Targarina».  

Període de publicació: Primer número: 04/11/1929. Darrer número: 12, gener de 1930.   

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 
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Número total d’exemplars: 12 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines i cobertes. Format: 27 x 

18 cm. Subscripció: 3 pessetes/semestre. Número: 10 

cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Crònica Targarina.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: M. S.  

Impremta: Impremta F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en 

aquest camp. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció 

extensa.  

Descripció: Revista esportiva que, malgrat la seva brevetat i 

la seva condició de suplement, exemplifica la febre esportiva 

que inunda les comarques del Ponent català al llarg dels anys vint i, més marcadament, durant la 

Segona República. La publicació, “Atiant-nos a l’esperit vivificador que impera de nou en el 

floreiximent de l’esport [...]”, té la voluntat de propagar els ideals esportius entre la ciutadania i 

de potenciar-los principalment entre la joventut. Conté nombroses cròniques esportives dels 

equips de futbol de la Plana de Lleida. No conté seccions.  

ACCIÓ COMARCAL (1931-1936) 

Subtítol: Sense subtítol.   

Període de publicació: Primer número: 19/12/1931. Darrer 

número: 237, 27/06/1936.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 237 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Agoders, 

22, 1r. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 16 pàgines a dues columnes. 

Format: 28 x 14 cm. Subscripció: 6 pessetes/any; fora de la 

vila: 7 pessetes/any. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: Acció Popular, entitat adherida a la Lliga. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Faris, Pross, Isabel, Ramon 

Novell. Col·laboradors: Josep Flaquer. 

Impremta: Impremta F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i conservadora. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció extensa.  

Descripció: Periòdic polític i religiós d’actualitat, d’informació general sobre Tàrrega i l’Urgell. 

Conté articles d’opinió i reportatges periodístics i pretén formar consciència catòlica i enfortir la 

fe cristiana. Així, combat la lluita de classes i el marxisme, per l’harmonia social i la pau 

universal. També informa sobre Acció Popular, entitat editora, i representa la burgesia 

sedimentada i conservadora de Tàrrega i comarca. En definitiva, “[...] concreta la seva missió a 

propagar i defensar les idees socials del Catolicisme en tota llur integritat doctrinal i en la seva 

aplicació pràctica en els problemes contemporanis.” En aquest sentit, manté nombroses pugnes 

dialèctiques i ideològiques amb La Ciutat, periòdic de l’ERC, tant en qüestions municipalistes i 

locals com en relació amb els drets laborals, la religió, l’ensenyament i la laïcització dels espais 

públics, la comarcalització del país o la demanda de la capitalitat comarcal administrativa de 

Tàrrega. Conté les seccions: Agricultura, Municipals, Els esports, Noves, Vida religiosa i 

Butlletí d’Acció Popular. 
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PETIT LICEU (1932) 

Subtítol: Revista mensual escolar.  

Període de publicació: Primer número: gener de 1932. 

Darrer número: 8, agost-setembre de 1932.  

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 8 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Col·legi Modern 

Liceu. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 30 pàgines a dues columnes, 14 de 

publicitat. Amb coberta i contracoberta. Subscripció: 2.50 

pessetes/any; fora de la vila: 3 pessetes/any. Número: 20 

cèntims. 

Llengua: Català. Una pàgina redactada en francès en cada 

número.  

Editor: Unió d’Estudiants Targarins.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Josep Pané, Màrius Amigó, F. 

Toló, Carme Prenafeta, Enric Escribà, Sebastià Piera, Samuel Perenya, Antoni Sardà. 

Impremta: Impremta Crònica Targarina. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI. 1 (gener de 1932), 3 (març de 1932), 5 (maig de 

1932), 8 (agost-setembre de 1932). 

Descripció: Periòdic cultural i escolar i estudiantil, òrgan de l’associació editora i portaveu del 

Liceu Escolar. S’ocupa d’ambdues, així com també de pedagogia, literatura, cultura i dels 

respectius moviments, activitats i gestions. Inclou concursos, oci i endevinalles. El número 8 és 

un extraordinari en motiu de la celebració de la Festa de Sant Eloi de Tàrrega. Conté les 

seccions: Plana Francesa, Enginy i rialles, Les frases històriques. 

LA LLUNA (1932) 

Subtítol: Quinzenal satíric.  

Període de publicació: Primer número: 10/09/1932. Darrer 

número: 7, 03/12/1932.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 7 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Alonso 

Martínez, 25. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Format: 

40 x 24 cm. Número: 10 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Joventuts del Centre Autonomista Republicà. 

Director i/o propietari: Antoni Pomés. 

Redactors i col·laboradors: Ramona C.  

Impremta: Impremta A. Figueras. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista de 

dretes i republicana. 

Localització i números consultats: ACU. Col·lecció extensa. 

Descripció: Periòdic de sàtira política afí al Centre Autonomista Republicà, afiliat a la Lliga 

Regionalista i defensor la seva ideologia. Tanmateix, no es postula com a òrgan oficial del 

partit. Lluita per una Tàrrega més catalana i més gran. Afirma que el seu líder és Ramon Roca i 

Boladeres i que s’edita amb la intenció d’aplegar correligionaris per constituir les joventuts del 

Centre Autonomista Republicà al voltant del seu líder. No obstant això, anuncia la pròpia 

desaparició arran de les discrepàncies sorgides en la “família” després de la derrota electoral del 
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novembre de 1932. Conté les seccions: De câ la Quica, Parant la teula, A xum, A galet, A les 

palpentes, Coses de dones. 

LA CIUTAT (1933-1934) 

Subtítol: Quinzenal afiliat a l’Esquerra Republicana de 

Catalunya.  

Període de publicació: Primer número: 11/05/1933. Darrer 

número: 38, 27/09/1934. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 38 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Alonso 

Martínez, 27. Tàrrega. 

Dimensió, format i preu: 6-8 pàgines, a dues columnes. 

Número: 10 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Esquerra Republicana de Catalunya. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Okay, Josep Maria Massip, 

Tell, M.A.R., Jo, Llop, R.  Col·laboradors habituals: Antoni 

Bergós, R. Villeró.  

Impremta: Impremta Crònica Targarina. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i republicana.  

Localització i números consultats: XAC / ACU. Col·lecció extensa. 

Descripció: Periòdic polític i de partit que s’ocupa de la informació política local i comarcal. 

Difon el programa i l’ideari de l’ERC per servir Catalunya, afirma. És contrari a les doctrines 

d’anarquistes i d’obstruccionistes i sobretot de la Lliga Catalana, a la qual titlla de monàrquica 

disfressada. En aquest sentit, comprèn nombroses disputes amb Acció Comarcal, l’òrgan de les 

dretes locals. Igualment, ataca Crònica Targarina a la qual acusa de voler monopolitzar la 

demanda de la necessitat d’una comarca pròpia amb capitalitat a Tàrrega. El darrer número 

apareix justament abans dels Fets d’Octubre. La desaparició del quinzenari és probablement 

atribuïble i atribuïda a aquests esdeveniments i a les represàlies consegüents. Conté les seccions: 

Esports, Espectacles, Municipals, Espurnes i Comentaris. 

RESSÒ (1936) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Primer número: març de 1936. Darrer número: 5, maig de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. 

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Avinguda de Catalunya, 17. Tàrrega.  

Dimensió, format i preu: Número: 5 cèntims.   

Llengua: Català.  

Editor: Unió d’Estudiants Targarins.  

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: alumnes del Liceu. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància.  

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic d’informació escolar i d’actualitat. Editada per la Unió d’Estudiants 

Targarins i hereu de Petit Liceu. Vegeu: ESPINAGOSA, Jaume; GONZALVO, Gener: La 

premsa local..., op. cit., p. 17.  
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LA VEU DE TÀRREGA (1936) 

Subtítol: Publicació quinzenal.  

Període de publicació: Primer i darrer número: 16/07/1936.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari mancat de regularitat. 

Número total d’exemplars: 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues o tres columnes. 

Format: 35 x 55 cm. Número: 15 cèntims. 

Llengua: Català.  

Editor: Centre Autonomista Republicà, vinculat a la Lliga.   

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica. Col·laboradors: 

Lluís G. Piñol. 

Impremta: Impremta F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista 

conservadora i republicana. 

Localització i números consultats: ACU. 1 (16/07/1936).   

Descripció: Periòdic de lluita política, vinculat a la Lliga. Afirma que lluita per una Tàrrega 

gran, concepte que engloba “l’ample fi ideològic de la nostra publicació.” Té la intenció 

d’esdevenir un quinzenal polític, tanmateix l’alçament militar esdevingut dos dies després de  la 

seva estrena n’evita la continuïtat editorial atesa la seva naturalesa conservadora. De fet, el 

primer número ja pateix la censura prèvia. En aquest sentit i context, és significativa la 

premonitòria i primordial reflexió analítica del diputat a Corts pel Front Català d’Ordre, Lluís 

G. Piñol, sobre el què s’esdevindrà justament dues jornades després: “[…] advertim que tots els 

perills de la situació actual, que porten l’angoixa a l’esperit del nostre poble, en definitiva es 

redueixen al perill de la instauració d’un règim de força en l’ordre polític i social, decantat a un 

tipus marxista o feixista, precedit o no d’un període d’anarquia i violència. [...].” Així doncs, es 

copsa perfectament la preocupació per redreçar una situació que es mostra ja insalvable. Conté 

les seccions: Les nostres col·laboracions, Comentari Municipal, Dietari targarí i La Veu 

indiscreta. 

EL MÓN A TÀRREGA (1936) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Primer número: 10/11/1936. Darrer número: No se’n té constància. 

Periodicitat i regularitat: No se’n té constància. 

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: 1 pàgina.  

Llengua: Català.  

Editor: Servei de Premsa i Propaganda de la Generalitat de Catalunya al front. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana i antifeixista. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Fulletó propagandista del bàndol republicà durant la Guerra Civil. Es dedica a 

armar de consciència bèl·lica i a favor de la causa republicana davant els insurrectes. Vegeu: 

ESPINAGOSA, Jaume; GONZALVO, Gener: La premsa local..., op. cit., p. 18. 

UHP (1938-1939) 

Subtítol: Portantveu de la UGT. òrgan del Partit Socialista Unificat de Catalunya (I. C.). 

Període de publicació: No se’n té constància.  
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Periodicitat i regularitat: Diari de regularitat desconeguda. 

Número total d’exemplars: 86 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: Castellà. 

Editor: PSUC-UGT. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: No se’n té constància. 

Impremta: Impremta F. Camps Calmet. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació socialista/comunista i antifeixista. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.  

Descripció: Periòdic de lluita política hereu de l’homònim editat a Lleida fins a l’ocupació 

franquista de la capital provincial. És l’únic diari de la demarcació aparegut fora de Lleida. 

Vegeu: ESPINAGOSA, Jaume; GONZALVO, Gener: La premsa local..., op. cit., p. 19.  

 

TORREGROSSA (el Pla d’Urgell) 

EL INSTRUCTOR (1903-1904) 

Subtítol: Revista infantil decenal é ilustrada. Se publica los 

dias 10, 20 y 30 de cada mes. 

Període de publicació: Primer número: 10/09/1903. Darrer 

número: 9, 30/11/1904.   

Periodicitat i regularitat: Desenal d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 39 números. A partir del 

20/09/1904 reprèn la numeració inicial essent aquest el 2. 

L’anterior, editat 10 dies abans, és numerat amb el 31 seguint 

la numeració original. 

Adreça de la redacció i/o administració: Redacció: 

Torregrossa. Administració: Almacelles. D’ençà el número 

20 (10/04/1904), redacció i administració: Carrer San Roc. 

Torregrossa. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines a 2 columnes. Format: 

19.6 x 13.2 cm. Il·lustrada. A partir del número 20, 

subscripció: 3 ptes/any; 5 ptes/any fora d’Espanya.  

Llengua: Castellà. 

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: No s’indica. A partir del número 20: Vicente Ferrer Ramos.  

Redactors i col·laboradors: Antonio Arnau, Paulino Báyer, Pedro Santaló, Jaime Rubinat, 

Carlos Canela, Manuel Guiu, Miguel Badosa. 

Impremta: Impremta Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Mancada d’orientació en aquest camp. 

Localització i números consultats: BHIEI / FST. Col·lecció extensa.  

Descripció: Revista infantil i gràfica, la primera d’aquesta categoria de la demarcació. Es 

dirigeix als nens i es caracteritza per un contingut heterònom i divers: poesia, articles literaris, 

ciència, càlcul, història, certàmens infantils de distintes temàtiques, contes i passatemps. 

Periòdicament celebra certàmens entre els seus lectors. Els redactors són infants. Amb tot, no 

deixa de ser sorprenent que la primera revista infantil de la demarcació no s’editi a Lleida. A 

més, és una de les poques capçaleres que comprèn una freqüència d’edició desenal. Tanmateix, 

mostra una clara ambició empresarial i una pretensió d’accessibilitat i difusió arreu de la 

província. En aquest sentit, és significatiu que a la majoria dels seus números s’inclogui 

l’encapçalament Provincia de Lérida. Així doncs, malgrat l’edició a Torregrossa molt 

probablement es distribueix i es llegeix a la capital del Segrià com a d’altres viles i indrets de la 
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Plana, si més no. El darrer número (30/11/1904) anuncia la seva desaparició al·legant-ne motius 

econòmics. Les seccions principals són: Episodios escolares, Colaboración infantil, Cuadro de 

honor, Cuadros científicos, Ejercicios prácticos i Pasatiempos. 

 

TREMP (el Pallars Jussà) 

LA VEU DE LA MONTANYA (1903-1904) 

Subtítol: Setmanari defensor dels seus interessos morals y 

materials. 

Període de publicació: Primer número: 13/09/1903. Darrer 

número: 115, 18/11/1905. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 115 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de 

Soldevila, 6. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes, la darrera 

a anuncis. Subscripció: 1.50 pessetes/trimestre; 5 

pessetes/any. El darrer número és només una pàgina. 

Llengua: Català. 

Editor: Jaume Laforga. 

Director i/o propietari: Jaume Laforga.  

Redactors i col·laboradors: Feliu, Ricard Mir, J. Laforga, L. 

Sibis, P. Mauri, Joan Barado, Georges Polack. Corresponsals 

en distintes poblacions veïnes.  

Impremta: Impremta Pascual Belart. Tremp. A partir del número 67 (17/12/1904), impremta 

Viuda e Hijos de P. Belart. Més endavant, Impremta de Vda. de P. Belart. El darrer número, 

Impremta Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació regionalista i filointegrista. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.   

Descripció: Setmanari dels regionalistes i filointegristes trempolins, d’informació local i 

comarcal. Primer periòdic local i comarcal del segle XX. El seu propòsit és treballar per la 

prosperitat i la regeneració de les comarques muntanyenques, incidint en la moral, la higiene, el 

treball i la instrucció dels seus habitants, defensant la riquesa forestal, minera, agrícola i 

hidràulica, i vetllant per la millora i proliferació de les vies de comunicació. Així, informa que 

“Venim per fer pátria y per defensar los interessos morals y materials de les conques del 

Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorzana y Vall d’Arán.” En aquest sentit, inclou cròniques i 

notícies de contrades i poblacions properes com la Vall d’Aran, Sort, Salàs de Pallars, Barruera, 

La Pobla de Segur o Lleida. El darrer número anuncia la seva desaparició acusant discrepàncies 

econòmiques i contractuals entre el seu propietari i director Jaume Laforga i la propietària de la 

impremta Rosa Salse. La intenció de Laforga de fer reaparèixer el setmanari a partir de 1906 en 

una nova impremta esdevé, però, fallida. Conté les seccions: Agricultura, Notícies, Fires i 

Mercats.  

EL RELÁMPAGO (1906-1910) 

Subtítol: Semanario Democrata Autonomista. Defensor de los intereses morales, materiales y 

de información de la montaña. 

Període de publicació: Primer número: 06/01/1906. Darrer número: 260, 25/12/1910. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 260 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sols, 4. Tremp.  
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Dimensió, format i preu: 4-6 pàgines a 3 columnes. 

Anuncis a darrera pàgina. Subscripció: 5 pessetes/any a 

Espanya. 10 pessetes/any a l’estranger. Número: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català.  

Editor: Centre El Relámpago. 

Director i/o propietari: Jaime Cartanyà. A partir del número 

40: Josep Maria Tarragona. 

Redactors i col·laboradors: Rafael Vives Vilà, R. Polabilla, 

R. M. M., J. C. (podria ser Jaime Cartanyà), M. G. Y F. 

Impremta: Impremta de J. M. Tarragona. Tremp. A partir 

del número 2 (14/01/1906): impremta El Arte de Gutenberg. 

Tremp. A partir del número 105 (05/01/1908): impremta de 

Vda. de P. Belart. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació autonomista 

catalanista. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció 

extensa.   

Descripció: Periòdic d’informació local i localista, comarcal i comarcalista, i d’actualitat 

política. El seu propòsit és la defensa de l’amplia autonomia pels municipis i les regions i es 

mostra totalment en contra de la burocràcia estatal que monopolitza i que condemna els 

ciutadans al servilisme i al centralisme respecte Madrid, assegura. Orbita, primerament, a 

l’entorn de la Unión Republicana i, després, dels regionalistes locals. Manté pugnes dialèctiques 

i ideològiques amb els sectors filointegristes i catòlics, i amb el seu òrgan periòdic La Atalaya 

Leridana. També és plausible que en algun moment passi a ser editat per Josep Llari, si bé no es 

pot confirmar amb rotunditat. La seva desaparició és anunciada després de 260 exemplars 

publicats, atès que “Una circunstancia imprevista y que no hemos podido resolver á nuestra 

satisfacción nos obliga á dar este paso [...].” Inclou les seccions: Sección de Agricultura, 

Noticias, Cosas de España, El Municipio, La Región i Sección de espectáculos. 

FULLA DOMINICAL (1907-1926) 

Subtítol: Sense subtítol.  

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 12, tercer diumenge de març de 

1926. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. La 

numeració es reinicia a cada any.  

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a una columna. 

Llengua: Català.  

Editor: No s’indica.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta J. M. Tarragona. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica.  

Localització i números consultats: XAC. Any XIV: 2 

(segon diumenge de gener de 1920)  – Any XX: 20 (tercer diumenge de març de 1926).  

Descripció: Publicació religiosa, moral i doctrinal. Conté les activitats i la gestió de la 

parròquia, activitats locals relacionades sempre amb festivitats o celebracions religioses i 

incorpora textos bíblics i moralitzants. S’ha comprovat no ésser l’edició catalana d’Hoja 

Dominical, ni disposar-ne cap tipus de relació, atès que l’any XIV indicat en el primer número 

consultat permet d’intuir que la revista s’inicia el 1907. Tanmateix, comprèn característiques 

molt similars. Com en el seu cas, només la darrera pàgina es dedica a la parròquia de Tremp. El 

darrer número localitzat és un extraordinari en motiu de la Setmana Santa. Inclou les seccions: 
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Santoral, Patró de la Setmana, Parròquia de la Verge de Vall de Flors. Tremp, Funcions 

Parroquials, Moviment Parroquial. 

LA ATALAYA LERIDANA (1909-1911) 

Subtítol: Periódico semanal, Regionalista Católico. 

Període de publicació: Primer número: 22/07/1909. Darrer 

número: 104, 01/07/1911.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 104 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Rambla, 

local del Sindicat Agrícola. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. 

Subscripció 4 pessetes/any. A partir del número 20 

(02/12/1909): 4 pàgines a 4 columnes. A partir del número 

84 (11/02/1911): 4 pàgines a 3 columnes. 

Llengua: Castellà i català, amb predomini del primer. 

Editor: Jaume Laforga.  

Director i/o propietari: Jaume Laforga. 

Redactors i col·laboradors: Ignasi Farré, Jaume Laforga 

(Secretari del Sindicat Agrícola), C., Luis de Cuenca, 

Fortunato Borrell, Juan Franquesa, Ramón de Fors.   

Impremta: Impremta Josep A. Pagès. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica i catalanista regionalista. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.   

Descripció: Periòdic polític i catòlic d’informació local i comarcal. Defensa i es mostra submís 

a les normes de l’Església Catòlica i al Bisbe d’Urgell. Vetlla per la moralitat i pels interessos 

materials de Tremp i la comarca com ara Salàs de Pallars o Alós d’Isil. Té una relació molt 

directa amb el Sindicat Agrícola de la Conca de Tremp i Pallars a través del seu director que és, 

alhora, secretari de l’organisme. De fet, el setmanari s’erigeix com el portaveu del regionalisme 

catòlic filointegrista aixoplugat en el Sindicat Agrícola. Manté nombroses pugnes dialèctiques i 

ideològiques amb els elements republicans i autonomistes locals, i amb el seu periòdic El 

Relámpago. Conté les seccions: Agricultura, Noticias, Mercado de Tremp i Efemérides. Menys 

habituals són les següents: Sección del sindicato i Notas útiles. 

LUZ (1912) 

Subtítol: Revista Semanal Agrícola. Órgano del Sindicato 

Agrícola Oficial de la Conca de Tremp y Pallás. 

Període de publicació: Primer número: 16/03/1912. Darrer 

número: 28, 21/09/1912. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 28 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Rambla, 

local del Sindicat Agrícola. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes, anuncis al 

final de la darrera plana. Subscripció: 2 pessetes/semestre.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Sindicat Agrícola.  

Director i/o propietari: Leonardo Aytés Vidal. 

Redactors i col·laboradors: Luis de Cuenca (president del 

Sindicat Agrícola), Ignasi Farré, Jaume Laforga. 

Col·laboradors: Enric Mir i Miró, J. Vidal Portella. 

Impremta: Impremta Josep Maria Tarragona. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació dretana i conservadora. 
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Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.   

Descripció: Revista d’informació local i comarcal i associativa, òrgan del Sindicat Agrícola i 

hereva de La Atalaya Leridana. És editada després que l’entitat resti òrfena d’òrgan periòdic 

amb la seva desaparició. No és un periòdic polític. El seu contingut es nodreix principalment 

d’agricultura, conreus i de l’activitat del Sindicat. Defensa i divulga tot allò útil per al conreu de 

les terres i pel benestar dels agricultors, així com esperona l’acord per a l’utilització de les 

aigües del Pallaresa amb La Canadenca. Tanmateix, desapareix cansat de la resistència de la 

Conca enfront les patriòtiques empreses que prediquen i proposen, afirma. En culpabilitza La 

Canadenca i la Junta de Defensa fent-les responsables de la seva desaparició. Així mateix, 

assegura que ha entès que aquest no és el lloc ni el moment per a realitzar les seves iniciatives, 

atès que tampoc n’ha rebut el suport de les autoritats pertinents. Només conté una secció: 

Sección de Noticias.  

EL CONQUÉS (1912-1923) 

Subtítol: Semanario autonomista de información. 

Període de publicació: Primer número: 26/10/1912. Darrer 

número: 535, 20/10/1923. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular. A 

partir del número 507 (20/08/1922): quinzenari. 

Número total d’exemplars: 535 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Sols, 4. 

Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4-6 pàgines a 3 columnes, la 

darrera pàgina d’anuncis. Subscripció: 2 pessetes/trimestre. 

A partir del número 39 (26/07/1913) la darrera plana de cada 

número es dedica exclusivament a anuncis i publicitat 

comercial. A partir del número 507, subscripció: 3 

pessetes/semestre.  

Llengua: Castellà. Esporàdicament, algun article en català. 

Editor: No s’indica. 

Director i/o propietari: Josep Maria Tarragona. Més endavant, Jaume Laforga. 

Redactors i col·laboradors: K., Edwar Mason, Juan de Campos, J. Fuseller, Jose Dario. 

Impremta: Impremta Josep Maria Tarragona. Tremp.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació liberal-autonomista. 

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. Col·lecció extensa.   

Descripció: Periòdic d’informació general d’àmbit local, comarcal, provincial, català i estatal, 

el més longeu del període al Pallars. Apareix per treballar pel progrés del pueblo conqués, és a 

dir, pel seu progrés econòmic i agrícola, tot adduint la transcendència d’uns anys de pròspera 

transformació socioterritorial. També publica articles que li semblen interessants d’altres 

periòdics de la província com ara El Pallaresa o Lo Pla d’Urgell. Malgrat es declara apolític, 

orbita a l’entorn del binomi Llari-Riu esdevenint en certa manera l’òrgan oficiós de la dupla 

caciquista, fet que en garanteix –o, si més no, n’afavoreix– la seva prolífica i sòlida trajectòria. 

A partir del número 507 se subtitula Quincenal autonomista de información, tot apuntant 

l’edició els dies 5 i 20 de cada mensualitat.  

Al llarg de la seva trajectòria s’enfronta amb periòdics de forces opositores com els radicals de 

La Montaña o els regionalistes de La Conca de Tremp. Aquests darrers l’ataquen pel seu fals 

autonomisme, fet que es palesa si més no pragmàtic quan El Conqués assegura que “Somos 

regionalistas, nacionalistas, autonomistas, o lo que sea, pero leridanos. [...] Con esto, con amar 

la Geografia, amamos tanto como el que más a Cataluña, y con más extención e intensidad que 

muchos que escriben en nuestra preciosa lengua, que quieren la exclusiva y la rebajan con sus 

procedimientos de incultura y tendencias de un arcaismo nefasto.” La seva desaparició es deu a 

l’acció de la dictadura encaminada a escombrar l’entramat caciquil de la Restauració. Així, 

n’anuncia la seva aturada, la qual és definitiva,  si bé comprèn esperança en reprendre’s. Conté 
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les seccions: Sección de noticias, Notas útiles, Mercados, Aviso. Menys habituals són: 

Agricultura o A los agricultores o Notas Agrícolas, Disposición importante, Opinión o A la 

opinión. 

FULLA PARROQUIAL DE TREMP (1914-1936) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: novembre de 1914. 

Darrer número: s/n, juliol de 1936. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. El darrer 

numerat és el 841 (24/05/1931). 

Adreça de la redacció i/o administració: No s’indica. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a 1 i 2 columnes.  

Llengua: Català. 

Editor: Parròquia de Santa Maria de Valldeflors.  

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta Vda. de J. Tarragona. Tremp.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: XAC. Any XIII: 576 

(primer diumenge d’abril de 1926) – 611 (primer diumenge 

de desembre de 1926).  

Descripció: Publicació religiosa i moral que conté les activitats de la parròquia, els horaris de 

misses i sermons i la publicació de textos bíblics i doctrinals. En el primer número localitzat 

s’indica que ha estat remodelada, incloent un contingut més variat i per tant més llegible i 

havent afegit a la portada la imatge de la verge patrona. Probablement, la fulla resulta un 

apèndix de la revista La Festa Santificada. D’acord amb Farràs, Prats i Tarraubella es reprèn 

entre 1938 i 1939, si bé no s’ha pogut comprovar. Les seccions principals són: Notes 

Litúrgiques, Espill del Bon Cristià, Secció Catequística, Miscel·lània Religiosa, Epistolari 

Apologètic, Flors de L’Evangeli, Fruits de l’Evangeli, La Paraula de Déu, Secció Mariana, 

Moviment Parroquial, Noves Religioses i Converses Piadoses. Vegeu: FARRÀS, Francesc; 

PRATS, Francesc; TARRAUBELLA, Francesc Xavier: Dos-cents anys d’impremta..., op. cit., 

p. 123. 

HOJA DOMINICAL (1914-1919) 

Subtítol: Sense subtítol. 

Període de publicació: Primer número: No se’n té 

constància. Darrer número: 50, segon diumenge de desembre 

de 1919. 

Periodicitat i regularitat: Setmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància. Cada any 

reinicia la numeració. 

Adreça de la redacció i/o administració: “Asociación de 

Eclesiásticos para el Apostolado Popular”, de Barcelona. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 1 i 2 columnes. 

Subscripció: 5-6 rals/any. Número: la voluntat. Es reparteix 

gratuïtament.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado 

Popular. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Membres de l’entitat editora. 

Impremta: Impremta J. M. Tarragona. Tremp.  
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Orientació ideològica i/o política: Orientació catòlica. 

Localització i números consultats: XAC. Col·lecció extensa.  

Descripció: Publicació religiosa, moral i doctrinal, editada per l’associació adduïda des de 

1892, si bé es reparteix a Tremp d’ençà el novembre de 1914 quan es dedica la darrera pàgina 

de la revista a informació exclusiva de la parròquia de Santa Maria. Inclou les activitats i la 

gestió de la parròquia, activitats locals relacionades sempre amb festivitats o celebracions 

religioses i incorpora textos bíblics i moralitzants. Conté les seccions: Fiestas de la Semana, 

Evangelio, De la Misa Dominical, Parroquia de Santa Maria de Tremp, Movimiento 

Parroquial, Patrón de la Semana. 

LA MONTAÑA (1914-1915) 

Subtítol: Semanario republicano autonomista. Defensor de 

los intereses de la Comarca. 

Període de publicació: No se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Setmanari de regularitat 

desconeguda.  

Número total d’exemplars: 2 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de 

Soldevila, 23, 1r. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. 

Subscripció: 1 pesseta/trimestre. Número: 5 cèntims. 

Llengua: Castellà. 

Editor: Partit Republicà Radical. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Barcelona.  

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana 

radical. 

Localització i números consultats: XAC / ACPJ. Any I: 2 (08/02/1914).  

Descripció: Periòdic de lluita electoral editat per a promocionar el candidat radical José A. Mir i 

Miró a les eleccions provincials i combatre Llari i el seu defensor, El Conqués. S’ocupa també 

d’informació local i comarcal. La desfeta política determina la fi del setmanari, si bé l’òrgan 

radical de Lleida Renovación informa que els seus redactors s’hi han integrat per tal de “[...] dar, 

así, más unidad y método a la propaganda de nuestros ideales en esta provincia [i] proseguir sus 

brillantes campañas en defensa de nuestro partido y del resurgimiento republicano de estas 

comarcas.” No conté seccions.  

EL POLLINO (1915) 

Subtítol: No se’n té constància.  

Període de publicació: Primer número: gener de 1915. Darrer número: no se’n té constància.  

Periodicitat i regularitat: Quinzenari de regularitat desconeguda.  

Número total d’exemplars: Almenys, 1 número. 

Adreça de la redacció i/o administració: No se’n té constància.  

Dimensió, format i preu: No se’n té constància. 

Llengua: No se’n té constància.  

Editor: No se’n té constància. 

Director i/o propietari: No se’n té constància. 

Redactors i col·laboradors: Joves de la ciutat.  

Impremta: No se’n té constància. 

Orientació ideològica i/o política: No se’n té constància. 

Localització i números consultats: No se n’ha localitzat cap exemplar.   

Descripció: Quinzenari satíric fet per joves trempolins. Vegeu: BERNADÓ, Jordi, et al.: 

Tremp, 1884-1984. Cent anys d’història, editorial Virgili i Pagès, Lleida, 1987, p. 116. 
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EL LÁTIGO (1915) 

Subtítol: Periódico bisemanal autonomista.  

Període de publicació: Primer número: 24/02/1915. Darrer 

número: 7, 16/03/1915.  

Periodicitat i regularitat: Bisetmanari d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 7 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer del Mig, 

21. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a 3 columnes. 

Subscripció: 3 pessetes any. Número: 5 cèntims. Número 

endarrerit: 10 cèntims. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Associació El Látigo. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: No s’indica. 

Impremta: Impremta J. M. Tarragona. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicano-

liberal autonomista. Llarista.  

Localització i números consultats: XAC / ACPJ. Any I: 1 (24/02/1915) – 3 (02/03/1915), 5 

(09/03/1915) – 7 (16/03/1915). 

Descripció: Periòdic de lluita electoral editada pels partidaris de Josep Maria España al districte 

de Tremp-Vielha per als comicis del març de 1915. No exerceix de portaveu ni d’òrgan de 

l’entitat editora. Es proposa defensar els interessos morals i materials del districte, alhora que 

ataca, desautoritza i pretén desprestigiar la candidatura del radical Mir i Miró i el seu òrgan La 

Montaña, adduint la seva desconeixença de la societat i la geografia pallareses –atès que és un 

candidat imposat des de la direcció del partit a Barcelona–. En paral·lel, es vanta dels avenços 

socials i econòmics esdevinguts amb el lideratge de Josep Llari i dels republicans reformistes. 

Publica cròniques i notícies d’arreu del districte com la Vall d’Aran, el Pont de Suert o Sort. El 

darrer número publicat, dos dies després de les eleccions, està íntegrament dedicat a la victòria 

de la candidatura liberal i als “Cuatro hombres patriotas, honrados, inteligentes, que laborarán 

por la prosperidad del distrito.” Les seccions principals són: Administración municipal, Noticias 

i Latigazos. 

LA CONCA DE TREMP (1919-1922) 

Subtítol: Periòdic quinzenal nacionalista.  

Període de publicació: Primer número: 01/05/1919. Darrer 

número: 48, 24/01/1922. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició regular. A 

partir del número 20 (15/03/1920): Mensual. 

Número total d’exemplars: 48 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de 

Capdevila, 5. Casal Nacionalista de Tremp. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes, la darrera 

d’anuncis. Format: 42 x 32 cm aprox. Subscripció: 3 

pessetes/any. 

Llengua: Català.  

Editor: Casal Nacionalista de Tremp. 

Director i/o propietari: No s’indica. 

Redactors i col·laboradors: Consell Directiu del Casal 

Nacionalista i tot col·laborador que s’hi presti, afirma: 

Catalanòfil, I. Farré, Eduard Sagarra, M., J. Solans, Snop, Just Pons, Josep Castells, R. 

Boixados. 
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Impremta: Impremta Josep Maria Tarragona, successor de Vda. P. Belart. Tremp. A partir del 

número 20: Impremta Joventut. Lleida. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació nacionalista i regionalista.  

Localització i números consultats: BHIEI / XAC. Col·lecció extensa. 

Descripció: Periòdic polític, associatiu i d’informació local i comarcal. Portaveu del Centre 

Nacionalista de Tremp, adherit a la Lliga i editat amb la pretensió de difondre’n la seva tasca 

patriòtica i educativa. Arremet contra el centralisme lleidatà i madrileny i defensa l’autonomia 

dels municipis i comarques catalanes, així com del conjunt del país. Es proposa propagar l’ideal 

nacionalista per la comarca i ajudar en la tasca de catalanització. D’ençà el número 20 

(15/03/1920) se subtitula: Periòdic nacionalista. En el número 31 (06/11/1920) anuncia que el 

Casal es desvincula del partit en mostra del desacord per la política adoptada pels regionalistes a 

Madrid. Precisament la qüestió autonomista i nacionalista enceta enfrontaments amb El 

Conqués. El canvi de periodicitat que ateny el periòdic s’adscriu en el sí del locaut empresarial 

que provoca, de fet, que la seva impressió s’hagi de traslladar a Lleida. Malgrat el darrer 

exemplar localitzat, la darrera al·lusió que li profereix El Conqués data de l’11 de març, fet que 

permet intuir-ne l’edició d’algun exemplar més. Com sigui, La Conca de Tremp manté fins el 

darrer alè el to intransigent vers els “[...] cacics ineptes i inmorals que desde fa 25 anys 

desgovernan aquest pais [...]” i que “[...] durant els anys de riquesa, d’aument de població, i de 

treballs extraordinaris demostraren la seua torpesa i la seua inmoralitat en l’Administració de 

Tremp [...].” Conté les seccions: Notes del Municipi, Notícies i Afirmacions.  

RENOVACIÓ (1932-1936) 

Subtítol: Quinzenal Federal Republicà.  

Període de publicació: Primer número: 04/06/1932. Darrer 

número: 105, 18/07/1936. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició irregular.  

Número total d’exemplars: 105 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Teneries, 

12. Tremp. D’ençà el número 19 (28/01/1933): Carrer Seix i 

Faya, 12. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 8 pàgines, les dues darreres a 

publicitat, a dues columnes. Número: 20 cèntims.  

Llengua: Català.  

Editor: Originalment, Joventut Republicana Federal. 

Després, Centre Catalanista Republicà Federal, quan aquesta 

s’hi integra.  

Director i/o propietari: Josep Sastre.  

Redactors i col·laboradors: Santiago, Monal, Raca, Xemis, 

Goal-Kik, Areuglof, Eliseu, J. G. R. Col·laboradors: J. Buira (President del Círcol Republicà de 

Tremp), Antoni Morelló, B. De Noguerola, Baldiri Bolló.   

Impremta: Impremta Viuda de J. Tarragona. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació republicana federal i nacionalista. 

Localització i números consultats: BHIEI / XAC / ACPJ. Col·lecció extensa. 

Descripció: Periòdic polític i d’informació local i comarcal; d’esquerres. Portaveu de les 

entitats editores, ambdues vinculades a l’ERC. És la primera publicació periòdica apareguda a 

Tremp des de la desaparició d’El Conqués el 1923. Combat el monarquisme, el caciquisme i el 

centralisme castellà i pretén crear consciència política i social a la joventut sobre la importància 

de la lluita política i ideològica, determinant-ne el posicionament vers els seus interessos. El 

número 13 (12/11/1932) és un extraordinari en motiu de la campanya electoral per a les 

eleccions al Parlament de Catalunya. Se centra sobretot a conscienciar el Pallars sobre la 

necessitat de votar l’ERC. El número 40 (18/11/1933), essent un extraordinari en motiu dels 

comicis a Corts celebrats l’endemà, també demana el vot pel partit republicà. El quinzenari 

pateix censures parcials d’ençà el juny de 1935 amb el propòsit d’evitar l’enaltiment del 

separatisme, els articles contraris a l’ordre públic o els atacs a les autoritats i a l’exèrcit. A 
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efectes pràctics, però, esdevé una censura força laxa –amb la connivència del mateix consistori i 

de l’alcalde– en tant que el periòdic manté la normal edició amb unes afectacions gairebé 

inapreciables, tot emprant el mateix estil periodístic i la mateixa línia ideològica. Les seccions 

del periòdic són: De col·laboració, Notes locals, Municipi, Comarca, Correspondència, 

Esports, Notes polítiques, Registre Civil i Remarques. Arran dels Fets d’Octubre de 1934 deixa 

de publicar la secció Municipi, atès que el consistori de la vila és dirigit per una Junta Gestora. 

El maig de 1935, la reprèn.  

HUMANIDAD LIBRE (1937) 

Subtítol: CNT. AIT. FAI.  

Període de publicació: Primer número: 20/03/1937. Darrer 

número: 5, 20/05/1937. 

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat.  

Número total d’exemplars: 5 números. 

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer de 

Barcelona, 1, 1r-1a. Tremp. 

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a 3 columnes. Número: 

15 cèntims. A partir del número 2 (03/04/1937), subscripció: 

3.80 pessetes/semestre; 7.60 pessetes/any. 

Llengua: Castellà.  

Editor: Comissió de Propaganda de la CNT de Tremp. 

Director i/o propietari: No s’indica.  

Redactors i col·laboradors: No s’indica.   

Impremta: Impremta Viuda de J. Tarragona. Tremp. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació anarquista revolucionària; anarcosindicalista.   

Localització i números consultats: XAC / ACPJ. 1 (20/03/1937), 2 (03/04/1937), 4 

(17/04/1937), 5 (20/05/1937). 

Descripció: Publicació de combat i revolucionària que s’ocupa principalment d’actualitat i 

problemàtica local, comarcal, nacional i internacional. La guerra resulta un tema secundari, si bé 

a mesura que avancen els números, les referències a qüestions relacionades n’esdevenen 

protagonistes. Tracta també dels problemes i accions sindicals. Pretén desemmascarar aquells 

qui van en contra de la Revolució i de la victòria. A partir del número 2 se subtitula únicament 

CNT-FAI. La tensió entre els anarquistes i les forces d’esquerra creix el mes de maig quan el 

ressò dels Fets esdevinguts a Barcelona i els consegüents incidents protagonitzats per la FAI a 

Tremp propicien la retirada momentània de la CNT del Consell Municipal. Aquests 

esdeveniments expliquen que entre el quart i el cinquè número se succeeixin més de trenta dies. 

La seva represa s’esdevé un cop els anarquistes retornen a l’organisme municipal. No obstant 

això, i malgrat l’objectiu comú d’enderrocar el feixisme, les creixents discrepàncies i tensions a 

la rereguarda determinen el lèxic del periòdic, tot sentenciant que “[...] No debemos consentir 

que los partidos políticos del nuevo Gobierno, de marcada orientación contrarrevolucionaria, 

actúen al margen del sentir de los trabajadores. [...].” No conté seccions.  

 

VERDÚ (l’Urgell) 

LA TORRE (1931-1932) 

Subtítol: Periòdic catalanista republicà. 

Període de publicació: Primer número: 01/07/1931. Darrer número: 14, agost de 1932. 

Periodicitat i regularitat: Mensual d’edició regular.  

Número total d’exemplars: 14 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Carrer Major, 33. Verdú. 
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Dimensió, format i preu: 16 pàgines a una columna, les 

dues darreres a publicitat. Format: 21 x 16 cm. Subscripció: 

4 pessetes/any. Número: 15 cèntims. Sumari.  

Llengua: Català. 

Editor: Josep Maria Sanfeliu. 

Director i/o propietari: Josep Maria Sanfeliu. 

Redactors i col·laboradors: Josep Maria Sanfeliu, Gossalat, 

Bartrina, Lardeta, G. B. Busquets. Hi col·laboren sectors 

dretans i esquerrans de la vila.  

Impremta: Impremta A. Figueras. Tàrrega. 

Orientació ideològica i/o política: Orientació catalanista i 

republicana. 

Localització i números consultats: APRB. Col·lecció 

completa.   

Descripció: Periòdic d’actualitat i política editat, dirigit i 

promogut pel regidor republicà i catalanista Josep Maria 

Sanfeliu. Primera publicació de la història de la localitat. Malgrat que és proper a les tesis del 

Centre Catalanista Republicà i de l’ERC, hi col·laboren tant sectors dretans com esquerrans de 

la vila, tot reflectint-ne la dialèctica política de l’època i fent de tribuna d’opinions sobre 

l’actualitat i la política. Conté informacions locals i de política general del país, articles 

d’història de la vila i d’ensenyament. Els seus eixos són, però, la gestió municipal, les escoles, 

l’aigua i la defensa de la República. Anuncia la defensa ferma de l’ordre, la pau i el principi 

d’autoritat, així com la promoció de la cultura i la ciutadania.  

El seu lema és: Tolerància i llibertat absoluta per a pensar tothom com vulgui. El seu propòsit 

és poder esdevenir quinzenari i fins i tot setmanari, si bé manté en tot moment la freqüència 

d’edició mensual. Finalment, assegura que “[...] Únicament contem doncs amb l’entusiasme que 

ens dóna la nostra joventut. Som optimistes per temperament i amb decidida voluntat, portarem 

el nostre grà de sorra, a l’obra de enfortir Catalunya i la República i la de l’engrandiment moral 

i material de Verdú.” En el darrer número anuncia la decisió de suspendre’n l’edició degut als 

problemes econòmics del seu manteniment, per bé que també informa que la insistència dels 

seus correligionaris en què no desaparegui el porta a emprendre algunes reformes per fer-ne 

viable la publicació. En aquest sentit, n’anuncia la reaparició a l’octubre, malgrat que finalment 

no es produeix. Conté les seccions: Frivolitats, Del municipi, De l’un mes a l’altre i Registre 

Civil de Verdú. 

 

VIELHA (l’Aran) 

LA VOZ DEL VALLE (1920-1922) 

Subtítol: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa de los intereses morales y 

materiales del Valle de Aran. 

Període de publicació: Primer número: 01/11/1920. Darrer número: s/n, 15/04/1922. 

Periodicitat i regularitat: Quinzenari d’edició desconeguda.  

Número total d’exemplars: No se’n té constància.  

Adreça de la redacció i/o administració: Plaça de Sant Llorenç, 5. Vielha.  

Dimensió, format i preu: 4-8 pàgines a 2 columnes. La darrera pàgina dedicada a publicitat i 

anuncis. Subscripció: 3 ptes/trimestre. El número 19 (01/08/1921): 8 pàgines, les dues darreres a 

publicitat i anuncis.  

Llengua: Castellà. 

Editor: Amadeu Ripoll Miró. 

Director i/o propietari: Amadeu Ripoll Miró. 
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Redactors i col·laboradors: Juan Rof Codina, José Arrú, 

Amadeu Ripoll Miró, Mª de Atocha Ossorio y Gallardo, 

Guisona, E. P. de M., Rafael Nart, Juan Español, Enrique 

Arjó, José Juanmartí, Vicente Cereza, Alberto Castells, 

Antonio Gullón, P. Huguet, José Seix. 

Impremta: Impremta Tallers Gràfics Bayer Hermanos y Cia. 

Barcelona.   

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquica, 

espanyolista i conservadora.    

Localització i números consultats: FMABL / DDDUAB. 

Any I: 1 (01/11/1920). Any II: 19 (01/08/1921). Any III: s/n 

(15/04/1922). 

Descripció: Quinzenari informatiu de caràcter conservador i 

catòlic. Primer periòdic de la història de l’Aran, el qual es 

presenta com a defensor de l’Aran i de “[...] una España 

grande, poderosa y rica [...].” No esdevé un periòdic polític i, 

en canvi, comprèn seccions literàries, d’amenitats i d’interès referents a la informació agrícola, 

ramadera i minera en el marc de la seva màxima: Todo por y para el Valle de Arán. El darrer 

número localitzat és un extraordinari sense numerar dedicat a diverses qüestions i 

problemàtiques que afecten el territori, principalment l’aïllament comunicatiu i territorial. Les 

principals seccions del periòdic són: Sección de Notícias, Sección literaria, Sección de 

amenidades, Crónica, De interés general, Reflexiones i Correspondencia. En l’extraordinari 

apareixen: Notícias, Grabados i Anuncios.   

ELVALLE DE ARAN (1924-1925) 

Subtítol: Publicación Patriótica defensora de los intereses 

morales y materiales de la comarca. 

Període de publicació: Primer número: no se’n té 

constància. Darrer número: 5, 30/03/1925.    

Periodicitat i regularitat: Mancat de periodicitat i 

regularitat.  

Número total d’exemplars: 5 números.  

Adreça de la redacció i/o administració: Passeig de 

Francesc Caubet (Casa Pinós). Vielha.     

Dimensió, format i preu: 4 pàgines a dues columnes. 

Subscripció: 6 ptes/any. Número: 25 cèntims. Número 

endarrerit: 30 cèntims. El número 2, extraordinari: 6 pàgines. 

Llengua: Castellà. 

Editor: Isaac Faro de la Vega.  

Director i/o propietari: Isaac Faro de la Vega. 

Redactors i col·laboradors: Humbert Gil (delegat 

governatiu de Vielha), C., Goal, K y Q. Col·laboradors: Aureli Joaniquet (redactor d’El 

Noticiero Universal de Barcelona), Luís Ibáñez (Inspector d’Higiene i Sanitat Pecuària).  

Impremta: Impremta Tipografia del Centre d’Administració Municipal. Barcelona.     

Orientació ideològica i/o política: Orientació monàrquico-conservadora i catòlica.   

Localització i números consultats: FMABL / DDDUAB. Any I: 2 (20/07/1924). Any II: 4 

(01/03/1925), 5 (31/03/1925). 

Descripció: Periòdic polític d’informació general, òrgan de la Unión Patriótica al districte i a 

l’Aran. El segon exemplar és un extraordinari dedicat a la visita d’Alfons XIII a l’Aran. 

Probablement experimenta alguna aturada, atès que entre els números 2 i 4 se succeeixen vuit 

mesos i el subtítol canvia substancialment. Tal vegada sigui degut a la definitiva reorientació del 

periòdic com a portaveu del règim i del seu partit. En efecte, en el número 4 se subtitula Organo 

de los Comités de Unión Patriótica y defensor de los intereses morales y materiales de la 

comarca, mentre que en el cinquè l’amplia: Organo de los Comités de Unión Patriótica y 
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defensor de los intereses morales y materiales de la comarca aranesa, alto Ribagorza y 

Montaña chica. En el darrer número informa que per “causas ajenas a nuestra voluntad” no es 

va poder publicar l’exemplar corresponent al dia 15 de març. Així mateix, ja no se n’edita cap 

altre. Les principals seccions són: Noticias, Notas deportivas, Veladas teatrales i De Turismo. 
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Índex d’Arxius i Fons 

 
ACCB  Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 

ACN  Arxiu Comarcal de la Noguera 

ACPJ  Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 

ACPU  Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell 

ACU  Arxiu Comarcal de l’Urgell 

AFMR  Arxiu Família Macià-Rebull 

APCF  Arxiu Personal Carmel Farré 

APJA  Arxiu Personal Josep Armengol 

APJC  Arxiu Personal Joaquim Capdevila 

APJT  Arxiu Personal Jaume Torres 

APRB  Arxiu Personal Ramon Boleda 

APRS  Arxiu Personal Rosa Solans 

ARCA  Arxiu de Revistes Catalanes Antigues 

BC  Biblioteca de Catalunya 

BHIEI  Biblioteca-Hemeroteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

BNE  Biblioteca Nacional de España 

BPL  Biblioteca Pública de Lleida 

BRPL  Biblioteca Renaixença de Puigverd de Lleida 

CCFM  Cooperativa del Camp Foment Maialenc 

CMT  Càtedra Màrius Torres UdL 

DDDUAB Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona 

EMBB  Espai Macià Les Borges Blanques 

FMABL Fons Melquíades Calzado Biblioteca de Les 

FST  Fons Sol-Torres UdL 

FVSAMB Fons Valeri Serra Arxiu Municipal de Bellpuig 

HAA  Hemeroteca Ajuntament d’Almacelles 

HAML  Hemeroteca Arxiu Municipal de Lleida 

XAC  Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya 
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