
LAVDADUN DIARI
QUPOBLG: CATALA

per Vicenç Bernades

Portada del primer número 
d'«EI Poble Català» diari.

Aparegué l’l de maig de 1906. 
Francesc Rodon n'era el director. 

Sembla que, als primers temps, 
arribà a un tiratge superior 

al de «La Veu».

Exactament com «La Renaixensa» (any 
1871) i «La Veu de Catalunya» (1881), 
també «El Poble Català» va començar 
publicant-se com a setmanari (finals del 
1904). La primera de les publicacions 
esmentades (i hem copiat el títol exac
tament com sempre aparegué) tardaria 
no menys de deu anys a convertir-se en 
diari; la segona va trigar-ne vuit, men
tre que «El Poble Català» es transfor
mava en quotidià a penes un any i mig 
després. A títol de curiositat, remarco 
que les capçaleres de tots tres diaris 
havien estat dibuixades per l’irascible 
Domènech i Montaner, que, a causa del 
seu caràcter, sempre havia acabat dis
tanciant-se dels seus antics correligio
naris.

EL SETMANARI
És sabut que «El Poble Català» nasqué 
arran de l’escissió que es produí a la 
Lliga Regionalista amb motiu del mis
satge que en català va adreçar a Al
fons XIII l’aleshores regidor Francesc 
Cambó en ocasió de la primera visita 
protocolària que per primer cop després 
d’haver assumit el tron el rei feia a la 
Casa de la Ciutat. El comentari de Do
mènech i Montaner sobre el discurs de 
Cambó fou tallant: «Això és un Fiveller 
de cartó», va dir. Jaume Carner i Ilde
fons Sunyol, juntament amb Giralt i 
Verdaguer Pijoan, se separaren de la 
minoria consistorial, i del caliu que des
vetllà llur actitud, pocs mesos més tard 
naixia el Partit Nacionalista Republicà. 
Conseqüència obligada d’aquest fet era 
l’aparició d’un òrgan de difusió del pro
grama del nou partit en forma de set

manari i del qual fou director ni més 
ni menys que Joan Ventosa i Calvell, 
que igualment s’havia sumat a la pro
testa. Però aquesta seva actitud va du
rar ben poc, i no trigà a reintegrar-se 
a la disciplina de la Lliga, on havia d’as
solir llocs preeminents. El substituí en 
la direcció del setmanari el periodista 
Francesc Rodon, el qual s’havia enemis
tat, més aviat per raons personals que 
polítiques, amb els seus antics companys 
de «La Veu», diari vers el qual, segons 
referències, guardà sempre una actitud 
rancorosa.
És digne d’esment que al primer nú
mero del setmanari començà a publicar 
els seus escrits en «Xènius», però en 
ésser transformat en diari, la seva co
lumna desaparegué per a brillar a les 
columnes de «La Veu», on va escriure 
durant disset o divuit anys, fins que es 
produí el sorollós trencament amb en 
Puig i Cadafalch, aleshores president de 
la Mancomunitat.

ES CONVERTEIX EN DIARI
El nou partit, ultra els dissidents de la 
Lliga, aplegà els elements dispersos del 
republicanisme com ara Lluhí Rissech, 
Roig Armengol, David Ferrer, Santiago 
Gubern, Trinitat Monegal i d’altres. La 
redacció del manifest marcant les di
rectrius del nacionalisme republicà així 
com el cabdillatge (sense gaires ganes), 
recaigueren en les dues figures Sunyol- 
Carner, i la cosa començà amb una cer
ta empenta, a jutjar per les adhesions 
que es rebien. Es plantejà la necessitat 
de convertir el setmanari en diari, es

reuní un petit capital, i el primer nú
mero sortí el dia 1 de maig del 1906, 
data una mica sorprenent, ateses les 
circumstàncies, ja que la diada era ob
jecte d’aldarulls de caràcter social, car 
la «Internacional» l’havia declarada Fes
ta del Treball. Pel que es veu, Francesc 
Rodon, tot i ésser considerat un perio
dista excel·lent —tota vegada que ell 
continuava en la direcció—, no va tenir 
gaire flaire, ja que la coincidència ha
via d’ésser explotada. Els de la «ceba» 
—com titllaven als catalanistes dels pri
mers temps— eren innegablement de 
mentalitat burgesa. Seria molt difícil 
treure’s del damunt aquesta etiqueta 
que hom va penjar al nou partit.
Foren moltes les batzegades que va do
nar el diari per causa de les disparitats 
de criteri freqüents entre els redactors 
i els col·laboradors d’una banda i els 
dirigents del partit de l’altra, però l’a
glutinant era sempre el catalanisme, i 
gràcies a aquest tret es dissimulaven 
aquells problemes interns. Finalment, ja 
liquidada la Solidaritat que en definitiva 
no serví d’altra cosa que per a reforçar 
el lerrouxisme, vergonya i desgràcia que 
havia de pesar feixugament durant uns 
quants anys a la vida barcelonina, es 
constituí el partit de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana (el «Puf», com 
el motejà, amb gran èxit, el «Cu-cut!»), 
que vulgarment passà a anomenar-se 
l’Esquerra. Era la conjunció amb els 
elements dels vells partits republicans 
que mai no havien donat importància 
a les reivindicacions del catalanisme, i 
que ara s’allunyaven de tot contacte 
amb en Lerroux, però que d’altra banda
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ja pesaven poc en la vida política del 
país. Des de l’any 1910, «El Poble Ca
talà» es transformà, doncs, en un dels 
òrgans del nou partit federal, naciona
lista, etc.
Tot això ho explica molt breument, no
més per a donar una idea aproximada 
del que era i el que representava «El 
Poble Català» quan jo vaig entrar-hi una 
mica d’esquitllentes a mitjan 1911, escri
vint cròniques esportives, especialment 
de futbol, que començava a prendre vo
lada (potser seria més just dir a fer 
caliu al F. C. Barcelona), car en la meva 
ingenuïtat jovenívola i entusiasta, con
siderava insuportable que el «nostre» 
diari no hi prestés l’atenció deguda. Em 
semblava que així contribuiria a fer 
tasca de proselitisme, com corresponia 
a un militant fervorós de la joventut 
de la UFNR, que presidia el divertit 
Oriol Martorell, conegut per «la Cuca 
Fera».
Vaig estar al diari fins que, solidarit
zant-me amb els redactors que se'n se
paraven el març o l’abril del 1914, vaig 
deixar-lo per a no saber-ne res més. 
Tractaré, doncs, de fer una breu expo
sició dels elements que formaven, més 
que una mera redacció, l’esperit que 
mantenia «El Poble Català».

REDACTORS I COL·LABORADORS 
Quan vaig entrar-hi, ja havia passat el 
temps de les famoses col·laboracions de 
Pous i Pagès, Alfons Maseras, Manuel 
Reventós, Rafael Campalans, Gabriel 
Alomar i tants d'altres que contribuïren 
al gran prestigi assolit, particularment 
les pàgines literàries de Manuel de Mon
toliu.
Oficialment n’era director encara en 
Pere Corominas, a qui el càrrec de dipu
tat cobria dels perills que en aquells 
anys corrien els diaris per la famosa 
Llei de Jurisdiccions. Era de rigor que 
per tal d’evitar els inconvenients d’una 
possible relliscada (més que més quan 
en Pous i Pagès havia hagut de passar 
una temporada a la Model i T«Apa» ha
via hagut d’exiliar-se una temporada a 
París), els diaris tenien un director «de 
palla». Sadurní Puig de Franch, perso
natge realment pintoresc, que ho fou 
d’«El Poble Català», havia estat repeti
dament objecte de citacions, atestats i 
molèsties múltiples. Hom contava que 
en una ocasió va ésser cridat pel jutge 
militar, i en preguntar-li, aquest, si co
neixia l'escrit que motivava la citació, 
va contestar altivament: «Sí, señor, y 
no le quito ni un punto ni una coma». 
De fet, el bon home, ni havia desplegat 
el diari, i ignorava totalment de què es 
tractava. Em sembla que també hagué 
de sojornar alguna vegada al carrer 
d’Entença, i en aquests casos, estava 
establert el cobrament d'un «plus» so
bre els deu duros setmanals amb què 
era retribuïda la seva gestió de «direc
tor oficial».
Tornem, però, a Pere Corominas, el qual, 
de fet, estava retret de les tasques del 
diari, cosa que, segons que sembla, era 
proverbial en ell, que s’engrescava i es 
refredava dels seus entusiasmes amb 
molta facilitat. En tot cas, els seus edi
torials eren esporàdics i tot fa creure 
que havia passat quelcom amb els re
dactors, perquè no es deixava mai veure 
pel carrer de Sant Pau. A tot estirar,

De l’any 1918, un dels darrers números 
d’«EI Poble Català». El tiratge ja era 
molt curt. La manca de publicitat 
i d’aportacions personals en feia inevitable 
la desaparició. «No era d’estranyar l’alegria 
que imperava quan venia l’esquela 
d’algun peix gros.»

quan hi havia esdeveniments impor
tants, passava a la nit per la impremta, 
quasi sempre amb els seus companys 
de «penya». Parlant en plata, era evi
dent que no gaudia de gaires simpaties 
per part dels vells redactors.
Claudi Ametlla, que feia aleshores les 
funcions de redactor en cap, tasca que 
compartia no sé amb quin càrrec a la 
«Casa de América», era qui s’ocupava 
del conjunt del diari. Rovira i Virgili, 
que ja ens havia donat el Llibre de les 
nacionalitats, de bon matí s’absorbia en 
la lectura de «L’Action Française» per 
veure què hi deia en Maurras, i de «Le 
Temps», que representava la tònica go
vernamental francesa. Eren la font prin
cipal de la seva secció de política estran
gera. Xavier Gambús, l'enfant terrible 
del «trio del Camp de Tarragona» —així 
eren coneguts els tres—, cultivava so
bretot la crònica municipal. Una vegada 
anà a trompada seca amb Juli Marial, 
que era regidor del partit, i l’incident 
constituí la nota del dia. Actuava de 
secretari de redacció Ramon Noguer Co
met, que també era secretari del «Cen
tre de Dependents del Comerç i de la 
Indústria». Aparentava mal geni, però 
era un tros de pa; els companys deien 
que ho feia per dissimular que no era 
gaire alt. En Màrius Aguilar (en realitat 
es deia Mariano i havia nascut a Cuen
ca) feia uns molt llegits comentaris en 
els quals inevitablement evocava alguna 
pàgina de la Revolució francesa. Un 
jove terrassenc, estudiant de Medicina, 
de nom Sanmartín, s’ocupava de reunir 
la informació comarcal a base de cor
respondències i retalls de les publica
cions foranes, que eren més nombroses 
que no pas ara. Gairebé juntament amb 
mi, entrà Jaume Carrera i Pujal, que

més tard passà a «La Veu» i s'especia
litzà en l’estudi de l’economia catalana 
al segle passat. La seva feina consistia 
a fer d’allò que s'anomenava repòrter 
de carrer. La crònica musical estava 
encarregada a Alfred Perenya, i la seva 
dèria era ficar-se amb Lluís Millet per 
la manera com dirigia la massa coral. 
Ignoro les aptituds de crític musical 
que tenia però recordo les angúnies que 
passava en ocupar-se de Wagner, al 
moment que la flama wagneriana bri
llava més forta entre els nostres liceis- 
tes. I m’oblidava de Pere Casals, un cas 
realment excepcional. Pertanyia al ram 
tèxtil de Sant Martí i començà a es
criure unes cròniques ciutadanes que 
foren molt ben rebudes pel públic. 
A causa d’haver-se significat en un pro
blema de reivindicació de millores, sem
bla que era boicotejat pels patrons i es 
lliurà a la ben poc remuneradora feina 
d’omplir quartilles. Acabà essent un dels 
puntals de la informació que tenia el 
diari. Anys més tard el veiérem vinculat 
al Banc de Catalunya com a funcionari 
de categoria, i és evident que llavors ja 
se li havia esfumat aquell aire d’home 
senzill i bonàs de quan el vam conèixer.

De col·laboradors que vèiem sovint, cal 
esmentar en primer lloc Feliu Elias 
«Apa», que portava la caricatura del 
dia, i si hi havia cabals, en cobrava 
d'immediat les quinze pessetones. Si no 
cobrava semblava adoptar un aire de 
tristesa infinita, però no s’exclamava 
mai. També escrivia articles i, com ja 
hem dit més amunt, havia hagut de 
refugiar-se a França per una relliscada 
política de què l’acusava el fiscal. Tam
bé hi havia Ramon Reventós (germà 
de l’economista), que hom motejava de 
«Traguito», ja podeu suposar per què. 
En una ocasió que intentà d’inaugurar 
ressenyes de curses de braus, les ame
naces de baixa van ploure de part de 
lectors indignats, fidels a aquell «decà
leg del bon catalanista» que no perme
tia afeccionar-se a la festa taurina, ni 
jugar a la rifa. Prudenci Bertrana pas
sava a deixar les seves «Proses bàrba
res», que tants lectors tenien. Era un 
home sarcàstic i de naturalesa trista, 
a causa de problemes familiars i de la 
situació econòmica que travessava d’en
çà que havia hagut de deixar la seva 
Girona. De tard en tard es feia veure 
Ignasi Iglésias. No sé què li passava al 
nostre dramaturg, que s’encrespava per 
no res. Carles Soldevila també venia a 
la redacció amb assiduïtat, i començà 
a donar-nos les primícies del seu refinat 
estil que el consagraria com un dels 
nostres millors escriptors. Hi havia un 
jove barbamec d’un esperit molt infla
mable però de vius sentiments catala
nistes: era Andreu Nin, que més tard 
faria un paper destacat en els esdeveni
ments del país. No recordo exactament 
quines funcions tenia al diari. Antoni 
López Llausàs era un assidu concurrent, 
i com que practicava la pilota basca, 
féu, durant una temporada, la crítica 
dels partits que aleshores apassionaven 
els concurrents al Frontó Comtal. Final
ment, diré que la secció esportiva a càr
rec meu i amb la col·laboració de Ber
tran i Ballet, un entusiasta de l’esport 
nàutic, passà a revestir importància, i 
«El Poble Català» fou el primer diari 
barceloní que publicà una pàgina dedi-
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¡Co-Cot i
recurs de vida que tenia en aquell mo
ment—, en fou causa el celebèrrim Pac
te de Sant Gervasi, que era la coalició 
electoral amb el lerrouxisme. Potser el 
més greu fou que les negociacions foren 
dutes en secret, i hom ho presentà com 
un fet consumat. La raó era que a les 
eleccions del 1913 (em sembla que de 
diputats provincials), la candidatura 
de l’Esquerra havia baixat sensiblement 
i calia deturar l’hegemonia de la Lliga. 
Però el cert és que el cos electoral re
pudià de ple aquell «pacte». La Lliga 
guanyà de llarg, i Lerroux i Corominas 
sortien per les minories. Va ésser el 
R. I. P. del partit (realment havia acabat 
fent «puf»), i de fet, el diari, amb els 
nous elements aportats pels «pactistes», 
si bé aconseguí de mantenir-se encara 
uns dos anys, tingué una vida lànguida 
i sense ressò en l’opinió.
El fet de separar-se en bloc tot un cos 
de redacció no tenia precedents i féu 
una mica de soroll, no tant com possi
blement pensaven alguns. La majoria 
dels diaris barcelonins callaren com uns 
morts, i només «El Diluvio» publicà l’ar
ticle de comiat que havia redactat Mà-

LA REUNIÓ DELS ESQUERRANS
En Peret Corominas. — Vaja, ja està tot arreglat. Hem acordat nomenar una ponencia encar
regada de tantejar en principi la redacció d’un progecte interí de bases preparatòries d’iniciament 
de constitució d’un partit unich
El redactor del «Poble Català». — Ay, si que es llarch de dir això.
En Peret Corominas. — Y de fer, noy.

EL GEGANT DEL PUF
En Peret. — Quina patxoca que faig, tan alt!
Cu-Cut! — No t’estufis gaire, perquè acabaran per ferte ballar.

«Cu-cutl», el setmanari satíric barceloní, s’ocupà diverses vegades d’«EI Poble Català». 
Reproduïm les portades de l’esmentada publicació, corresponents als dies 10 de març 
i 25 de maig de 1910, així com una il·lustració del número 440.

cada exclusivament a l’esport. Com cor
respon treballar en un portaveu polític, 
allí vaig començar tasques de repòrter 
i ressenyar discursos en els mítings o 
conferències de les personalitats del 
partit.
Explicar el que era la redacció exigiria 
molt d’espai. Un petit safareig on es 
passava bugada de tot i de tothom. 
Aleshores Barcelona era encara una ciu
tat on tothom es coneixia, i es feia difí
cil que hom no s’assabentés de les aven
tures i les facècies de les quals eren 
protagonistes els personatges del mo
ment. No cal dir que en aquest ambient, 
sobretot per a un xicot que acabava de 
sortir del niu, les moltes hores passades 
en aquella sala constituïen una forta 
atracció.

LA PENÚRIA DE RECURSOS 
El problema que en el curs d’aquells 
dos anys i mig s’agreujava cada vegada 
més, era la marxa econòmica del diari. 
Amb uns escassos sis mil exemplars 
de tiratge i la manca de publicitat, 
podeu suposar com aniria la cosa, per 
bé que els sous (i alguns tanmateix no 
cobràvem res) no passaven dels quinze 
a trenta duros mensuals cobrats amb 
retard constant. Els articles de col·la
boració eren pagats entre deu i vint-i- 
cinc pessetes, segons la categoria del 
signant. De manera que a l'administra
ció (tres empleats), els dissabtes que 
calia pagar el personal de la impremta, 
les angúnies eren grosses. El capital ini

cial, en accions, feia temps que s'havia 
esfumat totalment, el partit estava en 
declivi, i per tant, les aportacions per
sonals eren cada vegada més esquifides. 
En aquella mísera situació, no era d’es
tranyar l'alegria que imperava quan ve
nia l’esquela d’algun peix gros. Aquell 
dia se sacrificava tota la composició que 
calgués, encara que fos l’article de fons! 
«El Poble Català» sembla que als pri
mers temps havia arribat a un tiratge 
normal superior al de «La Veu», però 
les seves «desviacions» excessivament 
esquerranes alarmaren molts dels seus 
seguidors i la circulació se’n ressentí. 
Però el cop fatal el va rebre, per una 
banda, en ésser excomunicat pel carde
nal Casarías, bisbe de Barcelona, d’altra 
banda per la defensa que va fer del 
Pressupost municipal de Cultura (1908), 
i finalment per la suspensió de què fou 
objecte durant unes quantes setmanes, 
arran dels fets de la «Setmana Tràgica». 
Afegim-hi el desinflament del partit, 
mancat del suport electoral, que anava 
baixant. En fi, que és evident que quan 
jo vaig entrar-hi el diari econòmicament 
seguia el mateix curs de la davallada 
d’aquella primera Esquerra.

LA FI DEL DIARI
De la sorollosa separació de redactors 
i col·laboradors d’«El Poble Català» 
—l’únic que no seguí fou Xavier Gam- 
bús; Carrera i Pujal, que també se so
lidaritzava amb l’actitud de protesta, 
no volgueren que es quedés sense l’únic

TENORIO-COROMINAS; CENTELLAS 
V AVFI T ANFDA
REDACTORS D’«EL POBLE CATALÀ»
—Fue al adquirirme, señores,
tal casa con tal boato,
porque se vendió d barato
para pago de acreedores.

rius Aguilar i que, naturalment, els 
nous arribats no permeteren que sortís. 
A títol de curiositat, anotem que un cas 
semblant es reproduí cap als anys 1927 
o 28, quan tots els qui formàvem la re
dacció de «La Nau dels Esports» vam 
retirar-nos-en com a protesta d’una nota 
apareguda en aquell diari i que consi
deràvem ofensiva contra Macià.
Fer memòria de les incidències i les 
coses passades durant el meu pas per 
«El Poble Català» seria molt extens. 
Crec que sóc l’únic que en queda, i en 
pensar que va ésesr on es desvetllà la 
meva vocació de periodista, no puc fer 
menys que evocar amb afecte el record 
de tots aquells per a mi sempre inobli
dables companys i mestres. Amb alguns 
d’ells hi reprendria contacte a «La Pu
blicidad» que, al ple de la guerra euro
pea, els germans Tayà havien convertit 
en el més exaltat partidari de la causa 
dels aliats. — VICENÇ BERNADES.
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