
PREMSA 1 PODER EN EL SABADELL DE LA 
POSTGUERRA, 1939- 1942 

El regim franquista comporta una ruptura 
brutal amb tot el que havia significat I'estat liberal, 
tant en la seva versió monarquico-oligarquica (la 
Restauració, 1875-1923) com en la seva versió 
republicano-democritica (la 11 República, 1931- 
1936). Els cada vegada més nombrosos estudis dis- 
ponibles sobre el període ens permeten ja d'establir 
una interpretació, contrastada amb la comparació 
a escala europea, del que va representar el Nuevo 
Estado: la versió espanyola d'un regim feixista que, 
com a tal, no tolerava l'existencia de partits i sindi- 
cats que no poguessin unificar-se sota el seu con- 
trol, no transigia arnb cap forma de diversitat -ja 
fos política, nacional o cultural- i practicava un 
control jerirquic molt estricte del conjunt de 
l'administració de l'estat.' 

La premsa, sota qualsevol rkgim politic, es veu 
afectada per una forma o altra d'intervenció -enca- 
ra que sigui l'autoregulació- que tendeix a mini- 
mitzar l'impacte social de la difusió d'opinions o 
de simples noticies que ptigi~in afectar l'estabilitat 

j . l'ant per la comparació entre el regim espanyol i 

altres dictadures curopccs, com per la qüesrió de la histbria 
comparada dels feixismes, vcgcu Enzo COLLOTTI (1990) i 

del regim. Tendencialment, el poder, encara que 
sigui el poder sorgit de la legitimació de les urnes, 
pretén encobrir &alguna forma tot allb que pugui 
desgastar-lo. Arnb les dictadures, aquestes tenden- 
cies s'accentuen en gran manera, i es converteixen 
en censura i manipulació quotidianes. El franquis- 
me tingué en aquest sentit unes característiques 
especials que l'acosten als regims de les anomena- 
des <potencies de l'Eix», i que fan que es refermi la 
interpretació del franquisme com un rkgim feixis- 
ta. D'aquestes caracteristiques i de l'impacte que 
tingueren sobre la premsa local sabadellenca de la 
postguerra, intentaré donar-ne compre en les pagi- 
nes següents. 

La premsa havia representar en el segle XIX 
una contribució essencial a la tasca de socialiaació 
política i cultural de la nova Catalunya urbana que 
es dibuixava, i la seva influencia havia transcendit 
adhuc al món rural. Sota l'aparenca abúlica que 

(19891, respectivamenr. I'er una bona sinresi sobre el rkgirn 
Franquista vegeu Carme MOLINERO i Pcrc YSAS (1990) i B. 
de RIQUBR i J. B. CULLA (1989). 
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sovint s'ha pres com a global de la vida social i 
política de la Restauració, amb l'únic parimetre de 
I'apatia electoral, s'amagava una vida pública enor- 
mement rica. En la progressiva generació d'un 
espai públic plural la premsa, arnb d'altres factors, 
fou motor i reflex d'una societat moderna de mas- 
ses en la qual s'havia covac, a més, una identitat 
nacional alternativa a la espanyola.' La premsa 
local, tor i les seves limitacions, prengué parr en 
aquest procés assumint uns espais concrets en la 
tasca de la informació, el debat polític, la difusió 
cultural i la represa de la llengua catalana. 

Com la resta de ciutats catalanes, Sabadell va 
desenvolupar un conjuut de publicacions locals, 
que si bé tenien un considerable grau d'amateuris- 
me en la seva elaboració, comptaven amb una difu- 
si6 limitada i, en ocasions, no tenien una vida gaire 
Ilarga, foren un espai fonamental en la creació tant 
d'actituds com d'estats d'opinió favorables a la rei- 
vindicació de la catalanitat i al caralanisme polític, 
a la democracia real i a i'acció social que anés més 
enllh de la benefickncia tradicional, rant en el 
nivel1 local com en el comarcal. Andreu Castells 
féu en el seu moment una panoramica de la prem- 
sa local fins el 1936 en quk es posa de manifesr la 
vitalitat d'aquella premsa en la pluralitat d'iniciati- 
ves, maigrat que es cenyís a les publicacions perio- 
diques en llengua catalana únicament.? Igualment, 
aquestes publicacions contribuiren a la gestació de 
cercles intel.lectuals de dimensió també local i/o 
comarcal per a una diversitat important de temes i 
activirats. En les seves pagines hi cabien joves 
periodistes polítics, literats en formació, erudits 
locals, excursionistes, aficionan al teatre, cinkfils 
primigenis i u11 llarg etci.tera de personatges 
inquiets. Tot plegar podia o no donar lloc a la for- 
mació d'algun grup o persona cridar a esdevenir 
una figura rellevant i de dimensions que transcen- 
dissiu el marc casola, com esdevingué a Sabadell 
amb el casos de Joan Oliver (Pere Quart) o Fran- 
cesc Trabal, amb la seva tasca al Diari de Sabadell,4 
pero en qualsevol cas contrihuien a diversificar les 
expectatives de la vida cultural de les ciutats «de 
comarquesn, donant-los un perfil més cosmopoli- 

ta. Les petites disputes polítiques, urbanístiques, 
culturals i totes aquelles altres possibilitats de la 
sociabilitac urbana del moment acabaven d'omplir 
i de donar color a una vida associativa en estat 
d'efervescencia que estava vinculada a l'anomenat 
procés de modernització (entesa com un fenomen 
alhora econbmic i polític), que ni tan sois el paren- 
tesi de la Dictadura de Primo de Rivera va poder 
aturar. 

Ida Guerra Civil de 1936-1939 trenca de 
forma violenta aquella dinimica que venia dels 
decennis del canvi de segle. A rots dos bandols 
s'inicia ben aviar la depuració del personal desafec- 
te i queda rerallada considerablement la pluralirat 
d'expressions del període anterior. Perb el fet fou 
molt més greu que el de les <<logiques>, limitacions 
a la !libertar d'informació i d'opinió comunes a 
tota la guerra. Meutre que el bando1 governamen- 
tal limitava la censura als temes militars -i encara 
amb prou feines fins quc no es centralirza el 
comandament de I'exkrcir de la República- el bin- 
do1 sollevat anava molt mis lluny i es proposava 
fer taula rasa de segle i mig de liberalisme en tots 
cls camps. D'entrada, ja en els mesos de julio1 a 
setembre, la premsa fou sotmesa a censura militar 
previa en virtut, primer, dels bans dels qui acabdi- 
llaren localment la insurrecció i després a instati- 
cies de la /unta Tkcnica del Estado, nucli de 
I'embrionaria administració. Més tard, quedaria 
regulada per la llei de 1938.5 Aquesta clara voliin- 
tat d'instaurar un nou estil en les formes de govern 
comporri que, ocupada Catalunya, no es desmun- 
tessin només els aparells periodístics i propagandis- 
tics favorables a la República o als components del 
derrotar Front Popular, sinó que des de I'estat 
s'establís un regim de quasi-monopoli sobre els 
mirjans de comunicació a partir de la Delegación 
Nacional de Prensa y Pmpaganda adscrita a la Secre- 
taria General del Movimiento. Només i'integrisme 
catolic i alguns sectors del monarquisme hist6ric 
(carlí o alfonsí) obtingueren els permisos necessaris 

"egeu Borja DE RIQUEII (1992a), p. 28-30 i A i'entorn del grup de Traba1 i Oliver vcgcu Mique1 
(1992b). BACH (1991) i (1992). 

' Vegeu Andreu CASTI?I.I.S (1976). ' Vegeu Justino Sruov~ (1989), p. 36-93, 
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per a gestionar brgans de premsa independenrs, de 
manera que diaris com La Vanguardia o El Correo 
Catalán eren només autoritzats amb la condició de 
tenir directors de nomenament governamental. 
Tota aquesta política implicava la prohibició de I'ús 
de la llengua catalana, seguint el principi de «una 
nació (Espanya), una llenguab,, per considerar que 
la llengua havia estar I'instrumenr del nacionalisme 
catala, el qual s'havia combatut tan aferrissadament 
com el liberalisme o els diversos projectes revolu- 
cionaris obrers. Així, de res no li serví a Agustí Cal- 
ver, Gaziel, el seu prudent <<pro-franquisme tictic» 
dels anys de guerra, el seu carrec de director li fou 
arrabassat com a purga pel seu passat catalanista? 
La depuració empresa fou, doncs, política i cultu- 
ral, amb la desaparició dels 20 diaris i centenars de 
revistes que s'editaven en catala.' 

Així, en un regim en que la diversitat no era 
tolerada, la premsa prengué un caire absolutament 
diferent del que fins aleshores havia tingut. De 
mitja d'expressió plural es convertí en una peca 
més de la maquinaria propagandística estatal, tot i 
que globalment no fou posada directament sota 
control estatal i es mantingué una diversitat de 
situacions que permeteren I'existencia de publica- 
cions de titularitat privada al costar de les que, 
amb el temps, serien conegudes com a premsa del 
Movimzento.R S'imposa la censura previa per llei de 
1938, que no seria modificada fins el 1966. 
S'imposaren consignes d'obligada inclusió, temes 
d'obligat tractament i directrius per desenvolupar- 
los, i, sobretot, per tal que tanta imposició pogués 
portar-se a la practica sense problemes es féu una 
depuració ~rofunda entre els membres de la pro- 
fessió periodística, de la mateixa manera que es féu 
amb el cos de magisteri o la resta de íüncionaris de 
I'administració pública."E que hi varen poder 
treballar eren els que ja estaven d'acord amb la 
nova situació o bé es tractava d'aquells disposats 
a assumir els costos del seu silenci o d'una profun- 
da reconversió ideolbgica, lingüística ¡/o cultural, 

"Sobre la depuració de Gaziel vegeu Manuel LLANAS 
(1990). 

' Aorja DE RIQCJEK i Joan R .  CULLA (1989). p. 102. 
Sobre la creació i posterior liquidació de I'aparell de 

premsa estatal vegeu Juan MONTAHES PEREIRA (1989), p. 4- 
23. 

fos o no convenquda la seva adhesió a la nova legi- 
timitat. 

LA PREMSA DE POSTGUERRA A SABADELL. EL 
PANORAMA DESPRÉS DE LA DDSFETA, 1939-1941 

Amb la guerra havia comenqat la liquidació 
del pluralisme a la premsa sabadellenca, com arreu 
de I'Estat Espanyol. La premsa sabadellenca, perb, 
havia arribar al 18 de juliol sensiblement mancada 
ja: la desaparició del diari republica El Poble, 
I'absorció del Diari de Sabadell per La Ciutat el 
1934, conservant pero la capcalera del primer i 
deixant-se de publicar el segon i la desaparició de 
la Revista de Sabadell, el gener de 1935, reduiren 
els diaris locals a un de sol. La guerra contempla la 
liquidació del Diari de Sabadell en virtnt del seu 
alineament amb el Front Catala d'Ordre, el febrer 
de 1936, i suspecte, per tant, de simpaties envers la 
insurrecció militar. Durant la guerra, doncs, 
la premsa va quedar reduida al municipal Full 
Ojcial i als diversos brgans dels partits i sindicats 
alineats amb el govern de la República: Vertical de 
la Federación Local de Sindicats, Impuls del 
POUM o Superación de la CNT. 

La postguerra, en canvi, significa un salt qua- 
litatiu d'abast mai no conegut en aquest retrocés 
que, almenys fins el juliol de 1936, no havia signi- 
ficar sinó un problema econbmic: la liquidació 
de toca possibilitat de publicar fora del control de 
I'Estat i del partit únic FET-JONS. Tal situació no 
s'havia produit ni tan sols en plena guerra, durant 
la qual prolifera la premsa sindical o de partir. 

Del 27 de gener als primers dies d'abril de 
1939 a Sabadell no hi hagué cap tipus dc premsa 
d'abast local. El 8 d'abril sortí el primer número 
de Tribuna. Diario de la noche. Portavoz del Movi- 
miento Nacionalsindicalirta, Li manlleva el títol a 
I'brgan de I'antiga Unión Patriótica (UP) local, La 
Tribuna del Vallés. 

Sobre censura, depuracions i altres formes de control 
vegeu Manuel PERNÁNDOL AREAL (1973), p. 177-192 i Jus- 
tino SINOVA (1989), p. 36-82 i 123-160. Per un cas concret 
de depuracions a escala local vegcu Lluís COSTA (1989), p. 
17-27. 
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iA  LLUITA I1EL I'ODIR I L ARRENCADA DE LA NOVA PREMSA 

LOCAL, 1939-1942 

La premsa local de la més immediata post- 
guerra es limita en regim de monopoli a la publi- 
cació esmentada de l'brgan de la Delegación Local 
de Prrnsa y Propaganda de FETy de lm JONS, tot i 
que Tribuna inicia la seva trajectbria com un diari 
afecte al regim, pro-falangista, perb de titularitat 
privada. No es pot pensar que els fullets de les 
diverses agrupacions parroquials de l'Acció Catbli- 
ca (Actividades, Adeiunte, Ruta i altres) fossin una 
veritable alternativa a la seva absoluta impunitat en 
materia informativa en aquesta primera fase. El seu 
sorgiment esti vinculat a la terbola historia de la 
lluita política local dels primers mesos, en que el 
control del nucli local del partir fou la primera 
batalla i I'assalt a I'ajuntament el combar decisiu. 

El dia de l'ocupació militar, el 27 de gener de 
1939, fou nomenada una mínima gestora que 
posés I'ajuntament en funcionament amb Eduard . . 
lormo Barberi -ex-jutge municipal- al front, rera 
una reunió que tingué lloc a la Fonúa de Catulu- 
ña.lo La seva tasca havia de ser la d'actuar com a 
interlocutor de les autoritats militars a I'hora de 
tramitar el nomenament d'una gestora representa- 
tiva dels sabadellencs nacionale~ presents a la ciu- 
tat. Aixi, el 4 de febrer, prenia possessió com a 
alcalde Esteve Maria Relat Coromines, I'alcalde de 
la Dictadura de Primo de Rivera, al front d'un 
conjunt de persones, d'extracció heterogenia 
socialment i política, les quals podien agrupar-se 
per la seva experiencia de ciutadans sota sospita 
durant el període de 1936 a 1939, forqa dels qiials 

'O L'única versió de I'esdeveniment cns S'oferi Antoni 
de Paiila Avcllancda Manaut (funcioriari municipal, cap de 
la secció d'assitencia social). Segons $1, a la reunió hi compa- 
regueren «unos patriotu que asumen las funciones de Junta 
Nacional de la ciuáud con carácter provisional.», Boletín de 
Infirmación Localde RE T. y de k r J O N S . ,  núm. 47 (27-I- 
1941). 

" Joan Mari Coromines, fuga$ alcalde de 1930, no era 
persona de partir tot i que alguns ex-combatents i'acusarcn 
de ser de la Lliga. Durant 1a guerra havia trebaliat en els ser- 
veis tkcnics de FET-JONS, i més que prohahlement prop de 
la Comissió d'Indiistria de la junta Técnica ulrl E3ad0, on a 
través de Demetrio Carceller provaren d'influir altres sabade- 
llena com Joan Llonch i Salas. Archivo General de la Admi- 
nistración (d'ara endavant AGA), fons de la Secretaria Gene- 

havien patit presó en algun moment. Aquesta 
heterogenia composició (políticament hi havia 
membres de la UP, de la Lliga Regionalista i de 
la Comunió Tradicionalista) excloia d'entrada la 
repetició del consistori de 1923-30 que presidí 
Relat i donava a la gestora una base teoricament 
més amplia. Pels mateixos dies es formava la Dele- 
gació Local de FETy de iusj0NSamb tres perso- 
nes provinents de la zona nacional al davant: Joan 
Marí Coromines advocat monirquic proper al 
Gremi de Fabricants, com a Cap de FET-JONS 
del I'artit Judicial -una mena d'inspector supralo- 
cal-," Joan Ribalta Codorniu, antic simpatitzant 
d'Acció Catalana passat a la zona franquista al 
cap de pocs mesos d'iniciada la guerra, com a Cap 
Local,'" Jaume Esteve Puig, ex-militant de la Lliga 
Regionalista i ex-combatent (alferes provisional), 
com a Secretari.I3 Arnbdós nuclis passaren a orga- 
nitzar la vida política local en un marc de col.labo- 
ració, no exempt de reticencies, ja que en aquells 
mateixos moments s'estava produint la definitiva 
configuració dels poders locals a la Catalunya del 
Nuevo Estado i eren molts els qui prenien posi- 
cions. Les pugnes significaren no només una com- 
petencia relativa entre I'ajuntarnen t i la delegació 
local de FET-JONS, sin6 tarnbé, i sobretot, 
enfrontaments interns dins d'aquesta última amb 
la vista posada en una previsible recomposició 
de la gestora quan es «normalitzés» la vida civil. 

Comenqaven a tornar els exiliats de Burgos, 
Salamanca, Donosti o Sevilla, fins i tot de Franca o 
d'ltilia. Ho feien també els combatents nacionales. 
Entre els uns i els altres es desvetllarien un munt 

ral del Movimiento, Delegación Narional de Provincias, (d'ara 
endavant SGM-DNfi Barcelona, Caixa 30, cxpedient 
6811940). Toi el material que se citara de I'AGA prové de la 
mareixa caixa. 

'' L)'ell, assegurava un informe presentat a la Dehga- 
rzón Provincial de Barcelona: «pocor meses después de haber 
est~lhdo h gurm marchó a Francia comirionado para la com- 
pra áe huevos, lleuándose para efectuar dicha compra, según 
rumores, la cantidad de un millón de pesetas.B. AGA, SGM- 
DNP, exp. 4311940. 

" Jaume Esteve Puig, tot i ser de la Lliga, aconsegiii 
formar part de la policia de la Direcció General dc Segiiretai 
republicana on actua com un infiltrar, afavorint la fuga dc 
persones dórdre. Despres d'onze mesos es passa el1 mateix. 
AGA, SGM-DNP, cxp. 4311940. 



PREMSA I PODER F.N EL SARADELL DE LA POSTGUERRA. 1939-1942 

Edltido por Ir . .. . . . .  
f .  . . .  

[ D A C C I  
neta1 Mole. - ....... - . .  

S A B A D E L L  , . ..Tet4fbaa21W .... 
. .  _ . . . . .  ._.% < . - ..$ . *r- 1~e.4 

IL.LUSTRACI~ 1. Porta& dP Tribuna, 30.1.1940 (AHS). 



ARRAONX, 13.111 kPOCA.'l'AROOR 1993 

de friccions que convertiren Sabadell en un con- 
junt múltiple de conxorxes i conspiracions durant 
uns quants mesos. Tradicionalistes que provoquen 
els falangistes amb pintades nocturnes (les aspes 
carlines, «Dios, Pa&ia y Reya, «Gloria a los héroes de 
la Pamar i « k a  Franco,,)." Falangistes que apa- 
reixen en actes públics sense la boina vermella del 
requetk o amb una boina negra.I5 Ex-combatents 
que llancen un exabrupte a í'alcalde Relat aprofi- 
tant la presencia del general García Escámez, a 
causa d'unes declaracions de Relat en que acusava 
els ex-combatents de poca-vergonyes pel setge a 
que el sotmetien.'Womknec Codiiia -ve11 monir- 
quic intransigent i ex-regidor de la Dictadura- 
agredit pel mateix Relat a la sortida de missa i, 
encara, ex-combatents que enquitranen la facana 
del domicili de Ribalta a favor del tindem Joan 
Marí-Josep Maria Marcet.'. 

Les intrigues tenien la seva Iogica posada en la 
manca d'un lideratge clar entre els sabadellencs 
nacionales. El problema era en I'absencia d'unes 
persones que coincidissin a tenir la confianca 
governamental o la de la delcgació provincial de 
FET-JONS, al mateix temps que disposessin d'un 
cert reconeixement socio-polític entre el conglo- 

l4 Tingueren lloc la nir del 22 al 23 d'abril de 1940 a 
les fqanes dels locals de FET-JONS, OJE, CNS, Sr. Fklix, i 
habitarges dels jerarques locals Mari, Kibalta, Riha, Sala 
Viñals, 'Taulé, Forrellad Coromines, Campo, Aiemany i 
Tarruell. Hi hagué diverses detencions perb no se'ls encausa 
fialment. AGA, SGM-DNI', exp. 6511940. 

I5 En concrer, el delegat del Fvente de Juuenmdes, I'ex- 
combatent Pere Riba Domknech fou acusat davant de la 
Delegació Provincid de protagonitzar i estimular aquests 
componaments pel febrer de 1940. AGA, SGM-DNP, exp. 
4311940. 

l 6  Entrevista amb Aifons Pareja Gavarró, fill d'un dels 
prot;igonisres, el doctor i ex-combatent Alfonso Pareja Casa- 
has. l-X-1990. 

" Josep Maria Marcet era aleshotes tan sols un ex- 
combatent acabat de retornar cnm a Delegar Local de la 
CNS i que es manrenia a I'ombra de Mari. Pisres sobrc els 
enfrontaments polítics d'aquells dics, podem trabar-ne a José 
M* MARCET (1963) -que sc'n guarda prou d'explicar el 
papa  que Iii havia ringur-, Andreu CASTELLS (1983) i Marti 
M A R ~ N  1 CORHERA (1990). 

Els tradicionalistcs sabadellencs no s'integraren 

merat dels «vencedors» locals. No era facil. A Saba- 
del1 no abundaven precisament els falangistes o els 
carlistes de preguerra. No foren, doncs, aquests 
sectors els que ompliren les files del partit únic 
FE. 7: y de las/. O.N.S., tot i la no negligible adhe- 
si6 dels simpatitzants, més que de militanrs pro- 
piament dits, del tradicionalisme." A mig termini, 
la inexistencia de sectors falangistes significatius 
que poguessin atribuir-se un paper de Kcja Guar- 
dia convertí el l'artit Únic en un conglomerat cer- 
tament heterogeni d'ex-combatents, ex-captius, 
quintacolumnistes, persones provinents del tradi- 
cionalisme, de Pintegrisme catolic, de l'alfonsisme, 
de la Lliga Regionalista, dels diversos catalanismes 
conservadors (inclosos els pro-republicans Acció 
Catalana i Unió Democritica), quan no de diver- 
ses d'aquestes procedencies a la vegada." Hi havia, 
doncs, dretans espanyolistes dels quals es podia 
blasmar la manca d'acció en temps de guerra 
(Relat), actius falangistes de guerra amb passats 
«sospitosos» al voltant del catalanisme (Marí, 
Ribalta, Riba), carlins historics dels quals ara la 
nova FET-JONS no es volia refiar i una inacabable 
seqükncia de situacions ~~denun~iables». '~ Tothom 
tenia un passat mis o menys proper impliament 
atacable pels seus rivals. 

d'entrada dins de FET-JONS, com ho prova el fct que, enca- 
ra el 1941, en un homenatge als ex-combarenrs locais, els 
noms dels tradicionalistes rnés destacats no figuressin a la Ilis- 
ta que publica I'brgan de premsa local. Boletin de Informa- 
ción Local de L'ETy de ha JONS, (27-XI- 194 l )  (d'ara enda- 
vant Boletin ... ). Dec I'observació al doctor Jordi Calvet. 
Aquesta situació fou basrant esresa a Catalunya, friiir de 
I'enfroncament que venia dels que ja s'havien prodult a la 
Zona Nacional entre falangistes i carlistes caraians. Vegeu 
Joan Maria THOMAS (1992) i Borja DE R r y u m  (1989). 

I9 He tractat aquest aspecre en diverses ocasions, vegeu 
principalment Marti M A R ~ N  I CORBERA (1990) i (1992), p. 
32-35. Les noves dades de qui. disposo provenen del fons 
citat de I'AGA. 

'" Els sabadelencr nacionah que foren denunciacs en 
algun momenr foren Iegió. Joan Llonch i Salas per catalanis- 
ta (tor i la seva labor pro-franquista a I'oficina de premsa i 
propaganda de París, vid. AHS, <<Llegar Llonch i Salas,,), 
Jaume Esteve per rojo (treballa a la policia de la Genenlitat 
uns mesos després del 18 de julio], abans de passar-se de han- 
dol), i Magda Coret, la Delegada local de la Strrión Femeni- 
na, per adúltera (sense proves, AGA, SGM-DNP, exli. 
5111940) i podríem mar continuant. 
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En un marc com aquest sorgí el nou brgan de 
premsa local i, com era d'esperar, passa per un 
munt de complicacions i vicissituds per poder tirar 
endavant. Un grup de problemes foren d'ordre 
material: escassetat del paper i baixa qualitat del 
que es trobava, manca de fórmules de finan~ament 
eficients (pocs anunciants, pocs subscriptors), res- 
rriccions d'electricitat a partir d'un moment deter- 
mina~,  etc. Caltre bloc provingué de I'ús que se'n 
féu en el context de la conflictivitat política local 
esbossada. La seva titularitat privada (impremra 
Dalmau i Farré), tot i el proclamat nacionalsindi- 
calismo, i el fet de comptar amb el suport dels sec- 
tors catblico-catalanistes majoritaris dins la drera 
local durant la República, el feien molt feble. Així, 
quan es recompongué a la ciutat el nucli ultradreta 
liderat pel matrimoni Jacinra Duran i Domenec 
Codina, molt influent durant la Dictadura, poster- 
gat en la República i ara amb el suport del sector 
més actiu dels ex-combatents, n'hi hagué prou 
amb una denúncia perque el Governador Civil, 
I'ex-cedista Wenceslao González Oliveros, el cfau- 
surés el mes de julio1 i rera un total de 90 números 
publicats. No calgueren gaires influencies, a tot 
arreu s'estaven tancant tots els diaris no directa- 
ment controlats per FES-JONS, fora de les excep- 
cions assenyalades. Tribuna no tenia permisos 
governatius i havia comptar tan sols amb la bene- 
volencia municipal i de la delegació local de FET- 
JONS. De fet, s'lravia aprofitat del moment de 
confusió inicial, provocat pcr la inexistencia 
d'autoritats civils provincials i la bona entesa de 
I'alcalde Relat i les forces d'ocupació militars. Tri- 
buna havia significar I'oferta &un nucli de sabade- 
Ilencs, afectes a I'Academia Catblica i a la vessant 
més dretana de la Lliga Regionalista, de constituir- 
se en el supon local al regim i al partit, en una ver- 
sió relativament integradora del que havia de ser el 
franquisme local, deixats a fora tots els sectors pro- 
republicans sense excepció. El director era Jaume 
Calvó?' catblic militant i simpatitzant de la Lliga, 
que ja havia format part del consell de redacció de 

La Ciutat i del Dian de Sabadell, quan aquest fou 
absorbit pel primer. El redactor en cap era 
I'impressor Ramon Ribera Llobet, «poeta mig ateu 
i nzig catblic,, en paraules d'Andreu Castells," que 
també havia estat en el consell de redacció del 
Diari de Sabadell i que fins i tot havia flirtejat amb 
els sindicalistes locals en els anys vint, confegint en 
la seva impremta les pagines de la publicació de la 
Federació Obrera de Sabadell Germinal. Amb 
aquests antecedents no és d'estranyar que doea 
Jacinta -la cap visible dels sabadellencs falangistir- 
zats a la zona nacional- no se'n refiés gens ni mica, 
de la publicació, com no es refiava ni de Relat a 
I'alcaldia (per velles pugnes amb el seu marit els 
anys de la Dictadura i per haver romas a Sabadell 
tota la guerra), ni de Mari al davant de FET-JONS 
(pel seu paper d'home dels fabricants i <<filo-lli- 
guern). 

Pero no era en absolut qüestió que Cibuna 
hagués entrar en la vida local com una publicació 
moderada. El taranni i els antecedents deis seus 
membres no matisaven en absolut la voluntat 
d'esdevenir el portaveu dels que estaven disposats a 
assumir un nou regim polític que tothom tenia 
clar que era feixista. Aixi, el to dels articles i dels 
editorials no tenia cap mena de recansa a atacar 
rota referencia al Sabadell obrer, republica o catala- 
nista i fer-se ressb dels llocs comuns de la propa- 
ganda franco-falangista. A les pagines de Tribuna 
podem trobar articles antisemites di  documento s. 
Israelitas en la España Roja..), anticatalanistes 
(«Comprensión.,,) i antidembcrates («El rol de las 
democracias en Id polftica internacional.») que no 
tetien res per envejar dels articles que podien 
publicar els més conspicus camism En 
aquest sentir, Tvibuna realitzi una operació de rei- 
vindicació de la dreta local tot abandonanr qualse- 
vol velkitat pública catalanista en la línia de I'arti- 
cle «La falsa ruta. que, Valls Taberner publica a La 
Vanguardia Española poc després de I'ocupació de 
Barcelona." D'alguna forma s'afegien al que la 

" Vegeu les notes biogrifiques que figuren al final sobre el seu pas per la premsa de preguerra que fa Andreu 
sobre eIs directors i alguns col.laboradors especialment signi- CASTELI.~ (19761, p. 67-77. 
ficats de les publicacioiis de postguerra. Sobre Jaume Calvó i 22 Aiidreu CAST.ELLS I PEIG (1978), p. 15.5. 
Casanoves vegeu, a mes, les poques notes biogrifiques que '3 Tribuna, núm. 4 (12-IV-19391, núm. 8 (17-IV- 
apareixen a Pere VALLS G A R K ~  (1959), wocació pbstuma 19391. 
amb el to de panegíric habitual d'aqucsrs casos, i els apunts " Fernando VAI.LS TABERNER (19391, p. 97-102. 
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revista Destino de la Territorial Catalana de FET- 
JONS a Burgos preconitzava per a la recuperació 
dels elements t(sansn de mans del catalanisme. La 
jugada del nou diari s'inicii amb la reivindicació 
del paper de la cinquena columna local i de la per- 
secució parida per molts sabadellencs que els con- 
vertia del tot en bons espany~ls. '~ El contrapunt a 
aquesta Iínia la dona la crítica mordac al catalanis- 
me de fabricants i botiguers: 

,(Mas al 'ienyor Esteve: un mal día 'klguien" le 
sacó de sus paczjicas casillas. Y entonces, buen comer- 
ciante, drscendiente de aquellos que rripulaban gako- 
nes que cruzaban los mares, más en busca de proue- 
cho que de honores, se dedicó a dar "uiscas" y... a 

vender piezas de cinta. Una cinta de color muy ino- 
centey, ¿por qué no decirlo? muy vistoso, con su cuá- 
druple combinación de rojo sobre amarillo. (...) 
Cambió el panorama. Al 'jenyor Esteve" le conuen- 
rieron de que siendo buen comerciante, también se 
puede ser buen estadista y además, de la paradoja de 
que aislado en Cataluña, podría, por negación, 
gobernar España entera.. 

Ara, rera la inevitable catbtrofe, calia pero ser 
compassius: 

«Dejémosle lucir en la solapa su cintita bicoinr 
[bandera espanyola]. Pero conuenzámosle también, 
de que jamás debe uoluer a sus ']uiscas!: ni a sus 
marrulledas de viejo comerciante.»" 

vegeu p.e. "Recuerdos de cautiverio. Alfonso Soler Catala, fes la dorzena d'articles titulats .Magnanimidadrepu- 
padrós-Gibert.,,, Tribuna, 1 (8-IV-1939) i .Renrer& blicana. Dieciriete días de nevera sin romery rin beber.. Tribu- 
de cautiverio. JorP &moneda Vallhorat.u, Tribuna, núm. 2 na. núms. 30 a 79 (15-V a 14-VI1 de 1939). 

2<> 
(10-1V-1939). homenatges als dos morts sabadellencs a les HISPANUS, ~Comprensibnn, Tribuna, núm. 8 (17- 
presons republicanes. Resulta tarnbP significatiu del moment N-1939). 
que I'impressor Francesc de Paula Custodio. militant d'Estat 
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Aquesta actitud de reconversió militant no es 
quedava en la declaració generica de principis. 
Joan Arús Colomer, poeta local, catalanista i secre- 
tari de la Cambra de Comer5 es desparnava de gust 
amb els seus <<competidors» de I'antic Diari de 
Sabadell, els Oliver, Trahal i companyia, oblidant 
per complet la seva «cbmoda» permanencia al 
Sabadell republica durant rota la guerra: 

«Ha sido uno de los espectáculos más tristes de 
este triste periodo el que han dado algunos intelectua- 
les que, pudiendo ser independientes. se pzlsieron sin 
reservas y con un entusiasmo dipo de mejor causa, al 
servicio de la propaganda roja y contra el Movimien- 
to Nacional que venia a sacarnos del infierno en que 
nos hallábamos sumidos»." 

En qualsevol cas no n'hi hagué prou i sobre- 
vingué el tancament del diari. Després de més de 
tres mesos d'ostracisme els seus responsables es 
decidiren a fer sortir una nova publicació, més 
modesta, que sortí amb el títol de La vida de Saba- 
dell, més que res per evitar la perdua definitiva dels 
subscriptors penosament guanyats. Paral.le1ament 
s'inicia I'acostamerit a la delegació local de FET- 
JONS per tal d'aixoplugar-s'hi i ohtenir de nou els 
persmisos de publicació per Tkibuna. La vida de 
Sabadell omplí del 25 de novembre de 1939 al 6 
de gener de 1940. El dia 1 1 de gener de 1940 rea- 
pareixeria Tribuna, ara amb el subtítol Boletin 
Local de infirmación i «Con la debida autorización 
de la Jefdtura Provincial & Propaganda de Barcelo- 

En aquesta nova fase ja no era un diari sinó 
que només es publicava dimarts, dijous i dissabte i 
tenia un format més petit a causa de les restric- 
cions de paper. Passava a ser dirigir pel nou delegat 
local de Prensa 11 Propaganda, Feliu Pous Burguks, 
un funcionari municipal que després d'una joven- 
tut catalanista i filorepublicana havia esdevingut 
col.laborador de la Dictadura i president local dels 
Sindicats Lliures. La línia fou similar a la de I'etapa 
anterior, pero els fets dels darrers mesos havien 
enverinat i'ambient una mica més, si aixb fos pos- 

sible. La caiguda de Relat w m  a alcalde i les expec- 
tatives despertades arran d'una prbxima remodela- 
ció de la gestora provisional a favor de FET-JONS 
havien despertar totes les apetkncies i les denún- 
cies, i les intrigues s'havien multiplicat. Tribuna 
fou usar per contraatacar públicament el nucli més 
actiu de conspiradors integrar per ex-combatents 
basicament. Si ja en I'anterior etapa hi havia hagut 
iniciatives en aquest sentir, aquestes es tornaren ara 
més agosarade~.~~ De resultes d'aquesta gosadia una 
nova denúncia al Govern Civil torna a clausurar la 
publicació reta el número 23, el 2 de mars. 

En aquesta ocasió, pero, el nucli local del par- 
tir tira pel camí del mig, acata la suspensió de Tri- 
buna pero publica un trisetmanal identic al qual 
només canviaren el títol. El 5 de mar$ apareixia 
així el primer número del Boletin de Información 
Local de RE.T y de las J.O.N.S. Un indignar 
denunciant explicava així els fets en un informe 
elevat a la Delegación Nacional de Provincias del 
Partir: ,<Desde dicho semanal [Tribuna] se publica- 
ron una serie de articulas en tonos chulescos en contra 
de los ex-combatientes, que en todo momento hemos 
querido conservar el entusiasmo y fervor patriótico 
que nos llevó voluntariamente a h trincheras; puesto 
el contenido de los artículos en conocimiento del 
Excmo. Sr: Gobernador Civil de esta provincia c..) 
dicha Autoridad mandó una comunicación al Sr. 
Alcalde ordenando la suspensión del Órgano 
de Falange "I+ibuna" cuya orden burlaron los Jefer 
FaLange, [sic] cambiándole el nombre por el de 
"Boletin de RE. % y  de h J.O.N.S."». " Quin era el 
contingut dels articles de «tono chulescox que tanr 
havien indignar els denunciants? Cap cosa especial. 
Crides a la unitat i a la disciplina jerarquica i siti- 
res entorn de les «conspiracions de passadísn que 
només es por justificar que provoquessin la clausu- 
ra de la publicació per la voluntat governamenral 
de fer callar qualsevol disensió interna entre els 
addictes al projecte polític de la Nueva España i 
per la necessitat de donar satisfacció en alguna 

27 Juan ARÚs, «El equipo de los intelectuales,,, Tribu- causa!» i SAIJLUS, "LOS que no$ queddmo~ en zona roja.., a 
na, núm. 6 (14-IV-1939). Tribuna, núms. 25 (8-V-1939) i 40 (26-V-1939). 

«SALU.I.ACI~N», Tribuna, núm. 1, segona epoca '"GM-UNP, exp. 6811940: ,,Notas confidenciales 
(1 1-1-1940). sobre los canraradas...», 7-V-1940. 

'9 Vid. HISPANL'S, «¿Qué ha hecho usted por la 
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mesura als ofesos denunciants. Així, ens trobem 
bisicament amb referencies nornés interpretables 
per qui ja estigués prkviament informar de les dis- 
putes que s'estaven desenvolupant: 

Se han vivido unos días de intensa fiebre en cier- 
tos sectores. En voz baja, misteriosamente, lar bocas 
romndo los oídos y encandilados los ojos, han estado 
secreteando y comentando futuros acontecimientos y 
pregonando cataclismos de tanto tamafio que remoue- 
rían, al producirse, las piedras mqor clavadas del 
suelo. f...) Conste. asímismo, aue en defensa de la 

Del que no hi ha cap dubte és que la pugna 
devia tenir noms i cognoms molt clars i que, ates 
que el diari només el rebien els subscriptors i no 
tenia pricticament venda ~Ública, era clarament 
un afer intern. D'aquesta manera, els editorials 
es convertien gairebé en una carta personal a 
que es donava difusió amplia. Al text anterior el 
seguirien d'altres en que els ~conspiradorsn serien 
objecte d'adjectivacions ben diverses: granotes 
desentonades, desequilibrats mentals i  diablillos 
precoces,~:" 

verdad, no nos hacen mella los gestos despectivos con Amb tot, la voluntat governativa no era tam- 
los cuales seremos distinguidos algunas veces después poc la de deixar al partit sense veu i la delegació 
de la lectura de nuestraspropagandas [sic] como tam- local de FET-JONS aviar va tenir convengudes les 
poco nos hacen mella los gestos infantiles de los que autoritats provincials, tot i que entre el número 4 i 
nos remiten la baja de suscripción.»" el 5 del Boletín passaren divuir dies. Així, mentre 

" ~ d i ~ ~ ~ i ~ l  . L ~  paciencia tiene un limite.., ~ ~ i b ~ ~ ~ ,  i ~Diablillor precoces,), respectivament, Tribuna, núms. 20, 
núm. 19 (22-11-1940). 21 i 22 (24, 27 i 29-11-1940). 

" Editorials <<Un alto en el camino),. «Una aspiración" 



que el número 4 tenia l'autorització de la Jefatura 
I'ruuincial de Prensa y Propaganda de FET-JONS, 
el 5 ja tenia el suport de la Jejatura Provincial de 
Prensa del govern civil. Salvada la dicotomia partit- 
primera autoritar civil (que en temps de González 
Oliveros fou tan corrent que el seu successor 
Correa Véglison assumí també el cirrec de cap 
provincial de FET-JONS) I'brgan de premsa local 
pagué tcndir cap a la normalització. Havia estat 
necessari un any i dues suspensions governarives 
perque s'entengués que cap publicació no seria ja 
mai més I'brgan d'una fracció o d'un bando], sinó 
la veu oficial amb independkncia que existissin 
divisions internes de fet. Les diferencies ja no 
podrien aparkixer a la llum pública: d'ara endavant 
una veu monolitica vindria de la premsa local; 
monolítica i incontestable. Així ho entengueren els 
responsables del Boletin que deixaren d'utiiitzar-lo 
en la pugna interna. Pel que quedava de 1740 i tot 
el 1941 no es produiria cap altra novetat si no era 
la consolidació del trisetmanal que multiplici les 
col.laboracions i els col.laboradors. 

Mentrestant la junta local de FET-JONS es 
renovava i es situava en situaci6 d'oferir una candi- 
datura ferma a l'alcaldia i a la corporació en bloc. 
El Boletin ho havia marcat com una necessitat: 

,<Hace mds de un aiio que la máquina políttca 
local viene funcionando. Hemos pasado por este 
periodo que podríamos llamar de prueba y en 
este periodo hemos visto de sobras las piezas de la 
máquina que por el uso se han afianzado y hemos 
visto también aquellas o m s  piezas que asimismo, por 
el uso, se han desgastado. 

«Precisa, actualmente u n  reajuste después del 
tiempo ttanscurrido, para evitar el que las piezas des- 
gastada malogren el ritmo normal de las otras piezar 
ajanmdas~~." 

Ara bé, no es feia sinó reclamar prestesa en 
una operació que ja era en marxa. A primers 
d'abril Joan Marí havia substitult Joan Ribalta al 
front del partit i la recomposició de Ia junta havia 

comentar. Mari i la seva junta substiruirien la des- 
gastada gestora municipal a primers de desembre 
entre I'eufbria mal dissimulada de l'editorialisra: 

«No son momentos de júbilo, los actuales, para 
jistejar el normal acontecimiento de haberse cumpii- 
do en nuestra ciudad la profecía de " E d o  el poder 
para la Falange: contra todos cuantos, con malas 
artes, se habian intrunsfirido en el camino para eui- 
tarlo. Lo sabemos todo y por piedad callamos. Los 
procedimientos bajos, en nuestros tiempos, ya no 
triunhn. ;Dios haya perdonado a los ofensores! c..) 

La Comisión Gestora del Ayuntamiento, com- 
puesta toda ella por ajliados j disciplinados a la 
Falange, [sic] ha tomado posesión. I1asufFdnco pues a 
la Falange, y desgraciado del que con cualquierproce- 
dimtento intentara barrarle [sic] elpaso. Alto o bajo, 
sea quien sea. Le recordamos las palabras del Caudi- 
llo: "La Falange será temida y respetada"».34 

Trobat l'equilibri intern, la Falange havia con- 
querit el poder municipal. Aquesta Falange pero 
tenia a les seves files persones de totes les pro- 
cedencies, incloent l'iridustrial Andreu Grau 
Molins i el presiden1 de la Caixa d'Estalvis, loa- 
quim Sallares Llobet, tots dos de passat personal i 
familiar en el catalanisme de la I..liga (com també 
Sala Vinyals, Riba Domknech i 7aulé Coll). Els ex- 
combatents sota la disciplina del seu nou delegat, 
I'industrial i antic militant de la UP Josep Maria 
Marcet Coll, també hi eren (Riba Domenech, 
Abelló Garcia, Taulé Coll, Dalmases Riera i el 
mateix Marcet Coll). Els ex-combatents disconfor- 
mes quedaven a La practica descol.locats. L'Acció 
Catblica tampoc no podia queixar-se de la seva 
presencia (Llonch Gambús i SdlarPs Llobet), ni la 
dreta «espanyolista>> d'abans de la guerra (Marcet 
Coll, Llonch Gambús). Els autkntics derrotats eren 
els que mantenien viva la idea de ressuscitar la 
Idiga per altres vies, desracadament Joan Llonch i 
Sala, que se'n queixi amargamcnt en la més estric- 
ta intimitat en comprovar que la gestora falangista 
estava fermament aposentada a l'edifici de la placa 
de St. ROC.~' 

" Editorial <,Reorganización)>, Boletín ..., núm. 10 (27- 35 Vid. AHS,. Llegat Llonch i Salar, «Reporr sobre la 
1V-1940). situacid actual» (1943), escrit en col.laboraci6 arnb Lluís 

" Editorial *<Del momenro», Bole h..., suplernent al Duran i Ventosa, p. 5-6, sobrerot. 
núm. 42 (10-XII-1940). 
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Aquesta nova premsa sabadellenca sorgida de 
/a Victoria mantenia totes les característiques que 
s'han ressenyat més amunt per a la premsa fran- 
quista de  la postguerra: censura previa, que efec- 
tuaven els directors mateixos com a delegats locals 
que eren de Prensa y Propaganda o en tot cas 
demanant parer al seu superior provincial; consig- 
nes o cites doctrinals reiterades, com lafrare quin- 
cenal que sortia a portada i convenientment 
emmarcada, i solia pertinyer a algun personatge 
del regim o als seus mirtirs fonamentals, José 
Antonio i Calvo Sotelo; temes d'obligat tracta- 
ment, amb directrius sobre com desenvolupar-los i 
altres mecanismes de control. Pero cal consignar, a 
més, característiques especificament locals pel que 
fa al paper jugat dins la comunitat i pel que fa al 
contingut. 

Tant Tribuna com el Boletín foren publica- 
cions tan grises com el paper que servia per a ela- 
borar-les. Poques norícies i molt editorial propa- 
gandístic, patribtic i moralitzant. Critiques 
pamflethries i libels elevats a la categoria de veri- 
tats incontestables quan es parlava de la república 
o del periodo rojo. Dels dos o tres fulls que habi- 
tualment tenien -números extraordinaris a part-'" 
la meitat eren gasetilles destinades a parlar de 
I'activitat de FET-JONS, de la CNS o de I'Ajunta- 
ment. Les referkncies al partir eren múltiples, ja 
que englobava la major part de  la vida social i cul- 
tural del moment per mirji de les seves diverses 
organitzacions d'enquadrament: Educacidn y Des- 
canso (cultura), Auxilio Social (beneficencia), Fwn- 
te de Juventudes (joventut), Sección Femenina 
(dona), SEU (estudis superiors), erc. Completaven 
la publicació alguns articles signats, al comenqa- 

16 Solien fer-se números extraordinaris per I'aniversari dc la Liberación, Día de la Victo& Festa Majar, etc. 
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ment tot sovint amb pseudbnim (Saulus, Hispa- 
nus, Glauco, Maritxu, Hilariter), que o bé seguien 
la línia del diari o bé abordaven temes religiosos o 
es perdien en narracions intranscendents. Per aca- 
bar i amb una periodicitat irregular, algunes pagi- 
nes eren ocupades pcr una mena de suplements 
que corresponien majoritiriament pero no només 
al partir: «Flechas de Espaga» (frente de Juventudes), 
«Frente del TIdbajo~j (CNS), <«Estudio y Acciónr 
(SEU), *Mujeres de Espana. (Sección Femenina) i 
«Misián>, (Acció Catblica). 

Els articulistes habituals de Tribuna, tots ells 
col.laboradors desinteressats, ja que només cobra- 
ven el director i els treballadors de la redacció 
(linotipista, dos caixistes, encarregat de maquinaria 
i administradorla), foren Enric Sarradell, funcio- 
nari municipal cap dels serveis de governació, carlí 
esdevingut falangista i pro-nazi i organitzador dels 
Sindicats Lliures a Sabadell amb l'esmentat Feliu 
Pous Burgues; Joan Arús, el poeta catalanista abans 
citat; Francesc de l'aula Custodio, un impressor 
ex-militant d'Estat Catala; el procurador i ex-alcal- 
de de la Lliga -ho fou durant un mes el 1923- 
Feliu Gambús Guarro i els diversos delegats de ser- 
veis de FET-JONS (Joan Marí, Josep Maria Mar- 
cet, Josep Mogas, Santiago Figueras, Pere Riba, 
Antoni Martí, Antoni Borras, Maria Costa ...).37 

En la segona epoca de Tribuna s'hi afegiren 
Pau Maria Llonch i Feliu Renau sobre temes 
d'església i del món catblic, els falangistes Manuel 
Farré, Gonzalo Torrecilla i l'ex-combatent Truyols 
Prar. Amb tot, el pes dels pseudbnims i dels arti- 
cles sense signatura i editorials que redactava el 
director, primer Calvó i després Pous, eren la nota 
dominant. 1 tal com he explicat a I'hora de definir 
l'orientació de la publicació no es pot parlar de 
pluralitat malgrat I'origen divers dels que hi 
col-laboraven. 

En poc va diferir el Boletín, que va heretar els 
col.laboradors de l'anterior, tot i que Joan Arús i 
Feliu Gambús van deixar de ser tan habituals. S'hi 
incorporaren l'ex-combatent i futur regidor, Fran- 
cesc Barat, que amb Enric Sarradell s'ocuparen de 

37 Vcgeu i'apkndix 2. 
Francisco BARAT, i<Aislarnienta político inglés», 

Boletín ..., núm. 34. (12-X- 1940). 

la crbnica internacional amb un to pro-alemany 
creixent: 

,<Inglatrrra y Francia, menospreciando toda c h e  
de proposiciones de paz y de justicia, prefirieron ir a 
la guerra, haciendo ver al mundo entero con su pro- 
paganda cínica que la conciencia les obligaba a 
empuiiar las armas c..) no queriendo comprender la 
necesidad de la Gran Alemania de espacio vital para 
su 

Enric Sarradell afegia als comentaris pro-ale- 
manys que posaven en dubte la política laica de 
Hitler (qPersigrd~ Alemania al catolicismo?»i un 
antisemitisme desfermat (,<Ha coomnmdo la ofensi- 
va de Israel~) .~~ A més estava preparant un llibre 
sobre el &abadel1 martirn per al qual recollia mate- 
rial a través del Boletín sota el pseudbnim de «Par- 
vissimusn. El to pro-alemany i filofeixista era quel- 
com que devia respirar-se en cercles de relativa 
amplitud entre els «vencedors», ja que a més dels 
articles de Sarradell o Barat podem trobar notes de 
la presencia de representanrs nazis i feixistes i 
d'organitzacions governamentals divcrses tant ale- 
manyes com italianes en els acres oficials durant 
uns quants anys. Fins i tot es donava notícia que 
en ple 1943 l'enginyer local Felix I'eig marxava 
a seguir un curs sobre fibres thxtils com a hecari a 
Berlín i Muni~ ."~  

També foren incorporacions del Boletín I'ex- 
lliguer Joan Baptista Vives per a les ressenyes d'art, 
teatre i espectacles, sota el pseudbnim de <,Florínn; 
de Joan Garriga per les exposicions, signanr <cJoan 
David,,, Pere Pascual Salichs, ex-alcalde de la Lliga 
(1918-1922) i secretar¡ municipal, amb la seva sec- 
ció fixa Humaredas, que signava <<Nihil>>; el catblic 
militant integrista, Josep Maria Riu, i per a les 
gasetilles i altres feines puntuals, Josep Pdau Blan- 
cher (futur director). 

En I'haver del Boletín cal consignar la primera 
recuperació d'intel.lectuals i artistcs xneutresx per a 
les col~laboracions dels seus tcrrenys respectius, així 
trobem també signatura com les de Vila Arrufat, 
Joan Vilatoba, Lluís Mas i altres. 

'' Boletín ..., núms. 55  i 52 respccrivarnent (22-111 i 1- 
111 de 1941). 

40 Sabaddl, núm. 180 (8-V-1943). 
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FONTS: 

Amiu Histbric de Sabadell (AHS): Hemeroteca. 

Arxiu Historic de Govern Civil de Barcelona 
(AHGCB): Diversos. 

Archivo General de la Administración (AGA): 
Fons de la Delegacibn Nacional de I'rovincias 
de la Secretaría General del Movimiento. 

Entrevistes arnb: Alfons I'areja Gavarró (1990), 
Josep Torrella i Pineda (1993), Pere Roca i 
Garriga (1993) i Josep Deu i Amat (1993). 

ANNEX l .  Direciori de Tribuna, Bokrín . i Sabaáell. 

Jaume CALVÓ CASANOVAS (1908-1959). La seva activi- 
tar professional es repartí entre adminisrtariii-comprable i 
periodisra. S'inicii a La CLutat els anys dc la República, 
publicació de la qiial forma part en el c«nsell de redacció. 
Dirigí Ii.ibuna (IV-1939-V11- 1939). Col.laborador habitual 
de Sabadelldes de mitjan 1942 des de la secció «Glosas*. A la 
mort de Josep M. Arnella n'assumiria la dirccció (13-1-1945 
- 5-XII-1946), amb la col.laboració de L'arxiver municipal 
Mossen Ernest Mateu Vidal. Director de Radio Sabadell 
EAJ-20 de 1955 a 1959. Ideolbgicament catalanista de dretes 
vincular a la Lliga Regionalista. Catblic militant: Jovsntut 
Catblica, Congregació Mariana i Academia Catblica. Féu el 
noviciat claretii a Vic pero en soiti. Ex-combatent republica 
forsat. Primer secrcrari de la Fundació Bosch i Cardeliach. 

Feliu Pous B u n ~ u k s .  Funcionari d'Administració 
Local. lnicis vinculats al catalanisme i matisadament repu- 
blici. Favorable a la «Solidaritat Catalana>> i antilerrouxista. 
Fou presideni de L'Associació d'Empleats i Funcionaris 
Públics dc Sabadell i el seu districte. Fou cap d'hisenda de 
I'Ajuntamenr de Sabadell. El 1921 foil multat amb mil pes- 
seres pcl govern civil per participació en un frau d'expediena 
falsos d'inutilitat pet al semei militar. Durant la dictadura, 
juntamcnt arnb Enric Sarradell, elaboraren les llistes deis 
possibles depurats de les diverses entitats Iocals (Caixa 
d'Estalvis, la Gremial, Mútua Sabadellenca, Associació de la 

" Per al cas del frau i de L'anomenada «Agencia Cus- 
tos» que n'era la tapadora, vegcu Andreu CASTELLS I PBIG 
(1980), p. 16.52 - 16.57, pel que fa a la seva activitat duran1 

Premsa). Fnu el president locai del Sindicat Lliure. Secretari 
de I'Ajuntament de l ' he t l l a  del Valles 1936-39. Fou depu- 
rata la fi de la guerra i torna a Sabadell avalat per E.M. Rclat 
on passi a col.laborar arnb FET-JONS. Delegat Local de 
ciPrensa y l'ropaganda,, de FFII'-JONS (1940) en substitució 
d'Antoni rMarti Basté. Fou el dirccror de Tribuna (1940), del 
Boletín de Información I-ocal de F.E T. y de ks f.O.NS. 
(1940-1941) i dels primcrs mesos de Sahadell(1942), feines 
que complementava amb la de secretari particular de YAical- 
dia (etapa de Joan Mari). La scva secció fixa era .Comentario 
al día>>.<3 

Joscp M. ARNEI.I.A GALI.EGO (1918-1945). Catblic 1 

catalanista de dretes. Jove col.laborador del Front Catala 
d'Ordre el 1936. Coix i afectat d'cpilepsia fou declarat inúril 
durant la Guerra Civil. Regidor de Barberj del Valles el 
1939. Acció Catblica. Fundació Bosch i Cardellach. Dirigí 
Sabadell(?-lV-1942 - 13-1-1945) cnm a tal fou Delegat Local 
de Premsa i I>ropaganda. El seu (ou el període de la consoli- 
dació del diari com a brgan equilibrar entre el nacionalcatoli- 
cisme i el nacionalsindicalisme. Secció fixa: "C;losas". 

Joscp DEU AMAT. Jove inquict d'aficions literaries. 
Sallisti a la División h.ul.'Véu la part de cinema de Tribu- 
na. Guanyador del conctirs d'arricles de la .Fiesta del Libro» 
de 1942, orga~iirzat per Sabahll, (5-XII-1946 - 5-VII-1951). 
Delegat Local de Premsa i Propaganda (després d'ilducación 
l'opular, 1950). S'enfronti als membres dela delegació local 
de la Guardia de Franco en no accedir a publicar la totalitat 
dels articles que li enviaven. Acaba cedint d clrrec per cansa- 
ment tot i que mai no fou censurat ni dcstituit pels seus 
superiors. 

Joaquim TKEPAT MORRAI.. Falangista. Secretari comar- 
cal de «Tesorería y Administración» de FET-JONS (111- 
1950 - VII-1951). Director de Sabadell, (5-W1-1951 - 23- 
VII-1952). Cessat de manera lulminant arran &un article en 
qui. critici una acció de les monges del carrcr del Sol. 

Josep PALAU BLANCHFR. Falangista. Col.laborador de 
Feliu Pous en les tasqucs de redacció del Boletin. Des 
de 1942 compartí amb Antonio Gil Sales Ics tasques d'ela- 
boració de gasetilles, reportatges i notes informatives a Saba- 
dell. A finais dels quaranta entra com a secretari d'«Educa- 
ción y Descanso>>. Delrgat Local de Premsa i Propaganda i 
Director de Sahadelldel 23-VII-1952 a la transició. Fou sota 
la seva direccid que entraren a la redacció del diari els joves 
formats en el «Frente de Ju~*eutudesr>: Josep Maria Cabeza 
Torres i Joan Macii Mercader. 

la dictadura, íd. p. 17.20 - 17.21. 
" Vegeu José María MARCBT (1963), p. 64  



ANNEX 2. Col.labur&rs habituals de Tribuna, Buletin ... i Suba- la República. Col.laborador de Sabadelli coresponsablc de la 
dell. 

Joan A R ~ S  c o 1 . 0 ~ ~ 8 :  Catalanista de distes. Poeta. 
Secretari de la COCIS. Del consell de redacció del primer 
Diari de Sabadelli director del mateix diari de 1916 a 1919. 
Col.labori també a La Ciutat. Vinculat a1 Centre Catala (del 
~ u a l  fou vice-president), oscil.la entre Acció Catalana i la 
Lliga Regionalista. Co1.laborador esporidic de Tribuna, del 
Boletín i de Sabadell. Autor d'un sonet en homenatge a Fran- 
co cl 1942, amb motiu de la seva primera vinguda a la ciutat. 

Josep Maria CABEZA TORRES: Jove falangisra format al 
Frente de Juventudes dels anys quaranta. Estudia periodisme 
a Madrid becai per FET-JONS. Fou cap de redacció de 
Saba&ll i de deoficina d'lnforinació Municipal. S'encarregi 
de la secció «Diálogos con el Alcalde» que signa a portada 
Josep Maria Marcer des de 1952. Fou el que redacta les 
membries de Marcer . 

Camil Ceis: Capella. Col.1abori a les pagines d'art i 
literatura de Sabadell com abans ho havia fet a La Ciutat. 
Forma part del consell de rcdacció de Ruta, la revista de 
L'Acció Catolica dc St. Rlix (1942-1946). 

Antonio Grr. SALES («Enrique de la Torre*): Falangtsra. 
Coresponsable amb Josep Palau de la redacció de Sabadell 
des de 1942. El 1943 fou nomenat assessor local de <<Prensa 
y Propaganda>> de la CNS i del Frenre de Juventudes. 

<,HXSPANUS.>: Pscudbnim que amaga algíi que fou de la 
Unión Patriótica i de la CEDA, i que, dnrant la guerra dio 
que fou quintacolumnista. Col-laborador habiruai de fiibu- 
na. 

Joan MAGIA MERCADER: Formar al Frente de Juventu- 
des i a FET-JONS on s'inicii coma periodista professional a 
Sabadell a I'epoca de Palau Alanchcr i anh escalant en prcsti- 
gi. Actualment viu i treballa a Madrid en diversos negocis del 
món de la comiinicació. 

seva redacció a la morr de Josep Maria Arnella. Consell 
de Redacció de Ruta, la revista de I'Acció Catolica de St. 
Felix (1942-1946). 

Joan MOWLLOR PUJAL: Excu~sionisra i catalanista. 
Negociant de Ilanes. Col.1aborador del Diari de Sabadelldes 
de 1919 (pseudbnim ~Enlogi~) .  Col.labori també a La Ciu- 
tat Fou caprat per a Sabadellcom a co1.laborador en materia 
d'excursionisme, natura i similars per Josep Deu a tiavés del 
recurs de traduir-li personalment els arricles del carala d cas- 
rella. Al cap d'un temps Montllor comen@ a trametre els 
articles directament en castelli. 

Pere PASCUAL S ~ ~ . r c r i s  («NIHIL»): Miliranr de la IJiga 
Regionalista. Alcalde dc Sabadcll 3-X17-1918 a 1-IV-1922. 
Candidat derrotar a Corts el 1923. Secretari municipal des 
deis anys de la República, passa la guerra a Sabadcll i fou 
confirmar en el cirrec el 1939. Col.laborador habitual del 
Boletin i després a Sabadell amb una secció fixa titulada 
<<Humaredas>>. 

Feliii RENALJ: i< Un ~abadellrnc reriós, circumrpecte, cato- 
lic i sardanista~, en paraules d'Andreu Castclls. President de 
I'HOAC de Sabadell des de la seva fitndació els anys qiiaran- 
ta. Fou ['única persona que parla a Tribuna del que passava 
amb el bosc de Can Feu. Normalment escrivia sobre temes 
religiosos o sobre Ics activitats de i'Acció Catblica a 
l'HOAC.45 

Ramon RIBERA LI.OVET: Impressor i ,,poeta mif ateu i 
mig catolim scgons Andreu Castells.*~Iavia estat col.labora- 
dor del Diari de Sabadell des dels primers temps i n'esdevin- 
gué cap de redacció a I'epoca que el dirigia Joan Arús. Fou 
tairrbé cap de redacció a I'epoca de Tribuna quan Jaumc 
Calvó n'era el director. 

Josep Maria KILJ DENIEL: Administratiu. Acció Catbli- 
ca, Academia Catblica (secretar¡ de 1952 a 1959 almenys) 
Molr donar al misticismr. Debiita al Boletin al final de 194 1 

Antoni M A K I ~  BASSB: Secrerari del Centre Catala el Col.laborador habitild de Sabadell des de la seva fundació, 

1934. Efímer primer Delegat Local de <<Prensa y Propagan- on tinguf una secció fixa titulada <<Mirilla». Consell de redac- 

dan de FET-JONS el 1939. ció del Burlleri de la Congregació Mariana (1942-1943). 
Col.1aborador $Aurora Mírtica, continuador de I'anierior 

Iduis MAS GOMIS: Director del Museu Local. Havia (1943.1955) 
col.laborai ja a La Ciutat amb temes propis de i'espectre de 

Pere ROCA GARRIGA: Acció C:arblica, Academia Catbli- La cultura local i en temcs religiosos i repetiría a Sabadell. 
ca. Novici a Monrser~at durant un any. 1,licenciat i professor Fou direcriu de la Congregació Mariana i membre de I'Acció 

i I'Academia Catbliques. de filologia clissica. Diirant uns mesos fou corresponsal de 
W Correo Cafabn a Sabadcll. Col.laborador habitual de Ics 

Ernest MATEU VIDAL: Capella. Catalanista. Ex-comba- revistes carbliqucs amb arricles de rema religiós, A Sabadell 
tenr. Arxiver municipal. Col.laborador de La Ciutat, durant alterna de forma habitual aquests temes amb temes literaris i 

" i d r e u  CASTELLS (19831, p. 26-63. L'article sobre 44 i d r c u  CASSELLS (19781, p. 15-5 
Can Feu a Tribuna, núm. 22 (21-11-1940). 
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composicions i narracions de caricter divers des de mitjan 
anys quaranta. Consell de redacció del Butlletí de la Congre- 
gació Mariana (1942-1943). Col.1aborador d'Aurora Mística, 
continuador de I'anterior (1943-1955). 

Enric SARRADEI.~. PASCUAL: Funcionari municipal 
d'idcologia tradicionalista. Col.labora en les depuracions 
d'entitars locals que porta a terme la Dictadiira des del seu 
drrec de cap dels serveis de govcrnació de L'Ajuntament. 
Col.laborh en la formació dels Sindicats Lliures a Sabadell, i 
en concret s'eticarregi de la preparació dels seus homes 
armats a través del requete. Esdevingnc secretari municipal i 
fou cessar per I'Ajiinramenr de la República merces a la pole- 
mica llei del parlament de Catalunya de 9-111-1934. Esdelfin- 
guC filo-nazi dnrant la guerra. Col-labora a Tribuna i al Bole- 
rín. Continua col.laborant a Sabadell tot i residir a Manresa 
des de 1942 aproximadament. 

«SAULUS»: Pseudonim d'un col.laborador de la dretana 
Revista de Sabadell (pro-CEDA els anys de la República). El 
pseudbnim reapareix a Tribuna. 

Jnsep TOI~RELLA PIPIEDA: Funcionari municipal catala- 
nista i liberal depurat el 1939. Crític de cinema. Col.laborh 
en les pagines de cinema de Sabadell des de 1942 amb el 
pseudbnim d'«Alvaro». Consrituit -0b1igatoriament dins 
$Educación y Descanso- el col.lectiu «Amigos del cinetnan 
passh a utilitzar d seii nom ai~r+ntic cap a l'abril de 1943. 

Joan BAPTISTA VIVES («FLoKIN»): Periodista, membre 
de la 1.liga Regionalista. Dirigí La Gazeta del Vallks (1908- 
1917), alternativa dretana al Diari de Sabadd considerar 
proper al Centre Catali i al seu catalanisme *radical>>. 
Col.laborador habitual en temes culturals del Bohín i des- 
prés de Sabadell. 

ANNEX 3. Artickr signats a Sabadell durant 1942 

Periodista Especialitars Nre. % Total 

J.M. Arnclla Gallego 
J. Calvó Casanovas 
J. Bach 
M. Crusafont 
J. Deu Amar 
J. FarrCs 
J. Garriga 
C. Ceis (mossen) 
A. Gil Sales 
L. Monreal Tejada 
P. Pascual Salichs 
F. Pous Burguhs 
J.M. Riu Deniel 
E. Sarradell Pascual 
Fco. Tosada 
J. Torrella Pineda 
J. Vila Fradcia 
J. B. Vives 
Col.laboradors oremsa del Movimiento' 

Polirica - Culiural - Falange - Vida Local 
Política - Cultura -Vida Local - Arr 
indústria - Economia - Diversos 
Narrativa - Paleonraiogia 
1,iterarura - Poesies - Narrativa 
M6n carolic - Diversos 
Exposicions 
Arr - Literatura 
Política - Falangc - Vida Local 
Arr - Cultura 
Gloses Locals 
Política - Falange - I'remsa - Culrnra 
Món carblic 
lnteriiacional - Falange - Nacionalsindicalisme 
Diversos 
Cinema 
Política - Falangc 
Tearre - Exposicions 
Literatura - Arc - Historia - Narrativa - Política 

La resta ... Diversos 100 19.92% 

Total hrticlcs signats 502 100.000% 

('j Mani de Riqiier, José Mi Sanra Marina, I.uis Forites de Albornoz. erc 

Elaboracid prhpia a pairii de . h b d U  núm. 133, (31-NI-1942). 


