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RESUM

L’article fa una exhaustiva repassada del panorama de la premsa incautadz
col•leetivitzada durant la Guerra Civil espanyola. El fenomen, encara Poe es-

tudiat, presenta una gran varietat de matisos i partieularitats. A més del relat
histérie de diferents casos de diaris apropiats 1 col•leetivitzats, amb el testimoni
de diversos protagonistes que ho visqueren, la present recerca inclou una valo-
ració de 1’abast del procés i taules sobre els diarisja existents, apropiats, trans-
formats o denova creació a Barcelona i a comarques. Tampoc no lii falten da-
des sobre impremtes i una distribució d’aquesta premsa segons la llengua de
publicació i segons la seva ideologia.

Paraules elau: premsa a la Guerra Civil, collectivitzacions, incautacions,
premsa política.

Abstract. Appropriations of Newspapers and Periodicais in Catalonia during
te Civil War

me article deals extensively with te subject of newspapers and periodicals
which were appropriated and collectivized during the Spanish Civil War; this
subject liad previously not been extensively researched in spite of te variety of
nuances and peculiarities it contains. The article relates the stories of various
newspapers whieh were appropriated and collectivized and includes eye-witness
accounts by people involved in te process. It goes on to evaluate te real extent
of te expropriation process and provides siatistical tables for te City of Bar-
celona and other areas of Catalonia both on newly-created newspapers and on
existing newspapers which were appropriated or transformed. The article also
includes information on printing houses and classifies te newspapers by lan-
guage and ideology.

Key words: newspapers during te Civil War, collectivization, appropria-
tions, political press.
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INCAUTACIONS DE PREMSA

El juliol de 1936, arran de la sublevacié militar, es configura una situacié
ben diferent amb referéncia al mén politicosocial i a l’autoritat al carrer. Un deis
fenémens més nous, extraordinaris en projecció pública aleshores, i, curiosa-
ment, ben poe estudiat , és el de les ineautacions de les publicacions, de les em-
preses periodístiques, de les impremtes, redaecions 1 cap~aleres de publica-
eions periédiques. S’afecta tot el món comunieatiu de la Catalunya del 1936, el
qual será transformat en la seva propietat. Ens fixarem només en les incauta-
eions dels diaris tot i que hi ha també incautaeions de setmanaris —literaris: Mi-
rador, politicohumorísties: L’Esquella—, i a quasi toles les ciutats la seva
premsa informativa. lgualment incautaeions d’impremtes que treuran noves
publicacions aprofitant els motíles i altres estris així com la maquinária d’im-
pressió utilitzant tota la infraestructura de les editorlais, impremtes o eap9aleres
expropiades.

L’episodi té una notable dosi d’espectaeularitat, eom les eol•leetivitzacions,
més estudiades a partir de l’embranzida clássica de Pérez-Baré o les més recenís
d’Antoni Castelís o de J. M. Brieall2. Ambdós fets, eol•lectivitzacions 1 ineau-
taeions, representen un cas insélit a Europa, on el nou poder real obrer configura
unajerarquia nova en el territori catalá.

Terminológicamení, eníenem per incautació la presa de possessió de la
propietat per part d’un grup social o polftic o una institució la qual la destinará
al mateix ds anterior, amb validesa funcional en el mare de la nova legalital i de
la normativa, eom ara amb un decret de la Generalitat específie, das de Lo
Vea o Lo Vanguardia o sense, cas d’El Matío Lo Rambla. Poden ser els treba-
lladors del centre o bé de fora. Tota una gamma que veurem amb detall. La in-
cautació és, dones, lapresa de possessió d’un bé privat per tercers, per exemple
un partit o un sindieat. Els treballadors del mateix bé (una fábriea, una im-
premta...) no eompten ni sén presents perque aleshores és una altra figura: la
col•leetivitzaeió, aixé és, l’expropiaeió pels obrers.

L’expropiació, fenomen diferení, té una forga legal i moral evident atés el
benefiei públie manifest i el proeediment jurídie emprat, fins i tot hom pot re-
córrer administrativamení o legalment, cas de no acceptar la decisié política o

A més de les referéncies deis ~es o quatre diaris de Barcelona troben alguna dada a les n,en,é¡ies,
les quals hem expurgat, i malauradament trebalis que per a l’objectiu (per exemple «La Vanguardia a la
Guerra Civil») podrien semblar interessants i no ha són pas. Nornés tenen un intent de visió de conjunt
a «Diaris incausrns» per Jaumer Fabre, Josep M. Huertas i Antoni Ribas a Vint anys de resisténcia ca-
talana (1939-1959). Barcelona: La Magrasia, 1978, p. 72-75.

CASTFLL DURAN. A. (1993). Les col•lectivitzacions a Barcelona 1936-1 939. La collectivitza-
c,o-socialitzaciú de la indUstria i eh serveis a Barcelona (ciutat i provincia). Barcelona: Hacer. El llibre
ofereix una extensa bibliografia ales p. 265-304. Després de l’aportació de PÉREZ-BARÓ, A. (1970).
Trento ‘nesos de col-lectivisme a Catalunya. Esplugues: Ariel, destacarfem el conjunt destudis mo-
nográfies Les col-lectivitzacions al Bah Llobregat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
(1995) i el reculí d’histéria oral de MONJO, A. 1 VEGA, C. (1986). Els rreballadorv i la Guerra Civil.
História duna indUstria catalana col lectivitzada. Barcelona: Empúries.
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administrativa sigui per la destinacié del bé amb finalitat al comú o en relació al
pagament de l’import de la indemnització. La incautacié d’un bé privat per al
gaudi de la col~lectivitat té una légica acceptada socialment.

La col~lectivització és un procés similar de privació de l’ús privat d’un bé
amb la finalitat d’obtenir la propietat i/o la gestió per a una pan del cos social,
en aquest cas els treballadors d’aquell bé, els mateixos obrers executants. El
tractament del procés és divers: no es reben directrius externes sinó, sovint, són
els treballadors de forma assemblearia o jerarquitzada d’una central aliena al
centre de producció, els qul ho determinen o despleguen.

Trobem peri¿dics que són només requisats, cas d’El Correo Catalán, El
Mat4 amb cap treballador del periédie al davant del procés. Diaris que són
col•lectivitzats, cas d’EIMundo Deportivo, Diario de Villanueva. 1 publicacions
en una situació mixta: es comen~a amb una incautació i se segueix amb una
col~lectivització: Diario de Barcelona, per Estat Catalñ i després per un comité
obrer afecte a la CNT. La gran diferéncia, dones, és la preséncia en el procés de
canví de propietat i de direcció de la gestid de treballadors de l’empresa edito-
ra queho fossin anteriors al 18 dejuliol. El cas de Lo Vanguardia és exemplar
en el doble procés paral~lel i simultani gairebé de co1~lectivització i d’incautació.
La Veu será exemple d’incautacié i posterior col-lectivització.

INCAUTACIONS A BARCELONA

Les expropiacions en forma de collectivitzacions i d’incautacions es pro-
dueixen immediatament a les ciutats importants com Madrid o Valéncia. A la
primera s’efectuen les espectaculars de dos grans periédics: la col•lectivització
d’ABC3, que manté el títol i es donará el cas singular de l’edició sevillana en
poder deIs franquistes que també 1’utilitzará i l’expropiació d’Ahora4 a Madrid5
per La Hora o les nombroses també del País Valenciá amb canvis com el Diario
de Valencia de la CEDA que passa a ser Verdad del Front Popular o Los Pro-
vincias que será Fragua Social de la UGT-CNT o Diario de Alicante que can-
viará per Bandera Roja de la UGT. A Barcelona l’aparició de la premsa requi-
sada és la primera conseqúéncia visible, amb el canvi d’indumentária i els
cartelis als murs, als poes dies de la victéria, de les forces d’ordre públie, amb
elements populars. damunt l’exércit revoltat el juliol cabrás de 1936. La pro-
porció de diaris barcelonins afectats és absoluta.

SAIZ, M. D. «Los ABC de Madrid y Sevilla en la primera fase de la Guerra Civil» i ALONSO
RODRÍGUEZ, E. «Mi testimonio como director de ABC en Madrid (1936-1939)» dins Periodismo y pe-
riodistasen la Guerra Civil. Madrid: Fundación Banco Exterior, l987,p. 9t-112i 113-123.

Vegeu JUANA, J. de (1988). La posición centrista durante la segunda República española. (Elpe-
riódico Ahora, 19304936). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago.

La Facultad de Ciencias de Par Información de la Universitat Complutense ens convida a formar pan,
ja escrit aquest text, dun tribunal de tesi doctoral precisament sobre aquesta qíiestió: les apropiacios deIs dia-
ris de Madrid. És la tesi de Juan Carlos Mateos Fernández (Fac. de CCII., 1996) dirigida per Mirta Núñez

titulada: Rajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939).
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INCAUTACIONS

El testimoniatge deIs periodistes és prou cIar; deixem que siguin dos, un
dels qui s’hagué d’amagar, catélic i catalanista, Esteve Busquets i Molas, que en
les seves meméries en deixa6 testimoniatge palés, i el de Riera i Llorca, repu-
blicá i també catalanista, que s’haurá d’exiliar, com Pere Pagés o Granier-Ba-
rrera, periodistes comunistes. Busquets escriu:

Cal fer un salt enrera i situar-nos, encara, al dia 6 doctubre de 1934. LA-
lian~a Obrera havia fixat la vista damunt aquelí diari [ElCorreo Catalán],
perqué ja comptaven amb les incautacions en el cas de guanyar. Per aixé
tenien preparats equips d’obrers tipégrafs, de técnics i de redactors. L’ha-
via de dirigir Narcís Molins 1 Fábrega. També es volien quedar amb El
Minique batirla orientat ¡‘Angel Estivilí. Frustats aquelís intenta, quan el 19
de juliol de 36, un grup de xicots que havia sortit daquella Alian~a 1 ata
era al POUM es velé triomfant 1 amb armes als dits es recordá deIs diaria
deis carlina. A les deu de la nit, quan Jano hi quedava ningú, només el con-
serge que vivia en un pis de dalt, Vicen9 Adam, van rebentar les podes a
treta i prengueren possessié de la casa.
Havien desaparegut els fitxers. Ela assaltants pujaren escales amunt a de-
manar explicacions al conserge, peró aquest, s’havia escapat peía terrats i es
refugiava al sotet-rani de la casa d’uns amica [...].

Molina i Fábrega fou un deis primers a presentar-se a reclamar el lloc que
des de feja dos anys esperava. LEstivilí estava enderiat en altres coses.
S’havia llan~at al carrer al coatat de la PAl, peté de seguida anA al PSUC
[...] ial front immediatament [...].

La caLta forta fou rebentada, «el qul roba deshonra la Revoluci&, diñen
després ela cartells plantata arren; ela arxiua i l’hemeroteca, destrulta. Ana-
ven a fer la mateixa cosa als talleraquan a’hi oposá un deis dirigenta: «Al
qui a’apropii de les mAquines 11 dono el passaport. Editarem un diari revo-
lucionari. Amt aixé el POUM es fará lamo del moviment i el defensarem
a treta fins ala mort si cal [...].»

A mesura que les hores avan~aven, anaven arribant noticies deis éxits deIs
revolucionaria. Noticies acompanyades, també, de pernils, ampolles de
vi... [...] El dia 20 al matí, els incautadors dormien profundament peis ra-
cons de la casa i les provisions, especialment les liquides, havien baixat con-
siderablement.
—Ara cal anar a cercar gent—, fou la primera disposicié presa aixi que po-
gueren comen~ar a veure el dia una mica més dar. De casa en casa anaren
a cercar ela tipbgrafs que pogueren trobar i sota l’amena9a de les armes ela
portaren al taller. Així mateix n’obligaren d’altres que no tenien res a veu-
re a¡nbEl Correo. A porta taucada i vigilada es confeccioná un dial catalá
titulat Avant, que sortí el 21 amb les consignes del POUM.

« BU5QUET5 1 MOLAS, E. (1976). Quaranta anyrs de periodisme barceloní. Barcetona: Pórtic,
p. 131 is.
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Pere Pagés, més conegut com Víctor Alba, concorda a les seves meméries
lafirmació del procés d’incautació. Ens comentá també personalment7 en el re-
culí d’entrevistes que férem a periodistes deIs anys republicans, que aná, amb
Molins, a apropiar-se del diari carlí i es trobá les portes obertes; ja hi havien
anat altres, uns desconeguts, abans a saquejar-lo. Els textos crítics sobre pillat-
ge seran abundosos. Al núm. 35 de Front Popular (portaveu del Front Popular
d’Esquerres) que apareix, canviat, amb el número 1 de Llibertat (portaveu
d’ERC) mostra com el procés no era només a Barcelona sinó a Tarragona,
Reus, Girona...

Si mirem les incautacions del bándol deIs protagonistes disposem del testi-
moniatge dun altre protagonista, a més de V. Alba. Emili Granier-Barrera a
Memóries d’un periodista abans i després de la guerta especificat:

A Barcelona, la guerra comenga prácticament abana que els militars rebela
sortissin al carrer, amb l’ocupació per la forga dela dina desafectes al ré-
gim. Aleshores la premaa diánia era molt més nombrosa [...] Ela defensora
de la República tenien el record del 6 doctubre i no es volien deixar sor-
prendre. [...] Apartir de lendemá, es pot dir que l’ambient va caracterit-
zar-seper un gran entusiasme i un enorme desordre. Fía periodistes afectes
al régim ens vam multiplicar per reprendre l’aparició de premsa, que la ba-
talla havia interrumput. Personalment podria dir que em vaig dispersar. Era
regidor de Barcelona, [...] més tard, delegat de la UGT de Catalunya i del
pnimitiu PSU al Comissariat de Propaganda, secretan de lAgrupació Pro-
feasional de Periodistes... La Unió Socialista, en la qual militava, i ela al-
tres partita que preparaven la fusió del PSU havien previst, abans del mo-
viment militar, laparició de Trebalí diari el primer d’agost. Fina ea venien
segelís per recaptar fona. Ela feta ena obligaven a avanqar aquella data. Es
va plantejar un problema immediat: a quina impremta el faríem. Vaig sug-
gerir que ena apoderéssim de la impremta dEl Matí, érgan d’UDC. Hi vam
anar, si la meméria no hem traeix, amb Pau Cirera, Amadeu Bemadó i al-
gun altre company que no recordo bé. Sabíem perfectament que UDC no
era un partit feixista ni tenia res a veure amb la rebellió militar, peré la-
parició dun diari católic legal en aquelles circumatáncies era impensable.
Vam fer-nos cárrec, dones, sense més trámita, deIs tallers del pulcre diari
vagament rosat i format aleahores insélit «. Per cert, cosa que sap poca
gent, l’antic equip redactor, o una part d’ell, va venir a oferir-se’ns per tre-
baIlar al non diari. Si no recordo malament, qui va dirigir-se a mi en píe ca-
rrer, abana no entréasim a la impremta, era Bru Romeu. FIs vam dir que ena
sobraven periodistes i ela vam deixarmarxar en pau.

FIGUERES, J. M. (1994). 12 periodistes deIs anys trenta. Barcetona: Collegi de Peuiodistes. Tam-
be a Pere Pagés (= Víctor Alba) a Sís,f i el sea temps. Barcelona: Laertes (t990), 1, p. 186-188.

8 GRANIELBARRERA, E. (1994). Un periodista en guerra, dias les Meinóries dun periodista abans

desprUs de la guerra. Barcelona: Hacer, p. 141-163 i mp. dAnnals del Periodisme Cataló, 12(1987)..
El dia.ui tenia un disseny impecable, el paper disposava duna tonatitat lteugerament rosada i el for-

mal difenia de Ihabitual Iten~ol, el format immens el dobte deIs diaria actuals aproximadament i del for-
mat quart, per anar al fonnat sembtant a lestándard de la premsa de postguerra.
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En efecte, ena sobraven periodistes. 1 un dilema que es va presentar al par-
tit acabat dunificar era si calia mobiiitzar-noa tota en la premsa prépia o fié
deixar-los ala diaria conservata i renovata. No per tenir-hi censora o espies,
que no haurien servit de gaire, peré sí per procurar lentesa amb les altres
formacions. Vam adoptar la segona solució. 1 vaig reincorporar-me poc
deaprés al meu lloc de secretan de La Publicitar.

Sobre la incautació dEl Mat4 un dela periodistes que hi treballaren després,
lescriptor Viceng Riera i Llorca, ens glossa ‘~ l’ocupació:

En esciatar la guerra vaig rebre un avía perqué anés a la impremta d’El
Matí, la qual, junt amb el diari, havia eatat confiscada per un partit que de
fet encara no existia peré que quedaria constituTt lendemá, i que em fea cá-
rrec de la redacció 1 de la compaginació del non periédic que duna la
cap9alera de Trehalí [...]. Vaig trobar una impremta petita peró ben equi-
pada. Entre ela que vaig trobarja redactant hi haviaArmand Quintana, re-
dactor deaporta de La Rambla com abana ho flavia estat de LOpinió.
Aquest Quintana no era de cap partit peré acabada la guerra era un comu-
nista tan ortodox o tan dócil, que el van evacuar a l’URSS. Aleshores jo era
redactor de La Rambla, on tenia al meu cárrec la informacié deIs conflictea
sociala i la de comarques.
Em vaig posar a la feina —conscientque aquesta era provisional, perquéjo
no podia pensar a deixar el men lloc a La Rambla— i em vaig sentir ben
acollit peía obrera de la impremta, que no feren cap objecció per obeir or-
drea duna intrusos. No vaig saber mal coro ahavia fet la confiscació, ni per
part deis qui m’havien enviat allíni per part deis obrera, que, per diveraes
obaervaciona, vaig comprendre que no hi flavia dufite que eren gent triada,
addictaa la direcció católica lEí Malí. No vaig saber tampoc qui havia or-
ganitzat el servei dagéncies, peró aquest servei funcionava, com Ihavia
vist funcionar a LOpinió i a La Rambla. Lea noticies, coro per ala altres
diaria, ens arribaven en un castellá deficient i ela redactora les havien de re-
escriure, no sois traduir-les, penqué les notes de íes agéncies consiatien en
una enumeració escarida i matusera deis feta.
A la imprerotadEl Matí hi havia una guárdia de sis o set xicots armata a lea
ondres dun tal Cortezón que suposo que tenia la misaid de garantir que la
propietat1’ de la irnpremta no fos disputada per cap altra organització. Peró
vaig comprovan que Cortezón i la seva gent tenien competéncies més ám-
plies: a quarta de nou, dos deis nois de la guárdia —sense abandonar el fuselí,
que duien penjat al muscle— van posar damunt la taula de la redaccié on tre-
ballávem, i sense que ningú hagués demanat res, un plat amb dosoua ferrata

un altre amb un taU de filet i pat-ates fregides per a cada un deIs que érem
allí; tot calent, ero van dir.
Ela redactora van fen una pausa a la feina. Coro que la impremta era a poca
minuta de casa, on la muller mesperava per sopar, no vaig participar en lá-
pat. En tomar, una estona deaprés, ela companys havien représ la feina.

RIERA 1 LLORCA, V. «Un primer número improvisat», CapQalera 4 (juliol-agost de 1989).
Subrallat a loriginal.
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Sempre he recordat amb curioaitat que en aquella dies de desordre, quan tot
anava en doina, la qiiestió del menjar funcionava duna manera satisfactória.
[...] A la impremía dEl Mini vaig fer la compaginació del diari amb les
normes amb qué havia fet la de L’Opinió i també en abséncia de Liufa
Aymamí Baudina, de La Rambla, a la recerca d’harmonia i equiIibri en la
combinacié de títola i gravata. La feina cm fou fácil; ela obrera de la casa
eren bona, coneixien bé el seu ofici. No em va estranyar, perqué El Malí era,
en la seva modéstia, un diari pulcre, molt ben fet. L’endemá ea va presentar
a la impremta Pere Ardiaca: ahavia constituYt el partit i Ihavien nomenat
director del diari. Vaig deixar la feina a mans seves. Amb la capgalera de
Trebalí ea va fer un deis diaria de més circulació a Catalunya, durant la gue-
rra. Mai no robe explicat perqué es va procedir a la confiacacié d’El Malí
que era lérgan dun partit que feia la guerra amb la República.

Trebail? Diari deIs treballadors de la Ciutal i del Camp apareix i amb el
lema Treballadors de íots elsparsos: uniu-vos surt el 21 dejuliol de 1936, amb
uns titulars que ocupen més de la meitat de la superficie de la primera página. El
Ilarguíssim titular deia:

Ela militara feixistes s’aixequen contra la República. Les masaes treballa-
dores, en una réplica heroica i contundent, aixafen la reacció. Gairebé
arreu del territori de la República, la sublevació ha estat ven9uda. Davant
aquestes gravíasimes circumatñncies és acordat, peía Comités respectius, la
fusió deis quatre partita obrera que componen el Comité d’Enila9. Així ma-
teix, les organitzaciona sindicala de base marxista prenen la decisió de fu-
sionar-se en un sol organisme. Aquest diari será i’érgan i el portantveu da-
quest moviment.

L’editorial titulat El diari del proletariaí acaba la breu deacripció dels ob-
jectius amb una crida a íes incautacions:

Trebalí, que saluda admirat cia noatres morta, expreasatota la seva solida-
ritat a íes mares, esposes i filía deis caiguta i es fa un deure i un compromía
d’honor que no seran abandonata en liur dolor. Insistirem i batallarero—st
el cas arriba-.— perqué ela familiara deis herois dela dies 19 i 20 no siguin
abandonata.
Lea fortunes deIs traTdors a la República i a la classe trebailadora que cía
pagaya han dajudar a alleujar la situacié en qué quedaran tantea ilara
obrerea.
Trebalí, avui es faaquest deure i aquest honor.
Trebaliadora, ajudeu-nos.

Dela altrea diaria apropiata destaca el procés de La Veu, del qual disposem
dela testimonis que ha recoliit Joan Sariol Badía12, antic redactor del diari de la

12 SARIOL BADIA, J. (¡977). Petita bisté ria de la Guerra Civil. Vint-i-tres testimonis informen.
Barcelona: Dopesa.
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Lliga i, molt especialment, del trebalí sintétic de Jordi Sabater 13, que estudi-a el
procés des de la perspectiva de la CNT que se n’apoderá i que expliquem en
una altra banda %

ABAST DEL PROCÉS

Prácticament tota la premsa feta a Catalunya ~patirá el procés duna forma
o altra, unes cap9aleres desapareixeran, altres continuaran variant la propietat
el contingut. Només uns poca diaria, ¡nturalment republicana, esaencialment ela
d’ERC, no seran afectata. El procés, tant a Barcelona com a comarques, altera la
propietat de lea empreses periodístiques lles afecta en ela aspectes aegfients:

a) Inhluéncia i control del procés eomunicatiu general. La creacié d’or-
ganismea nous com el Comiasariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya

la preeminéncia del control deis partita i centrala sindicata a través de noua or-
ganismes professionals com el Sindicat de Dibuixanta, comités de treballadora a
les empreses editores, etc., mostra ela canvia generala en prácticament tota la in-
formació que s’anirá produint a meaura que es consolidi la victéria del carrer. La
informacié será emesa i distribuida en publicaciona sota la direcció del nou ordre
social basat en la preeminéncia, el juliol del 1936, del món obrer i popular. El
procés comunicatiu afectat, basat en el control, será global de la redacció a la im-
preasió passant per ladministració, etc. Fina i tot, en la distribució, tdmenya a
Alacant, on ah-a estudial 6 molt bé la premsádurant el perfode béllic, i es coneix
comes creá una central distribuidora única que centralitza el procés amb l’ébvia
poaaibilitat de control obrer dela continguts a l’igual com teléfona, telégrafa,
etc. A la governamental censura de guerra, ab afegirá la censura roja obrera.

fi) Amplitud de la premsa afectada ¡ gran abast geogr¡¡flc del feno-
men. La major part de la premsa diária informativa de Catalunya patirá incau-

“ SABATER, J. (1986). Anarquisme i catalanisme. La CNT 1 elfet nacional cotc2lt dat-ant la
Guerra Civil. Barcelona: Edicions 62.

FIGUERES, J. M. La Veu de Catalunya. (1899-1937), encárrec de l’Ajuntament de Barcelona, en
curs dedició.

‘~ El procés és general a tot lEstat. Hem vist amb un cert detall els pocs estudis fets. COMPANY ¡
MATES, A. «Aproximació a la premsa diária menorquina durant la Guerra Civil (1936-1939)», Estudis
Balearics 51 (Palma, febrer-maig de 1995), p. 5 1-61; TOMÁS VILLARROYA, J. «La prensa de Va-
lencia durante la Guerra Civil (1936-1939)>’, Salta/ji XXIi (Valéncia, 1972) p. 87-12 i GUZMAN, E. 015.

«Periódicos y periodistas dcl Madrid cn guerra», Tiempo de Historia, (Madrid, juny de 1979), p. II -21,
els quala ofereixen la relació deis peiiédics apropiats en les respectives Iocalitats.

‘« MORENO SÁEZ, F. (1994) (ed.). La prensa en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil
(1936-1939). Alacant: Instituto de Cultura Juan GilAlbert, Alacant. Curiosament la premsa de guerra no ba
estat estudiada tot i els esforQos de revistes con Annals del Periodisme Catalii, que bi dedicá el número lo
dcl gcner-niar9 de 1987 amb records de testimonis de periodistes que snalauradament no es fixen a fons en
seva vivéncia personal. Intenten explicar tot el procés, feina complexa. i el resultat és la successió d’enors
encadenais com dir que la CNT expropia La Veu de Catalunya «la qual Ii va cariviar el nom i es va quedar
en Catalunya un cop Ii van treure la «veo”» (p. 14). A pan, en el nateix número destaquen els comentaris
de BARULL, J. «Premsa i história, Lleida, 1936-1939» (p. 32-37) i ARAGÓ, N.-J. «Guerra Civil i prem-
«a de Girona: história duna destrucció”, (p. 22-31), que fan un estat especiflc de la qúestió ben interessant.
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taciona i será així fina ¿tí-a fi de la guerra, en la qual ea produirá, en tots ela pe-
riódica menys en ela privata de propietaria franquiates, una nova incautacid
que silenciará tota la premsa deaquerres i republicana en la seva propietat i, en
continguta, amb la Llei de guerra de] 1938. Un exemple nés el diari privat gi-
roní de la prestigiosa familia Rahola, LA utonomista, que ¿a pendent encara avui
de devolució. A íes ciutata on no hi ha diaria aeran ela setmanaria lea publica-
ciona objecte dincautacid. En definitiva, totes les ciutata on només lii hagi
impremtes aeran afectades fina arribar a l’extrem que a Reus el diari republicá
Les Circumstancies el juliol i agoat de 1936 no pot aparéixer en no diaposar
dimpremta. La comunicació será lapedra de toe per mostrarla ciutat nova, el
país que ha canviat de mana. En definitiva, el nou ordre revolucionan ea mostra
a la premsa. Ela cartelís seran lanota de color amb h preséncia constant al mur

ela diaria i revistes seran la piatafornnt que mostrará ela miaaatges de propa-
ganda, de formació, amb el control informatiu de fona.

c) Continguts temática, gráfica i tingilísties novedosos. Hom mostrará ela
diaria i setmanaris nous amb un léxie revolucionan, amb una iconografia espe-
cífica igualment dagitació i senaibilització que reflectirá els canvia en el c¿tmp
de la premsa. La preeminéncia de la liengua catalana, en tota els diaria din-
cautació, será un-a altra característica general amb I’éxcepció dela periódica
anarquistes i marxiatea heterodoxos, de la CNT-PAl i el POUM, que després
d’unes vaciliaciona es decantaran decididament pel castellá amb la reserva
dun sol títol, precisament Lo Veu. La premaa no haurá de persuadir ni convén-
cer argumentalment, senzillament només fer agitació i propaganda tot mostrant
la for9a del nou ordre. Sobre aqueat aspecte disposem d’una bona aportacié en
referéncbi a la transfonnaciá deIs continguta.

d) Premsa eom a ¡nstrument d’influénc¡a. Lacció de compra del penió-
dic implica un-a vinculació dadhesió i una aportació financera. Quan aquestes
dues acciona són anuliades no podem prendre en consideració, per tant, factors
numérica de tiratge. La resposta del públic com a signe dadhesió és forgada. Ho
aabem peía subscriptora anteriora al 18 de juliol ala quala no ae’ia permet la re-
núncia; ea considera una maniobra de carácter contrarevolucionari. El tiratge
tampoc no ¿a una dad-a eloqúent de la difusid social: molta diaria són enviata a
les columnes del front, cada grup politie ho fa amb les seves forcea armadea,
també a tota ela loe-ala de delegaciona, etc., d’arreu del país.

e) Canvis en la propietat. Les excepelona al procés general dincautaciona
són irrellevanta, i -afecten només publicaciona dela partita amb cpqaleres pré-
pies antigues com ERC i Acció Catalana (AC) o noves com Eatat Catalá (EC) o
Izquierda Republicana (IR). Només ea respecta la premsa republicana que,
d’altra banda, ¿a minoritária, un 10% del total de títola: 4 diaria sobre 24 a co-
marques i mitja dotzena sobre la seixantena de Barcelona. Ela motius de lea in-

“ GÓMEZ MOMPART, J. L., i MARÍN, E. «Les transformacions de la premsa catalana de la Re-
pública ala guerra”, dm5 Comunicación, cultura y política durante la ¡¡República y la GuerraCivil. Bil-
bao: Universidad del País Vasco (1990)11, p. 197-219.
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cautaciona són variables formalment peró pensem que només hi havia un ob-
jectiu: silenciar la premsa que encarnava el rival de classe i fer sentir la própia.
Ela diaria conservadora no apareixen, ela seus redactora s’han amagat o han fu-
git, saspirava a disposar dunes cap9aleres própies. Quan no es trobin suficienta
diaria de dreta per ocupar sanirá ala periódica republicana: a Valéncia It ha lin-
cautació dun diari dIR perla CNT.

Un exemple: El Matí, el diari aif a UDC. Podem preguntar-nos: ¿a requisat pel
seu catoliciame i sentitd’ordre o per diaposar rápidament de la infraestructura dun
periódic en marx-a? Granier-Biirrera ena reapon que socupá per lea instaliaciona.
Per tant, .podem conclonre que ela diaria de dretea callen, lea seves maquináries
serveixen per fer ela diaria desquerra. Certament, lea incautaciona són un fenomen
complex en el qual bu juguen dos gr-ana objectius: diaposar duna plataforma co-
municativa i silenciar una veu hostil, enemiga o indiferent ~tles reivindicaciona re-
volucionáries. A Barcelona són respectades ben poques capgaleres, nom¿s les
republicanes desquerrea com La Humanitat, La Rambla i Última Hora (ERC), La
Publicitat (AC) 1 El Diluvio... Es produl un canvi global de propietat i contingut
en la premsa en un procés aobtat, de la nit al di-a i ben poc conegut ~ El podem
veure clarament en les incautaciona de diaria de Barcelona el 1936:

Apropiació per evitar el control obrer. OC: Generalitat de Catalunya; CO:
Comité Obrer; PFI: Partit Federal Ibéric; POUM: Partit Obrer dUnificació
Marxista; PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya; UGT: Unió General de
Treballadors.

CAPCALERA ORIGINAL CAP~ALERA NOVA ENTITAT

El Correo Catalán AvanL~La Batalla POUM
El Matí Trebalí PSUC
La Veu de Catalunya La Veu de Catalunya GC/C01’ECNT
Llnstant Cataiunya¡ECNT CO [CNT]
Diario de Barcelona fian de Barcelona EC¡ECO
La Noche La Noche CNT-FAi
Diario de la Marina Diario de la Marina CNT
La Vanguardia La Vanguardia GCIECO
Las Noticias Las Noticias COiEUGT
El Noticiero Universal El Noticiero Universal CO
El Día Gráfico El Día Gráfico IR
El Mundo Deportivo El Mundo Deportivo CO
Diario del Comercio Diario del Comercio PH
Diario Mercantil Diario Mercantil PFI-1937
La Rambla La Rambla JSUC

« La bibliografia sobre la prrmsa a la Guerra Civil a Catalunya és molt escassa i lanem oferint com

el número citat dAnnaIs del Periodisme Catalá: Preinsa i Guerra civil (gcncr-mar~ de 1987) amb «La
premsaprohibidapelfranquisme», de Joscp M. CADENA (p. 18-21) i «Dos anys i migdepatiment»,dc
Josep M. LLADÓ (p. 12-17). Alguna referéncia generala SALAUN, 5. «La presse républicaine pendant
la guerra dEspagne’>, a .Typologie de la presse hispanique. Rennes: Presse Universitaries de Rennes
(1986), i «Prensa republicana en la Guerra Civil. Resefla bibliográfica», a Estudios de Historia Social. 24-
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A Barcelona lii ha lincautacié de 15 capgalerea entre el 1936 i el 1937. Totea
sén de periódica pilvata, siguin dun propietari individual o d’un societat. Iii ha
dos diaria de la Lliga i cía dos aún espoliata. Tamb¿ seran col~lectivitzata diaria sen-
se to ideológie. Hi ha fina i tot el cas iimit d’un diari eaportiu dempresa, El Mun-
do Deportivo, que será collectivitzat més com a empresa que no com a diari.

Tanmateix, tindrem dades desiguala del procés; així coneixerem aspectea de
La Vanguardia 19 mentre en daitrea diaria tot i existir llibrea monográfica
una nodrida bibliografia ho ignorem atenent que cap estudiós no ho cita20. El
PSUC a’apropiará el 1937 d’un periédic, La Ramblit, per mort del propietari, el
diputat d’ERC E. Sunyol. Les cap9alerea requisadea a’editarnn majoritária-
ment, amb l’excepcié anarquista, en la mateixa llengua que ea fei el periódic
ab-ana de lincautació, tant a comarques com a Barcelona. A comarques cia
diaria mantindran el ritme creixent de catahnització en una proporcié molt
més -alta en catalá, en l práctica totaiitat, que no a la capital.

DUALITAT CATALÁ-CASTELLA.

No hi ha canvis lingilistica significatius. Nom¿a a la capital de Catalunya el
Diario de Barcelona, a cura del partit nacionalista Eatat Catalá i Avant de lan-

25, p. 475-543 (1983); TRESSERRAS, J.M. «La prensa republicana. La prensa en Cataluña», dins el
monográfic d’lzlistoria 16 dedicat a la cultura en la série de la Guerra Civil (núm. 17 de 1987) o a TU-
ÑÓN DE LARA, «La prensa», a La Guerra Civil española 50 años después. Barcelona: Labor (1985).
També la notable bibliografia de JONES, D. «Comunicación y cultura en la II República: nuevas apor-
taciones bibliográficas», Análisi 13 (1990). Molt suggerent és el record de SANCHEZ 1 PASTOR, C.
«Vida i mort deis periédics de front’>, Revista de Catalunya 9(1987). En lámbil comarcal, PLA PLA-
NAS. J. «Una aproximació al periodisme altempordanés durant el periode la Guerra Civil», a Annala de
l’Instiíut dEstodis Empordanesos (1990) i CORNELLA, P. «La premsa gironina en el context de la Gue-
ira Civil», a Revista de Girona 116. (1986), tot i que hi ha moltes dades en memóries, estudis de conjunt
sobre la guerra en una ciutat concreía i censos locals. lmportant i notable és, finalment, laportació de ro
censal de NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M. (1992).La prensa de guerra en la zona republicana durante la
Guerra Civil española, 1936-1939. Madrid: Ediciones de la Torre. També als censos de Mataró (per F.
COSTA), Girona, (L. COSTA), Vilanova i la Geltrú (5. MORAL), Granollers (J. SUBIRÁ), etc., hi ha
molles dades sobre processos específics de títols concrets. Sobre Catalunya, CULLA, J.B., i DUARTE,
A. (1990). La premsa republicana. Barcelona: Collegi de Periodistes, i CENTELLES, E. i CAMPI-
LLO, M. (1979). La premsa a Barcelona (1936-1939). Barcelona: La Gaya Ciéncia.

“ VOLTES BOU, P. «La Vanguardia durante la Guerra Civil espaliola», Cuadernos de Historia Eco-
nómica de Cataluña XI (juliol de 1974), p. 4152.

‘« El Noticiero Universal, com altres i que prenem com exemple, és exponení de la manca de dades
malgrat lextensa bibliografia de qué disposa: MUNTANER, i. (1988). El «Ciero» que no va arriba al se-
gle. Barcelona: Collegi de Periodistes; TORRENT. J. i TASIS, R. «Un diari de vespre>’, dins Histéria de
la preifisa catalana. Barcelona: Bruguera (1955), lp. 155-156; VIVANCOS, O. «Auge y caída del «Cie-
ro>”’, Annals del Periodisme Catalá, 11(1987); SOLSONA, B.: «El Noticiero Universal”, dins Evoca-
ciones políticas y periodísticas. Barcelona: Pértic (1983), p. 134-137 i, sense Anims d’exhaustivitat, atés
que només esmentem la bibliografia que paría del diarl dabans del 1939, les f¡txes amb el títol «El No-
ticiero Universal» a CAMPILLO, M. i CENTELLES, E. (1979). La preresa a Barcelona (1936-1939).
Barcelona: Centre dEstudis dHistéria Contemporánia, p. 168 i a 200 anys de premsa diária a Catalun-
ya 1792-1992. Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya (1995), p. 239-240.
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tic El Correo Catalán, pasa-aran del castellá al catalá. Un nou diari en catalá será
Catalunya. Ela tres diaria passaran a fer-se ab-ana d’un any en castellá. El partit
nacionalista haurá de marxar dela locala de l’hiatóric diari del Brusi i editará el
Diari de Catalunya mentre ela obrera marxiates heterodoxos i anarquiatea trans-
formaran ela seus diaria en La Batalla i CNT respectivament.

Tanmateix, a Barcelona aparcixen el 1936 28 diaria deis quala 20 ho faran
en castellá i daqueata dos, La Vanguardia i El Diluvio, tindran la meitat del ti-
ratge. Només 8 cap9alcres aparcixeran en catalá. Dcapr¿a del 18 dejuliol les xi-
fres ea modifiquen amb ela 3 títola que pasaen del casteilá al catalá, altres dia-
ría desapareixeran (La Jornada, La Aurora...) i el total será d 11 diaria en
catalá per 19 en castellá. El 1938 la situació reatará en creixement idiomátic per
al catalá: de 21 diaria existenta 7 ho seran en catalá per 14 en castellá. Ela 28
diaria de Barcelona dcl 17 dejuliol de 1936 a’h~in redult a 21 el 1938. Acaba-
da Li guerra, el 1940 seran nom¿s 5: 2 de franquiates: La Prensa i Solidarid~td
Nacional i 3 de priv-ata: La Vanguardia, El Con-co Catalán i Diario de Barce-
lona. Ela 5 en castellá.

La tranaformació, a Barcelona, de dos di-aria obrera, del catalá al castellá, ha
fet creure, crróniament, que aqueat procés de conversié ¿a general a tot el país
quan preciaament ¿a a linrevés. 1 hem volgut tancar la diacuasió cercant tota cía
diaria que ea van fer a comarques i en quina ilengua van ser. El resultat ¿a prou
ciar. El total de di-aria que apareixen a comarques després del 18 dc juliol de
1936 ¿a de 31 deIs quala 23 són en catalá. La titularitat de tota aquesta periódica,
tret dela dERC i un parelí de republicana independenta, ¿a de partita obrera, sin-
dicata, fronta, comités...

Deis 66 diaria que apareixen durant la Guerra Civil a Catalunya només 4
canvien del catalá al castellá: ela 3 citata de Barcelona i Combat de Terrassa que
passará a ser Adelante. Ben clara ¿a la visió de la llengua dela diaria de comar-
ca. Si mirem la titularitat deIs 8 diaria que ea fan a comarques en casteilá la re-
lació ¿a clara: 5 són de la CNT. En altres paraules: deis 6 diaria de la CNT a co-
marques 4 són en castellá, 1 bilinglie i un en catalá. Ela? diaria que tindrá la
CNT a Barcelona seran també majoritáriament en casteilá, tancades La Veu de
Catalunya i Catalunya (ex L’Instant). Tota cía comités obrera han triat majo-
ritáriament i espontániament la ilengua parlada majoritária a Catalunya. A Gi-
rona cía tallera d’El Norte, el Diario de Villanueva, La Cruz de Tarragona...;
tota aquesta diaria en canviar la propictat seran feta en catalá.

S’ha voigut fer creure en una exclusiva preséncia de la llengua castellana
en la claasc obrera. Com si no hi hagu¿s obrera catalana. En realitat en el pro-
cés de caatellanització hi van jugar molta factora. Esmentem-ne només un: la
societat valenciana será més caatellanitzada amb l’arribada de funcionaría í in-
teilectuala fugint el 1938 del setge de Madrid i, posteriorment, II tocará el torn
a Barcelona. A Barcelona hom editará una dotzena de di-aria informatius i ofi-
ciala en casteilá.

No hi ha exclusivament un procés de castellanització de la premsaobrera. El
fenomen ¿a, tanmateix, repetim-bo, el contrari: la ciasse obrera catalanitza la
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premaa! Almenya en la premaa diária que hem eatudiat i no ho podem afirmar
per a la prcmaa aetmanal ni per a lespecialitzada en no bayer-la estudiada tol
que detectem la mateixa tendéncia. 1 en ela aetmanaris segurament igualment ho
trobariem. A Manresa Trabajo, el veterá aetmanari anarquista que aspira acon-
vertir-se en diari, sempre paría d’aqueat atol, en castellá. La CNT ni es plante-
ja el canvi idiomátic. Només caí veure lea llistea de tftois apareguta per adonar-
se de la relació ciaríasima entre fihiacid política de leditor i ús de la llengua en
levolució del 1936 fina ~d1938.

Tanmateix, la premaa en llengua catalana té el 1936 prestigi i utilitat; com
a’explica amé que la CNT editi i mantingui, una mesos dci 1937, cl diari
obrer en catalá Catalunya2t, a més de Solidaridad Obrera? Oque mantingui La
Veu de Catalunya en catalá. Quan falti el paper, talé dAquillea de la premsa
en guerra, la CNT ea treurá la careta i tancará La Veu i convertirá Catalunya en
CNT. Concloent, com ¿a que gairebé tota ela comités locala que editen un
diari, fan el nou periódie en catalá i, fina i tot, en canvien la llengua, optant pci
catalá?

Com explicaríem cía nombrosos butíletina de lea empresea collectivitzadea,
que es fan en catalá22. S’han volgut vcure cía grana butiletina com Acero o Mar-
tillo com a exemple mentre hi ha un-a notable quantitat de premaa obrera en ca-
talá. Quan la CNT a Valéncia rebutja cía comunicata obrera que Ii trameten per
a publicar en ela seus periódica correligionaria per estar escrita en valenclá ¿a
conaeqiient amb un-a prioritzacié lingiiiatica que no gosa fer a Catalunya per la
for9a i preatigi de la liengua catalana peró tria el model a seguir en cía diaria
noua que edita.

Hem de creure que cia pública, ébviament, eren diferenta, i que per tant de
ser certa la hipétesi de la lectura deIs obrera catalana en castellá resultaria in-
comprensible el fet que apareguin una vintena de diaria, noua de trinca en con-
tingut que no tota de calp9alera, a M~iitaró, Lleida, Tarragona, Manresa, Ten-aa-
sa, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Reus, Tortosa, Girona i Igualada i triín
voluntáriament el catalá amb l’excepcié de la CNT. A no ser que es digui que
cia lectora eren capes mitjanes i petita burgesia. El POUM optará pel castellá a
Barcelona i només tindrá en castellá Adelante de Lleida, mentre disposará en
catalá de LEspurna a Girona, Front a Terraaaa i El Pía de Bagea a Manresa
molta aetmanaris també a Oiot, Figuerea, etc., en catalá.

~‘ SABATER: «Catalunya’>, dins Anarquisme i catalanisme, p. 65 i s. i TAVERA, 5. (1992). «So-

lidaridad Obrera>’. El fer-se i desfer-se don diari anarcosindicalista (1915-1919). Barcelona: Collegi de
Petiodistes, p. 94 i s.

22 Foc Nou. Porranveo deis obrers manuala i intellectuala de la indústria incautada EmpresaDubler;
Alliberament. Órgan de la Federacié Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronémica; Butíletí de la Co-
operativa Obrera de Producció Indústria Linera; Ressorgiment. Portantveu deIs Treballadors de la [sic]
Empresa Socialitzada Casa Vilardelí...
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INCAUTACIONS A COMARQUES

Será una iniciativa general a Catalunya i fixem-nos que nom¿a en el cas de
lea incautaciona que són fetes dunea inatal~!aciona apareix un nou diari. Tan-
matcix, la manca de dades ¿a notable i per aquesta raó hcm hagut d’anar a con-
sultar la bibliografia local on consten lea dades dc la premaa de cada ciutat.

No conaidercm com incautació de premaa l’efectuada de locala diversos a
partir deis quala s’editaran setmanaris. Només esmentcm aquestes instalia-
ciona quan a’hi edita un diari. Per -abastar i’amplitud deis setmanaris veuríem
que a totes lea ciutata on hi ha impremta i siguin també nuclia de comarca o de
zona, en una cinquantena hi ha coliectivitzcions, confiscaciona municipala, in-
cautaciona polítiques o sindicala. El procés de les incautaciona al país ¿a gene-
ral a totea les ciutata de Catalunya, hi hagi Q no diaria. Seran impremtes, set-
manaris, etc. Podero afirmar que al costat del control del carrer cl 1936 cl
control de la comunicació també canvia de mana.

A tot Catalunya cia locala pública tenen un aotrac en la titularitat de la pro-
pietat. Per esmentar nom¿s un exempie. A Valls, segona l’intercssant tcatimoniatge
de F. Casas, que ocupava un cárrec destacat a l’Ajuntament, la CNT s’apoderá dcl
Centre de Lectura, un casino benestant; ci PSUC del Casino; el POUM del Club
Velocipedista, entitat burgesa ambric mobiliari; la FAI de 1’ Agrupació Social Tra-
dicionalista; un collegi religiós esdcv¿ Casa del Poble... Ela quatre aetmanaria lo-
caía existenta aimbolitzen la situació de la premsa actmanai. Una desaparcixen com
a exponent del món que senfonsa: l’ordreconservador, ¿a el setmanari aif a la Lii-
ga El Tempa. Altrea moren mentre el sen local ¿a eapoliat, ¿a el cas deis tradicio-
naliatea La Crónica de Valls i Joventut arran de l’ocupació per la FA! de les ma-
tailaciona generala del centre, no les exclusives del aetmanari. Un tercer apartat
será la continufúit, així el aetmanari Trebail continua i pasa-a al servel dcl PSUC. A
Vilafranca del Penedés, la CNT sapropia del Casino Unió Comercial; el Co-
mité de Milícies Antifeixiatea, del Centre Agrícola; l’Ajuntament, deis edificia re-
ligiosos i algun dc civil. A Vic, Oiot, etc., a totea les ciutata que no esmentem peía
diaria també hi ha canvis en ci panorama comunicatiu.

El procés ¿a general a tot Catalunya i cia qui a-apropien dc diaria, etc., no
aón només ela partita radicala amé les noves organitzaciona, lea entitata legala,
com ajuntamenta, etc., fina i tot la mateixa Generalitat, cas de La Vanguardia
La Veu dc Catalunya, per intentar bastir una política comunicativa própia, fié
per defensar de destrucciona o bé per impedir la puixan«a de les milícies
deIs comités obrera.

La varictat en el procés general de les collcctivitzaciona ¿a ben real. La tro-
bern en les incautaciona de premsa. Així quan el fet normal ¿a que lea dretes
~<a’esfumin»,en expresaió dc lépoca, cl local que intereasa aimplcment a’ocu-
pa, obrint la porta i pron, sense papera ni autoritzacions. Així succeeix en cia lo-
caía de propietaria dc dretea i, segona cía tcstimoniatgea de prerosa que veurem
més avalí, esdevé en el camp periodístic. Hi ha, aixé no obatant, casos de
coliaboració, aobretot en ela negocia petita en cia quala el propietari no ¿a de
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dreta o de dreta pura i no ¿a dc miasa ni exponent de l’ordre tradicional burgés
sinó un ciutadá corrent més sense adacripció ni militáncia coneguda. Qué pasaa
aleshorca? Hi ha tota una casuística. En buit dc poder, en canvi de moment
jerárquic, lea incautaciona són moit facila defectuar si qui té el poder lea vol fer.
Deixem que parli23 el tcatimoni que hem citat antcriorment, de F. Casas-Mer-
cadé, quan afirma:

quan ela obrera van reintegrar-se a la feina [vantrobar] una, que el pro-
pietari de lafabrica, del taller o del negoci on treballaven ahavia amagat; al-
menya. no hi era; altres, que no ahavia mogut, sense peró, que sabés com
beliugar-se, sense que tingués esma d’emprendre de continuar la vida nor-
mal. En una paraula; anava perdul, a la deriva. Aleahores, com si, tot duna,
haguesain fet laseva aparició, flolant, a mig aire, comen~árem a sentir par-
lar d’incautaciona, i, singularment, de col-lectivitzacions. Hi ha qui afirma
que lincautació de les indústries i deis comer9os per part deis trebailadora
fou espontánia. Al meu parer no fou així. lvii hagué petita empresa, ela
obrera de la qual pujaren a l’Ajuntament (al Comité) tot preguntant «qué ha-
vien de fer». Lea indicaciona —les «ordrea»— aviat ea cursaren: «coilec-
tivitzeu, de moment, la fabrica, el negoci. Penseu que ja són vostres. Feu-los
rutIlar. Quan aigui ihora ja en parlarero en definitiva». Aixó ¿a el que
veiérem. En veritat, de «collectivitzacions» n’hi hagueren, prácticament, de
diversos tipus. Lea més óbvies foren lea de lea indóstries. el propietari de les
quaia flavia fugit. N’hi bagué que foren, en realitat, una entesa entre el patró

ela obrera. En d’altrea, en fi, el propietari es considerá com un treballador
més amb totes les sevea consequénciea i denvactona.

En el cas de la premaa tenim un teatimoniatge molt cIar ambel Diario de Avi-
sos de Manresa, on el propietari24 ea posa ~i disposició del nou ordrc revolucio-
nari. Fina el famós Decret de collectivitzacions del 24-XJI-1936 que aspira a po-
sar un xic d’ordre legal en leapinosa qilestié deis canvia de propietat real, la
situació ¿a, aintetitzant fina a la caricatura, que 1’incutació la fa qui té el poder de
lea armes o bé el control o hi aspira. La for9¡i deis feta será difícil dalterar.

23 CASAS-MERCADÉ, F. (1982). Valls, la Guerra Civil. Quan no hi havia pau ni treva, 1936-1939.
Valls: Institut dEstudis Vallencs, p. 103.

24 «El Diario de Avisos, que durant la Dictadura de Primo de Rivera esdevingué portaveu de la

Unión Patriótica, el pañil únic en aquelís moments i que poc abana de les elecciona municipals del 12
dabril de 1931 s’havia decantat pci ¡‘ex-alcalde de la Dictadura Josep Mortardit i García, reaparegué el
27 de juliol, tot elogiant cís esdevenimenta revolucionaria i la lluita contra el feixisme: seos dubte, havia
soten un canvi significatiu respecte de la seva línia tradicional. Malgrat aixé, el Diado de Avisos [...] du-
gué duraní cía mesos segilents una existéncia cada vegada més lánguida. Per exemple, a comen~ament de
1937 tenia un tiratge de només 300 excmplars, amb unes possibilitats de supervivéncia que dismi-
nuYen dia a dia. A la reunió de la Federació Comarcal de la CNT del 19 de gener de 1937, que estudiava
la possibilitat deditar un periádic aif a aquesta central sindical, hon deia, en relació amb aquesta fina-
litat, que «una de las gestiones que más nos satisface es la entrevista efectuada con el director y patrono
dcl diario local Avisos, el cual nos ofreció el periódico, junto con la imprenta, con la sola condición de
respetar el personal empleado en ella, y con excepción de su cargo que de director pasada a cajista’>. Tan-
mateix, aquesí objectiu no sacabá de concretar, i el Diario de Avisos desaparegué definitivament». a
ALOY, 1., FONS, R. i GASOL, P. (1993). Histéria gráfica de Manresa. La Guerra Civil (1936-1939).
Manresa: Edicions Selectes, p. 114-115.
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La política de la Generaiitat ¿a ben significativa. La dan-era setmana de ju-
liol, el portaveu oficial de la Generalitat, que pasa-a preciaament dc ser Butiletí
a Diari Oficial, on hem pogut constatar la manca de textos legala sobre les in-
cautaciona, tot i que manté la mateixa periodicitat, llegim el nomenament, aec
breu, de Joaquim Vila com a funcionan encarregat del control de les empresea
periodíatiques. Al coatat de lea incautaciona de La Veu i La Vanguardia tenim
conatáncia de lefectuada al Ciero. Zarraluqui, exredactor del diari, ho explica25
síntéticament:

El periódico en apariencia no había variado. Seguía todo igual, incluso con
el gerente y el director en sus cargos, asistidos como anteriormente por Manegat
[.1 Empero a poco que se profundizase en vid-a normal del diario se compro-
baba el cambio operado. Al gerente le quedaba el nombre, la consideración de
todos y un sueldo todavía decoroso, pero sus funciones habían pasado ~iser ejer-
cidas por un Comité Obrero de Control que integraban representantes de la re-
dacción, de la administración y de los talleres. Al director le sucedía otro tanto.
Loa redactores seguían como en otra ¿poca llevándole las cuartillas, pero quien
en realidad tenía que aprobarlas era el redactor político, Enrique Tubau, a
quien Companys había designado como delegado gubernativo de la Generali-
dad. En cuanto a los redactores, casi todos espiritualmente al otro lado de la ba-
rricada, seguían su labor a sabiendas de que cuanto escribían no respondía a la
verdad, reducida a las radios catalanas y a Unión Radio de Madrid toda la ha-
bitual y múltiple fuente infonnativa de un diario. La dnica excepción era la ra-
dio sevillana, de la que comenzaron a recoger las charlas dc Queipo, para ser
más tarde comentad-as sin gracia alguna, sustituido el donaire irónico por la in-
juria.

La importáncia numérica dcl procés fou notable. Vegem-ho gráficament en
la variació de la propietat deis periódica i impremtes requisades o coiiectivit-
zades:

ANTICS PROPIETARIS NOUS PROPIETARIS

LLIGA CEDA ALTR. PSUC POUM CNT CO

Barcelona 2 1 12 2 1 6 4
Comarques 7 2 7 4 7 4 12

Total 9 3 19 6 8 10 16

Hi ha mancxi de concordáncia numérica per variació de capgaleres, canvis dc
títol, etc. Hi ha periódica que apareixen a lea impremtes requisades que treuran
un periódic nou i no equivalen a tranaform’ació de periódie i a -amplitud en el
procés que no ¿a nom¿a del 1936 sinó que hi al’egim el 1937 (La Rambla). Hi ha

25 ZARRALUQUI, J. «El Noticiero Universal» dios Cuatro redacciones y una guerra. La vida y la
época de un periodista. Barcelona: sIc, (1968), p. 115, i p. 131-145.
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molta canvis de atol i llengua, així La Batalla no el conaiderem un diari nou, ¿a
la continuitat d’Avant. Hi ha casos dubtosoa de diaria que no hem viat com
LEspurna, Gerona CNT, El Explotado, etc., i deis quala deaconeixem dades;
peré la visió de labibliografia local catalana, rica, ofereix suggeatives dadea que
hem aprofitat en aquest trebalí de mostrar una faceta nova de la Guerra Civil ea-
panyola.

Fixem-nos en cía propietaria deis diaria requisata cl 1936:

LLIGA CEDA PRIVATS 1 ALTRES

Comarques:
El Dia Diari de Reus Diari de Vilanova
Diari de Sabadell El Norte (Gi) Diari dAvisos (M)
Diari digualada Catalénia (T)
Diari de Mataró Diari de Tarragona
El Pl-a de Bages La Tribuna (L)
Diari de Girona El Correo (L)
Heraldo de Tortosa
Barcelona:
La Veu de Catalunya El Correo Catalán
L’Instant El Matí
Diario de Barcelona
La Noche
Diario de la Marina
La Vanguardia
Las Noticias
El Día Gráfico
El Noticiero Universal
Diario del Comercio
Diario Mercantil
El Mundo Deportivo
La Rambla

8 diaria 3 diaria 19 diaria
M: Manresa, L: Lleida, Gi: Girona, T: Tarragona

A comarques tota cía diaria requisata i cia noua que ea facin, a les impremtea
també requisadea, a’editaran en catalá. Serán 19 diaria en catalá, nous i que apa-
reixeran majoritáriament el mateix 1936. A Catalunya nom¿a hi haurá premaa
d’esquerrea. Cas insélit a l’Europa no marxista. Arran de la subievació desapa-
reix un diari, Avui (Reus), será i’únic. Lea 14 cap9alerea de comarques que se-
gueixen són requisadea, menys cia diaria dERC i AC. La Lliga será el partit
més perjudicat amb 6 diaria de comarques requisata, tot i que no era la pro-
pietária legal de tota cia diaria requisata, que sovint eren de propietaria pri-
v-ata. Deis 31 diaria de comarques que apareixen després del 18 dejuliol n’hi ha
8 en castellá. Deis 23 que queden 8 són cap9alerea que continuen, amb lapro-
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pietat alterada o no i 14 de noves. L’abast de la catalanització daqueata perié-
dics comarcala ¿a notable.

Coneixem el cas documentat dun cárrec de la Lliga, el del diputat Josep M.
Casabé, que era el propietari legal de tres diaria; peré tothom sabia que cía tres
diaria —Avui, Ara i Catalénia— eren de la Lliga. Casabé tanca Ara ci 6 dc ju-
liol de 1936, i traspasa-a ala redactora —catalanistes i conservadora, com Bus-
queta Molas— Catalénia. La Pátria, de Manresa, també plega en perdre lea
elecciona del febrer. La premaa deis radicais o lerrouxistes, d’ ERC, Acció Ca-
talana ¿a respectada. La premsa diária, deis aoci-alistes a ERC. A Girona es res-
pecta LAutonomiata, a Manresa El Di-a (ERC), a Reus Foment (ERC) i Les
Circumatáncies (AC), etc. El PSUC no tenia premaa diária el 1936, iégicament;
no estava fundat peré cía partita que el funden i que sí que existien ci 1936 tam-
poc no tenien premsa diária. Será amb les incautacions iI-a forga política que as-
sumirá el que li permetrá diaposar de noves capyaleres.

El procés tindrá tanta forQa que arribará a cobrar-se l’asseguran9a per la
destrucció de lea inatallaciona d’un dii~ri desgrat de les protestes —l ilci no ha
canviat— del lcgítim propictari que reclama, infructuosament, l’abonainent 26

Tanmateix, a mesura que es trebailin aquesta aspectes en la perspectiva local, po-
drem conéixer m¿s dades i eapecialment dc lea incautaciona tardanes. Per cxcm-
pie L’Espurna de Girona, que apareix editat pcI POUM el novembre del 1936, ho
¿a en apropiar-sc la impremta del carrer Ciutadana? Tanmateix, tota cia di-aria són
diferenta i al costatdci diari obrer que segueix i ¿a mortpci resultat advera de la
guerra en altrea hi ha probiemes. A lea meméries de limpreasor tarragoní Josep
P. Virgili 27 sena comenta que la CNT-FAI28 s’apropiá del Diari de Tarragona (ex
Diario de Tarragona) col-iectivitz-at peía obrera i amb pérdues elevades atenent
que el públic ~tif,dc dretea, naturalmcnt no comprava el diari sota control obrer
les pérdues eren constanta. La central sindical anarquista s’apropia del diari l’1
dabril dei 1937, peré tot i així el tancá cli 2 dabril dei 1938 per lea pérdues. El
1938 seguien vius 20 diaria obrera deIs 33 que havien aparegut. La premsa cata-
lana es veu moR afectada. A Barcelona de 28 diaria, 13 seran requisata i deis 23
de comarques també 15; o sigui de 51 diaria, 28 seran requisata.

26 Transcribirn: «El Pía de Bages reaparegué gairebé dos mesos després de la Revolució del 19 de ju-
liol, amb una continguta ideoiógics i amb una plantejamcnrs administratius totalinent diferents: el nou
subtítol de aDiad Obrera ja era ben explícit. 1] L’explicació d’aquest fet está en lassalt i la destrucció
dc les installacions del carrer dArbonés, immediatamenr després del tracAs de la insurrecció militar a
Catalunya. Grácies a una asseguran9a la nava propictat collectiva va poder finan~ar, si més no parcial-
ment, les despeses de la reedició (lempresa asseguradora acaba pagant la póliasa cn benefici de la
collectivitat obrera perqué el representant daquesta Joan Lladó en defensA ela interessos, davant lintent
de Josep Colí i Roca, propietad dcl diari, per tal de cobrar-la)>’. A ALOY. J. et alt. 1-listória gráfica de
Manresa. La Guerra Civil, II, p. 115. Es ciar que el procés era fonanientat jurídicament per lexisténcia
de les comunicacions del 22 de uliol que adre

9a lalcaldia de Manresa al Diario de Avisos i a El Pía de
Bages notificant que quedaven «confiscats temporaimenta [sic].

27 VIRGIL!, iP. (1980). Tarragona i la seva premsa (1900-1980). Tarragona: Caixa dEstalvis de Ta-
rragona, 1, p. 28.

28 El mareix fará amb altica diaria cnm El Heraldo de Tortosa, també el 1937.
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Cal pensar que apareixen noua titola: una trentena a comarques i només 4 a
Barcelona (sovint mantenen la capgalera en aquesta ciutat). Han deaaparegut
tamb¿ una vintena de cap9aierea a Catalunya. Per tant, mig centenar de diaria,
entre cia que desapareixen i ela requisata, vol dir que tota la premsa feta a Ca-
talunya ea troba afectada. Nom¿s lade propietat republicana anterior al 18 de ju-
liol es manté mentre tota la premaa canvia la propietat en un epiaodi de gran
abaat en i’Europa moderna atés que tota la premaa canvia de propietat i magni-
md, csdeveniment europeu senseprecedenta, sense cap invasió d’un país per un
altre.

Acrónima:
AC Acció Catalana
APC Acció Popular Catalana
AR Acción Republicana (Valéncia)
ASM Agrupacié Socialista de Maó
CA Comité Antifeixista
CDL Comité Defensa Local
CEDA Confederación Española dc Derechas Autónomas
CFP Comité Forcea Populara
CLSP Comité Local de Saiut Pública
CM Comité Milícies
CNT Confederació Nacional del Trebail
CO Comité Obrer
CRDF Centre Republicá Democrátic Federal
CSP Comité Salut Pública
DRV Derecha Regional Valenciana
FC Estat Catalá
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
FA Front Antifeixiata
PAl Federació Anarquista Ibérica
FOM Federació Obrera de Ménorca
PP Frente Popular, Front Popular
FCO Front Catalá d’Ordre
GC Generalitat de Catalunya
IR Izquierda Republicana
LLAR Lliga Autonomista Republicana
OPAP Organització Popular Antifeixista de Palafrugeil
PFI Partit Federal Ibérie
PNV Partido Nacionalista Vasco
PRE Partit Republicá d’Eaquerres
PSOE Partido Socialista Obrero Español
POUM Partit Obrer d’Unificació Marxista
PS Partit Sindicalista
PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya
RE Renovación Española
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Sindicat d’Arta Gráfiques (País Vaienciá)
Unió General de Treballadora
Unió Republicana (Menorca)

URA Unión
URN Unión
Abreviatures:
bu.: bilingúe
mt.: integrista
cat.: catalá
mon.: monárquic
catél.: catélíc
rep.: republicá
Símbola:

Republicana Autonomista (Valéncia)
Republicana Nacional (Valéncia)

casts casteilá
social.: socialista
cona.: conservador
trad.: tradicionalista
indep.: indcpcndent

1 Pausa i, despr¿a, continuYtat.
¡E Tranaformació, continuítat.
[1 Aproximació. De facto, no de iure: propietat, etc. -Lligam, unto.

Taula núm. 1. Relució
Existenta el 193 1:
Cat.
La Publicitat
El Diluvio
La Veu de Catalunya
La Aurora
La Nau
La Prensa
El Matí
La Jornada
La Humanitat
La Noche
LOpinió
La Razón
Fulí Of. del Dilluns30
Hoja del Lunes
La Ciutat
Solidaridad Obrera
Diari del Migdia

de diaria de Barcelona el 1931 29

Cast.
1922-1939
1858- 1939

1899-1937
1918-1936
1927- 1933
1918-1932
1929-1936
1920-1936
193 1-1939
1924-1939
1931-1934
1928-1938
193 1-1939
1926- 1939
1931
1916-1939
1931

>~ No considercín cís tttols alternatius. ésa dir, les cap~alcres que substitueixen dias la vida d’un pe-
riódic un periode de suspensió. Per exemple: Mirador a La Publicilat, El Telégrafo a El Diluvio. La Ciu-
tal a La Humanital.,., en canvi considerem els títol» que apareixen posteriormcnt a la mort del títol com
a noves capyaleres. Ahí pensem que Avant i La Batalla sén dos diaris diferents lot i tenir el mateix edi-
tor i la mateixa impreníta. An,b aquest criteri lío tenim vacil-laciona com passa en censos que no per-
meten la tabulació matemática perla disparitat de criteris.

Existeix a partir del 1931 la doble edició. en catalá i en castellá. Són, pertant, dos periódics.

SAO
UGT
UR
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El Progreso
El Día Gráfico
Diario del Comercio
El Mundo Deportivo
Democracia
Hoy
Las Noticias
El Resumen
El Correo Catalán
La Vanguardia
El Noticiero Univ.
Gaceta de Cataluña
El Liberal
Diario de Barcelona
La Tribuna
Diario Mercantil
El Eco
CAT.: 9 diaria

Taula núm. 2. Relació
Última Hora
Diario de Barcelona
El Matí
El Popular3’
La Humanitat

- 32
Renovacion-
L’ Inatant
El Día Gráfico
La Rambla
Diario Mercantil
Fulí Of. del Diliuna
Hoja del Lunes
La Publicitat
El Diluvio
La Veu de Catalunya
La Aurora 1918-1936
La Jornada
La Noche
Solidaridad Obrera33

1906- 1933
1913-1939
1890-1939
1929-E
1931
1931
1896- 1939
19 17-1937
1876- 1936
1881-E
1888- 1985
1917-1931
190 1-1935
1792-1937
1903- 193 1
1887-1937
1929- 1936
CAST.: 25 diaria

de diaria de Barcelona
1935- 1938
1792-1937
1929-1936
1935-1936
1931- 1939
1933-1939
1935- 1936
1913- ¡939
1936-1939
1887- 1937
193 1-1939
1926-1939
1922-1939
1858- 1939
1899- 1937

TOTAL: 34 diaria

cl 17 dejuliol dc 1936

1920- 1936
1924-1939
19 16-1939

El Popular és l’antic El Liberal.
32 El Progreso és lantic Renovación.

~ El periódic manté una alternanQa entre setmanari i diari. TAVERA, V. Solidaridad Obrera, el fer
i... i P.G.[abriel] i J.B.C.[ulla]: Solidaridad Obrera, GEC, XXI, 327; 200 anys de premsa. Barcelona:
Caixa de Catalunya. (1995). p. 348.
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Diario dcl Comercio
El Mundo Deportivo
Las Noticias
El Correo Catalán
La Vanguardia
El Noticiero Univ.
La Razón
Diario del-a Marina
El Eco34
CAl.: 8 diaria

1890-1939
1929-E
1896- 1939
1876-1936
1881-E
1888- 1985
1928-1938
1932-1937
1929-1936
CAST.: 20 di-aria TOTAL: 28 diliria

Taula ndm. 3. Diaria en
1936
El Correo Catalán
El Matí
La Veu de Catalunya
L’Inatant
Diario de Barcelona
La Noche
Diario de la Marina
La Vanguardia
Las Noticias
El Noticiero Universal
El Día Gráfico
El Mundo Deportivo
Diario del Comercio
Diario Mercantil
TOTAL: 14 diaria
1937
La Rambla
imp. c/ Angela
TOTAL: 15 diaria

incautació o coliectivizata a Barcelona cl 1936 i 1937

Avant,’EL Batalla
Trebalí
La Veu de Catalunya
CatalunyaECNT
Estat CataláEDiari de B.
La Noche
Diario de la Marina
La Vanguardia
Las Noticias
El Noticiero Univ.
El Día Gráfico
El Mundo Deportivo
Dhirio del Comercio
Diario Mercantil

La Rambla
Diari de Catalunya

POUM
PSUC
GCECOIECNT
CO [CNT]
EC
CNT-FA 1
CNT
GCIECO
CO]EUGT
CO
IR
CO
PFI
PFI

.IS UC
EC

Taula núm. 4.
CAT.
Última Hora
Las Noticias
La Humanitat
Renovación35
La Rambla
Diario Mercantil

Diaria de Barcelona ci 1936 despr¿a del ¡8 dejuliol
CAST.
1935-1938
1896-1939
1931-1939
1933-1939
1936-1939
1887-1937

Desconeixem dades daquest periédic.
‘~ El Progreso és l’antic Renovacion.
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La Pubiicitat
El Diluvio
La Veu de Catalunya
La Aurora
Diari de Catalunya
Li Jornada
Trebalí
La Noche
Fuil Of. del Diliuna
Hoja del Lunes
L’Inatant
Solidaridad Obrera
El Día Gráfico
Diario del Comercio
El Mundo Deportivo
Diario de la Marina
El Con-co Ctalán
La Vanguardia
El Noticiero Universal
La Razón
Mañana
Tierra y Libertad
diaria que ea transformen:
Avant36
L¿aBataila37
Catalunya38
CNT39
DdB-[Estat Catalá]
D. de Barcelona [CO]
TOTAL: 12 diaria

1922- 1939
1858-1939
1899-1937
1918-1936
1937- 1939
1920-1936
1936-1939
1924- 1939
1931-1939
1926-1939
1935-1936
1916-1939
1913- 1939
1890- 1939
1929-E
1932-1937
1876-1936
¡881-E
1888- 1985
1928- 1938
1937- 1939
1936

1936
1936- 1937
1937-193 8
1938-1939
1936- 1937
1937
19 (+3) diaria 31 (+3) diaria

Taula núm. 5. Diaria de
CAT.:
La Publicitat
Trebalí
Diari de Catalunya
Fulí Of. del Diliuna
La Rambla
Ultima Hora
La Humanitat

Barcelona cl 1938

1922- 1939
1936-1939
1937-1939
1931-1939
1936- 1939
1935-1938
193 1-1939

~< Avaní será transformat en La Batalla.
~‘ La Batalla será la transfonnació d’Avant.
38 Catalunya será transformat en CNT.
~ CNT será la transformació de Catalunya.

AC
PSUC
EC
indep.
PSUC
ERC
ERC
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CAST.:
La Razón
Hoja del Lunes
Solidaridad Obrera
La Noche
Renovación
El Día Gráfico
Diario del Comercio
El Mundo Deportivo
Las Noticias
El Diluvio
La Vanguardia
El Noticiero Universal
CNT
Mañana
Total en catalá: 7 diaria
Total en castellá: 14 diaria
Total de publicaciona: 21 diaria

1928-1938
1926- 1939
1916- 1939
1924-1939
1906-1939
1913- 1939
1890-1939
1929-E
1896-1939
1858-1939
1881-E
1888-1985
1938- 1939
1937- 1939P5

Taula núm. 6. Diaria dc comarques durant la
CAT.: CAST.:
Sabadell
Vertical 1937-1938
Superación 1937
Fulí Of del CFP 1936-1937
La Ciutat 1932-1934
ElPoble 1932-1934
Revista de Sabadell 1932-1935
Diari de Sabadell40 19 10-1936
Terrasaa
ElDia 1918-1939
Adelante 1937
L’Accié 1933-1938
Vida Nueva 1936-1938
AvantEFront 1936-1937
Crónica Social 1911-1936
Badalona
Diari Of. del CA i de SP 1936-1937
Taula núm. 6 (continuació)
CAT.: CAST.:
Mataró
Diari de Mataró ¡895-1936

II República ila Guerra Civil

radical
indep.
CNT
CNT-PAL
radical
IR
PFI
indep.
UGT
rcp. indep.
rcp. social.
rep. social.
CNT

(A. Peataña)

~‘ Prendrá el non de Diari de Sabadell isa comarca (1919-1933).
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Liibertat 1936-1939
Igualaclu
Diari d’Iguaiada 1931-1936
Diari del Poble,’EFOCMI 1936-1939
El Día de Igual. 1930-193 1
Manresa
El Pl-a de Bages 1904-1937
Diario de Avisos 1896-1938
Pátria 1920-1935
La Patria 1935-1936
ElDia 1929-1938
Acció 1933
UGT 1937-1939
Gaseta Comarcal ¡927- 193 1
Vilanova líaGeltrú
But. del CDL 1936-1939
Diario de Viii. 1853-1936
Vic
Diari de Vich 1930-1934
La Comarca de Vich 1919-1936
Tarragona
Diari de Tarragona 1932-1938
Tan-agona Fed. 1914-193 1
Catalénia 1935-1936
La Tarde4’ 1927-1930
La Veu de Tarragona 1931-1932
La Cruz 1901-1936
19 de Juliol 1938
LaVozdeiaP. 1930-1931
Front
PopuiarELlibertat42 1936-1938
Reus
Les Circumatáncies 1930-1936
Diari de Reus 1930-1939
Avul 1935-1936
Foment 1909-1936
La Voz de Reus 1930-1931
Tortos~i
Ara 1935-1936

41 Será continuat per La Voz de la Provincia.
42 Entremig será Front Antifeixista i Frente Antifacista en edició doble, en catalá i castellá. Consi-

dereni que aquests dos titols són un títol intem i no nous diaris i, per tant. no cís comptabilitzem, mentre
que Front Popular (FA) i Llibenat (ERC) els comptabilitzem com dos periádics diferents atenent pro-
pietat, contingut, etc.
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El Pueblo 1915-1937
Lluita 1936-1938
Heraldo de T. 1924-1937
El Poble43 1937
Ciudad y Campo 1937
El Explotado44 1937?
Correo de Tortosa 1922-1936
Taula núm. 6 (continuació)
CAT.: CAST.:
Lleida
La Veu del Segre 1933-1934
La Tribuna 1934-1936
CombatEAdelante 1936-1937
El País 1879-1934
Caliu 1931
Diario de LÚlda 1886-1931
Rebel1ió45 1934
Acracia 1936-1938
La Ciutat 1931
Adelante 1937
UHF 1936-1938
La Jornada 1930-1931
El Correo 1931-1936
Girona
LAutonomiata 1898-1939
El Norte 1910-1936
Combat’EFront46 1936
L’Eapurna 1936-1937
Diari de Girona 1889-1936
Front 1936-1939
Gerona CNT 1937
Pal afrugelí
Ara 1936
CAT.: 53 BIL.: 2 CAST.: 22 TOTAL: 77
Ciutata: CAT. CAST. BIL. TOTAL
Sabadell 6 1 7
Terrassa 4 3 7
Badalona 1

<~ Será continuació dEl Pueblo.
‘4 No el considerem en els calculs i taules matemátiques. No vist.
‘4 Tot i que només apareix 2 dies (5 i 6 doctubre de 1934), el citem.
46 No sen conserva cap exemplar. Disposem de dades com la ideologia i la propietat —pertanyia al

PSUC-UGT-— i la cronologia: va aparéixer el 21-VII-1936 fins, almemys, el 8-IX-1936. A la mateixa
Coop. Gráfica del PSUC seditá i simprimí Front.
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1
3
7
1

Mataró
Igualada
Mantesa
Vilanova iI-a G.
Vie
Tarragona
Reus
Tonos-a
Lleida
Girona
Palafrugelí
TOTAL

1 2
1 4
1 8
1 2

2
6
4
3
7
6
1
52

Taula núm. 7. Diaria de comarques el 17
CAT.: CAST.:
Sabadell
Diari de Sabadell 1910-1936
Terrasaa
L’Acció 1933-1938
Crónica Social 1911-1936
ElDia 1918-1939
Mataró
Diari de Mataró 1895-1936
Igualada
Diari d’Igualuda47 1931-1936
Manresa
El Pl-a de Bages 1904-1937
Diario de Avisos 1896-1938
ElDia 1929-1938
Vilanova lía Geitrú
Diario de Villanueva 1853-1936
Vic
La Comarca de Vich 1919-1936
Tarragona
Diari de Tarragona 1932-1938
LaCrnz 1901-1936
Reus
Les Circumatáncies 1930-1936
Diari de Reus 1930-1939
Avui 1935-1936
Tortosa
El Pueblo 1915-1937

2

4 10
51

4(1?)
51 13
11 8

7

1
23 2 77

dejuliolde 1936

‘4 El darrer número del Diari dígualada és del 16 de juliol de 1936.



192 .Iosep Maria Figueres

El Heraldo dc T.
El Correo de Tortosa
Lleida
La Tribuna
El Con-co (bu.)
El Correo (bil.)
Girona
LAutonomiata
El Norte
Diari de Girona
CAL: 14

1924-1937
1922-1936

1934-1936
193 1-1936
193 1-1936

1920- 1939
1910-1936
1889-1936
BIL.: 1 CAST.: 9 TOTAL: 24

El Di-a
Vida Nueva
Front

Pulí Of. del Comité
CA

fian del Poble4t

ímpremtes de comarques en íncautació o collcctivitzats
Títol nou Nou propietari

PSUC
CNT-AlT
POUM

Taula núm. 8. Diaria
Títol original
Tcn-asaa
El Di-a
Imp. Saivatelia
Imp. c/ Algorda, 21
Sabadell
Diari de Sabadell
del Front Popular
Igualada
Diari d’Igualada CA

Imp. Nicolau Poncelí
Badalona
Imp. Novell. fian Oficial CA
md. col~iectivitzades
Vilanova ila G.
Diario de Villanueva But. del Com. de
Comité de Defensa Local Defensa [CNT]
Mataró
fian de Mataró Llibertat
Manresa
El Pi-a dc Bagea El Pía de Bagea. Diari
Imp. Roca Obrer

Diario de Avisos Diario de Avisos
Collegi de monges UGT
c/ St. Francesc
Tarragona
Catalénia Front Popular49 FA
Diari de Tarragona50 Diari de Tarragona CNT

‘4 El Diari dcl Poble será Fulí 01? del Conselí Municipal del snateix cnnsistori.
~ Será Llibertat, Front Antifeixista i Frente Antifacista.
>“ Lincautació és del 1937.

CLSP [CNT]

POUM
AjuntECA
UGT
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Tortosa
Editorial Católica
Heraldo de Tortosa
Heraldo de Tortosa5’
Reus52
Diari de Reus
Taula núm. 8 (continuació)
Títol original
Lleida
La Tribuna
Imp. Académia Mariana
El Con-co
Girona
El Norte de Gerona
Diari de Girona
Total d’incautaciona:
Diaria:
Inatal~laciona:
Impremtes:

Lluita
Heraldo de Tortosa
Ciudad y Campo

Diari de Reus

Títol nou

UHP
Combat
Acrácia (?)

Combat}EFront
L’Espurna53(?)

PSUC
CO
CNT

CA

Nou propietari

JSUC¡UOT
POUM
CNT-FA!

CAJEPSUC/UGT
POUM

23
15
2
6

Total de diaria nous apareguta, amb instaliaciona dincautació:
1936: 20
1937:
Total:

2
22

Taula núm. 9. Diaria de comarques el
Fulí Oficial
Superación
El Di-a
LAccid
Vida Nueva
Front
Diari Of. del CA
Liibertat
Diari del PobleEFulí
Of. del Conselí Mun.
d’ Igualada

1936 deaprús dei 18
Sabadell 1936-1937 CAT.
íd. 1937 CAST.
Terraaaa 1918-1939 CAT.
íd. 1933-1938 CAT.
íd. 1936-1938 CAST
íd. 1936-1937 CAT.
Badalona 1936-1937 CAT.
Mataró 1936-1939 CAT.

de juliol
CM
CNT-FAI
PSUC
ERC
CNT
POUM
CA
CLSP [CNT]

Igualada 1936-1939 CAí. Ajunt’ECA

“ Lincautació tatubé ¿a del 1937. Anterionnení havia estat collectivitzat pels treballadors. Només
la comptabilitzem una vegada tot i que el diari pateix dos processos de canvi de fado de la propietat i de
la ideologia.

‘4 Com a les altres ciutats catalanes, —Vic. . -— hi ha collectivitzacions i incautacions de les im-
premtes. A Reus el fenomen és de tal magnitud que Les Circumstáncies no pot aparéixer, perqué no té
impremta, fins al setembre, tol i que plegará el desembre del mateix any 1936.

‘4 No es conserva cap collecció del diari segons Lluis Costa, arxiver gironi i estudiós de la preifisa
de la seva ciutat en lobra d’inventari sobre la prensa gironina.
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El Pía de Bages
Diario de Avisos
El Di-a
But. del Com.
de Def. Local
Diari de Tarragona
19 dc Juliol
Front PopularkLlibertat
Diari de Reus
Foment

Taula núm. 9 (continuació)
El Pueblo54
Lluita
Heraldo
deTECiudad y Campo
Acracia
Adelante
UHP
CombatEAdelante
L’ Autonomista
Combat
U Espuma
Front
Gerona CNT
Ara
CAl.: 23

Manresa 1904-1937
íd. 1896-1938
íd. 1929-1938
Vilanova
i la G.
Tarragona
íd.
íd.
Reus
íd.

1936- 1939
1932- 1938
1938
1936- 1938
1930- 1939
1909- 1936

CAT.
CAST.
CAT.

CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.

POUM
AjuntIECO
ERC

CA [CNT]
CNT
indep.
Front Ant.
CA
ERC

Tortosa 1915-1937 CAST. PREJ2EERC
íd. 1936-1938 CAT. PSUC

íd.
Lleida
íd.
íd.
íd.
Girona
íd.
íd.
íd.
íd.

1924-1937
1936-1938
1937
1936- 1938
1936-1937
1920- 1939
1936
¡936-1937
1936-1939
1937

Palafrugelí 1936
CAST.:9 TOTAL: 31

CAST.
CAST.
CAST.
CAST.
CAT.
CAT.
CAl.
CAT.
CAT.
CAST.
CAT.

Taula núm. lO. Diaria de comarques el l938~~
Vertical
El Di-a
L’ Acció
Vida Nueva
Llibertat
FOCML
Diario de Avisos
El Di-a
UGT
But. del Com.
de Def. Local
Diari de Tarragona

~« Continuació dEl Poble.

Sabadell
Terrassa
íd.
íd.
Mataró
Igualada
Manresa
íd.
íd.
Vilanova
la G.

Tarragona

1937-1938
1918- 1939
1933-1938
¡936-1938
1936-1939
1936-1939
1896-1938
1929-193 8
1937-1939

CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAT.
CAST.
CAT.
CAT.

UGT
PSUC
ERC
CNT
CSP [CNT]
Ajunt.
CO
ERC
UGT

1936-1939 CAT. CA [CNT]
1932-1938 CAT. CNT

‘4 Hi ha dues publicacions que apareixen i moren el mateix 1937. Són
(Sabadell) les dues de la CNT i en castellá.

indepJECNT
CNT
POUM
Jov.SUC-UGT
CAEPSUC-UGT
ERC
CA
POUM
PSUC-UGT
CNT
OPAP

Gerona CNT i Superación
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19 de Juliol
Front PopularELlibertat
Diari de Reus
El Poble
Lluita
Acracia
UHP
LAutonomiata
Front
CAT.: 17

Taula núm. 11
Diaria nous que apareixeran a
c Vertical
* Fulí Of. del CH’
c Superación
* El Di-a
+ L’Acció
* Vida Nueva
* Front
* Diari Of. del CA
* Liibertat
* Diari del PobleEFuil

Of. del Conaelí Mun.
d’Igualada
* El Pl-a de Bagea
* Diario de Avisos

+ El Di-a
*UGT
* But. del Com.

de Def. Local
* Diari de Tarragona

a 19 dc Juliol
* Front P,’ELlibertat
* Diari de Reus

+ Foment
+ El Pobie56
* Lluita
* Heraldo de Tortosa57
* Ciudad y Campo58

íd.
íd.
Reus
Tortosa
íd.
Lleida
íd.
Girona
íd.
CAST.: 3

Catalunya
Sabadell
íd.
íd.
Terrassa
íd.
íd.
íd.
Badalona
Mataró

Igualada
Manresa
íd.
íd.
íd.
Vitanova
i la G.
Tarragona
íd.
íd.
Reus
íd.
Tortosa
íd.
íd.
íd.

1938
1936-1938
1930- 1939
1915-1938
1936-193 8
1936-1938
1936- 1938
1920- 1939
1936- 1939
TOTAL: 20

CAT.
CAT.
CAí.
CAí.
CAT.
CAST.
CASI.
CAT.
CAT.

després de 1936
1937-1938 CAí.
1936-1937 CAT.
1937 CAST.
1918-1939 CAT.
1933-1938 CAT.
1936-1938 CAí.
1.936-1937 CAT.
1936-1937 CAl.
1936-1939 CAT.

1936- 1939
1904-1937
1896- 1938
1929- 1938
1937-1939

1936-1939
1932- 1938
1938
1936-1938
1930-1939
1909-1936
19 15-1938
1936-1938
1924-1937
1937

CAí.
CAí.
CASI.
CAí.
CAí.

CAí.
CAí.
CAí.
CAí.
CAí.
CAí.
CAST.
CAT.
CAST.
CAST.

indep.
FA
CA
ERC
PSUC
CNT
PSUC/UGT
ERC
PSUC/UGT

UGT
CA
CNT-FA!
PSUC
ERC
CNT
POUM
CA
CLSP [CNT]

AjuntECA
POUM
AjuntECO
ERC
UGT

CA [CNT]
CNT
indep.
Front Ant.
CA
ERC
PREJ2EERC
PSUC
CO
CNT

46 Continuació dEl Pueblo.

>‘ Diari collectivitzat pels treballadors.
>‘ Será substitució d’Heraldo de Tortosa.
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* Acracia Lleida 1936-1938 CAST. CNT

c Adelante59 íd. 1937 CAST. POUM
* UHP íd. 1936-1938 CAST. PSUC-UGT
* Combat íd. ¡936-1937 CAT. POUM
+ LAutonomista Girona 1920-1939 CAT. ERC
* CombatEFront íd. 1936-1939 CAT. CA¡EPSUC-
UGT

Taula núm. 11 (continuació)
Diaria nous que apareixeran a Catalunya despr¿s de 1936
* LEapurna íd. ¡936-1937 CAT. POUM

a Gerona CNT íd. 1937 BIL. CNT
c Ara Palafrugeil 1936 CAT.OPAP
CAT: 24 BIL: 1 CAST: 8 TOTAL:33
*: 22. Resultat de procés dincautació o de col~iectivització.
+: 5. ERC.
c: 4. Continuació d’un periódic anterior.
a: 2. Altres casos.
diaria nascuta amb ant, al 1936 i que segueixen amb idéntica cap9aiera: 11
nous periódica:
1936 15
1937 6
1938 1
Diaria que desapareixen a Catalunya el 1936 ab-ana de la revoita militar
La PAtria Manresa 17-11-1936
Foment Reus 3-111-1936
El Norte Girona 23-VI-1936
Ara Tortosa 5-VII-1936
El Popular Barcelona 5-IX-1936
TOTAL: 5 diaria
Diaria desapareguta després de la revoita militar a conseqiléncia deIs feta del ju-
liol
El Eco Barcelona ?-1936
Diari dígualada Igualada 16-VII- 1936
Crónica Social Terrassa 18-VII-1936
Diari de Mataró Mataró 18-VII-1936
El Correo Lleida 18-VII- 1936
La Tribuna Lleida 18-VII-] 936
Di-ario de Villanueva y la Geltrú 18-VII-1936
Diari de Girona Girona 18-VII-1936
Correo de Tortosa Tortosa 16-VII-1936
El Matí Barcelona 18-VII-1936

“ Continuació del diad Combat, que desapareix.
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Vic
Sabadell
Reus
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Reus
Barcelona

La Comarca de Vich
Diari de Sabadell
Avui
La Cruz
Catalénia
La Aurora
La Jornada
El Popular
Les Circumatáncies
L’Inatant
TOTAL: 20 diaria
Taula núm. 11 (continuació)
Premaa revolucionáia que deaapareix el 1936
AvantELa Batalla Barcelona
Tierra y Libertad Barcelona
Diari del Poble Matará
Ara Palafrugeil
Front P. E Llibertat Tarragona
AvantEFront Terrassa
TOTAL: 6 diaria
Diaria de Catalunya que
tata per les incautaciona
Barcelona
Renovación
La Razón
El Diluvio
Hoja del Lunes
Fuil Of. del Dilluna
Ultima Hora
La Humanitat
La Rambla
SolidaridadObrera
La Publicitat
Comarques
L’Acció
Diario dc Avisos
El Di-a
El PuebloEEl Poble
L’Autonomiata
Taula núm. 12. Clasaificació
Lliga
Ara
Catalénia
La Veu de Tarragona

I8-VII-1936
19-VII-1936
19-VII-1936
21-VII-1936
22-VII-1936
8-VIII- 1936
13-VIII-1936
5-IX-1936
13-XII-1936
15-XII-1936

20-VII-1936 E
1-VIII-1936
5-X- 1936
2’7-XI-1936
9-VIII-1936 E
8-VIII-1936E

segucixen amb la mateixa cap9alera i que no són afec-
o coilectivitzaciona

radical-lerrouxista
radicai-lerrouxiata
repubí. indep. E PSOE
rep. indep.
rep. indep.
ERC
ERC
ERC
CNT
AC

Terrasaa
Manresa
Manresa
Tortosa
Girona

de la premaa

Tortosa
Tarragona
Tarragona

1933-1938 ERC
1896-1938 indep.
1929-1938 ERC
1915-1938 rep. md.
1920-1939 ERC

a Catalunya per la ideologia

1935- 1 936
1935- 1 936
193 1-1932
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Avui Reus 1935-1936
Diari de Girona Girona 1889-1936
La Ciutat Sabadell 1932-1934
Diari de Sabadell Sabadell 1910-1936
Diari dIgualada Igualada 193 1-1936
El Pía de Bagea Manresa 1904-1907
Diari deMataró60 Mataró 1895-1936
El Di-a Terrassa 1918-1939
La Veu del Segre Lleida ¡933-1934
Taula núm. 12 (continuació)
La Tribuna Lleida 1934-1936
La Veo de Catalunya Barcelona 1899-1937
La Veu del Veapre Barcelona 1933-1934
L’Instant . Barcelona 1935-1936
La Pátria6’ Manresa 1920-1935
TOTAL: 17 diana
CEDA
Revista de Sabadell Sabadell 1932-1935
La PAtria Manresa 1935-1936
Diari de Reus Reus 1930-1939
TOTAL: 3 diaria
Tradicionaliatea
El Norte Girona 19 10-1936
El Correo Tortosa 1882-1936
La Comarca de Vich Vic 19 19-1936
El Correo Lleida 193 1-1936
Diario de Lérida Lleida ¡886-1931
TOTAL: 5 diaria
Conservadora catalanistea
Diario de Avisos Manresa 1896-1938
Caliu Lleida ¡93 1
Gaseta Comarcal Igualada 1927-193 1
Diari d’Igualada Igualada 1931-1936
Crónica Social Terrassa ¡911-1936
La Cruz Tarragona 1901-1936
Diari del Migdia Barcelona 1931
TOTAL: 7 diaria
Conservadora espanyoliates
Realidad Barcelona 1932
La Razón Barcelona 1928-1938
Gaceta dc Cataluña Barcelona 1917-1931

«‘ De la Lliga del 1919 i també amb pensament afí a AC.
~‘ El 1935 el periódic passará a ser influlí perla CEDA.
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Diario de Barcelona Barcelona 1792-1937
Defensa Patronal Barcelona 1933-1934
La Voz de la Provincia Tarragona 1927-193 1
El Día de Igualada Igualada 1930-193 1
La Voz de Reus Reus 1930-1931
TOTAL: 8 diaria
Taula núm. 12 (continuació)
Socialiates
La Tribuna62 Barcelona 1903-1931
El Diluvio63 Barcelona 1858-1939
TOTAL: 2 diaria
Lerrouxiatea
La Razón Barcelona 1928-1938
Democracia Barcelona 1931
La Noche Barcelona 1924-1936
La Jornada Barcelona 1920-1936
El Progreso Barcelona 1906-1933
Renovación Barcelona 1933-1939
TOTAL: 6 diaria
Federala
Tarragona Federal Tarragona 1914-1931
Diario del Comercio Barcelona 1890-1939
Diario Mercantil Barcelona 1887-1937
TOTAL: 3 diaria
UDC
El Matí Barcelona 1929-1936
EC
Diari de Barcelona-EC Barcelona 1936-1937
Diari de Catalunya Barcelona 1937-1939
Catalaniatea
La Nau Barcelona 1927-1933
TOTAL: 3 diaria
AC
Lea Circumatáncies Reus 1930-1936
Diari de Vich Vic 1930- 1934
Acció Manresa 1933
La Pubiicitat Barcelona 1922-1939
La Ciutat Barcelona 1931
Diari de Mataró64 Mataró 1895-1936
TOTAL: 6 diaria

~ Només ho és del 1931.

63 1-lo ésa partir del 1938.

~< De la Lliga del 1919 i també amb pensament aif a AC.
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Taula núm. 12 (continuació)
Independenta
Diario de Avisos Manresa 1896-1938
Diario de Villanueva Vilanova 1853-1936
Diari de Tarragona Tarragona 1932-1938
Heraldo de Tortosa Tortosa 1924-1937
TOTAL: 4 diaria
Republicana independenta
El Pueblo Tortosa 1915-1938
El Día Gráfico Barcelona 1913-1939
La Vanguardia Barcelona 1881 -¡E

El Noticiero Unviersal Barcelona 1936-1939
Hoy Barcelona 1931
El Diluvio Barcelona 1958-1939
TOTAL: 6 diaria
ERC
El Di-a Manresa 1929-1938
Foment Reus 1909-1936
LAcció Terrasaa 1933-1938
El Poble Tortosa 1937-1938
Llibertat Tarragona 1936-1938
El Poble Sabadell 1932-1934
L’Autonomista65 Girona 1920-1939
El País66 Lleida 1879-1934
La Jornada Lleida 1930-1936
Última Hora Barcelona 1935-1938
LOpinió Barcelona 1931-1934
La Rambla Barcelona 1936-1939
La Humanitat67 Barcelona 193 1-1939
TOTAL: 12 díaria
POUM
Adelante Lleida 1933-1934
Combat6t E Adelante Lleida 1936-1937
Avant E Front Terraasa 1936-1937
El Pía de Bages Manresa 1901-1937
L’Eapurna Girona 1936-1937
Av-ant ¡E La Batalla Barcelona 1936-1937
TOTAL: 9 diaria69

«> A partir del 1932 en catalanilzar-se
« A partir del 1931.
«‘ lnclou La Ciutat (1934-1935).
SS Combat, en catalá, passa a sesmanal i Adelante, en castellá, será el diari del partit a Lleida.
69 ToIs procedeixen dincautacions.
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Taula núm. 12 (continuació)
PSUC
Lluita
UHP
Combat E Front
El Di-a
Trebail
La Rambla
TOTAL: 7 diaria70
CNT
Diari de Tarragona
La Veu de Catalunya
LInatant
Catalunya E CNT
Superación
Ciudad y Campo
Vida Nueva
Gerona CNT
But. del CDL
Acracia
Llibertat
Diario de 1-a Marina
Solidaridad Obrera
La Noche
Tierra y Libertad
TOTAL: 16 diaria
UGT
UHP
Front
UGT
Vertical
Lluita
Las Noticias
TOTAL: 6 diaria
CO, CM, CA...
Pulí Of. del CFP
Diari Of. del CA
Llibertat
[CNT]
Diari del PobleEFuil
Of del Conseil Mun.
dígualada

Tortosa
Lleida
Girona
Terraasa
Barcelona
Barcelona

1936-1938
1937-1938 amb UGT
1936-1939 amb UGT
1936-1939
1936-1939
1936-1939

Tarragona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sabadell
Tortosa
Terrassa
Giro na
Vilanova. iI-a G
Lleida
Mataró
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Lleida
Girona
Manresa
Sabadell
Tortosa
Barcelona

Sabadell
Badalona
Mataró

Igualada

193 6-1938
1936-1937
1935- 1936
1936-1939
1937
1937
1936-1938
1937
1936- 1939
1936- 1938
1936-1939
1936- 1937
1916-1939
1936- 1939
1936

1936- 1938
1936-1939
1937-1939
1937-1938
1936- 1938
1896-1939

1936- 1937
1936- 1937
1936- 1939

1936-1939 AjuntECA

CM
CA
CLSP

~“ Tots seran procedents d’incautacions.
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Diario de Avisos
Butíletí CDL
Taula núm. 12 (continuació)
19 de Juliol
Front Pop.ELlibertat
fian de Reus
Heraldo de Tortosa
Combat¡EFront
Ara
TOTAL: 12 díaris
Taula núm. 13. Distribució
per llengua
CAT.
¡931
1936a
1936d
1938
1931-1939
per ideologia
Lliga
CEDA
trad.
ierrouxiat.
conserv.
cataianiat.
cona. eap.
federal.
socialis.
indep.
catalanist.
rep. indep.
AC
ERC
PSUC
UGT
POUM
CNT
CO, CM...
Taula núm. 14. Distribució

Manresa
Vilanova G.

Tarragona
íd.
Reus
Tortosa
Girona
Palafrugeil

1896-1938 AjuntECO
1936-1939 CA [CNT]

1938
1936-1938
1930-1939
1924- 1937
1936-1939
1936

indep.
Front Ant.
CA
CO
CA¡EPSUC-UGT
OPAP

deis diaria a Catalunya

CAST.
28
22
34
24
75

BIL.
39
29
28
17
59

TOTAL
1 68
¡ 52

62
41

2 136

17
3
5

6

7

7

3
2
4
4
II
5
12
‘7

6
9
15
12v’

de la prcmsa diária a Catalunya
Barcelona
Total
CAT.

Comarques

CAST. TOTAL

Daqoests, nhi ha diversos que són intcgrats dios una central sindical, aixi cía de la CNT.
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CAT. CAST. BIL.
TOTAL
1931 9 25 34 19 14
1 34 68
1936¿i 8 20 28 14 9
1 24 52
1936d 11 19 31 23 9

31 62
1938 7 14 21 17 3

20 41
1931-39 20 37 57 55 22
2 79 136
Taula núm. 15. Distribució deis diaria de Catalunya

Barcelona Comarques TOTAL
1931 34 34 68
193&i 28 23 51
1936d 31 31 62
1938 21 20 41
1931-1939 57 79 136
No comptabilitzats cia títola alternatius.
Les cap9alerea que segueixen un titol anterior són comptades com un titol nou.
Taula núm. 16. Relació deis diaria dincautació o coliectivitzats a Catalunya
Terraaaa
ElDia ¡918-1939 Lliga
Sabadell
Diari de Sabadell 1910-1936 Lliga
Igualada
Diari d’Igualachi 1931-1936 Llig
Vilanova ii G.
Diario de Villanueva 1853-1936 indep.
Mataró
Diari de Mataró 1895-1936 Lliga
Manresa
El PI de Bages 1904-1937 Lliga
Diario de Avisos 1896-1938 indep.
Tarrgona
Catalénia 1935-1936 Lliga
Diari de Tarragona 1932-1938 indep.
Tortosa
Heraldo deTortosa 1924-1937 indep.
Reus
Diari de Reus 1930-1939 CEDA
Taula núm. 16 (continuació)
Lleida
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La Tribuna 1934-1936 [Lliga]
El Correo 1931-1936 tradic.
Girona
El Norte de Gerona 1910-1936 tradic.
Diari de Girona 1889-1936 Lliga
Barcelona
La Veu de Catalunya 1899-1937 Lliga
El Mundo Deportivo 1929-¡E indep.
El Correo Catalán 1876-1936 tradic.
El Matí 1929-1936 UDC
L’Inatant 1935-1936 Lliga
Diario de Barcelona 1792-1937 cona.
La Noche 1924-1939 radical
Diario de la Marina 1932-1937 cona.
La Vanguardia 1888-E cona.
Las Noticias 1896-1939 cona.
El Noticiero Universal 1888-1985 indep.
El Día Gráfico 1913-1939 radical
Diario del Comercio 1890-1939 indep.
Diari Mercantil 1887-1937 indep.
La Rambla 1936-1939 ERC
TOTAL: 30 diaria


