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IIMDALECI CASTELLS, PERIODISTA: 
D'EL ECO DE VALLS 

A LA CRÒNICA DE VALLS 
(1893-1930) 

Josep Maria Figueres 

La força del periodisme local i comarcal és molt important en el conjunt del 
periodisme català. És un dels fruits del caràcter català individualista que no se sotmet 
fàcilment a la simple recepció d'una capital i prou. El notable teixit de ciutats que 
posseeixen impremtes, ferrocarril, fàbriques, etc. comporta que es disposi també 
d'uns nuclis intel·lectuals i culturals que no es limiten simplement a fer de mercat 
receptor, de simples consumidors. Intervenen en el procés creatiu i les seves em
preses irradien quan el contingut, per exemple, la literatura, en el cas de La Pàtria 
Catalana,^ significada capçalera dels anys vuitanta, pot ser susceptible d'interès. No 
acostuma a passar el mateix amb la informació general de to especial, sigui a Valls 
o a Olot, sigui en català o castellà. El gran nombre de publicacions del període 
impossibiliten que el cap i casal les segueixi de forma regular, la qual cosa, unida a 
la constant repressió que la cultura (i el periodisme, i la informació catalana) han 
tingut per part de les autoritats espanyoles ha fet que fins i to t la literatura i la 
política fos negligida. Quants poemes de Josep Carner o articles de Lluís Com
panys publicats en revistes comarcals són encara ignorats a revistes de Vilafranca 
del Penedès o de Rubí on sabem que hi col·laboren! 

' Vegeu el facsímil La Pàtria Coto/ono, Valls, Institut d'Estudis Vallencs, 1988, Estudis Vallencs, 
XXII, on consta també de Josep M. Figueres:"Lo Pàtria Catalana primera revista vallenca en català 
{1880-1881)", pàg. 5-9 i de Francesc Costas i Jové: La Pàtria Catalana, pàg. 13-66 amb el facsímil 
de la mateixa. 
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Davant els processos de concentració industrial i empresarial, davant la re
ducció de capçaleres per criteris mercantilistes, la vocació, l'ideal —de la idea, 
que era raó de ser de molts idealistes— ha estat motor de servei i raó de treball 
I ruïna. No sempre la sort —el mercat— acompanyava els impulsos generosos 
o voluntaristes. 

El fet de crear, doncs, ha dut a uns grans serveis a la comunicació com a 
instrument, amb tot el que implica de cohesió social, de foment del civisme i de 
retruc per la consolidació d'una llengua i una cultura que han tingut la dissort de 
tenir un estat, i no cal dir-ne el nom, que sempre, des que s'han trobat, ha anat 
en contra més que a favor 

Els periodistes, els escriptors locals, han tingut molt clars tots aquests aspectes 
i més enllà de la legítima opció política fins i to t amb el foment de la identitat 
local contribuïa al foment de l'esperit patri des de la talaia estrictament local. N'és 
exemple el nostre home, representant partits dinàstics i àdhuc amb simpaties, i 
vinculacions al militarisme espanyol, que no tenia precisament en la catalanitat 
un punt fort positiu. Si els homes de La Pàtria Catalana de la dècada dels vuitanta 
del segle xix (i contemporanis, per tant, d'en Castells), amb versos i contes, amb 
informació i amb reflexió, apuntalaven no només el creixement moral sinó el de 
l'identitat;objectivament, la revista La Crònica facilitava la progressió vers un sentit 
profund de catalanitat moral al marge de les divisions conjunturals. Qui estimava 
tant Valls i el seu camp havia de disposar d'un sentit notable de la terra. Tots els 
cronistes d'època glossen com a primer factor l'amor insubornable a la ciutat, 
l'alegria de despertar-se i, tot mirant a dalt, veure Miramar i, a baix, el paisatge 
quotidià: el de sempre.Arrenquem, doncs, destacant aquest tret calorós de caràc
ter més que fredes disseccions de prosa o contingut, que ja arribaran. 

La premsa vallenca ha estat estudiada pel xix mentre espera encara la continuació 
per al segle següent. Revistes^ com L'Escut de Valls (1908-1912), nascuda a l'entorn 
del moviment solidari del 1906, Pàtria (1912-1925), catòlica i catalanista, o un altre 
setmanari valuós, La Veritat (1907-1916?) també catòlic, i L'Autonomia (nascuda el 
1906), són exemples d'un llarg etcètera.Joventut (1919) aparegué el 1930 amb una 
periodicitat de dos cops per setmana (dimecres i dissabte) i el 1931 reduí la fre
qüència a dimecres,els dissabtes servia als subscriptors La Crònica, que pertanyia a la 
mateixa empresa i era impresa també per E.Castells.^lo Crònica deValls (1905-1935) 
s'emmarca així en una ciutat amb impremta notable, amb públic lector destacat i 
amb una empenta general que palesa la vitalitat del sistema comunicatiu.Torrent 
i Tasis ens en fan una fitxa sintètica: 

^Seguim l'obra de Joan Torrent i RafaelTasis:H/s£òrio de la premsa catalar}a (Barcelona, Bruguera, 
1966) vol. II, 221 i ss. Malgrat les seves limitacions, però, és, ara per ara, aportació insubstituïble. 

Hd,212. 
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La Crònica de Valls. Semanario Comarcal/^ 15 de juliol de 1905. De quatre pàgines a quatre 
columnes, format 405 x 285 mm. Des de l'any 1916, quatre pàgines a cinc columnes, 
format 494 x 360 mm. Imprès per Castells, Raval Caputxins, 23, on hi hagué instal·lada 
la redacció, fins a l'any 1921, en què fou instal·lada a Sant Antoni, 43. Preu de venda dues 
pessetes la subscripció trimestral. Era bilingüe, i fou fundat pel periodista, poeta i impres
sor Indaleci Castells, el qual va dirigir-lo. Era una publicació independent, i contenia notes 
locals i comarcals, meteorològiques i religioses, així com articles de cultura, agricultura 
i literaris. Ha estat el periòdic de més llarga vida de Valls, en el qual han fet les primeres 
armes la majoria dels escriptors de la ciutat. L'any 1935 encara sortia (últim número vist, 
el I.562,de8dejunyde 1935,any XXXI). 

A m b més precisió, se'ns informa que apareixen quatre setmanaris simultània

ment, ! caldria afegir que no és el mateix un periòdic flnanciat per un grup ideològic, 

que acostuma a teni r vida breu i suports conjunturals financers externs — p e r 

exemple, arran de campanyes e lectora ls— que el periòdic fet per instàncies priva

des, malgrat estar vinculades ideològicament però no orgànicament a grups que el 

mantenen. La presència de publicitat és una dada impor tan t en la vida d'un periòdic, 

però una monografia sobre el periòdic hauria d'estudiar també la vida econòmica, 

els lligams amb els ministeris conservadors i conèixer les xifres de venda, potser els 

arxius d' impressió podr ien ajudar.Tanmateix, l'anàlisi del cont ingut és mo l t i mo l t 

impor tan t per ext reure dades sobre la vida del periòdic. 

Encetà el segle xx, concretament el 1905, La Crònica de Valls, un dels setmanaris de més 
llarga vida dels que s'han editat a la nostra ciutat. La Crònica es va publicar fins el juliol de 
1936, any en què va desaparèixer a causa de la Guerra Civil, després de comptar amb 31 
anysde vida. De la mateixa manera,durant el temps de la República,s'incrementà notable
ment l'aparició dels setmanaris aValls, marcats quasi bé tots per forts continguts polítics: 
El Temps (1931-34), Acció Sindical (1936-38)^. [...] Hi ha un paral·lelisme amb la realitat 
de la premsa a Catalunya, amb una onada molt important a les acaballes del segle xix, 
i una segona onada en el temps de la República i fins a final de la Guerra Civil. Durant 
aquest darrer període, s'establí un sistema informatiu local molt important, i s'arribà 
fins i tot a la coexistència de quatre setmanaris alhora: Lo Crònica de Valls (1905-36), El 
Temps (1931 -34), joventut (1919-36) i Lluita (1931 -36).' 

•*Torrent iTasis citen Francesc Ballester i Castelló:"La premsa aValls",dins Valls documental, 
Valls, 1931, p. 53. Cf TORRENT-TASIS, Història, 225.Aquest article, però, és una síntesi de dades dels 
diversos periòdics locals, qualifica Lo Crònica de periòdic degà i en reprodueix la capçalera. No 
dóna més informacions del nostre diari. 

^ Hi ha un excel·lent article del professor Antoni Gavaldà (Cu/turo, 445, octubre 1985) que 
mostra en una monografia d'un títol que no disposem per a la revista que ens ocupa el seu 
sentit i història així com el trist final dels seus capdavanters, dels seus promotors morts a l'exili, 
afusellats..., vençuts. 

' Francesc DoMÈNECH,Albert PARÍS, Cristina REQUENA i Rosa SALVADÓ:"EIS mass media a la ciutat 
de Valls des de final del segle xix a l'actualitat" a Panoràmica vallenca contemporània, XVII (Valls, 
Institut d'Estudis Vallencs, I986),pàg. 127-148, ref pàg. 131. 
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Antecedents periodístics 
Castells tenia una preocupació cultural coneguda^ i una implicació amb el 

periodisme des del seu primer treball a Barcelona, com a corrector. Treballà al 
diari La Dinastia (1883-1904) i ho féu en els primers moments, només, atès que 
col·laborà a El Eco deValls en tornar de Barcelona aValls i aquest periòdic neix el 
1883, o sigui, que hi estigué poc temps, de corrector La dada és, no obstant això, 
important. Podia treballar a La Dinastia simplement per una retribució, però el 
corrector tenia relacions, i aquestes, en un diari tan combatiu, són interessants de 
consignanLo Dinastia era un diari conservador,antirepublicà,antianarquistaArran del 
triomf de la Lliga, la mort del dirigent Planas i Casals i la competència d'altres diaris, 
desaparegué enmig d'una certa indiferència. El periòdic era propietat de Pere de 
Rosselló, prohom del partit conservador,que n'era també el director Hi col·laboren, 
naturalment, els principals elements del partit i els redactors saben perfectament 
que tot i estar en un diari "Político, literario y mercantil" hi ha una persona que el 
controla i el dirigeix que té un partit que és el seu. I ja està tot dit. 

EL ECO DE VALLS 

Després de l'estada a Barcelona amb el diari La Dinastia i una escapada a Madrid, 
Castells s'implica en premsa vallenca.Torna a Valls, es vincula a l'Ajuntament com a 
comptador,farà classes al col·legi on havia estudiat,serà diputat, regidor,alcalde... i 
escriu: comença a El Eco de Valls, que funda el 1883 el seu oncle Eusebi Oller,^fent de 
redactor en cap d'aquest periòdic bisetmanal que apareix gairebé durant deu anys. 
On, però, s'implicà més fou a La Actualidad, que, nascuda el 1896, és una publicació 
de llarga vida, també impresa a la impremta La Catalana o Castells,' i finalment, a 
El Distrito fins que arriba a La Crònica de Valls. En serà director el 1887 i redactor 
únic.Tornem a Costas: 

^ Cèsar MARTINELL a L'Indaleci Castells que vaig conèixer i la seva obra literària, cita l'article de 
La Crònica de Valls on el seu amic de joventut Francesc Ballester Castelló en fa el resum vital, en 
els sempre dolorosos articles necrològics,que diu que nasqué aValls (1864),que estudià al Colegio 
Vallense i a la Universitat, a Barcelona, on la seva família es traslladà. Que assistí a tertúlies al cafè 
Pelayo amb Guimerà i Oller i Rubió i Ors, que llegia molt, que anava al teatre. Ballester ens fa el 
quadre d'un escriptor de l'època que a Barcelona seria un important periodista atès que ja era 
corrector de proves del diari La Dinastia i, doncs, hi estava vinculat. 

^ Sobre la premsa del xix, vegeu la síntesi de Joana VIVES: La premsa de Valls al segle x/x, Valls, 
Institut d'Estudis Vallencs, 1987, i la sèrie d'articles de Francesc COSTAS i JOVÉ. 

' Per avaluar la importància d'aquesta impremta cal dir que conserven la premsa amb què 
editaven. Una de les meves fondes impressions bibliogràfiques de jove fou quan em convidaren 
a veure una sala (que ha quedat fixada en la meva memòria de forma inesborrable) folrada de 
volums relligats mentre m'explicaven les coses havien fet en un segle per Valls. 
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L'Indaleci Castells, de redactor en cap de El Eco de Valls —això és un dir— aviat passà 
no solament a director efectiu, sinó que es convertí en el seu redactor únic, com ho fou 
més endavant de La Acutaíidad i La Crònica de Valls, periòdics fundats i redactats exclu
sivament per ell. Li sobraven facultats intel·lectuals per a fer-ho. Era molt culte, escrivia 
amb molta facilitat i precisió de concepte, i estava dotat d'una memòria formidable que li 
proporcionava a l'acte la dada que hagués de menester. Per tals motius, i per ésser molt 
treballador, no necessitava cap ajuda. De col·laboracions, en tenia o les buscava, però re
dactors amb responsabilitat dins del periòdic, més aviat li feien nosa. Ell volia actuar sense 
traves i a la seva manera, puix que així li convenia per al joc polític que desenvolupava, 
el qual responia a una normativa molt personal preconcebuda. Escau afegir que essent 
llavors rindaleci Castells encara molt jove —tot just començava amb ple compromís la 
tasca periodística— a £/ Eco de Valls féu l'aprenentatge del periodisme polític local, amb 
el seu estil peculiar, lapidari, de les frases curtes però precises i a vegades coents de 
debò que després, en plena maduresa, perfecciona en forma insuperable als altres dos 
periòdics citats, sobretot a La Crònica de Valls que amb clara competència la redactà sòl 
—col·laboracions eventuals a part— durant vint-i-cinc anys i, de fet, ha esdevingut la seva 
obra mestra per excel·lència. 

Aquesta publicació mantenia constantment polèmiques que es generaven tant pel 

pensament conservador del seu director,com per la dinàmica política local, agitada i 

enverinada per les tensions personals i per la situació específica catalana tant des de 

l'òptica socioeconòmica com politicoideològica.Castells era un polemista nat,valent 

i sense pèls a la llengua, argumentava, raonava, explicava i sentenciava, i les causes 

que defensava podien estar-li agraïdes. A El Eco, la direcció de Castells coincideix 

amb el canvi al format gros i l'ampliació de l'àrea d'influència vers Montblanc. M'in

teressa un fragment especial del programa, d'enunciat molt carregós, que s'exposa 

el 14 d'agost del 1887 en article que Costas atribueix a Castells: 

[...] aún en medio del encono, de la contienda viva y animada, hemos respetado siempre, 
sin excepción, porque este era nuestro deber y deber sagrado, la intimidad de la vida, el 
hogar, los intereses privados.cuandose hallaajeno e independiente de la cosa públíca.Y lo 
hemos respetado pese a las repetidas provocaciones,a los insultos que nos han dirigido, 
a las calumnias e infames invenciones.al intento de meter la cizafia en el son de nuestras 
familias y a la costumbre de contestar al epigrama, la frase picante, con la grosería cínica, 
burda, lanzada contra la honra privada, el crédito comercial o los intereses particulares. 

El diari té èxit,justifiquen les millores pel suport del públic,i al costat dels molt. 

llargs articles d'opinió, els comentaris genèrics habituals en tota la premsa de la 

Restauració, s'inclouen les notes de combat amb l'epígraf "mesa revuelta". 

LA ACTUALIDAD 

Després de la breu incursió d'£/ Distrito (1893) Castells s'endinsa en el periòdic 

de trepidant nom. Publicat coma diari el 1896, com afirma Joana Vives rectificant els 

altres estudis que erren la data, serà també trisetmanal fins al 1897, bisetmanal fins 

el 1899 i setmanal des del 1901, any en què desapareix. No té l'opció de passar a 

desenal, quinzenal o mensual. Castells n'és el fundador i serà un periòdic informatiu 
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i d'opinió gràcies al seu redactor únic, alhora que director—i propietari.A més dels 
habituals articles de caràcter assagístic,publica poemes —Verdaguer i Guimerà entre 
altres— i,en format de fulletó, biografies com les de P.A.Veciana, i segueix l'actualitat 
creant opinió, com arran de la mort de Víctor Balaguer amb un número monogràfic 
pràcticament dedicat al pròcer i a Valls. Les campanyes electorals com la del 1901, 
que a Barcelona signifiquen el triomf del catalanisme polític, a Valls seran el guany 
conservador sobre el lerrouxisme que agrupava totes les esquerres republicanes. El 
periòdic republicà El Porvenir era el seu portaveu i encarnava l'adversari a combatre. 
Una anècdota del periodisme del moment en la campanya de 1901: 

El Porvenir equivocà Impensadament el nom propi del candidat que defensava. Es deia 
Andreu i escrigué Antonio, que ja és badar La Actualidad [...] escriu:"£/ Porvenir llama a 
su candidato Antonio Homs Moncusi. No es extrana la equivocación. No estaba acostum-
brado a leer su nombre ni en su lista de suscribtores, ni en la de socios de su centro, ni 
en la del censo del partido, ni en la de votantes de su candidatura. Î erece disculpa."'" 

LaActuo//dod, periòdic conservador, és,com tots els altres, peça insubstituïble per 
a conèixer la vida del moment, sigui pels estudis que publica, com Costums típicas 
de la ciutat de Valls, de Cosme Vidal i Rosich,o per les seccions dedicades a la vida 
local al costat de les generals, copiades de seccions de telegrames i que informaven 
d'arreu d'Europa i del món, com era habitual en aquestes publicacions que es fixen 
en els successos i els esdeveniments de forma fragmentària, descontextualitzada, 
mentre que donen a la informació local molta opinió i també més amplitud en el 
tractament. L'article que cita Costas en el seu treball —"Elecciones"— elabora, al 
costat de comentaris generals —"Tenemos leyes y faitan costumbres","Infiltrar el 
espírtiu de la leyes en las costumbres"—, propostes concretes: "Salvar la adminis-
tración municipal","La intervención de la política en el Ayuntamiento ha sido desde 
hace anos de efectos desastrosos". 

LA CRÒNICA DE VALLS 

El periòdic és una autèntica enciclopèdia. La qualitat del seu promotor i redactor, 
així com el fet de durar tres dècades íntegres, el fan ser, efectivament, un detallat 
recorregut per la vida vallenca en els aspectes que prioritzen la seva atenció. Con
servador, catòlic i afí al règim de la Restauració, la selecció i jerarquització d'esdeve
niments la fa també des de la posició ideològica, prou coneguda, del seu director. 

Disposem d'una bona fitxa descriptiva del diari de la mà de Jordi París i Fortuny^^ 
durant els anys de la segona República, però convindria, més enllà de la simple visió 
aproximativa i descriptiva, el sempre notable primer tast de Costas, que alguna mi-

'"Treball de COSTAS que apareix en aquest mateix monogràfic de Quaderns deVitaniu. 
' ' Al vol. La premsa a la província de Tarragona durant la Segona República 1931-1936, Diputació 

de Tarragona, 1996, pàg. 221 -224. 
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rada lenta es fixés en els seus trenta anys de vida. Segur que la facilitat de consulta 
que ofereix l'edició digital ens aproximarà el periòdic en la seva total magnitud. 

El quart de segle que apareix sota la direcció de Castells es pot definir amb el 
mot de vallenquisme. Els col·laboradors de la publicació, de Carles Cardo a Carner 
passant per Ferran Agulló o Fidel de Moragas, apleguen la intel·lectualitat local i 
catalana i tant s'hi pot trobar una secció de to pintoresc sobre els tipus curiosos 
de la galeria popular (la Marieta d'Alió o Joanet dels Mixonets) fins a articles sobre 
filosofia o religió. Amarat d'erudició —"Efemèrides", "Papers vells", etc.— hi tro
bem des de l'ambient en pro de la biblioteca popular dels anys anteriors fins a la 
inauguració del 1917 com les informacions i els reportatges sobre les Decennals. 
L'encert i la qualitat de la feina feta féu que fins després de mort Castells els articles 
seguiren. Efectivament, les efemèrides seguien el 1930, fetes pel nou propietari, i 
s'hi feia constar l'autoria. 

Dels molts apartats que podríem esmentar, la secció religiosa era molt vàlida, 
(la copiaven a joventut). P.AItès i Serra indica'^ que la coneixia perquè treballava, de 
jove,a la impremta abans esmentada. Diu: 

Tot I defensar idees religioses i marcadament dretanes, en un temps amb una forta ba-
lançada cap a la CEDA, també es preocupava de temes de la vida industrial, comarcal i 
pagesa de la localitat i de la comarca. La deformació professional, si així se'n pot dir, del 
responsable de l'edició, no es podia escapolir que fos plasmada a les pàgines del periòdic. 
La Crònica... era el setmanari, dels quatre que s'editaven a Valls, que obtenia més anuncis. 
Correntment, sortia amb sis pàgines al carrer, mentre els altres tres només es deixaven 
veure amb quatre. El Rafel Castells, que vaig conèixer en aquell temps, sortosament 
encara és entre nosaltres. Ha estat una persona que, des de la seva òptica, ha procurat 
per la ciutat. El vallenquisme que emanava del record de l'Indaleci, forçosament havia de 
transcendir en el setmanari. Era el més informat de tots. Per això, al darrera, el Tomàs 
Batet, que adobava el EITemps, agafava, el mateix dissabte, les pàgines fresques de tinta 
de La Crònica..., i n'assenyalava les notícies que volia que es reproduïssin en el seu set
manari. L'estampació es feia, doncs, amb el mateix plom amb què havien estat publicades 
primigèniament.'^ 

La relació entre impremta i redacció, entre els tallers gràfics de l'Eduard i la 
revista de l'Indaleci, configuren la revista com la més important de la història local. 
Escriu Cèsar Martinell:'"' 

Tenia gran encert en suscitar col·laboracions d'especialistes que tractaven amb amenitat 
temes d'interès. Podria fer-se un recull alliçonador d'articles sobre agricultura.art,gramà
tica, història, costums, geografia, mercantils, filosòfics, literaris, deguts a plomes, usualment 
vallenques.que eren llegits amb avidesa i tenien el do de despertar noves col·laboracions. 

'̂  Pere ALTÈS i SERRA: "La premsa local en el meu record", Quoderns deVilaniu 24 (1993) pp. 
65-77, ref p. 68. 

'3 ALTÉS, íd, 68. 

'•' MARTINELL, op. cit., 36 i 46. 
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El setmanari esdevingué una mena de tribuna, on autors coneguts o neòfits entaulaven 
converses de tons elevats o escatien punts interessants. [...] El periòdic, en aparèixer 
setmanalment en forma de diari efímer,no impressionava editorialment. Reunits els trenta-
dos anys en vint-i-un grossos volums, molts d'ells bianuals, produeix un fort efecte pel seu 
contingut de vida i cultura vallenques; àdhuc pels anuncis que ens recorden indústries, 
comerços, espectacles i altres aspectes que llavors reclamaven l'atenció dels lectors. 

Final 

El 1930, Indalecl Castells mor. Explica el seu germà Eduard Castells O l le r en 

l'article'^ que apareix a Valls documental que havia d'aparèixer el número ex t raord i 

nari de la revista La Crònica deValls en l'any del seu aniversari. Es desbaratà aquesta 

iniciativa. El substituí a la direcció de la publicació el seu nebot Rafael Castells. 

Aquest instal·là el quar ter general a la Cambra de Comerç , de la qual era se

cretar i , igual que l'oncle Indaleci. 

Al tés diu que el número es tancava divendres i es tirava dissabte. 

Si haguéssim de descriure Indaleci Castells en tres mots,parlaríem d'un periodista 

de raça que vol fer carrera a la seva ciutat, a la qual serveix constantment. 

Tenia una personalitat, com hem vist, de constant trebal l , d 'amor per la ciutat, 

una ciutat oh el seu conservadorisme li congrià hosti l i tats. C. Mart inel l destaca com, 

per la defensa i passió que posava Castells en el par t i t conservador, esdevinguéun 

personatge polèmic.Tanmateix, si algun dia es localitzés alguna col· lecció de la re

publicana vallenca El Povern/r fóra interessant de constatar les polèmiques escrites 

que potser es mantenien més enllà de les discussions en ter tú l ies i centres, de les 

quals no queda rastre. 

''«Les arts gràfiques aValls», 1931.Dóna notícia d'unafundició de tipus de lletra,una activitat 
singular 


