
Presentació

Els treballs d’inventari i estudi de la premsa publicada en llengua catalana són 
gairebé tan antics com l’aparició dels primers periòdics. L’autor de la primera visió 
històrica del periodisme a Catalunya, Josep Pella i Forgas —«Periodisme. Estudis 
històrichs del de Catalunya» (1879)—, destaca la importància de la primera onada 
de premsa en català en el marc del desenvolupament general del sistema de prem-
sa en castellà a Catalunya, l’any mateix que apareix el primer diari en català. Des-
comptant dues gasetes de 1641 i una de 1810, durant dos períodes d’administració 
francesa, a més dels mesos bilingües català-francès del Diari de Barcelona y del 
Gobern de Cataluña, sorgeixen alguns periòdics en català a Catalunya, les Illes 
Balears i València1 entre un nombre molt més gran i continuat de premsa en cas-
tellà. Diversos autors publiquen treballs descriptius a escala general i local, fins que 
Joan Givanel i Mas publica els tres volums de la seva Bibliografia catalana. Premsa 
(1931-1937). 

El de Givanel és el primer i únic gran catàleg general i sistemàtic que comprèn 
tots els territoris de llengua catalana, i també altres poblacions d’Espanya, la resta 
d’Europa i Amèrica on hi ha hagut també periòdics en català. Simultàniament, hi 
ha a Catalunya altres obres d’interès sobre la premsa comarcal —Premsa de Cata-
lunya (1931), de Lluís Bertran i Pijoan— i una llista de la totalitat de la premsa 
catalana elaborada per Joan Torrent a La Presse Catalane despuis 1641 à 1937 (1937). 
Joan Torrent i Rafael Tasis publiquen una Història de la premsa catalana (1966), 
en dos volums, que és una actualització comentada de la de Givanel. Una mica 
anterior a Givanel, hi ha a València l’obra de Josep Navarro Cabanes: Catàleg 
bibliografic de la prensa valenciana: escrita en nostra llengua y publicada en Valen- 

1. En tota l’obra s’utilitza indistintament el nom històric de València i el més modern de País 
Valencià per referir-nos a aquest territori.
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cia, pobles de la provincia i per las colonies valencianes en Madrit, Barcelona, Zara-
goza i repúbliques americanes: 1586-1927 (1927). A les Illes Balears, la referència 
bibliogràfica més antiga és el treball no publicat de Benito Pons Fàbregues: Bibli-
ografía de las publicaciones periódicas impresas desde 1779 hasta hoy en las Baleares, 
de 1903.

Durant els darrers decennis del segle xx, hi ha un desplegament important dels 
estudis sobre la premsa en general, i també sobre la premsa en català, afavorits per 
la transmissió d’aquesta tradició a través de les escoles de periodisme i de les fa-
cultats universitàries. La millora del coneixement planteja aviat la necessitat de 
revisar i actualitzar els catàlegs històrics, amb l’aplicació de nous criteris metodo-
lògics, i també l’interès de poder disposar d’una visió històrica i analítica dels 
orígens i l’evolució de la premsa en català, més enllà del simple inventari i descrip-
ció dels periòdics. 

La necessitat de revisió dels catàlegs històrics té a veure amb els criteris emprats 
per a la seva elaboració. Des de la perspectiva actual, l’obra de Givanel —com a 
referència principal i fonamental— adopta un criteri massa ampli en la inclusió de 
publicacions, tant pel que fa a la periodicitat, com als usos lingüístics i a la indivi-
dualitat de les capçaleres. És un criteri de totalitat que aspira a reunir el nombre més 
gran possible de publicacions —un total de 3.152, fins a l’any 1925 on arriba l’obra— 
com a prova de la importància numèrica de la premsa que utilitza la llengua cata-
lana, expressió de la força cultural de la Renaixença, de la qual l’any 1933 se celebra 
el primer centenari. L’obra en dos volums de Josep Maria Miquel i Vergés, La prem-
sa catalana del vuit-cents (1937), es dedica expressament a la celebració d’aquest 
aniversari, amb una selecció dels periòdics i revistes més significatius. 

De l’enfocament general i del criteri de totalitat de Givanel es deriven algunes 
limitacions per a un coneixement més precís de l’abast i significació de la primera 
història de la premsa en català:

a) La inclusió de publicacions anuals, que moltes vegades no corresponen al 
concepte genuí de publicació periòdica. La consideració de publicacions anuals pot 
ser acceptada i matisada en obres de caràcter local, mentre que en una obra de 
caràcter general produiria interferències que solen ser motiu de confusió.

b) La inclusió sense criteris prou definits de periòdics en castellà que es consi-
deren bilingües, que haurien de ser objecte d’una investigació específica i extensa, 
ja que no hi ha encara un inventari ni un catàleg de la premsa en castellà publica-
da a Catalunya. 

c) La inclusió d’entrades separades dedicades a segones i terceres etapes de 
publicacions ja catalogades, com si fossin publicacions noves.

d) La mera numeració de les entrades de publicacions, sense incorporar-hi 
elements d’anàlisi per poblacions ni territoris que permetin l’elaboració ni el trac-
tament de dades quantitatives.

cataleg_premsa.indd   8 25/02/15   15:27



 presentació 9

Amb un objectiu genuïnament bibliogràfic, Givanel adopta una metodologia 
descriptiva i duu a terme un buidat d’arxius, biblioteques i col·leccions públiques 
i privades en una obra de la qual són deutors tots els investigadors posteriors, en 
major mesura del que ell mateix ho és dels qui el precediren. Amb el reconeixement 
inexcusable que mereix aquesta obra monumental per la seva contribució gairebé 
fundacional als estudis sobre la premsa catalana, n’hem afrontat la revisió i actua-
lització, amb la d’altres obres importants a tota l’àrea lingüística, per fer un nou 
pas endavant, recollint les aportacions i innovació de la recerca posterior en diver-
sos àmbits locals, associatius, vocacionals i universitaris. La Història de la premsa 
catalana de Joan Torrent i Rafael Tasis, tot i que no està concebuda com un catàleg 
—no hi ha fitxes ni numeració, tot i l’ordenació segons una classificació temporal 
i temàtica dels periòdics—, és molt interessant per a la recerca a Catalunya, ja que 
abraça el període posterior a 1925, on acaba Givanel, i aporta articles descriptius i 
valoratius de molt interès pel que fa a la comprensió de la importància i significa-
ció de les publicacions. 

Per al període estudiat en aquest primer volum de la nostra obra, que acaba el 
1898, el catàleg de Givanel continua sent la referència general. El resultat de la 
revisió d’acord amb els criteris detallats més amunt —i detallats en «Annex. Revi-
sió del catàleg de Joan Givanel i Mas»— ha estat descartar 325 entrades, de les quals 
244 corresponen a periòdics de Catalunya, 54 valencians, 23 balears i 4 de fora del 
domini lingüístic. De la investigació pròpia, n’ha resultat la incorporació de 42 
entrades noves, de les quals 14 corresponen a periòdics de Catalunya, 23 valencians, 
4 balears i 1 de fora del domini lingüístic.

El projecte d’elaboració d’un catàleg històric general de la premsa en català 
sorgeix en el si del Grup de Recerca en Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra 
com una investigació en diverses etapes. En aquest volum, presentem el resultat de 
la primera part, «L’eclosió de periòdics, 1641-1898», que va des dels orígens fins al 
final del segle xix i ha estat duta a terme amb el suport del Programa de recerca 
2008-2010 de l’Institut d’Estudis Catalans (PT2008-S0502-GUILLAMET01). L’obra 
fa referència al segle xix i amb més intensitat la seva segona part, bé que la refe-
rència a 1641 és obligada per les dues gasetes publicades aquell any. L’objectiu ha 
estat revisar i actualitzar els inventaris i catàlegs anteriors, alhora que estudiar les 
condicions polítiques, socials i culturals en què es produeixen el naixement i evo-
lució de la premsa en català.

L’existència de dues gasetes franceses traduïdes al català l’any 1641, tot i ser els 
primers periòdics publicats en la nostra llengua, ens fa situar en aquest any l’inici 
de l’obra, bé que el segle i mig llarg que s’escola fins a 1810 pot donar una impres-
sió equívoca sobre el període i el procés estudiats. Els dos periòdics en català pu-
blicats aquest any, novament sota l’Administració francesa, sí que marquen ja 
l’indici d’una eclosió que es confirma després de 1865. S’ha posat el límit d’aques-
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ta primera fase en el final del segle xix, atenent l’impuls que pren el catalanisme 
polític amb el canvi de segle i l’aparició dels primers partits polítics que el repre-
senten, amb l’impuls correlatiu que pren la premsa en català, en el marc també dels 
avenços del sistema general de premsa en castellà. S’ha triat la data concreta de 
l’any 1898, perquè el dia 1 de gener de 1899 neix La Veu de Catalunya, òrgan del 
catalanisme conservador i ben aviat de la Lliga Regionalista, l’existència de la qual 
caracteritza en bona part l’etapa següent de la premsa en català, fins al tall històric 
de la Guerra Civil de 1936-1939.

Sota la direcció de Jaume Guillamet i la coordinació de Marcel Mauri, l’equip 
de recerca ha estat format per un total de quinze investigadors, vuit dels quals del 
mateix GRP-UPF i la resta d’altres universitats i investigadors independents. 
Francesc-Andreu Martínez Gallego de la Universitat de València per a València i 
Arnau Company Mates, del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al 
Món Contemporani de la Universitat de les Illes Balears, per a les Illes Balears, 
s’han fet càrrec de la investigació als seus àmbits respectius. El gros més important 
de nombre de periòdics corresponents a Barcelona i les ciutats principals de la 
província ha estat a càrrec de Sergi Cortiñas, Ariadna Fernández Planells, Carles 
Pont, Ruth Rodríguez i Francesc Salgado, amb la col·laboració de Josep Maria 
Figueres, de la Universitat Autònoma de Barcelona. La província de Girona ha 
estat a càrrec de Lluís Costa de la Universitat de Girona, la de Lleida de Carles Pont, 
i la de Tarragona de Josep Maria Grau, arxiver, i Xavier Ferré i Àngela Buj de la 
Universitat Rovira i Virgili. Fabiola Alcalá s’ha fet càrrec dels periòdics de fora del 
domini lingüístic.2

La revisió i actualització dels inventaris i catàlegs històrics s’ha basat en l’obra 
de Givanel com a catàleg universal per a tots els territoris dins i fora del domini 
lingüístic, i també les altres ja esmentades per a Catalunya, València i les Illes Ba-
lears, a més de nombroses obres locals que es relacionen amb les anteriors, en 
l’apartat de bibliografia. A manca d’exemplars conservats a arxius i biblioteques, 
es considera provada l’existència de periòdics dels quals es té coneixement per 
referències bibliogràfiques i periodístiques, sempre que hi hagi almenys una indi-
cació de l’any d’aparició. La recerca s’ha basat en la consulta i revisió d’un gran 
nombre d’arxius, hemeroteques i altres fons documentals —fins a un nombre de 
seixanta-vuit, dels quals quaranta-set a Catalunya, cinc a les Illes Balears, onze a 
València i cinc fora del domini lingüístic català.

2. Les fitxes i els articles de cada periòdic porten la referència de les inicials de l’investigador 
responsable: Jaume Guillamet Lloveras (JGL); Marcel Mauri i de los Ríos (MMR); Francesc-Andreu 
Martínez Gallego (FMG); Arnau Company Mates (ACM); Sergi Cortiñas Rovira (SCR); Ariadna Fernán-
dez Planells (AFP); Carles Pont Sorribes (CPS); Ruth Rodríguez Martínez (RRM); Francesc Salgado de 
Dios (FSD); Josep Maria Figueres i Artigues (JFA); Lluís Costa Fernández (LCF); Josep Maria Grau 
(JMG); Xavier Ferré (XF); Àngela Buj (AB), i Fabiola Alcalá (FA).
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Per al registre de les dades descriptives dels periòdics s’ha elaborat una fitxa 
històrica i hemerogràfica, resultat dels avenços en aquestes disciplines durant la 
segona part del segle xx, deutora principalment dels treballs de Jacques Kayser, 
adaptats al castellà per Josep M. Casasús, de Celso Almuiña i de l’adaptació d’aques-
ta al català per Pere Anguera, Antoni Gavaldá i Xavier Pujadas, a més dels models 
propis ja utilitzats en obres anteriors, com la Història de la premsa andorrana, 
1917-1925 i la Història de la premsa de Figueres, 1809-1980, obres totes relacionades 
en l’apartat de bibliografia. Aquesta fitxa, que es presenta a part, preveu tots els 
supòsits històrics i hemerogràfics que permetin utilitzar-la en totes les etapes de la 
investigació i amb relació a tots els territoris i estats on hi ha hagut periòdics que 
utilitzen el català com a primera llengua editorial.

L’obra que presentem està formada pels apartats següents: 
a) Llista general de periòdics, presentats per territoris i per poblacions, se-

guint-ne l’ordre alfabètic i el cronològic de l’aparició dels periòdics en cada un 
d’ells.

b) Fitxes històriques i hemerogràfiques de cada periòdic, seguides d’articles 
descriptius breus de cada un d’ells, pel mateix ordre.

c) Llistes de balanç del nombre de periòdics, de la seva publicació per anys, de 
la seva durada o dels temes tractats, pel mateix ordre.

d) Articles de balanç general i d’anàlisi per territoris.
En nom propi i del Grup de Recerca en Periodisme - UPF agraïm el suport a 

la realització del projecte rebut de l’Institut d’Estudis Catalans, en nom del qual ha 
actuat com a tutor Josep M. Casasús. Agraïm també al personal de tots els arxius i 
biblioteques consultats la seva col·laboració i, de manera molt especial, la de  
la Biblioteca de Catalunya i de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Un agra-
ïment especial volem expressar al Servei de Publicacions de l’Institut d’Estudis 
Catalans per la labor exhaustiva de revisió i correcció editorial d’una obra com-
plexa com aquesta.

Fitxa històrica i hemerogràFica

 1. Títol de la publicació: 
Subtítol: 
Lemes:
Altres elements: (de la capçalera)

 2. Lloc d’edició:
Població: 
Comarca: (el nom es posa entre parèntesis, segons la divisió actual)
Província: (el nom es posa entre parèntesis si no correspon al moment 
de publicació)
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Estat: (en el moment de publicació i entre parèntesis l’actual)
 3. Data del primer número: dd/mm/aaaa (en cas de desconeixement total o 

parcial de la data s’utilitzarà la fórmula 00/00/0000)
 4. Data de l’últim número: dd/mm/aaaa (en cas de desconeixement total o 

parcial de la data s’utilitzarà la fórmula 00/00/0000)
 5. Èpoques: (segons la numeració del periòdic)
 6. Periodicitat: (tretze modalitats possibles: diària, quadrisetmanal, trisetma-

nal, bisetmanal, setmanal, desenal, quinzenal, bimensual, mensual, bimestral, 
trimestral, quadrimestral, semestral)

 7. Llengua o llengües: (vuit modalitats possibles: català; català i castellà; ca-
talà i francès; català i anglès; català, castellà i francès; català, castellà i anglès; 
català, francès i anglès; català, castellà, francès i anglès)

 8. Percentatges d’ús: (s’estima en percentatges aproximats per a cada llengua)
 9. Continguts: (sis modalitats: informació, política, cultura, humor, religió i 

agricultura)
10. Orientació política: (p. ex.: republicana)
11. Òrgan de partit: (p. ex.: Partit Demòcrata Republicà Federal)
12. Tendència: (p. ex.: sector intransigent)
13. Edició: (noms de persones físiques o jurídiques)

Adreça de redacció i administració
14. Direcció: (noms dels directors)
15. Redacció: (noms dels redactors)

Noms de dibuixants, fotògrafs, corresponsals, col·laboradors habituals, 
si escau

16. Impressió: (noms de persones físiques o jurídiques)
Adreça

17. Format: (p. ex.: quart, foli, gran foli, octau) 
18. Mides: (base × altura, en centímetres) 
19. Tècnica d’impressió: (set modalitats: tipografia, gravat al buit, òfset, còpies 

manuscrites, velografia, multicopista, fotocòpies) 
20. Colors: (quatre modalitats: blanc i negre, bicolor, tricromia, quadricromia)
21. Nombre habitual de pàgines:
22. Nombre habitual de columnes:
23. Tiratge: (amb indicació de la font, quan sigui possible)
24. Preu de venda: (en rals, quarts, pessetes, cèntims, francs, doblers, quinzets, 

aguiletes, diners, pesos, dòlars i perras chicas)
25. Preu de subscripció:

Mensual i trimestral a la població 
Trimestral fora de la població 

26. Suplements i edicions extraordinàries:
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27. Incidències:
Suspensions. Quines?
Multes. Quines?
Altres

28. Col·leccions conservades: (llista desplegable d’opcions, a part, i altres) 
Tipus de col·lecció: (quatre modalitats: completa, extensa, incom-
pleta, números solts) 

29. Referències: (referències bibliogràfiques i periodístiques que acreditin dades 
de la fitxa)

30. Observacions 

arxius consultats

Catalunya

Arxiu Administratiu de Sant Sadurní d’Anoia (AASSA)
Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC)
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB)
Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACG)
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany (ACPE)
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO)
Arxiu de Berga (AB)
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA)
Arxiu del Museu del Vi (VINSEUM)
Arxiu Històric Comarcal de Manresa (AHCM)
Arxiu Històric de Sabadell (AHS)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)
Arxiu Històric de la Ciutat de Girona (AHCG)
Arxiu Històric del Museu de Badalona (AHMB)
Arxiu Municipal d’Argentona (AMA)
Arxiu Municipal de Mataró (AMM)
Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP)
Arxiu Municipal de Palamós (AMPA)
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Tomàs Puig de Foixà (ATPF)
Biblioteca Balmes de Vic (BBV)
Biblioteca Central d’Igualada (BCI)
Biblioteca Comarcal de Terrassa (BCT)
Biblioteca de Catalunya (BC)
Biblioteca de Sallent (BS)
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Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès (BAB)
Biblioteca de la Universitat de Barcelona (UB)
Biblioteca de la Universitat de Girona (UdG)
Biblioteca de la Universitat de Lleida (UL)
Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona (BSDG)
Biblioteca Fages de Climent de Figueres (BFCF)
Biblioteca Figueres de Barcelona (BFB)
Biblioteca Marià Vayreda d’Olot (BMVO)
Biblioteca Municipal de Terrassa (BMT)
Biblioteca Museu Víctor Balaguer (BVB)
Biblioteca Popular de la Caixa d’Estalvis Laietana de Mataró (BPCEL)
Biblioteca Popular de Valls (BPV)
Biblioteca Pública Arús (BPArús)
Biblioteca Pública de Canet de Mar (BPC)
Biblioteca Pública de Girona (BPG)
Biblioteca Pública de Reus (BPR)
Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges (BSR)
Centre de Lectura de Reus (CLR)
Col·lecció Aurèlia Guillamet Navarra de Figueres (CAGN)
Hemeroteca Caixa Tarragona (HCT)
Hemeroteca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
Institut d’Estudis Vallencs (IEV)
Institut del Teatre (IT)
Museu Episcopal de Vic (MEV)

Arxius de les Illes Balears

Biblioteca Bartomeu March (Palma) (BBM)
Biblioteca Lluís Alemany i Vich (Maó) (BLAV)
Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Palma (BMAP)
Biblioteca Pública de Maó (BPM)

Arxius de València

Arxiu Municipal d’Alcoi (AMAlcoi)
Arxiu Municipal d’Alzira (AMAlzira)
Arxiu Municipal de Castelló de la Plana (AMCP)
Arxiu Municipal de Dénia (AMD)
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Arxiu Municipal de València (AMV)
Biblioteca de València (BV)
Biblioteca de la Universitat de València (BUV)
Biblioteca General (BGMA)
Biblioteca Pública d’Alacant (BPA)
Hemeroteca Municipal de València (HMV)
Institut de Cultura Juan Gil Albert d’Alacant (ICJGA)
Universitat de València - Biblioteca General d’Humanitats (UV-BGH)

Altres arxius

Biblioteca Nacional de Madrid (BNM)
Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona (BVDB)
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH)
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC)
Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades de la Diputació de Bar-
celona (FLPPDDB)
Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM)
Museo Bacardí de Santiago de Cuba (MBSC)
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