APÈNDIX
IV
Notícia dels periòdics dels quals es reprodueixen textos
«Avant!»
Òrgan del Bloc Obrer i Camperol.
- La crisi de l’Esquerra. pàg.
«L’Avenç»
Es tracta d’una de les publicacions del vuit-cents que més influència va
tenir entre la intel·lectualitat catalana. Tingué una vida molt accidentada.
Jaume Massó i Torrents en fou el més destacat promotor i director. Des de
les seves pàgines, Casas-Carbó va iniciar la campanya per a la reforma de
les normes ortogràfiques del català; Pompeu Fabra hi començà a exposar
els seus punts de vista lingüístics. pàg.
«Las Barras Catalanas»
Aparegué el 3 de gener de 1869. Periòdic polític i literari. L’encapçalaven
els termes següents: «Soberania Nacional - Dret y Justícia - Llibertat Progrés». pàg.
«La Batalla»
Semanario Comunista. A partir del núm. 88 (21 d’abril del 1932) «Órgano
de la Federación Comunista Catalano-Balear y portavoz del Bloque Obrero
y Campesino». Setmanari barceloní que reaparegué el 23 de maig del 1931,
després de la interrupció de la Dictadura de Primo de Rivera. pàg.
«La Campana de Gràcia»
Setmanari republicà federal.(Aparegué del 8 de maig de 1870 al 11
d’octubre de 1934) Del 1871 al 1908 el dirigí Josep Roca i Roca. Entre
altres, hi col·laboraren Valentí Almirall, Antoni Feliu i Codina, Frederic
Soler, Conrad Roure, Manuel Lasarte, Rosend Arús, Apel·les Mestres. pàg
«Catalunya Roja»
Òrgan del Partit Comunista de Catalunya.

- Consignes per al Primer d’Agost, pàg 215.
«La Corona»
Periòdic de tendència liberal que es publicava a Barcelona. pàg
«La Corona de Aragón»
Diari progressista, de tendència federal, que es publicava a Barcelona. pàg.
«El Cuartel General»
Periòdic publicat pels carlins catalans. pàg.
«El Estado Catalán»
Diari, amb una edició al matí i un suplement, com a segona edició, a la
tarda. El dirigí Valentí Almirall i era el portaveu dels federals catalans
intransigents. Va aparèixer a Barcelona (15 de juliol de 1869) i, després de
dues suspensions governatives i una interrupció per raons d'ordre intern, va
reaparèixer a Madrid (3ª època, 10 de març de 1873), on continuà essent
l’òrgan de combat dels republicans-demòcrates-federals anomenats
separatistes.
- Article de fons (15 de juliol del 1869), pàg
- Federación (15 de febrer del 1870), pàg
- Transacción e intransigencia (1 de març del 1870), pàg.
- La política federal (10 de març del 1870), pàg.
- Nota sobre els federals castellans (10 de març del 1870), pàg.
- Parte política (11 de març del 1870), pàg
- Parte política - ¡Viva Cataluña! (23 de març del 1870), pàg.
- Parte política (7 de maig del 1870), pàg.
- Parte política - El manifiesto de la prensa republicana de Madrid (15 de
maig del 1870), pàg.
- Parte política (21 de maig del 1870), pàg.
- Parte política - La declaración de los diarios republicanos de Madrid. II.
La definición de la - - República federal (22 de maig del 1870), pàg.
- Parte política - La declaración de los diarios republicanos de Madrid. V.
La demagogia y el - - Socialismo (3 d’abril del 1870), pàg.
- Article de fons denunciant que, amb la República, tot continua igual (11
de març del 1873), pàg.
«L'Estat Català» (1922-1923)
Setmanari separatista, dirigit per Francesc Macià, pàg.

«La Federación»
Òrgan del Centre Federal de les Societats Obreres. Farga i Pellicer en fou
director. Amb algunes interrupcions, es publicà des del 4 de febrer del 1869
al 3 de gener del 1874.
- Declaració (4 de febrer del 1869), pàg
«L'Hora»
Periòdic afecte al Bloc Obrer i Camperol.
- El feixisme i les llengües nacionals, pàg.
- Titular, pàg
- Consignes, pàg
- Comunicat del Grup redactor de «L’Hora», pàg.
«La Humanitat»
Òrgan de l’Esquerra Republicana de Catalunya.
- Nota, pàg.
- La democràcia catalana pàg.
- Un Partit, tres conceptes, pàg.
- Missió i destí de Catalunya, pàg.
- Editorial, pàg
- Recordem el mestre, pàg.

«La Independencia»
Diari republicà federal que, en la pugna entre els intransigents i els
possibilistes, procurava de mantenir una posició eclèctica. Entre els seus
redactors hi havia Josep Roca i Roca, Salvador Sanpere i Miquel i J.N.
Roca i Ferreras. Va aparèixer el 2 de març del 1871 i va desaparèixer l’any
1874. Llançava dues edicions diàries: matí i tarda.
- La unidad de legislación (3 de juny del 1871 i 6 de juny del 1871), pàg.
- Nota (6 de juny del 1871), pàg.
- Article de fons (15 de juny del 1871), pàg.
- El poder ejecutivo en la federación (2 de juliol del 1871), pàg.
- El patriotismo social, sèrie de 12 articles, pàg.
- Nota sobre l’idioma (14 de novembre del 1872), pàg.
«L'Insurgent»

Setmanari d’Estat Català (Partit Proletari). Primer número: 18 d’abril del
1932. Últim número vist: el 21 (17 de novembre del 1932). pàg
«Justícia Social»
Òrgan de la Unió Socialista de Catalunya. Apareix el 3 de novembre del
1923. Suspès durant la Dictadura, reapareix l’onze de juliol del 1931. En
decidir-se la constitució del Partit Socialista Unificat de Catalunya es
fusionarà amb «Octubre» i esdevindrà «Justícia Social-Octubre». pàg.
«La Nació Catalana»
Òrgan del Partit Nacionalista Català.
- Manifest, pàg
«El Nuevo Vapor»
Periòdic liberal de tendència republicana i socialista. Substitueix «El
Vapor»; però el desembre del 1836 se n'apoderen els conservadors, se'n
torna a dir «El Vapor» i es converteix en conservador-espanyolista.
- Cataluña (2 de novembre del 1835), pàg.
- Madrid (27 de novembre del 1836), pàg.
- Article (4 de desembre del 1836), pàg
- Article., pàg
«L'Opinió»
Òrgan del Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, format pel grup que
dins l’Esquerra Republicana de Catalunya dissentí dels membres d'Estat
Català i del president Macià. pàg.
- L’Opinió.-Manifest llançat pels militants d’Esquerra Republicana de
Catalunya cohesionats entorn d’aquest periòdic - És a dir, de «L'Opinió».
pàg.
«Periódico Universal de Ciencias, Literatura y Arte»
Editat l’any 1821 pels joves liberals de la Sociedad Filarmónica. pàg
«La Publicitat»
Òrgan d'Acció Catalana Republicana. pàg
- Article, pàg 395.
- La seguretat ciutadana, pàg.

- Una escomesa contra el catalanisme, pàg.
«La Razón»
Diari republicà federal, òrgan dels moderats. Sofrí suspensions
governatives i es pot considerar com a antecessor de «La Independencia».
- La declaración de la prensa republicana (15 de maig del 1870), pàg
- Nuestras aspiraciones (27 de maig del 1870), pàg
«La Renaixensa»
Revista que aparegué uns quants anys amb el títol ortografiat sense la i:
«La Renaxensa». Mai no s’escriví d'acord amb les normes ortogràfiques de
l'Institut d'Estudis Catalans (La Renaixença) perquè desaparegué el
periòdic abans de l'existència de les noves normes. La seva publicació es va
iniciar el dia u de febrer del 1871. A partir del 1881 restà reduïda a una
mena de suplement del diari del mateix nom, un diari que, en la pràctica, ve
a significar una nova època de la publicació. Van col·laborar a «La
Renaixensa» escriptors catalans de totes les tendències. No resulta exagerat
el judicament de l’historiador Tubino, que escrivia que aquesta publicació
forma una veritable enciclopèdia cientificoliterària de la màxima
importància. El paper que aquest periòdic va tenir en el moviment
catalanista és dels més destacats. pàg

«Lo Somatent»
Periòdic republicà federal que aparegué a Barcelona el 24 d’octubre de
1868. Nasqué de la fusió de «La Rambla» amb «La Barretina». Entre els
seus col·laboradors trobem Emili Vilanova, Francesc Matheu i Antoni Feliu
i Codina (Anton Serra), pàg
«El Soviet»
Semanario de oposición comunista de izquierda. Apareix a Barcelona el 15
d'octubre de 1931. A partir del núm. 4 (12 de maig del 32), 2ª. època,
«Organo central de la Izquierda Comunista (Sección Española de la
Oposición Comunista de Izquierda Internacional). Últim núm. vist: l’onzè
(14 de juliol del 1932). pàg.
«El Temps»
Òrgan de la Unió Democràtica de Catalunya.

- El provincialisme, encara, pàg.
- Un oblit essencial, pàg.
- Refusem, pàg
- La rectificació necessària, pàg.
- Nota, pàg
«Tramuntana»
Setmanari aparegut a Barcelona el quinze d’abril del 1913. Salvador Seguí
n’era el director. Entre altres, hi van col·laborar Víctor Foc, Anselmo
Lorenzo i Emilio Polo. pàg
«Última Hora»
- Justícia ràpida, pàg.
«El Vapor»
Periòdic trisetmanal. (Es publicà entre el 22 de març del 1833 i el 28 de
febrer del 1838) Entre altres, hi van col·laborar Joaquim Rubió i Ors, Joan
Illas i Vidal, Pere Mata, Antoni Ribot i Fontserè i Manuel Milà i Fontanals.
Hi va aparèixer l'Oda a la Pàtria, d'Aribau. Sofrí diverses vicissituds;
durant un cert temps prengué el títol de «El Nuevo Vapor» i estigué
controlat pels demòcrates catalanistes amb tendències republicanes i
socialistes. Durant algunes èpoques fou controlat pels conservadors
espanyolistes.
- Article (20 de juliol del 1835), pàg.
- Independencia (20 de desembre del 1836), pàg.
«Lo Verdader Català»
Periòdic de curta duració: del 15 de març del 1843 al 31 de maig de 1843.
Mori per manca de possibilitats econòmiques. Els seus redactors i
col·laboradors han restat en l'anonimat. pàg
«La Veu de Catalunya»
- Editorial, pàg 400.
- Unitat política i sindical a Catalunya, pàg
- Comitè d'enllaç de les Joventuts..., pàg.
- Comitè d'enllaç dels Partits Marxistes, pàg.
- Partit Únic del Proletariat, pàg.
Vegeu «Justícia Social»

