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1. Introducció 

 
a. La premsa satírica, un gènere clau a la Catalunya del primer terç 
del segle XX 

La premsa satírica té una llarga i prolífica història a Catalunya, amb una edat 
d’Or que caldria situar en el primer terç del segle XX, època daurada 
interrompuda primer per la Guerra Civil i, tot seguit, amputada de soca-rel per 
una dictadura que, com tots els règims totalitaris, tenia entre els seus 
incomptables defectes un dèficit important de sentit de l’humor.  

Els noms que vénen al cap a l’hora de repassar les capçaleres més recordades 
d’aquells moments són, per citar-ne algunes, Cu-cut, L’Esquella de la Torratxa, 
La Campana de Gràcia, Papitu o El Be Negre, de vida més o menys llarga i 
més que menys accidentada. Autèntiques joies d’un gènere periodístic que 
mai, amb posterioritat a la Guerra Civil, no ha tornat a recuperar ni la popularitat 
ni el nivell de qualitat d’antany. Com és natural, l’epicentre d’aquesta tradició 

satírica va ser la ciutat de Barcelona, per bé que les publicacions d’aquestes 

característiques van proliferar arreu del territori.  

Un dels exemples d’aquesta premsa satírica off-Barcelona és el del quinzenal 

El Pont de Pedra, publicat a Girona entre 1935 i 1936, del qual se n’havia 

perdut totalment el rastre fins a l’ingrés, la primavera del 2013, d’un número 

solt i d’una col·lecció de set números procedents, respectivament, de les 
donacions a l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) dels exemplars que havien 
pertangut a Jordi Gibert i Gibert i a Joan Rustullet i Bolasell.1 

El Pont de Pedra és una capçalera de vida efímera però de contingut altament 
interessant per acostar-se, entre altres coses, a la vida social gironina de caire 
més popular a l’època republicana. És un exemple de la cinquantena de 
publicacions de premsa de tots els gèneres que l’historiador de la premsa Lluís 
Costa té inventariades a la ciutat durant el període 1931-19392. D’aquestes, 
més de trenta neixen justament en aquests anys i la gran majoria tenen una 
vida efímera, irregular i especialment accidentada a partir dels Fets d’Octubre 

                                            
1 Ajuntament de Girona. Arxiu Municipal de Girona, El Pont de Pedra, 1935-1936.  

2 Costa i Fernàndez, Lluís Història de la premsa a la ciutat de Girona (1787-1939). Girona: 
Institut d’Estudis Gironins, Col·lecció de Monografies de l’IEG, núm. 12, Girona, 1987. 
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de 1934, quan el pronunciament del govern de la Generalitat contra un govern 
de la República espanyola escorat perillosament cap al populisme i les 
posicions anti-republicanes, acaben amb la suspensió virtual de l’autonomia, 
l’empresonament de l’executiu català escollit democràticament i el redoblament 
de la censura. Sigui per les convulsions polítiques, o pels problemes 
econòmics, en el tot el període republicà únicament L’Autonomista i el Diari de 
Girona surten al carrer de manera constant.  

Pel que fa al sector de la premsa satírica, El Pont de Pedra apareix en un 
moment que aquest gènere ha desaparegut dels quioscos gironins, almenys 
pel que fa a les capçaleres locals. “No és una vergonya que pobles de poca 
importància com Banyoles, Palafrugell, Blanes i altres tinguin els seus periòdics 
barrilaires i a Girona faci dos anys que ningú riu?”, s’exclamen els redactors en 
el primer número. Els precedents “barrilaires” a la capital gironina són Clar i Net 
(que després d’una primera etapa al 1917-18, reapareix entre els anys 1931 i 
1933), La Rambla de Girona, Les Voltes de la Rambla, El Corn, i L’Espinguet, 
cap dels quals sobreviu més enllà de l’any 19333. 

El Pont de Pedra, que pren el nom del que aleshores és el centre neuràlgic de 
la ciutat, es publica per primer cop el 7 d’octubre de 1935. L’últim exemplar 
conservat data del 18 de gener de 1936, un mes abans de les eleccions 
generals que posarien fi al conservador i anticatalanista Bienni Negre republicà. 

Com era El Pont de Pedra? De què parlen els seus articles? Qui s’hi anuncia? 
Qui l’edita i hi escriu? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta 
respondre aquest treball.  

 

b. La premsa satírica a la ciutat de Girona 

La llarga i prolífica tradició de la premsa satírica a Catalunya no és patrimoni 
exclusiu de Barcelona, una capital de periodisme bulliciós com la ciutat 
mateixa, sinó que s’emmarca en un gènere periodístic de gran predicament 
arreu d’Europa a cavall dels segles XIX i XX. Girona no n’és cap excepció.  

El treball de prospecció de Lluís Costa, iniciat fa més de trenta anys i que avui 
continua sent una guia de referència per iniciar-se a l’estudi històric de la 
premsa gironina, ens permet recordar algunes de les capçaleres de diferents 
gradacions humorístiques que, amb més o menys dissort, intenten en èpoques 
i contextos polítics diversos fer-se un lloc entre els lectors gironins. La majoria 
tenen una vida breu, brevíssima, però això no és cap característica específica 
del gènere sinó un tret comú a tota la producció editorial de l’època. Fins 

                                            
3 Una breu descripció de totes aquestes publicacions, així com, si és el cas, l’arxiu on estan 
dipositades, es pot trobar a la mateixa obra de Lluís Costa citada en la nota anterior. 
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passada la primera meitat del segle passat fer imprimir un diari és, més que un 
negoci o un espai per a l’exercici de la professió periodística, una eina 
d’agitació i propaganda fonamental per intentar tenir influència política, social, 
comercial o una mica de tot alhora. Així doncs, ja en el socialment convuls 
segle XIX i especialment en el bulliciós primer terç del segle següent les 
impremtes veuen néixer i morir amb absoluta naturalitat i perfecta indiferència 
capçaleres de sensibilitats i objectius diversos, rere les quals no és estrany 
trobar-hi grups de pressió més o menys organitzats, des de centrals sindicals i 
organitzacions patronals a partits polítics o empresaris d’altres sectors a la 
recerca d’influència i notorietat. 

El gran moment d’eclosió de la premsa gironina es produeix, com passa arreu 
de l’Estat espanyol, en plena efervescència liberal, durant l’anomenat Sexenni 
Revolucionari (1868-1874). Així ho explica Lluís Costa: “La ciutat de Girona no 
serà una excepció en l’explosió de periòdics. En sis anys apareixen 22 títols 
(pocs menys dels que s’havien publicat durant quasi 81 anys, dels orígens de 
la premsa fins el 1868).”4  

Els primers rastres de periòdics satírics, fonamentalment de periodicitat 
quinzenal o setmanal, escrits en llengua castellana i poc ambiciosos 
qualitativament, són de la dècada dels 80, amb l’excepció de La Espingarda, 
periòdic “sarcástico-crítico-jocoso de anuncios y noticias” que veu la llum 
breument a les primeries de 1861. Altres capçaleres com Allò (1880), que 
utilitza la llengua catalana; El Arlequín (1883); Lo Rossinyol (1885-1888), que 
es presenta com a “periòdich satírich tradicionalista”, també en català; La 
Cotorra (1887); El Guasón (1894-1897) o Don Joaquín (1897-1899), completen 
la llista de publicacions finiseculars.  

La nova centúria comporta un doble canvi en la història de la premsa satírica 
de la ciutat: el creixement progressiu, tot i la curta durada de la majoria, del 
nombre de publicacions i el salt gairebé total a la llengua catalana. Truytes 
(1906); La Sartén (1907); L’Escorsó (1907) i L’Estisora (1908), són els 
principals precedents de l’època daurada del periodisme satíric gironí, que se 
situa entre 1914 i 1923. Un període que té com a exponents Aigua-forts (1914-
16); Flirt (1914-15); Les Voltes (Quinzenari metafísic-tràgic, venut a l’or anglès) 
(1915); El Burinot (1916); Clar i Net (1917-1933); La Veu de l’Onyar (1923); 
Aigua-cuit (1923-25).  

En paral·lel als típics casos de capçaleres de curta durada, els col·laboradors i 
impulsors de les quals sovint van saltant d’un naufragi a un altre, hi ha el cas 
remarcable de Clar i Net, que amb setze anys als quioscos ha estat la 
publicació satírica gironina de més longevitat i de més prestigi, un fet que no 

                                            
4 Op. cit. p. 31. 
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deixa de tenir mèrit tenint en compte que aconsegueix resistir les estretors 
ideològiques de la dictadura de Primo de Rivera.  

Durant l’etapa dictatorial, tanmateix, veurà la llum una altra capçalera, El 
Senyor Narcís, que amb periodicitat variable serà als quioscos entre 1924 i 
1926. En el trànsit de la dictadura primoriverista a l’època republicana sortirà 
encara un altre nom, El Corn (1930-31).  

A banda de l’idioma (cal pensar que en aquesta època els dos principals diaris 
de la ciutat, El Diario de Gerona i El Autonomista, no es catalanitzaran, o no 
introduiran aquesta llengua majoritàriament, fins l’època republicana), els trets 
que defineixen aquestes publicacions són un humor de caire polític moderat, 
sense posicionaments expressament partidistes i generalment crític amb les 
autoritats locals i amb la premsa més consolidada. 
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La instauració de la República (1931-1939) genera una eclosió de paper imprès 
de caire marcadament partidista. En l’àmbit satíric, la tònica és bastant 
invariable, amb alguns experiments que treuen el cap de forma tan intensa i 
breu com els seus predecessors. La Rambla de Girona (1932); Les Voltes de la 
Rambla (1932-33) i L’Espinguet (1933), en són els fugaços testimonis. Alguns 
d’aquests noms fan notar quin és el centre neuràlgic de la capital gironina en 
aquells moments, l’àgora pública a l’entorn de la qual s’organitza l’activitat 
cívica. 
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        2. El cas d'El Pont de Pedra, quinzenari polític gironí 
 

a. El context polític del naixement del periòdic 

“Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, 
valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En 
ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de 
mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de 
ningún periódico sino por sentencia firme.”5 

El primer número d’El Pont de Pedra arriba als quioscos el 7 d’octubre de 1935. 
El marc polític que l’acull no és tan senzill ni propici com podria indicar el text 
constitucional citat. Des de fa un any, arran dels anomenats Fets d’Octubre, el 
govern de la Generalitat, amb el seu president Lluís Companys al capdavant, 
és a la presó, condemnat per sedició, i a la Generalitat s’hi succeeixen un 
seguit de gestors nomenats a dit per un govern espanyol marcadament 
conservador i reaccionari sorgit de les eleccions de novembre 1933, que 
mantenen el país en estat d’excepció i sotmès, entre altres coses, a 
l’enduriment de la censura prèvia de la premsa. Fins l’abril d’aquell any no 
s’haurà aixecat l’Estat de Guerra, encara molt més coercitiu, però les 
restriccions a la llibertat d’expressió impresa es mantenen amb mà de ferro en 
virtut de la Llei d’Ordre Públic. 

En aquestes condicions l’exercici del periodisme té un risc innegable i més 
encara si es tracta del gènere de la premsa satírica. Els impulsors d’El Pont de 
Pedra no en són cap excepció. En el primer número s’explicita algun problema 
amb la censura que hauria impedit treure el periòdic al carrer en la data 
prevista: 

“Quan per primera vegada va ésser anunciada l’aparició d’El Pont de Pedra, i 
de sobte va ésser retirada la propaganda, una gran gernació anava de bòlid 
intrigada per la insòlita frenada (...) No va sortir el 28 de setembre perquè NO 
ENS VA DONAR LA GANA. (Ho hem dit bé senyor Censor?)”6 

En l’àmbit gironí, la situació política no és menys enrarida. Les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya, l’any 1932, a les comarques gironines en 
consonància amb el que passa a tot el país les guanyen les forces agrupades a 
l’entorn d’ERC, amb onze diputats contra els tres de la Lliga. Això no obstant, a 

                                            
5 Constitució espanyola de 1931, article 34. 

6 El Pont de Pedra, núm. 1, p. 2. 
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la capital gironina les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 
representen un daltabaix per al partit hegemònic català. Els comicis se celebren 
amb alguns incidents a peu d’urna, uns resultats ajustadíssims i reclamacions 
judicials que el Tribunal del Contenciós i Administratiu resol a favor de la Lliga, 
que acaba guanyant les eleccions municipals a Girona per només 47 vots de 
diferència respecte d’ERC.  

La complexa situació política a la ciutat se suma al fet que el novembre de l’any 
1933 a l’Estat s’havien imposat les forces conservadores, configurant un 
govern del populista Lerroux amb el suport de la CEDA de Gil Robles, partit 
situat amb un peu fora de l’obediència republicana. S’obre l’anomenat Bienni 
Negre (1933-1935), especialment regressiu en el terreny social i polític, amb 
una clara voluntat d’involució en l’agenda catalana. La tensió va en augment 
durant tot el 1934 fins que a Astúries esclata una revolució proletària durament 
reprimida. A Catalunya, el president Lluís Companys el 6 d’octubre proclama 
l’Estat Català. La derrota immediata del govern a Barcelona obre un període de 
suspensió de les garanties democràtiques, pràctica suspensió de l’autonomia i 
enduriment del control contra la premsa. 

A Girona, la situació no difereix del tònica general. Així ho explica l’historiador 
gironí Pere Cornellà:  

“El 6 d’octubre de 1934 l’Aliança Obrera, en la seva única actuació  a Girona, 
decretà la vaga general revolucionària i el regidor Joaquim de Camps i Arboix –
cap de la minoria republicana a l’Ajuntament– proclamà l’Estat Català després 
d’haver-se convertit en alcalde gestor. La tropa sortí al carrer, que hom havia 
deixat expressament a les fosques, i procedí a la proclamació de l’estat de 
guerra. Els rebels es resistiren a l’edifici de la Comissaria Delegada de la 
Generalitat, on es produí un tiroteig. Hi moriren Josep Alabau –militant 
d’Aliança Obrera– i el comandant Domínguez Otero –membre de la lògia 
maçònica de Girona–, el qual fou agredit mentre llegia el ban contra els 
resistents. Però la rendició no trigà a produir-se, un cop coneguda la de 
Companys a Barcelona. L’endemà, diumenge, es restablí la normalitat a la 
ciutat i la Lliga es reincorporà al govern municipal. Les forces d’ordre 
practicaren nombrosos registres i detencions entre els membres dels partits 
d’esquerra i els sindicats. El nombre de detinguts va ser tan extraordinari que 
es va haver d’habilitar la fàbrica La Aurora com a presó de tots els sospitosos 
d’haver participat en la insurrecció. En els dies i mesos següents van tenir lloc 
multitud de consells de guerra contra els acusats.”7 

 

Un any després, a la tardor del 1935, a Catalunya l’Estatut d’autonomia està 
suspès i la Generalitat i el Parlament viuen en un estat de letargia amb 

                                            
7 Cornellà i Canals, Pere. “La segona república a Girona (1931-1939)”, AA VV, Segona 
República i Guerra Civil a Girona (1931-1939). Girona: Ajuntament de Girona, 2006, pp. 43-62. 
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dirigents anomenats a dit, mentre que la situació política general ha anat 
degenerant progressivament a la República Espanyola, amb un govern en 
permanent turbulència i una situació d’excepcionalitat que s’ha anat fent 
crònica. Tot i que la suspensió de la censura prèvia no arribarà fins el 9 de 
gener de l’any següent, la premsa es beneficia d’una certa laxitud fruit més de 
la inveterada desídia funcionarial espanyola que no pas de la tolerància. A 
l’ambient es flairen eleccions generals i els partits van prenent posicions. És en 
aquest context que veu la llum El Pont de Pedra. 

 
 

b. “Ací em teniu”. Neix El Pont de Pedra 

“Ací em teniu. Sembla que ens hàgim vist sempre. Fins i tot me n’admiro que 
us faci la meva presentació. Perquè: qui no reconeix EL PONT DE PEDRA? 
Qui no l’ha admirat? Qui no l’ha trepitjat? (...) Vàreu voler batejar-me amb el 
nom d’Isabel II. Però jo no sóc ni Segona ni em dic Isabel. Sóc de PEDRA. No 
diré que tingui el cor de pedra, perquè si alguna cosa tinc són ulls. Tinc tres ulls 
com tres catedrals. I per sobre aquests ulls gloriosos hi passa la ciutat sencera. 
Tots els grans aconteixements que han sotsmogut la vida de Girona s’han 
escolat per damunt de la meva esquena que s’aguanta i glorifica damunt 
d’aquests ulls de què parlo (...) Doncs bé: si la Ciutat sempre m’ha tingut per 
cosa principal i ella ha vingut a mi des d’Isabel II, just és que ara jo m’escampi 
per la Ciutat encara que només sigui per a distreure’m de totes les injustícies 
que m’han fet omplir el meu riu d’immundícies que maten totes les carpes (...) 
de les injustícies que em feren amb els jardinets immortals8 i de les que em 
volien fer amb aquella famosa plaça mercat (...)” 9  

Amb aquest article principal que arrenca a la primera pàgina, intitulat “Ulls del 
pont (pòrtic)”, els impulsors d’El Pont de Pedra delimiten el seu terreny de joc 
periodístic. Segons es desprèn del mateix text, que continua a l’última pàgina10, 
els ingressos per publicitat, (reflectits en un nombre gens menyspreable de 36 
insercions en el número inaugural) garanteixen la continuïtat del periòdic: 

“Vist l’èxit de ´virules´ -força propulsora de totes les coses d’aquest món- assolit 
amb el primer número, estem disposats a fer un sacrifici o un “tour de force” i 
que el proper número sigui extraordinari. Tot just neix i ja vol imitar els grans 
rotatius –Diari de Girona, Autonomista, Heraldo de Gerona- direu molts! Però 
no és això, no. El que passa és que ens hem adonat que la nostra ciutat cada 
dia va creixent en tots els aspectes. (Es fan cases noves, les botigues fan 
reformes, s’engrandeixen, l’esport puja, l’aigua de l’Onyar baixa...més bruta 

                                            
8 Els jardinets a la llera del riu, en el primer tram del carrer del Carme. 

9 La plataforma del mercat és un projecte no realitzat que havia de situar-se aproximadament 
on avui hi ha la plataforma de la plaça Catalunya, construïda a principis dels anys 70 del segle 
passat. 

10 En aquesta època era habitual que la maquetació i composició dels articles llargs fes aquests 
salts de pàgina que dificulten la lectura.  
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cada dia, etc) Dintre de la crisi mundial, Girona prospera. Però prospera en tot 
menys amb periodisme, vet-ho ací. No és una vergonya que pobles de poca 
importància com Banyoles, Palafrugell, Blanes i altres tinguin els seus periòdics 
barrilaires i a Girona faci dos anys que ningú riu? Al publicar El Pont de Pedra 
ens hem proposat omplir aquest buit. Algú ens va indicar que el temps no era 
adient per a periòdics del caire del Pont de Pedra 11 (...) Sortosament el nostre 
entusiasme no ha defallit i com que som tossuts com una banya de marrà, fem 
sortir EL PONT DE PEDRA (...) El proper dia 26 volem presentar al públic 
gironí EL PONT DE PEDRA habillat de Festa major, amb el vestit de menjar 
crema. Reconeixem que és seriós això de fer un extraordinari d’una publicació 
nada de quinze dies, però ja hem dit més amunt que Girona no podia continuar 
més temps sense tenir un periòdic satíric. Els forasters que vinguin per fires no 
se’n sabran avenir que a la nostra ciutat es publiqui un ´magazine´. El primer 
número ha sigut fet a cops de puny, gràcies als ensurts que hem tingut, però no 
volem que passi el mateix amb el que ve. No escatimarem massa grisa, no 
escatimarem ´virules´. Guardarem el nostre extraordinari de Fires com es 
guarda la dent del primer nano, com en Pérez-Xifra guarda la ´pasta´12, com es 
guarden les pessetes de la República (...) Espolsarem la nostra caixa craniana 
perquè les idees ens surtin més clares (...) perquè oblideu durant una estona la 
crisi, el conflicte italo-etíop, l’amenaça de guerra mundial i les trifulgues 
familiars. Demà mateix els nostres redactors i dibuixants començaran a 
treballar com a etíops i suaran tinta pekinesa perquè l’extraordinari d’El Pont de 
Pedra sigui interessant com Greta Garbo.”13 

En aquesta presentació s’hi prefiguren alguns dels temes estrella del diari, com 
la guerra d’Abissínia, el cinema o la xafarderia i escarni sobre personatges 
locals. Hi ha, també, espai per a l’auto-ironia, com la que clou aquest mateix 
llarg article de presentació: “Quan surti l’extraordinari segurament ja s’hauran 
acabat els tràmits que està fent el nostre Director prop de Jean Alloucherie14 
perquè trenqui amb La Humanitat i sigui el nostre corresponsal de guerra a 
Abissínia. Tot serà qüestió de francs.” 

En el primer número, que sense cap mena de dubte és el que conté un nivell 
estilístic més brillant de tots els analitzats, hi trobem més declaracions 
d’intencions, ara culturals: 

“Heu-nos ací disposats a la feixuga feina de sospesar quinzenalment el pes 
específic de tots els avorriments, siguin o no diumengers i siguin o no 
digeribles. Des del film doblegat -vulgus doblatge- fins aquella mena de cos 
bellugadís i rebregat que amb una mica de bona voluntat hom se’l pot 
empassar com una vedette o una girl de tercer rengle (...) En quant a teatre i 

                                            
11Cal recordar que el periòdic surt en ple Bienni Negre.  

12 Pérez-Xifra, industrial de la ciutat. 

13 “Els ulls del Pont (Pòrtic)”, El Pont de Pedra, núm.1, p.1 (1935) 

14Jean Alloucherie (Montreuil-sur-Bois, Seine-Saint-Denis, França, 1905 - Gibraltar, 1961). 
Periodista i escriptor, corresponsal del diari francés L’Humanité. 
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sarçuela desitjaríem si no és demanar massa que per Fires se’ns fes empassar 
alguna estrena. Ja estem tips de la mateixa mercaderia encara que sigui amb 
diferent embalatge. Estarien força bé en el seu sí la López Heredia i l’Asquerino 
amb “La mujer que se vendió”, o bé la Xirgu amb Yerma, i en quant a Sarsuela, 
La del manojo de rosas”. 

També inclou crítica de mitjans de comunicació, tota una novetat a l’època: “No 
oblidarem tampoc, de fer passar per la bàscula els nostres programes 
radiofònics de la no menys nostra emissora EAJ 38.” 

La redacció del periòdic, com es pot veure, promet una crítica despietadament 
humorística: “En tot prometem ésser injustos en la nostra tasca. Des d’ara ens 
fem el propòsit de què la nostra ploma segueixi el més pur guiatge de la 
injustícia. Farem broma!”. I la broma no es fa esperar, amb una secció que es 
diu “Rierencs” en la que els còdols simbòlics són llançats, mai millor dit, amb 
frases lapidàries: “El tenor Grabulosa encara canta per ràdio. Ni a casa es pot 
estar tranquil.” 

Un altre exemple, en aquest cas dramatitzat: 

- I de teatre amateur què m’en diu? 
- Ah, però hi ha una formació d’aficionats a Girona? 
- Si home –ai gràcies a Déu!- i he sentit a dir que volien fer el Tenorio. 
- Ai, pobre home. 
- El director? 
- No, en Zorrilla, semblarà que li fan l’autòpsia. 
- Per què? 
- Ah, vostè dirà. Imagini’s que una vegada mort i transcorreguts uns anys el 

vinguin a molestar i a donar-li disgustos” 

Amb aquestes petites mostres s’evidencia que El Pont de Pedra conté 
fonamentalment d’humor blanc, tot i que alterna la facècia lleugera amb alguna 
referència escrita amb to més picant tot i que igualment inofensiu:  

“L’altre dia un burot al preguntar a una dona si portava llet sense ésser de la 
Central, aquella va contestar afirmativament i aleshores, quan el burot va 
demanar-li on la duia per incautar-se’n, ella amb tota naturalitat va senyalar-se 
un lloc femení cent per cent i de primera necessitat en la lactància. El burot a 
hores d’ara encara no s’ha refet.”15 

 

c. Com era El Pont de Pedra? Característiques tècniques 
 

                                            
15 El burot era un funcionari municipal encarregat de cobrar els drets d'entrada de certs articles, 
normalment queviures, a l'entrada de pobles i ciutats, durant el segle XIX i fins als anys 
seixanta del segle XX. 
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El nou periòdic gironí surt al carrer escrit íntegrament en català en un moment 
en que la llengua està força normalitzada en l’àmbit de la premsa, per bé que 
encara alguna capçalera important, com L’Autonomista, considerat un 
estendard del catalanisme, tot i haver catalanitzat el nom i la majoria dels 
continguts des de l’any 1933, publica encara continguts en castellà. Aquest fet 
des de les pàgines d’El Pont de Pedra s’utilitza per ironitzar sobre el diari dels 
Rahola qualificant-lo, per exemple, com  “el nostre cordial confrare bilingüe i 
màrtir”16.  
 
El Pont de Pedra es defineix com a “periòdic satíric quinzenal”, per bé que 
mirant les dates dels set números localitzats es pot comprovar que es tracta 
d’una periodicitat aproximativa, doncs els seus impulsors no arriben a 
estabilitzar mai un mateix dia de la setmana per a la sortida, la qual cosa és un 
símptoma probablement de la fragilitat del projecte. Així, el primer número 
apareix el dilluns 7 d’octubre i el segon un dimecres, mentre que els dos 
següents surten en dissabte; el cinquè en dilluns; el sisè en divendres, i el setè 
arriba al quiosc un dissabte, el dia que podríem considerar més regular perquè 
es repeteix en tres ocasions. Aquesta inconstància no és excepcional, i a la 
pròpia premsa gironina trobem algun precedent que converteix les dificultats en 
un motiu d’auto-ironia, com per exemple la publicació El Senyor Narcís (1924-
26), que es publica inicialment anunciant “surt els dissabtes” per, al cap d’uns 
números, acabar especificant “surt quan vol i pot”.17 
 
Una causa d’aquesta inconstància pot ser el canvi d’impremta que també es 
detecta en la curta vida de la publicació. Segons figura a la contraportada, el 
primer número es tira en una impremta sense especificar situada al número 5 
del carrer de la Rutlla, on els editors també situen la redacció i administració del 
periòdic. Els següents quatre números, en canvi, també segons s’indica en el 
mateix rotatiu, acrediten la redacció, administració i impressió al carrer Álvarez 
de Castro número 7. Finalment, el número 6 i el 7 tornen a ser domiciliats i 
impresos a l’adreça esmentada del carrer de la Rutlla. Una consulta al Llibre de 
matrícula de contribució industrial de Girona permet identificar quines són 
aquestes dues impremtes. El titular de la situada al carrer de la Rutlla és Salvi 
Lladó Avellí, que declara tenir una màquina Minerva als números 3 i 5 de 
l’esmentat carrer. Al número 7 del carrer Álvarez de Castro hi trobem registrat 
Joaquim Ginés Masjoan, que declara dedicar-se a aquesta professió i dóna 
d’alta una màquina impressora de mil fulls.18 L’adreça d’una de les impremtes i 
el nom d’un dels impressors seran claus per mirar de plantejar, al final d’aquest 
treball, una hipòtesi sobre la identitat dels impulsors d’El Pont de Pedra. 

                                            
16 El Pont de pedra, 1935-11-30, p. 4. 

17 Costa, Lluís, op. cit, p. 199. 

18 Arxiu Històric de Girona. Fons Delegació Provincial de Girona del Ministeri d’Hisenda. Llibre 
de matrícula de contribució industrial de Girona, 1934 i 1936.  
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Si la periodicitat és aproximada, la paginació és irregular, doncs oscil·la entre 
les vuit planes del segon número i les setze de l’especial de Fires que es 
publica el 30 d’octubre d’aquell 1935 (tot i que els editors destaquen 
erròniament que el número consta de 20 planes). La paginació més freqüent és 
de 12 planes, en quatre números. La política de preus, en canvi manté una 
regularitat matemàtica. Tots els números es venen a 25 cèntims l’exemplar, tret 
de l’especial de Fires, que val 30 cèntims perquè té una paginació superior. No 
es pot negar als audaços impulsors de la publicació una voluntat inqüestionable 
de perdurabilitat, doncs en tots els números anuncien una oferta de 
subscripció: 1,50 pessetes per un trimestre i 3 pessetes per mig any, mentre 
que l’abonament anual té un cost de 6 pessetes. Com es pot comprovar, es 
manté el preu fix de cada exemplar independentment del període subscrit, 
sense cap concessió avantatjosa a la fidelitat. Feta una anàlisi comparativa 
amb altres publicacions similars de l’època, es pot concloure que el preu és 
l’habitual per a publicacions de premsa d’aquesta època. 
 
 

                       
 
 
Quant a les característiques de maquetació, la capçalera, que alterna com a 
colors corporatius el vermell, el verd i el gris (la impressió és a dues tintes 
només a la portada i a la contraportada), presenta un disseny auster però 
modern per a l’època, amb un estil de lletra fresc i una composició original 
sense majúscules i amb dos cossos de lletra diferents. La compaginació és a 
tres columnes, tret de la portada, que presenta doble columna i que, com és 
habitual en la premsa de l’època, no té la funció de presentar les notícies de 
l’interior com passa en la premsa actual, sinó que és una primera pàgina amb 
contingut informatiu autònom.  
 
Pel que fa a la presència d’elements gràfics, hi ha una utilització generosa dels 
acudits, de vinyeta única, i la caricatura, uns elements periodístics que seran 
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analitzats més endavant. Les úniques fotografies publicades (en l’època l’ús de 
la fotografia de premsa és encara força escadusser) figuren en sengles 
insercions publicitàries: la de l’orquestrina Broadway Jazz Girona, en un anunci 
del representant Joan Bellsolá, i una imatge de la pastisseria Roca de la 
cantonada dels carrers Abeuradors i Mercaders. El Pont de Pedra és, per tant, 
un diari de factura senzilla però amb tocs d’originalitat i imaginació en alguns 
elements del disseny gràfic.  
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d. Els anuncis i els anunciants 
 
L’espai destinat a la publicitat en el millor dels casos ocupa aproximadament un 
terç de l’espai total del número. La majoria d’insercions són de factura senzilla i 
purament informativa. En alguns casos el text publicitari es presenta entre línies 
amb un lleuger canvi de cos o d’espaiat, sense ni tan sols requadrar per 
diferenciar de la resta de la peça periodística. Tanmateix, hi ha anunciants 
envien les insercions ja maquetades, algunes amb una factura realment 
interessant i elaborada, perquè els mateixos dissenys es poden trobar en altres 
diaris, un fet que mostra una certa professionalització de la gestió de la 
publicitat almenys en origen. Així doncs, entre els anuncis també hi trobem 
il·lustracions i logotips comercials, alguns dels quals han arribat sense 
variacions de disseny al segle XXI, com el de la camiseria Arxer, la camiseria 
Pujadas de la Rambla, o l’establiment de betes i fils La Moda. 
 
                                 

 
 
Destaca molt especialment el fet que la immensa majoria dels anuncis utilitzen 
la llengua catalana, un fet que no es dóna en la resta de publicacions de 
l’època consultades. Sense anar més lluny, en els dos diaris de més tirada de 
l’època, L’Autonomista i el Diari de Girona hi ha un ús molt més freqüent del 
castellà en la publicitat.  

 



  
 

  
 

Els establiments que s’anuncien en aquesta publicació són pràcticament tots 
del centre de Girona, excepte el sabó Jabalí i els Xampanys Freixenet. Aquest 
últim, això no obstant, s’anuncia per mitjà de Francesc Callicó, el seu viatjant a 
Girona.19 A les esmentades cases Arxer, Pujadas, o La Moda, s’hi afegeixen, 
només per citar-ne una llista representativa de la varietat de comerços 
anunciats, la Perruqueria per a senyors Eduard Sitges, de la Plaça Marquès de 
Camps; la Sastreria Coll, de la Cort-Reial; la Casa Dorca, “llanes, perfumeria, 
mitges i moneders”, al número 19 del carrer Argenteria; Mateu Bonmatí i cia. 
(“Banca-borsa-canvi”), a la plaça de la República, 12; reparacions de cicles 
Piferrer; lleixius Berenguer; Casa Met, casa de menjars, a l’avinguda Ramon 
Folch; la Tintoreria El Sol, a la Rambla Verdaguer, 13; J. Puig Pastisser, a la 
Rambla; o Cicles Vendrell, a la Plaça Marquès de Camps.  
 

                    
 
 
La majoria dels anunciants fan una descripció succinta del seu producte o 
establiment, però també hi trobem alguns eslògans més o menys reeixits, com 
l’esmentat Pujadas, “un nom que és garantia de gust, qualitat i preu”; o el 
fotògraf Barber, que recorre a la clàssica fórmula del rodolí: “On se retrata la 
gent? A can Barber, naturalment”20 En el cas del doctor Narcís Figueres 
Rexach, l’anunci va acompanyat d’un acudit que, potser en sintonia amb el 
contingut del periòdic, recorre a l’humor macabre, amb un grup de metges a la 

                                            
19 El Pont de Pedra, 1935-10-7, pp. 3-4. 

20 El Pont de Pedra, 1935-10-7, p. 3. 
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sala d’operacions conversant animadament prop d’una galleda d’on sobresurt 
una cama amputada.                 
 
Cal destacar també la inserció d’alguns anuncis amb l’estratègia del val de 
descompte, com el que fa la coneguda casa de fotografia Foto-Lux, situada a la 
plaça de l’Oli, que ofereix tres retrats i una ampliació a un preu especial a qui 
porti el val retallat21.  
 
Pel que fa a l’anàlisi de la publicitat es pot concloure que els editors d’El Pont 
de Pedra aconsegueixen una considerable cartera de clients i que troben els 
seus anunciants entre els comerços de la ciutat més que en les grans marques, 
i que les insercions combinen el pur utilitarisme amb espurnes de notable 
creativitat i algunes mostres de visió comercial més enllà de les fórmules 
rutinàries.  
 

 

 

                                            
21 El Pont de Pedra, 1936-3-1, p. 3. 
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e. Les principals seccions 

El primer número de la publicació revela clarament l’estructura que seguirà en 
les subsegüents aparicions al quiosc, amb poques incorporacions en els 
números posteriors. Els redactors del periòdic aprofiten fins l'últim racó del 
paper per introduir elements jocosos, sovint sota l'aparença d'informació veraç 
que en realitat és pura inventiva humorística. En els números posteriors van 
naixent i morint petites seccions, però l’estructura més habitual es basa en un 
grapat d’apartats recurrents que es descriuen a continuació. 

 
I. El servei meteorològic 

Una de les seccions fixes aparentment menys transcendental però segurament 
la més hilarant és el Servei meteorològic, que figura en els set números 
conservats a la contraportada. Un lloc destacat i visible. En realitat, però, en 
aquestes ratlles ni es presta cap servei ni es tracta la meteorologia des d'un 
punt de vista real. Un exemple: 

"A Catalunya a les 8 del vespre. Domina el temps variat i nuvolós. Es registren 
trons i llamps que vénen de l’estranger on les precipitacions oscil·len entre 20 i 
25 quilos de pedregada. Temperatura màxima al Grapat22: 69. Temperatura 
mínima a la piscina: 5. Pressió atmosfèrica: carregada a Itàlia. Classe de 
núvols: Abissínics. Estat de la mar: minada. Estat de Gibraltar: estret." 

Com es pot veure, doncs, els jocs de paraules i les associacions d'idees amb 
aspectes de la realitat política i social gironina i internacional (en aquest cas, la 
campanya d'Abissínia de Mussolini) són la base d'aquest espai realment 
imaginatiu que transita de la ironia al sarcasme passant per l'absurd. 

 
II. Els esports 

Si el peculiar servei meteorològic transita en el terreny de la ficció absoluta, el 
cas de la informació esportiva, en canvi, segueix l'actualitat de manera estricta. 
L'aportació en aquest cas, és un estil hilarant en les cròniques dels partits i en 
el tracte sobre l'actualitat dels principals esports en voga aquells anys a la 
ciutat, tot englobat a la secció "El pont esportiu". El Girona FC, fundat uns anys 
abans (1930) i en aquells anys un dels equips punters de Catalunya, centra la 
majoria de les informacions. Les cròniques dels partits són destraleres i 
inclements amb els jugadors, els quals són l'objectiu freqüent de burles 

                                            
22 El grapat era el malnom que rebia la sala de ball El Globo, freqüentada per les classes més 
populars i situada en el xamfrà del carrer Figuerola amb el carrer Bonastruc de Porta. 
Posteriorment va ser ocupat per un taller mecànic que encara avui en conserva el nom, tot i 
que en un emplaçament nou des que l’edifici va ser enderrocat l’any 2007. 
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amables i no tan amables. Els noms dels futbolistes són de vegades esmentats 
i altres citats amb algun malnom o característica que el lector de l'època coneix 
perfectament. Els rivals del conjunt gironí són descrits també amb apel·latius 
inventats, tot i que una consulta ràpida a la premsa gironina contemporània ens 
permet identificar fàcilment a quin club correspon cada malnom. 

Així, la classificació de l'aleshores màxima categoria catalana que es publica el 
dia 29 d'octubre és: 

“Equip dels onze mil i pico, 16 punts  
Els sardines de la costa, 9 punts.  
L'equip més car del món, 7 punts.  
El coco del Vallès, 6 punts.  
L’equip dels cuatro gatos, 5 punts. 
L’equip del déu dels llamps, 5 punts” 

Els equips reals que s'amaguen sota aquestes pintoresques denominacions, 
són: 

“FC Barcelona 16 punts 
Badalona  9 punts 
Girona 7 punts 
Sabadell  6 punts 
Espanyol 5 punts 
Júpiter 5 punts”. 23 

La informació esportiva ocupa un espai molt destacat a El Pont de Pedra, 
habitualment en la doble pàgina central de la publicació. En el primer número 
novament trobem una declaració d'intencions sectorial: 

"Esportius, salut! Ara, si fóssim un periòdic seriós, us diríem tot allò de que 
venim a omplir un buit etc. Nosaltres, però, conscients del nostre deure, i 
convençuts alhora de que el públic ja se sap de memòria totes aquestes 
presentacions solament us direm: nosaltres venim a posar una mica d’ordre, o 
si voleu desordre, a aquest immens pall-mall de l’esport gironí. Per les nostres 
planes passaran per l’adreçador tots els que s’ho mereixin sense distincions de 
les faunes, flores i demés espècies del globus terraqui." 

La crònica esportiva també recull, entre altres disciplines, resultats de 
waterpolo, atletisme i fins i tot algunes hilarants cròniques sobre els 
entrenaments de natació de l’equip femení a la piscina de la Devesa, una 
instal·lació esportiva i lúdica estrenada mesos abans i en aquells temps un dels 
equipaments més celebrats de la ciutat. També es fa referència a la 
competència entre el CN Girona i el GEiEG, dos clubs aleshores amb pocs 
anys de vida que inicien el seu camí marcant una gran rivalitat ciutadana. 

                                            
23 La classificació correcta s’ha consultat a L’Autonomista, 1935-10-21, p. 2. 
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III. Els espectacles. Cinema i teatre 

En la Girona dels anys 30 el cinema és un dels principals entreteniments 
socials, sinó el principal. La prova n'és que en una ciutat de poc més de 23.000 
habitants24 l'any 1935 hi ha oberts tres grans establiments amb programació 
fílmica estable: el Teatre Albéniz; el Gran Via i el Coliseu Imperial, tots tres 
situats a l'entorn de la Plaça Independència, durant molts anys anomenada 
popularment plaça dels cines. Els redactors d'El Pont de Pedra no se'ls escapa 
aquesta apreciació i els comentaris prescriptius i/o crítics sobre les principals 
novetats de la cartellera no hi falta, això sí, passada pel sedàs humorístic i 
signat amb pseudònims com L'acomodador o Ego Bum: 

"Teatre Albéniz. Contra el imperio del crimen. Heu-vos ací una pel·lícula 
interessant, que entre calfreds d'emoció contemplàrem atrapats a la butaca. És 
de gangsters però no us penseu que sigui una truculència més dels americans, 
només cal dir que és James Cagney el protagonista. Val la pena de veure-la. 
Ens ha estranyat que aquest cine retirés tan aviat dels programes La alegre 
divorciada. Sempre passa el mateix, quan fan quelcom de bo. 

Cinema Gran Via. Tres lanceros bengalíes. Amb tota franquesa, tinguérem un 
desengany quan veiérem aquest film. N'havíem sentit parlar tant, s'havia fet 
tanta propaganda i havíem tardat a veure-la que una vegada vista ens ha 
deixat una sensació de cosa incompleta, com si diguéssim un regust de 
simfonia inacabada. Estem segurs que amb Las cruzadas no ens passarà el 
mateix. Per crítiques d'amics sabem del cert que aquest film gegantesc de 
Cecil B. de Mille deixarà un record agradable a tots els que el vagi a veure."25 

Sorprèn en aquest apartat cultural com, en els inicis del cinema sonor (la 
generalització comercial de les pel·lícules parlades a Catalunya es produeix 
durant la primera meitat dels anys 30), els crítics d'El Pont de Pedra esperonen 
un debat que, passades vuit dècades torna a ser ben viu: 

"A veure quin serà el dia que ens serà possible veure totes les pel·lícules en la 
seva còpia original. És un prec que traslladem als senyors empresaris de 
Girona. Si ens volen fer detestar el cinema, projecteu films doblats."26 

L'interès per la cultura no es limita al cinema, com es desprèn d'aquesta nova 
declaració d'intencions que trobem en el primer número:  

"Heu-nos ací disposats a la feixuga feina de sospesar quinzenalment el pes 
específic de tots els avorriments, siguin o no diumengers i siguin o no 
digeribles. Des del film doblegat –vulgus doblatge- fins aquella mena de cos 

                                            
24 Clara i Resplandis, Josep. Les eleccions municipals del 1931 a Girona. Barcelona: Col·lecció 
Episodis de la Història, núm.198, Rafael Dalmau ed., 1975. 

25 El Pont de Pedra, 1935-11-16, p. 4. 

26 El Pont de Pedra, 1935-11-30, p. 11. 



Carles Ribera 
 

 24

bellugadís i rebregat que amb una mica de bona voluntat hom se’l pot 
empassar com una vedette o una girl de tercer rengle (...) En quant a teatre i 
sarsuela desitjaríem si no és demanar massa que per Fires se’ns fes empassar 
alguna estrena. Ja estem tips de la mateixa mercaderia encara que sigui amb 
diferent embalatge. Estarien força bé en el seu sí la López Heredia i l’Asquerino 
amb La mujer que se vendió, o bé la Xirgu amb Yerma, i en quant a sarsuela, 
La del manojo de rosas." 

 
IV. La informació municipal i la crònica rosa: "Rierencs" i "Jardinets" 

Amb una denominació gens innòcua, Rierencs, el llançament d'invectives 
relacionades amb la política municipal gironina toca les principals polèmiques 
del moment, des de la gestió de les aigües potables al sanejament i 
canalització de l'Onyar, passant pel projecte de la Central Lletera, de gran 
importància en aquell moment. La secció també dedica una atenció especial a 
les picabaralles partidistes locals. De les crítiques punyents no se'n salva 
ningú, ni l'aleshores ja exalcalde i exministre i líder local d'Esquerra Miquel 
Santaló27, en aquells moments diputat a Corts: "Hem vist al senyor Santaló 
passejant per Girona acompanyat de la corresponent guàrdia personal. Caram 
quin luxe, senyor Santaló! Tant que us estimen els gironins i tantes 
precaucions!"28 

L'alcalde Tomàs, de la Lliga Catalana, tampoc se salva de la ploma afilada dels 
gasetillers:  

"El gentleman Sr. Tomàs, durant aquests últims dies ha donat vàries proves de 
reforma i embelliment a la nostra ciutat. Per lo vist no solament ha estat inspirat 
sinó il·luminat -que consti que no ens referim a la nova instal·lació elèctrica de 
la Rambla Verdaguer. Ens ha canviat els trajos antiquats i estantissos del 
nostre cos de guàrdies urbans per uns altres de forma i color d'última moda. Els 
interessats –els guàrdies, no els trajos- estan que no s'hi veuen de contents."29 

La xafarderia dramatitzada també ocupa lloc destacat en aquest apartat: 

"Al pont de Pedra vàrem sentir el següent diàleg: 
- Sembla mentida que a Girona encara no hi hagi telèfon automàtic. 

Segons diuen és una meravella. 
- Ca, home, ca, hi han moltes desventatjes. 
- I en la forma actual vol dir que no n'hi han? 

                                            
27 Miquel Santaló i Parvorell (Vilaür, Alt Empordà, 2 de desembre de 1887 – Guadalajara, 
Mèxic, 1 de gener de 1962) fou un geògraf, pedagog i polític. Va ser alcalde de Girona (1931-
33), conseller primer de la Generalitat (1933-34), diputat a Corts (1931-1939) i ministre de 
Comunicacions de la República (1933). Un cop a l'exili, va ser nomenat Ministre d'instrucció 
pública. 

28 El Pont de Pedra, 1936-01-18, p. 8.  

29 El Pont de Pedra, 1935-10-30, p. 10. 
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- No, vol callar. Sencillíssim. Vostè demana un número a la Central i al 
cap de dues hores ja estarà llest. 

Nosaltres després d'escoltar això vàrem demanar a Sant Telèfon que els 
perdonés i que es fés el sord."30 

Menys transcendents però força més punyents per als destinataris són les 
floretes que es llancen des de la tribuna anomenada "Jardinets" en relació als 
festejos i xafarderies amoroses del moment, la qual cosa converteix aquesta 
secció en una mena de crònica rosa gironina. Escarni i alguns cops humiliació 
que es publica amb noms i cognoms de gironins i gironines que ben segur que 
passen més d'un mal tràngol en veure’s protagonistes de xafarderies o rumors 
de l’estil “sembla que faran carambola la Mercè Maduell i en Frigola”.  

El format d'aquesta secció es basa en petites gasetilles descarnades. Molts 
gironins d’avui encara hi podran reconèixer parents seus o coneguts dels seus 
ancestres. Alguns exemples:  

"Hem observat que la gentilíssima Roseta Comas continua les mai prou 
interessants relacions amb aquell hereu de Vilobí. És de pensar que arribaran 
a...Roma, puix segons rumors és traidició en la família pescar marit...amb 
pasta." 

"Es d’estranyar que en Brugada no es deixi veure com abans. Serà que les 
exhibcions del Grup E. Augmenten o bé que una damisel·la de Guíxols l’ha 
fletxat. Misteri!" 

"En Farró ben mirat és un brau defensor de dues coses: de la porteria del 
Girona F.C. I d’una nineta de sobre la casa Singer." 

"L’Assumpció Irla i la Finita Villà, úniques proveïdores de dos importants 
establiments de bellesa americans, segons sembla, acabaran elles soles les 
existències, i fins cal assegurar, els propietaris de dites cases de segur es 
retiraran per rics." 

Un espai, en definitiva, destinat a la xafarderia entre jocosa i maliciosa sobre 
una Girona despreocupada i amb ganes de gaudir en la qual el jovent gironí del 
moment es veu reflectit a bastament, algunes vegades, cal suposar, a 
contracor fruit dels comentaris indiscrets, picants o comprometedors dels 
redactors. 

 

                                            
30 El Pont de Pedra, 1935-10-30, p. 10. 
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V. Seccions d'autor: "Objectes perduts", "Capols literaris..." 

Més enllà de les seccions esmentades, en els set números de la col·lecció d'El 
Pont de Pedra apareixen altres espais de menor importància que són emprats 
com a excusa per fer broma i ironitzar sobre diversos aspectes.  Així, trobem 
els "Pomells literaris", que vénen a satiritzar els certàmens poètics promoguts 
des d'altres diaris com L'Autonomista, i que els promotors d'El Pont de Pedra 
utilitzen com a vàlvula d'escapament per a la poesia satírica. D'entrada, trobem 
les bases del concurs, que es repeteixen en tots els números per si hi ha algun 
candidat al premi que s'ha despistat: 

"Condicions per a col·laborar en aquesta secció: 

1. Els treballs tindran que ésser escrits en català. No acceptarem els que 
vinguin amb esperanto o morse. 

2. Tindran d'ésser més curts que les novel·les d'Ortega i Frías. 31 
3. La lletra, millor que sigui clara i, si pot ésser, que no es baralli la redacció 

amb l'ortografia. 
4. Tot escrit tindrà que venir acompanyat del cupó que adjuntem, del contrari i 

a una velocitat de 130 l'acompanyarem a Cowes a fer regates."32 

Els "Objectes perduts" són petites engrunes satíriques sobre temes diversos, 
bàsicament acudits: "He perdut una sogra Rosor, no porta collar ni morrió. 
Respon pel nom de Bruixa. Encara que es tracti d'un record de matrimoni, no 
es gratificarà la devolució. No cal que us digui el carrer."33 

 

VI. Crònica internacional. 

Les ambicions expansionistes del feixisme italià van portar Mussolini a diverses 
campanyes contra l'aleshores imperi etíop governat per Haile Selassie, una 
zona geogràfica africana coneguda també com a Abissínia, per la qual cosa un 
dels conflictes, que va tenir lloc entre l'octubre del 1935 i la primavera del 1936, 
és conegut com a Segona Guerra Italo-etiòpica, o, més popularment, com a 
campanya d'Abissínia. Aquest conflicte va ser molt seguit en la premsa 
europea de l'època, i va provocar una forta polarització entre els partidaris 
d'uns i altres, en forma de disputa de paper similar a la que, 
contemporàniament, podem trobar entre pro-israelians i pro-palestins. Els 
impulsors d'El Pont de Pedra no són aliens a aquest aspecte de l'actualitat i 
publiquen articles destacats per mantenir al lector informat... amb cròniques 

                                            
31 Ramón Ortega y Frías (Granada, 1925- Madrid, 1883). Autor de novel·la històrica de fulletó, 
un gènere molt popular a la premsa del XIX. Se li coneixen més de 150 títols. En aquells 
moments L’Autonomista publicava una de les novel·les per lliuraments d’aquest autor. 

32 El Pont de Pedra, 1935-11-16, p. 7. 

33 El Pont de Pedra, 1935-10-30, p. 9.  
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totalment inventades que no fan altra cosa que aportar una visió surrealista i 
crítica del conflicte, com mostra, per posar un exemple, aquest article 
memorable, publicat en l'edició del 16 de novembre de 1935, en ple apogeu del 
conflicte real: 

 

 
 

 
La guerra a Etiòpia 

"Addis Abeba 25.- Es desmenteixen les notícies referents a la presa d'Adua per 
forces italianes.  
"Roma. 25.- Es confirma que aquest matí ha sigut presa la població d'Adua. 
Amb aquest motiu les tropes han cantat varis himnes patriòtics. Es suposa que 
continuaran cantant fins el període de pluges. 
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"Ginebra 13 (Societat de Nacions).- S'ha trobat a la fi la població d'Adua que 
tant s'havia cercat. És a mà esquerra d'Acsum i no es podia veure gaire bé per 
ésser amb lletra molt petita i prop d'unes ratlletes que deuen ser rius. Tot això 
dificultava en gran manera la tasca de la Comissió. 
"Ginebra 14. (S. De N.).- Després d'ésser discutit per l'Assemblea es comprova 
que el que s'havia pres per Adua no és tal adua, sinó Abuà. Així és que per 
aquesta raó la Comissió continua fent recerques en el mapa. 
"Ginebra, 15 (S. De N.).- Es confirma la notícia de que la Comissió estava 
mirant, equivocadament, el mapa d'Oceania en comptes del d'Àfrica. Per 
aquest motiu no ha sigut possible trobar les ciutats que es cercaven en el 
mapa. 
"Ginebra, 16. (S. De N.).- S'ha acordat nomenar una altra Comissió proveïda de 
telecsopis. 
"Ginebra, 17 (S. De N.).- Davant de la impossibilitat de determinar el lloc on es 
trova la ciutat d'Adua en el mapa, s'ha confeccionat un programa que serà 
sotmès a l'Assemblea per veure si aconsegueixen saber d'una vegada el lloc 
exacte del món que és teatre de la guerra.  
"Text del programa: 

1. A quina part del món es troba Abissínia. 
2. Definir si Abissinia és una muntanya, un llac, un riu o un arxipèl·lag. 
3. Llenguatge i costums. 

"Ginebra, 18. (S. De N.).- S'ha discutit la primera pregunta del programa i 
portada a votació ha resultat que 26 nacions diuen que es troba a Oceania, 48 
la situen a Àfrica, 1 prop de Finlàndia, 2 diuen que no existeix. Les sis 
delegacions restants s'abstenen de votar, declarant que llurs estats els 
prohibeixen respondre concretament. 
"Ginebra, 19. (S.deN.).- S'aprova per unanimitat que Abissínia és una catarata. 
"Ginebra, 20. (S. De N.).- Portada a votació la tercera pregunta, ha resultat que 
29 nacions no senyalen ningú com a enemic directe. 4 diuen que el principal 
enemic és el clima. Les restants delegacions han declarat que no saben res de 
la guerra i al posar-los al corrent, el President ha començat a donar visques tot 
cantant la Marsellesa i alguna sardana. S'han eixecat oradors espontanis que 
han lloat les virtuts de la guerra. El delegat del Paraguai ha dit que "la pau és la 
guerra i la guerra és la pau de les nacions" (Ha resultat ferit de consideració pel 
delegat de Bolívia). Han continuat els disturbis al discutir-se el llenguatge, 
doncs tots els delegats americans asseguren i juren que allà no es parla cap 
llengua i que en tot cas que essent fronterer com és amb Portugal no es pot 
parlar res més que el portuguès. 
"Ginebra 21 (S. De N.).- S'ha acordat continuar les discussions sobre aquest 
punt a principis d'agost de l'any que ve. Durant aquest temps s'estudiarà la 
forma de comprar una geografia a terminis i un mapa mundi a varis colors, així 
com unes quantes tonelades d'àrnica  i cotó hidròfil. 
(Aquestes notícies ens han sigut trameses pel nostre enviat especial a Ginebra, 
senyor Jan Nog Tun)."34 
 

                                            
34  El Pont de Pedra, 1935-11-16, p. 7. 
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Si en aquest cas el text conté una crítica evident al paper indolent de la 
Societat de Nacions, en altres textos el to és simplement de divertiment, com 
en la carta tramesa pel corresponsal fictici a Roma publicat a la plana 4 de 
l'edició del 16 de desembre: 

"Demano al director d'El Pont de Pedra que m'enviï roba neta, doncs mantes 
vegades he estat aclamat al pendre'm per un camisa negra [uniforme dels 
feixistes italians]. Al mateix temps prego es vigili constantment a n'en Ciriaco 
[conegut propietari del quiosc de la Rambla] i a l'estanc de l'aigua picant, no fos 
cas que enviessin de contraban algun farcell de diaris atrassats o algun canti 
d'aigua "doble, triple o más picante", matèries primeres incloses en la llista dels 
productes sancionats."35 

 
Una visió molt particular de la guerra d'Abissínia, en definitiva, que és l'única 
aportació a la secció de presumpta política internacional d'aquesta publicació. 
 
 

 
 

 
  

                                            
35  El Pont de Pedra, 1935-12-16, p. 4.  
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f. L’humor gràfic 
 
Analitzats tots els continguts dels set números d'El Pont de Pedra es pot 
concloure que és en l'humor gràfic que aquesta publicació humorística assoleix 
el seu nivell més alt, especialment pel que fa a la factura d'algunes de les 
il·lustracions.  
 

 
 

 
En total s'han comptabilitzat vint-i-set dibuixos, vuit de les quals són 
caricatures, quatre són petites il·lustracions que acompanyen alguns des 
textos, mentre que la resta són acudits d'una sola vinyeta. Tret dels quatre 
petits dibuixos esmentats, que no porten signatura, els vint-i-tres restants 
corresponen a tres autors diferents. Dos estan porten la signatura de "Tejero" i 
en dues de les caricatures s'identifica l'autor com a "Ortega", dos dibuixants 
sobre els quals no s'ha trobat cap altra referència. Tanmateix, es pot dir que el 
ninotaire "oficial" de la publicació, i també el més brillant, és el que signa com a 
Sifo. Concretament és autor de disset treballs: quatre caricatures i tretze 
vinyetes acompanyades de text humorístic. De fet, en la contraportada del 
número quatre de la publicació apareix un anunci sobre una exposició de 
caricatures al local del GEiEG, identificat pels editors d'El Pont de Pedra com 
"el nostre dibuixant Sifo". Tot i tractar-se d'un pseudònim, les consultes fetes a 
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l'hemeroteca de l'Arxiu Municipal de Girona han permès identificar Sifo com a 
Josep González, gràcies a una referència sobre la mateixa exposició que 
publica el Diari de Girona. Els dibuixos signats per aquest autor denoten una 
remarcable agilitat a l'hora de copsar els trets facials en les caricatures i un 
gran domini del dibuix a l'hora de construir els personatges de les vinyetes 
humorístiques, de traç igualment viu però molt més detallista.  
 
 

                          
 
L'expertesa de Sifo no és només una impressió extreta de l'anàlisi de l'obra 
publicada a El Pont de Pedra sinó que, gràcies a informacions recollides 
novament en altres mitjans es demostra que es tracta d'un dibuixant amb 
experiència i qualitat a l'altura d'altres reputats artistes gironins del moment. 
Així, llegim al Diari de Girona, en una informació que anuncia la pròxima 
aparició del múmero especial de Fires: "Hem confiat al nostre volgut amic Lluís 
Busquets la confecció d'un linòleum per a la portada. El dibuixant Sifo ens ha 
entregat bells dibuixos que valoraran el nostre extraordinari." Figurar al costat 
del reconegut il·lustrador Busquets no és un mèrit menor.  
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Més enllà d'aquestes referències escadusseres, però, el rastre de Josep 
González es perd després de l'últim número d'El Pont de Pedra, sense que 
s'hagi pogut localitzar cap altra dada que en permeti confeccionar un mínim 
perfil biogràfic. Menys informació s'ha localitzat sobre Tejero i Ortega, els altres 
dos il·lustradors del satíric quinzenal gironí, sobre els quals no s'ha trobat cap 
altra petja.   
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3. Del paper a la ràdio. Un projecte multimèdia pioner 

Un dels aspectes més sorprenents de la recerca és la constatació que El Pont 
de Pedra no va ser només un projecte editorial sinó que durant la seva curta 
existència va comptar amb un programa radiofònic vinculat a la publicació. En 
el primer número hi ha una pista no gaire aclaridora sobre l'existència del 
programa, quan s'afirma: "No oblidarem tampoc, de fer passar per la bàscula 
els nostres programes radiofònics de la no menys nostra emissora EAJ 38." 
Som en els primers anys de la ràdio al nostre país. L'any 1935 aquesta 
emissora gironina, que ràpidament és coneguda com a Ràdio Girona, només té 
dos anys d'existència i és l'única en funcionament en aquesta circumscripció36. 
En el segon número de la publicació el de dubte queda resolt. A la segona 
pàgina d'aquest exemplar, sota el títol "El Pont de pedra parla", el misteri queda 
aclarit: 

"Dijous passat un redactor nostre es va esbravar dient ximpleries a Radio 
Girona. (Cada dia prosperem mes, oi tu?) Com que suposem que molts no 
tenen radio i els que en tenen o eren a dormir, o al cine, o senzillament no 
volgueren escoltar-nos, transcrivim a continuació tot el que digué el nostre 
redactor. (Tot excepte els estornuts puix estava molt constipat) D'aquesta 
forma mal us pesi sabreu el que varem dir." 

La llarga transcripció del guió radiofònic, intitulat "Taba quinzenal", val la pena 
reproduir-la textualment pel seu interès no només a l'hora de resseguir l'estil 
humorístic d'aquesta publicació, sinó perquè amb tota seguretat ens trobem 
davant l'exemple més antic d'un guió de la radiodifusió gironina localitzat fins 
ara: 

"Amb l'esperit encongit per la mullena de l'emoció, procurarem parlar-vos 
durant deu minuts. A fi d'abreujar, serem concisos i procurarem no far 
cantarella. Si el nostre xarroteig us modesta, amb dos dits podeu tapar vos 
fàcilment les vostres oïdes. Si teniu el receptor en una cambra fosca, 
distretament no us el fiqueu al nas. Ens podríem ofendre. Es per nosaltres d'un 
encís inefable el poguer-vos parlar per mitjà, de la nostra Emissora. El cedir-
nos el micròfon es un gest de gentilesa que nosaltres mai podrem agrair amb 
escreix a la direcció de Ràdio Associació de Catalunya. El poguer donar una 
forma vivent a la nostra modesta publicació ens alenteix a superar-nos, àdhuc 

                                            
36 Ràdio Girona va néixer com a una filial de Ràdio Associació de Catalunya (Barcelona) amb el 
nom de EAJ 38 Ràdio Girona. Va emetre per primera vegada el 10 de desembre de 1933, amb 
una locució de Francina Boris. Els primers estudis de l'emissora estaven situats al número 6 del 
carrer Carreras Peralta però ben aviat es van traslladar al número 10 del carrer de la Força. El 
primer director va ser Alexandre Figa i els primers locutors Jordi Carreras i Francina Boris. 
Durant l'època de la segona república varen col·laborar intel·lectuals com Jaume Vicens Vives, 
Carles Rahola, Joaquim Pla Cargol o Miquel de Palol, entre d'altres. Actualment, l'emissora 
està integrada a la Cadena SER. Arxiu Municipal de Girona. Fons Radio Girona. 
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cercant treballs que de bell antuvi restaven esmortuits en el terreny de lo 
impossible. Procurarem fer broma satiritzant tots aquells fets quinzenals que 
s'emmotIlin al nostre bagatge satíric, No us enrogiu ni ofengueu si algun cop se 
us clatelleja. La carència de fets humoritzables i la nostre modesta mentalitat fa 
que a voltes tinguem la necessitat imminent de cercar tres peus al gat. 
Nosaltres, senzills manobres de l'humorisme, procurarem alegrar-vos i distreur-
vos amb stassanitzats propsits, àdhuc si és precís afusellant l'oratòria, 
descordant la sintaxis i engroixint el lèxic nostrat amb noves aportacions que 
procurarem també stassanitzar. Penseu que servem encare fresc el record de 
tot el període de la nostra lactància. Nosaltres som gironins que volen viure 
embolcallats per aquests fets, que com el robatori de la Joieria Jordà deixen 
passiu a tot un públic. Volem entrebancar-nos amb els cistells de l'Argenteria 
un dia de mercat. Volem que el flamant enllumenat del pes de la palla ens 
il.lumini. A Girona el traspàs dels serveis, d'enllumenat fou cosa fàcil. Volem 
també retratar-nos a la casa Ciutat, a esser possible al costat de dos 
municipals. Volem abraonar-nos al cim d'En Ciriaco37, esperant afamats el 
Ciero, la Noche i el Mundo38. Volem veure aigua potable de l'aixeta. Volem en fi 
fer tot allò que a Girona vesteix i es porta molt. Volem que els forasters ens 
reconeixin personalitat pròpia, bo i dient nos: "Vos sou gironí". Això ens agrada! 
Que ens coneixin de Iluny! Sobretot que no ens confonguin. I quan tots 
nosaltres perdem aquest regust de gironisme, Girona serà... que us diré jo, 
Addis Abeba, però no serà Girona. Anem al gra."  

El guió radiofònic continua amb una presentació hilarant presentació de la 
ciutat:  

"Situació geogràfica i calendari festiu. On es Girona? Girona es trova al bell mig 
dels seus quatre costats, a un canto hi té l'Est i a l'altre l'Oest, més amunt el 
Nord i me´s avall el Sud. Té Ajuntament propi i biblioteca emmatllevada. Per 
una broma del Destí totes les cases i carrers gironins són enclavats dins del 
terme de Girona. La part muntanyosa és més elevada que la vall. L'agricultura 
resta distribuïda entre els camps i hortes; pels carrers hom la trova embassada 
als matins, però sense preu d'enflasconament. La part forestal es manifesta 
ufanosa a les carreteres, on hi ha uns plàtans que estan distribuïts en forma 
lateral. Hom no en trova cap al mig." 

La proximitat de les Fires de Girona també és objecte d'un extens comentari 
radiofònic, que en alguns aspectes podria formar part d'una tertúlia actual sobre 
la tendència secular de la ciutat a una programació repetitiva de les Fires: 

"Ara parlarem de les festivitats. Amb un deix de mandra i encartronament 
diumenge procurarem parlar-vos de les Fires, punt neuràlgic d'aquesta 
setmana preparatòria. Les Fires representen quelcom més picant que un seguit 

                                            
37 Ciriaco Marull, popular propietari del quiosc de la cantonada de la Rambla de la Llibertat amb 
el Pont de Pedra, encara avui existent i gestionat pels seus descendents. 

38 Fa referència als diaris vespertins editats a Barcelona El Noticiero Universal, La Noche , i a 
l'esportiu El Mundo Deportivo. 
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de joves engalanat pel penjoi d'unes festes. Les Fires representen el monòton 
mal de cap d'unes campanades, l'esllanguidesa d'una repetida Maricrú39, 
l'estridència musical i descordada d'uns cavallets i tot aquest munt 
d'infantívoles diversions que un mes abans us sotraguejen el cervell quan 
passeu per la plaça de Sant Agustí. Però heu de resignar-vos, són deguts a la 
bestreta generositat comercial d'uns firaires. Les Fires representen també el 
rebregat sacseig del dia de Tots Sants. Hom no pot donar un pas sense vorejar 
el perill de que li llastimin un peu o li arruguin l'abric suara estrenat. Els que 
hem d'anar pel món amb criatures, les temences són ben oposades. Nosaltres 
temem, per exemple, que el petit no se'ns empassi, de tan guaitar, una 
d'aquelles canyes de les barraques de pesca; que el mitjà no rosegui distret els 
ferros que aguanten les barques i que el més gran no pessigui desvergonyit 
alguna moça. Però això és sols la part blava de les Fires." 

El retrat que es fa en antena del dinar de Tots Sants és d'antologia i ben segur 
que molts gironins d'avui hi troben perfectament identificats molts records 
d'unes infanteses ben posteriors al voltant de la taula familiar:  

"La part llastimosa la traginen els parents, que amb un desvergonyiment posat 
a tota prova accepten l'indecís i inexcusat convit que protocolàriament els hi 
haveu fet. Amb un tres i no res se us presenten tots a la taula. Tots endrapen. 
No n'hi ha cap que mandregi. Els parents afeblits per alguna malaltia els deixen 
a casa. Les tallades més sucoses són per ells, els plats preferits se'ls 
engoleixen amb una gana avassalladora i vosaltres esguardeu amb melangia 
aquells pollastres que tant mal de caps us han donat. Nits de frescor passades 
a la intempèrie per tal de tancar-los al galliner, quan la dona se n'ha descuit i ja 
sou al llit escalfats per les flassades. Ara els falta el blat de moro. Ara el 
bordegàs n'aixafa un. Ara un cotxe n'esclafa un altre... ara us esgarrapeu amb 
la veïna. Tots aquests esglaixs s'esfumen i perden importància davant d'aquella 
boca forastera, perfumada de passivitat." 

En aquest punt, el guió deixa pas a la dramatització, no se sap si amb la 
participació de més d'un locutor: 

“- Preneu, preneu! No feu compliments. 

(Tots agafen el tall millor, això no falla) 

- Em sap greu perquè tu et quedaràs amb la carcanada! 
- És el meu tall preferit! - heu de contestar amb etiòpica ressignació. 

Ara venen els dolços i el xampany. Per ells, tot és abundó. Per vosaltres –que 
sou els darrers- tot escasseja. Quan els hi ompliu el plat es graten discretament 
l'esquena, esguarden la irregularitat d'uns dibuixos del sostre o us parlen dels 
amortitzables.  

- Caram quin dinar més suculent! -us diuen convençuts. 
- Hem procurat que no us falti res! -responeu vosaltres més convençuts encara. 

                                            
39 Probablement es refereix al hit d'aleshores "Ay, Maricruz", popularitzat per Imperio Argentina 
i segurament versionada en balls de festa major. 
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Ara el dinar s'acaba i et venen amb imposicions. Et tusten la dona, t'exigeixen 
cafè i et menen la pressa. Ells han menjat sense rumiar i vosaltres haureu 
donat tombs al conflicte Italo-etiòpic per tal de solventar-lo. Després teniu el 
deure de portar-los als avorriments i ací us sotraguegen un altre cop la butxaca. 
No n'hi ha ni un que al comprar les entrades se li suggereixi dir-vos –encara 
que fos per cortesia- "no n'agafis tantes, ja miraré si passo sense que em 
vegin...!" Cà! Tots volen passar amb el cap ben alt i amb el bombeig de la seva 
persona rumbosa. Després, un cop assajats a la llotja comencen una pluja 
d'improperis i retrets a la cuina que us esgarrifa: 

- Ai, jo em penso que aquelles tres cuixes de pollastre m'han fet mal. 
- Jo trobo que la teva dona ho ha fet salat! Jo tinc un paladar exigent! 
- A mi el xampany em torna a la boca! (hom pensa llàstima que no torni a la 

botiga que t'abonarien el seu import). 
- És clar, m'has pregat tant! No he gosat dir que no –diu el que ha menjat 

més. 

I hom va escoltant esporuguit totes aquestes boques pecadores, bo i 
pessigollant-vos el dubte de si s'hauran empassat la vaixealla. Ensopits per la 
pesantor del moment vosaltres aneu forjant en la vostra ment la forma discreta i 
envota en què podrieu insinuar la possibilitat d'anar-vos-en tots plegats i poder 
revendre les entrades. Però tot és endebades. Si vosaltres simuleu trobar-vos 
quelcom afeblits, per així poder motivar la sortida de tots, aleshores a ells se'ls 
hi acaben tots els mals i et llencen un munt de fàstics fent causant del vostre 
suposat afebliment el dejuni forçós que us ha sotmès la seva desmesurada 
afició d'ingerir aliments nutritius: 

- És clar, com que heu menjat tan poc (la sang se us remou).  

Un regust d'agre dolç us torna a la boca. Tot de sobte una llum d'esperança 
verdeja el vostre pensament. És la il·lusió que allò es va esmunyint i les Fires 
s'esfumen. La cosa s'esllangueix i aquell estat abissínic en què us trobeu se us 
acaba.  

Em tusten l'esquena. La xerramenta també s'acaba. Un vel de recança 
entristeix el meu ànim. El Pont de Pedra espera, freturós, el fulleig quinzenal de 
la vostra simpàtica llegida, en el número Extraordinari40 i em fa el bestret 
encàrrec d'anticipar-vos el seu ferm reconeixement. Adeussiau i bona nit!"41 

Aquesta experiència radiofònica dels nois d'El Pont de Pedra, va ser flor d'un 
dia? Per concretar més sobre aquest espai radiofònic cal consultar la premsa 
general de l'època. Així, a la programació de ràdio que publica el Diari de 
Girona, es pot comprovar que la versió sonora d'El Pont de Pedra, anunciada 
com a "Conversa humorística quinzenal d'El Pont de Pedra", s'emet els dijous a 
                                            
40 Es refereix al número 2 de la col·lecció, especial de Fires de Girona, publicat el 30 d'octubre 
de 1935. 

41 Guió íntegre de la primera emissió de la "Conversa humorística quinzenal d'El Pont de 
Pedra", emesa a Ràdio Girona (EAJ38) el dimarts 22 d'octubre de 1935 i reproduïda en paper 
en el número 2 del periòdic, publicat el dia 30 del mateix mes. El Pont de Pedra, 1935-10-30, p. 
4. 
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tres quarts de deu a les deu del vespre, just abans de tancar les emissions de 
la cadena. Així, doncs, la recerca documental permet assegurar que aquesta 
conversa humorística va ser un programa radiofònic estable, o almenys tan 
estable com la pròpia publicació. La primera emissió localitzada és el 7 de 
novembre de 193542. El 21 de novembre, el 5 i el 19 de desembre i el 16 de 
gener es tornen a trobar referències al programa en el mateix diari. Més enllà 
d'aquesta última data no hi ha més referències al programa en cap altre diari, la 
qual cosa abona la possibilitat que l'últim número localitzat de la publicació en 
paper, datat el 18 de gener del 1936, sigui realment l'últim que va sortir al 
carrer. 

 

 

 

                                            
42 Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 1935-11-21, p. 4. 
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Així doncs, gràcies, al rastre del programa es pot estimar que la col·lecció de 
set exemplars dipositada a l'Arxiu Municipal de Girona comprèn la sèrie 
completa de l'efímera vida d'El Pont de Pedra. En canvi, no s'ha pogut escatir 
la identitat del conductor o conductors del programa. Ben segur estan 
directament vinculats a la redacció d'un periòdic que, com es pot veure, en la 
seva curta durada, va ser pioner d'un periodisme multimèdia que avui és norma 
en una professió on un mateix producte es difon per diversos canals. Una 
experiència que té el mèrit afegit de produir-se gairebé en paral·lel al 
naixement comercial del nou mitjà radiofònic i que, per tant, representa un 
exemple d'innovació periodística remarcable. El Pont de Pedra, tot i la seva 
curta història, representa una aportació extraordinària al periodisme per la seva 
capacitat d'adaptació a les aleshores noves tecnologies. 
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4. Humor i política, periodisme d'alt risc 
 

a. El combat de paper 

En la llarga història de la premsa satírica hi ha un comú denominador a la 
majoria de publicacions que evidencia que l'humor sovint no és altra cosa que 
una manera atractiva per al lector de canalitzar el debat polític, que en les 
planes aparentment jocoses de la premsa barrilaire pot agafar una virulència 
insospitada i generar conseqüències imprevisibles. El cas més emblemàtic de 
la càrrega política de la premsa d'aquest gènere és el del setmanari barceloní 
¡Cu-cut!, que el 23 de novembre de 1905 va veure destruït el seu local per la 
fúria de 300 militars ofesos amb la publicació d'un acudit de Junceda43. La força 
i transcendència política i social d'aquests periòdics és tan indiscutible que 
només cal repassar la nòmina de col·laboradors i responsables de les 
publicacions per comprovar com les planes de la premsa satírica acullen les 
principals firmes del periodisme i la literatura del moment. Prudenci Bertrana, 
Frederic Soler 'Pitarra', Apel·les Mestres, Gabriel Alomar o Valentí Almirall van 
ser plomes de La Campana de Gràcia,  Manuel Folch i Torres va dirigir ¡Cu-cut! 
i el seu germà, Josep Maria Folch i Torres, va estar al capdavant de La Tralla, 
on va col·laborar, entre d'altres, Eugeni Xammar, mentre que a L'esquella de la 
Torratxa hi trobem noms com novament els de Pitarra o Bertrana, a més de 
Santiago Rusiñol, Tísner, Pere Calders, Màrius Aguilar o Antoni Rovira i Virgili. 
En alguns casos, a més, les pròpies capçaleres tenen una adscripció 
ideològica indiscutible. Així La Campana de Gràcia va ser un dels òrgans 
oficiosos de Solidaritat Catalana a principis de segle XX, per passar a ser 
controlada per ERC durant l'etapa republicana44. Per la seva banda, ¡Cu-cut! va 
tenir el finançament de la Lliga45. 

En l'àmbit gironí la situació no diferia gaire del marc general català, tot i les 
dificultats de conèixer la filiació política i la identitat dels col·laboradors, doncs 
l’ús de pseudònim és la tònica habitual. Tanmateix, d’alguns periòdics satírics 
se n’ha pogut escatir la filiació política. És el cas de Clar i Net (1917-1933), del 
qual, en un article dels anys setanta a la revista Presència el periodista i 
prohom gironí Manuel Bonmatí, n’afirmava: “segons es deia, era un setmanari 

                                            
43 Santolària Torres, Francesc. El Banquet de la Victòria i els fets de ¡Cu-Cut! Cent anys de 
l'esclat catalanista de 1905. Barcelona: Editorial Meteora, 2005.  

44 Capdevila, Jaume. La Campana de Gràcia. Lleida: Pagès, 2014 

45  Solà i Dachs, Lluís, “Capdevila, Jaume «Cent anys sense Cu-cut!»”, Sàpiens, núm. 116, 
maig 2012, pp. 48-51. 



Carles Ribera 
 

 40

finançat per alguns elements de la Lliga.”46 Un altre cas sinó de filiació concreta 
sí de tendència política expressa el trobem a La Rambla de Girona (1932), que 
en el seu primer número exposa: “Nosaltres, gironins de raça i de cor, som 
catalanistes abans que tot i no ens ‘Lliga’ ningú”.47 Una voluntat de desmarcar-
se de la Lliga que, com veurem tot seguit, també manifestaran els amics d’El 
Pont de Pedra. Més difícil és saber quines plomes destacades van estampar la 
seva signatura o estaven rere els abundants pseudònims dels periòdics 
humorístics gironins. Miquel de Palol o el poeta Joan Badia són identificats a 
Aigua-Forts (1914-16), i el primer també com a director de Flirt (1914-1915). 

Centrant-nos en el cas d’estudi, tot i la voluntat expressada de defugir la 
polèmica política, en la seva curta vida El Pont de Pedra no s’estalvia ni l’acció 
de la censura (la supressió de la qual celebra en el seu número 5, el desembre 
del 1935, publicant una mostra dels acudits prohibits) ni trifulgues derivades de 
l’animadversió dels impulsors del periòdic cap a la dreta espanyolista 
encarnada per la CEDA48, amb una tírria especial cap un dels homes forts de la 
dreta espanyolista a Girona, Josep Ayats49. Políticament, a banda de la citada 
antipatia contra la CEDA (que, per cert, va tenir una presència testimonial a 
Girona), el periòdic no mostra cap preferència explícita, tot i manifestar una 
hostilitat evident cap a alguns polítics propers a les formacions gironines que 
giren a l’entorn de l’Esquerra Republicana. Potser per aquest biaix poc 
dissimulat ben aviat, en el número 2, ha de desmentir una presumpta 
adscripció a la Lliga: “Sembla que El Pont de Pedra fa olor de ser de la Lliga. 
Així ho diu tothom... que no és de la Lliga. Nosaltres ho desmentim 
rodonament.” Curiosament, però, dels dos articles50 que es publiquen amb 
noms autèntics els signen, respectivament, el periodista i regidor de la Lliga 
Manuel Bonmatí51, i el militant d’Acció Catalana Lluís Franquesa52. En realitat, 
                                            
46 Bonmatí, Manuel, “Fa temps. Aigua-Forts i Clarinet”, Presència, núm. 336, Girona, 21-9-1974 

47 Recollit a Costa, Lluís, op.cit. p.210. 

48 Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) coalició espanyola de partits 
polítics de dretes nascuda el 1933, de caràcter anticatalanista i reaccionari. 

49 Josep Ayats Surribas (Olot, 14 de novembre de 1886- Madrid, 1949) va ser un polític 
garrotxí, diputat a les Corts Espanyoles durant la Segona República. Militant de la Dreta Liberal 
Republicana, va donar suport inicialment la dictadura de Primo de River i va formar part de 
l’Assemblea Nacional Consultiva el 1927.Va ser diputat per la província de Girona a les 
eleccions generals espanyoles de 1931 i 1933. Oposat a ERC, el 1934 formà part del comitè d' 
Acció Popular Catalana, formació a l’ombra de la CEDA sorgida el 1934, i el 1935 fou nomenat 
subsecretari del Ministeri de Treball, sota les ordre del ministre Josep Oriol Anguera de Sojo. A 
les eleccions generals espanyoles de 1931 es va presentar el Front Català d’Ordre, on també hi 
havia la Lliga, però no va ser escollit.  

50 El Pont de Pedra, 1935-11-30, p. 12. 

51 Manuel Bonmatí i Romaguera (Girona, 1903-1981) Periodista, polític, banquer i destacat 
promotor cultural gironí. En aquella época regidor per la Lliga i col·laborador del Diari de 
Girona. 

52 Lluís Franquesa i Soler (Girona, 1908- Santiago de Xile, 1951). Advocat i polític, militant 
d’Acció Catalana, es va exiliar a Xile a la fi de la Guerra Civil. 
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però, no són dos articles sinó dues cartes al director manllevades del Diari de 
Girona, òrgan oficiós del catalanisme conservador gironí, que han sortit 
publicades anteriorment en el rotatiu de la família Masó. La circumstància que 
un dels dibuixants, que signa amb el pseudònim de Sifo, també és 
col·laborador del Diari de Girona53, fa pensar en una certa connexió entre 
ambdues publicacions. 

El Pont de Pedra també mostra una certa mania a Joaquim Camps i Arboix, 
que uns anys abans havia fluctuat de la Lliga cap a l’Esquerra. De tot plegat es 
pot deduir que les acusacions de ser un mitjà pròxim al partit de Cambó, de les 
quals es defensa el periòdic, si no exactes sembla que no estan pas fetes 
sense fonament. Allò que és cert és que, generalment, totes les publicacions 
de caire satíric que van sorgint i morint a l’època solen ser instruments de grups 
polítics per escriure amb tinta més gruixuda allò que la premsa seriosa, o els 
periodistes amb noms i cognoms, no gosaven dir. En el cas de la publicació 
analitzada, les poques opinions polítiques expressades i el to general de 
l’humor que s’hi practica denoten una filiació gens extremista, tot i ser un punt 
despietada quan posa el dit a l’ull a algun personatge, com és el cas esmentat 
de Camps i Arboix, al qual, acusat de transfuguisme, es dediquen articles 
duríssims. Una d’aquestes diatribes inclements apareix el 18 de gener de 1936 
i es titula “No cal espantar-se”54 i el signa un tal Horus, naturalment pseudònim: 

“Certes coses és millor callar que parlar-ne, però altres al revés. Davant de 
certes coses hom resta frapat i corprès, a l’ensems que un desig d’apaivagar ço 
que sent. Tots avui veiem que els homes que es dediquen a l’il·lusionisme i a 
l’auto-suggestió empren el truc i l’engany; però avui ha aparegut un nou 
il·lusionista, un home que durant tota la vida no ha fet més que viure 
d’il·lusions, que no ha emprat el truc ni l’engany però està reblert d’una força, 
d’una mena de magnetisme per dir-ho així que ha fet que l’altre no fos 
necessari. Em refereixo a l’advocat gironí Camps i Arboix, conegut de tots per 
la seva clara vidència que el caracteritza. El Sr. Camps i Arboix està dotat 
d’aquesta força que us deia; quan ha format part d’un partit polític qualsevol 
que sia, o també d’alguna societat esportiva, hem vist que aquests estaven en 
el complet fracàs; cal esmentar una cosa només: ell es proclamà alcalde de 
Girona i pocs moments després l’Esquerra era derrotada.55 Això és una de les 
tantes coses que podríem esmentar d’un home d’un historial com aquest. 

                                            
53 Un parell d’anys abans Sifo és mencionat a les planes del Diario de Gerona amb motiu de la 
preparació de l’edició especial de Fires d’aquest rotatiu l’any 1934: “El dibuixant Sifo ens ha 
entregat bells dibuixos que valoraran el nostre extraordinari”. Ajuntament de Girona. Arxiu 
Municipal de Girona, Diario de Gerona 1889, 1934-10-18, p. 1. 

54 El Pont de Pedra, 1936-1-18, p. 5. 

55 Joaquim Camps i Arboix va ser alcalde entre el 6 i el 7 d’octubre, en proclamar-se l’Estat 
català, pronunciament que va ser sufocat en menys de 24 hores per la República espanyola. 
Tornaria ser alcalde durant la Guerra Civil. 



Carles Ribera 
 

 42

Durant el temps que ha estat reclòs a Barcelona56, la nostra política ha romàs 
en un estat que més o menys es pot dir de vida latent; ara es parla 
d’eleccions57, hom respecte les idees de tots els homes d’un color com d’un 
altre, doncs cada u té el seu criteri i la seva manera, però si que vull fer 
memòria a les dretes que és probable la victòria i per tant felicitem efusivament 
el Sr. Camps i Arboix i que la seva estada a Girona sigui reblerta de felicitat.” 

L’atac no queda aquí i en la mateixa pàgina Camps i Arboix rep una solemne 
repassada en un article aquest cop titulat “El fresquet”58: 

“Així com en les primeres pluges de l’octubre surten bolets, amb les boires del 
gener se’ns ha presentat el fresquet. És el mateix de sempre; el seu tarannà no 
ha canviat; per alguna cosa recorda el seu origen de noblesa. El seu nas refilat 
suporta amb majestàtica supèrbia dos vidres potents, gruixuts, irrompibles; sos 
ulls petits i esmorteïts semblen potents focus lluminosos que fereixen i 
entoteixen el trist mortal que rep la seva mirada; la seva veu conserva aquell 
característic seseo – no ceceo- amb què marca els punts culminants de les 
seves frases, que amb màxima cura i amb gran conllevància i comportància 
dirigeix als amics. Qui no coneix el fresquet, el polític més popular que ara 
corre per terres gironines? Qui no el recorda de petitet sota la direcció de la 
seva bona mare, anant a missa? Qui no el té present a les processons del 
Corpus amb la medalla de congregant i el seu jaqué característic, tan enrivetat, 
tot seriós i flamant i amb fervor catòlic edificant? De regidor i afiliat a la Lliga, a 
la premsa, a la tribuna, al saló de sessions de l’Ajuntament, sostenint ses 
conviccions religioses i ses idees religionalistes! El canvi vingué: semblava que 
la lliga trontollava, la seva influència minvava i un nou partit sortia de ses 
entranyes amb un braó abassegador59.  

El nostre heroi féu el traspàs deixant amb un pam de nas als de la Lliga 
Regionalista. Amb màxima estridència atacava als seus amics d’abans, a la 
vegada que arraconava llurs creences religioses – que la sentin els vells i les 
dones, la religió; els homes moderns senten la llibertat sense entrebancs de 
cap mena-. Sobrer d’energies, també atacava altres partits esquerrans que no 
figuraven a la seva cleda. Home de realitats i amb dots de govern sentia amb 
pena no poder governar. El seu partit no reeixia; feia de segundón i encara 
gràcies: la conllevància i la convivència i la consonanta no portaven pa a casa, 
ni donaven lloc a lluïment. 

                                            
56 Va estar empresonat fins a principis de 1935. Galí i Farrés, Jordi. Alcaldes de Girona, 1931-
1939. Girona: Ajuntament de Girona, 2016. 

57 Arran dels fets d’Octubre l’autonomia queda virtualment suspesa i es decreta l’Estat de 
Setge, una situació que tot just comença a desglaçar-se a principis de 1936 quan, 
efectivament, es convocaran eleccions. 

58 El Pont de Pedra, 1936-1-18, p. 5. 

59 Es refereix a Esquerra Republicana de Catalunya, nascuda al 1931. 
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El jaqué ribetejat – arnat per manca d’ús- recordava al fresquet actes passats 
de la seva vida. Havia sentit l’aclaparament de la derrota; l’aixafada del seu 
partit era conseqüència de males actuacions; l’opinió l’abandonava. Tal volta 
també influeix la mala estrella del fresquet, doncs és cosa provada que partit 
que el sofreix és partit que va a l’aigua. L’esquerra, triomfadora, semblava que 
tenia d’abassegar-ho tot. El nas del fresquet dirigí la seva punxa refilada cap al 
guanyador i ja me’l teniu l’esquerrà, laic, contrari a la Lliga i a Acció Catalana, a 
la religió, a la propietat i a la pròpia vergonya. El fresquet es va desposseint de 
tot i àdhuc de la seva pròpia sang blava, traient-se el de i amb un miracle laic la 
convertí en sang vermella, de flamarada vertiginosa i tan roja com la d’un 
vulgar comunista. Mala estrella per l’Esquerra, amb aquesta adquisició! Al cap 
de poc temps, de tomballo en tomballo i en franca follia folletinesca vingué el 6 
d’octubre, de nefasta i repugnant recordança. El fresquet fugí, després d’una nit 
tràgica, que tota la vida li remordirà la consciència. El fresquet fugí com un follet 
perseguit pel vent, travessà camps i boscos i ficat dintre sa closca ha romàs 
recollit, com les serps encatauades a l’hivernada. 

Amb aquestes humitats del gener, ha reaparegut entre nosaltres tan fresquet i 
rodanxó com un rovelló.” 

Joaquim de Camps i Arboix no és l’únic que pateix la fúria descarnada d’El 
Pont de Pedra. Josep Ayats, un altre conservador, en aquest cas escorat més 
cap a la dreta de la Lliga, també és el blanc dels atacs del periòdic. Prenem 
com a exemple l’article que li dediquen el 30 de novembre de 193560: 

“(...) Recordo precisament una figura de la integritat política del senyor Josep 
Ayats Surribas, diputat dues vegades amb els vots de la Lliga, qual partit, 
seguint una tradició una mica petrificada, sol triar cada gra que encanta (...) El 
Sr. Ayats! Qui l’ha vist i qui el veu! Si l’haguéssiu vist amb els meus ulls, us en 
faríeu creus del que ha arribat a ésser aquell estudiant de capellà que va penjar 
els hàbits a la figuera i que com tots els que així s’estilen arriben a ésser 
veritables mestres en l’art de resoldre les qüestions quan hi ha crisi de 
vergonya (...) Si ha arribat a subsecretari és degut a la seva permanència 
prodigada de romandre sota el pont. Feia una vida subpontícia. D’ací li ve la 
subsecretària (...) Ben segur que a l’hora de votar l’autonomia de Catalunya, ho 
faria en contra. A l’hora que la fatalitat hagués d’escollir una personalitat per a 
fer de Governador a Catalunya, un catalanòfil, ell faria el dimoni quatre per 
aliar-se amb en Cirera i Voltà per a que no pogués jamai ser nomenat el senyor 
Villalonga.” 

Algunes setmanes després, amb l’ambient preelectoral caldejat, les crítiques 
contra el polític afí a la CEDA es redoblen, en un article titulat “Les eleccions 
des de la banda dreta”61: 

                                            
60 El Pont de Pedra, 1935-11-30, pp. 1-2. 

61 El Pont de Pedra, 1936-1-18, pp. 1-2. 
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“(...) Hi ha moltes ganes per part de la Cerda d’anar a les eleccions unida amb 
la Lliga; totes les ganes, però, per part de la Cerda, es redueixen a la inclusió 
d’aquell gitano blanc de qui parlàvem temps enrere, don Josep Ayats, a sortir 
diputat amb els vots dels altres partits, puix que aqueixa personalitat solament 
pot comptar amb els que li donaran quatre gustadors d’aiguardent i alguna altra 
empresa de carn i cuixa (...)” 

Les crítiques a Ayats, tanmateix, reverteixen en un atac preventiu a la Lliga, de 
qui els redactors d’El Pont de Pedra sembla que defensin les essències 
advertint un canvi estratègic al partit de Cambó destinat a sumar suports per la 
dreta: 

“Tot plegat és una maniobra que es veu d’una hora lluny; als de la Lliga tant els 
fa això de l’Ayats. Tant els fa que l’Ayats hagi traït Catalunya votant contra 
l’Estatut; que hagi traït els seus compromisos; (...) tant li fa que l’Ayats hagi 
protegit totes les empreses immorals, com són els cines i sales de varietès, 
music-halls i cases de mala nota; (...) El que vol la Lliga és passar el temporal 
de les eleccions portant al Parlament de la República de 20 a 30 diputats per a 
continuar la seva obra en molts aspectes, volem reconèixer-ho, patriòtica. Però, 
patriòtica i tot, aquesta obra quedarà maleïda amb la candidatura de l’Ayats.” 

El redactor o redactors que confegeixen la informació política es pot comprovar 
que no tenen pèls a la llengua defensant, com es pot deduir dels articles contra 
Ayats i també Camps i Arboix, una ortodòxia catalanista i catòlica molt propera 
a la Lliga tot i els intents per desmarcar-se’n.  

Tot i que amb menys virulència, altres pesos pesants de la política gironina 
tampoc queden al marge de les invectives llançades des de la barana 
mediàtica d’El Pont de Pedra. De l’exalcalde i exministre Miquel Santaló, per 
exemple, escriuen, irònicament: “Santaló tornarà a ésser l’home del dia i quan 
la Devesa sigui convertida en llac, tornarà a ésser ministre de 
comunicacions.”62 De l’alcalde, Francesc Tomàs, en diuen: “El ‘gentleman Sr. 
Tomàs durant aquests últims dies ha donat vàries proves de reforma i 
embelliment a la nostra ciutat. Per lo vist no solament ha estat inspirat sinó 
il·luminat –que consti que no ens referim a la nova instal·lació elèctrica de la 
Rambla Verdaguer. Ens ha canviat els trajos antiquats i estantiços del nostre 
cos de guàrdia urbana per uns altres de forma i color d’última moda. Els 
interessats –els guàrdies, no els trajos- estan que no s’hi veuen de contents.”63 

Sigui com sigui, els ulls de poll que trepitja el nounat rotatiu deuen coure de 
valent. Ja en el segon número, que surt al carrer el 29 d’octubre de 1935, se’n 
fa ressò el propi mitjà:  

                                            
62 El Pont de Pedra, 1936-1-3, p. 5. 

63 El Pont de Pedra, 1935-10-30, p. 20. 
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“Sembla que per part de ‘determinados elementos y con fines inconfesables’ es 
tracta de fer sortir una altra publicació dels difunts Reflex, Vibració, Clarinet i 
Voltes de la Rambla64, per tal de venir a facilitar la tasca informativo-barrilaire 
del nostre Pont de Pedra. També sabem el nom del futur quinzenal o 
quinzenari. Es dirà El cop de pedra i el més sensible és que li posaran aquest 
nom per tal de fer confusionisme...els cops de pedra que els hi donarem 
nosaltres!”.  

Només de sortir, doncs, la publicació es guanya els primers detractors, que 
intenten treure al carrer una altra publicació satírica per intentar competir amb 
El Pont de Pedra. No serà l’única, doncs en el número del 16 de desembre el 
mateix rotatiu anuncia la possible sortida, impulsada suposadament com a 
revenja de Josep Ayats i la CEDA, d’un setmanari nou: 

“Heus ací que la Cerda local es va reunir. La Cerda local va considerar com 
una ofensa a la seva dignitat la darrera ullada apareguda al Pont de Pedra, 
dedicada a una personalitat tan il·lustre com és el Sr. Ayats. Per a contrarestar 
la nostra informació, la Cerda va acordar dues coses: a) Retirar-nos el passi 
que teníem per a entrar amb els honors de periodista al Teatre Albéniz. b) 
Publicar immediatament un setmanal (...) Figureu-vos el que representa poder 
fer brometa a les costelles d’un diari que sortirà amb el nom de Terres 
gironines.”65 

La informació sobre el nou setmanari no és errada, doncs aquella mateixa 
setmana surt al carrer l’esmentat Terres Gironines, periòdic d’informació 
general de tendència catòlica  i simpatitzant de la CEDA66. Tornant enrere, en 
el segon número d’El Pont de Pedra, s’hi recull una altra crítica rebuda, que és 
contestada amb humor i contundència:  

“Un calfred d’esgarrifances esfereeix la blavor il·lusòria del nostre optimisme al 
llegir emmotllada per una linotyp gironina – ella pobreta no hi té cap culpa- la 
paraula ‘mangants’ sortida amb aclaparadora naturalitat de boca d’un set 
vegades desmamat poeta (...) El que més ens esgarrifa, a l’ensems que 
demostra el nuvolístic estat del sensible poeta és que ens emparenteixi amb 
Clar i net.”67 

 

                                            
64 Publicacions satíriques presents a la ciutat de Girona entre 1931 i 1933.  

65 El Pont de Pedra, 1935-12-16, pp. 1-2. 

66 L’única referencia a aquesta capçalera la trobem a Costa, Lluís. Història de la premsa a la 
ciutat de Girona (1787-1939). Girona, Institut d’Estudis Gironins, 1987. 

67 El Pont de Pedra, 1935-10-30, p. 10. 
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El Pont de Pedra va col·leccionant polèmiques. La publicació en el periòdic 
d’una esquela satírica68 al·lusiva a Acció Popular Catalana, grup adherit a la 
CEDA (que El Pont de Pedra identifica sempre canviant d’ordre una lletra de 
l’acrònim que provoca un símil porcí), provoca un article de resposta a  
L’Autonomista per part d’un dels afectats per l’atac. Es tracta de Joan Vinyas i 
Comas, advocat, històric secretari de l’Ajuntament de Girona acabat de jubilar 
en aquells dies, en resum tota una institució a la ciutat que és  referit a la dita 
esquela com a J. Viña i Caragirat69. Una minsa referència que provoca una 
furibunda rèplica a tres columnes al diari dels Rahola per part de l’interpel·lat 
que, de passada, aporta una interessant (i interessada) visió de la premsa 
satírica de l’època: 
 

“De llargs anys, Girona sofreix la intermitència d’uns periòdics satírics que - 
esvaït l’ambient de joventut i humor en què el primer va néixer- tenen el mateix 
format i tracten les mateixes xafarderies amb el mateix plebeisme. D’ells es pot 
dir amb paradoxal veritat que el més nou és sempre el més vell. En realitat, 
constitueixen etapes successives d’una mateixa publicació sota rètols diferents. 
I com que a Girona l’anònim és una candidesa, la gent – tingui raó o no en 
tingui- assenyala amb el dit l’autor principal de tot aquest seguit de setmanaris.  

                                            
68 El Pont de Pedra, 1935-12-16, p.11.  

69 Joan Vinyas i Comas (Barcelona, 1868- Girona, 1951). Advocat, periodista, destacat activista 
cultural de filiació conservadora i catòlica i secretari de l’Ajuntament de Girona. És autor de 
Memòries d’un gironí, obra publicada originàriament l’any 1932 i reeditada el 2002 pel Col·legi 
de Periodistes de Girona. 
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El de tanda es diu el Pont de Pedra, com s’hauria pogut dir, per exemple, “Les 
Voltes d’en Roses”. I en un dels seus darrers números, dintre una paròdia 
xavacana d’esquela de defunció de la Ceda –allí es diu elegantment la Cerda- 
se m’al·ludeix, a través d’un precaucionisme un xic infantil, dient-me caragirat, 
com a suposat trànsfuga del catalanisme a Acció Popular Catalana. Jo he estat 
en dubte de si contestaria. No pot pas ésser que un assumeixi l’obligació de 
contestar a qualsevol xisto poca-solta que li engeguin des d’un periòdic, però 
també és desagradable haver de respondre altre dia i davant d’elements 
solvents d’una imputació no desmentida (...) Per que em suposa, doncs, 
empassat a Acció Popular, El Pont de Pedra? Jo us ho diré. En primer lloc, 
perquè jo tinc a Acció Popular molts bons amics, i entre aquests a Josep Ayats, 
aquest “Senyor Ayats qualsevol”, com varen dir-li en un rampell incontingut de 
mal humor, que sembla constituir una obsessió de certs elements de la Lliga a 
Girona.”70 

 
La carta de Joan Vinyas conté una dada important per aquesta recerca: tot i 
que en cap moment aporta referències amb noms i cognoms, si que assenyala 
directament a “certs elements de la Lliga a Girona” com a responsables més o 
menys directament de la publicació d’El Pont de Pedra.  
Les crítiques li plouen al rotatiu satíric també des de la, podríem dir-ne, premsa 
amiga. El 23 de gener el Diari de Girona publica una breu carta oberta signada 
pels gironins Alfons Hosta, Camil Conde i Agustí Riera: 
 

“Havent-se publicat en el darrer número d’El Pont de Pedra” un article titulat 
‘Les eleccions des de la banda dreta’, de fons i forma absolutament 
reprovables, els sotscrits com a representants d’Acció Popular Catalana, Ceda, 
Tradicionalistes i Lliga catalana en la comissió designada per arribar a una 
entesa en les pròximes eleccions legislatives fan constar la seva disconformitat 
amb aquesta mena de procedir i la seva més absoluta condemna.”71 

 
Com es pot veure, el cercle d’enemistats que va col·leccionant El Pont de 
Pedra ja no és només el de la dreta espanyolista, sinó que els moviments 
preelectorals incorporen entre els crítics amb la publicació la pròpia Lliga, de 
cop més interessada conjunturalment a teixir aliances que no pas a buscar la 
confrontació. Allunyat de les esquerres per pròpia convicció i més papista que 
la Lliga com a assot de la dreta no catalanista. Potser massa enemics, i de 
massa pes, per a una jove publicació amb uns responsables que si d’alguna 
cosa van sobrats és de temeritat. 
 
 
 

                                            
70 Vinyas i Comes, Joan, “En vindicació i aclariment”, L’Autonomista, núm. 9.759, 6-1-1936.  

71 Diari de Girona, 23-1-1936, p.2 
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b. Periodisme de pseudònim 

Del personal responsable de la direcció i redacció no se n’ha escatit la identitat. 
Com s’ha dit, tots els articles van signats amb pseudònim o directament són 
anònims. Botarut, Megàfon, L’acomodador, Ego Bum, Batraci, Pinyac o 
Cavaller Nasroent són algunes de les rúbriques. Com s’ha explicat en l’apartat 
dedicat a l’anàlisi de l’humor gràfic, només s’han pogut identificar els 
dibuixants, Josep González, que signa com a Sifo, mentre que altres 
il·lustracions estan signades per Ortega i per Tejero, personatges que en 
aquest estudi tampoc s'han pogut documentar més. Hi ha, però algunes pistes 
que permeten situar El Pont de Pedra en un cercle determinat. S’ha pogut 
veure en l’article de Joan Vinyas i Comas com s’apunta directament a l’entorn 
de la Lliga com a promotor més o menys directe del periòdic, una insinuació 
que els propis editors ja han desmentit anteriorment sortint al pas a la 
rumorologia que deu circular per la ciutat que veu néixer la nova capçalera. 
Com bé diu Vinyas, “com que a Girona l’anònim és una candidesa, la gent – 
tingui raó o no en tingui- assenyala amb el dit l’autor principal de tot aquest 
seguit de setmanaris”. Hi ha per tant, un grup sospitós a l’entorn de la Lliga no 
identificat explícitament però que el lector d'aquells moments coneix 
perfectament.  

Més pistes. Si atenem a les indicacions que ofereix el propi rotatiu, trobem, com 
s’ha dit anteriorment, que El Pont de Pedra alterna dues impremtes, que alhora 
figuren com a seu de la redacció i administració. Una és de Salvi Lladó Avellí, 
als números 3 i 5 del carrer de la Rutlla. L’altre taller està situat al número 7 del 
carrer Álvarez de Castro, negoci propietat per Joaquim Ginés Masjoan. 
Casualment, o potser no tan casualment, aquestes dues adreces connecten 
dos personatges de la vida gironina aleshores joveníssims, tot i que ja implicats 
fortament en el món associatiu, que temps a venir serien dos noms importants, 
respectivament, en el món de la premsa, i en el de la literatura no només 
gironina sinó internacional. El primer és Josep Maria Ginés i Pous (Girona, 
1918-2007)72, nebot de l’impressor Joaquim Ginés. El segon és Josep Maria 
Gironella i Pous (Darnius, 1917- Arenys de Mar, 2003)73, cosí del primer per 

                                            
72 Josep Maria Ginés i Pous (Girona,1918-2007). Fill d’un electricista, es va incorporar a 
l’aleshores empresa familiar IGSA el 1931, en uns temps on també va destacar per la seva 
militància activa en la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJC). Acabada la Guerra 
Civil, va entrar a Girona amb les tropes guanyadores i va començar a treballar com a redactor 
del nou diari del règim, El Pirineo, del qual es va convertir en redactor en cap. També va ser 
director de la revista Vida Catòlica, una publicació de caire obert dins del règim imperant. Com 
a empresari, va continuar la firma familiar i va presidir la Cambra de Comerç de Girona, a més 
de col·laborar en múltiples iniciatives d’impuls dels estudis universitaris a Girona. 

73 Josep Maria Gironella i Pous (Darnius, 1917- Arenys de Mar, 2003). Arribat a Girona als anys 
vint amb la seva família va estudiar al Seminari i posteriorment va treballar en diferents oficis 
fins que l’esclat de la Guerra Civil el va obligar a marxar per la seva militància catòlica, 
concretament a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Precisament va fugir amb el seu 
cosí germà Josep María Ginés, per incorporar-se al bàndol franquista. Acabada la guerra civil 
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part de mare i, curiosament, veí del mateix edifici del carrer de la Rutlla on hi ha 
l’altra impremta involucrada en la producció d’El Pont de Pedra. Dos cosins 
amb aleshores amb poca cosa més que vel·leïtats d’escriure i una militància 
compartida a la potent Federació de Joves Cristians de Catalunya, de la qual 
en són dirigents locals. No serà fins després de la Guerra Civil (l’esclat de la 
qual provoca l’exili dels dos cosins, que marxen junts el mateix 1936 fugint de 
la persecució anarquista per ingressar al bàndol nacional) que Ginés arribarà a 
ser redactor en cap d’El Pirineo (primer diari del nou règim a Girona, imprès 
inicialment a la impremta del seu oncle Joaquim) i director de la rellevant i 
influent revista Vida Catòlica. La brillant trajectòria com a escriptor de Gironella, 
que arrenca a la segona meitat dels anys 40, és sobradament coneguda. 

La coincidència del parentiu i el domicili de les impremtes on es tira El Pont de 
Pedra és un indici fràgil, que no s’ha pogut corroborar documentalment. 
D’aquella època sí que es coneix la militància d’ambdós en la Federació de 
Joves Cristians, una entitat amb forts lligams amb la Lliga Regionalista. A un 
joveníssim Josep Maria Ginés, per exemple, el trobem citat al Diari de Girona el 
23 de març de 1934 com a president del “Grup la Salle” de la FJC. Una 
ressenya de premsa on, per cert, també hi figura un altre jove que molts anys 
més tard seria reconegut com a memorable escriptor satíric i guionista 
radiofònic i televisiu. Es tracta de Jaume Ministral i Masià74. El possible vincle 
d’aquest tercer fejocista amb El Pont de Pedra és encara més prim i no va més 
enllà de la contrastada coneixença i amistat juvenil amb Ginés i Gironella i 
d’algunes indiscutibles similituds d’estil si s’analitzen alguns textos del periòdic 
satíric objecte d’aquest estudi amb l’obra posterior de Ministral. Només un 
exemple. Tornem a llegir atentament un fragment del text sobre Camps i Arboix 
reproduït unes pàgines enrere: 

“Qui no coneix el fresquet, el polític més popular que ara corre per terres 

                                                                                                                                
va iniciar la seva carrera d’escriptor, amb l’obtenció del premi Nadal i la publicació de la trilogia 
sobre la Guerra Civil que el va portar a un èxit de vendes sense precedents i a la fama 
internacional, amb Los cipreses creen en Dios (1953); Un millón de muertos (1961) i Ha 
estallado la paz (1966), uns èxits que van ser clau en la consolidació del projecte empresarial 
del seu editor, José Manuel Lara, amb l’editorial Planeta. 

74 Jaume Ministral i Masià (Girona, 1914-Barcelona, 1982) va ser escriptor, guionista, locutor i 
mestre català. Durant els anys cinquanta va ser director del Grup Escolar 
Baixeras,a Barcelona. Va ser guionista de ràdio i, més tard, de televisió. Els anys seixanta va 
ajudar al desenvolupament del teatre en català. Va escriure una comèdia, El gandul (1969), 
concebuda per a l'actor Joan Capri, que va aconseguir un gran èxit al Teatre Romea. Ministral 
va tenir una gran relació amb Capri, que va ser protagonista de la sèrie de televisió escrita per 
Ministral Doctor Caparrós, medicina general (1979), inspirada en la vida del poble de Maçanet 
de Cabrenys i per la qual va aconseguir el premi Ondas. Aquesta relació es va mantenir a la 
segona part de la sèrie, que es va emetre el 1982 amb el títol de Doctor Caparrós, metge de 
poble. Ministral va aconseguir també celebritat per les obres Proceso a la vida, Demà és 
festa i Aquí l'inspector Cristòfol..., canvio!. També va publicar narrativa: Ciutat petita i 
delicada (1975), Nosaltres,els mestres (1980), Confessem-nos (1980) i Tramuntana   
boja (1981). Va firmar alguns llibres amb el pseudònim J. Lartsinim. 
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gironines? Qui no el recorda de petitet sota la direcció de la seva bona mare, 
anant a missa? De regidor i afiliat a la Lliga, a la premsa, a la tribuna, al saló de 
sessions de l’Ajuntament, sostenint ses conviccions religioses i ses idees 
religionalistes! El canvi vingué: semblava que la lliga trontollava, la seva 
influència minvava i un nou partit sortia de ses entranyes amb un braó 
abassegador.75 El nostre heroi féu el traspàs deixant amb un pam de nas als de 
la Lliga Regionalista (...) L’esquerra, triomfadora, semblava que tenia 
d’abassegar-ho tot. El nas del fresquet dirigí la seva punxa refilada cap al 
guanyador i ja me’l teniu l’esquerrà, laic, contrari a la Lliga i a Acció Catalana, a 
la religió, a la propietat i a la pròpia vergonya.” 

Ara fem un salt cronològic de més de quaranta anys, cap  a la coneguda obra 
de Ministral Ciutat petita i delicada, on trobem aquest paràgraf sobre un polític 
gironí de nom inventat:  

“...Sileta Pijoan decidí que Gregori S. Pijoan entrés a la Lliga. Ja era advocat i 
havia acabat la llicenciatura amb premi extraordinari; entre els que envoltaven 
Cambó es destacava per la seva clara visió política. Al cap de poc, les coses 
no rutllaven com Cambó esperava i Sileta Pijoan ordenà que el seu fill Gregori 
entrés ràpidament a Acció Catalana per a passar sense perdre temps a 
Esquerra Republicana.”76 

Si el lector no en té prou amb aquests dos exemples, tornem a El Pont de 
Pedra, concretament a un article anònim titulat “El canyer” publicat el 16 de 
novembre de 1935: 

“Entre les coses horribles a què la Ciutat em té condemnat a contemplar, posat 
a l’abast dels meus generosos ulls, fins el punt que gairebé em fa pessigolles al 
cap del nas, hi ha un canyer que neix i s’escampa i s’estarrufa amb ufana 
infinita (...) Al costat esquerra de la boca on acaba el rec del Molí conegut per 
Sèquia Monar, hi ha aquesta mata de canyes vives i polsoses (...) Hi ha hagut 
vegades que, convertit en poeta, he volgut dedicar uns versos a la mata 
canyaveral que em trenca els meus somnis daurats. Però tot seguit la inspiració 
meva ha sofert un col·lapse degut a què tot de sobte algun veí llança paquets 
d’escombraries al riu un exèrcit de rates sorgeixen del famós canyer i es 
barallen per arreplegar les deixalles de la mengia d’aquell veí...” 

Tornant al Ciutat petita i delicada de Ministral, s’hi llegeix: 

“Els geòlegs difícilment poden explicar per què un riu tan ben encaixonat entre 
cases, un estiu durant una gran secada, va formar una illa on aviat 
aparegueren canyes, herbes i matolls (...) en poques setmanes allò era ple de 
gats que, després de cruspir-se les rates, miolaven famolencs de dia i nit (...) 

                                            
 

76 Ministral Masià, Jaume. Ciutat petita i delicada. Barcelna: La llar del Llibre, 1980, pp. 72,73. 
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Exactament a les 13.20 d’un dissabte la filantròpica va fer un paquet amb les 
sobres del dinar i balancejant el cos com una tiradora de pes soviètica, va 
situar el paquet alimentari al centre de l’illa. No puc entrar en detalls, però des 
d’aquell dia, a mitja tarda i en caure la nit, les paperines d’aliments rebentaven 
l’illa dels gats a centenars i només un tant per cent menyspreable queia a 
l’aigua. No ho tiris al cubell de les escombraries, dona, que ho llançarem als 
gats –solien ordenar les mestresses de casa.”77 

Pures coincidències temàtiques o reminiscències en el Ministral madur d’una 
època de joventut. Ginés, Gironella i Ministral són noms que s’entrellacen en 
aquesta nebulosa sense cap altra prova documental que un cúmul de fets 
circumstancials que conflueixen encara en un darrer: la col·lecció d’El Pont de 
Pedra que es conserva a l’Arxiu Municipal de Girona pertanyia a Joan 
Rustullet78, que compartí militància fejocista amb altres tres personatges 
esmentats durant aquells mateixos anys. Precisament, Rustullet va conservar 
la col·lecció d’El Pont de Pedra fins la seva mort juntament amb una altra 
publicació que també forma part de la donació a l’arxiu gironí. Es tracta de la 
col·lecció completa de L’Avant. Órgan de l’avantguardisme de la Federació de 
Joves Cristians de Catalunya.  

Un enfilall de casualitats que connecten noms i estils. Res més. Una suma de 
coincidències no és mai igual a una certesa. També s'ha de dir que la 
participació d'aquests noms en l'aventura editorial pot haver estat molt diversa i 
fins i tot col·lateral, des de la redacció d'algun article a proporcionar el contacte 
a uns amics per tal de trobar una impremta on materialitzar el projecte. També 
cal fer notar que en aquella època els tres personatges citats tenien altres 
ocupacions, alguna lluny de Girona. Ginés, per exemple, en aquells mesos 
estudiava a Terrassa. És més, en el seu llibre autobiogràfic, on repassa fil per 
randa la seva vida, no es fa cap menció a El Pont de Pedra79. Gironella, era 
empleat de banca. Ministral començava a fer de mestre. Tanmateix, cal dir que 
ens trobem en un marc de periodisme totalment amateur, en què publicacions 
com El Pont de Pedra solen tenir un finançament indirecte procedent de la 
política o d'algun mecenes i ben poca estructura: com a redacció les taules d'un 
bar, alguna rebotiga o una casa particular, amb una colla d'amics que es troben 

                                            
77 Ministral, op.cit, pp. 16-17. 

78 Joan Rustullet Bolasell, (Pau, 1918 – Girona, 2003). Va arribar a Girona l’any 1928, on la 
seva família va traslladar-se per regentar una fonda situada al número 3 del carrer del Carme. 
Va estudiar als Maristes del Sagrat Cor i va militar a la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya. Sense militància política més enllà de la seva adscripció fejocista, durant la Guerra 
Civil va ser enrolat a l’exèrcit republicà. Gran aficionat als esports, va ser jugador i directiu del 
Girona FC, i va ser soci fundador de la Penya Doble Set i del Club Hoquei Girona, en el qual 
també va jugar com a porter. Professionalment, acabada la Guerra Civil va continuar regentant 
la fonda familiar, va treballar a la Inspección General de Abastos a Girona i va regentar un 
negoci de comerç a l’engròs a la plaça Catalunya.  

79 Ginés i Pous, Josep Maria, Cronologia d'una vida. La informació sobre les activitats de Ginés 
en aquestes dates ha estat facilitada pel seu fill Carles Ginés i Gibert. 
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per engiponar en una tarda el número que ha de sortir aquella setmana. Per 
això El Pont de Pedra situa la redacció i l'administració del periòdic a la mateixa 
adreça de la impremta. Per això no és impossible, sinó absolutament factible, 
que persones amb altres ocupacions participin en la confecció del diari. Però 
cal posar aquestes conjectures sobre paper per formular-les com a hipòtesi, per 
tal d’obrir una via de recerca que futures investigacions poden continuar 
desbrossant, o desmentint. 
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5. Fi de trajecte. L'últim periòdic satíric gironí 
 
El rastre d'El Pont de Pedra es perd després del setè número, publicat el 19 de 
gener de 1936. No hi ha cap evidència en les planes del propi periòdic que 
aquella sigui l'última aparició al quiosc, però hi ha una circumstància paral·lela 
que avala la possibilitat que la col·lecció que es conserva a l'Arxiu Municipal de 
Girona consti de la sèrie completa: més enllà del 19 de gener també salta de la 
graella de Ràdio Girona l'espai quinzenal que hi tenen els editors del rotatiu. 
Aquest fet resulta determinant per concloure no només que la vida de la 
publicació acaba aquell mes de gener sinó també que la desaparició es 
produeix de manera abrupta. 
Quins poden ser els motius d'aquesta fi?  
A la llum de l'anàlisi de tots els exemplars no sembla que la falta de publicitat 
(força abundant comparativament amb altres publicacions) afecti la viabilitat 
econòmica del projecte, per bé que la falta de documentació administrativa 
localitzada impedeix conèixer tant els números econòmics com la venda 
d'exemplars. 
Ara bé, és indiscutible que en poc més de tres mesos els impulsors d'El Pont 
de Pedra es veuen embolicats en força polèmiques i guanyen a pols 
l'animadversió de força sectors polítics de la ciutat. Llancen els seus 
contundents "rierols" a dreta i esquerra i generen cartes de protesta irades als 
dos principals diaris de la capital gironina.  
Això només tenint en compte l'opinió impresa. Caldria conèixer quines van ser 
les opinions i comentaris manifestats des dels micròfons. Res no fa pensar que 
fossin més mesurats, tot i el to gens polític de l'únic guió conservat gràcies a la 
transcripció que se'n fa al diari. També resulta senzill de conjecturar que 
l'hipotètic suport a l'ombra que reben (que no s'ha pogut determinar en aquesta 
recerca) pot haver estat retirat per una convergència de circumstàncies 
adverses. Primer, no es pot descartar que s'hagi convertit en una publicació 
excessivament incòmoda (tot i que el seu paper com a instrument polític és 
aquest). Segon, en aquelles dates la convocatòria d'eleccions canvia un 
panorama polític d'estratègies soterrades per l'enfrontament a camp obert. 
Llegint els papers, allò que és segur és que la motivació i l'energia dels 
col·laboradors no decau en cap moment, ans al contrari, ni en el to, ni en els 
continguts. Sigui com sigui, a principis de 1936 El Pont de Pedra sembla haver 
complert la funció per a la qual ha estat creat: alegrar una mica la vida dels 
lectors gironins i,  fonamentalment, generar polèmica política sota el paraigua 
d'un anonimat relatiu en una ciutat on tothom es coneix. Amb les eleccions a 
les envistes probablement ja no se'l considera útil, necessari o convenient.  
Més enllà de les conjectures, tanmateix, la mort d'El Pont de Pedra representa 
la desaparició de l’últim exemple conegut de premsa satírica a Girona, que no 
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tornarà a veure cap exemple d'aquest gènere fins al naixement de La Coma, el 
suplement satíric del Punt Diari, l'any 198580. Mig segle sense humor, mig segle 
de foscor per a una Girona que perdrà durant aquest llarg parèntesi la 
normalitat periodística. 
 
 

                                   

 

  

                                            
80 Amb el subtítol de L'ovella negre d'El Punt. Setmanari d'humor, xafarderies i passatemps, La 
Coma apareix el juliol de 1985 dins les planes de Punt Diari i posteriorment es converteix en 
revista durant un any i mig, fins al 1991, moment en què desapareix. 
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