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Introducció 
El tema del meu treball de recerca és la premsa satírica a Catalunya durant la Segona 
República, centrant-me en l’anàlisi del setmanari “El Be Negre”,  i, a través d’aquesta 
publicació, conèixer i veure com va tractar la premsa satírica determinats 
esdeveniments d’aquest període. Es tracta d’un treball d’història i d’història del 
periodisme en un període concret, la Segona República, del 1931 i al 1936, que es pot 
considerar l’etapa més democràtica de la nostra història fins a la transició. A 
Catalunya, per primera vegada recuperàvem l’autogovern, i es respirava un ambient 
d’optimisme i eufòria política; comptant també amb personatges de la vida política i 
intel·lectual de gran talla.  

La motivació de la meva recerca és conèixer millor un dels setmanaris satírics que han 
fet història al nostre país, amb un humor característic que el feia especial i amb un 
equip immillorable. El vaig conèixer, curiosament, a través d’una sèrie-documental de 
TV3, els Diaris de Pascal , i tan l’època de la República com El Be Negre de seguida 
em van captivar. M’interessa el periodisme, la professió a la qual m’agradaria dedicar-
me, i també la història, que és una ciència social imprescindible per conèixer el món i 
d’on venim. Per últim, crec que davant la perspectiva del món poc optimista que tenim 
la sàtira és la millor manera de prendre’s les coses i també d’arribar més a la gent.  

Els objectius principals del meu treball són tres.  
• El primer té molta relació amb la intel·lectualitat de l’època. Quan es parla 

d’èpoques de la història contemporània, sempre m’ha atret conèixer la vida 
dels intel·lectuals, com a grup, que han marcat una època. Els llocs on es 
reunien, els seus costums, els cafès que freqüentaven Així, un dels objectius 
d’aquest treball és apropar-me a alguns dels intel·lectuals catalans de la II 
República. Una gent que feien un treball de molta qualitat, que es divertien 
mentre el feien i que divertien els que els llegien.  

 
• El segon dels objectius fa referència als dos àmbits que comprèn aquest 

treball; ampliar els meus coneixements històric i periodístics. D’una banda la 
història, “la ciència especialitzada a exposar cronològicament, i fins i tot 
críticament, cadascun dels diversos àmbits de la realitat i activitat humanes en 
el seu desenvolupament al llarg del temps”1. La història és el nostre passat, el 
que precedeix els nostres temps i el que ha fet que evolucionéssim, millor o 
pitjor. Pel que fa al periodisme, és la via que facilita la informació, ens 
comunica el que passa al nostre voltant, al nostre país i al món. És el que difon 
la política, la cultura, la nostra societat i d’alguna manera ens representa. Amb 
el Be Negre, també m’apropo per primera vegada, de manera una mica 
professional, a la ciència de la comunicació.   

 
• Havent esmentat els anteriors objectius i amb les mateixes paraules que el títol 

d’aquest treball, el tercer dels meus objectius és conèixer la premsa satírica de 
la II República, a través de  l’estudi del ja esmentat setmanari satíric. Si la 
premsa satírica catalana ja havia estat tradicionalment abundant i de qualitat, a 
través d’aquest treball vull constatar que a partir de la II República hi hagué un 

                                           
1 http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0074033 
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abans i un després, tot i que interromput pel franquisme, en la premsa satírica; i 
en aquesta millora el Be Negre hi contribuí decisivament.  

 
Del tema del treball se’n pot despendre una hipòtesi, que tot i no ser l’eix central de la 
meva recerca, també té rellevància. La hipòtesi és la següent: la sàtira és un bon mitjà 
perquè la gent conegui i s’interessi per la política. 
 
Aquest treball és en gran mesura de recerca bibliogràfica, ja que és necessari recollir 
molta informació per emmarcar la part central del treball, que entenc que és la més 
important, i que és treballa a partir de fonts directes: la recerca, l’anàlisi del setmanari i 
el tractament que va fer dels principals esdeveniments de l’època.  
 
Per un treball com aquest, que parla d’un aspecte, el periodisme, en una etapa de la 
història, la II República, clarament he de parlar del període en què em trobo. La 
primera part de la recerca bibliogràfica consisteix en fer el context històric del treball, 
conèixer l’etapa de la II República. En el meu treball parlo de periodisme, de manera 
que és necessari referir-se primer a la premsa general de l’etapa històrica, amb les 
seves respectives característiques. La part següent consisteix en l’exposició dels 
antecedents del Be Negre; una breu història de la premsa satírica fins a la II 
República.  La part final de la recerca bibliogràfica es centra ja en el setmanari satíric, 
en el seu origen, en els homes que el feien, les seccions, el funcionament i la seva 
relació amb les diferents forces polítiques i amb la censura. 
 
La segona part del treball,  el treball de camp i el cos central d’aquest, es basa en 
l’anàlisi del setmanari El Be Negre. A través d’una font primària vull constatar com 
tractà aquest tipus de premsa, i en concret aquesta revista, alguns dels esdeveniments 
o personatges més importants de la Segona República. Disposo d’un facsímil en dos 
volums del Be Negre, una font pràcticament primària que em permet conèixer a fons la 
revista, número a número. En temps històric, la II República va ser una etapa breu, 
però farcida d’esdeveniments rellevants i per qüestions de temps i d’espai no els puc 
analitzar tots. He escollit els següents: el triomf de la coalició d’esquerres (28 de juny 
de 1931), que obrí el camí a reformes més àmplies i la possibilitat de Catalunya de 
consolidar l’autonomia, l’Estatut del 32 que havia de ser el marc per una Catalunya 
autònoma, el cop d’estat de Sanjurjo, que feu perillar la República, les eleccions de 
1933 i el triomf de la CEDA, que suposaren un pas enrere en les reformes iniciades, la 
mort de Macià, que fou una figura decisiva i estimada, els fets d’octubre de 1934, amb 
la suspensió de l’Estatut, l’empresonament del govern de la Generalitat, i les eleccions 
del febrer del 36, amb el triomf de les esquerres però amb un augment de la 
polarització de la situació política del país que culminà amb la insurrecció militar.  
 
Finalment pel que fa a entrevistes, he pogut comptar amb un testimoni directe de tot 
això que he treballat. A partir de la història oral, l’entranyable Joaquim Muntañola, 
l’únic supervivent de la publicació, m’ha pogut explicar les seves vivències i els seus 
records del Be Negre. Compto també amb la col·laboració dels que podríem qualificar 
de Bens Negres actuals; els 4 Gags, que ens fan arribar la sàtira a través del Web 
Negre (http://www.elwebnegre.com/). 
 
També amb aquest treball voldria fer un modest homenatge als homes del Be, 
especialment al Josep Maria Planes i a totes aquelles persones que van viure aquell 
període amb esperança i il·lusió i que van veure frustrades aquestes esperances. 
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Cos del treball 
1) CONTEXT HISTÒRIC 
  
Introducció 
 
Entre 1931 i 1939, l’Estat espanyol, i per tant Catalunya, travessà un període molt 
complex, conflictiu i transcendent que s’inicià amb la proclamació de la República i 
acabà dramàticament amb la Guerra Civil Espanyola i la victòria franquista. La II 
República va néixer en un ambient festiu, optimista, que semblava que havia d’obrir 
una nova etapa en la història d’Espanya, caracteritzada per l’hegemonia de les forces 
reformistes. Semblava que per fi fos possible superar les desigualtats i els 
desequilibris tradicionals i conduir Espanya vers el progrés i la modernitat. Per a 
Catalunya, a més a més, la II República va ser la primera oportunitat des de 1714, 
d’assolir l’autonomia política, de recuperar uns òrgans de govern propis. 
  
D’altra banda els anys trenta es caracteritzaren a nivell internacional per la repercussió 
de la greu crisi econòmica mundial iniciada pel crac del 1929, com també pel declivi de 
la democràcia parlamentària i el progrés del feixisme (arreu), amb la pujada al poder 
de Mussolini primer i de Hitler posteriorment. Així doncs, ens trobem en un context 
internacional poc propici a les experiències reformistes i democràtiques de la II 
República.  
 
La proclamació de la República 
 
El gener de 1930, el desgast de la dictadura era evident per tothom. Primo de Rivera 
conscient de tot això (pèrdua popularitat fins i tot entre els militars) va presentar la 
seva dimissió i s’exilià. Va ser substituït per un govern conservador presidit pel 
General Berenguer, (Dictablanda2). La monarquia, també amb molta pèrdua de 
popularitat, encara es mantenia. L’agost del mateix any, diversos partits republicans, 
d’esquerra  i nacionalistes van signar el Pacte de Sant Sebastià, una acció conjunta 
amb l’objectiu d’assolir l’enderrocament de la monarquia i instaurar una República. A 
més de les forces clarament republicanes cal afegir també el desig de canvi de sectors 
monàrquics decebuts amb Alfons XIII, especialment per la seva col·laboració amb 
Primo de Rivera. Entre els partits assistents hi trobem Estat Català, Acció Catalana i 
Acció Republicana, que acceptaren donar suport al govern republicà que s’havia 
proposat, presidit per Alcalá Zamora, a canvi que el futur govern republicà reconegués 
el dret de Catalunya a l’autogovern. Al desembre es va dur a terme un primer intent 
d’instaurar la república amb el cop d’estat a Jaca3, que fracassà sufocat pel govern. 
Berenguer dimití al començament de 1931, veient la complicada situació . El rei el 
substituí per un altre militar, l’almirall Aznar que convocà eleccions municipals per el 12 
d’abril de 1931.  

                                           
2 Dictablanda: Nom popular amb el qual fou conegut el règim de transició presidit pel general 
Dámaso Berenguer (28 gener 1930 — 14 febrer 1931), que substituí la Dictadura de Primo de 
Rivera, de la qual atenuà algunes disposicions repressives. 
3 Cop d’estat de Jaca: El 12 de desembre de 1930, el capità Fermín Galán, destinat a Jaca va 
sublevar la guarnició i va proclamar la República. Va intentar continuar la insurrecció a Osca però 
es va haver de rendir davant les tropes governamentals. Els capitans Galán i Garcia van ser 
jutjats en un consell de guerra sumaríssim i els van afusellar el 14 de desembre.  
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Tot i tenir un caràcter estrictament local, en realitat les eleccions van ser interpretades 
com un referèndum sobre la monarquia. Els partits republicans i d’esquerra es van 
abocar a la campanya electoral i les forces catalanes es fusionaren en dos partits per 
tal de tenir més força; el Partit Catalanista Republicà, unió entre Acció Catalana i Acció 
Republicana i Esquerra Republicana de Catalunya formada per Estat Català, de 
Macià, el Partit Republicà Català, de Lluís Companys i el grup de la revista l’Opinió. 
Les eleccions donaren un resultat clar a tot Espanya i encara més a Catalunya: a 
gairebé totes les grans ciutats van guanyar les forces republicanes. El 14 d’abril es 
proclamà la República a diverses ciutats. Davant d’uns resultats tan significatius, el rei 
Alfons XII abandonà el país. La II República naixia en un ambient d’eufòria i sense 
vessament de sang. 
 
Immediatament es va construir un Govern provisional, presidit per Niceto Alcalá-
Zamora. Al juny es van celebrar les eleccions legislatives, que van guanyar els partits 
d’esquerres, principalment republicans i socialistes. Al mes d’octubre Alcalá-Zamora 
fou substituït per Manuel Azaña que va dirigir un gabinet format per republicans i 
socialistes. Al desembre, les Corts aprovaven la nova Constitució republicana i 
democràtica i Alcalá-Zamora era elegit president de la República. 
 
A Catalunya, el 14 d’abril de 1931, en plena eufòria republicana, tot just coneguts els 
resultats de les eleccions, Francesc Macià proclamà la República Catalana “com a 
Estat integrat en la Federació Ibèrica”. Macià de seguida formà un govern on eren 
representades gairebé la totalitat de forces polítiques d’esquerres. Aquesta 
proclamació no agradà als republicans espanyols i el Govern Provisional de la 
República espanyola de seguida envià  els seus representants per tractar de discutir la 
qüestió. El resultat: es dissolgué la República Catalana, que fou substituïda per un 
govern autònom: la Generalitat i l’elaboració immediata d’un estatut d’autonomia per 
discutir-lo i aprovar-lo a les Corts.  
 
El Bienni Progressista (1931-1933)  
 
A nivell espanyol el nou govern republicà va emprendre un seguit de reformes de 
caràcter polític, social i econòmic. El marc legal d’aquestes reformes fou la 
Constitució4, aprovada el desembre de 1931, la més democràtica d’Espanya i amb 
diferència, fins aleshores. En destaquen la reforma de l’exèrcit, que consistí en la 
reducció del nombre de caps i oficials, la millora de l’ensenyament, amb l’augment del 
nombre d’escoles i mestres sobretot en les zones rurals per tal de fer front a l’alt índex 
d’analfabetisme (més d’un terç de la població) i amb l’impuls de la coeducació5 i 
l’educació laica. Un altre punt important va ser la qüestió religiosa; en primer lloc la 
Constitució separava l’Església de l’Estat, atorgava la llibertat religiosa; es reconeixia 
el matrimoni civil i el divorci i es van aprovar altres mesures que pretenien limitar la 
influència de l’Església en la societat. A nivell econòmic la mesura més destacada fou 
la Llei de Reforma agrària, que pretenia posar fi al domini del latifundisme (grans 
propietats) i millorar les condicions de vida dels agricultors pobres. La llei preveia 
l’expropiació sense indemnització de les terres de los Grandes de Espanya i la 
indemnització de les cultivades  per sota del seu possible rendiment. També es van 
emprendre reformes laborals amb l’objectiu de millorar les condicions dels treballadors 
assalariats. 

                                           
4 En el seu article primer es defineix Espanya com: una República democràtica de treballadors 
de totes classes que s’organitzen en règim de llibertat i de justícia. També definia l’Estat com a 
integral tot i que acceptava estatuts d’autonomia per a les regions que ho demanessin.  
5 Coeducació: Educació que potencia la igualtat d’oportunitats i la eliminació de qualsevol mena 
de discriminació per raó de sexe.  
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Tot i la rellevància d’aquestes reformes, amplis sectors d’obrers i camperols, 
reclamaven, cada cop amb més força, aprofundir en les reformes, i els més radicals, 
els anarquistes de la FAI6, propugnaven la revolució social. Tot plegat, junt amb els 
efectes de la crisi econòmica internacional, ocasionà un augment de la conflictivitat 
social i diversos episodis revolucionaris com la insurrecció anarquista de l’Alt Llobregat 
o els fets de Casas Viejas7. Per altra banda, els sectors més conservadors, els 
terratinents i l’alta burgesia, en desacord amb les reformes, que els perjudicaven 
econòmicament, i temorosos de les reivindicacions de les classes treballadores, 
incitaren l’exèrcit perquè intervingués amb un cop d’estat que acabés amb el govern 
d’esquerres i restablís “l’ordre”; cop d’estat del general Sanjurjo (agost de 1932), 
sufocat pel govern. Tots aquests factors junt amb la divisió de les esquerres i amb una 
creixent influència de l’esquerra més radical, culminaren en unes noves eleccions 
generals amb victòria dels partits de dretes.  
 
A Catalunya, la redacció de l’Estatut fou el centre de l’activitat política. Per tal de 
redactar-lo fou elegida, a través dels ajuntaments, una ponència que es va reunir a 
Núria i va redactar el projecte d’Estatut d’Autonomia. L’Estatut de Núria, tal com se’l 
coneix, establia un nivell d’autonomia molt considerable i va ser aprovat 
multitudinàriament a través d’un plebiscit pel poble català el 2 d’agost de 1931. 
L’estatut definia Catalunya com un estat autònom dins la República Federal espanyola, 
declarava el català llengua oficial de Catalunya i donava àmplies competències a la 
Generalitat (percepció d’impostos directes, educació, cultura, ordre públic, sanitat, 
justícia). A l’Estatut, però, li faltava l’aprovació a les Corts Espanyoles. Fora de 
Catalunya, ja s’havia manifestat la forta oposició de molts sectors com partits polítics 
(especialment de dretes) o intel·lectuals espanyolistes, a l’Estatut, ja que veien amb 
recel la concessió d’una autonomia per a Catalunya. Així doncs, l’Estatut va ser 
objecte d’una llarga discussió a les Corts. Paradoxalment, després de mesos a les 
Corts, l’Estatut fou aprovat el 9 de setembre després que el Cop d’estat de Sanjurjo 
unís els republicans i els fes veure quin era l’autèntica amenaça. Això sí, l’estatut 
aprovat a Madrid tenia poc a veure amb el que aprovà el poble català: Catalunya ja no 
era un Estat autònom dintre la República Espanyola com deia el projecte de Núria, 
sinó una regió autònoma dintre d’Espanya; a més, el català compartia l’oficialitat de la 
llengua amb el castellà i es reduïren les competències de la Generalitat.  En els mesos 
i anys que seguiren l’aprovació de l’estatut, el Govern Espanyol va traspassar els 
serveis a la Generalitat molt limitadament, de manera que cap al final de la República 
el Govern Català encara no tenia totes les competències que l’Estatut reconeixia; a 
més, el poder central molt sovint no cedia els diners necessaris, amb la qual cosa la 
Generalitat patí serioses dificultats econòmiques que impediren l’exercici real de 
l’autonomia.  
 
El 20 de novembre de 1931, els catalans elegiren el primer Parlament de Catalunya. El 
partit més votat va ser ERC i la minoria més important la Lliga Regionalista. El 
desembre, Francesc Macià, popularment “l’Avi”, va ser elegit president de la 
Generalitat, càrrec que tingué fins a la seva mort, el Nadal de 1933, fet que causà un 
gran impacte en la societat catalana. El substituí Lluís Companys, fins llavors president 
del Parlament. 
 

                                           
6 FAI (Federación Anarquista Ibérica): Constituïda a València el 1927, defensava la revolució 
social immediata i amb aquest objectiu impulsà diversos moviments revolucionaris durant la II 
República. Entre els seus dirigents més destacats hi havia García Oliver i Durruti.  
7 Casas Viejas: En aquest poble de Cádiz la insurrecció va ser durament reprimida per la guàrdia 
civil i la guàrdia d’assalt amb el resultat de sis morts i el posterior afusellament de dotze veïns.  
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En l’àmbit socioeconòmic, a Catalunya es van fer sentir aviat els efectes de la crisi 
amb un augment de la conflictivitat i la radicalització del sindicalisme. La CNT va 
continuar sent el sindicat més important a Catalunya. La CNT, però, es trobava molt 
dividida internament entre un sector moderat dirigit per Àngel Pestaña  i Joan Peiró, i 
l’ala més radical, la FAI, que volia una revolució immediata i violenta. El grup de la FAI, 
molt fort a Barcelona, protagonitzà diverses insurreccions, a principis de 1932 a les 
localitats mineres del Llobregat (Sallent, Fígols) i el Cardener (Súria), coneguda com la 
insurrecció anarquista de l’Alt Llobregat i que foren reprimides pel govern. Molts dels 
sindicalistes moderats, “trentistes”8, disconformes amb el radicalisme faista, van 
abandonar la CNT o en foren expulsats. 
 
El Bienni Negre (1933-1936) 
 
Després de les eleccions, dues forces polítiques de dretes van dominar la situació 
política: el “Partido Republicano Radical”, liderat per Alejandro Lerroux, i la CEDA 
(“Confederación Española de Derechas Autónomas”) partit d’extrema dreta, fundat i 
dirigit per José María Gil-Robles. El nou govern, presidit per Lerroux va començar a 
paralitzar la majoria de les reformes de l’etapa anterior: es frenà la reforma agrària, es 
tornà a donar recursos econòmics a l’Església, es va amnistiar els militars del cop 
d’estat de Sanjurjo, es reduí considerablement el pressupost d’educació i es paralitzà 
la discussió de l’Estatut d’Autonomia basc.   
      
Els partits i els grups d’esquerra, decebuts pel gir polític que prenia la República, es 
radicalitzaven per moments. La CNT, que ja seguia aquesta línia des de feia temps, va 
promoure un altre moviment revolucionari de conseqüències molt greus el desembre 
de 1933, estès per Aragó, la Rioja, Catalunya, Andalusia i Llevant. Els anarquistes 
foren reprimits durament. El procés de radicalització també s’accentuà en el PSOE, on 
el triomf de la dreta havia afavorit que la tendència més revolucionària, liderada per 
Largo Caballero, s’imposés dins el partit.  
      
L’entrada de membres de la CEDA al govern l’octubre de 1934, va ser interpretada per 
les forces d’esquerra i nacionalistes com un camí obert cap al feixisme i la reacció no 
es va fer esperar. L’endemà de la formació del nou govern es van produir vagues 
generals a les grans ciutats. Les forces d’ordre públic i l’exèrcit controlaren fàcilment la 
majoria de focus de la revolta, però la protesta contra el govern adquirí un relleu 
especial a Astúries, on els miners, a través de la “Alianza Obrera”, integrada per totes 
les forces obreres, es van fer amb el poder  i van iniciar un procés de revolució social 
que acabà amb la intervenció de l’exèrcit i una repressió brutal9. 
      
A Catalunya aquest període va estar molt condicionat pel conflicte rabassaire. Els 
rabassaires organitzats en el sindicat Unió de Rabassaires, reivindicaven la propietat 
de les terres que cultivaven. El Parlament de Catalunya aprovà l’abril de 1934 la Llei 
de Contractes de Conreu, que facilitava l’accés de 70.000 parcers a la propietat. 
L’oposició dels propietaris, agrupats en l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, va ser 
molt forta. La Lliga Catalana, reclamà al govern conservador de Madrid que presentés 
recurs davant el “Tribunal de Garantías Constitucionales”, que anul·là la Llei de 
Contractes de Conreu. Aquest fet agreujà les diferències entre el govern de la 

                                           
8 Trentistes: Doctrina i estratègia defensades per un sector de la CNT (Manifest dels Trenta, 
agost 1931) que s’oposaven al predomini de la FAI en el sindicat. Defensaven la democratització 
i independència dels sindicats i la revolució planificada conduïda pels mateixos sindicats i 
condemnaven la insurrecció.  
9 La repressió anà a càrrec de la legió comandada pel general Franco. Hi va haver més de 1000 
revolucionaris morts, molts d’ells executats de forma sumària, 2000 ferits i uns 30.000 detinguts. 
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Generalitat i el Govern Central. En aquets context, l’entrada al govern dels ministres de 
la CEDA, desencadenà els  Fets del 6 d’octubre. 
 
A Catalunya, com a altres llocs d’Espanya, les forces obreres havien convocat una 
vaga general per al dia 5 d’octubre i van pressionar la Generalitat perquè donés suport 
a la insurrecció. La vaga fou una iniciativa majoritàriament de la UGT i la CNT hi 
participà poc. La falta d’unió i d’organització i la dura resposta del govern espanyol van 
fer que la vaga no prosperés.  
 
El 6 d’octubre, el Govern Central va declarar l’estat de guerra mentre que el president 
Companys, proclamava l’Estat Català dins la República federal espanyola. L’exèrcit hi 
va intervenir i al cap de poques hores el govern de la Generalitat es va rendir. El 
govern central, suspengué indefinidament l’Estatut, i el govern català va ser jutjat i 
condemnat a 30 anys de presó.  
 
El Front Popular 
 
L’any 1935 la coalició de dreta que formava el govern va entrar en crisi per diverses 
raons, entre les quals destaquen alguns escàndols financers que van afectar el Partit 
Radical de Lerroux. Gil Robles va intentar ser nomenat president del govern, però el 
president de la República, Alcalá Zamora, s’hi va negar, va dissoldre les Corts i 
convocà eleccions el febrer del 36. Aquestes eleccions van mostrar la polarització de 
la vida política materialitzada en la formació de dos blocs antagònics: els partits 
d’esquerres, amb els republicans d’esquerres, els socialistes, els comunistes, formaren 
el “Frente Popular” i els partits de dretes, encapçalats per la CEDA i junt amb els 
monàrquics i els tradicionalistes, formaren el “Bloque Nacional”.  A Catalunya, 
aquestes coalicions s’anomenaren Front d’Esquerres, encapçalat per ERC junt amb 
altres partits d’esquerra i catalanistes, i el Front Català d’Ordre, encapçalat per la Lliga,  
      
Durant la campanya electoral hi hagué un clima de molta violència i conflictivitat que ja 
permetia entreveure la Guerra Civil. Finalment, en les eleccions celebrades el 16 de 
febrer, el “Frente Popular”va obtenir la victòria amb un 48% dels vots, mentre el 
“Bloque Nacional” n’obtingué el 46,5%; aquests resultats posaven de manifest la 
profunda divisió política d’Espanya. Azaña va tornar a presidir el govern i el maig va 
substituir Alcalá Zamora com a president de la República alhora que ell era substituït 
per Casares Quiroga.  
      
A Catalunya el triomf del Front d’Esquerres (amb un 59% dels vots contra un 41% del 
Front Català d’Ordre) va suposar la recuperació de l’autonomia i la tornada de 
Companys a la presidència de la Generalitat.  
      
Atès que el triomf del Front Popular feia preveure que es reprendrien les reformes del 
Bienni Progressista, els sectors de dreta es van començar a preparar per acabar amb 
el govern de forma antidemocràtica. L’evolució política durant la primavera del 36, 
caracteritzada per la radicalització, amb vagues als centres industrials i ocupacions de 
finques al camp, i l’augment de la violència feixista, protagonitzada per la “Falange 
Española” de José Antonio Primo de Rivera, van fer que el govern quedés desbordat 
tan per la dreta com per l’esquerra. La insurrecció militar, encapçalada pels generals 
Mola i Franco, va esclatar el 17 de juliol de 1936.  
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2) PANORÀMICA GENERAL DE LA PREMSA DE LA II REPÚBLICA 
 

En el camp de la premsa durant la II República, a Catalunya hi va haver novetats 
importants. La passió, l’agitació i el moviment de la República es reflectí en la premsa. 
En aquest clima d’efervescència, sorgiren molts diaris, la majoria de curta vida i molt 
polititzats. Molts partits fundaren les seves pròpies publicacions i la premsa satírica 
cobrà molta importància. Va créixer l’interès dels ciutadans per la informació i els diaris 
van veure augmentar les seves tirades.  
 
La constitució republicana, en el seu article 34, establia la llibertat de premsa10, fet que 
facilità la circulació de tot tipus de publicacions, amb ideologies molt diverses i algunes 
de caire molt radical. Tanmateix, molts articles, publicacions o periodistes foren 
censurats. La Ley de Defensa de la República11, promulgada el 21 d’octubre del 1931 i 
vigent fins al 1933, permetia el govern censurar publicacions i fins i tot fer detencions 

sense necessitat dels tribunals. La cosa empitjorà 
el 1934 quan amb l’ascensió de les dretes al 
poder i la promulgació de la Ley de Orden 
Público12 , la censura fou molt dura, sobretot arran 
dels Fets d’Octubre, quan es clausuraren força 
publicacions de caràcter obrer, republicà 
d’esquerres i catalanistes. Aquestes publicacions 
prohibides, sovint ressorgien amb un altre nom, 
però amb format molt similar fins que no tornaven 
a ser permeses.  
      
 Aparegueren un conjunt de diaris, afegits als ja 
existents, amb una tendència política clarament 
definida. Dins el catalanisme conservador, 
continuava La Veu de Catalunya, publicada ja 
des de 1899, portaveu de la Lliga Regionalista era 
la més antiga de les publicacions vinculades a un 
partit polític. Relacionat també amb una tendència 
política es publicà  entre 1929 i 1936 El Matí, diari 
proper a Unió Democràtica de Catalunya  i, per 
tant, de caràcter conservador, catalanista i cristià. 
 

 
La Nau publicat entre 1927 i 1933 fou un altre diari,vespertí, vinculat a un partit polític, 
concretament a Acció Republicana, el partit fundat per Antoni Rovira i Virgili. Més 

                                           
10  “Artículo 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, 
valiéndose de cualquier medio de difusión sin sujetarse a previa censura. En ningún caso podrá 
recogerse la edición de libros o periódicos, sino en virtud del mandamiento judicial competente. No 
podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme.” 
11  “Artículo 1. Son acto de agresión a la República y quedan sometidos a la presenta ley: (…) 
difundir noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. (…) toda 
acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del estado.  
12  La Ley de Orden Público fou aprovada per Les Corts al juliol de 1933. La nova Llei no 
tenia una naturalesa purament repressiva, i en el seu primer article es fixava com objectiu el 
funcionament regular de les institucions de l'Estat i el lliure exercici dels drets individuals, polítics i 
socials establerts per la Constitució. Però, donada la conflictivitat del període republicà, van 
prevaler ràpidament els aspectes més autoritaris de la Llei, i especialment els articles que 
facultaven el Govern per establir per Decret tres graus d'excepcionalitat per motius d'ordre públic. 

Portada del primer número de El Matí 
Fototeca.cat 
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endavant Rovira i Virgili l’abandonà i el diari 
passà a mans de UDC fins que el problemes 
econòmics el feren desaparèixer.  
      
 A l’esquerra, el febrer de 1928 aparegué el 
grup de L’Opinió. Aquest diari de caràcter 
republicà, catalanista i defensor del moviment 
obrer tingué un caràcter setmanal fins el 
setembre del 1929 i des de poc abans de les 
eleccions de 1931  passà a ser diari  fins el 
que fou clausurat arran dels fets del sis 
d’octubre de  1934. En un principi  fou el 
portaveu d’ERC i representà l’ala més radical 
del partit. Farcit de col·laboracions 
d’intel·lectuals i polítics de l’època (Josep Mara 
de Segarra, Àngel Pestaña, Marcel·lí 
Domingo, entre d’altres)  tingué gran influència 
en el Govern de la Generalitat fins que el 1933 
entrà en conflicte amb els principals dirigents 
d’ERC i se’n separà. La Humanitat fou un 
diari publicat entre 1931 i 1939 fundat per Lluís 
Companys i que seguia la línia oficial de la 
direcció del partit en contraposició al grup de 

L’Opinió. A partir del trencament d’ERC amb aquests, La Humanitat esdevingué el 
portaveu oficial del partit i passà a publicar-se al matí en oberta competència amb 
L’Opinió. L’última hora fou un diari vespertí publicat entre el 35 i el 38 afí a ERC. Lluís 
Companys n’era el propietari i volia que esdevingués un òrgan de premsa del partit 
però amb característiques independents que el fessin atractiu a un públic més ampli. 
Va ser un diari d’una gran qualitat i força innovador en el tractament de la informació.  
     
Un altre exemple fou La Rambla, publicació 
inicialment setmanal i diària a partir de 1936 
fundada el 1930 per Josep Sunyol13 que 
combinava informació esportiva i política i 
propera també a ERC. En fou redactor Joaquim 
Ventalló i hi escriviren els dirigents del partit. 
Entre el setembre de 1935 i el gener de 1936 
canvià la capçalera per la Rambla de Catalunya. 
A partir de juliol de 1936, mort Josep Sunyol i 
exiliat Joaquim Ventalló passà a ser òrgan del 
PSUC. 
 
En l’àmbit comunista destaquen L’hora, fundada 
el 1930 i vinculada al Bloc Obrer Camperol i 
L’Insurgent fundat al 1934 i vinculat al Partit 
Català Proletari. 
      
Pel que fa a l’anarquisme era representat per la 
Solidaridad Obrera, setmanari creat a Barcelona 
el 1907 per la Federació Local Barcelonina de 

                                           
13  Josep Sunyol i Garriga (1898-1936), industrial, dirigent esportiu i polític, diputat a Corts per 
ERC, dirigent del FCB, fou assassinat en iniciar-se la Guerra Civil en trobar-se en zona franquista.  

Primera plana d'un número de L'Opinió (1-IX-1931) - 
Fototeca.cat 

 'La Rambla' - Any I Número 1 (01/10/1925) 
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Solidaridad Obrera, impulsada per Francesc Ferrer i Guàrdia, la figura més destacada 
de l’anarquisme a Catalunya. Tot i no ser publicat en català, tingué la majoria de 
seguidors en els obrers anarquistes catalans. Òrgan central de la CNT, en època de la 
República i des de 1930 fou dirigida per Joan Peiró i l’octubre de 1931 passà a mans 
de la FAI. 
      
D’ideologia clarament catalanista i progressista, i propera a Acció Catalana, destaca la 
La Publicitat que es va començar a publicar en català l’octubre de 1922. Inicialment 
fou dirigit per Lluís Nicolau i d'Olwer, durant el període de la República, el director fou 
Carles Capdevila, i l’home fort del diari Amadeu Hurtado14. A partir del anys 30, el diari 
va iniciar la seva època daurada gràcies a la col·laboració d’alguns dels més destacats 
intel·lectuals, escriptors i periodistes del país com Antoni Rovira i Virgili, Pompeu 
Fabra, Jaume Bofill i Mates, Carles Riba, J. V. Foix, Martí de Riquer, Josep Carner, 
Josep Maria de Segarra, Josep Pla i la majoria de redactors del Be Negre, entre ells 
Josep Maria Planas, l’ànima del Be Negre, Rossend Llates, Just Cabot, Àngel Ferran.   
 
Tot i aquest gran nombre de diaris escrits en català, els que continuaven tenint més 
tiratge eren els escrits en castellà. Un dels més destacats fou La Vanguardia, diari 
fundat el 1881 pels industrials igualadins Carles i Bartomeu Godó que sempre foren 
propers al govern de la Restauració. A partir de 1916, el seu director fou Gaziel i hi 
col·laboraren personatges com Eugeni d’Ors, Duran i Santpere i  Folch i Torres. El 
1934 arribà a una tiratge de 234.000 exemplars.  Un altre exemple fou El Diluvio, un 
diari republicà i anticlerical, fundat el 1879 per Manuel Patxot com  a continuador de El 
Telégrafo  creat al 1858 i prohibit  pel govern . Fou  un dels diaris més populars i 
influents a Catalunya, especialment a Barcelona. 
 
També destaquen el el Noticiero Universal, fundat el 1888 i conegut popularment 
com el Ciero, considerat un diari independent i força popular i el Diario de Barcelona, 
el diari més antic d’Europa, fundat el 1792 i conegut popularment com el Brusi, que 
tenia una tendència conservadora i El Correo Catalán fundat el 1876 i de tendència 
tradicionalista. 
 
La premsa satírica, que ja tenia una llarga tradició, visqué durant la Segona República 
una època d’esplendor, amb una gran  qualitat i creativitat tan pel que fa a la part 
gràfica com la literària amb una sàtira extrema i enginyosa. Les principals publicacions 
foren les ja veteranes Campana de Gràcia i Esquella de la Torratxa, i el Be Negre, 
nascut i desaparegut amb la República, però que tot i la seva breu durada, marcà un 
abans i un després en la premsa satírica catalana tan per la gran qualitat dels que el 
feien, com pel seu humor innovador i que és el tema central d’aquest treball.  

                                           
14 Amadeu Hurtado  (1875-1950) Destacat advocat i polític català  proper a ERC que també 
dugué a terme una important tasca en el camp  periodístic. 
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3) ANTECEDENTS DE LA PREMSA SATÍRICA A CATALUNYA 

Les primeres publicacions satíriques a Catalunya sorgiren a la segona meitat del segle 
XIX coincidint amb la consolidació de l’Estat Liberal a Espanya i un cert augment de la 
llibertat d’expressió. Aquest tipus de publicacions eren sovint descrites coma literatura de 
taverna i barberia, és a dir, d’una difusió de caire molt popular. El cert és que van ajudar 
enormement a difondre el català escrit entre aquest grup social. La majoria d’aquestes 
primeres publicacions eren d’ideologia republicana i anticlerical, fet que provocava el 
rebuig de les classes benestants. Tanmateix, algunes, com La Campana de Gràcia i 
L’Esquella de la Torratxa tenien molta difusió i tothom les llegia i comentava. Moltes 
d’aquestes publicacions foren molt efímeres, mentre que les citades anteriorment es 
mantingueren fins l’època de la II República.  

Un Tros de Paper (1865-1866) 

Podem considerar l’any 1865 com el del 
començament de l’humor català modern amb 
l’aparició del primer periòdic humorístic publicat en 
la nostra llengua: Un Tros de Paper que, fundat 
per Albert Llanas, va sortir a Barcelona el 16 
d’abril d’aquell mateix any.  

El 1841, com a conseqüència de la Renaixença, ja 
havia sortit un primer intent (3 números de Lo pare 
Arcàngel) i una Paròdia de un Diario de Barcelona 
de Avisos y Noticias, del mateix Llanas, que va 
servir d’assaig per al llançament d’Un Tros de 
Paper, del qual en van sortir 69 números.  

Un Tros de Paper és la primera publicació 
periòdica humorística amb caràcter setmanal. 
Albert Llanas va ser-ne el fundador i també el 
principal col·laborador. L’ajudaven Robert Robert, 
Eduard Aulès, Frederic Soler (Serafí Pitarra) 
Conrad Roure, Vidal i Valenciano, Feliu i Codina, 
entre els principals, mentre que el dibuixant era 
Tomàs Padró, nom emblemàtic de la premsa 
satírica de l’època.  

Lo Xanguet (1865-74) 

Durant aquest període es fan molt populars els almanacs. D’entre tots destaca Lo 
Xanguet (1865-74), que portava un afegitó que es va fer famós “ Un ral per tot arreu. Val 
més aquí que a cal apotecari”. Hi dibuixaven Josep Lluís Pellicer (Gabriel Nyapus) i 
Tomàs Padró i hi escrivien gairebé tots els que en aquell moment eren algú en les lletres 
catalanes, com Francesc Soler (Serafí Pitarra), Conrad Roure (Pau Bunyegas), Eduard 
Aulès (Bonaventura Gatell), Albert Llanas (Robert Sanall),etc. 

La Flaca (1869 al 1876) 

Setmanari fet per catalans i publicat en castellà a Barcelona del 1869 al 1876. Hi tingué 
especial rellevància la col·laboració del caricaturista Tomàs Padró. De tendència 

Portada del primer número d'Un Tros de Paper - 
Fototeca.cat 
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republicana, s’oposà a la política del general Prim, dels carlins i de la política 
lliurecanvista. A causa de les suspensions governatives, portà diferents títols: La 
Carcajada, La risotada, La Risa, La Madeja Política, El Lío i La Madeja.  

La llumenera de Nova York (1874-1881) 

Revista de novas y gresca mensual il·lustrada, d'una gran qualitat de presentació i 
contingut, editada en català a Nova York per l'escriptor Artur Cuyàs i el dibuixant Felip 
Cusachs. En sortiren 73 números (novembre del 1874 - maig del 1881). Hi 
col·laboraren una bona part dels escriptors i els artistes catalans de l'època. 

Lo noy de la mare (1886-87) 

Setmanari humorístic, publicat a Barcelona, escrit per Conrad Roure i dibuixat per 
Tomàs Padró. Nascut d'una escissió dins d'"Un tros de paper", publicà 33 números 
(1886-87). Tot i l'èxit de venda, fou suspès per l'editor, Innocenci López, perquè les 
circumstàncies del moment no eren pas favorables a l'humor ni a la crítica, ni que fos 
de costums. 

La Campana de Gràcia (1870-1939) 

Setmanari satíric, republicà i anticlerical, fundat pel llibreter i editor Innocenci López 
Bernagosi el 1870. El títol de la publicació, suggerit per Valentí Almirall, recordava el 
fet que durant les revoltes provocades per una lleva de joves de Gràcia la campana no 
deixà de dringar. S’edità al llarg de més de seixanta-quatre anys amb alguna 
suspensió governativa durant les quals fou substituït per L’Esquella de la Torratxa. 
Utilitzà gairebé sempre el català llevat dels primers anys en que hi sovintejaven els 
articles en castellà. Antoni Serra en fou el primer director, però aviat va fer-se’n càrrec 
Josep Roca i Roca. L’orientació política evolucionà des del republicanisme proper a Pi 

i Margall a una línia seguidora de Castelar i d’una 
actitud hostil al catalanisme, va passar a defensar 
una política catalana d’esquerres, sobretot a partir 
del moviment de Solidaritat Catalana, i contrària al 
lerrouxisme. Des de 1932 fins que va deixar de 
sortir l’onze d’octubre de 1934 arran dels Fets 
d’Octubre, fou propietat d’ERC  

Al llarg de la seva història hi van col·laborar 
personatges molt destacats de la cultura catalana 
com Frederic Soler, Apel·les Mestres, Opisso, etc.  

Amb el pas dels anys van augmentar les seves 
pàgines, va disminuir la mida i el preu va 
augmentar segons les circumstàncies del mercat. 
En les difícils circumstàncies polítiques del regnat 
d’Amadeu de Savoia, es va proclamar l'estat de 
setge i La Campana de Gràcia, el gran setmanari 
satíric del moment, va ser suspès pel governador 
civil de Barcelona sense la menor justificació. 
Llavors va dir el seu editor: "Està bé; no volen 
sentir campanades, doncs sentiran esquellots" i va 
treure L’Esquella de la Torratxa com a variant de 

Retrat de Karl Marx i descripció de la seva 
fesomia, a la portada del número 84 del 
setmanari bilingüe 'La Campana Gràcia', el 26 
de novembre de 1871. Fototeca.cat 
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La Campana, amb el mateix format i els mateixos redactors. El governador no es va 
apartar i va suspendre també L’Esquella. 

Sense Campana ni Esquella, l'equip va editar una tercera revista, La Tomasa, que era 
el nom d'una campana molt popular a Barcelona. Dos anys després, quan s'estava 
preparant la restauració borbònica, La Campana reaparegué però de seguida va patir 
una altra suspensió arbitrària, i en conseqüència va ressuscitar L’Esquella.  

L’Esquella de la Torratxa (1872-1939) 

Setmanari humorístic republicà, de gran incidència política i influència popular. L'editava 
la família López, propietària de la Llibreria Espanyola i de La Campana de Gràcia. Duia el 
subtítol “Periodich satirich, humorístich ilustrat i literari. Donarà al menos, uns esquellots 
cada setmana.” Primer en sortiren quatre números solts, el 1872 i el 1874, per substituir 
La Campana de Gràcia, suspesa governativament. El 16 de gener de 1879 reaparegué 
pel mateix motiu, però mantingué ja la continuïtat. Escarnia la vida municipal i agradava a 
la classe mitjana. L'Esquella, una de les publicacions de més llarga durada en català, 
arribà fins al número 3.097, del 6 de gener de 1939, poc abans de l’entrada de les tropes 
franquistes a Barcelona. 

Hi col·laboraren gairebé tots els caricaturistes, 
il·lustradors i humoristes catalans de quatre 
generacions. Dirigida des de la fundació fins al 1907 
per Josep Roca i Roca, tingué després la influència 
editorial de Màrius Aguilar, Prudenci Bertrana, 
Francesc Madrid, Lluís Capdevila i Ramon Vinyes 
entre altres. En foren articulistes constants i 
principals Santiago Rusiñol, Gabriel Alomar, Ramon 
Reventós, J.F.Guibernau, Josep Burgas i Francesc 
Curet. Entre els dibuixants hi destacaren Apel·les 
Mestres, Manuel Moliné, Marià Foix, Xavier Nogués, 
Isidre Nonell, Josep Costa (Picarol), Feliu Elias 
(Apa), Jaume Passarell i Ricard Opisso. El tiratge 
arribà als 35 000 exemplars. Des del 1889 fins al 
1925 edità un almanac, que es publicà també el 
1932. Aconseguits, el 1931, els ideals republicans 
que propugnava, entrà en decadència, però en 
esclatar la guerra civil del 1936 passà a les mans 
d’un equip d’humoristes encapçalats per Tísner i 
Pere Calders i tornà a ser l'exemple d'humorisme viu 
i combatiu que sempre havia estat.  

 

Cu-cut! (1902-1912) 

El primer número d'aquesta revista va aparèixer a Barcelona el 2 de gener de 1902; 
l'últim, el 518, es va publicar el 25 d'abril de 1912. Estava vinculat a l’ideari polític de la 
Lliga Regionalista; la idea de fer un setmanari d’humor va partir de Domènec i 
Montaner i es pogué publicà gràcies al finançament de Francesc Cambó. Subtitulada 
"setmanari de gresca amb ninots", entre els seus col·laboradors figuraren Josep Maria 
i Lluís Folch i Torres. A final del primer any va començar a publicar els seus primers 

Portada del diari satíric 'L'Esquella de la 
Torratxa', 16 de gener de 1903. Fototeca.cat 
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dibuixos el genial Junceda a qui aviat van acompanyar Ricard Opisso i Feliu Elies 
(Apa). Altres dibuixants esporàdics van ser Muntanyola i Lola Anglada. Des dels seus 
inicis Cu-Cut! va ser un èxit editorial. 

Va començar amb una tirada de 20.000 exemplars, que aviat va pujar a 30.000 i 
d'alguns números van arribar a vendre's 60.000. Si es té en compte la població de 
l'època (Barcelona no arribava als cinc-cents mil habitants), l'índex de difusió era 
realment notable. Donat el caràcter satíric de la publicació, va tenir les seves 
"víctimes" preferides en Alejandro Lerroux i diversos governadors de la Barcelona de 
l'època. També els polítics de Madrid eren ridiculitzats sense pietat, i això li va portar 
nombrosos enemics i denúncies. 

Arran d’una caricatura de Junceda publicada 
en l’ocasió de l’anomenat Banquet de la 
Victòria en el qual els regionalistes celebraren 
la victòria en les eleccions municipals de 1905, 
els militars van considerar que escarnia 
l’exèrcit i unitats de soldats assaltaren i 
destruïren els tallers de la revista.  

Tals fets van provocar una forta reacció a 
Barcelona, una crisi ministerial a Madrid, i la 
promulgació d'una Llei de Jurisdiccions15 la 
conseqüència immediata de la qual va ser la 
suspensió de la revista per ordre de l'autoritat 
militar.  

El seu final definitiu es va produir el 25 d'abril 
de 1912, després del número amb una portada 
de Llaverias i amb el títol "La música amanseix 
les feres" referint-se a una visita de l'Orfeó 
Català a Madrid i representava l’Orfeó tocant la 
lira als inferns amb un auditori format per l'ós 
de l'escut madrileny, envoltat per un grup de 
bèsties simbòliques: rèptils, rates, 

llangardaixos i altres bestioles 

Les altes esferes polítiques van reaccionar violentament i la Lliga Regionalista que 
recolzava Cu-Cut! es va espantar i va aconsellar la seva suspensió. 

En Patufet    (1904-1938) 

Nascut el 1904 també per inspiració de la Lliga com el Cu-Cut i de tarannà molt 
catalanista, fou creat per Aureli Campmany i Josep Aladern i fou la primera revista 
infantil escrita en català. Va tenir pocs problemes amb la censura ja que el seu 

                                           

15 Llei aprovada el febrer de 1906 segons la qual passaven a ser competència de la jurisdicció 
militar els delictes contra l’exèrcit i contra els símbols d’Espanya, incloent-hi les injúries de 
paraula o per escrit.  
 
 

Portada del primer número del Cu-cut! (21-01-
1902) - Fototeca.cat 



Premsa Satírica de la II República a Catalunya. El Be Negre. 
Cos del treball 

 

 16 

contingut anava adreçat als infants i a la joventut. El seu humor era totalment blanc i 
amb clara intenció moralitzadora. Va saber connectar plenament amb la societat de 
classe mitjana de l’època a la qual anava adreçat i això li va proporcionar un èxit 
espectacular amb tiratges d’uns 60.000 exemplars.  

Adquirida al cap d'un any de la seva creació per 
l'editor Baguñà, des del 1910 en fou el principal 
col·laborador Josep M.Folch i Torres, que, a 
més d'altres seccions, hi publicà des del 1915 
les cèlebres Pàgines Viscudes. En els primers 
temps hi col·laboraren també Aureli Capmany, 
Manuel Marinello, Josep Morató i Manuel Folch 
i Torres, i posteriorment Lluís Almerich i Xavier 
Bonfill. 

La gran qualitat dels seus il·lustradors, Corent, 
Junceda i Llaverías (que també havien fet el 
Cu-cut!), i la qualitat literària del seu principal 
col·laborador literari, Josep M. Folch i Torres, 
contribuïren molt al seu èxit. En Patufet es va 
publicar fins a finals del 38. Un dels mèrits 
principals de la revista  es haver contribuït molt 
a la catalanització del país. Sofrí, però, un 
descrèdit a partir dels anys vint entre els medis 
intel·lectuals, tant per la sensibleria en què 
queia sovint com pel gust dubtós d'històries i 
acudits. 

Papitu (1908-1937) 

Papitu fou el pol oposat d’en Patufet. Va sortir el 
25 de novembre de1908, fou fundat i dirigit per 
Feliu Elias (Apa), com una revista satírica i 
política però ben aviat, dirigida per Francecsc 
Pujols, es va endinsar en el camp de la “verdor” 
(com deien ells) , de l’erotisme i va acabar sent 
una revista provocadora i desvergonyida que no 
agradava a la societat de classe mitjana 
conservadora de l’època però que triomfava a 
les barberies i altres establiments on 
freqüentaven els homes, que llegien mig 
amagats. Així Papitu va mostrar un humor 
diferent i ho feu amb èxit.  

La revista, absolutament arrelada, tingué 
tiratges per sobre dels 40.000 exemplars. 

Malgrat el seu caràcter comptà amb els 
dibuixants més prestigiosos com "Apa", Nonell, 
Ramon Casas, Juan Gris, Francesc Labarta, 
Gargallo, Passarell i més tard Valentí Castanys i 
Opisso. Entre els col·laboradors literaris hi 

Portada de la revista 'Patufet' del 1937 
Fototeca.cat 

Una portada de Papitu. 
http://www.ciberniz.com/papitu.htm 
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destaquen Jaume Brossa, Alfons Maseras, Alfons Roure, Ferran Canyameres, Lluis 
Capdevila i Josep Maria Planas.  

Durant la seva llarga existència publicà diversos extres monogràfics; foren famosos els 
dedicats als metges, als capellans i a les “dones de vida alegre”.  

Al llarg de la seva història tingué diverses etapes. La primera, sota la influencia de 
Feliu Elias (Apa) i el seu equip, era força moderada. Poc després, sota la direcció de 
Francesc Pujols, també força moderada, amb firmes de gran qualitat literària com 
Josep Carner o “Xènius” (Eugeni d’Ors). Després de la dictadura de Primo de Rivera la 
revista va passar a ser totalment irreverent i gens respectuosa amb l’Església i amb un 
cert caire pornogràfic sobretot amb dobles sentits i simbolismes gràfics.  

Com tantes altres desaparegué amb la guerra civil. 

Xut ! 
 
El Xut! fou una revista humorística de tema 
esportiu, sortida ja amb un gran èxit a Barcelona 
el 23 de novembre de 1922, editada per 
Santiago Costa, l'amo de "Papitu", El xut 
trepitjava un terreny nou en el camp de 
l’humorisme: el de l’esport i el seu èxit va anar 
lligat a l’enorme popularitat que anava assolint el 
FCB que en l’ideari col·lectiu , s’anava convertint 
en símbol de catalanitat recolzat per uns 
importants èxits esportius.  
 
L’ànima de la revista tant en els texts, el que 
més predominava a la revista, com en 
caricatures, fou Valentí Castanys, un ninotaire 
que sempre es va distingir per la seva afició a 
temes futbolístics i que al Xut! va crear molts 
símbols que han arribat fins als nostres dies, 
com l’Avi del Barça.  
En la part de text, hi col·laboraren entre altres, 
Alfons Roure i Antoni Rué i Dalmau,  que sovint  
utilitzaven pseudònims com Vade-mecum, 
Comte-Dius, Irrònic, Dova, El Frare del 
Baròmetre, Tit, Pepet . Pel que fa als ninotaires 
hi col·laboraren Opisso, que feia la contra-
portada, Benigani, Bofarull, Moreno, Roca, Alloza, Xirinius, Salvador Mestres, etc. 
Castanys sempre s’encarregava de la portada. 

L’esport més àmpliament tractat era doncs, el futbol, i el seguien la boxa, el ciclisme i 
la natació. Les seccions més significatives eren "Xuts" (dedicada a la anècdota i al 
comentari) i "De tot Catalunya", una molt àmplia informació de les activitats esportives 
als diferents pobles del país.  

Aparegué fins el juliol del 1936, i a la postguerra tingué una llarga continuadora en la 
revista en castellà El Once. 

Portada de la revista esportivo-humorística 
Xut!, amb caricatures d'Alfred Pascual i 
Benigani 
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4) EL BE NEGRE 
4.1 El Be Negre per dins 
 
ORIGEN 
 
L’origen del Be Negre s’ha de relacionar amb el setmanari de literatura, art i política el 
Mirador, fundat per Amadeu Hurtado i amb la Publicitat. d’on provenien la majoria de 
col·laboradors del Be Negre. La iniciativa del Be no se sap gaire qui la tingué, però els 
promotors més importants foren Josep Maria Planes, Rossend Llates, i Just Cabot, els 
quals s’encarregaren de buscar gent i finançament. S’inspirava en “Le Canard 
Enchainé”16, revista de la qual eren lectors la majoria dels col·laboradors del Be, amb 
una línia satírica semblant. Sembla que d’aquesta revista francesa també va venir el 
nom del Be Negre; Així ho explica Joaquim Ventalló, que comprava “Le Canard 
Enchainé” des de feia anys: “Una vegada vaig dir que el dia que em vagués faria un 
periòdic com aquell i que es diria el Be Negre per allò de “I un be negre amb potes 
rosses”, que acostumem a dir quan no ens acabem de creure una cosa o quan es 
tracta d’un assumpte per fer-hi broma. Se’m va acudir aquest nom i el vaig comentar a 
alguns amics; algú el devia fer córrer perquè un dia em va venir a trobar en Josep 
Maria Planes i em va preguntar si em faria res que li poséssim aquest nom a un 
setmanari satíric que anaven a fer.. Li vaig dir de seguida que no tenia pas registrat el 
nom i que ja ho podien fer quan volguessin.17 L’escriptor i periodista i polític Joaquim 
Ventalló, no hi col·laborà atès que llavors era regidor per ERC a l’ajuntament de 
Barcelona. En la característica manxeta del Be també veiem la influència de la 
publicació francesa; els dos costats de la manxeta hi trobem dos buits que omplien 
amb frases destacades i provocatives, que començaven a la de l’esquerre i 
s’acabaven a la de la dreta, a la manera de la revista francesa amb els seus cèlebres 
calamburs. 
     Per altra banda està clar que el Be Negre rebé una clara influència de la tradicional 
i fructífera premsa satírica catalana. Revistes com el Papitu, en la qual col·laborà el 
mateix Planes, o la Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, d’origen més 
antigues però contemporànies també al seu temps, tingueren una incidència, en major 
o menor grau, al Be Negre. Tot i això, la nostra revista es distingia pel seu humor d’un 
to indiscret, mordaç, sarcàstic i provocador.  
     El primer número va sortir el 23 de juny de 1931. 
 
ELS HOMES DEL BE NEGRE 
 
Al llarg de la vida del Be Negre van passar molts periodistes i dibuixants per la seva 
redacció i la majoria d’ells venien de “La Publicitat” i “El Mirador”. Alguns hi 
col·laboraren menys temps o més esporàdicament i altres amb més constància i 
durant la major part de la vida del setmanari. Tot i això, només tres persones hi 
participaren des del primer número fins a l’últim: Josep Maria Planes, Àngel Ferran i 
Francesc Fontanals (Soka). Per conèixer el Be Negre, és necessari una breu ressenya 
biogràfica dels principals col·laboradors.  
 
Josep Maria Planes va néixer a Manresa el 31 de gener de 1907. Era originari del 
mas les Planes, de Sant Mateu de Bages. Va ser una persona autodidacta que a base 
                                           
16 Le Canard enchaîné és una publicació satírica francesa que es publica des del 1915 i que es 
caracteritza per fer una crítica política ferotge. Fou fundada per Maurice i Jeanne Maréchal i és 
una de les publicacions més antigues de la premsa francesa actual.  
17 Citat a Solà i Dachs, Lluís: El Be Negre i els seus homes. Volum 1.  
Editorial Edhasa. Barcelona 1977. 
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de lectures va anar forjant-se una gran cultura que li va permetre realitzar una 
trajectòria d’escriptor molt brillant. Els seus primers articles, als 17 anys, es publicaren 
a “El pla de Bages”. Més tard es trasllada a Barcelona i començà una carrera 
periodística brillant amb col·laboracions a “La Rambla” “ Papitu” “El Mirador”, “La 
Publicitat” i com a director del Be Negre. També fundà una revista d’actualitat, 
Imatges: Setmanari gràfic d’actualitats, inspirada en la francesa Vu que tot i que fou 
molt efímera – només cinc mesos- se la considera una de les millors revistes de 
l’època. Al Be Negre, a més de dirigir la publicació, encara que no constés com  a 
director, distribuïa la feina entre redactors i dibuixants, i era el qui donava les idees 
generals sobre el que havia de sortir a més d’escriure-hi un bon nombre d’articles. Fou 
l’ànima del Be Negre. Políticament fou militant d’Acció Catalana, partit catalanista 
d’esquerres, encara que aquesta militància no va fer que ni el partit, ni els seu dirigents 
– Rovira i Virgili, Nicolau d’Olwer- s’escapessin de les burles del Be. Va destacar en la 
seva denúncia del pistolerisme urbà de la FAI , fet que va acabar costant-li la vida. La 
seva carrera acabà dramàticament amb el seu assassinat a mans de la FAI el 24 
d’agost de 1936.  
 
Nascut a Palafrugell el 1892, Àngel Ferran sempre es va dedicar al periodisme. 
escriví a “La Publicitat”, “El Mirador” i altres publicacions. Al Be Negre fou el principal 
redactor i el que més pàgines va escriure-hi. Es diu que entre el 40% i el 50% dels 
escrits del Be Negre eren seus i que tenia un humor molt personal i original. Després 
de la guerra s’exilià a Toulouse on va morir el 1971.  
 
Francesc Fontanals (Soka) nasqué a Barcelona el 1900 i ben aviat es donà a 
conèixer com a escenògraf i pintor paisatgista. Com a dibuixant humorístic i satíric va 
col·laborar a “La Mainada”, però la popularitat li vingué pels seus dibuixos al Be Negre 
on va col·laborar fent acudits des del primer a l’últim número. Durant una llarga etapa 
va encarregar-se de l’administració. Feia també la compaginació, aplegava tots els 
originals i els portava a la impremta. Fou un altre dels pilars del setmanari. Va morir a 
Barcelona el 1968.  
 
Màrius Gifreda, barceloní, nascut el 1895, va cursar la carrera d’arquitecte, però de 
seguida es relacionà amb el món de l’art i de la literatura. Fou editor de la revista “La 
gaseta de les arts”, crític teatral al “Mirador” i crític d’art a diverses revistes. Ajudà 
econòmicament al “Be” i en fou l’administrador durant els primers temps de la revista i 
present en les trobades a l’Ateneu, sovint feia les seves aportacions a la revista, 
sobretot amb jocs de paraules. Morí a Barcelona el 1958.  
 
Rossend Llates va néixer a Barcelona el 1899, va fer  la carrera  de dret, que mai no 
exercí, i es va dedicar al món de la música i la literatura. Col·laborà a la “Publicitat”, “La 
Nau”, “Imatges”, “Mirador”, entre d’altres. Fou un dels fundadors del Be Negre i un dels 
pesos pesants en els primers temps, amb nombroses col·laboracions; donava idees, 
feia petits articles i ajudava als Bens Florals en l’imitació dels versos de Segarra. Més 
tard, les seves col·laboracions es feren més esporàdiques. Morí a Barcelona el 1973.  
 
Valentí Castanys, nascut a Barcelona el 1898, va començar a dibuixar el 1915 a 
l’Esquella de la Torratxa, també al Papitu i al Xut!, del qual va ser l’ànima i que li donà 
gran popularitat, amb personatges tan famosos com l’Avi Barça. Col·lobarà amb 
moltes altres publicacions, sent un dels dibuixants més importants del moment. Al Be 
Negre, s’hi va estar més de dos anys i durant aquest temps fou el principal dibuixant. 
Abandonà la revista quan va considerar que la sàtira de la revista havia arribat a uns 
extrems massa perillosos després de l’assalt dels escamots d’Estat català a la 
redacció al 1934. Després de la guerra continuà col·laborant en múltiples revistes i 
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diaris entre els quals El Correo Catalán, TBO, Destino i Cavall Fort entre d’altres. Morí 
a Barcelona mentre dibuixava el 1965.  
 
Avel·lí Artís-Gener (Tísner) nascut a Barcelona el 1912, estudià a l’escola de Belles 
Arts i treballà com a periodista, ninotaire i escenògraf. Com a periodista treballà a 
L’Opinió, La Publicitat i La Rambla i com a dibuixant començà a El Papitu (pseudònim 
Baliga i Pyur) i a l’Esquella de la Torratxa. A partir del 8 d’agost de 1933 i amb el 
pseudònim que li va quedar com a nom propi, Tísner, va començar a col·laborar com a 
escriptor i dibuixant al Be Negre, en el qual es convertí en una d eles peces 
fonamentals. Amb el seu amic i futur cunyat Pere Calders, va fer la darrera època de 
l’Esquella de la Torratxa i l’efímera revista satírica Gràcia-Rambla. Políticament proper 
al POUM, va participar com a voluntari a la guerra i el 1939 s’exilià a Mèxic on treballà 
com a escenògraf a la televisió. Tornà a Catalunya l 1965 i continuà la seva tasca com 
a escriptor, periodista i ninotaire en diaris com Tele/eXpres, El Correo Catalán i en els 
últims anys fent els encreuats de La Vanguardia.  Les seves memòries Viure i veure, 
són un gran testimoni d’aquells anys on relata entre moltes coses, com va viure la mort 
d’en Planes. Va morir a Barcelona l’any 2000.  
 
Sempronio (Andreu Avel·lí Artís i Tomàs) cosí d’en Tisner, va néixer  a Barcelona el 
1909. periodista, va treballar al Mirador i als diaris l’Opinió i Última Hora . Entre el 1932 
i el 1933 va escriure pel Be, on feia una mica de tot, però s’ocupava especialment de 
la secció de teatre “Molt bee”. va deixar d’anar-hi quan va augmentar la tensió amb 
esquerre ja que ell treballava al diari l’Opinió i segons explica, no va considerar ètic 
col·laborar als dos llocs. Després de la guerra va començar escriure amb el pseudònim 
de Sempronio i va dur a terme una brillant carrera periodística en publicacions com 
Destino o Tele/eXpres, diari del qual fou director. Morí el 2006 a Barcelona.  
 
Ernest Guasp, nascut a Alzira el 1901, començà a dibuixar en diverses publicacions 
de la seva terra, de València, i a Madrid. Va venir a viure a Barcelona i publicà dibuixos 
a les Noticias i el Diluvio. Col·laborà al Be Negre entre el 1932 i el 34 amb un humor 
molt agut i una gran imaginació. Després de la guerra s’exilià a Mèxic on continuà com 
dibuixant al diari Novedades fen acudits. No he trobat referències dels seus últims 
anys.  
 
Josep Maria de Sagarra, nascut a Barcelona el 1894, ha estat una de les figures més 
importants de la literatura catalana del segle XX, tan com a poeta, com a dramaturg, 
com novel·lista, com periodista. Centrant-nos en aquest últim àmbit va col·laborar en la 
Publicitat, la Veu de Catalunya, el Mirador, Imatges, la Vanguardia. Al Be Negre secció 
“Els Bens Florals” on feia uns versos satírics fins que se’n cansà i fou substituït per 
Llates i Cortès.  
 
Nascut a Barcelona el 1898, Joan Cortès i Vidal, fou pintor i crític d’art, destacant-hi 
les biografies i estudis sobre pintors com Gimeno i Juan Serra. Abans de la guerra va 
col·laborar a D’ací i d’allà, Gaseta en les Arts, el Mirador, Art i El Be Negre, on va fer 
els versos substituint Josep M. de Sagarra imitant la seva poesia satírica molt 
fidelment. També hi va publicar dibuixos, alguns sense signatura i altres fent servir el 
pseudònim “Mosca”. Després de la guerra fou crític d’art a Destino i a La Vanguardia. 
Morí el 1969 a Santander.  
 
Manuel Amat, nascut a Vilanova i la Geltrú  el 1909, en plena Setmana Tràgica. Quan 
tenia catorze anys va enviar un dibuix al Xut i li van publicar i des de llavors va 
col·laborar a la revista fins a la seva fi l’any 1936 i quan ressorgí com a El Once fins el 
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1965. Abans de la guerra escrigué a El Mirador i a El Be Negre, La Nau i La Rambla  i 
més tard en revistes com Destino i Vida Deportiva. (DADES MORT) 
 
Joaquim Muntañola nascut a Barcelona el 1914, és un dels noms més importants 
entre els ninotaires del segle XX a Catalunya. Als quinze anys patí una malaltia que 
l’obligà a estar-se al llit durant un any que marcà el seu futur: se’l va passar dibuixant i 
escrivint i així va continuar la seva vida. Va començar a col·laborar al Be Negre a partir 
de 1935 signant amb el pseudònim de Kim, que també utilitzava a En Patufet i 
L’Esquitx. Després de la guerra va col·laborar en moltes publicacions i escrigué 
comèdies de gran èxit com el Baldiri de la Costa. Ha col·laborat a La Vanguardia, 
Dicen, Correo Catalán, Mundo Deportivo, el TBO i a altres publicacions. També ha 
col·laborat a la ràdio. Darrerament ha publicat unes memòries titulades La memòria fa 
pessigolles (2008) i continua dibuixant.   
 
Just Cabot, nascut a Barcelona el 1898, fou un dels periodistes més destacats de la 
seva època. Fou redactor en cap de la “Publicitat” i el director de “El Mirador” entre 
1932 i 1936. Al Be Negre, fou un col·laborador que els guiava més que no pas escrivia. 
Exiliat a París, es dedicà a traduir diversos escriptors, fou redactor de la revista 
Catalonia i la Revista de Catalunya que sortien a la capital francesa i hi muntà una 
llibreria. Morí a París el 1961.  
 
Altres col·laboradors del Be foren Enric Fernández Gual, que s’encarregava del “El 
Be... lázquez” (art), Salvador Mestres i Palmeta, Carles Sindreu i Pons, Ventalló, del 
qual sorgí el nom de la revista però que no hi col·laborar perquè tenia un càrrec polític 
a l’ajuntament, i Josep Maria Xicota i Cabré.  
 
SECCIONS  
 
El setmanari estava per títol  Be Negre, amb el subtítol de Setmanari Satíric i amb un 
dibuix de Soka que representa un be, negre, és clar, que menja uns brins d’herba que 
han sortit damunt la N.  
     Al costat del títol, al marge superior dret hi havia la famosa manxeta ( a la manera 
de Le Canard Enchainé). Més endavant la manxeta es va partir en dos; a partir del 
número 87, febrer del 1933, i després de pocs números que contenien publicitat al 
marge superior esquerre, la manxeta es va partir en dos definitivament a l’esquerra 
començava la frase i acabava amb punts supensius i continuava a la de la dreta. 
Tísner descriu així la importància i l’elaboració de la manxeta: “En van sortir 
d’autènticament memorables, que la gent comentava i que, per elles mateixes, venien 
el número. Quan algú en tenia alguna de rumiada, la comunicava a la redacció i era 
discutida, polida i arrodonida, fins que quedava reduïda a uns trets essencials. No cal 
dir que tots participàvem en l’exercici i que ens hi fèiem bons farts de riure” .18 
     Al principi la revista només presentava dibuixos i text, i més endavant van 
incorporar algunes fotografies, sovint proveïdes per Manuel Amat, però no pas 
d’actualitat sinó curioses, i que eren comentades amb peus també fora de lloc.  
Constava de quatre pàgines a quatre columnes. La primera pàgina estava reservada 
als articles i acudits d’actualitat. Les diverses seccions fixes, algunes més o menys 
fixes, es trobaven a l’interior junt amb altres articles i acudits d’actualitat.  
     Al Be hi havia unes seccions que sortien de forma més o menys regular; 
generalment eren d’obra col·lectiva i les principals són aquestes:  
 

                                           
18 Artís Gener, Avel·lí : Tisner explica les interioritats el Be Negre  p. 13 
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- “Ovelles esgarriades”: secció on es feien comentaris de totes les errades i 
ridiculeses aparegudes a la premsa d’aquell temps amb un enginy notable, el propi del 
Be. Sembla que la redacció del Be Negre  pagava dues pessetes a qui subministrés 
una d’aquestes errades i que més d’un periodista les fabricava expressament per 
vendre-les després. Tísner ho reconeix a l’obra citada anteriorment.  
- “I un be!”: secció on es presentaven notícies molt curtes i fantasioses o comentaris 
breus i punyents sobre fets d’actualitat  
- “Amb el cor a la mà!”: generalment interpretacions ambigües o enganyoses 
d’esdeveniments i xafarderies tractats amb molta càrrega satírica.  
- “El Be a la Cibeles”: figurava que era una crònica des de Madrid i només sortia 
quan hi havia esdeveniments prou importants tot i que en un principi semblava que 
havia de ser una secció habitual.  
- “Els Bens Florals”  una poesia feia el resum d’alguna situació del moment. Fou una 
secció que comença fent Josep Maria de Sagarra i que continuà Joan Cortès i Vidal, 
ajudat algunes vegades per Rossend Llates. La imitació era molt bona i ningú s’adonà 
que aquells versos satírics atribuïts a Sagarra havien canviat d’autor. 
- “La Borsa o la Vida” era com una mena de borsa dels valors que feien referència a 
fets polítics. 
     Hi havia també un seguit de seccions especialitzades, generalment fetes pel mateix 
redactor concret, referides a aspectes culturals o socials amb títols amb jocs de 
paraules i enginyosos, sempre també en clau d’humor. Són les següents:  
- “El Be... lasques” (art) 
- “El Be a les fosques” (cinema) 
- “Molt béé!” (teatre) 
- “El Be...rnat Metge” (de literatura) 
- “El Be...thoven”  (de música) 
-  “L’Agnus Dei” (de religió) 
     Altres seccions de vida més efímera o que sorgiren molt esporàdicament foren 
“Correu-hi tots”, suposada correspondència de lectors, “Be...nèfic”, “Be 
universitari”, “El Be...n plantat” secció dedicada a l’esport, i “El Be de fora” on eren 
comentats fets sobre i des de les comarques catalanes.  
     Els articles i seccions i la majoria d’acudits no anaven signats. A l’última etapa del 
setmanari ( de gener a juliol del 1936 )  es va produir un canvi en aquest sentit i molts 
dels articles de la primera plana estaven signats per Josep M. Planas, Àngel  Ferran i “ 
Peer Gynt” sinònim del periodista Eugeni Xammar que va col·laborar en aquesta 
darrera etapa del Be 
 
COM ES FEIA EL BE 
 
Els redactors del Be Negre es reunien el diumenge a l’Ateneu Barcelonès a 
l’anomenada “ saleta de l’anglès” i s’hi passaven tota la matinada de dilluns, en un 
ambient que els que hi participaren descriuen com ple de bon humor tal com recorda 
Tisner: “ Era la redacció d’un setmanari humorístic, amb gent d’un mateix tarannà, 
divertida i ben avinguda. Fèiem la feina, evidentment, però ens clavàvem uns farts de 
riure monumentals”.19 El procés d’elaboració de la revista era molt col·lectiu. Segons 
explica Tísner tots els que hi treballaven elaboraven durant la setmana una llista dels 
temes i la primera feina col·lectiva era unificar les llistes. Sobre la importància de 
treball col·lectiu en l’èxit del setmanari, Tísner comenta: “Quan la creació es converteix 
en un treball de participació, sorgeixen una pila de matisos impensats. Una idea 
esquemàtica, treballada en grup, es transforma fàcilment amb quelcom amb gruix; 

                                           
19 Artís –Gener: Op. Cit. p.16 
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d’allò que en un principi no anava més enllà d’un senzill acudit, el procés d’elaboració 
en feia un article que es publicaria a tres columnes sota un títol ple de suggestió. 20 Un 
cop reunits els redactors a l’Ateneu, en Josep Maria Planas proposava els temes a 
tractar en el número de la setmana i repartia la feina que li semblava més adient a 
cada un, sovint després de debatre els temes de les llistes de tots els redactors, i de 
manera que tothom quedés content. L’Àngel Ferran feia una llista dels temes acordats 
de convertir en articles i en Fontanals ho feia amb els dibuixants, “donar menjar a les 
feres”, en deia ell. Les reunions solien allargar-se fins la matinada La revista sortia els 
dimecres. El tiratge solia ser de 15.000 a 20.000 exemplars tot i que en alguns 
números concrets el tiratge fou molt superior. El preu començà sent de 15 cèntims i 
acabà sent de 20. L’últim número sortí el 15 de juliol de 1936, tres dies abans del cop 
d’estat militar i l’inici de la guerra civil. El Be Negre pràcticament va néixer i morir amb 
la República.  
 
EL BE, LA POLÍTICA I LA CENSURA 
 
El Be Negre  era fonamentalment un setmanari de sàtira política. En aquest sentit una 
de les seves característiques més importants és que la seva crítica fou implacable amb 
tot i amb tothom; però també queden  bastant clares les simpaties polítiques del 
setmanari, dins un catalanisme progressista proper a Acció catalana, partit en què 
militava Josep Maria Planes. En el mateix sentit cal recordar que la majoria de 
redactors procedien de  La Publicitat i  Mirador  publicacions afins a aquest partit. 
Tanmateix, no crec que es pugui afirmar en cap moment que el setmanari fos 
partidista i això ho podem apreciar en el fet que Acció catalana  i els seus dirigents 
també foren objecte de les crítiques satíriques del Be, com es pot veure en el número 
2 quan donat el mals resultats que aquest partit va tenir a les eleccions  de juny del 
1931 els del Be proposen canviar-li les sigles A.C.R ( Acció catalana republicana ) per 
A.C.S ( Al cel sia ). 
     Però hi havia una sèrie de forces polítiques i sindicals –i també els seus dirigents-  
sobre les quals  la crítica del setmanari era  molt més ferotge i mordaç. Un d’aquests 
fou  el Partido  Radical , amb Alejandro  Lerroux,  i molt especialment Emiliano Iglesias 
i Joan Pich i Pon21 . Com a partit de dretes que era, la Lliga, fou un altre dels partits 
més atacats pel  Be que contínuament feia referències al seu  conservadorisme, al seu 
oportunisme i als seus ideals monàrquics . Les derrotes electorals de la Lliga en 
aquest període eren molt celebrades pel setmanari . En general tots els polítics, 
intel·lectuals i mitjans de comunicació espanyols que tingueren un marcat tarannà 
espanyolista i anticatalanista foren també durament atacats  pel setmanari, com es pot 
veure especialment en el període de discussió de l’Estatut ( tema en el què 
s’aprofundeix en l’apartat 4.2) 
Una atenció especial mereix la crítica valenta  del  setmanari  a la FAI i a la violència 
urbana que protagonitzà al llarg d’aquest anys.  Aquesta crítica la podem trobar durant 
tota la vida del  Be, però s‘intensificà a partir de l’assassinat  de Miquel Badia, membre 
d’Estat català i responsable de policia i del seu germà Joan a l’abril el 1936. Com s’ha 
esmentat anteriorment, aquesta crítica tingué conseqüències dramàtiques per a Josep 
Maria Planes i en podia haver tingut també per a Tísner i Francesc Fontanals, Soka, 
que aconseguiren escapar miraculosament de les represàlies dels escamots de la FAI. 

                                           
20Artís –Gener: Op. Cit. p.15 
21 Joan Pich i Pon (1878-1937), president del “Partido Radical” a Catalunya;  exercí diversos 
càrrecs polítics, entre ells alcalde de Barcelona i governador general de Catalunya després de 
la suspensió de l’autonomia. Cèlebre per les seves continuades equivocacions que donaren 
lloc al terme de “piquiponades”, fou una de les víctimes predilectes del Be al llarg de tota la 
seva història. 
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Una altra organització política que fou durament atacada pel Be foren els escamots 
d’Estat català22. El setmanari denunciava les seves actuacions violentes i feixistitzants 
i  a més a més, Josep M. Planes entrà en una dura polèmica amb l’alcalde de 
Barcelona  Jaume Aiguader, pertanyent a aquest sector d’ERC. El fill de l’alcalde , amb 
el escamots d’Estat Català atacà la imprenta NAGSA, on s’imprimia el  Be Negre  i 
després s’adreçaren a l’Ateneu buscant Josep M. Planes a qui no van trobar. Aquest 
episodi recordava evidentment l’assalt al Cu-Cut !al 1905 i aixi ho feu notar el Be en la 
manxeta del número  124 (1 de novembre de 1933). 
 

 
 
 
Finalment cal fer constar les crítiques del Be Negre al feixisme internacional. Tot i que 
els continguts del setmanari eren sobretot de política catalana i espanyola també hi 
havia referències  a la política internacional i especialment a Hitler i Mussolini. 

                                           
22 Moviment polític d’ideologia separatista que havia estat fundat per Macià al 1922. Al 1931 
integrà amb altres forces polítiques ERC. Durant tots el anys de la República formà un sector 
diferenciat dins ERC fins que se n’escindí al juny de 1936. Els seus escamots formats per les 
Joventuts i dirigits pel que fou conseller de governació Josep Dencàs, utlitzaren la violència per 
defensar els seus ideals separatistes amb unes actuacions molt properes al feixisme. 

 
Número 33 (2 de febrer de 1932) 
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Una publicació com el Be Negre forçosament havia de tenir problemes amb la 
censura. Aquesta fou molt intensa durant el Bienni Negre entre finals del 1933 i 
principis del 1936. Els redactors del Be se l’empescaven amb l’enginy que els 
caracteritzava per superar la censura  i alhora denunciar-la . Al principi deixaven en 
blanc els espais censurats, però aviat va arribar l’ordre que no hi podia haver blancs 
que delatessin l’acció de la censura; van passar després a omplir aquests blancs amb 
línies tipogràfiques de puntets, però també els ho van impedir. Tisner  explica una altra 
mostra d’enginy respecte a aquest tema: ”  l’entrefilet obligatori   que deia << Aquest 
número ha passat per la censura>>  va ser modificat lleugerament; l’altre feia  << La 
censura ha passat per aquest número>>, i va sortir també fins que no ens el van 
impedir,  al cap d’unes setmanes, quan es van adonar de l’aspecte capciós del canvi”23 
. En altres ocasions en què el censurat era la manxeta, substituïen l’original per dites o 
fragments de cançons populars. Però sens dubte la solució més divertida fou la que 
ideà Josep M. Planes. Va fer picar pels linotipistes una Història de España escolar 
sencera  i l’anaven col·locant en els espais censurats, amb un resultat sens dubte 
curiós i al que la censura no podia posar cap objecció. El recurs es va haver d’utilitzar 
en moltes ocasions. Ironitzant sobre la qüestió, un cop restablerta la normalitat al 

                                           
23Artís –Gener: Op. Cit. p.11 
 

Número 168, 29 d’agost de 1934. Fa referència a 
la proclamació de Hitler com  Führer. La violència 
dels règims feixistes fou criticada al Be Negre en 
molts acudits.   
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febrer del 36, en un acudit de Kim  ( Muntanyola ) es veu un matrimoni preocupat dient 
: “ I ara com s‘ho farà el noi per saber qui era Recaredo? “ 
 

 
 
 
En dues ocasions els problemes van anar més lluny i el setmanari fou suspès 
governativament. La primera vegada va ser arran dels fets del 6 d’octubre del 1934 en 
què va ser suspès durant dues setmanes entre el 3 i el 27 d’octubre. La segona 
vegada la suspensió fou molt més llarga, va durar de l’11 de setembre de 1935 al 29 
de gener de 1936, poc abans de les eleccions que donarien el triomf al Front Popular. 
Ell setmanari va ser suspès indefinidament, segons les autoritats per un delicte de 
desobediència al no portar les proves a la censura;  a més va haver de pagar una 
multa important ( cinc mil pessetes) i es va dictar ordre de detenció contra el seu 
director Josep M. Planes, que va haver de fugir a París.  
 

 
 
 
 
 

Caricatura on veiem el retorn del Be, apareguda al número 221, 
el 29 de gener de 1936, després de cinc mesos de suspensió 
governativa.  

Número 222, 5 de febrer de 1936 
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4.2  Tractament dels fets més rellevants de la II República  
 
 
TRIOMF COALICIÓ D’ESQUERRES (juny de 1931) 
 
Les eleccions a corts constituents celebrades el 28 de juny  del 1931 gairebé van 
coincidir amb la sortida del Be Negre. En els primers números evidentment  se’n fa 
ressò  destacant la gran victòria d’ERC, però sempre des del punt de vista satíric que 
caracteritzava el setmanari. 
 
Any I Núm. 2, 30 de juny de 1931 
 
En primera plana aquest número dedica el tema a les eleccions: 
 
• La manxeta amb el següent text: “Les eleccions del 12 d’abril van ésser la 

República. Les del 28 de juny diu que han estat la Revolució. ¿ Què diable seran 
les que vinguin?”, referint-se al triomf de les Esquerres.24  

 
• Un article titulat “El veritable resultat de les eleccions” explica que els diaris de 

Barcelona estan mal informats i que el Be disposa dels veritables resultats amb 
unes xifres enormement exagerades encapçalades per Esquerra amb 
100.000.000.000 vots dient que la xifra és aproximada però que l’error no pot 
passar d’un bilió de vots amunt o avall. Fa referència també al fracàs de la Lliga i 
del partit de Rovira i Virgili, Acció Catalana Republicana ( ACR ), afirmant que els 
seus dirigents han decidit canviar-li les inicials per ACS ( Al cel sia)25  

 
• Un article titulat “El Be Negre presenta candidatura per les minories” fa referència a 

la nova Llei electoral feta pel govern provisional que donava el 75 % de diputats al 
partit més votat i el 25 % restant al que quedés en segon lloc encara que la 
diferència fos mínima. En l’article es fa broma amb una nova candidatura  per les 
minories formada integrament per membres de la família Xirau Palau26  

 
• Un article breu titulat  “La normalitat de les eleccions”  ironitza sobre el clima de 

llibertat i tranquil·litat en què s’han produït les eleccions amb frases com aquesta: 
“Adversaris indignes que s’han atrevit a venir a votar, han estat degudament 
pataquejats i allunyats per la guàrdia cívica.”27  

 
 
 
 
 
 

                                           
24 ANNEX, doc. 1 
25 ANNEX, doc. 2 
26 ANNEX, doc. 3. La família Xirau Palau, originària de Figueres estava formada per molts 
germans, dos dels quals havien estat elegits diputats i un altre regidor a l’ajuntament de 
Barcelona. Aquesta família fou un dels primers “caps de turc “ del Be i sembla que altres 
germans van renunciar a presentar-se a càrrecs públics pel temor a les burles del setmanari. 
27 ANNEX, doc. 4 
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• Un acudit que porta el text “La faixa de l’Esquerra en el 
termòmetre electoral de la Rambla” mostra l’edifici del diari La 
Rambla amb un cartell indicador de les eleccions i la barra 
corresponent a Esquerra sobresortint de l’ edifici.  

 
 
A la pàgina 3 s’hi refereixen: 
 
 
• La secció “Els Bens florals”, que feia Josep M. de Segarra, va 

repassant el fracàs dels candidats de la Lliga a diferents llocs de 
Catalunya citant-ne els noms.28  

 
 
 
• Un acudit amb el títol “Els drames de ... la campanya electoral”  

on es poden veure candidats disfressats amb el text “ Els 
oradors de la Lliga van a començar el míting” i al costat un dels 
candidats apallissat es portat amb un baiard i el text diu : “Els 
oradors de la Lliga mitja hora després” 

 
 
 

 

 
 
Any I Núm. 5 , 7 de juliol de 1931 
 
A la pàgina 3 trobem noves referències a les eleccions: 
 
• Un article titulat  “Excessos orals”  fa un recull d’anècdotes de mítings  amb 

exemples  força divertits com el següent :  
“Hi ha un poble que es diu – què hi farem !-  La Beguda . L’orador, que era un 
prestigi local va començar el discurs així:  - Amics de La Beguda!  Però encara va 
ser millor el començament d’un parlament al poble de la Llagosta: Llagostins! – va 
dir l’orador. Els llagostins es van tornar vermells ... de confusió.”29  

 
 
 
 

                                           
28 ANNEX, doc. 5 
29 ANNEX, doc. 6 
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• Un acudit on es veu una urna enorme a la qual s’ha de pujar amb escala per votar i 

un text que diu  “Model d’urna indispensable per al dia que el Senyor Macià torni a 
presentar-se en unes eleccions”.  

 
L’ESTATUT DEL 32 
 
El projecte  d’Estatut es va presentar a les Corts  i va començar a ser discutit el 6 de 
maig de 1932, alternant  les discussions d’aquest amb la Llei de Bases per a la 
Reforma Agrària. Les discussions s’allargaren fins el 9 de setembre , data en què fou 
aprovat per 214 vots a favor,  24 en contra i un centenar d’abstencions. L’avantprojecte 
de Núria aprovat pels catalans va ser molt retallat. Els temes més discutits foren la 
llengua catalana, l’ensenyament, l’ordre públic, les finances, la justícia i en general 
l’anomenat “problema catalán” referit a les relacions entre Catalunya i Espanya. Les 
postures contràries vingueren no només de la dreta centralista, representada 
especialment pel diputat aragonès Antonio Royo Villanova (un dels personatges més 
esmentats pel Be) sinó també per intel·lectuals com Miguel de Unamuno i José Ortega 
i Gasset. El Partit Radical de Lerroux  va tenir una tendència també més aviat 
contrària, el PSOE favorable (amb excepcions importants com Indalecio Prieto) i 
Acción Republicana i el seu líder, el president Azaña, foren claus per a l’aprovació de 
l’Estatut. La premsa espanyola, diaris com l’ABC , El Debate i especialment el diari El 
Imparcial atacaren durament el projecte amb l’argument que trencava la “unidad de 
España”.  Aquest últim va fer un sonat titular a tota pàgina  que deia : “Antes que el 
Estatuto la guerra civil" i inicià una gran campanya popular contra l’Estatut. El  Be 
Negre, que ja en els primers números va fer algunes referències a les dificultats amb 
què es trobaria l’Estatut reaccionà amb contundència a aquesta campanya amb la 
seva arma preferida, la ironia. 
 
Any I Núm. 3, 7 de juliol de 1931 
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Any II. Núm. 34, 9 de febrer de 1932 

 
• Aquests dos acudits, força anteriors a l’inici de la discussió al legislatiu espanyol, 

fan referència a les dificultats que, amb tota seguretat, es trobaria l’Estatut en 
arribar a les Corts atès l’arrelat centralisme dels partits de dreta, però també de 
sectors de l’esquerra i d’intel·lectuals espanyols. Això feia preveure que les Corts 
no admetrien l’Estatut original redactat a Núria i aprovat àmpliament pels catalans 
que definia Catalunya com un estat autònom dins la República Federal Espanyola i 
declarava el català única llengua oficial de Catalunya, entre d’altres competències. 

 
Any II. Núm. 47, 10 de maig de 1932 
 
Tota la portada i bona part d’aquest número està dedicada al tema de l’Estatut. Davant 
la campanya del diari El Imparcial la redacció del Be va optar per la ironia  i enlloc de 
criticar la campanya s’identificà amb el diari madrileny. El diari, que passava dificultats 
econòmiques, augmentà les vendes arran d’aquesta campanya anticatalanista, fet 
sobre el qual el Be ironitza reiteradament. L’”agermanament” amb El Imparcial es fa 
evident en bona part d’aquest número.  
A la portada hi trobem:  

• La capçalera característica té sobreimpresa en vermell la de El  Imparcial. 30  
 

• En la manxeta podem llegir “ “El Be” també s’ha tornat “IMPARCIAL” 31”  

                                           
30 ANNEX, doc. 7 



Premsa Satírica de la II República a Catalunya. El Be Negre. 
Cos del treball 

 

 31 

• L’article “L’alcalde de Móstoles declara la guerra a l’Estatut” fa una divertida 
referència històrica a l’alcalde d’aquesta població (el que declarà la guerra als 
francesos el maig de 1808)  i que en un altre moment de perill de la pàtria, 
declara la guerra a l’Estatut enmig del clamor del poble (una cinquantena 
segons l’article). En canvi critiquen  i acusen de traïció l’alcalde de Zalamea 
perquè defensa la llibertat de tots els pobles i mostra indiferència davant 
l’Estatut.32   

• Un altre article breu amb el titular  “Guerra a l’Estatut !”  explica com al poble 
d’Arenillas del Pisuerga, la Societat d’antics aficionats a la pesca ha acordat 
protestar contra l’Estatut amb “una energia gairebé viril”. Continua dient que 
trobaren la protesta “poc divertida  faltats com estaven d’un català en bones 
condicions per rostir-lo patriòticament a l’ast”33   

• A la pàgina 3 un article  amb el titular CATALUNYA NO HA EXISTIT MAI fa una 
nova referència a un article publicat a El imparcial el 6 de maig en què afirmava 
que: “Cataluña nunca fue inedependiente. Primero se llamó Marca Hispànica y 
luego Castalonia, Castellonia, Castilla”. La resposta del Be és un exemple 
brillant d’ironia intel·ligent i tot fent un repàs de la història de Catalunya  des 
dels temps de la Marca Hispànica, “que és com dir producte espanyol” 
demostra com “Catalunya no ha existit mai”. Un fragment prou representatiu diu 
així: “Fou  més tard que començà a sonar el nom de Catalunya, corrupció 
portada a terme pel senyor Pompeu Fabra del nom de Castellonia o 
Castellania, que vol dir Castella. Fou la Lliga Regionalista que, com amb tant 
d’encert  ja hem dit, n’està ben arrepentida, la que llançà al mercat la 
tendenciosa espècie” i continua dient “Però un altre rei d’Espanya, don Alfonso 
XIII hagué de posar les coses al seu lloc, recordar el seu parentiu amb Felip V i 
declarar que allò que per  una aberració monstruosa en deien Catalunya, era el 
floron més apreciat de la seva corona34.  

 
Any II. Número 48, 17 de maig de 1932 

 
En aquest número el tema de l’Estatut continua sent el protagonista i en la mateixa  
línia  de l’anterior la capçalera del Be porta sobreimpresa la del Imparcial  i el titular és 
castellà com si fos del diari madrileny. 

 
• A la portada hi trobem un article titulat  “L’Estatut ha rebut un cop, és a dir dos 

cops mortals” un article  reprodueix (versió Be) dos discursos parlamentaris 
contraris a l’Estatut; el primer del jurista i diputat republicà moderat Felipe 
Sánchez Román i el segon de l’intel·lectual i també diputat,  José Ortega i 
Gasset  L’article acaba amb  aquesta frase : “ Després d’aquests dos discursos 
, el pobre Estatut feia una cara que semblava que hagués passat tres nits en 
blanc” . 35 

 
• Un altre article breu es fica amb molta ironia amb Alejandro Lerroux i la postura 

pel que es veu ambigua davant l’Estatut . El titular diu així: “ Els silencis d’en 
Lerroux. En sosté un de brillant i eloqüentíssim amb l’enviat especial d’ ”EL 
BE”.  En l’article a les preguntes i comentaris de l’enviat del Be  Lerroux  respon 
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així : ... ... ... ... ... ... ... ... , de tal manera que la meitat de l’article és ple de 
punts. 36 

 
A la pàgina 2 hi trobem també referències al tema de l’Estatut en un acudit i als 
Bens Florals. 
 
• Als Bens Florals reproduint suposadament una poesia apareguda a l’Imparcial, 

hi trobem l’himne anomenat “¡Abajo el Estatuto!. La poesia nega l’existència 
d’una nació catalana, declarant que els catalans són espanyols renegats i que 
l’únic que volen és “emprenyar”.37  

 

 
 

• En l’acudit (vegeu il·lustració) trobem l’associació entre l’Estatut personificat 
com a Sant Sebastià i ell martiri d’aquest sant. L’Estatut diu: “ Ep! Ep! No 
confongueu el pacte de Sant Sebastià amb el martiri de Sant Sebastià” al·ludint 
al Pacte de Sant Sebastià on s’havia acordat la concessió d’un Estatut 
d’autonomia per Catalunya, tan atacat per sectors de polítics i opinió pública 
espanyola.  

 
La polèmica i el debat sobre l’estatut semblava impossible de resoldre’s. Finalment el 
cap del govern, Manuel Azaña, va fer una intervenció al parlament (27 de maig de 
1932) per intentar solucionar la qüestió i convèncer als parlamentaris contraris a 
l’Estatut. En el discurs, defensà que l’Estatut no suposava el trencament d’Espanya i 
va fer referències històriques justificant els seus arguments. Va ser un discurs 
considerat una peça brillant de l’oratòria parlamentària. El 2 de juny, en una nova 
intervenció, Azaña forçà als parlamentaris a donar per acabat el debat sobre la totalitat 
i començar el debat sobre els diferents articles.  
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Any II. Número 50, 31 de maig de 1932 
 

• El titular del número diu així: “No estem per històries, però la d’Azaña ja ens 
agrada”.  És una de les poques vegades en que el Be  fa una lloança a un 
polític.38  

 
El titular està complementat, a la mateixa pàgina 1, per un acudit,  i un article. 

 
• L’article, titulat “Després del discurs, ells opinen” presenta les suposades 

opinions d’alguns dels polítics més crítics del moment, com Royo Villanova, 
Sánchez Roman, Miguel Maura i Ortega i Gasset, sobre el discurs d’Azaña.39  

 

 
 

• L’acudit, signat per Castanys, presenta, per una banda, les caricatures de 
polítics catalans, Amadeu Hurtado, Joan Lluhí i Rafael Campalans, plorant 
emocionats pel discurs d’Azaña; situat al centre en posició d’arbitre. A l’altre 
bàndol hi trobem personatges espanyols contraris a l’Estatut en posició seriosa 
i enfadada; s’hi distingeix Unamuno. Azaña diu: “Trobo que seria més natural 
que ploressin els altres”. Referint-se al suport decisiu d’Azaña a l’Estatut contra 
l’opinió dels polítics i intel·lectuals més espanyolistes.  

 
Any II. Número 51, 7 de juny de 1932 
 

• A la pàgina 4 d’aquest número hi trobem, ocupant la meitat de la pàgina, 
suposats articles de l’Estatut. Ho titulen així: “UN DOCUMENT SENSACIONAL. 
L’Estatut que estan disposats a donar-nos”. L’Estatut que ens presenta el Be, 
retallat pels de Madrid, es compon de set títols amb diversos articles. Es tracta 
d’una burla de la poca autonomia que dóna a Catalunya l’Estatut, 
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extremadament retallat a Madrid. El primer article comença així: “Cataluña es 
un latifundio y nada más que un latifundio de la Monarquia, ay! de la República 
española”. Més endavant “Artículo segundo. – El poder de Cataluña emana de 
la clásica màxima del quiero y no puedo”.  “Artículo quinto. - El idioma catalán 
será oficial en los Juegos Florales”. “Artículo décimotercero. – El parlamento 
que ejercerá las funciones de tertúlia será elegido en el café de la esquina”. 
Imprescindible. Realment un  article sensacional.40 

 
Any II. Número 53, 21 de juny de 1932 
 
Continuant amb l’Estatut, aquí el Be ens fa referència al tema de la llengua. L’article 
segon de l’Estatut, que era discutit llavors a les Corts, rectificava el cinquè de Núria i 
declarava el català i el castellà llengües oficials a Catalunya, i institucionalitzava el dret 
dels ciutadans a escollir, dins de Catalunya, un dels idiomes per a les seves relacions 
amb les autoritats i els funcionaris i per a la redacció de documents públics.  

• La manxeta fa una clara referència al tema amb una frase ben enginyosa: “Ens 
estimen molt, però no ens volen donar la llengua”, referint-se a aquesta 
cooficialitat del català. Rarament al Be Negre podem saber els autors dels 
articles o manxetes; en aquest cas però, Solà i Dachs afirma que la frase de la 
manxeta se la va empescar Ernest Guasp.41  

 
Any II. Número 56, 12 de juliol de 1932 
 

 

• Acudit referent a les retallades que patí l’Estatut a Madrid. Si por veure a LLuhí 
i Companys contemplant un sastre que retalla l’Estatut. Sembla, també,  que el 
Be s’avança als esdeveniments amb el nomenament de Companys com a 
ministre de Marina (càrrec que exercí entre el juny i el novembre de 1933). A 
propòsit d’aquest el Be li dedica un número (el 105) imprès tot en blau i amb la 
manxeta que diu així: “La terra és de qui la treballa... però el mar, encara és 
“nostrum!”. 
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Any II. Número 64, 6 de setembre de 1932 
 

• En aquest acudit de Castanys hi trobem la República al llit, exhausta, havent 
acabat de parir, Manuel Azaña, el metge, entrega, el nadó, l’Estatut, a Macià, 
que espera que la dida, Esquerra Republicana, l’hi cuidi bé.  

 
Any II. Número 65, 13 de setembre de 1932 
 
En aquest número el Be Negre, com tota Catalunya, està de celebració. Tot el número 
està imprès amb verd, el color de l’esperança. L’Estatut fou aprovat el 9 de setembre, 
després de les llargues discussions i retallades a les Corts. L’esdeveniment va ser 
motiu de festa. 
 
• Ja en la capçalera, sobre les lletres de Be Negre hi trobem la frase “El verd és el 

color de l’esperança”. A la manxeta “ARITMETICA PATRIOTICA. Del 9 al 11 hi 
van 218 anys”., referint-se als anys que han passat entre la derrota de l’11 de 
setembre i l’aprovació de l’Estatut del 9 de setembre del 1932; és a dir entre la 
pèrdua de la sobirania i la seva recuperació (tot i que limitada). 42 

 
• A la pàgina 2 hi trobem els Bens Florals, també dedicats a l’aprovació de 

l’Estatut, amb el títol d’“Himne Optimista”. La poesia és festiva, és una celebració 
per l’aprovació de l’Estatut i diu que tot i que ha estat força retallat, avui no és dia 
per protestar, ja que Catalunya té, finalment, un Estatut d’autonomia, i això és 
una molt bona notícia. La tornada va repetint: “Tururut, tururut, ja és ben nostre 
l’Estatut”.43  
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• A l’última pàgina, hi trobem un acudit referent, és clar, al mateix tema. De 

l’expressió, Lligar els gossos amb llonganisses, aplicada a una època de 
prosperitat, la que ve amb l’Estatut. El Be Negre fa aquest acudit, signat per 
Soka, amb els gossos, les llonganisses i la frase: “Com lligarem els gossos així 
que s’implanti l’Estatut.” 

• Finalment el número acaba amb una gran frase, al marge inferior, que 
resumeix tot el número; els entranyables redactors del Be diuen: “Estem tan 
contents, que no tenim ganes de fer broma”.44  

 
 
COP D’ESTAT DE SANJURJO 
 
El dia 10 d’agost de 1932, mentre les Corts estaven en plena discussió sobre l’Estatut i 
la Llei de Reforma Agrària, es va produir la primera insurrecció militar contra la 
República, un cop d’estat encapçalat pel general Sanjurjo, militar que el govern 
d’Azaña havia destituït com a cap de la Guàrdia Civil. Sembla que el govern estava 
alerta dels moviments de certs sectors de l’exèrcit i va poder demanar fàcilment el cop 
d’Estat. Sanjurjo fou detingut a Huelva quan intentava passar a Portugal i, junt amb els 
altres militars colpistes (entre ells el seu fill, el capità Sanjurjo) va ser sotmès a un 
judici sumaríssim el dia 24 d’agost. Sanjurjo fou condemnat a mort però commutada 
per la de cadena perpètua. Fou amnistiat el 1934, durant el Bienni Negre.  
 
 
Any II. Núm. 61, 16 d’agost de 1932 
 

• A la portada trobem un gran titular que diu “Pronunciamiento” comença amb P i 
acaba malament”, relatiu al fracàs del cop d’Estat de Sanjurjo.45  
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• El primer article referent a la Sanjurjada es titula “Llista dels no-detinguts” El Be 
Negre hi diu que per facilitar la feina han decidit fer la llista dels no-detinguts en 
comptes de tots els detinguts, llista que ocupa menys espai i estar més a 
l’abast de redactors i lectors. Segons el setmanari generals a detenir, queden 
només el general Pavia (per defunció), el General Motors i el general Barrera. 
Tot seguit diuen que tots els ducs han estat detinguts i segueixen amb una 
llista de marquesos, fills de marquesos, comtes, barons, entre ells El Baron 
Dandy,  i altres personalitats que no han estat detingudes, entre ells polítics de 
la Lliga i del Partit Radical, com “Milianu” Iglesias,  Bertran i Musitu i Bertran i 
Güell.46  

 
• També a la primera pàgina hi trobem un acudit sobre Sanjurjo. Hi trobem dos 

pagesos que es miren amb mala cara a un Sanjurjo encadenat, repenjat a un 
arbre amb cara de pocs amics i resignat. L’acudit diu així:  “Pobret! Quina pena 
que em fa! Sí, una pena de mort.” 

 
• Els, Bens Florals, titulats “SEVILLANA. “Fandanguillos de la sublevació”. La 

primera estrofa diu així: Sublevó toda la tropa/ en Sevilla un generá;/ y luego 
salió pitando/ camino de Portugal/ ¡Olé, los tios valientes”. El títol i l’estructura 
flamenca dels Bens Florals fan referència a que el cop d’estat es va fer a 
Sevilla i que Sanjurjo va intentar fugir per Huelva, d’on són típics els 
fandanguillos.47  

 
• En aquest número també hi ha diverses referències a com beneficiarà la 

sanjurjada a l’aprovació de l’Estatut. S’hi fa esment a la secció la Borsa o la 
vida en les cotitzacions: Repúbliques consolidades... tan com vulguin / 
A.Z.A.Ñ.A.S presidencials... 100.000 / Estatuts... 100/100”. Al final comenta: 
“Els estatuts han sofert una puja tan convenient com inesperada que els posa a 
la par, quan fins ara havien estat a parir”. 48 
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LES ELECCIONS DE NOVEMBRE DE 1933 
 
El setembre de 1933 Azaña presentava la seva dimissió com a cap de govern per la 
divisió dels partits que formaven la coalició, la falta de confiança amb el president de la 
República, Alcalá Zamora, i finalment per la victòria dels conservadors al Tribunal de 
Garanties Constitucionals. Es convocaren eleccions i la campanya electoral va estar 
plena de tensió i agafaren empenta les forces de dreta i extrema dreta, especialment la 
CEDA liderada per J.M. Gil-Robles. El 19 de novembre tenien lloc les eleccions i els 
resultats donaven una àmplia victòria a les dretes (la CEDA i el Partit Radical). La 
desunió dels partits d’esquerre i l’abstenció electoral recomenada per la CNT van 
contribuir decisivament a aquest gir conservador. Immediatament després de les 
eleccions, Alcalá Zamora va encarregar a Lerroux, líder del Partit Radical, la formació 
de govern, tot i que el Partit de Gil-Robles tenia sis diputats més. A Catalunya la Lliga 
també guanya les eleccions amb 28 escons mentre que l’Esquerra en treia 26.  
 
Any III. Núm. 127, 22 de novembre de 1933 
 

• A la manxeta: “Ben mirat, aquest 19 de novembre... ha estat una mena de 41 
d’abril!”. El Be Negre vol donar a entendre que s’ha capgirat totalment la 
situació política; aquestes eleccions del 33, amb la victòria de la dreta més 
conservadora (pròximes al feixisme en el cas de la CEDA) són una antítesi de 
les eleccions del 14 d’abril en les quals es proclamà la República amb un 
tarannà progressista.49 

• Sota la manxeta trobem un gran titular que diu: “Seran els homes de la Lliga els 
darrers puntals de la República” que fa referència a la victòria de la Lliga a 
Catalunya d’aquestes eleccions del 1933. En l’article que acompanya el titular 
ironitza sobre la missió històrica de la Lliga que era ser l’últim puntal de la 
monarquia, ara en fer-se la lliga “Més republicana que ningú” (paraules de 
Francesc Cambó), ara s’havia de convertir ven el darrer puntal de la República. 
En definitiva, una crítica a l’oportunisme de la Lliga i a la feblesa de la 
República.50  

• Els Bens florals d’aquest número porten un títol molt apropiat:: 19 de 
novembre. Els versos són una trista reflexió sobre la situació de la República. 
Denota una visió sincerament pessimista i seriosa davant el futur de la 
República a partir dels resultats de les eleccions. La idea del poema es pot 
apreciar en aquestes dues estrofes51:  

 
“Però si passen tals coses  
que ens han de fê esgarrifar!,  
veiem com aquelles noses 
que enterràrem en vuit lloses,     
hom les vol ressuscitar” 
 
“ I uniformes, xarreteres,  
Polaines amb esperons,  
Espases, creus i veneres- 
joia de velles solteres- 
Ja surten de llurs racons"
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• En una mena d’auca titulada “El discurs del “caudillo” Lerroux”  hi trobem les 
diferents actuacions que es preveuen que durà a terme el nou president del 
govern. La primera, “regalo del oído” hi trobem Lerroux col·locant una arracada 
en forma de creu a l’orella de la República; a la número 4, “cauterio de heridas” 
es veu Lerroux com un metge, curant a un militar i un bisbe que fan cara de 
satisfacció. A la número 6, “Oración de Paz”  trobem Lerroux en un reclinatori 
resant a una imatge de San Jurjo.  

 
Any III. Núm. 128, 29 de novembre de 1933 

 
• “La República no està en perill... Els que perillen són els republicans”. La 

manxeta ve a dir que, després de les eleccions, tot i que el govern mantingui 
les institucions republicanes, els que el formen no són republicans ni 
representen l’esperit de la República, per tant els republicans autèntics 
perillen.52  
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MORT DE MACIÀ 
 
El dia de Nadal de 1933 a les onze del matí moria el primer president de la Generalitat 
Republicana: Francesc Macià i Llussà. La seva malaltia fou sobtada; emmalaltí el 19 
de desembre, el dia 20 de desembre fou operat però no pogué salvar-se. El dia 23 els 
metges van haver d’acceptar que la mort era inevitable. La mort de Macià fou motiu de 
dol nacional, ja que a més a més de ser el president de la Generalitat, l’Avi, era un 
personatge molt estimat i respectat. El seu enterrament fou multitudinari i hi assistiren 
entre d’altres el president de la República: Alcalá Zamora. El dia 31 de desembre, en 
sessió extraordinària, Lluís Compants va ser elegit president de la Generalitat per 56 
vots contra 6 paperetes en blanc. Els diputats de la Lliga van abstenir-se, per tant els 
vots en blanc provenien de diputats d’Esquerre. El tractament que el Be donà a la 
notícia és una mostra del respecte que sentien cap a aquest personatge i de que en 
determinades ocasions –poques, i per això s’ha destacar- no cal fer broma. Ja, en la 
seva línia irònica tradicional posen en dubte la capacitat de Companys com a 
president.  
 
Any III. Núm. 133, 30 de desembre de 1933 
 

• La manxeta és tota negra, en senyal de dol.53  
• Trobem una nota on diu : “Els redactors d’aquest setmanari s’associen de tot 

cor al dol de Catalunya per la mort del primer President de la Generalitat”.54 
• Al costat hi trobem un acudit on se’ns presenta una multitud de gent a la 

capella ardent de Francesc Macià. Tots estan en gestos i expressió de tristesa; 
al peu: “ Ja és ben trist , que només estiguem d’acord a l’hora de les 
desgràcies!”  
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• Trobem també un acudit sobre el nomenament de Companys com a president 

de la Generalitat. Se’l mostra empetitit assegut en una mena de gran tron i diu 
així: “ Em sembla que em ve gran...”.  

 
FETS D’OCTUBRE 
 
La crisi política provocada per la formació d’un nou govern presidit per Lerroux i amb la 
presència de tres ministres de la CEDA a principis d’octubre de 1934 tingué greus 
repercussions polítiques i socials tan a nivell de Catalunya com a nivell espanyol. La 
convocatòria de vaga general provocà que Lerroux declarés l’estat de guerra. A 
Catalunya el govern de la Generalitat- ja enfrontat al govern de Madrid per la 
suspensió de la Llei de contractes de conreu-  dubtava sobre quina aptitud adoptar: 
trencar amb la legalitat constitucional i donar suport a les reivindicacions d’Estat 
Català, de l’Aliança Obrera (convocant de la vaga) i als rabassaires o bé mantenir-se 
al marge del procés revolucionari, cosa que comportava un enfrontament amb bona 
part de les classes populars catalanes. Finalment Companys decidí trencar amb la 
legalitat i proclamà l’Estat Català. L’exèrcit, però, sufocà la revolta i el Govern de la 
Generalitat es va haver de rendir. Companys i els membres del govern foren 
empresonats i l’Estatut suspès. El Govern Espanyol designà un governador general, 
Portela Valladares, que assumí, en funcions, la presidència de la Generalitat. A partir 
de l’abril de 1935 assumí aquest càrrec el radical Joan Pich i Pon, que ja ocupava 
l’alcaldia de Barcelona. La premsa catalana també se’n ressentí; el Be Negre fou 
suspès governativament les dues setmanes següents als fets del 6 d’octubre; del 3 
d’octubre (número 173) passa al 24 d’octubre (174) i com a mesura preventiva, Josep 
Maria Planes fugí a París.  
 
Any IV Núm. 174 24 d’octubre de 1934 
 

• La primera manxeta després de dues setmanes de suspensió del setmanari, 
sembla respondre a aquestes mesures repressives del govern; diu així : “Pel 
juliol... ni dona ni cargol”. Aquesta dita, en ple mes d’octubre, no és res més 
que un recurs davant la censura.55   

                                           
55 ANNEX, doc. 30 
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• Un acudit critica la intervenció de l’exèrcit en la repressió dels Fets d’Octubre. 
Al dibuix hi veiem un home i una dona asseguts a una casa xerrant 
tranquil·lament enmig de la sala destrossada per l’artilleria. Un diu: “Veu? La 
política té aquestes coses...” 

 

 
 

• Més avall hi ha un altre acudit, aquest protagonitzat pel Be. Enmig de tot un 
arsenal format per canons, fusells, bales, pólvora i dinamita, el Be treu el cap 
amb expressió de desconcert i diu: “Es pot passar?”, com volent dir “puc tornar 
a sortir sense problemes?”.  

 
• Un article titulat “Després...”  es carrega amb duresa la Lliga dient que ara que 

han desaparegut la Generalitat i l’Estatut ja tenen el que volien i podran tornar 



Premsa Satírica de la II República a Catalunya. El Be Negre. 
Cos del treball 

 

 43 

a ser els que eren: “aspirar a l’autonomia i podrà  tornar a ésser Regionalista. 
Com que l’autonomia no l’aconseguiren ells, respiren fort, perquè ara potser, un 
dia o altre, podran aconseguir-la. I mentrestant podran governar, que és del 
que es tracte”.56  

 
• Finalment trobem un nota de la redacció del Be Negre sobre la seva suspensió: 

“Als nombrosos lectors que ens han demanat per què el Be Negre no s’ha 
publicat les dues darreres setmanes els hem de fer present que nosaltres no 
hem deixat mai e sortir. El que passa és que dissimulàvem molt. D’aquí 
endavant farem els possibles perquè el Be Negre no passi desapercebut. És a 
dir, farem el que podrem...”57  

 
Any IV Núm. 175 31 d’octubre de 1934 
 

• La manxeta és del mateix estil que la del número anterior; l’original fou 
censurada, com ho confirma Tísner58. Diu així: “La Mare de Déu quan era 
xiqueta... anava a costura a aprendre de lletra”.59  

 
• A l’article titulat “L’examen de geografia política” ironitza sobre els canvis 

polítics que ha patit Catalunya. Un catedràtic examina el seu alumne el mes de 
juny i li demana, entre d’altres preguntes, què és Catalunya. L’alumne respon 
que és una regió i el catedràtic li diu que s’ha equivocat, ja que Catalunya és 
una regió autònoma. El suspèn i li diu que torni a l’octubre. A l’examen de 
l’octubre el catedràtic li fa, entre d’altres, la mateixa pregunta. L’alumne respon 
que Catalunya és una regió autònoma. Errada altre vegada; Catalunya és una 
regió i prou. El professor el torna a suspendre i li diu que torni al juny; l’alumne 
ho accepta però li demana que la propera vegada parlin seriosament.60  

 
Any IV Núm. 177 14 de novembre del 1934 
 

• Poques setmanes després de la suspensió del Govern de la Generalitat, el Be 
Negre dedica uns versos satírics als ara sols tarongers del Palau de la 
Generalitat. Es tracta d’una poesia molt elaborada, formalment i estilística i 
amb un missatge amarg i trist sense deixar de banda el to irònic característic 
del setmanari. A través de la solitud dels tarongers que recorden el passat 
recent, quan el pati estava ple de vida, es lamenten per la pèrdua de 
l’autonomia de Catalunya. Aquest n’és un fragment61:  

 
“Tot eren flors i violes/ al pati del taronjar./Més ai!, que una nit funesta/ 
tot se n’anava a rodar./ de llavors sols cares tristes,/ cares que fan 
esglaiar, /passen per la nostra vora/ sense gosar-se aturar”.   
 

 
 
 
 
                                           
56 ANNEX, doc. 31 
57 ANNEX, doc. 32 
58 Artís-Gener Op.cit pàgina  101 
59 ANNEX, doc. 33 
60 ANNEX, doc. 34 
61 ANNEX, doc. 35 
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LES ELECCIONS DE FEBRER DE 1936 
 

El president de la República forçà la dimissió del govern de Lerroux i Gil-Robles el 29 
d’octubre del 1935b i va afavorir la creació d’un govern de signe centrista, presidit per 
Portela Valladares; fou aquest qui dissolgué les Corts el gener del 1936 i convocà les 
eleccions per al febrer. La convocatòria d’eleccions va obligar al govern a restablir la 
normalitat política a fi de permetre que els partits iniciessin la campanya electoral; això 
afavoria també la llibertat de premsa i el Be Negre, que havia estat suspès des de l’11 
de setembre de 1935, tornà a aparèixer el 29 de gener de 1936. El setmanari, com tota 
la premsa, reflectia clarament l’ambient de crispació política del país i la polarització 
entre dretes i esquerres. 
 
Any VI Núm. 221, 29 de gener de 1936 
 

• En l’article titulat “Diu el bisbe Irurita... “Tenim confiança en Déu i en 
l’organització de la Lliga”” , signat per Àngel Ferran es critica la relació directe 
entre la Lliga i l’Església, representada a Barcelona pel Bisbe Irurita, el qual en 
l’article afirma que el Bloc d’Esquerres és Satanàs.62  

 
• En l’article “Les instruccions de Fontainebleau al front de dretes” és el torn de 

crítica per la relació entre el Front de Dretes i la Monarquia. Representen unes 
instruccions que l’ex-rei Alfons XIII ha fet per la victòria del Front de Dretes. Un 
exemple: “Procurar la unió electoral amb la CEDA i la Lliga, perquè la pràctica 
ha demostrat que amb unes carteres s’acontenen i saben encaixar una 
puntada de peu al cul”63.  

 
• L’article central, signat per Josep Maria Planes i titulat “El perill electoral. Una 

visita a la caserna general dels comunistes” satiritza sobre la suposada relació 
entre el Front d’Esquerres i el govern de Moscou, fet que denunciava el Front 
d’Ordre (especialment a través de la Veu de Catalunya, diari de la Lliga ) com a 
argument electoral. Explica, per exemple, com el reporter ha trobat a la caserna 
general dels comunistes, l’alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer, d’ ERC, 
esmolant la falç i netejant el martell o “a la sala del costat una colla 
d’energúmens cantaven la Internacional amb lletra dels Segadors. Fugirem per 
no haver-ho de sentir. Amb la precipitació entràrem en un salonet on els 
camarades Pompeu Fabra, Bosch Gimpera, Xirau i Balsells estaven reunits 
amb un parell d’emissaris de la Txeca.”64  

 
• “Interviu sensacional. El senyor Cambó no té secrets per a nosaltres” en 

aquests suposada entrevista a Francesc Cambó el Be Negre critica l’aliança 
entre la Lliga i el PRR, amb Lerroux. Cambó ve a dir que gràcies al 
lerrouxisme, ells han arribat allà on són. Hi ha un fragment molt significatiu 
quan l’entrevistador interpel·la a Cambó sobre l’assalt al Cu-cut! el 1905. 
Cambó respon: “Ja, ja, ja! El favor que ens van fer! Cregui que no sabíem com 
treure’ns el del damunt. Un setmanari satíric acaba per fer nosa. Miri la segona 
vegada el varem haver de matar nosaltres mateixos”.65  

 
 

                                           
62 ANNEX, doc. 36 
63 ANNEX, doc. 36 
64 ANNEX, doc. 37 
65 ANNEX, doc. 38 
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• Com a complement de l’article “El perill electoral. Una visita a la caserna 

general dels comunistes”, trobem, a la pàgina 4, un acudit sobre la vinculació 
dels comunistes i el Front d’Esquerres. Es titula “El perill comunista” i diu així: “I 
d’ara endavant, l’himne de la URSS serà els Segadors”. 

 
Any VI Núm. 222 5 de febrer de 1936 
 

• La manxeta fa referència altra vegada a la vinculació del Front d’Ordre i la 
monarquia; diu així: Front català d’ordre... o de Reial Ordre?66 

 
Any VI Núm. 223,  12 de febrer de 1936 
 

• “Qui ho diu que no estan d’acord?-Els coalitzats del Front de Reial Ordre en 
plena disbauxa de confraternització” En aquest esbojarrat article, el Be ofereix 
les seves pàgines a diferents personatges vinculats al Front Català d’Ordre 
perquè s’expressin; tot ells fan afirmacions totalment contràries a la seva 
ideologia real. Cambó afirma ser lliurecanvista i reclama una Espanya única i 
indivisible, mentre que Gil-Robles i Calvo Sotelo afirmen ser catalanistes fins al 
moll de l’os, el bisbe Irurita dóna suport a la crema de convents de 1909 i 
Lerroux es converteix en carlí. El setmanari denuncia l’oportunisme i la falsedat 
dels partits de dretes.67  

                                           
66 ANNEX, doc. 39 
67 ANNEX, doc. 40 
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• Una fotografia mostra un cartell a les oficines electorals del Front d’Esquerres. 

El cartell està situat en un balcó sota una capelleta on hi ha una Mare de Déu i 
el nen. D’aquesta manera el Be vol desmentir les acusacions de manca de 
religiositat a les Esquerres.  

 
Any VI Núm. 224, 20 de febrer de 1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En aquesta caricatura de Cambó, Tísner juga amb el nom de la coalició del 
Front Català d’Ordre i el front amb les banyes característics del dimoni.  

 
• En l’article de la pàgina 1 titulat “El Sr. Portela l’ha endevinada. – L’allau de 

Centre avança victoriosa per tot Espanya” J.M. Planes utilitza altre cop el 
recurs d’explicar el contrari del què ha passat. Els resultats electorals van 
suposar una profunda divisió del país entre dretes i esquerres; en l’article, però, 
Planes descriu el gran triomf del centre complint-se les prediccions del que era 
president del govern, Portela Valladares. Continua explicant l’eufòria pel triomf 
del centre i les diverses celebracions: “Les primeres mesures del govern no 
s’han fet esperar. S’ha ordenat que tots els centres polítics es converteixin en 
polítics de centre. La Gaceta, publica un decret modificant un reglament del joc 
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de futbol: queden suprimits l’extrem dreta i l’extrem esquerre i s’augmenten els 
davanters-centre i mitjos-centre. Es preveuen dies de glòria per a Espanya. 
S’està descobrint, per moments, que el centrisme és unànimement sentit per la 
immensa majoria dels ciutadans.”68   

 
• A la mateixa pàgina trobem un article d’Àngel Ferran titulat “Les dretes tenien 

raó. Ha començat la russificació de Catalunya.” En l’article s’explica que un cop 
coneguts a Moscou els resultats de les eleccions, el govern soviètic van donar 
les ordres pertinents per iniciar la russificació d’Espanya i Catalunya. Àngel 
Ferran va descrivint així els canvis que patirà el país: baixaran les 
temperatures, començarà a nevar, etc. “ Es començà a parlar de l’asalt al poder 
i de que els camarades Martineff Barrioff, Azañeff, i altres russos eren cridats 
pel camarada Alkalaff-Zamoravitz que ocupà la presidència de la nova Unió de 
Repúbliques Socialistes Soviètiques de Pandereta.”69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A la pàgina 3 trobem un acudit de Kim (Joaquim Muntañola) on podem veure 
una llarga cua per entrar al col·legi electoral. Al peu: “Fa molt que s’esperen?/ 
Dos anys!” referent als dos anys de govern de les dretes.   

                                           
68 ANNEX, doc. 41 
69 ANNEX, doc. 42 
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• A l’última pàgina trobem un altre acudit de Kim sobre la derrota de la Lliga on 
ens presenta a Cambó fent un míting i amb un públic mig adormit. Dos 
presents parlen i un li diu a l’altre: “No te veu” l’altre li respon: “Ni vots”.  

 

 
 

• Finalment trobem un acudit d’en Tísner referent, altra vegada, a la derrota del 
Front d’Ordre. Hi trobem dos capellans parlant. Un es queixa: “No ens ha votat 
ni Déu!”  
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Conclusions 
En un període com la República, de canvi, d’eufòria, de radicalismes, la intel·lectualitat, 
tan d’esquerres com de dretes hi tingué un paper determinant. Concretant, el camp del 
periodisme va ser molt ric i innovador. Els redactors i ninotaires del Be Negre no van 
ser una excepció. A través del treball els he pogut conèixer, en el seu treball al Be, a la 
premsa general i en els seus antecedents, junt amb els seus antecessors, a revistes 
com el Papitu o l’Esquella de la Torratxa. Es pot dir, doncs, que he conegut els noms i 
les revistes més importants de la premsa satírica catalana fins a l’època de la II 
República i en el cas del Be, el seu treball directe. Penso que ara tinc una visió força 
completa de part de la història de la premsa satírica de casa nostra, objectiu que 
m’havia marcat. Els redactors i dibuixants del Be no m’han decebut gens ni mica. 
Pràcticament com de la família, (fins al punt que crec que podria reconèixer si un 
article és del Planes o d’Àngel Ferran o un dibuix no firmat és de Soka, Castanys, 
Tísner, o Kim) aquesta gent construïren un setmanari satíric que ha fet història amb un 
humor molt particular, irònic i punyent, que realment els ha situat com un puntal de la 
història de la premsa satírica d’aquest país; els del Be Negre eren molt bons.  
 
En relació a un altre dels meus objectius en plantejar el treball, he de dir que aquesta 
feina m’ha permès conèixer força bé l’etapa de la II República, sis anys de democràcia 
amb un munt de fets i canvis rellevants, que constitueix una de les etapes més 
importants de la història contemporània d’Espanya i de Catalunya. Tot i haver estudiat 
força aquesta època, no en conec tots els detalls; i és que evidentment  no l’he 
viscuda. Això m’ha suposat una dificultat en alguns moments, ja que, a l’hora 
d’analitzar el setmanari hi ha algunes coses, detalls de fets, que se m’han escapat i 
que no he pogut analitzar. De la mateixa manera que això m’ha suposat un petit 
problema també he de dir que gràcies al Be he aprofundit més en alguns detalls i 
personatges que, per exemple, no apareixen en el context històric del treball, perquè 
tot i ésser importants en aquell moment no han transcendit tan a la història.  
 
Havent fet el treball, preguntat a professionals i amb una mica de reflexió, he pogut 
treure una conclusió, que s’acosta a la hipòtesi que tenia abans de fer el treball però 
ara més fonamentada, en relació a la sàtira i la política. La sàtira és un bon mitjà per 
arribar a la política, per molt que la ridiculitzi i la critiqui; tenen una certa dependència 
mútua, ja que la política és l’aliment de la sàtira i als polítics, qualsevol forma de ser 
coneguts, malgrat se’n queixin, els va bé. La premsa satírica, però, també molesta els 
polítics, ja que sovint diu coses que la premsa o els mitjans d’informació generals no 
s’atreveixen a dir, o ho fan d’una altra manera, menys directe. En el cas del Be Negre 
les venjances de la política són clares: censura, prohibició i, finalment, mort del seu 
director.  
 
És una llàstima veure que, actualment, la línia de la premsa satírica de El Be Negre la 
trobem només en alguns programes de televisió i de ràdio, com el Polònia i Minoria 
Absoluta, tot i que menys punyent i probablement més condicionat per l’audiència. El 
Jueves, per exemple, tot i ser una revista satírica és menys irònica i més barroera i a 
més és en castellà. A més a més en les circumstàncies actuals la premsa es troba 
amb més dificultats, ja que competeix amb els altres mitjans i, a més, ara la podem 
trobar a Internet, per exemple, comptem amb una mena de revista satírica digital 
anomenada el Web Negre, que segueix una línia més semblant a la dels seus gairebé 
homònims antecessors.  
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Com a última conclusió, i tot i ser un tema més atrevit i opinable, m’agradaria fer una 
petita comparació sobre la situació actual de Catalunya i la de llavors, sobretot pel que 
fa a la seva relació amb Espanya, ja que he pogut constatar, a través de l’anàlisi del 
Be i coneixent una mica la situació la política i els mitjans de comunicació actuals, que 
hi ha certes semblances. L’Estatut de Núria, per exemple, retallat per tot arreu i de tan 
dificultosa aprovació, com es reflexa al Be Negre, podria ser comparable a l’Estaut del 
2006, que en la seva aprovació a Madrid va patir modificacions i, alguns articles, 
encara estan pendents de resolució al Tribunal Constitucional. En el terreny de la 
premsa, el terreny en què m’he centrat, també podríem establir un paral·lelisme. El 
Imparcial i l’ABC de la República, per exemple, propagaven un anticatalanisme, molt 
satiritzat pel Be Negre, que, salvant les distàncies temporals i de les circumstàncies 
històriques, també podríem trobar actualment en diaris com El Mundo, La Razón o 
emissores i cadenes com La COPE i Telemadrid. L’anticatalanisme ven. De la mateixa 
manera el Polònia o el Minoria Absoluta, farien la feina del Be Negre. 
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Agraïments 
Vull agrair molt sincerament la col·laboració en aquest treball a les persones següents:  

- Joaquim Muntañola, per permetre’m escoltar les seves experiències, de 
primera mà, tan al Be Negre com al llarg de la seva carrera. Gràcies també per 
la seva simpatia i haver-nos fet passar una agradable tarda de diumenge.  

- A la Marta Torra i al Jordi Finestres, per haver fet possible aquesta trobada.  
- A l’Olga Planas, per haver-me proporcionat, en un primer moment, el facsímil 

del Be Negre, pertanyent a la seva família i que em va facilitar molt el treball. 
- Al Jaume Capdevila (Kap), per haver col·laborat tan generosament en el meu 

treball, proporcionant-me informació bibliogràfica, respondre la meva enquesta, 
pel seu interès i per animar-me en la meva tasca. 

- Al Néstor Macià per haver respost ràpidament a la meva enquesta, amb les 
seves interessants opinions i per haver-me “estirat una mica les orelles”. 

- Indirectament i sense conèixe’l, també agrair a Lluís Solà i Dachs, per la seva 
gran tasca en aquest tema de la premsa satírica. 

- Al Lluís Puy, per acceptar ser el meu tutor, per guiar-me, per la seva exigència i 
també la seva paciència. 

- Als meus pares, per la seva col·laboració i per aguantar-me 
- . 
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PÀGINES WEB:  
 
Informació vària recuperat el 20 de setembre de 2008 des de 
.http://www.ciberniz.com/prensa.htm.  
 
Informació vària recuperat el 4 d’octubre de 2008 des de 
http://www.guiamanresa.com/planes/  
 
 
Pàgines Web utilitzades amb freqüència:  
 
http://www.enciclopedia.cat/  
 
http://www.fototeca.com/ 
 
http://webnegre.wordpress.com/ 
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Annexos 

LES ELECCIONS A CORTS CONSTITUENTS 
 

Document 1: Any I - Núm. 2, 30 de juny de 1931, Pàg. 1  
 

 
 

 
 Document 2: Any I - Núm. 2, 30 de juny de 
1931, Pàg. 1  

Document 3: Any I - Núm. 2, 30 de juny de 
1931, Pàg. 1  
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Document 4: Any I - Núm. 2, 30 de juny de 
1931, Pàg. 1  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 5: Any I - Núm. 2, 30 de juny de 
1931, Pàg. 3  
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Document 6: Any I - Núm. 5, 7 de juliol de 1931, Pàg. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’ESTATUT DEL 32 

 
Document 7: Any II - Núm. 47, 10 de maig de 1932, Pàg. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 8: Any II - Núm. 47, 10 de maig de 1932, Pàg. 1  
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Document 9: Any II - Núm. 47, 10 de maig de 1932, Pàg. 3  
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Document 10: Any II - Núm. 48, 17 de maig de 1932, Pàg. 1 
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Document 11: Any II - Núm. 48, 17 de maig de 1932, Pàg. 1 
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Document 12: Any II - Núm. 48, 17 de maig de 1932, Pàg. 2 
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Document 13: Any II - Núm. 50, 31 de maig de 1932, Pàg. 1 
 

 
 

Document 14: Any II - Núm. 50, 31 de maig de 1932, Pàg. 1 
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Document 15: Any II - Núm. 51, 7 de juny de 1932, Pàg. 4 
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Document 16: Any II - Núm. 53, 21 de juny de 1932, Pàg. 1 
 

 
Document 17: Any II - Núm. 65, 13 de setembre de 1932, Pàg. 1 
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Document 18: Any II - Núm. 65, 13 de setembre de 1932, Pàg. 2 
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Document 19: Any II - Núm. 65, 13 de setembre de 1932, Pàg. 4 
 

 
COP D’ESTAT DE SANJURJO 
 
 

Document 20: Any II - Núm. 61, 16 d’agost de 1932, Pàg. 1 
 

 
 
 
Document 21: Any II - Núm. 61, 16 d’agost de 1932, Pàg. 1 
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Document 22: Any II - Núm. 61, 16 d’agost 
de 1932, Pàg. 2 

Document 23: Any II - Núm. 61, 16 d’agost 
de 1932, Pàg. 2 
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LES ELECCIONS DE NOVEMBRE DE 1933 
 
 
Document 24: Any III - Núm. 127, 22 de novembre de 1933, Pàg. 1 
 

 
 
Document 25: Any III - Núm. 127, 22 de novembre de 1933, Pàg. 1 
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Document 26: Any III - Núm. 127, 22 de novembre de 1933, Pàg. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 27: Any III - Núm. 128, 29 de novembre de 1933, Pàg. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MORT DE MACIÀ 
 
Document 28: Any III - Núm. 133, 30 de desembre de 1933, Pàg. 1 
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Document 29: Any III - Núm. 133, 30 de desembre de 1933, Pàg. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FETS D’OCTUBRE 
 
Document 30: Any IV - Núm. 174, 24 d’octubre de 1934, Pàg. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 31: Any IV - Núm. 174, 24 d’octubre de 1934, Pàg. 1 
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Document 32: Any IV - Núm. 174, 24 d’octubre de 1934, Pàg. 1 
 

 
 
 
Document 33: Any IV - Núm. 175, 31 d’octubre de 1934, Pàg. 1 
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Document 34: Any IV - Núm. 175, 31 
d’octubre de 1934, Pàg. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 35: Any IV Núm. 177, 14 de 
novembre del 1934, Pàg. 2 
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LES ELECCIONS DE FEBRER DE 1936 
 
Document 36: Any VI - Núm. 221, 29 de 
gener de 1936, Pàg.1                    

Document 37: Any VI - Núm. 221, 29 de 
gener de 1936, Pàg.1 
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Document 38: Any VI - Núm. 221, 29 de gener de 1936, Pàg. 4 
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Document 39: Any VI - Núm. 222, 5 de febrer de 1936, Pàg. 1 
 

 
Document 40: Any VI - Núm. 223, 12 de febrer de 1936, Pàg. 1 
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Document 41: Any VI - Núm. 224, 20 de febrer de 1936, Pàg. 1 

 
 
Document 42: Any VI - Núm. 224, 20 de febrer de 1936, Pàg. 1 
 
 
 
 


