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Pròleg

A la premsa local i comarcal s’hi integren mitjans que arriben al lector no pas 
d’una manera diària o quasi diària, sinó també amb una periodicitat setmanal, 
quinzenal, mensual o encara més dilatada en el temps. És un món on no totes 
les capçaleres tenen els mateixos mitjans ni els mateixos recursos, però totes —i 
cadascuna— són importants. Ho són per la seva proximitat a la gent i per fer de 
la informació un instrument de vinculació territorial i de cohesió social. I també 
per preservar, d’una manera molt valuosa, la memòria històrica dels llocs, el pas 
del temps en cada espai.

 Aquest estudi sobre premsa i periodisme al Penedès durant el període repu-
blicà —centrat sobretot a la comarca de l’Alt Penedès— ho reflecteix novament. 
Tal com es diu en el títol, aquell temps va ser un període de somnis en un futur 
just i més lliure. Somnis —i esperances— que reflectien l’evolució històrica d’una 
societat i que s’estroncaren ben aviat entre les contradiccions polítiques, econò-
miques i socials que van dur al gran conflicte. Somnis d’ordre general que també 
s’encarnaven en realitats locals. Somnis —i realitats— dels quals la premsa escrita 
se’n feia reflex d’una manera ben viva. 

 Jaume Recasens i Bel ens il·lustra sobre aquesta realitat ben minuciosament. 
Ens ofereix la radiografia de vint-i-vuit capçaleres i, encertadament, no s’està d’in-
cloure en l’estudi uns quants programes de Festa Major o algun full parroquial 
si troba que són d’interès. I és que la informació —en qualsevol format— és un 
gran testimoni de vida, perquè hi ha, al darrere, molt d’impuls humà. Si partim 
de la base que només a Vilafranca del Penedès s’editaven, l’any 1931, set periò-
dics, veiem com aquest impuls reflecteix no tan sols la dinamització d’una socie-
tat, sinó també els diferents interessos dels seus sectors.

 Avui ens trobem en un context històric que té ben poc a veure amb el de 
l’objecte d’estudi de Recasens. Les fronteres, en un planeta globalitzat, s’han fet 
molt més permeables. Les cultures, més enllà dels valors positius de la identitat, 
depenen en bona mesura de la seva capacitat d’internacionalitzar-se, d’establir 
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intercanvis. La comunicació, a més de tenir múltiples expressions, es pot difondre 
d’una manera instantània. El món afronta —perquè no hi ha mai cap “final de 
la Història”— nous desafiaments. Catalunya cerca el seu espai propi a Europa i 
arreu en un entorn que s’escau qualificar de deucentista. Però la mirada llarga 
que ens imposen els temps ha de poder fer ús habitualment del retrovisor perquè 
siguem prou conscients del conjunt d’actius de memòria que som capaços de 
retenir, d’incorporar.

 Llibres com el que teniu a les mans hi contribueixen adequadament. Em plau 
felicitar-ne l’autor i agrair el patrocini de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
i el de Sant Sadurní d’Anoia —entre d’altres—, així com el de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. I desitjo que el Penedès, i el conjunt de Catalunya, traslladin els 
somnis d’ahir als projectes d’avui i a les realitzacions de demà.

 
Ferran Mascarell

Conseller de Cultura
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Introducció

Per més cura, interès i diligència que hom esmerci per a fer 
un treball complet, sempre hi mancarà quelcom, mai no es dirà 
l’última paraula; l’obra nostra no ha de rompre una dita sabuda 
de tots aquells que es dediquen a aquesta mena d’estudis.

Givanel, 1931. 

En el present treball de recerca es radiografien totes i cadascuna de les publica-
cions informatives de l’Alt Penedès que s’editen en el període de la Segona Repú-
blica espanyola de periodicitat diversa: setmanal, quinzenal, mensual, bimensual 
o trimestral. Es conceben des d’un àmbit territorial concret. Si bé és cert que no 
deixen de ser locals i/o comarcals, la seva voluntat és sovint explicar la conjun-
tura politicosocial del Principat i de l’Estat espanyol. Així, els seus articles estan 
protagonitzats per la vida municipal, amb aspectes informatius que van des de la 
crònica política, sigui municipal, autonòmica o estatal, passant pels successos, se-
guint pel recull d’activitats culturals i d’oci i acabant per apunts esportius. Abans, 
però, de tractar les capçaleres dels anys trenta, es posa atenció a les que ja abans 
del 1931 s’han editat a la comarca. 

L’ordre en què es presenten és cronològic i no s’agrupa en blocs temàtics de 
tipus de publicacions, siguin polítiques, culturals o escolars, sinó que indistinta-
ment l’una segueix l’altra en el curs en què apareixen. A banda del bloc temporal, 
del context històric, es distribueixen segons el municipi. Comptat i debatut, es 
publiquen en conjunt a tota la comarca vint-i-vuit capçaleres. Bona part les tro-
bem a Vilafranca, com a mínim porten el segell d’una impremta de la vila (algunes 
d’abast català i espanyol), i també hi consten els programes de la Festa Major; a 
Sant Sadurní d’Anoia s’editen quatre publicacions i els programes de Fires i Festes; 
a Gelida, tres i els programes de la Festa Major; una, a Sant Pere de Riudebitlles, a 
més d’un full parroquial (de fet disposaven d’aquest tipus de publicació la resta de 
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municipis altpenedesencs); a Torrelavit s’hi hauria publicat un periòdic, conegut 
per referències en altres rotatives, però que ha estat infructuosament localitzat; en 
darrer lloc se n’afegeix un altre, que engloba les tres comarques del Penedès histò-
ric, principalment en el cas de la segona etapa que viu la capçalera en qüestió. 

La vitalitat periodística de l’Alt Penedès en conjunt és un fet durant la Repú-
blica, època d’auge màxim que hi ha viscut la premsa, en la història i en català. 
Mai com fins aleshores, ni en la represa de la democràcia ni en els nostres temps, 
hi ha hagut tanta producció informativa, tan extensa com significativa —el 1939 
tot això s’estronca. A la capital altpenedesenca, el 1931 hi arriben a cohabitar fins 
a set periòdics. Aquesta xifra li serveix a Pere Mas i Perera, un dels periodistes/cro-
nistes penedesencs més rellevants de tots els temps, per esbossar la següent tesi: 

Si el periodisme es pot considerar com un termòmetre de la cultura, les soles indi-
cacions que acabem de prendre [set periòdics] ja revelarien un nivell gens baix d’il·lus-
tració, sinó precisament per la qualitat, per la quantitat, puix que almenys demostra 
que a totes les classes i a totes les tendències político-socials han inquietat el noble 
afany pel qual l’home es llença al comerç de les idees. Cal remarcar, encara, que el 
periodisme ha anat lligat sempre, a la nostra vila, amb la literatura, fins al punt que les 
primeres manifestacions literàries dels nostres convilatans —i sovint les úniques— han 
tingut lloc, en el segon terç del segle xix ençà, a la nostra premsa; que, en un principi, 
publiquen periòdics i revistes grups d’homes afins en literatura o en política i, més tard 
ja, també ho són per entitats. (Mas i Perera, 1932: 211)

Per cert, Mas i Perera addueix, en última instància, a la proximitat amb Bar-
celona i, de retruc, a la facilitat de comunicació dels convilatans el fet que Vila-
franca no hagués disposat mai de cap diari propi, com sí que succeïa a Vilanova i 
la Geltrú, per exemple. Aquesta argumentació, però, no és compartida per algun 
estudiós penedesenc de la premsa del 1865 al 1939. 

La xifra que donava Mas i Perera, de fins a set periòdics publicats a la capital alt-
penedesenca, també la recull l’advocat i periodista Manuel Benach, que diu això: 

No hem d’oblidar que a Vilafranca, en un moment donat, sortien alhora set pe-
riòdics setmanals, es prodigaven les polèmiques i controvèrsies, sobre temes humans i 
divins, més o menys enlairades, hi havia a vegades trompades pels carrers i més d’un 
cop els protagonistes feien cap a les sales del jutjat. (Benach, 1978: 30) 

En la mateixa obra citada, Benach evoca uns fets que tenen el periodisme com 
a protagonista d’uns quants anys abans al període aquí objecte d’estudi, que po-
sen, amb tot, el dit a la nafra de la situació que es podia desencadenar arran d’un 
o altre article i deixa veure com de caldejats, doncs, podien acabar els ànims… 

És memorable, per exemple, la campanya que des del periòdic local, es feia l’any 
1912 contra el joc; i des de la trona de Santa Maria s’envestia contra la “Chelito” o la 
“Raquel”, que en un escenari vilafranquí practicaren l’“obertura” abans d’hora, i aquell 
periòdic publicava el famós article El negoci de la carn, que va provocar una querella 
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criminal per injúries. El dia que s’havia de sentenciar la causa, el domicili del director 
del periòdic encausat bullia d’expectant animació. Coneguda la sentència absolutòria, 
no hi cabia ningú més. El director triomfant esgotà la seva bodega. Un espontani brin-
dà: “La copa que alço, sigui per vós/que de tants doctes sou director./Si a cada querella 
hi ha vi escumós/que en vinguin forces, com més millor.” (Ib) 

A cal Claret, la impremta d’on sortien molts dels periòdics de tendències ben 
diferents, s’havien viscut algunes vegades, al mateix peu de màquines, episodis 
d’enfrontaments i discussions pujades de to entre redactors d’un i altre corrent 
polític. I és que sovint es redactava a peu de màquina, composant les darreres 
notes de la pàgina que dictaven al caixista. Segons contaria temps més tard la filla 
dels Alayo, de cal Claret, van arribar a prohibir als redactors de tots els setmanaris 
baixar a la impremta, que era situada en un soterrani. Tot per estalviar-se algun 
disgust! 

Vilafranca, per cert, va veure com no reeixia l’intent de crear-hi, l’any 1919, 
l’Associació de la Premsa Comarcal quan es va convocar amb aquesta finalitat una 
reunió amb els periodistes de Vilafranca, així com amb responsables dels periò-
dics Baix Penedès, del Vendrell, Democràcia i Diario de Villanueva, de Vilanova i la 
Geltrú, a més d’El Eco de Sitges i Actuació, d’Igualada. Va ser un projecte frustrat, 
del qual ja no se’n va sentir a parlar mai més, però que posà de manifest l’empenta 
periodística que demostraven les comarques del Penedès històric al primer terç 
de segle. 

Per a Sabaté i Mill (1984: 2) la premsa local sovint és propensa als localismes 
“ingenus de campanar”, però en el cas vilafranquí i penedesenc distava molt de 
poder ser considerada com un pa del qual només se’n poden fer rosegons. 

Amb l’estudi de les capçaleres es pren el pols a l’actualitat que marcava els anys 
trenta del segle xx i ens assabentem què els amoïnava, què els interessava i de tots 
els arguments informatius/opinatius que omplien planes i més planes. 

El període comprès entre l’abril del 1931 i el març del 1939 es troba, sens 
dubte, entre els més agitats de la nostra història i entre els més atractius per a tot 
tipus d’investigadors socials. Per això és també un dels que ha donat una biblio-
grafia més abundant i que ha permès interpretacions més diverses. Tant historia-
dors com politòlegs, economistes, sociòlegs, polemòlegs i estudiosos del conflicte 
en general han produït una quantitat ingent de textos interpretatius sobre què 
succeí en la quarta dècada del segle xx. Com no podien ser menys, les diferents 
especialitats de comunicòlegs —analistes dels mitjans impresos i audiovisuals, de 
la propaganda i dels serveis d’informació o dels fenòmens culturals en general— 
s’han ocupat també d’analitzar aquest període històric (Jones, 1990: 103). 

Val a dir que la gènesi d’aquesta investigació cal cercar-la a començaments del 
2005 en una assignatura del doctorat en Periodisme i Comunicació que cursava a 
la UAB, sobre periodisme històric i investigació. El treball de curs va versar sobre 
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la premsa penedesenca en el context de la Segona República. Tot i que únicament 
s’hi enfocava la que era l’òrgan d’una formació política. 

I és que la premsa ha anat lligada sempre, indiscutiblement, a un moment 
històric concret, envoltada de la idiosincràsia principalment política i ideològica 
de l’època en qüestió. Aquest és el cas d’una premsa que neix de les diverses bran-
ques del republicanisme penedesenc, ja molt abans que la Segona República es 
proclami el 14 d’abril del 1931. I que a partir d’aleshores, i en bona part al llarg 
dels anys trenta del segle xx, tindrà una significació cabdal en el periodisme co-
marcal, igual com succeirà a la resta del país. També és cert que, al costat d’aques-
tes publicacions, continuaran existint i hi cohabitaran durant el període objecte 
d’estudi unes altres que aposten per una altra concepció en les seves planes: la de 
difondre els valors del catolicisme. Serà un període, el republicà, on cohabitaran 
línies periodístiques a voltes molt abismals i de difícil entesa. Alguns articulistes, 
tant d’un tipus de premsa com de l’altra, abonaran camins irreconciliables. Les 
disputes periodístiques també seran recurrents en força edicions entre un rotatiu 
i un altre. De retrets i de desafiaments públics entre periodistes molt polititzats 
d’un i altre signe, n’hi haurà per a tots els gustos, certament. 

La càrrega política de bona part d’aquests periòdics és, irrefutablement, un 
element clau que convé no deixar de banda. Tots acaben agafant partit, i mai mi-
llor dit, per una formació política o, almenys, per una ideologia política concreta. 
Abonats darrere d’aquesta, hi ha moment per etzibar-se retrets, comentaris que 
tendeixen a l’ofensa. Un dels trets que els caracteritza més és la línia editorial, molt 
compromesa políticament i molt definida i acotada cap a un sentit ben delimitat.

A propòsit de la idea d’una premsa molt polititzada en un moment històric 
carregat d’emocions, sentiments, amb molta vehemència, me’n feia avinent l’his-
toriador i polític Josep Maria Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1925). En una en-
trevista a casa seva, l’any 1999, al voltant del meu treball de recerca de batxillerat 
sobre el president Companys, entre altres coses es feia creus que durant els anys 
trenta la política era molt apassionada: “Massa ho era, segurament, d’abraona-
da.” Doncs és ben bé així, pel que es veu, en bona part de les publicacions. Com 
remarco, la vehemència emprada en gran part dels escrits és la tònica dominant: 
l’exaltació dels ideals, la preconització d’allò que mai més s’ha de repetir, en al-
lusió clara i reincident a la dictadura primoriverista i a la monarquia espanyola. 
Sorprèn gratament, fins al punt de fascinar qui ho llegeix, el domini pulcre i acu-
rat de la llengua catalana escrita, de les narracions i argumentacions de la majoria 
de textos. Les faltes ortogràfiques i incorreccions sintàctiques hi són comptades 
amb els dits de les mans, com aquell qui diu. 

L’estudi de la premsa de l’època republicana també s’emmarca en el context 
actual, de pocs anys ençà, de voluntat manifestada per la societat i els polítics 
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governants de no escatimar esforços per la recuperació de la memòria històrica 
d’aquest període freqüentment silenciat. Després del 1939, la comarca, així com 
la resta del Principat, mai més no ha tingut publicacions periodístiques que es 
declarin obertament partidàries de l’ideari republicà. 

De font d’informació històrica a protagonista 
del relat històric 

Les publicacions han estat i són una font d’informació cabdal per al conei-
xement de la història d’un territori i d’una societat, així com de la seva gent. 
Majoritàriament, les utilitzem com a mera eina d’obtenció de dades, de fets, de 
personatges… Però rarament les estudiem per dins. Dit d’una altra manera, no 
és habitual que l’instrument d’obtenció d’informació sigui el protagonista de la 
nostra recerca. Per mitjà d’aquests periòdics podem conèixer de primera mà, com 
a primera font d’informació i, en els temps actuals, ja gairebé única, l’àmplia re-
alitat d’aquells temps: social, política, cultural i esportiva. Per interpretar-los mi-
llor, i apropar-nos-hi millor. Com a eina per poder contextualitzar millor aquells 
temps i, salvant les distàncies amb l’etapa democràtica actual d’ençà del 1979, 
extrapolar algunes similituds i força més diferències que hi pugui haver entre la 
premsa d’abans i la d’ara. Aquest és, però, un exercici que haurà de fer cadascú en 
llegir aquestes planes, si ho vol, és clar.

Avui els periòdics, a més de constituir una valuosa font de documentació his-
tòrica, són ells mateixos materials importants: són, també, font pròpia, és a dir, 
constitueixen alhora l’objecte i la font de la història. L’actitud dels historiadors 
sobre la premsa ha variat, i molt, durant les darreres dècades. De la primitiva 
utilització per corroborar o cercar una dada, s’ha passat a considerar la premsa 
com el fet central, per ella mateixa, en tant que element d’influència i incidència 
social considerable, tal com es pot estudiar la literatura popular o la filosofia com 
a elements integrants de la mentalitat, la ideologia, el pensament social dominant 
o minoritari (Figueres, 1994: 17). 

Els arxius de la quotidianitat —tal com s’ha denominat la premsa— potser 
són la font més completa que serveix d’element auxiliar de la història contem-
porània, i potser són, també, la més objectiva, per la diversitat de les dades re-
collides. Testimonis i actors, jutges i fiscals de la realitat, esdevenen la crònica 
de l’evolució social, i no tan sols de la política i l’economia. Els periòdics, a més 
de ser una base imprescindible per a l’estudi de la història, recullen la versió 
contemporània dels fets que configuren un esdeveniment, i també l’ànim d’una 
col·lectivitat, els seus corrents d’opinió i les forces actuants en cada moment 
històric (Figueres, 1994: 18). 
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Capçaleres penedesenques 
d’abans del 14 d’abril del 1931

S’entrelluca una solució amb un canvi de règim radical, 
amb un traspàs a una República, que potser sanejaria el nostre 
ambient de reticències i malmiraments personals. Mai aplau-
diríem un canvi, una orientació cap a la situació predictatorial. 
No hauríem aprofitat la lliçó.

Gaseta de Vilafranca, núm. 90, 1 de març del 1930, p. 4.
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Vilafranca del Penedès

A la capital de la comarca, el primer any i mig de la dècada dels trenta, desapa-
reixen capçaleres com Gaseta de Vilafranca, Hèlix o Heraldo del Panadés. Aquesta 
darrera enceta la descripció, atès que és l’últim reducte del règim primoriverista. A 
partir d’aquesta, la resta de capçaleres seran partidàries del règim republicà. Men-
trestant, hi ha publicacions que fa anys i panys que són al carrer i que amb el nou 
sistema polític encara persistiran, com ara Fructidor, Acció o Panadés Republicano, 
entre altres. Siguin de caràcter polític o no, s’expliquen de manera correlativa.  
 
Heraldo del Panadés

el setmanari de l’òrgan de la Unió Patriòtica, qUe dUra Un any i escaig

La dictadura primoriverista comptava amb un partit únic, la Unió Patriòtica 
(UP) que, com tota formació, veia clara la necessitat de valer-se d’una tribuna 
pública. Era un partit que a Vilafranca no va promoure gaire activitats, sí que de 
tant en tant apareixia la convocatòria d’algun míting patriòtic, com s’anomenava, 
que acabava amb una missa de campanya al peu del monument a Milà i Fonta-
nals. Així les coses, el 2 de març del 1929 n’apareix l’òrgan: un setmanari que 
batejaren Heraldo del Panadés. No era res més que la continuació de Regeneración, 
un setmanari que tenia el subtítol “defensor de los intereses de esta villa y comar-
ca” i que s’havia editat entre el 8 de març del 1925 i l’1 de gener del 1928. Si la 
comarca l’escrivien Panadés, no era d’estranyar que sota la capçalera s’hi inscrivís 
Villafranca del Panadés. Escrit íntegrament en castellà, va aparèixer durant 57 
setmanes. La redacció i l’administració eren al carrer de la Parellada i es venia a la 
Llibreria Pujol, del carrer de la Cort, 21, l’únic quiosc que hi havia al municipi. 
Els preus de subscripció eren de 0,50 pessetes mensuals per als de la població, i de 
2 pessetes el trimestre per als de fora. En el primer número, feien saber als lectors 
quins eren els seus propòsits, els quals signava la redacció. Els movia un accentuat 
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Jaume Recasens i Bel

esperit de ciutadania per intensificar la propagació de les (“sanes”) doctrines que 
integraven el programa de la UP. Defensaven tot el que afectava la prosperitat de 
la vila i la comarca i prestaven una fervent adhesió a la Corona espanyola i al Go-
vern de l’Estat. Especialment, defensarien, deien, els assumptes agrícoles, socials 
i administratius. 

No es nuestro propósito actuar de insensata piqueta demoledora contra las actua-
ciones municipales de nuestra Villa y Comarca, porque hacen los actuales lo que no 
pudieron o no quisieron hacer los de antaño. No nos anima tampoco el propósito de 
actuar de botafumeiros honorarios, alabando a bombo y platillo lo bueno que hagan y 
callando o velando los desaciertos que cometan. […] No pretendemos ser paladines de 
bienestar ni de definiciones, sino que, como verdaderos españoles, ponemos sincera-
mente toda nuestra alma y óbolo al servicio de la Patria y de la Monarquía, plenamente 
convencidos, de que España debe ser perpetuamente indivisible y gobernada por Mo-
narquía Constitucional.2 

La carta de presentació acabava dedicant-se, d’una manera especial, a home-
natjar la figura del president del Consell de Ministres, el dictador Miguel Primo 
de Rivera. 

El rotatiu el formaven quatre pàgines, en un format de diari. A la segona plana 
hi acostumava a haver un apartat comarcal, amb informacions sobre la resta de 
municipis de l’Alt Penedès. Abans s’hi havien inclòs apunts esportius i el més des-
tacat de les sessions de la Comissió Municipal Permanent, o sigui l’Ajuntament. 
En aquesta mateixa pàgina hi havia la secció d’espectacles i la de “militars”, on 
s’enumeraven tots els convilatans que complien el servei militar o els qui tenien 
càrrecs destacats a l’estament militar espanyol, per exemple. I, a la darrera plana, 
abans de la publicitat, el noticiari. S’imprimia a la impremta Claret. I els anun-
ciants que hi solia haver, sempre a la contra, eren uns cinc. 

Una de les característiques són les disputes amb Fructidor, que són constants. I 
alguns articles, sobretot els editorials, reprodueixen en algunes ocasions fragments 

2 Heraldo del Panadés, núm. 1, de 2 de març del 1929, p. 1. 
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Somnis en paper. Premsa i periodisme al Penedès republicà

del diari monàrquic madrileny ABC. No se solen firmar els articles. Sobresurt 
un nom, el del mestre d’escola Pedro Mencía3, que és alhora el director de la pu-
blicació i que també s’anuncia a les planes del rotatiu: “En poco tiempo llegará 
usted a ser un excelente taquígrafo dirigiéndose al profesor Pedro Mencía”, amb 
l’adreça carrer dels Ferrers, núm. 47, al col·legi de la Sagrada Família, o “Clases 
particulares y especiales para ambos sexos”.4 Mencía, els primers 18 números, 
escrivia un article que era el segon o tercer per ordre d’inclusió. A tall d’exemple, 
una setmana va redactar l’editorial, sota l’encapçalament de temes pedagògics. En 
aquest parlava dels nens “estranys”, “anormals”: 

Hay niños raros por defecto de algún sentido. Tal vez no ven bien, o tienen oídos 
enfermos o deficiente el sentido del tacto. Cualquier defecto basta para apartar al niño 
de sus compañeros. Un buen médico especialista en niños puede remediar mucho en 
esos casos; pero un buen maestro puede hacer más. El médico podrá abrir algún sen-
dero sensorial cerrado; pero sólo el maestro puede enseñarle a emplearlo plenamente. 
[…] ¿Debe el niño anormal permanecer en el hogar o irá a escuelas especiales? Si hay 
dinero suficiente, lo mejor es cuidarlo en la casa; pero si la familia no tiene bastante 
dinero y su presencia en el hogar constituye una carga excesiva para las fuerzas de la 
madre, y demasiada tensión sobre los demás niños, a más de ser costoso su cuidado, 
hay que desechar toda idea de que experimente las mismas emociones que conmueven 
nuestro corazón. Estos niños raros viven mucho más felices en un hogar-escuela que 
en medio de su familia.5

Dos grans dictadors, segons ells, protagonitzen aquest altre editorial: 

Primo de Rivera i Mussolini, he aquí dos nombres que la Historia de ambos países 
tendrá de esculpir con letras de oro en sus anales. La miseria como la ruina se cernía 
sobre España e Italia. Los profesionales de la política eran los dirigentes de las volun-
tades del pueblo llevándolos por escabrosidades repletas de desdichas e inmoralidades 
siendo los dueños absolutos de sus hogares y de sus honras, pues aquella grey engañada 
obedecía su despótico vasallaje cual mansos rebuznos. […] Sanearon los Ayuntamien-
tos de malos gérmenes, poniendo en su lugar a gobernantes capacitados para el cargo, 
que se han desvelado por los intereses de los pueblos; se liquidaron todas las deudas de 
los maestros aumentándose sus haberes con decoro.6 

Algun article és escrit en català, però en comptades ocasions. Francisco Bayó va 
escriure-hi tres editorials i altres articles. Lluís Mestre hi fa alguna col·laboració. 

3 Pedro Mencía va regentar el Col·legi de la Sagrada Família, al carrer dels Ferrers, després de Do-
mènech Sabaté, fill del primer director del centre, Vicenç Sabaté Bayarri, docent a Vilafranca durant 
trenta-dos anys. A finals dels setanta del segle passat, aquest centre el dirigia el fill, que va posar al dia les 
instal·lacions (Benach, 1978: 88). Al 2007 ja no existeix aquest centre. A finals de setembre, s’hi inaugu-
raven les noves dependències de l’àrea bàsica dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca. 

4 Heraldo del Panadés, núm. 6, del 6 d’abril del 1929, p. 3. 
5 Heraldo del Panadés, núm. 18, del 29 de juny del 1929, p. 1.
6 Heraldo del Panadés, núm. 13, del 25 de març del 1929, p. 1. 
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