
66 #46 / MARÇ-ABRIL 2021

Director |
RICARD LAHOZ

Coordinador |
ALBERT OLLÉS 

Redacció |
TONI CABANILLAS, ESTEVE 
GIRALT, JESÚS JORDI PINATELLA, 
JAN MAGAROLAS GUINOVART, 
LAIA POBLADO I SARA SANS

Fotografia |
DAVID OLIETE 

Disseny i maquetació |
FRANCESC FARRÉ

Imprimeix |
GRÀFIQUES GIBERT 

Col·laboradors |
JORDI PIQUÉ (RACÓ DE L’ARXIU) I
M. ELENA VIRGILI (PUBLICACIONS
AMB HISTÒRIA)

Correcció lingüística |
NÚRIA GRAU

Agraïments |
MONTSE CARTAÑÀ (URV). ANNA 
ADSERÀ, JORDI ANGLÈS, CARME 
CASANOVA, LAIA DÍAZ, ASELA FORT, 
ELOI ISERN, CLAUSTRE MAGAROLAS, 
BERTA RAMOS I DARIA VALIENTE

Edita |
FET COMUNICACIÓ 
CARRER TORRES JORDI, 10-A, 8È 4A 
43005 TARRAGONA 
TELÈFON: 676 216 873

redaccio@fetatarragona.cat 
subscripcions@fetatarragona.cat  
publicitat@fetatarragona.cat

FET A TARRAGONA no es fa responsable 
de les opinions expressades pels seus 
col·laboradors ni dels missatges difosos 
pels seus anunciants, ni s’hi identifica 
necessàriament. L’opinió de la publicació 
s’expressa únicament a través de 
l’article que signa el director.

Dipòsit legal: T 1063-2013 // 

Publicació editada amb el suport de la 
Fundació Privada Mútua Catalana.

Segueix-nos cada dia a

www.fetatarragona.cat

Durant la Segona 
República van veure la 
llum diverses publi-
cacions periòdiques a 
Tarragona. A part dels 
diaris eminentment 
polítics de més llarga 
durada, també trobem 
setmanaris i revistes 
de nova creació i que 
van aparèixer durant 
poc temps. És el cas 
del setmanari Dilluns. 
El primer exemplar 
apareix el 24 d’abril 
de 1933 i, segons en 
tenim constància, ho 
va fer fins el 6 de no-
vembre del mateix any. 

Tenia entre sis i vuit 
pàgines i unes dimen-
sions més petites que 
un diari, 39 × 27 cm. 
El seu preu era de
10 cèntims i estava es-
crit en català. S’impri-
mia a la Impremta 
Pijoan i el seu fundador 
va ser Antoni Brunet i 
Magrané, que un cop 
va tancar l’hebdoma-
dari El Temps (1929) 
va crear una nova pu-
blicació setmanal. Va 
tenir una durada curta. 

Destaca, a banda de la infor-
mació telefònica i telegràfica 
de Barcelona i Madrid, pels 
temes relacionats amb el 
nacionalisme basc, gallec i 
català. Tal com ells mateixos 
argumenten en el primer 
exemplar, “amb Dilluns 
projectem també donar la 
ressonància d’un altaveu al 
sentit de catalanitat íntegra i 
sincera que informa el pen-
sament d’una gran massa de 
conciutadans nostres. Venim 
a servir un ideari nacional 
ple de contingut democràtic 

i a ajuntar la nostra veu als 
qui propugnen per a una 
més justa ordenació social”.

El setmanari, a més de la 
política, inclou seccions 
dedicades a l’art i les lletres, 
la música, el cinema, l’excur-
sionisme i tot tipus d’esports. 
Es fa ressò de la inauguració 
l’octubre de 1933 de l’emisso-
ra radiofònica E.A.J. 33 Ràdio 
Tarragona i de l’obertura del 
passeig Arqueològic amb la 
inclusió d’interessants dibui-
xos del nou espai monumen-
tal fets pels artistes Lluís M. 
Saumells i Lluís Mallafrè.

Podeu consultar la revista 
al Fons de l’Hemeroteca en 
l’enllaç següent:  
www.tarragona.cat/
patrimoni/fons-documentals/
biblioteca-hemeroteca/
hemeroteca-1/premsa-
digitalitzada-1 I

Dilluns (1933)
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Portada del setmanari Dilluns, 23 d’octubre de 1933.
Fotografia: BHMT


