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El mes de novembre de 1901 
apareixia una nova revista 
ben impresa i amb paper de 
qualitat de la mà d’un grup 
de joves interessats en el món 
literari i cultural. Alguns dels 
autors que publicaven a Gent 
Jove van destacar poste-
riorment en el món de les 
lletres com és el cas d’Antoni 
Rovira i Virgili, que hi publicà 
els seus primers treballs. 

Hi col·laboren també els alco-
verencs Antoni Isern (1883–
1907) i els germans Cosme 
Vidal, més conegut com 
Josep Aladern (1869–1918), 
i Plàcid Vidal (1881–1938), 
així com Alfons Maseras 
(1884–1938), de Sant Jaume 
dels Domenys, entre d’al-
tres. Alguns escrits, ja siguin 
poemes o les seccions “Notas 
de teatres” i “Notas d’art”, són 
d’autors barcelonins i d’altres 
apareixen sota pseudònim. El 
fundador va ser Ferran Asamà 
i la dirigien Manel Menéndez 
i Bernabé Martí Bofarull, de 
qui també en trobem textos 
en tots els exemplars. 

Un element molt destacat 
de la revista és la il·lustra-
ció de la portada, obra de 
l’escriptor i pintor nascut a 
Reus Josep Vázquez Bardina 
(1870–1920). La seva cap-
çalera és plenament moder-
nista; hi trobem la catedral 
de Tarragona, l’escut de la 
ciutat sobre un penó amb 
ornaments florals i un drac 
als peus ferit per tres fletxes.

Els joves fundadors hi van po-
sar molta il·lusió, però la re-
vista tingué una durada curta, 

només 10 números, per les 
dificultats econòmiques que 
suposava tirar-la endavant. Va 
deixar de publicar-se l’estiu de 
1902 i es va reprendre l’abril 
de 1903, però va plegar defi-
nitivament al mes següent. 

Gent Jove tenia 16 pàgines i 
una periodicitat mensual,
costava 15 cèntims el nú-
mero solt i dues pessetes 
la subscripció anual. S’im-
primia a la Tipografia de 
Francesc Sugrañes i tenia 
la redacció i administració 

al local del Centre Català, a 
la Rambla Vella número 11. 
Inclou dues pàgines d’anuncis 
i un espai de passatemps.  

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

Gent Jove. Revista de 
literatura, arts y teatros
Text: M. ELENA VIRGILI BERTRAN | CAP DE LA BIBLIOTECA HEMEROTECA MUNICIPAL DE TARRAGONA
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Portada del número 2 de la revista Gent Jove
(1 de desembre de 1901). Fotografia: BHMT


