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Per al cinquantè número 
del FET a TARRAGONA 
hem seleccionat el Butlletí 
del Foment de la Sardana 
l’Harmonia, una publicació 
que gairebé va arribar als
50 números. En concret, van 
ser 49 exemplars els que van 
veure la llum, i possiblement 
els haurien superat, però, per 
causa major, van haver de 
plegar el juliol de 1936. Com 
va passar amb altres revistes 
i publicacions periòdiques 
dels anys 30 del segle xx, 
la Guerra Civil primer i la 
repressió franquista després 
van impedir la continuïtat 
de nombroses capçaleres.

El Butlletí comença a publi-
car-se el desembre de 1931 
com a portaveu de l’entitat 
Foment de la Sardana de 
Tarragona, adherida a la 
Lliga Sardanista. Es difonia 
entre els associats, que van 
arribar a ser 300, i tenia un 
marcat caràcter catalanis-
ta, que podem llegir en els 
articles que publicava. El 
primer exemplar va sortir 
quan es complia el cinquè 
aniversari de l’entitat i va tenir 
una periodicitat mensual. 

A partir de 1936 canvia 
de format i de capçalera i 
incorpora una fotografia a la 
portada d’algun element del
patrimoni tarragoní, junta-
ment amb un article ex-
plicatiu de la seva història. 
Tenia la seu social a l’Ateneu 
de Tarragona i s’imprimia a 
Gràfiques Forés. El primer 
director en va ser Carles 
Pallach i el van seguir Josep 
Carner, Simeó Òdena i, a 

partir de 1935, se’n va fer 
càrrec Martí Mèlich. Escrit en 
català, el Butlletí disposa de 
diverses seccions amb articles 
històrics, textos de cançons, 
notícies de teatre, ballades de 
sardanes i de societat, i incor-
pora dues pàgines d’anuncis. 

Com a curiositat val la pena 
comentar que tot i tenir 
pràcticament tota la col·lec-
ció disponible en línia, no en 
conservem tots els exemplars 
en paper a l’Hemeroteca. 
Gràcies a la donació de diver-

sos exemplars i la cessió d’al-
tres n’hem pogut oferir gairebé 
la totalitat de números. Només 
falta el corresponent al mes 
d’abril de 1938, el número 38.  

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
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Portada del número 45 del Butlletí de Foment de la Sardana
l’Harmonia (març de 1936). Fotografia: BHMT


