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La revista mensual Flequer 
Tarragoní es va publicar a 
Tarragona com a portaveu 
de la Federació d’Industrials 
Flequers de la província. Va 
tenir una curta durada a causa 
de l’esclat de la Guerra Civil 
espanyola. Es publicà entre 
maig de 1934 i juny de 1936.

Donava compte de tot el que 
estava relacionat amb la indús-
tria dels forners, disposicions 
oficials, activitats, gestions, 
preus, etc. La distribució de la 
revista es feia des de Tarrago-
na però la zona de difusió era 
tot el Principat, i s’enviava de 
manera gratuïta als flequers. 
Un dels propòsits de Flequer 
Tarragoní era, com escriuen 
en el primer exemplar, fer 
veure als industrials del pa la 
conveniència d’unir-se i asso-
ciar-se a la Federació, per tal 
de fer front tots junts contra 
“els gitanos de l’ofici, baraters 
i poca-soltes que es llencen 
a empreses o aventures que, 
tard o d’hora, han de repercu-
tir forçosament al seu voltant”. 
Un any després es felicitaven 
per l’èxit i la feina feta i per ha-
ver reflotat la Federació: “Avui 
tenim ja encarrilada la cam-
panya fa dies empresa contra 
els baraters i mals companys. 
Els fruits obtinguts fins ara no 
poden ésser més falaguers.”

Tot i que prediquen l’associa-
cionisme, no fan menció de 
cap tipus de partit polític ni 
sindicat. Diuen que “aquest 
vell consum de no creure 
en l’esforç col·lectiu, hem 
d’acabar-lo d’una vegada i 
convèncer a aquells que es 
creuen que tots sols són prou 
per a solucionar-se tota classe 
de conflictes que se’ls puguin 
presentar”. La publicació 
estava escrita majoritària-
ment en català, tot i que hi 

trobem també col·laboracions 
en castellà. Joaquim Icart i 
Leonila (1910–1997), escriptor 
i erudit tarragoní que formava 
part de l’equip de redacció, era 
l’encarregat de les correccions.

Entre les seccions fixes de 
la revista trobem una titula-
da “Ull, companys!”, en què 
denuncia els baraters del pa 
amb noms, cognoms i adreça. 
Tot i ser informativa per a 
un ofici específic, resulta 
interessant per les informa-
cions del Butlletí Oficial de 
la Generalitat en temàtica 
de forns i farines; posen en 
coneixement dels associats tot 
el que fa referència al blat, la 
farina i el pa; i inclou anuncis 
de maquinària, forns i farines 
que ens permeten conèixer 
les interioritats de l’ofici.

Com a curiositat podem 
saber el preu del pa l’abril de 
1935: el d’un quilo anava a
0,75 cèntims i el de dos sortia 
a 0,65 cèntims el quilo, tot 
mantenint el mateix preu que 
l’any anterior, malgrat la petició 
d’algun soci d’abaixar-lo.

Entre els exemplars de la Biblio-
teca Pública de Tarragona i els 
de la BHMT, provinents d’una 
donació, n’hem 
pogut completar 
la col·lecció i està 
disponible a:  
www.tarragona.cat/
patrimonifons-
documentals/biblioteca-
hemeroteca/hemeroteca-1/
premsa-digitalitzada-1 I
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Periodistes de Catalunya.

Premi Periodisme
de Proximitat 2018 del Col·legi
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