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Amb el subtítol de Semana-
rio de Primera Enseñanza, 
propiedad de la Asociación 
Provincial, El Magisterio 
Tarraconense es va començar 
a publicar, amb periodicitat 
setmanal, el mes de gener 
de l’any 1900. Va ser una 
revista de llarga durada, però 
a l’Hemeroteca Municipal 
es conserven únicament tres 
anys de la publicació (concre-
tament, 1925, 1927 i 1928) i 
formen part del llegat del no-
tari Josep Gramunt i Subiela.

Segons explica Ángel del 
Arco en el seu article sobre 
la premsa tarragonina, “esta 
revista de la enseñanza es 
una de las mejores publica-
ciones profesionales, entre 
las muchas de su misma 
especie que han salido al 
estadio de la premsa tarraco-
nense”. El professorat de les 
comarques tarragonines, ja 
des de mitjans del segle xix, 
comptava amb publicacions 
que els feien de portaveu. 
Moltes capçaleres van tenir 
una curta durada i no se 
n’ha conservat cap exemplar, 
però en tenim constància. 

Possiblement, Tarragona va 
ser la ciutat amb un major 
nombre de publicacions 
professionals d’aquest tipus, 
ja que amb anterioritat a 
l’aparició de la que ens ocupa 
n’hem comptabilitzat catorze, 
entre les quals Gacetín de 
Instrucción Primaria de 
la Provincia de Tarragona 
(1856), Semanario de Primera 
Enseñanza (1862), Revista de 
la Enseñanza (1867), Boletín 
del Magisterio (1869), La Paz 
(1870), La Clase (1882), 
El Magisterio Catalán (1884), 
La Gaceta del Magisterio de 
Primera Enseñanza (1886), 
una revista fundada per 

combatre les idees raciona-
listes de l’anterior, La Clase 
Escolar (1882) i Idea (1889). 

La revista s’imprimia a 
Tarragona o a Reus, segons 
qui la dirigia. El mateix va 
esdevenir amb la redacció, 
que es va establir en diversos 
locals. Els redactors de la 
publicació, entre 1925 i 1928, 
eren Ramon Casares Aixalà, 
mestre que va treballar per 
a la dignificació i l’autoesti-
ma del magisteri, i Timoteo 
Zanuy Lanao, també mestre 
d’escola, director de l’Escola 
Normal de Mestres i periodis-
ta, que va presidir l’Associació 
de la Premsa de Tarragona. 

Tenia un preu de quatre o 
cinc pessetes el semestre. Hi 
trobem disposicions, norma-

tives, concursos de trasllat, 
oposicions, nomenaments, 
però també articles d’opinió 
dels redactors. A la secció “Lo 
que dice la prensa” es recollia 
informació d’altres mitjans de 
comunicació que tractaven 
de temes d’educació. Estava 
escrita en castellà, tot i que po-
dem llegir-hi alguns articles en 
català, que apareixen signats 
amb el pseudònim Espigolaire.

Si voleu saber més 
coses sobre el ma-
gisteri, els mestres i 
l’educació de fa un 
segle podeu consul-
tar-ho a l’enllaç següent:  
www.tarragona.cat/
patrimonifons-
documentals/biblioteca-
hemeroteca/hemeroteca-1/
premsa-digitalitzada-1 I
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