
El dia de reis de 1921 els gavanencs i 
gavanenques es van llevar amb un regal 
sorpresa: la primera publicació periòdica local 
pròpia: era el periòdic L’Aramprunyà (grafia de 
l’època).
La seva gestació i aparició fou obra d’un grup de 
joves impulsat pel vicari Joan Baranera, que en 
aquella època introduí a Gavà el catalanisme, 
sobretot en la seva vessant literària i cultural. 
De fet, sense aquest, i la seva preocupació 
p a t r i ò t i c o - m o r a l i s t a - r e i v i n d i c a t i v a , 
L’Aramprunyà no hauria existit mai.
En aquest grup de joves, a més de Joan Baranera, 
hi havia Marian Colomé, estudiós local, Pere 
Olivé, Valentí Badosa Ràfols, Ramon Campanyà 
i Miquel Tintoré i Miarnau, i molts d’altres.
La redacció i administració estava al Cafè del 
Centre, al carrer de Santa Gertrudis, 5, on avui 
hi ha el Casal del Centre (Sant Isidre, 22).
A partir del setembre de 1921, per motius 
que desconeixem, la redacció i administració 
del periòdic es va traslladar a la farmàcia del 
senyor Pepet, al carrer Major número 5.
Al llarg de tota la seva primera època, el periòdic 
tingué una regularitat mensual, i arribà als 15 
números, fins al març de 1922. 
La revista es va fer ressò de diversos 
esdeveniments locals, l’Onze de setembre, 
el seguiment dels fets d’Irlanda, en el seu 
moviment emancipador de la corona britànica.
Lligant amb la voluntat històrico-literària dels 

promotors, al número de novembre de 1921 es va publicar el primer article sobre història local, signat pel 
vicari Joan Baranera.
La revista també feia el seguiment de les festes locals, especialment la festa major d’estiu, que l’any 1922 va 
estar marcada per la primera ballada de sardanes documentada fotogràficament a Gavà.
En el transcurs de les publicacions, es va produir un debat molt intens sobre el dret de vot de les dones, de forma 
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El moment àlgid de la publicació fou el setembre de 
1922, quan va aconseguir que l’Ajuntament canviés el 
nom del carrer Nou pel de màrtir dels setge de 1714, 
nom perdut el 1939 i feliçment recuperat el 1979.
Al número d’octubre de 1922 es feia especial 
èmfasi en la creació de la delegació local de l’esbart 
folklore de Catalunya, presentació que va havia 
tingut lloc precisament el 10 de setembre de 1922 
amb una exhibició al camp d’esports de la ciutat. 
La revista es va seguir publicant fins al gener del 1923, 
corresponent al número 12, i final, de la segona època. 
Aquell any, a causa dels conflictes laborals, el 
pistolerisme i el cop d’Estat de Primo de Rivera la 

revista es va deixar de publicar. El catalanisme fou 
perseguit i els promotors de la publicació van preferir 
mantenir un perfil discret.

Les coses van canviar amb la proclamació de la República 
el 14 d’abril de 1931. 
Miquel Tintorer Miarnau, un dels catalanistes més 
abrandats de la publicació i membre d’Estat Català, en 
qualitat de regidor electe a les municipals del 12 d’abril, 
fou nomenat alcalde, juntament amb l’altre regidor 
electe, Marian Colomé, malgrat que la seva candidatura, 
auspiciada pel Foment Català Republicà (Cafè del Centre) 
sota la sigla d’Acció Catalana, només va treure dos dels 
onze regidors en joc. 
Malgrat tot, com que els guanyadors, de la Lliga 
Regionalista, havien quedat marcats per la col·laboració 
amb el règim dictatorial, el president Francesc Macià va 
nomenar-los alcalde i primer tinent d’alcalde per decret, 
a l’espera de les noves eleccions del maig de 1931. 
En aquelles eleccions, el Foment Català Republicà ja no es 
presentà com a Acció Catalana, sinó que s’havia integrat 
dins de l’entramat d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
partit fundat el 12 de març de 1931 i que va tenir una 
victora aclaparadora en les municipals a les grans ciutats.

que la revista va introduir per primer cop l’element 
feminista en el seu discurs. El debat, amb rèpliques i 
contrarèpliques, es prolongà durant quatre números, 
en un viu debat entre un dels redactors de la revista 
i una persona que signava amb el pseudònim «d’una 
dona», que amb molta probabilitat era la mestra de 
l’escola municipal de nenes, Dolors Peremateu, que 
exercí a Gavà des del 1905 fins a la seva jubilació.
La revista també es va fer ressò de la festa dels Tres 
Tombs de 1922.  En el número de març de 1922 es 
parla de l’antiga capella de Sant Llorenç, aleshores 

enrunada, però de la que encara se’n conservava el 
retaule de l’altar, seguint amb l’ànim de comunicar 
i divulgar el passat històric de Gavà. La revista es 
va publicar amb la capçalera inicial fins al març de 
1922, i no va reaparèixer fins al juny de 1922.
En aquells mesos hi va haver un canvi radical en 
la política catalanista. La Lliga Regionalista havia 
pactat entrar al govern de l’Estat, i les joventuts del 

partit no ho van acceptar. 
Fou aleshores que es va produir una escisió liderada, 
que s’ajuntà amb la Unió Nacional Federal Republicana 
i comptà amb el suport d’intel·lectuals. El juny de 1922 
aquesta coalició es  va transformar en partit, denominat 
Acció Catalana. Alguns dels redactors de L’Aramprunyà 
s’hi van afegir, i aquest efecte va tenir conseqüències en el 
format del periòdic, que a partir del mes de juny de 1922 
va canviar de capçalera i es va autodefinir com a «periòdic 
mensual nacionalista».
El primer número d’aquesta nova etapa fou el número 5, 
corresponent al juny d’aquell any. El nou format s’estrenà 
amb la reproducció d’uns articles que havia publicat el 
1904 Josep Maria Puig Estapé a La Renaixensa sobre la 
dansa tradicional local de La Tornaboda.  Aquesta novetat 
enllaça amb l’interès dels integrants d’Acció Catalana per 
tot allò que feia referència a l’etnografia catalana. 
Al llarg dels diversos exemplars, es van publicant altres 
tradicions locals, totes formulades pel mateix Josep 
Maria Puig Estapé, com ara el costum dels panets de sant 
Nicasi.



En aquest marc, L’Aramprunyà va reaparèixer amb 
nova capçalera, i ja titulant-se Portantveu d’Esquerra. 
Marian Colomé i Miquel Tintorer no van participar en 
la candidatura. El primer va ser nomenat director del 
nou periòdic, que va passar a ser quinzenal. 
El periòdic, a més de l’habitual crònica política redactada 
per Bartomeu Fabrés, publicava poesies del director, i 
altres articles d’opinió sobre temes d’actualitat. 
També tenia una secció irònica dedicada a l’esport, on 
sovint es feia mofa de l’equip local. El primer número 
va aparèixer l’11 de febrer de 1934, i el darrer, número 
11, el 17 de juny de 1934. 
Els fets d’octubre de 1934 van estroncar-ne l’edició, i 
la tercera època es tancava definitivament.

No fou fins al setembre de 2003, seixanta-nou 
anys després, quan ERC va tornar al consistori, 
que es va recuperar la publicació, pagada 
amb les donacions dels regidors, i mantenint 
la capçalera republicana. Des d’aleshores —i 
ja han passat 17 anys— la revista ha arribat 
puntualment, cada mes, a totes les cases de 
la ciutat, mostrant el tarannà obert, republicà 
integrador i inclusiu que sempre ha caracteritzat 
la formació republicana. El nou Eramprunyà, 
quarta època, ja porta 200 números, amb la 
feliç coincidència que el número 201 aparegui el 
mateix mes en què, ara fa 100 anys, començava 
la premsa local a Gavà.


