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Breu Introducció 
 
 

La col·lecció de Fulls Volanders de l’AHCB està formada per fulls solts de temàtica molt 

diversa (vida associativa, propaganda política, activitats culturals, etc.). Predominen els fulls 

de matèries polítiques i socials que permeten conèixer l’existència d’esdeveniments 

(declaracions polítiques, manifestacions, concentracions, vagues) moltes vegades clandestins i 

difícils de documentar per altres fonts. 

 

Per la naturalesa intrínsecament efímera d’aquest fulls, a Catalunya hi ha poques col·leccions 

d’aquest tipus, fet que li dóna un gran valor per la seva excepcionalitat. 

 

El catàleg va ser realizat per una usuaria habitual de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona, la Sra. Maria Raquel Martori. Gràcies a la seva generositat podem posar a 

disposició del públic aquest recull de prop de 4.000 fulls volanders. 
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Catàleg 
 

Àlbum 1. 1808-1836. 5E.II-0001 a 5E.II-0046  

 

5E.II-0001 

1808.05.02. Madrid 

Proclama de su Alteza Imperial. 
Insta a les autoritats civils i religioses que no permetin cap tipus de sedició. 

Firma: Joaquín. Per S. A. I. i R., el general en cap de l’estat major, Agustín Belliard. 

 

5E.II-0002 

1808.09.01. Manresa 

La Muy Ilustre Junta General de Govierno de la Ciudad de Manresa y su 

Corregimiento. 

Referent a Casas Desmeras y Nobenos Decimales. 

Firma: Thomas Coma, escrivà secretari. 

 

5E.II-0003 

1808.09.4. Manresa 

La Ilustre Junta General de Govierno de la Ciudad y Corregimiento de Manresa, con 

fecha 28 agosto último, ha recibido del Excmo. Sr. Marqués del Palacio, Capitan 

General de esta Provincia, el oficio siguiente:  

Ordre rebuda per la Junta General del Govern de Manresa d’enviar les Causes Criminals, 

menys les de robatori i homicidi, al Capità General de la Provincia. Es remet l’ordre als 

Justícies de la demarcació. Firma: Thomas Coma, escrivà secretari. 

 

5E.II-0004 

1808.09.29. Manresa 

La Muy IIustre Junta General de Govierno de la Ciudad de Manresa y su 

Corregimiento. 

La Junta de Govern de Manresa apressa als morosos en el pagament del préstec pel 

vestuari dels Miquelets, sobretot en l’entrega de mantes. 

Firma: Thomas Coma, escrivà secretari. 

 

5E.II-0005 

1808.10.11. Manresa 

La Illustre Junta General de Govierno de la Ciudad y Corregimiento de Manresa. 

La Junta de Govern de Manresa, mana que es presentin els Miquelets dels pobles perquè 

fan falta a l’exèrcit. 

Firma: Thomas Coma, escrivà secretari. 

 

5E.II-0006 

1808.10.31. Caserna General de Vilafranca 

Proclama. 
Proclama de presentació als catalans del nou Tinent General. 

Firma: Juan Miguel de Vives. 

 

5E.II-0007 
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1808.12.09. Truxillo 

Ordre de pena de mort per als desertors donada per la Junta Suprema Governativa del 

Regne. 

 

5E.II-0008 

1808.12.26. Manresa 

Es demana que no faltin municions als sometents que defensen el punt del Bruc Casa-

Massana i altres. 

Firma: Cayetano Mas, secretari vocal. 

 

5E.II-0009 

[1808-1809] 

Españoles. 
Notícia falsa de la capitulació de Madrid per desacreditar la Junta de Govern del Regne. 

 

5E.II-0010 

1809.01.27. Caserna General de Tarragona 

D. Francisco Salas y Soler por el Rey Nuestro Sr. D. Fernando Vll (que Dios guarde) 

Escribano de Cámara de la Suprema Junta de Gobierno del Principado de Cataluña. 

Francisco Salas y Soler, Escrivà de Cambra de la Suprema Junta de Govern del Principat 

de Catalunya, certifica que els jutges del Tribunal Suprem d’aquesta Junta Suprema volen 

tenir una relació de les causes criminals que tinguin pendents en la Província per fer-ne un 

estudi actualitzat. 

Firma: D. Francisco Salas y Soler, Escrivà de Cambra. 

 

5E.II-0011 

[1809] 

Subscripción a la colección de seis estampas. 

Subscripció a la col·lecció de sis estampes en honor dels vuit herois sacrificats pel Govern 

intrús a Barcelona els dies 3 i 27 de juny de 1809. 

 

5E.II-0012 

1809.06.29 

Gazeta Militar y Política del Principado de Cataluña, del jueves 20 de julio de 1809. 

Extracto de varios pasages de los papeles de oficio franceses sobre la guerra de 

Austria, y sobre el influxo que la España ha tenido en este grande acontecimiento. 
Incomplet. Conté un comunicat fet a Castellfollit el 29 de juny de l’any 1809. 

Fons: Apel·les Mestres. 1930. 

 

5E.II-0013 

1809.09.19. Manresa 

Ordre donada al batlle de Torroella per transportar a Vic queviures per a l’exèrcit. 

Firma: Antonio Ubach. 

 

5E.II-0014 

[1809. Setge de Girona] 

Oraciones devotas para implorar la proteccion del cielo en las actuales necesidades. 
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5E.II-0015 

1810.01.31. Caserna General d’Esparreguera 

Catalanes. 

Crida de la Junta Superior de Catalunya per completar per sorteig el nombre de gent 

indispensable per a la defensa de l’enemic, ja que els esforços dels Sometents no són 

suficients. 

Firma: Enrrique O’Donnell (sic). 

 

5E.II-0016 

1810.02.22. Manresa 

El señor Presidente y Junta Corregimental de Manresa. 
El senyor Bonaventura Feliu, secretari vocal interí de la Junta Superior del Principat, 

ordena al President i Junta Corregimental de Manresa que agafin els soldats dispersos i els 

portin a la Caserna General. 

Firma: Dr. D. Joseph Antonio Gualsa, secretari. 

 

5E.II-0017 

1810.05.22. Manresa 

D.Buenaventura Vallgornera de Alentorn y de Llunas, Coronel de Infanteria, 

Regidor Perpetuo de la Ciudad de Alcalá la Real, Gobernador Militar y Político de la 

de Manresa, y su Corregimiento, Subdelegado de Pósitos, y de la Intendencia, Juez 

Conservador, y Subdelegado por la Real Junta General de Comercio y Moneda del 

Reyno, en lo perteneciente á este Corregimiento, etc.  

El capità general Enrique O’Donnell, ordena a Bonaventura Vallgornera governador 

militar i polític de Manresa, etc. amb data de 15 de maig, que es preocupi dels desertors per 

la seguretat de l’Estat. 

Firma: Buenaventura Vallgornera. 

Catalanes. 

1810.05.10. Caserna General de Vilafranca 

Enrique O’Donnell comunica als catalans que l’hi han concedit el comandament de 

l’Exèrcit amb el grau de Tinent General 

Firma: Enrique O’Donnell (sic). 

 

5E.II-0018 

1810 06.02. Caserna General de Tarragona 

Manifiesto. 

Delegació de poder interí del General O’Donnell, degut a la ferida que es va  fer als camps 

de Girona. 

Firma: Juan Manuel de Villena. 

 

5E.II-0019 

1810.07.04. Caserna General de Tarragona 

Catalanes. 
O’Donnell convoca a Tarragona un Congrés Provincial per al dia 16 de juliol, convidant a 

un representant de cada Corregiment i als Eclesiàstics 

Firma: O’Donnell (sic). 

 

5E.II-0020 
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1810.07.10. Manresa 

El Illustre Sr. Presidente y Junta Corregimental de Manresa. 

O’Donnell demana, de cara al Congrés Provincial que s’ha de celebrar, al President i Junta 

Corregimental de Manresa, els comptes de recaptació i inversió dels fons reunits en els 

partits per les seves Juntes i altres cossos particulars. 

Firma: Dr. D. Josef Antonio Gualsa, secretari. 

 

5E.II-0021 

1810.07.10. Caserna General de Tarragona 

Valerosos habitantes de los Corregimientos de Tarragona, Tortosa y Lérida. 

Crida als habitants dels Corregiments de Tarragona, Tortosa i Lleida perquè vagin a ajudar 

Tortosa. 

Firma: O’Donnell (sic). 

 

5E.II-0022 

1810.10.24. Manresa 

El señor Presidente y Junta Corregimental de Manresa. 

La Junta Superior vol recompensar els serveis de les persones de les Comissions del Vintè. 

S´ha de comunicar als Ajuntaments del Corregiment de Manresa. 

Firma: Dr. D. Joseph Antonio Gualsa, secretari. 

 

5E.II-0023 

1810.11.19. Manresa 

El Molt Illustre Señor President y Junta Corregimental de Manresa. 

Diversos sometents que estan de servei, s’absenten del destí per falta de socors. Es mana 

que s’esmeni la situació ràpidament per part de les Justícies i Ajuntaments del 

Corregiment. 

Firma: Dr. D. Joseph Anton Gualsa, secretari. 

 

5E.II-0024 

1811.01.11. Tarragona 

Soldados. 

Crida a lluitar amb valor i honor per salvar la Pàtria. 

Firma: el Marqués de Campoverde. 

 

5E.II-0025 

1811.06.12. Igualada 

Catalanes. 

Que es reuneixin a Igualada per rebre ordres i assegurar la llibertat de Tarragona. 

Firma: Campo-Verde (sic). 

 

5E.II-0026 

1811.08.25. Berga 

Catalanes. 
Crida patriòtica a la indiferència i anima a lluitar per Déu i per la Pàtria, tot fent una 

mirada històrica al passat. 

Firma: la Junta Superior. 
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5E.II-0027 

1813.06.28. Manresa 

Don Antonio de Viladomar, Teniente coronel de los exércitos nacionales, Gobernador 

de la ciudad y corregimiento de Manresa y Juez Subdelegado de la Hacienda pública, 

etc. 

Antonio de Viladomar ha rebut la circular adjunta i noranta quatre exemplars per als pobles 

de la subdelegació, sobre la única contribució de guerra i la manera de formar les relacions 

de les rentes líquides, a fi de què els posi en circulació i n’activi el compliment. Al revers 

hi ha un avís de la mateixa data. 

Firma: Antonio de Viladomar. 

 

5E.II-0028 

[1815. Barcelona] 

Barceloneses y leales patricios. 
Contribució al monument en honor als màrtirs dels dies 3 i 27 de juny de 1809. 

 

5E.II-0029 

1818.09.04. Madrid 

Fa referència a la introducció que s’estava fent de la moneda francesa desgastada. 

 

5E.II-0030 

1820.03.10. Barcelona 

Catalanes. 
Crida a jurar la Constitució. 

Firma: los patriotas. 

 

5E.II-0031 

1820.03.25. Barcelona 

Invitació per anar a la col·locació de la Lápida de la Constitución. 

Donatiu de Lola Anglada. 

 

5E.II-0032 

1809.04.09. Barcelona 

Aniversario del dia heroico en Barcelona. 9 de abril de 1809. 

Conté una llista de los gloriosos presos conducidos á Montjuich, por no querer jurar 

fidelidad á José Napoleon. 

 

5E.II-0033 

1820 

Arreglament secret. 

Per arruinar la Espanya, que en lo any 1820 perdé un senyor BOC-AL de corts antes de 

anar á Madrit, exint de la Junta de Frac-masons ó Constitucionals, establerta en la Llotja 

de Barcelona. 

Traduhit del Espanyol al Català per lo Senyor Fidel Tothodiu. 

(No se ha imprès fins ara per falta de llibertat). 

 

5E.II-0034 

[1820-30] 
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Don Joaquín Ybañez Cuebas. Barón de Eroles, Marqués de la Cañada Ybañez, Socio 

de mérito literario de la Real Sociedad Aragonesa, Mariscal de Campo de los Reales 

Exércitos, Comandante General Interino del primero de Operaciones y del 

Principado de Cataluña, etc., etc., etc. 

Imprès per la concessió de passaport. 

 

5E.II-0035 

1821.05.03. Madrid 

Sentencia de Dn. Matias Vinuesa. 
Fa referència a la sentència donada a D. Matias de Vinuesa Lòpez de Alfaro, prevere, 

capellà d’honor de S. M., ardiaca de Tarazona, natural de Neila, i de 42 anys, tancat a la 

presó de la Corona. Hi era per haver trobat a casa seva manuscrits i plans contra el Govern 

i el rei. 

 

5E.II-0036 

1821.05.17. Barcelona 

Suplemento al Diario de Barcelona del jueves 17 de mayode 1821. 

Resposta al segon manifest que l’Acadèmia Nacional de Medicina Pràctica de Barcelona, 

va dirigir per última vegada als senyors de la subdelegació de medicina de Catalunya. 

 

5E.II-0037 

1821.10.03. Barcelona 

 A las Cortes. 

 Escrit dirigit al Congrés per la Comissió de Vocals encarregada interinament dels 

assumptes de la Junta Nacional de Comerç de Catalunya. 

 Firma: Pablo Felix Gassó, secretari, i altres. 

1821.10.03. Barcelona 

A.S.M. Señor. 

La Junta Nacional de Comerç de Catalunya demana que abans de decidir els aranzels en el 

Congrés, s’esperi el restabliment sanitari de la Província i la confecció d’un informe. 

Firma: Pablo Felix Gassó, secretari i altres. 

 

5E.II-0038 

1821.11.29. Manresa 

 Gobierno Político Superior de Cataluña. 

 Reial Decret pel qual les Corts extraordinàries han decretat que els Oficials de la Milícia 

Nacional activa poden ser elegits per a càrrecs municipals. 

 Firma: Antonio Ramon Zarco del Valle. 

 

5E.II-0039 

1822.10.04. Sarrià. Ajuntament constitucional 

 Dª Madalena Giralt. 
 Rebut pel pagament de 30 rals mensuals, destinats a la manutenció dels 400 homes que 

s’armen a Barcelona per a la defensa del Partit. 

 Firma: Vicens (sic) Compte, secretari. 

 

5E.II-0040 

1832.01.07. Manresa 
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 Gobierno Militar y Político de Manresa. 
 Els oficials impurificats ja no són militars, perden prerrogatives i tornen a la jurisdicció 

ordinària. 

 Firma: Antonio Cano de Orbaneja. 

 

5E.II-0041 

1833.11.19. Valladolid 

 Alcance á la Revista Española del viernes 22 de noviembre de 1833. 

 Notificació de l’execució del canonge de la Metropolitana de Burgos, don Juan Miguel 

Echevarría, per rebel·lia. 

 Firma: Vicente de Quesada. 

 

5E.II-0042 

1834.09.18. Barcelona 

 Capitanía General del Ejército y Principado de Cataluña. 
 El comandant militar d’Igualada fa saber que han agafat a l’ex general Romagosa, el rector 

i batlle del poble de Selma, on estaven refugiats, procedents de Gènova.I com a rebels 

sofriran la pena adequada per la llei. 

 Firma: Llauder. 

 

5E.II-0043 

1834 

 Traducció al català del mètodo preservatiu y curatiu del Cólera-morbo, donat á llum 

en Sevilla per lo Llicenciat D.Pere Vázquez, trasladat després al Diari de Zaragoza, y 

posteriorment imprès en Barbastro. 

 

5E.II-0044 

1835 

 Catalanes: 

 Historial del capità general Francisco Espoz y Mina que tindrà el comandament de 

Catalunya. 

 

5E.II-0045 

1836.08.20. Sevilla 

 Señora: 

 L’Ajuntament Constitucional de Sevilla agraeix a la reina les disposicions per assegurar la 

Constitució de Cadis de 1812. 

 Firma: Francisco de Paula Méndez, president. 

 

5E.II-0046 

1837.01.09. Girona 

 Gobierno Superior Político de la província de Gerona. 
 Comunicat referent al triomf sobre les tropes rebels que assetjaven Bilbao. 

 Firma: Manuel Martínez Rueda. 

 

Àlbum 2. 1837-1860. 5E.II-0047 a 5E.II-0098 

 

5E.II-0047 



 

 

| 12 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

1837.09.16. 

Candidatura Monarquica Constitucional. 

Llista de diputats i senadors. 

 

5E.II-0048 

 [1837] 

Noticias importantes de Madrid. 

 Els diaris de Barcelona han de tenir la llibertat d’informar al públic solament les notícies 

favorables a la marxa política. El ciutadà, per llei i a manca de diari, també pot publicar les 

notícies que rep. Els ciutadans en fan ús i les donen a conèixer. 

 

5E.II-0049 

1838.06.07. Prauluengo 

 Relación sucinta de la expedición de la Columna del Coronel D. Martín Zurbano 

desde Vitoria á las Sierras de Burgos y Soria hasta su regreso á Logroño, con 

inserción de los partes literales, y algunas reflecsiones, sobre las consecuencias de la 

derrota de la facción Balmaseda en los pinares del Quintanar, y Sierra de la 

Demanda. 

 Firma: Martin Zurbano. 

 

5E.II-0050 

1839.10. Morella 

 Proclama del General Cabrera á los habitantes y al ejército de los reynos de Aragon, 

Valencia y Murcia. 

 Firma: Ramon Cabrera. 

Apostasía y prostitución. 

Es refereix a Ramon Cabrera. 

 

5E.II-0051 

[1840 o 1841] 

Nacionales. 

 Jurament prestat per a la defensa de les institucions liberals de la provincia representada 

per la Diputació, davant el poble de Barcelona. El governador civil en dóna les gràcies en 

nom del municipi. 

 Firma: El Governador Civil, Ignacio Llasera y Esteve. 

 

5E.II-0052 

1840.02.04. Mas de las Matas 

 El Capitán General en gefe de los ejércitos reunidos a los individuos del ejército de 

Cataluña. 

 El general Espartero notifica el comandament dels exèrcits del Nord, Centre i Catalunya. 

 Firma: Espartero. 

 Nota manuscrita referida al mateix tema. 

 

5E.II-0053 

1840.07.19. 

Suplemento al nº 392 del Constitucional, del 19 de julio de 1840. 

Sucesos de la noche pasada. 
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5E.II-0054 

1840.10.29. La Palma 

 El Ayuntamiento y Junta Constitucional de La Palma, dirije á esta Junta la 

comunicación que á continuacion se copia, é imprime á petición del representante del 

partido judicial de Cartagena. 

 Es refereix al pronunciament de Cartagena del dia 4 de setembre últim. 

 Firma: C.P. Gabriel Conesa y Cáceres. 

 

5E.II-0055 

1841.02.01. Madrid 

 Aviso al público. Programa descriptivo de la faja hidráulica. Nuevo invento para 

elevar y dirigir las aguas y otros líquidos á la altura que se quiera, con Patente ó 

Certificado para su introducción y establecimiento en España y Portugal, concedido a 

D. Luis Antonio Monteiro, residente en Londres nº 9, Somers Street, Oxford Terrace. 

Vegi’s la Gaceta de Madrid de 1 de febrero de 1844. 

 

5E.II-0056 

1841.03.30. Barcelona 

La Junta Central Directiva á la Asociacion de Tejedores. 

La Junta agraeix la reelecció i la confiança. 

 

5E.II-0057 

1841.07.19. Barcelona 

Al público, á mis compañeros de armas. 

 Mariano Sancho decideix defensar-se de les calúmnies i falsedats publicades per D. 

Antonio Seijas Prado en el Constitucional. 

 Firma: Mariano Sancho. 

 

5E.II-0058 

1841.11.01. Barcelona 

 Junta Suprema de Vigilancia y Seguridad Pública de la provincia de Barcelona. 

 La Junta decreta que tota persona que protesti pels presos de la Ciutadella serà afusellada 

immediatament. 

 Firma: el president, Dionisio Valdés. 

 

5E.II-0059 

1842.04.13. Cases Consistorials de València 

A las Cortes. 

 Alarma i consternació de l’Ajuntament de València pel projecte de Llei d’Ajuntaments 

presentat a les Corts. 

 Firma: José de los Ríos i catorze firmes més. 

 

5E.II-0060 

1842.06.14. Barcelona 

 A la prensa periódica de la Corte y de esta Capital, dirijimos el siguiente artículo que 

suplicamos a los SS. redactores se sirvan insertar en sus periódicos respectivos. 
 Article en defensa del capità general Conde de Peracamps. 
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 Firma: diverses firmes de militars. 

 

5E.II-0061 

1842.11.15. Barcelona 

Ciudadanos: 

 Crida a combatre el tirà que intenta esclavitzar-nos militarment. 

 Firma: Juan Manuel Carsy. 

 

5E.II-0062 

1842.11.19. Caserna General de St. Feliu de Llobregat 

Barceloneses. 

 Narració dels fets esdevinguts el dia 13 i següents al portal de l’Angel entre alguns paisans 

i els guardes de la Hisenda Nacional, en els que va intervenir la tropa que hi havia de 

guàrdia a la porta. 

 Firma: Juan Gutiérrez, cap polític. 

 

5E.II-0063 

1842. Barcelona 

Empresa de vapores por el Ebro. 

Portada. 

 

5E.II-0064 

1843.02.16 

 Carta impresa dirigida a Rafael Degollada perquè organitzi un Comitè per a les pròximes 

eleccions de diputats i senadors a Corts. Invitació feta després d’una reunió en el local de 

la redacció del Constitucional. 

 Firma: per la Comissió: A. Vela. 

 

5E.II-0065 

1843.08.08. Madrid 

 Ceremonia règia acerca la mayoría de S.M. la Reina celebrada en Madrid el 8 del 

actual. 
 Parlament de D. Joaquín María López, president del Consell de Ministres. Resposta de la 

reina, etc. En acabar la funció el general Narváez es va dirigir a l’exèrcit amb una 

proclama. 

 

5E.II-0066 

1843.09.16. Barcelona 

Junta Suprema Provisional de la província de Barcelona. 

 Tres articles decretats per la Junta per mantenir els principis proclamats de Llibertat i Junta 

Central. 

 Firma: El president, Rafael Degollada i catorze vocals. 

 

5E.II-0067 

1843.09.18. Barcelona. 

Junta suprema provisional de la província de Barcelona. 

 La Junta Suprema tranquil·litza la població de la notícia alarmant de que serà 

bombardejada. 
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 Firma: el president, Rafael Degollada i altres. 

 

5E.II-0068 

1843. 

 Doña Isabel Segunda Reina de las Españas, y en su Augusto Nombre la Junta 

Suprema de la provincia de Barcelona. 
 Cèdula per concedir la Creu de Ferro i Placa d’aquesta Corporació a qui en sigui creditor, 

pels serveis prestats durant el setge i bombardeig de Barcelona des del dia 1 de setembre 

d’aquest any. 

 

5E.II-0069 

1845.12.15. Miravet 

 Copiamos del Eco del Comercio del 6 de enero de 1846, la esposición siguiente: 

 Joan Balari, veí de Girona, arrendatari de les rendes de la “Encomienda de San Lorenzo de 

las Arenas” de l’Orde de Sant Joan, narra totes les calamitats que li han passat des de la 

capitulació de Girona i demana a A.L.R.P.de V.M. que s’aixequi el confinament en què es 

troba. 

 Firma: Joan Balari. 

 

5E.II-0070 

1846.09.14. Bourges 

Proclama del señor don Carlos VI. Españoles: 

 Es dirigeix a tots els espanyols, sense distinció de partits, proclamant la concòrdia, i que es 

miri endavant. 

 Firma: Carlos Luis. 

 

5E.II-0071 

1846.10.04. Palau Reial 

Suplemento a La Iberia, del domingo 18 de octubre de 1846. Ministerio de la Guerra. 

 Isabel II i les Corts han decretat normes per al reemplaçament. 

 Firma: rubricat per la mà reial i firmat pel Ministre de la Guerra, Laureano Sanz. 

 

5E.II-0072 

1846.10.17. Palau Reial 

Amnistia. Correo de Madrid del 21 de octubre de 1846. 

Amnistia amb motiu del casament de la reina i d’acord amb el Consell de Ministres. 

Firma: Javier de Isturiz 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real Decreto 

Pel mateix motiu es dicta un indult general. 

Firma: Joaquín Díaz Coneja. 

 

5E.II-0073 

1846.10.21. Madrid 

Suplemento a La Iberia, del jueves 22 de octubre de 1846. Llamamiento de soldados y 

suplentes y autorización para presentar los sustitutos. Ministerio de la Gobernación 

de la península. 

 Normes per al llicenciament de soldats procedents del reemplaçament de 1840, quan 

acabin el servei. 
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 Firma: Pidal. 

 

5E.II-0074 

1846.10.30. Palau Reial 

Suplemento a La Iberia del domingo 1 de noviembre de 1846. Ministerio de la 

Guerra. Real Decreto para la aplicación del indulto a las clases de tropa y oficiales. 
 Condicions per aconseguir l’indult general del dia 17 d’octubre després d’haver escoltat el 

Tribunal Suprem de Guerra i Justícia. 

Firma: rubricat per la mà reial i firmat pel ministre de la Guerra, Laureano Sans. 

 

5E.II-0075 

1847.04.23. Barcelona. 

Sociedad Barcelonesa de Seguros Mutuos para el Reemplazo del Ejército. 

 La Junta Directiva demana als socis una derrama provisional per cobrir el servei 

substitutori corresponent a tota la Societat. Dirigit a José Guardia y Canadell, traginer. 

 Firma: José Folguera, director, i Ramon Muns, secretari. 

 

5E.II-0076 

1847.08.03. Barcelona. 

Sociedad Barcelonesa de Seguros Mutuos para el Reemplazo del Ejército. 

 La Junta Directiva es dirigeix a l’Ajuntament Constitucional de Barcelona, atesa la 

impossibilitat d’enfrontar-se amb els seus fons al nombre de substituts que li havien 

correspost per la quinta de 1845, com a soldados efectivos. 

 Firma: José Folguera director primer i quatre càrrecs més. 

 

5E.II-0077 

1848 

 Relacion histórica, ecsacta y minuciosa de la revolucion francesa en febrero de 1848. 

Acontecimientos de París. Días de gloria. El pueblo acaba de conquistar su libertad a 

costa de su propia sangre: ojalá sepa conservarla, para ser feliz. Revolucion Francesa. 

Gobierno republicano. 

 El poble francès s’aixeca contra el rei Lluis Felip per defensar les seves llibertats. 

 Incomplet. 

 

5E.II-0078 

1848.12.28. Barcelona 

Fábrica de hilados. 

 Les necessitats de l’Exèrcit obliguen a les Corporacions de Barcelona a nomenar 

comissions juntament amb la Diputació Provincial, l’Ajuntament i les Juntes de Comerç, 

de Fàbriques i d’Agricultura, per aconseguir els ajuts adequats. Es demana un ajut 

voluntari. Carta impresa dirigida a la fàbrica de filats Vídua i Fill Casas del carrer Tallers, 

76. 

 Firma: Joaquin Aparicio, secretari. 

 

5E.II-0079 

1851.07.26. Barcelona 

Mi manifiesto prometido. 

 Manifest en nom del Partit Progressista. 



 

 

| 17 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Firma: Mariano Pons y Tarrech 

 

5E.II-0080 

1851.07.23. Barcelona. 

 Contestación que da la minoría de la Junta que fué directiva de elecciones del partido 

progresista de la ciudad de Barcelona, al Manifiesto Prometido de D. Mariano Pons y 

Tarrech. 
 Firma: Pablo Pelachs i set firmes més. 

 

5E.II-0081 

1852.05.30. Barcelona 

Asfalto. 

 Propaganda de l’asfalt que fabrica la casa Agell, Nuty i Companyia. 

 Firma: Agell, Nuty y Compañía. 

 

5E.II-0082 

1854.04.20 

 Disposiciones dictadas por S.E. el Capitán General en 20 de abril de 1854 para evitar 

excesos por parte de los operarios de fábricas. 

 

5E.II-0083 

[1854.07.14] 
Soldados. 

 Crida a defensar la Constitució i la reina Isabel. 

 Firma: Manso de Zuñiga. 

 

5E.II-0084 

1854.08.15. Manresa 

 Instrucció que la Comissió de Sanitat del M. I. Ajuntament de Manresa, dona als 

vehins de esta ciutat y demés personas que desitjian conservar la salut, per evitar y 

combatir el cólera. 

 Abrich, llimpiesa y tranquilitat de ánimo. Ús dels aliments. Prevencions generals per 

acudir de prompte a un atacat del còlera, per no haber-hi en el acte el señor facultatiu 

 

5E.II-0085 

[1854] 

Electores. Presentació de candidatura per a Corts. 

 

5E.II-0086 

[1854] 

Unió liberal. Protecció á les Arts, á la Indústria, á la Clase Obrera, Llibertat y 

Progrés. 

 

5E.II-0087 

[1854] 

 A los electores de la provincia de Barcelona. 

 Fa referència a un full publicat a Barcelona a favor del general Prim. 

 Firma: el Comitè-Central. 
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5E.II-0088 

1856.01.29 Barcelona 

A las Cortes. 

 Defensa de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona perque l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó no vagi a l’Escorial. 

 Firma: José Antonio Llobet y Vallosera, vice-president i Manuel Duran y Bas, secretari 

primer 

 

5E.II-0089 

1856.02.04. Barcelona 

Apuntes sobre la reforma de aranceles. 

Firma: Valentín Sindreu y Esparó. 

 

5E.II-0090 

1856.02.24. Barcelona 

 Carta invitació dirigida a Joaquim de Dou per celebrar l’aniversari del Duc de la Victòria a 

la parròquia de Sta. Maria del Mar. 

 Firma: Josef de Molins, alcalde 1er. constitucional president 

 

5E.II-0091 

1857-1858 

Comunicado. Importante á los agricultores sobre el guano sevillano. 

 Diverses cartes enviades al director del diari El Valenciano per expressar la bona qualitat 

del guano sevillà. 

 Firma: el comissionat, Vicente Burgos Cervera. 

 

5E.II-0092 

1859.04.07. Barcelona 

Á las Córtes. 

 La Junta de Fàbriques de Catalunya, s’oposa al projecte de llei de la Junta de Comerç de 

Cadis presentat a les Corts el dia 21 d’abril de 1858, que va en contra de la legislació 

actual sobre cereals. 

 Firma: Francisco Solernou Fernández, vice-president i deu persones més. 

 

5E.II-0093 

1859.10.30. Barcelona 

 Junta barcelonesa de socorros en favor de los heridos en la guerra de Marruecos. 

 Imprès dirigit al Marquès de Castellvell. 

 Firma: el president, Manuel Villaronga. 

 

5E.II-0094 

1859.11.12. Barcelona 

 Junta barcelonesa de socorros en favor de los heridos en la guerra de Marruecos. 

Comision de señoras. 
 Invitació al marquès de Castellvell i senyora, per assistir a la funció religiosa del temple de 

la Mercè i pregar pels que van a lluitar a la guerra del Marroc. 
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5E.II-0095 

1860.04.30. Barcelona 

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. 

 Carta impresa dirigida al rector de sant Miquel, per anar a la recepció de la Plaça de Palau, 

a favor dels cossos de l’exèrcit d’Àfrica i voluntaris catalans. 

 Firma: José Santa María, alcalde corregidor president. 

 

5E.II-0096 

1860.06.23. Barcelona 

Crida. 

Convocatòria en broma d’uns Jocs Florals. 

Firma: el Etzigori. 

 

5E.II-0097 

1860.07.12. Barcelona 

Señora: 

 Carta dirigida al Govern de V.M. pels professors de farmàcia i veïns de Barcelona 

 Firma: José Roca y Ferreras, vocal secretari. 

 

5E.II-0098 

1860.08.12. Barcelona 

Modificaciones al pliego con arreglo al cual bajo sus bases se subastará el servicio del 

alumbrado por gas de esta ciudad el 31 de los corrientes por el término de diez años, 

y cuya alteración en las condiciones que se citan del mismo ha sido aprobada por el 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia. 

 

Àlbum 3. 1861-1872. 5E.II-0099 a 5E.II-0151 

 

5E.II-0099 

1861.04.08. Barcelona 

 Junta corresponsal de la Asociación Industrial Portuense para el fomento de la 

Industria Nacional. 
 Crida del corresponsal a Barcelona per participar a l’exposició artística, industrial i 

agrícola que es farà a Portugal. 

 Firma; Cayetano Zuzarte Vreu, president honorari i diverses firmes més. 

 

5E.II-0100 

1861.06.27. Barcelona 

 Sentencia proferida por la Real Sala 3ª de la Audiencia Territorial de Barcelona en 27 

de junio de 1861. 
 Es refereix al plet pel compliment d’una contracta atorgada per l’enllumenat de gas a favor 

de Carlos Lebón. 

 Firma: Hermenegildo Martí. 

 

5E.II-0101 

1862.01.25. Barcelona 
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Exposición elevada al Senado, en vista del proyecto de ley sobre reforma, 

saneamiento, ensanche y otras mejoras de las poblaciones, por la comisión de 

propietarios afectados por el proyecto de reforma urbana de Barcelona. Al Senado. 
Firma: el Marqués de Alfarrás y de Lupiá i altres. 

 

5E.II-0102 

1862.03.19. Barcelona 

 Resolución del Excmo Sr. Gobernador Civil de fecha 6 de marzo de 1862 con 

dictamen del Consejo de esta Provincia. 

 Fa referència a la instal·lació de l’enllumenat de gas a les empreses. 

 Firma: Ignacio Llasera. 

 

5E.II-0103 

1862.12.11. Barcelona 

Los obreros tejedores de velos, al público. 

 Per la crisi existent molts obrers s’han quedat sense feina. Es demana ajuda a l’Ajuntament 

i mentrestant s’obre una subscripció pública 

 Firma: Martin Socas i altres. 

 

5E.II-0104 

[1863.09.25. Barcelona] 

Ministerio de la Gobernacion del Reino. Pliego de condiciones, con arreglo á las 

cuales se subastará el suministro y servicio del alumbrado público por gas de la 

ciudad de Barcelona, por el término de quince años. 

 Conté també un model de proposició. 

 

5E.II-0105 

1863. [Barcelona] 

 Contestación al remitido de D.P.Farrán publicado en La Corona y en El Telégrafo del 

22 del corriente, ediciones de la mañana, remitida á los mismos periódicos con fecha 

24 del actual mes de setiembre de 1863. 

 Problema entre l’empresa de gas i un consumidor del carrer de la Tapineria que es va 

resistir a què es separés el seu ramal particular del tub de l’empresa. 

 Firma: Valentín Sindreu. 

 

5E.II-0106 

1864.06.03. Barcelona 

Señores accionistas de la Compañía Catalana de Alumbrado por Gas. Señores: 

 Carta impresa del creador de l’Empresa Ch. Lebón, queixant-se de què no ha estat 

convocat a la Junta que s’ha de celebrar en el dia d’avui. Està dolgut també per altres 

motius ocorreguts anteriorment. La Junta convocada és important perquè s’han de canviar 

les condicions generals de la Companyia. 

 Firma: Ch. Lebón. 

 

5E.II-0107 

1865.04.18 Barcelona 

A las Cortes. 
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 L’Institut Industrial de Catalunya es queixa dels canvis fets a les Corts en relació a la 

Corporació que representa, sobre els drets d’importació a les províncies d’Ultramar, en els 

gèneres de cotó pur i teixits amb mescla i també la protecció que tenien les farines 

espanyoles a Cuba i Puerto Rico. 

 Firma: Juan Jaumandreu, vice-president i altres. 

 

5E.II-0108 

1865.08.18. Sabadell 

Remey per preservar-se y curar lo cólera morbo asiàtich. 

Firma: Pera Vives (sic). 

 

5E.II-0109 

 [1865] 

 Colección de las Alocuciones Consistoriales, Encíclicas y demás Letras Apostólicas de 

los Soberanos Pontífices Clemente Xll, Benedicto XlV, Pío Vl, Pío Vll, León Xll, 

Gregorio XVl y Pío lX citadas en la Encíclica, y en el Sillabus de 8 diciembre de 1864. 

 Prospecte i condicions de la publicació. 

 

5E.II-0110 

1868.09.23. Barcelona  

Escrit del cap de l’exèrcit d’Aragó i Catalunya dirigit als catalans 

 Firma: el conde de Cheste. 

 

5E.II-0111 

1868.09.29. [Barcelona] 

Setiembre 29. 1868. Triunfo de la gloriosa Revolución. 

 Notícia a Barcelona del pronunciament a Madrid del general Ros de Olano. De l’almanac 

del Diari de Barcelona per a l’any 1869. 

 Ecos políticos, del mateix almanac. 

 

5E.II-0112 

1868.10.14. 

 Carta de M. Emilio de Girardín al general Prim, inserta en el diario francés La 

Liberté del dia 14 de octubre de 1868. A S. E. el general Prim, conde de Reus, 

Ministro de la Guerra. 

Firma: Emilio de Girardín. 

 

5E.II-0113 

1868.10.29. Barcelona 

Barceloneses. 

 Dissolució de la Junta Revolucionària de Barcelona a imitació de la de Madrid i les altres 

províncies, per manament del Govern Provisional. 

 Firma: la Junta de Vigilància. 

 

5E.II-0114 

1868.11.01. Barcelona 

El Club de los Federalistas al público. 
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 Explica la constitució del govern republicà federal democràtic i els seus avantatges sobre 

els altres sistemes si s’aplica a Espanya 

 

5E.II-0115 

1868.12. Madrid 

Ciudadanos. 

 Escrit d’un candidat a ser elegit com a representant a les Corts Constituents de Madrid, que 

conté el seu programa i les condicions humanes que ha de tenir el candidat. 

 Firma: Pedro Martínez Luna. 

 

5E.II-0116 

1868. Barcelona 

El Progreso. Diario liberal. 

Programa del diari i seccions que contindrà. 

 

5E.II-0117 

[1868] 

El Gobierno provisional y la libertad. 

 Es refereix al decret ordenant la dissolució de les Juntes Revolucionàries i les seves 

conseqüències 

 

5E.II-0118 

[1868] 

 Doctrina ciutadana. 
 Obres democràtiques. Manaments de la llei suprema. Manaments de la política. Credo 

polític 

 

5E.II-0119 

1869.01.10. Barcelona 

Electores de la circunscripción electoral de Vich. 

 Presentació d’un candidat a les Corts de Madrid. 

 Firma: Luis de Llauder. 

 

5E.II-0120 

 1869.01.14. Barcelona 

A los electores de la circunscripcion de Barcelona. 

 Programa d’un candidat. 

 Firma: Juan Tutau y Verges. 

 

5E.II-0121 

1869.01.14. Barcelona 

Á los republicanos de la circunscripcion de Barcelona. 

 Programa d’un candidat republicà a Corts. 

 Firma: Gonzalo Serraclara. 

 

5E.II-0122 

1869.04.12. València 

El Pontífice Rey. 



 

 

| 23 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Defensa del Papa Pius IX amb motiu del Jubileu, perquè ha estat tractat com un dèspota, 

un tirà. 

 

5E.II-0123 

1869.04.26. Fuentesauco 

A los españoles. La Peregrina y D. Carlos de Borbón. 

 Profecia de Maria Antonia del Senyor, la Peregrina, de què regnaria Carles Vll, feta més 

de trenta anys abans. 

 Firma: Juan Antonio Álvarez. 

 

5E.II-0124 

1869.06.29. Castell de Montjuïc 

 ¿Quién es Juan Aleu? 
 Denuncia a Juan Aleu com a fals republicà. 

 Firma: Juan J. Viralta i Mariano Creéft. 

 Fons: Serra i Pagès. 

 

5E.II-0125 

1869.07.1. Sevilla 

Manifiesto al Partido Republicano de Sevilla. 

 Dirigit als ciutadans per aconseguir la República Federal o la mort. 

 Firma: Daniel Fernández de la Maza. 

 

5E.II-0126 

 1869.07.21. Valladolid 

 Sentencia dictada por la Sala 1ª de la Audiencia de Valladolid, revocando la del Sr. 

Juez de primera instancia, y absolviendo á D. Cástor María Francisco Ibáñez de 

Aldecoa y Usabel. 
 Firma: Vicente Herrero. 

 

5E.II-0127 

1869.07.22. Barcelona 

 El Club de los Federalistas de Barcelona a todos los republicano-federalistas 

españoles. 

 Anuncien la dissolució del partit al veure el resultat de la votació del nou Comitè. 

 Firma: el Club dels Federalistes. 

 

5E.II-0128 

1869.09.16. Madrid 

El General Pierrard á sus correligionarios y amigos. 

 Defensa de la República Federal. 

 Firma: Blas Pierrard. 

 

5E.II-0129 

1869.09.23. Barcelona 

A las Cortes Constituyentes. 

 Alguns ciutadans de Barcelona que formen part dels comandants de voluntaris de la 

llibertat, es dirigeixen a les Corts per protestar de la conducta de l’autoritat governativa de 
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la província de Tarragona, disposant el desarmament de la força ciutadana l’endemà de la 

mort del secretari del Govern Civil d’aquella Província. 

 Firma: Juan Tutau, comandant del 1
er

 districte i altres. 

 

5E.II-0130 

1869.12.26. Barcelona 

 Sesión estraordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Provisional de 

Barcelona en el día 26 de diciembre de 1869. 

 El motiu és la vinguda del ministre de Gràcia i Justícia, Manuel Ruiz Zorrilla a Barcelona. 

 Firma: l’alcalde Soler y Matas. 

 

5E.II-0131 

[1869. Palma] 

 Las utilidades políticas mal entendidas dan puntillazos á la razón, á la verdad, y á la 

justicia divinas y humanas. 

 Fa referència als vicis i equivocacions dels governs i governats de tot el món. 

 Firma: Rafael Oliver. 

 

5E.II-0132 

1869 

Los mutiladores de la Santa Biblia, quienes son: ¿Roma ó la Reforma? 

 Habiendo el sacerdote romano Rongier, en El Amigo del Clero del 20 al 22 de enero de 

1869, acusado á los protestantes de hacer mutilaciones en la Palabra de Dios, sometemos 

al público imparcial de España la siguiente contestación á tan grave cargo, para que 

juzgue por sí mismo de qué parte está la verdad 

Firma: un pastor protestante. 

 

5E.II-0133 

1869. 

Federico el Republicano. Diálogo entre un republicano, un monárquico y un católico, 

o sea triste cuadro de España antes de la apertura de las Cortes de 1869. 

 Prospecte. 

 

5E.II-0134 

1870.01.06. Barcelona 

Elecciones. Cuatro palabras á los retraidos. 

 ¿Hemos de ir a votar ? Sí. 

 Aconsella votar les persones que ens mereixen més garantia. 

 

5E.II-0135 

1870.05.26. Barcelona 

 En lo gran concert matinal del Liceo, del dia 26 de maig, dispost pèl Ajuntament de 

Barcelona, á benefici de la Quinta de 1870. La Almoyna del Soldat. 

Firma: Adolfo Blanch. 

 

5E.II-0136 

1870.08.24. Madrid 

Hoja suelta del dia 24 de agosto de 1870. 
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Notícies militars. 

 

5E.II-0137 

 [1870] 09.23 

Boletín oficial revolucionario. ¡Catalanes! 

Crida als catalans i soldats a favor de la Revolució. 

 

5E.II-0138 

1870.11.23. Madrid 

Carta del diputado republicano Roque García al Duque de Aosta. 

 Copiado de La Federacion Española. 

 Firma: Roque García. 

 

5E.II-0139 

1870.12.08. Roma 

Cas prodigiós que ha succehit en Sant Domingo de Soriano. 

 Circular enviada pel Reverendíssim Pare Mestre General de l’Orde de Sant Domènec als 

PP Provincials, per comunicar-los un fet succeït a Calàbria (Itàlia), el dia 15 de setembre i 

que va coincidir amb la invasió de les tropes italianes al territori Pontifici. 

 Firma: Fr. Andreu Mª Solla García. 

 

5E.II-0140 

1871.01.21. Barcelona 

 Catalanes: 

 Crida a participar en un monument en honor de Joan Prim, mort a Madrid el dia 27 de 

desembre passat. 

 Firma: Francisco Soler y Matas i altres. 

 

5E.II-0141 

1871.02.27. [Barcelona] 

 Poesías leídas en el Gran Teatro del Liceo, en la noche del 27 de febrero de 1871, en 

celebridad de los días del Ilustre Duque de la Victoria. 
 Poesies de A. Martínez, Tomàs J. Delgado (de Logronyo) i Jaume Rafecas y Bonastre. 

 

5E.II-0142 

1871.06.17. Barcelona 

 Exposiciones que elevan el Fomento de la Produccion Nacional y varios comerciantes, 

navieros, industriales, agentes de aduanas, agricultores y propietarios, á las Córtes y 

al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 

 

5E.II-0143 

1871.09. Barcelona 

 A S.M. el rey Don Amadeo l, en su partida de Barcelona. 

 Poesia. 

 Firma: R.O.R. 

 

5E.II-0144 

1871.09. Barcelona 
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 A SS.MM. los Reyes de España don Amadeo I y doña María Victoria, amparo del 

desvalido, sus protegidos los pobres huérfanos por la fiebre amarilla durante el año 

1870. 
 Poesia. 

 Fons: Apel·les Mestres. 1930 

 

5E.II-0145 

1871 

Lo sacerdot católich y la caritat. Poesia llegida en lo acte de la distribució de premis, 

per la Societat Catequística. 

Firma: F.S. R. Dos exemplars 

 

5E.II-0146 

1871 

 Mabille. Un paso más. 

 Paraula francesa que encapçala un article copiat d’un diari de Madrid. 

 

5E.II-0147 

1871. 

 Himne a Pio lX, que fou cantat en la Seu y en l’Iglesia de Sant Domingo de la ciutat 

de Vich, en las festas celebradas per lo aniversari vinticinquè del regnat de tan august 

Pontífice. 

 Firma: Jaume Collell. 

 

5E.II-0148 

1871. 

 La Prometensa. 

 Romanç fet per en Llorenç de Cabanyes lo any MDCCCLXXI. 

 

5E.II-0149 

1872.03.07. Manresa 

 A nuestros conciudadanos. 

 La societat d’espardenyers de Manresa convoca a una reunió per transformar-se en 

cooperativa. 

 

5E.II-0150 

1872.06.29. Fronteras d’Espanya 

 Bolletí Oficial de la Guerra. Extraordinari. Catalans, aragonesos y valencians. 
 El rei Carles VII vol tornar els furs que el seu avi Felip V els tragué. 

 Firma: Hermenegild Ceballos, general en cap de l ‘Estat Major General. 

 

5E.II-0151 

1872. 

 Caso successo al miscredente Leonzio N.N. Il diavolo con Leonzio all Inferno. 

 Narració italiana en vers. 

 

Àlbum 4. 1873-1880. 5E.II-0152 a 5E.II-0202 
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5E.II-0152 

1873.02.11. Palacio de Madrid 

 Carta y Manifiesto del rey Amadeo á los españoles. 

 Raons per renunciar a la Corona. 

 Firma: Amadeo. 

 

5E.II-0153 

1873.02.21. Barcelona 

Soldados. 

Escrit dels treballadors dirigit a l’emancipació dels soldats 

 Firma: Jaime Balasch i molts més. 

 

5E.II-0154 

1873.02.22. Barcelona 

Diputacion Provincial de Barcelona. Soldados: 

 Crida als soldats a no trencar la disciplina i abandonar el servei, i a tenir confiança amb la 

República. 

 Firma: Benito Arabio, president de la Diputació Provincial i altres 

 

5E.II-0155 

1873.05.04. Barcelona 

 Adios á Barcelona. 

 Poesia recitada al Teatre Principal per l’actriu Jacinta Pezzana de Gualtieri, en la funció de 

comiat del públic barcelonès. 

 

5E.II-0156 

1873.10.10. Corts de Sarrià 

Resistencia a la esplotación de los caseros. A los obreros en general. 

 Fa referència als preus dels pisos de lloguer i es crea una comissió inspeccionadora a tots 

els barris 

 Firma: per la comissió organitzadora, Pau Batlle i altres. 

 

5E.II-0157 

1873.11.09. Estella 

El Cuartel Real. Extraordinario. 

Diverses noticies del diari El Cuartel Real d’Estella. 

 

5E.II-0158 

[1873] 

 Als voluntaris catalans. 

Discurs pronunciat a l’Havana, en el desembarcament dels voluntaris catalans 

Firma: Francesc Camprodon. 

Retall de diari. 

 

5E.II-0159 

 [1873] 

 Viva la República Española. 

 Versos. 
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 És propietat de M.B. 

 

5E.II-0160 

1874.01.20. 

 El Batallador Legitimista. Periódico oficial de las provincias de Lérida y Tarragona. 

 Comunicat de guerra dirigit a l’Infante D. Alfonso, general en cap dels Exèrcits de 

Catalunya i València, amb motiu de l’atac a Vic. 

 Altres notícies. 

 

5E.II-0161 

1874.04.25. 

 El Batallador Legitimista. Periódico oficial de las provincias de Lérida y Tarragona. 

 Notícies del Canal d’Urgell i els seus tributs, nou nomenament d’un comandant general de 

Navarra, etc. 

 

5E.II-0162 

1874.05.02. 

 Suplemento extraordinario a El Cuartel Real. 

 Ordre general de l’exèrcit reial als voluntaris. 

 Firma: Mendiri, comandant general. 

 

5E.II-0163 

1874.05.20. Estella 

 A los vasco-navarros y demás partidarios de la santa causa. 

 Els demanen diners per adquirir material d’artilleria, cavalleria, armes i municions. 

 Firma: Centro Directivo. 

 

5E.II-0164 

1874.06.28. Estella 

 Suplemento a El Cuartel Real. 

 Proclama la derrota de l’exèrcit republicà. 

 Firma: Imprenta Real. 

 

5E.II-0165 

1875.01.06. Caserna Reial a Deva 

 Españoles: 

 El pretendent Carles es dirigeix als espanyols per dir que ell és el representant de la 

monarquia espanyola. 

 Firma: Carles 

 

5E.II-0166 

1875.01.22. Peralta 

 S.M. el rey Alfonso Xll ha dirigido á los habitantes de las Provincias Vascongadas y 

Navarra la siguiente alocución, que es extensiva á los de las demás provincias de 

España. 

 Els demana que deixin les armes. 

 Firma: Alfonso de Borbón y Borbón. 
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5E.II-0167 

1875.01.26. Tarazona 

 Transcripció en un diari, d’un document del Ministerio de Gracia y Justicia envoltat de 

reserva, provinent del rei i dirigit als Bisbes. 

 Firma: Cosme, bisbe de Tarazona 

 Fotocòpia. 

 

5E.II-0168 

1875.02.06. 

 Excmo. ac Ilmo. D.D.Fr. Joachim Lluch et Garriga, jam pridem ecclesiae 

Barcinonensis, antistiti renunciato, tandem Barcinonem ingredienti, die Vl februarii 

anni MDCCCLXXV. 
 Cant. 

 Firma: Joseph Castells, prevere. 

 

5E.II-0169 

1875.03.11. París 

 Manifestos de D. Ramon Cabrera. 

 Al Partit Carlista. Bases sota les quals es farà la pau. A la nació. 

 Firma; Ramon Cabrera. 

 

5E.II-0170 

1875.04.08. La Seu d’Urgell 

 Carta de Judas Iscariote al Excmo Sr. D. Ramon Cabrera. 

 Amb motiu de que Martínez Campos vol assetjar La Seu d’Urgell, l’aconsellen que 

desisteixi, etc. No es fan comentaris de les notícies, per publicar la carta que es pot aplicar 

a tots els catòlics liberals. 

 Firma: la carta porta la firma de Judas Iscariote. 

 

5E.II-0171 

1875 

 Copia de un manuscrito relatando un asesinato ocurrido el año 1875. 

 Van ser dos assessinats i van passar la nit del 22 al 23 d’agost a Madrid. Còpia a màquina. 

 

5E.II-0172 

1875.08.28. Barcelona 

 Al Excmo. Sr. D. Arsenio Martínez de Campos con motivo de la rendición de los 

fuertes y de la ciudad de La Seo. 

 Copla. 

 Firma: V. y A. 

 

5E.II-0173 

1875.09.20. Barcelona 

 A Virginia Zucchi. 
 Poesia. 

 

5E.II-0174 

1875. 
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 Fígaro, Periódico alfonsino. Al Rey de España Don Alfonso XII. 

 Poesia. 

 

5E.II-0175 

 1876.01.16. Vilafranca del Penedès 

 A los electores de la villa de Villafranca del Panadés. 

 Crida perquè es voti a D. José Puig y Llagostera. 

 Firma: Ramon Freixas i tretze firmes més. 

 

5E.II-0176 

 1876.02.28. 

 !La Paz! 
 Poesia. 

 Firma: Adolfo Blanch. 

 

5E.II-0177 

 1876.03.06. Barcelona 

 La Paz. 

 Poesia. 

 Firma: Fernando de Arteaga y Pereira. 

 

5E.II-0178 

 1876 

 1876. 

 Poesia. 

 Firma: José María de Arteaga y Pereira. 

 Tres exemplars. 

 

5E.II-0179 

 1877.02.19. Barcelona 

 A las Ninas de la Patria. Pels voluntaris catalans de Cuba. 

 Poesia. 

 

5E.II-0180 

 1877.05.22. Barcelona 

 A las Cortes: 

 L’Ajuntament Constitucional de Barcelona es dirigeix al Poder Legislatiu de la Nació per 

declarar els seus drets sobre el Projecte de Pressupostos generals de l’Estat que el Govern 

ha presentat al rei  

 Firma: Alberto Faura, alcalde constitucional president. 

 

5E.II-0181 

 1877.07.31. Barcelona 

 Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Impuestos municipales. 

Tarifa dels drets que aportaran els permisos per edificacions, obres de tota classe, 

canonades i altres, des de principis de l’actual any econòmic. 

 

5E.II-0182 
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 1878.02.19. Barcelona 

 Exposición que eleva al Ezcmo. Sr. Ministro de Hacienda, la Asociación de Navieros y 

Consignatarios de Barcelona. 

 Relat de la situació: inutilitat de les gestions fetes per millorar la legislació econòmica, etc. 

Proposen unes mesures que aturarien la decadència marítima. 

 Firma: Federico Nicolau, vocal-president i altres. 

 

5E.II-0183 

 1878.04.21. Roma en Sant Pere 

 Carta encíclica de Nostre Santíssim Pare lo Papa Lleó XIII felisment regnant. 

 Traducció copiada de La Veu de Montserrat. 

 

5E.II-0184 

 1878.06.23 

 Los dos amors. 
 Poesia premiada amb un quadre a l’oli en el Certamen poètic de L’Aranya, el dia 23 de 

juny de 1878. 

 Firma; Joseph Castells. 

 

5E.II-0185 

 1878.09.23 

 Discurso pronunciado en Ginebra por D. Manuel Ruiz Zorrilla el 23 de septiembre de 

1878. 

 Defensa la causa de la Revolució. 

 

5E.II-0186 

 1879.01.11 

 Devant la tomba dels braus enterrats en lo cementiri de Sarrià de resultas dels fèts 

del 11 de Janer de 1874. 
 Firma: B.C. 

 

5E.II-0187 

 1879.01.26 

 Francisco Suarez. S.I. Praestanti virtute viro. Doctori eximio. Carmen. 

 Poesia que va obtenir el primer premi en el Certamen que la Joventut Catòlica de Granada 

va celebrar el dia 26 de gener de 1879. 

 Firma: Joseph Castells prevere. 

 

5E.II-0188 

 1879.02.13. Barcelona 

 Als Cerverins. 
 Poesia. 

 Firma: Federich Soler. 

 

5E.II-0189 

 1879.03.04 

A la nina Cecília, Rosa, Francisca Suñé y Masferrer, nascuda’l dia 4 de març de 1879 

y batejada’l dia 9 del mateix mes y any. 
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 Balada. 

 

5E.II-0190 

 1879.03.30. Barcelona 

Manifiesto del Reloj de sol nuevo sistema expuesto en la plaza pública de la Paz en 

Barcelona el domingo 30 de marzo de 1879, por su autor. 

 Firma: José Vila y Remugosa. 

 

5E.II-0191 

 1879.06.30. Barcelona 

 Associació d’Excursions Catalana. 

 Escrit de la Junta Directiva dirigit als socis, perquè col·laborin durant l’estiu recollint i 

observant dades de Catalunya que puguin servir per treballs acadèmics, Museus, 

Biblioteques, etc. 

 Firma: Ramon Aràbia y Solanas, president, i Marsal Ambrós y Ortiz, secretari. 

 

5E.II-0192 

 1879.08.10 

Lo Bateig de la Campana. 
Poesia. 

Firma: Pere Beltran. 

 

5E.II-0193 

 1879.11.18 

 Ferro-carril de Sarriá á Barcelona. 

 Escrit entre l’Empresa i la Junta de Propietaris. 

 Firma: Enrique de Mercader i altres, propietaris. 

 

5E.II-0194 

 1879 

 Casa única en España. El Feo Malagueño. 
 Propaganda d’una botiga de roba de senyor, a la plaça de Sant Agustí. 

 

5E.II-0195 a 202 

 1880.11.27. Barcelona 

 Discurso leído por D. Manuel Angelón, presidente del Ateneo Barcelonés, en la 

solemne inauguración del curso académico de esta ciudad, la noche del 27 de 

noviembre de 1880. 

 Retall de diari. 

 

Àlbum 5. 1881-1887. 5E.II-0203 a 5E.II-0246 

 

5E.II-0203 

 1881.01.16. 

 Teatro Lírico. Gran Concierto de Gala a beneficio del Hospital del Sagrado Corazón 

de Jesús. 

 Hi assisteixen la infanta María de la Paz de Borbon i el príncep Fernando Adalberto de 

Baviera. 
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5E.II-0204 

 1881.01.18. Barcelona 

 Al señor D. Felipe Bertrán y Amat, con motivo del discurso que pronunció en el 

Congreso Catalán de Jurisconsultos. 

 Firma: Cayetano Vidal de Valenciano. 

 

5E.II-0205 

 1881.08.01. Barcelona 

 Fotografía Industrial. 

 Rebut de Rafael Areñas, fotògraf de la Casa Reial. 

 Firma: M. Jurrés, encarregat de la recaptació. 

 

5E.II-0206 

 1881.01.28. Barcelona 

 Congreso Catalan de Jurisconsultos. Protesta. 

 Protesten perquè no s’han considerat els propòsits enunciats en el Congrés i s’ha atemptat a 

la llibertat de discussió, etc. 

 Firma: Pablo Valls i altres. 

 1881.01.31. Barcelona 

 Sres. D. Pablo Valls y D. Salvador Maluquer. 

 El president del Congrés es disculpa per no haver signat l’anterior escrit. 

 Firma: Melchor Ferrer. 

 

5E.II-0207 

 1881.01.12. Barcelona 

 Manifiesto que los sócios del disuelto Estado Catalán dirigen a los federales pactistas 

de Barcelona. 

 Firma: Antonio Baldrich i altres, per la comissió redactora del Manifest. 

 Dos exemplars. 

 

5E.II-0208 

 1882.02.14. Sevilla 

 Carta del Sr. Gago al Ilmo. Sr. Obispo de Segorbe. 

 S’ha preguntat al Senyor Bisbe si és convenient que els eclesiàstics estiguin subscrits a 

algun diari i en cas afirmatiu quins han de preferir. La resposta és afirmativa en el primer 

cas, i en el segon diu que tots els diaris catòlics menys El Siglo Futuro. L’autor de l’escrit 

es creu en l’obligació de defensar-se 

 Firma: Francisco Mateos Gago. 

 

5E.II-0209 

 1882.05.06. Barcelona 

 Programa para el concurso que, en cumplimiento del legado de Don Francisco 

Martorell y Peña hizo á la ciudad de Barcelona, abre el Excmo. Ayuntamiento 

Constitucional de la misma, bajo las bases siguientes: 

 El concurs és per a una obra original d’Arqueologia. 

 Firma: Francisco de P. Rius y Taulet, alcalde constitucional. 

 



 

 

| 34 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

5E.II-0210 

 1882.08.15. Barcelona 

 Industriales: 

 Escrit dirigit al Govern i a Hisenda que intenten desunir als industrials publicant notícies 

falses 

 

5E.II-0211 

 1882.10.28. Barcelona 

 Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Bibliotecas Populares. 

 Antoni Soler Viñas ha regalat l’obra “Arte Poética Española”, per a les esmentades 

biblioteques. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-0212 

 1882.11.15. Ciempozuelos 

 Carta del señor Obispo de Daulia. 

 Carta dirigida al Bisbe de Barcelona. 

 Firma: el de Daulia 

 

5E.II-0213 

 1882.12.23. 

 Calendario dramático a beneficio de José Amigó y Francisco Masbernat, quien lo 

dedica á su amigo D. A. Piñeiro. 

 Representació del drama “La Fornarina”, al Centre Recreatiu Familiar, Canuda 31 

  

5E.II-0214 

 1883.01.21. Barcelona 

 Programa. 

 Invitació telegràfica per assistir a l’acte en benefici d’Agustí Morer. Hi haurà concert de 

piano, representació de “Lo mas perdut” etc. 

 Firma: Agustí. 

 

5E.II-0215 

 1883.08.31 

 Federación de Tipógrafos de la Región Española adherida a la Union de Noógrafos. 

 Al consejo local de la Feederación:  

 Es demana col·laboració pel pròxim Congrés de la Unió de Noògrafs que s’ha de celebrar 

a València. 

 Firma: la Comissió Pericial de Tipògrafs (interina).(sic). 

 

5E.II-0215 bis 

 1883.12 18. Barcelona 

 El Instituto de Fomento del Trabajo Nacional a las autoridades y al país. 

 L’Institut del Foment del Treball Nacional informa del perill que representa pels 

productors, el conveni provisional entre els governs d’Espanya i Anglaterra que conté les 

bases per a una negociació d’un tractat de comerç i navegació entre les dos nacions. 

 Firma: Manuel Feliu i Coma, president, José Sert, sots president, Pascual Borrell, tresorer 

etc. 
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5E.II-0216 

 1884.07.01. Barcelona 

 Instrucción Popular relativa a los Preceptos que deben observarse en épocas de 

epidemia colérica, dada por la Real Academia de Medicina de Barcelona á petición 

del Excmo. Ayuntamiento. 
 Firma: Bartolomé Robert, president i altres. 

 

5E.II-0217 

 1885.01.04. Barcelona 

 El Obispo de Barcelona á sus fieles y queridos Diocesanos. 

 Carta del Bisbe per demanar ajuda i poder auxiliar als germans d’Andalusia que han patit 

uns grans terratrèmols. 

 Firma: Jaime, bisbe de Barcelona. 

 

5E.II-0218 

 1885.01.27 

 Teatro. 

 Funció a benefici dels andalusos desgraciats pels terratrèmols. 

 Representació de la sarsuela” La Tempestat” del mestre Chapí. 

 

5E.II-0219 

 1885.01.29. Barcelona 

 La verdad sobre el suceso de la Monja. 

 Escrit de la Vicaria General de la Diòcesi de Barcelona, per desmentir la notícia d’un fet 

criminal ocorregut en un convent de la ciutat. 

 Firma: Dr. D. Felipe Vergés, prevere., vicari general. 

 

5E.II-0220 

 1885.02.02 

 Los Llanuts. 

 Poesia premiada en el Certamen Humorístic de la Joventut Catòlica de Lleida, el dia 2 de 

febrer de l’any 1885. 

 Firma: Joseph Castells 

 Donna Voluntat Nacional. 

 Faula. 

 Firma: Joseph Castells. 

 

5E.II-0221 

 1885.03.01. Barcelona 

 La Festa de la Lley. 

 Poesia 

 Firma: P. Pous Marés. 

 

5E.II-0222 

 1885.06.01. Barcelona 

 A todas las Secciones que forman parte de la Federación Regional, E. y que forman el 

ramo de constructores de Edificios. 
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 Convocatòria al Congrés Extraordinari de la Unió de Constructors d’Edificis de la Regió 

Espanyola, que tindrà lloc a Barcelona els dies 27,28 i 29 del pròxim mes de juliol. 

 Firma: secció de Paletes i Manobres de Barcelona i de Gràcia, secció de Paletes de Sants, 

secció de Paletes de Valladolid, secció de Picapedrers de Montjuïc. 

 

5E.II-0223 

 1885.08.05. Barcelona 

 Comité Republicano Democrático Federalista de Barcelona. 

 Exposició de les idees, aspiracions i tendències del Comitè. 

 Firma: José Maria Vallés y Ribot, president i altres. 

 La mateixa exposició escrita en català. 

 

5E.II-0224 

 1885.10.03. Barcelona 

 Algunos datos sobre el alumbrado público en las Ramblas de Barcelona. 

 Observacions de la Societat Eugenio Lebón y Compañía sobre l’enllumenat de les 

Rambles. 

 Firma: el director P. Delinón, per Eugenio Lebón y Cª. 

 

5E.II-0225 

 1885.11.25. Barcelona 

 Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Barcelona correspondiente al dia 25 

de noviembre de 1885. 

 Comunica la mort del rei al Palau del Pardo, la regència de la reina vídua María Cristina i 

la renúncia automàtica de càrrecs del president del Consell i ministres. 

 Firma: el governador Antonio González Solesio. 

 

5E.II-0226 

 1885.12.01. Barcelona 

 Á los propietarios de Barcelona ensanche y pueblos inmediatos. 

 Avantatges de pertànyer a l’Agrupación de la Propiedad Urbana de Barcelona y su 

Provincia autoritzada pel Govern Civil. 

 Firma: Juan Vila y Juvé, director. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0227 

 1886.02.11. [Barcelona] 

 1873-1886. Vetllada Federal Polítich-Artística conmemorativa del 11 de febrer en lo 

Teatro Ribas. 

 Programa. 

 

5E.II-0228 

 1886.02.11. [Barcelona] 

 La Marsellesa. 

 Himne revolucionari francès compost el 27 d’abril de 1792 per Claudi J. Rouget de l’Isle. 

Traduït lliurement al català i arreglat a veus soles per J. Anselm Clavé. 

 

5E.II-0229 
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 1886.03.21. 

 Himne que la vila de Ripoll dedica al Excelentíssim é Il·lustríssim Sr. Bisbe de Vich 

Dr. D. Joseph Morgades y Gili. 

 Per la col·locació de la primera pedra de la total restauració del Monestir de Santa Maria, 

l’Escorial Català, el dia de Sant Benet. 

 Firma: un vailet d’aquets cims (sic). 

 Dos exemplars. 

 

5E.II-0230 

 1886.03.22. Barcelona 

 Reunió d’estudi y propaganda del catalanisme. Bases. 

 Firma: J. Barcón Olesa 

 Fons: Antoni Bulbena.1931 

 

5E.II-0231 

 1886.03. Barcelona 

 Comissió electoral catalanista. 

 Entrada del catalanisme en la vida política activa prenent part en les eleccions de diputats 

del 4 d’abril. Acompanya una fulla per recollir noms que recolzin els candidats catalanistes 

de Barcelona. 

 

5E.II-0232 

 1886.04.14. Sant Martí de Provençals 

 A los agricultores y propietarios. 

 La Comissió local Informa sobre l’extracció de matèries fecals. 

 Firma: Juan M. Enrich, sots-president i Sebastián Roquet, secretari. 

 

5E.II-0233 

 1886.05.28. Barcelona 

 Tractament de las vinyas peronosporadas per medi del Sulfat de Coure y de la Cals. 

 La Comissió Provincial de Barcelona per a l’estudi de malalties de plantes cultivades, 

facilita quatre receptes per tractar les vinyes que han patit la “Peronospora” o “Mildiu”. 

 Firma: Anton Sánchez Comendador, president de la Reial Acadèmia de Ciències i altres. 

 

5E.II-0234 

 1886.07.30. 

 A la eminente primera actriz Doña Julia Cirera en la noche de su beneficio. 
 Poesia. 

 Firma: Joaquin Tomasino. 

 

5E.II-0235 

 1886.10.10. Barcelona 

 Centre Català. Barcelona. 

 Convocatòria d’una reunió de la secció de Dret del Centre per elegir el president i sots-

president de la Secció, dirigida al Sr. D. Anton Bulbena Tusell. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-0236 
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 1886.10.11. Barcelona 

 Centre Català. Barcelona. 

 Es comunica a Anton Bulbena Tusell que ha estat admès com a soci de l’entitat. 

 Firma: Baldomero Llopis, secretari. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0237 

 1886.10. Barcelona 

 Centre Català. Barcelona. 

 El Consell General invita a Antoni Bulbena Tusell a la inauguració del curs que tindrà lloc 

el dia 16 d’octubre. 

 Firma: J. Ruiz, secretari general. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 En el mateix full 5E.II-0238 

 

5E.II-0238 

 1886.09. Barcelona 

 Centre Català. Barcelona. 

 Invitació del Consell General del Centre per assistir a la inuguració del curs que tindrà lloc 

el dia 1 d’octubre. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 

5E.II-0239 

 1886.11.01. Barcelona 

 Á los habitantes de Barcelona, Sans, Corts de Sarriá, Sarriá, San Gervasio de 

Cassolas, Villa de Gracia, Horta, Santa Eulalia, San Andrés de Palomar, San Martín 

de Provensals y Badalona. 

 El fundador dels Monts de Pietat cristians notifica una rebaixa de la quota d’ingrés durant 

el mes de novembre, als nous interessats. 

 Firma: Joaquín Fàbrega y Pascual. 

 1885.06.17. Barcelona 

Monte-Pío cristiano bajo la divina protección de la Santísima Trinidad. 

Joaquín Fàbrega y Pascual dirigeix una carta al governador civil de Barcelona perquè 

aprovi o modifiqui les Ordenances del Montepío. 

 Firma: Joaquín Fàbrega y Pascual. 

 

5E.II-0240 

 1886.11.09. Barcelona 

 A todas las Agrupaciones é individuos anárquico-colectivistas de la Región Española. 

 El Centre Obrer “La Regeneración”, demana la cooperació econòmica dels seus socis. 

 Firma: la Comissió organitzadora. 

 

5E.II-0241 

 1886.12.01. Barcelona 

 Centre Català. 

 La Comissió de Vetllades del Centre convoca a Anton Bulbena a una reunió. 

 Firma: M. Nadal, secretari. 
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5E.II-0242 

 1887.04.02. Barcelona 

 Catalanes: 

 Escrit informador de la Institució d’Escoles Laiques. 

 Firma: A. Tuduri y Pons, el propagador. 

 Fons: Antoni Bulbena.1931 

 

5E.II-0243 

 1887.09.07. Poble Nou 

 Normes d’una Societat per una processó que s’ha de celebrar el dia 11. 

 Firma: R. Turró Llull, secretari. 

 

5E.II-0244 

 1887.09.12. Sóller 

 Sa cervellera d’es Canónge. 

 Sobre un escrit del canonge Olivé 

 Firma: Tófol 

 

5E.II.245 

 1887.09.29. Barcelona 

 Lo President del Centre Català. 

 Invitació a Anton Bulbena per assistir a la sessió inaugural del Centre. 

 Firma: Valentí Almirall 

 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 

5E.II-0246 

 1887.11.30. Barcelona 

 Al jovent escolar catalá y á las Corporacions Catalanistas. 

 

Àlbum 6. 1888-1897. 5E.II-0247 a 5E.II-0309 

 

5E.II-0247 

 1888.04. 

 Reino de España. Exposición Universal de Barcelona. 1887-1888. 

 Butlleta de petició per a ser admès. 

 

5E.II-0248 

 1888.04. 

 Reino de España. Exposición Universal de Barcelona. 1887-1888. 

 Reglament General. 

 

5E.II-0249 

 [1888.05.] 

 A SS.MM. la Reina Regente y su augusto Hijo con motivo de la Exposición de 

Barcelona. 

 Poesia. 

 Firma: María Mendoza de Vives. 
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5E.II-0250 

 [1888.05.] 

 A la vinguda de S.M. la Reina Regent pera la inauguració de la Exposició Universal. 
 Poesia. 

 Firma: R. Pizó. 

 

5E.II-0251 

 1888.05.10. Barcelona 

 A S.M. Dª María Cristina de Hapsburg-Lorena, Reyna Regent d’Espanya. (sic). 

 Poesia dedicada a la reina Regent que ha vingut a Barcelona. 

 Firma: Dolors Monserdá de Macià. 

 

5E.II-0252 

 1888.05.17. Barcelona 

 Exposición Universal de Barcelona 1888. 

 Invitació personal de l’Ajuntament Constitucional de Barcelona i la Comissió Central 

Directiva, per assistir a la inauguració de l’Exposició. 

 Firma: Francisco de P. Rius y Taulet, alcalde constitucional president. 

 

5E.II-0253 

 1888.05. Barcelona 

 S.M.Dª Maria Cristina d’Hapsburg, Reyna Regent de la nació espanyola, en sa 

vinguda á la nostra ciutat. (sic). 

 Sonet. 

 Firma: Damás Calvet. 

 

5E.II-0254 

 1888.06. Sevilla 

 Entreparéntesis. El Emperador Carlos V agente de suscriciones. Carta al 

Sr.Dr.Thebussem en Medina Sidonia. 

 Carta firmada per José Gestoso y Pérez. 

 Retall de diari. 

 

5E.II-0255 

 1888.12.11. Barcelona 

 Exposición flotante española á la Amèrica del Sur. 

 Idea del Comte de Vilana patrocinada pel Govern Espanyol, per visitar els ports principals 

d’Amèrica del Sud. Conté un Reglament General. 

 Firma: diversos secretaris. 

 

5E.II-0256 

 [1888]. Les Borges Blanques 

 A’ls pagesos. 

 Convoca als pagesos a una manifestació que tindrà lloc a les Borges Blanques d’Urgell, 

per defensar els seus interessos. 

 Firma, pel Comitè: Marquès d’Olivart, president i altres 

 

5E.II-0257 
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 1889.01.06. [Barcelona] 

 Casa Provincial de Caridad de Barcelona. 

 Invitació per assistir a la visita que farà a l’establiment la Infanta Doña Eulalia el dia 6 de 

gener de 1889. 

 

5E.II-0258 

 1889.04.04. Barcelona 

 Catalans: 

 Convocatòria per assistir a la manifestació contra el Codi Civil, anant a homenatjar en 

Rafel de Casanova. 

 Firma: la Comissió organitzadora. 

 

5E.II-0259 

 1889.04.10. Barcelona 

 Exposición flotante Española. 

 Reunió a la sala d’actes del vapor Conde de Vilana, per agrair públicament l’ajuda rebuda 

pel Comte de Vilana, promotor de l’Exposició flotant, per part d’industrials, comerciants, 

productors etc. Parlaments del Comte de Vilana, Ricardo Ballinas, el senyor Bosch y 

Lebrús i el doctor Batlles. 

 Retall de diari. 

 

5E.II-0260 

 1889.04. Barcelona 

 Compatricis: 

 Es vol fer un homenatge a Manuel Duran i Bas, vocal corresponent de la Comissió General 

de Codificació. 

 Firma: Francisco Romaní Puigdengolas, Jacinto Verdaguer, prevere, Eusebi Güell, 

Marqués de Comillas. 

 

5E.II-0261 

 1889.04. Barcelona 

 Nova lley y cau de plets per la família catalana. 
 Repercussió del nou Codi Civil en les famílies catalanes. 

 Firma: la Lliga de Catalunya. 

Té un estrip. 

 

5E.II-0262 

 1889.05.01. Barcelona 

 La “Lliga de Catalunya” als seus compatricis. 

 Es lamenta de què no s’ha tingut en compte la voluntat de tot Catalunya dignament 

manifestada, en contra del nou Codi Civil. 

 Firma: la Lliga de Catalunya. 

 

5E.II-0263 

 1889.06.20. Barcelona 

 Pagaré durant els dies de Nadal a l’ordre dels Repartidors del Diario Mercantil. 

Firma: el subscriptor del Diario Mercantil. 
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5E.II-0264 

 1890.04.12. Barcelona 

 A tots los bons catalans. 

 Programa polític del Centre Català de Barcelona. Adoptat per un Consell General el dia 12 

d’abril de 1890 

 

5E.II-0265 

 1890.04.24. 

 Centre Català Barcelona. 

 Invitació per la propera sessió política del Centre. 

 Firma: Benvingut Cabot, secretari. 

 

5E.II-0266 

 1890.05. Tremp 

 Comunió Tradicionalista. Consell General de Catalunya. 

 Circular dirigida a Joseph Sagols y Masgrau amb motiu d’una carta de S.S. dirigida al 

Bisbe d’Urgell. 

 Firma: Lluís de Cuenca y de Pessino i altres. 

 

5E.II-0267 

 1891.01.20. Barcelona 

 Invitació de la Lliga de Catalunya per a la lectura del poema “Lo Romiatge de mon 

ánima”, que farà personalment el senyor Victor Balaguer, el seu autor. 

 Firma: Joseph Mª Valls y Vicens, sots-president, i Joaquim Valls y Pallerola, secretari. 

 

5E.II-0268 

 1891.02.40. Madrid 

 Licencia del Ejército de Baco. Primer Regimiento de Borrachos. Quinta Compañía de 

Beodos. 

 Certificat de bona conducta. 

 Firma: Champagne Superior, secretari, El Conde Pinilla. 

 Sumaria curiosa. 

 1870.04.27. Castell de l’Havana. 

 Causa instruïda contra el soldat Andrés Espinosa Montero. 

 Firma: A. Mata, escrivà i altres. 

 

5E.II-0269 

 1891.03.09. Barcelona 

 Sociedad de Defensa de la Propiedad Urbana de Barcelona. 

 Es constitueix aquesta Societat de Defensa de la Propietat Urbana de Barcelona, per 

protestar del projecte Baixeras per a la reforma del casc antic de la ciutat. 

 Firma: Luis de Sayol, president, i Francisco Espiell, vocal-secretari. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0270 

 1891.03. Barcelona 

 Excmo. Sr. 
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 Carta dels habitants de Barcelona dirigida al Ministre de Foment que fa referència a la 

Universitat de Barcelona i els seus jardins. 

 

5E.II-0271 

 1892.02.01. Barcelona 

 Agrupación de la Propiedad Urbana de Barcelona y su Provincia. 

 Carta d’aquesta Agrupació dirigida als afectats per la reforma de la ciutat a fi de que se’n 

facin socis i poder defensar junts els interessos de tots. S’envia al propietari de la casa 

Abaxadors 11. 

 Firma: José Pujol Fernández, president i altres. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0272 

 1892.03.25 a 27. Manresa 

 Unió Catalanista. Bases pera la Constitució Regional Catalana acordadas per la 

Assamblea de Delegats celebrada á Manresa durant los dias 25, 26 y 27 de mars de 

1892. 

 Bases del Poder Central i del Poder Regional. 

 

5E.II-0273 

 1892.05.05. Barcelona 

 Catalanistas: 

 Carta de Lo Centre Català de Barcelona als seus socis per informar de la nova associació 

Unió Catalanista que ha aixecat una bandera de divisió i antagonisme. 

 Firma: lo Consell General. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0274 

 1892.05.07. Avinyó 

 Cancelarié dóu Felibrige. 

 Invitació feta a Marià Aguiló per anar als Jocs Florals de la vila de Baus, el dia 6 de juny, 

dilluns de Pentecosta. 

 Firma: Félis Gras i Pau Marieton. 

 Cansoun de la Coupo. 

 Música i lletra. Dedicat a Félis Gras. 

 

5E.II-0275 

 1892.08.28. 

 Honorable Gremi de Mestres Fusters de Barcelona. 

 Càrrecs elegits per a l’any 1892-1893, en el Consell General celebrat el dia 28 d’agost 

davant el notari Manuel Larratea y Catalán. 

 

5E.II-0276 

 1892.10.16. Barcelona 

 Sres. Cónsules: 

 Carta dirigida amb motiu del descobriment d’Amèrica, als Cònsols de les Repúbliques 

hispano-americanes. 

 Firma: Manuel Porcar y Tio, alcalde constitucional. 
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 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 

5E.II-0277 

 1892.11.20. Barcelona 

 Als Barcelonins. 

 Reproducció d’un article de Lo Catalanista de Sabadell, referit a un regidor de 

l’Ajuntament de Barcelona, Josep Roca y Roca. 

 

5E.II-0278 

 1893 

 1793-1893 

 Article sobre la França republicana. 

 Firma: S. 

 Retall de diari. 

 

5E.II-0279 

 1893.01.21 

 La Caridad. 

 Poesia original de Francisco de Pracheta y Mascort. 

 

5E.II-0280 

 1893.02.01. Barcelona 

 Comision iniciadora de la Segunda Exposicón Universal de Barcelona. 

 Carta dirigida al Centre Artístic de Barcelona perquè enviï un delegat a la Junta 

Consultiva. 

 Firma: Román Clausolles, artista i propietari i altres. 

 

5E.II-0281 

 1893.04.20. L’Havana 

 A S.A.R. la Serenísima Infanta Doña Eulalia de Borbon. 

 Càntics. 

 Firma: E. Sánchez de Fuentes. 

 

5E.II-0282 

 1893.06. Barcelona 

 Exposición Universal de Barcelona para 1898. 

 Escrit de la Societat organitzadora de l’Exposició. 

 Firma: Román Clausellas, president, i José Sempau Berenguer, vocal secretari. 

 

5E.II.283 

 1893.10.08. 

 Breu discurs que Ramón Cantó pronunciá lo diumenge 8 octubre en lo local del 

Foment del Treball Nacional en Barcelona, ab motiu de la reunió general que los fills 

de Montblanch, residents en dita ciutat, celebraren allí pera conseguir recursos ab 

que aliviar á las víctimas dels deplorables successos ocorreguts en aquells vila súa, en 

13 del passat Septembre de 1893. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 
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5E.II-0284 

 1893. Barcelona 

 Pro Pátria. 

 Un grup de catalans creen unes Bases de Constitució Regional inspirades en un criteri 

descentralitzador, etc. 

 Firma: Fernando Alsina, actual President de la Lliga de Catalunya. 

 

5E.II-0285 

 1894.04.20. [Barcelona] 

 Teatro Romea. Catalá. 
 Extraordinària funció dramàtica castellana i catalana a benefici de D. Antonio Labastida. 

 Telegrama. 

 

5E.II-0286 

 1894.05.14. Balaguer 

 Unió Catalanista. Assamblea general de Delegats celebrada á Balaguer, los dias 13 y 

14 de maig de 1894 (3ª de la Unió). 

 Bases per a la tributació de Catalunya segons els principis regionalistes. Acords presos per 

l’Assemblea. 

 Firma: August Guimerà, president i altres. 

 

5E.II-0287 

 1894.08.28. 

 Honorable Gremio de Maestros Carpinteros de Barcelona. 

 Càrrecs elegits per a l’any 1894 – 1895 en el Consell General celebrat el dia 28 d’agost 

davant el notari Manuel de Larratea y Catalan. 

 

5E.II-0288 

 1894.10. Barcelona 

 Proyecto para la Exposición Universal de Barcelona que se pretende celebrar en 

1898. 

 Projecte fet per Salvador Vigo Soler. 

 

5E.II-0289 

 1895.02.17. Barcelona 

 Compatricis: 

 Alguns jurisconsults demanen a la Junta d’Obres del Palau de Justícia, l’eliminació de 

l’estàtua del ministre Manuel Alonso Martínez, autor del Codi Civil. Llista dels que van 

considerar-lo mereixedor de l’estàtua. 

 Firma: Centre Escolar Catalanista. 

 

5E.II-0290 

 1895.03.05. Barcelona 

 A los Industriales de Barcelona. 

 Crida a animar el Carnaval de 1896. 

 Firma: Benito Escaler. 

 

5E.II-0291 
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 1895.04.01. Barcelona 

 Centre Escolar Catalanista. 

 Manifest contra la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de juny de 1894. 

 Firma: Jaume Maspons y Camarasa, president, i César Ferrer, secretari. 

 Á las Cortes. 

 Demanen es mantinguin en els territoris de legislació especial, les lleis d’observança 

general en el temps de promulgar-se aquest Cos legal, etc. 

 Firma: la Comissió redactora, Jaume Maspons y Camarasa, Domingo Palet y Barba, 

Joseph Comes Sorribes, Francesch Cambó. 

 

5E.II-0292 

 1895.05.01. 

 Aniversari. Ma tornada de Roma a bordo del “Bellver”. 

 Poesia de Jaume Valls y Pomés dedicada al bisbe de Vic i administrador apostòlic de 

Solsona, Dr. D. Joseph Morgades y Gili. 

 

5E.II-0293 

 1895.05. 

 Segona part ó continuació de las maravellas de la insigne vila de Castelltersol 

descritas en vers per en Joseph Gallés. 

 Poesia. 

 Firma: Joseph Gallés, pintor. 

 

5E.II-0294 

 1895.10.25. Barcelona 

 Excmo.Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. 

 Escrit fet per la “Lliga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona”, en defensa dels 

Encants i el Rastro ó Bellcaire. 

 Firma: Sebastián Torres, president, Mariano Pirretas, secretari, i les firmes de 32 síndics de 

diferents gremis afectats. 

 

5E.II-0295 

 1896.04.04. Barcelona 

 Muy Sr. nuestro: 

 Presentació de candidatura per a diputats a Corts. 

 Firma: el Marquès d’Alella i altres. 

 

5E.II-0296 

 1896.06.15. Barcelona 

 El Comité de Propaganda del Partido Republicano Nacional Barcelonés á los 

Republicanos de la Unión. 

 Crida perquè s’acceptin les bases de la Unió pactada en l’Assemblea de Madrid. 

 Firma: Alejandro Argulló i altres 

 

5E.II-0297 

 1897.03.16. [Barcelona] 

 Es demana que la Llengua Catalana sigui oficial i que siguin catalans els que exerceixin 

càrrecs públics, Corts Catalanes, que els jutges i magistrats siguin catalans, etc. 
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Del Manifest publicat per la Unió Catalanista. 

 

5E.II-0298 

 1897.03.16. Barcelona 

 Volém. 

 Es demana que la Llengua Catalana sigui oficial i que siguin catalans els que exerceixin 

càrrecs públics, Corts Catalanes, que els jutges i magistrats siguin catalans, etc. 

 Del Manifest publicat per la Unió Catalanista 

 

5E.II-0299 

 1897.03.16. [Barcelona] 

 Volem. 

 Es demana que la Llengua Catalana sigui oficial i que siguin catalans els que exerceixin 

càrrecs públics, Corts Catalanes, que els jutges i magistrats siguin catalans, etc. 

 Del Manifest publicat per la Unió Catalanista. 

 El mateix text que el full 5E.II-0298, però d’edició diferent. 

 

5E.II-0300 

1897.03.16. Barcelona 

 Del Catecisme Patriòtic. Escolta Catalá. 

Del Manifest publicat per la Unió Catalanista el dia 16 de març de 1897. 

 

5E.II-0301 

 1897.03.16. Barcelona 

 Al Poble Catalá. 

 La Junta Permanent de la Unió Catalanista protesta de les disposicions governatives preses 

contra les publicacions i associacions catalanistes i de les suposicions calumnioses amb 

que se les vol combatre. 

 Firma: Antoni Suñol, president, i Lluís Marsans, secretari. 

 

5E.II-0302 

 1897.03.16. Barcelona 

 Al Pueblo Catalan. 

 Traducció al castellà del full 5E.II-0301. 

 

5E.II-0303 

 1897.04.25. Girona 

 Unió Catalanista. Declaracións aprovadas per unanimitat en la Assamblea General 

de Delegats celebrada á Gerona lo 25 d’abril de 1897. 

 Resposta al manifest de 16 de març, que la Junta Permanent de la Unió Catalanista va 

dirigir al Poble Català, amb motiu de les disposicions governatives preses a la província de 

Barcelona contra alguns periòdics i associacions. L’Assemblea declara que la Junta 

interpreta el pensament, sentiments i aspiracions del Catalanisme de manera fidel i 

complerta. 

 Firma: Antoni Suñol y Plá, president: Joaquim Botet y Sisó, Emili Saguer y Olivet, Narcís 

Verdaguer y Callís y Joan B. Galí y Coll, sots-presidents: Lluís Marsáns y Solá y Jaume 

Maspons y Camarasa, secretaris. 

 Lllista dels delegats presents i poblacions representades. 
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5E.II-0304 

 1897.04. 

 Torture of Prisoners in Spain. 

 La publicació del mes d’abril de la revista Freedom conté alguns detalls de la manera com 

són torturats a la presó de Barcelona els anomenats Anarquistes. Un d’ells, Sebastià 

Sunyer, ho explica en una carta escrita el dia 11 de març de 1897 des de la fortalesa de 

Montjuïc: carta arribada a través de la Premsa Socialista de Berlin. 

 Anglès. 

 

5E.II-0305 

 1897.08.27. 

 Spanish tortures! Official tortures! 

 Denúncia dels Comitès Espanyols d’Atrocitats per les tortures als presoners de Barcelona, 

contra el Govern Espanyol. Es publiquen uns documents com a prova. 

 Anglès. 

 

5E.II-0306 

 1897.09.12. Barcelona 

 Als senyors propietaris de Barcelona y son ensanxe. 

 Es vol crear una “Lliga de la Propietat Urbana de Barcelona y son Ensanche” per defensar 

els drets dels propietaris. 

 Firma: un propietari. 

 

5E.II-0307 

[1897] 

 Català: 

 Crida a fomentar l’esperit d’ésser català. 

 Firma: Catalunya-Fènix. 

 

5E.II-0308 

 [1897] 

 ¡Visca Catalunya! 

 Cites en defensa de la llengua catalana de: Dante, F. Pi y Margall, Valentí Almirall, Josep 

Rizal, Frederic Mistral, Angel Guimerà, grup catalanista “La Devantera”. 

 Editat pel Grup Catalanista “La Devantera”. 

 

5E.II-0309 

 [1897] 

 Llegiu!! 

 Escrit de la Unió Catalanista en defensa de la llengua. Catalana. 

 

5E.II-0310 

 1898.01.20. Barcelona 

 Junta Permanent de la Unió Catalanista. 

 Fa referència a l’aprovació dels nous Estatuts. 
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 Firma: Antoni Gallissá, president; Jaume Carner, sots president; Enrich Prat de la Riba, 

tresorer; Jaume Arús, Joan Millet y Pagés y Antoni Utrillo, vocals; J. Maspons y 

Camarasa, secretari. 

 Instruccions de la Junta Permanent. 

 

Àlbum 7. 1898-1901. 5E.II-0310 a 5E.II-0366 

 

5E.II-0311 

 1898.02.18. Barcelona 

 Circular enviada per participar en una tómbola a favor dels perjudicats en les inundacions 

dels dies 15 i 16 de gener. 

 Firma: presidentes: la condesa de Caspe i altres. Sots-presidentes: Amelia de Ferrater de 

García Navarro i altres. 

 

5E.II-0312 

 1898.03.11. Vilafranca del Penedès 

 Electors del Districte de Vilafranca. 

 Joan J. Permanyer presenta la seva candidatura a Corts, per iniciativa del Centre 

Catalanista de Vilafranca del Penedès. 

 Firma: Joan J. Permanyer. 

 

5E.II-0313 

 1898.03.18. Barcelona 

 Sr. D. Antonio Bulbena. 

 Es demana el vot per a Juan Puig y Saladrigas com a diputat a Corts en les eleccions del 

dia 27 de març. 

 Firma: Manuel Planas y Casals i altres. 

 

5E.II-0314 

 1898.03.24. Barcelona 

 B.L.M. 

 Es demana a Antonio Royal Macayo que vagi a votar. 

 Firma: José Comas y Masferrer. 

 

5E.II-0315 

 1898.03. Barcelona 

 Los infrascritos, propietarios del Barrio de la Platería. 

 Es demana l’adhesió a l’entitat per defensar els interessos comuns. 

 Firma: Francisco Carreras y Candi i altres 

Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0316 a 319 

 1898.04.02. Venècia 

 Manifiesto de Don Carlos. 

 Text dirigit a Mella que viu a Estella, Navarra. Don Carlos des de Venècia anima a 

conservar Cuba i també l’honor patri i la dignitat de les armes i està disposat a col·laborar 

fins al final de la manera que sigui. 

 Firma: Carlos. 
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 Quatre fulls amb el mateix text, però amb presentació i tipus de lletra diferent. 

 

5E.II-0320 

 1898.06.12. Barcelona 

 Als catalans. 

 Crida a la pau del Consell General de la Unió Catalanista davant la crisi actual. Llista de 

les associacions, agrupacions i periòdics que formen el Consell General. 

 Firma: per la Junta Permanent: Antoni Gallissá, president. Jaume Carner y Romeu, sots-

president. Enrich Prat de la Riba, tresorer. Jaume Arús, Joan Millet y Pagés, Antoni Utrillo, 

vocals. J. Maspons y Camarasa, secretari. 

 

5E.II-0321 

 1898.06.12. Barcelona 

 A los catalanes. 

 Traducció castellana del full 5E.II-0320. 

 

5E.II-0322 

 1898.06.12. Barcelona 

 Als Catalans. Aux Catalans. 

 Text català i francès, a doble columna, del full 5E.II-0320. 

 

5E.II-0323 

1898.06.14. Barcelona 

 A mis obreros. 

 Ricardo Grases va oferir als seus obrers, l’1 de maig de 1892 el “Petardo de Oro”, que era 

una paga extra anual, i es dol que no ha tingut imitadors. Avui els ofereix el resum de les 

idees que inspira la situació d’Espanya per als obrers,a causa de la guerra amb els Estats 

Units d’Amèrica. 

 Firma: Ricardo Grases y Riera, el vostre principal. 

 

5E.II-0324 

 1898.10.08. Reus 

 Excmo. Señor: 

 L’alcalde president accidental de Reus i els seus regidors, manifesten l’acord que aviat 

sigui llei el projecte d’encarregar a la Diputació Provincial de Barcelona, la recaptació dels 

impostos directes sancionats per les lleis tributàries vigents en el territori que abraça la 

seva jurisdicció.  

 Firma: Emilio Vallvé, alcalde president accidental, i José de Montagut, secretari 

 

5E.II-0325 

1898.11.22. Barcelona 

Al Poble Catalá. 

 La Unió Catalanista s’afirma en el Manifest del 16 de març de 1997 on es condensen les 

Bases de la Constitució acordades en l’Assemblea de Manresa. S’ha de col·laborar amb els 

polítics espanyols, però vigilant l’habilitat que tenen de falsificar les reformes i reservant 

sempre la nostra llibertat d’acció. 
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Firma: per la Unió Catalanista, la Junta Permanent: Antoni Gallissá. Jaume Carner y 

Romeu. Enrich Prat de la Riba. Joan Millet y Pagés. Jaume Arús. Antoni Utrillo. J. 

Maspons y Camarasa. 

 

5E.II-0326 

 1898.11. Barcelona 

 Junta Regional organizadora de las adhesiones al programa del General Polavieja. 

 Butlleta d’adhesió impresa. 

 Firma: Luís Ferrer-Vidal y Soler, president, i Pedro La Roca, secretari. 

 

5E.II-0327 

 1898.12.11. Barcelona 

 La Agrupació Catalanista del Gremi de manyans y Mestres manyans de Barcelona 

als Menestrals de tot Catalunya. 

 Anima els Menestrals a no deixar-se polititzar, a lluitar per la llibertat del treball, pel 

catalanisme. Que s’uneixin en Agrupació Catalanista com els manyans, i s’adhereixin a la 

Unió Catalanista. 

 Firma: Cristófol Rossell, president i altres. 

 

5E.II-0328 

 189[8] 

 Distrito judicial de [---] 

Butlleta d’adhesió al programa del general Polavieja, del 12 de novembre de 189[8] feta 

per la Junta Regional. 

 

5E.II-0329 

 1898. Barcelona 

 La Defensa de los Propietarios de Barcelona. 

 Bases per a una Associació Mútua de Propietaris 

 Firma: José Segura Domènech, director gerent o fundador. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 

5E.II-0330 

 1899.04.13. Barcelona 

 Centro Administrativo-Judicial. Seccion de Propiedad e Inquilinato. 

 Escrit dirigit als propietaris de finques urbanes de Barcelona i ex pobles agregats, per crear 

una Mútua Associació i defensar els interessos de tots. Hi ha unes bases. 

 

5E.II-0331 

 1899.06.01. Barcelona 

 Los Montanyencs. 

 Programa d’una vetllada per commemorar l’adhesió a la Unió Catalanista. 

 

5E.II-0332 

 1899.07.13 Barcelona 

 Als Contribuyents de Barcelona y los seus encontorns. 

 Protesta contra el projecte de pressupostos presentat a les Corts pel Ministre d’Hisenda. 

 Firma: la Junta. 
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5E.II-0333 

1899.10.14. Barcelona 

 Exposición dirigida por la “Unió Catalanista” a S.M. la Reina Regente de España. 

 El motiu és que en un míting fet a Bordils (Girona) el dia 1 d’octubre, no es va respectar la 

lliure ostentació dels escuts i trofeus propis de Catalunya i encara se n’ espera una 

satisfacció. 

 Firma: Francisco Romaní y Puigdengolas, president de la Unió Catalanista, i Luis Marsans, 

secretari. 

 Retall de diari.no identificat. 

 

5E.II-0334 

 1899.10.26. Barcelona 

 Als socis de las Associacions y Agrupacions, Redactors y Colaboradors dels 

Periódichs adherits á la Unió Catalanista y als socis individuals de la mateixa. 

Circular. 

 Programa del curs 1899-1900 de la nova Junta Permanent de la Unió Catalanista. 

 Firma: M. Folguera y Durán, de Sabadell, president. Joseph Franquesa y Gomis, de 

Barcelona, sots-president. Joaquim Botet y Sisó, de Girona, tresorer. Joseph Mª Roca i 

Domingo Martí y Juliá, de Barcelona, i Frederich Renyé y Viladot, de Lleida, vocals. Lluís 

Marsans, de Barcelona, secretari. 

 

5E.II-0335 

 1899.11.08. Venècia 

 Catalunya y Don Carlos al general D. Joseph B. Moore y Arenas. 

 Resposta a la pregunta sobre el conflicte econòmic que avui aclapara Catalunya. 

 Firma: Carlos 

 

5E.II-0336 

 1899.11.08. Venècia 

 Autógrafo Régio al general D. José B. Moore y Arenas. 

 Resposta a la pregunta sobre el conflicte econòmic que avui aclapara Catalunya. 

 Firma: Carlos 

 Traducció castellana del full 5E.II-0335. 

 

5E.II-0337 

 1899.12.11. Girona 

 Al Poble Catalá. 

 Proclama de la Unió Catalanista com a única representant del catalanisme militant, per 

defensar-se de les propagandes que es consideren funestes per a la bona marxa de 

Catalunya. 

 Firma: per la Unió Catalanista, la Junta Permanent,. M. Folguera y Durán, de Sabadell, 

president. Joseph Franquesa y Gomis, de Barcelona, sots-president. Joaquim Botet y Sisó, 

de Girona, tresorer. Joseph Mª Roca i Domingo, Martí y Juliá, de Barcelona, i Frederich 

Renyé y Viladot, de Lleida, vocals. Lluís Marsans, de Barcelona, secretari. 

 

5E.II-0338 

 [1899] 
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 Fem Feyna. 

 Defensa dels catalans i el catalanisme. 

 Firma Lluís Domènech 

 Retall de diari no identificat. 

 

5E.II-0339 

1890-1899. Barcelona 

Asociación de Propietarios del Barrio de la Plateria. 

Rebut de cinc pessetes per la quota d’entrada a l’Associació. 

 

5E.II-0340 

 1890-1899. Barcelona 

 Lliga de Catalunya. 

Imprès de Resguard del tresorer de la Lliga de Catalunya. 

 

5E.II-0341 

1900.01. Barcelona 

 Centre Nacional Catalá. 

 Constitució del Centre Nacional Català, presentació del seu pensament i invitació a 

cooperar-hi. 

 Firma: la Junta Directiva: Narcís Verdaguer y Callís, president. Jaume Carner, sots-

president. Antoni Utrillo, tresorer. Lluis Domènech y Muntaner, Joaquim Casas y Carbó, 

Manel Font y Torné, vocals. Francesch Rodin, secretari. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0342 

 1900.02.12. Esparreguera 

 Agrupació Catalanista La Coronela. Esparraguerins: 

 Invita els habitants de la vila a la reunió de propaganda en la sala de can Salvadó; conté 

també un programa d`actuació. 

 Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-0343 

 1900.03.15. Barcelona 

 Unió Catalanista. 

 Convocatòria de la Junta Permanent de la Unió Catalanista, per al dia 25 de març, per 

explicar la conducta seguida des del dia del seu nomenament  

 Firma: Manel Folguera y Durán, de Sabadell, president. Joseph Franquesa y Gomis, de 

Barcelona, sots-president. Joaquim Botet y Sisó, de Girona, tresorer. Joseph M. Roca y 

Domingo Martí y Juliá, de Barcelona, i Frederich Renyé y Viladot, de Lleida, vocals. Lluís 

Marsans, de Barcelona, secretari. 

 

5E.II-0344 

 1900.04.19. 

Niu Guerrer. 

Invitació del Niu Guerrer a benefici de B. Ponsa. 

 

5E.II-0345 
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 1900.04.23. Barcelona 

 A las donas de nostra Catalunya. 

 Crida a concórrer a la subscripció per dotar a la Unió Catalanista d’una bandera estil 

gremial. 

 Firma: Agnès Armengol de Badia. 

 

5E.II-0346 

 1900.08.01. Sant Martí (Barcelona) 

 Lo nostre deber. 

 Fundació del Centre Catalunya. 

 Firma: Joaquim Borrell. 

 

5E.II-0347 

 1901.01.10. Sabadell 

 Joventut Catalanista. Sabadell. 

 Invitació dirigida al president dels Montanyenchs de Barcelona, per assistir a la sessió 

literària musical amb motiu de la commemoració del cap d’any de l’entitat. 

 Firma: Miguel Moratonas, secretari. 

 

5E.II-0348 

 1901.03.21. 

 Catalans: 

 L’Agrupació excursionista Montanyenchs, edita l’article manifest que Pompeu Gener va 

publicar en el periòdic Joventut, el 21 de març de 1901, amb motiu d’aixecar-se la 

suspensió de garanties constitucionals de Catalunya, titulat “Avant Sempre”. 

 

5E.II-0349 

 1901.05. Barcelona 

 Imprès de recomanació d’una candidatura per Diputat a Corts 

 

5E.II-0350 

 [1901.05] 

 Al Pueblo. 

 Propòsits de la candidatura per a Diputat a Corts d’Alejandro Lerroux. 

 Firma: Alejandro Lerroux y García. 

 

5E.II-0351 

 1901.09.11. 

 ¡11 de setembre de 1714! 

 Crida feta per la Generalitat de Catalunya a les 3 de la tarda del dia 11 de setembre de 

1714. 

 L’Agrupació Propaganda Catalanista de Barcelona, renova avui la mateixa protesta en 

memòria dels catalans de 1714. Escrit de Manel Ribas. Poesia de Joseph Alcovero, etc. 

 

5E.II-0352 

 1901.09.14. Barcelona 

 Catalans. 
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 Convocatòria de la Unió Catalanista per portar una corona a l’estàtua de Rafael de 

Casanova, conseller en cap. 

 Firma: la Junta Permanent de la Unió Catalanista: Manel Folguera y Durán, president. 

Marián Vayreda, sots-president. Joseph O. Martí y Ballés, tresorer. Joseph María Roca, 

Domingo Martí y Juliá i Agustí M. Gibert, vocals. Lluís Marsans, secretari. 

 

5E.II-0353 

 1901.10.05. 

 Al Jutjat: 

 Carta dirigida al senyor Josep Durán, amb el capítol de càrrecs que ha servit a la Junta 

Directiva de l’Orfeó Català per expulsar-ne set socis. 

 Firma: Ramón Guitart i Joseph Cerdà. 

 

5E.II-0354 

 1901.10.27. Barcelona 

 La nova Associació “La Sahó” demana l’admissió a la Unió Catalanista. El seu objectiu és 

la propaganda escrita. 

 Firma: la Comissió organitzadora. 

 

5E.II-0355 

 1901.11.03 Barcelona 

 Los Republicanos Federales del Distrito 2º á sus correligionarios. 

 Crida a enfortir la candidatura de coalició republicana. 

 Firma: J. Batlle Horta i altres. 

 

5E.II-0356 

 1901.11.03. Barcelona 

 Advertencia important. 

 Proposta de tres candidats per el districte tercer. 

 Firma: Bartomeu Robert, Albert Rusiñol, Lluís Domènech, Sebastià Torres. 

 

5E.II-0357 

 1901.11.03. Barcelona 

 Crida per participar en les eleccions que han de designar els que han d’administrar i regir la 

nostra ciutat. Es demana el vot per a la candidatura adjunta. 

 Firma; els diputats per Barcelona Bartomeu Robert, Albert Rusiñol, Lluís Domènech y 

Montaner, Sebastià Torres. 

 

5E.II-0358 

 1891.11.07. Barcelona 

 Als Republicans Federalistes del Districte 2on. 

 Recomana la candidatura de Baldomero Tona Xiberta, per a les eleccions municipals. 

 Firma: pel Comitè republicà federalista, el president F. Pi y Suñer i altres per la Comissió 

Electoral del segon districte, pel districte de l’Institut, pel districte del Born. 

 

5E.II-0359 

1891.11.15. Sant Boi de Llobregat 

 Associació Catalanista de Sant Boy del Llobregat. Catalans: 
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 Convocatòria per a una reunió de propaganda catalanista al teatre de Sant Boi de 

Llobregatel, el dia 24. 

 Firma: Joseph Cunill, president, i Joan Priu, secretari. 

 

5E.II-0360 

 1901.11. 

 Francisco Aurigemma y Triay y Enrique Cammany y Roura. 

 Candidatura impresa enviada a Antoni Bulbena. 

 Firma: Francisco Aurigemma y Triay i Enrique Cammany y Roura. 

 

5E.II-0361 

 1901.12.01. Arenys de Mar 

 Al districte d’Arenys de Mar en general y als vehins d’aquesta vila en particular. 

Manifest. 

 El Centre Catalanista convoca una reunió el dia 8 per exposar el programa del 

Catalanisme. 

 Firma: Joseph María Bordes, president, i J. Valeta de Arquer secretari. 

 

5E.II-0362 

 1901.12.02. Barcelona 

 M. I. Sr. 

 Apel·lació de la sentència dictada pel jutjat de 1ª Instància d’Igualada contra Ramon Martí 

i Francesc Ribas. Se’n demana la confirmació. 

 

5E.II-0363 

 1901.12.06. Barcelona 

 La Unió Catalanista al Poble Catalá. 

 La Unió Catalanista creu ha de fer sentir la seva veu atès el que es diu, tant a favor com en 

contra, de les Bases de Manresa proclamades en l’Assemblea de l’any 1892. 

 Firma: per la Unió Catalanista, la Junta Permanent. Joseph Mª Roca, president. Marián 

Vayreda, sots-president. Oriol Martí y Ballés, tresorer. Agustí Mª Gibert, Ernest Moliné y 

Brasés y Joseph Mallofré, vocals. Manel Rocamora, secretari. 

 Bases de Manresa proclamades per la Unió Catalanista en sa primera Assamblea 

celebrada en 1892. 

 Entitats que constituheixen la Unió Catalanista. 
 

5E.II-0364 

 [1901] 

 Ciutadá: 

 Full per facilitar la votació en les eleccions, editat per el Centre Nacional Català. 

 

5E.II-0365 

 1901 

 Unió Catalanista. 

 Temes de deliberació de l’Assemblea General de Terrassa. 

 Projecte de Bases. 

 

5E.II-0366 
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 1901 

 Unió Catalanista. 

 Junta Permanent y de delegats de l’any 1901. 

 Llista de la Junta permanent i de delegats comarcals i locals. 

 

Àlbum 8. 1902-1905. 5E.II-0367 a 5E.II-0421 

 

5E.II-0367 

 1902.01. Barcelona 

 Catalunya y Avant. 

 Vetllada literària musical en honor de la poetessa Agnès Armengol de Badia. Programa. 

 

5E.II-0368 

 1902.02. Sant Martí de Provençals. Barcelona 

 Crida als vehins de Sant Martí de Provensals. 

 Convocatòria per un Gran Aplech Catalanista de germanor per al dia 23 de febrer. 

 Firma: lo Consell Directiu, per l’Associació Catalanista Centre Catalunya. 

 

5E.II-0369 

 1902.03.15. Barcelona 

 Lliga Regionalista. 

 Carta impresa dirigida a Joseph Tarragó Nogués que no havia pogut votar per no estar en 

les llistes d’empadronament.  

 Firma: Ferran Agulló, secretari general. 

 

5E.II-0370 

 1902.04.21. Casa Pairal de Sitges 

 Monument al Doctor Robert. Alocussió. 

 Escrit dirigit a veïns i forasters amb motiu de la mort del Dr. Robert, per fer-li un 

monument. 

 Firma: Cayetá Bonaprés y Mestre i altres. 

 

5E.II-0371 

 [1902.04] 

 Tancat en homenatge á la memoria del Dr. Robert, Diputat per Barcelona. 

 Rètol. 

 

5E.II-0372 

 1902.05.03. Venècia 

 Españoles: 

 Protesta per l’elecció d’Alfons XIII com rei d’Espanya. 

 Firma: Carlos. 

 

5E.II-0373 

 1902.05.17. 

 A las personas de mon apreci. 

 Versos dictats per l’autor. 

 Firma: Pascual Torrent y Tallada. 
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5E.II-0374 

 1902.06.01. Barcelona 

 Unió Catalanista 

 Canvi de domicili de l’entitat. 

 Firma: Manel Rocamora, secretari. 

 

5E.II-0375 

 1902.06.14. Barcelona 

 Compañeros de Trabajo: 

 Crida als obrers a boicotejar la vinguda de Canalejas a Barcelona. 

 Firma: per la Comissió, José Font i altres. 

 

5E.II-0376 

 [1902] 

 Todos a la manifestación. 

 Defensa del rei Alfons XIII i de l’exèrcit per un escrit fet per Blasco Ibáñez. 

 

5E.II-0376 bis 

 1902-1903 

 Escuela Moderna. Enseñanza científica y racional. Segundo año Escolar 1902-1903. 

 Programa de pàrvuls, elemental i elemental superior. 

 

5E.II-0377 

 1903.01.01. Barcelona 

 Unió Catalanista. Junta Permanent. 

 Circular enviada a les entitats adherides a la Unió Catalanista fent recomanacions per a les 

pròximes eleccions a diputats a Corts. 

 Firma: Joseph Mª Roca. president i Frederich Pujolá y Vallés, secretari accidental. 

 Imprès dirigit al president de l’Associació Popular Regionalista. 

 

5E.II-0378 

1903.02.24. Sarrià 

Alcaldía Constitucional de Sarriá. 

Es donen a conèixer els Butlletins Oficials del Ministeri de la Governació i la Circular de 

la Direcció General de Sanitat, que dicten les disposicions per a la vacunació i revacunació 

de la verola. 

Firma: Joaquim Vallet. 

 

5E.II-0379 

 1903.03.02. Barcelona 

 Sr. D. 

 Crida als ciutadans perquè vagin a votar pels interessos de la Religió i la Pàtria, i es 

presenta una candidatura. També una versió castellana. 

 Firma: Delfí Artós i la resta de la candidatura. 

 

5E.II-0380 

 1903.05.03. Sarrià 
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 Ayuntamiento Constitucional de San Vicente de Sarriá. 

 Motius pels que s’oposa a agregar-se a Barcelona: Motius legals, econòmics, públics, 

morals. Observacions. 

 Firma: Joaquín Vallet, alcalde i Arcadi Camps, secretari. 

 

5E.II-0381 

 1903.03.26. Barcelona 

 ¡Catalans! 

 La Unió Catalanista convoca a anar al míting del dia 29 al Teatre Tívoli, per protestar pel 

Decret que pretén reformar el Notariat. 

 Firma: la Junta Permanent. Joseph Mª Roca (de Barcelona), president. Antoni de P. 

Capmany (de Sabadell), sots-president. Rafel Patxot y Jubert (de Sant Feliu de Guíxols), 

tresorer. Ernest Moliné y Brasés (de Barcelona), Frederich Pujulà y Vallés (de Palamós), i 

Candi Robert y Roura (de Canet de Mar), vocals. Manel Rocamora (de Barcelona), 

secretari. 

 

5E.II-0382 

 1903.03. Barcelona 

 A los Electores del Distrito 2º. 

 Presentació de la candidatura per a les pròximes eleccions provincials formada per Jaime 

Trabal y Martorell, Arcadio de Arquer i Ginés Codina y Sert 

 Firma: en representació dels Centres conservadors. Centre Català monàrquic i altres 

entitats: Manuel Planas y Casals i altres. 

 

5E.II-0383 

 1903.04.01. Barcelona 

 La Unió Catalanista al poble Catalá. 

 Protesta perquè els notaris no podran sortir de la Universitat Catalana sinó que hauran 

d’anar a Madrid. 

 Firma: la Junta Permanent: Joseph Mª Roca, etc. (de Barcelona) president, etc. 

 

5E.II-0384 

 1903.04. Barcelona 

 Als Electors del Districte nové. 

 Els autonomistes i independents del districte presenten una candidatura que els representi a 

les Corts. Són: Albert Rusiñol y Prats, Lluís Domènech y Muntaner, Lluís Ferrer-Vidal y 

Soler, Jaume Carner y Romeu, Ildefons Suñol y Casanovas. 

 Firma: Joan Climent Llonch i altres. 

 

5E.II-0385 

 1903.04. Barcelona 

 Barcelonins: 

 La Lliga Regionalista demana als catalans de Barcelona que vagin als comicis pel bé de 

Catalunya 

 Firma: Miquel A. Fargas, president, i Lluis Durán y Ventosa, secretari. 

 

5E.II-0386 

 1903.04. Girona 
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 Electors del Districte de Gerona. 

 Presentació de la candidatura de Joan Casas y Arxer per representar-los al Parlament 

espanyol. 

 Firma: Joaquim Botet y Sisó i altres. 

 

5E.II-0387 

 1903.04. 

 Als electors del Districte de Gerona: 

 Acceptació de Joan Casas y Arxer per presentar-se a diputat a Corts en les eleccions 

legislatives. 

 Firma: Joan Casas y Arxer. 

 

5E.II-0388 

 1903.06. Barcelona 

 Unión defensora del Socorro Mutuo. 

 Extracte dels Estatuts del Socorro Mutuo de l’Associació General Benèfica. 

 

5E.II-0389 

 1903.08.14. Barcelona 

 Molt senyor nostre: 

 Carta invitació feta per uns quants catalans de la dreta de l’Eixample, per formar un centre 

en aquesta part de Barcelona prenent com a referent les Bases de Manresa. 

 Firma: la Comissió Organitzadora. 

 

5E.II-0390 

 1903.09.11. Barcelona 

 El Centre Catalanista Republicá Nova Cathalònia. 

 Proclama la bandera republicana dins el camp del catalanisme. 

 Firma: el Consell Directiu: B. Tona Xiberta, president i altres. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931. 

 

5E.II-0391 

 1903.09. Barcelona 

 Als Cataláns: 

 El Foment Autonomista Català uneix la seva veu a les reivindicacions de Catalunya. 

 Firma: el Consell Directiu: Joseph Girona, president i altres 

 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 

5E.II-0392 

 1903.10.17. Barcelona 

 Aplech Catalanista 

 Demana l’assistència a la sessió inaugural de curs el dia 24 d’octubre. 

 Firma: Lluís Poch, secretari. 

 

5E.II-0393 

 1903.10. Premià de Mar 

 Catalans: 
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 El Consell directiu de l’Associació Catalanista Premià de Mar, protesta per un míting fet a 

Premià per gent forastera que es digueren representants de Lerroux. 

 Firma: Joseph Fontcuberta, president, i Antoni Costa, secretari. 

 

5E.II-0394 

 1903.10. Barcelona 

 Lliga Regionalista. 

 La delegació del Districte Sisè de la Lliga Regionalista, es dirigeix a la ciutadania perquè 

vagin a votar la seva candidatura en les properes eleccions municipals. 

 Firma: Albert Rusiñol, president, i Lluis Durán y Ventosa, secretari. 

 

5E.II-0395 

 1903.11.06. 

 Electors del Districte Quint. 

 La Comissió Electoral del Districte presenta la candidatura de Roman Macaya y Sanmartí i 

Ignasi Peris y Galés, per a les eleccions municipals. 

 Firma: la Comissió electoral del districte. 

 

5E.II-0396 

 1903.11. Barcelona 

 Al Pueblo Republicano: 

 Presentació de la candidatura del Partit Republicà Progressista per a les eleccions 

municipals. 

 Firma: José A. Mir y Miró, president, i Federico Lluch, sots secretari. 

 

5E.II-0397 

 1903.11. Arenys de Mar 

 Compatricis: 

 Els candidats regidors elegits pel Consell General del Centre Catalanista, accepten la seva 

elecció per a les eleccions municipals. 

 Firma: Carles Xena y Sala, obrer, i Joseph Valeta d’Arquer, advocat i propietari. 

 

5E.II-0398 

 1903.12. Barcelona 

 La Universitat Catalana. 

 La revista de La Universitat Catalana es tornarà a publicar en la seva manera autònoma. 

Presenta el programa i un full de subscripció. 

 Firma: Cebrià Montoliu, director. 

 

5E.II-0399 

 1904.01.20. Barcelona 

 Catalans de Barcelona. 

 Protesta del Comitè de Defensa Social per la supressió de subvencions tradicionals a 

algunes festes religioses, fetes per la Comissió de Governació del Municipi. 

 Firma: Alexandre Mª Pons, president. Joseph O. Canals, sots-president 1
er

. Enrich Sagnier, 

sots-president 2
on

. Joseph Parellada, secretari. Miquel Casals y Gambús, sots-secretari. 

Joan Alandí, tresorer. Alvar Mª Camin y Lopez; Lluis Barnola; Lluís de Dalmases; Joan 

Llimona; Lluís Cirera i Gaietá Pareja, vocals. 



 

 

| 62 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 

5E.II-0400 

 1904.01. Barcelona 

 Associació Popular Catalanista. 

 Invitació per a la conferència que donarà el filòleg Mossèn Antoni Mª Alcover, sobre el 

Diccionari de la Llengua Catalana. 

 

5E.II-0401 

 1904.04.24. Barcelona 

 Progrés autonomista 

 El Consell Directiu de l’entitat comunica l’obertura del seu estatge. 

 

5E.II-0402 

 1904.04. Barcelona 

 Benvolgut senyor: 

 Amb motiu de què en Joan Maragall va deixar de formar part de la redacció del Diario de 

Barcelona, va aparèixer en la revista Catalunya del 30 de juliol de 1903, un article amb el 

títol: “Homenatge a En Joan Maragall”. Ara la revista Catalunya, proposa recollir en un 

volum les poesies de Maragall i s’invita a una reunió amb representants de la premsa 

catalanista. El coordinador serà Manel Duran Duran. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0403 

 1904.05.22. Barcelona 

 Protesta presentada á la Assamblea General de la Unió Catalanista. 

 Els infrascrits, delegats per l’Assemblea General de la Unió Catalanista que s’ha de 

celebrar el dia 22 i 23 de maig a Barcelona, protesten per la formació i renuncien a prendre 

part en les deliberacions. 

 Firma: Joan J. Permanyer i altres. 

 

5E.II-0404 

 1904.05. Barcelona 

 Unió Catalanista. Assamblea general de Delegats, que’s celebrará á Barcelona’ls días 

22 y 23 de maig de 1904. 

 Declaració de la Junta Permanent que serà sotmesa a aprovació en l’Assemblea. 

 Firma: el delegat. 

 

5E.II-0405 

 1904.08. 

 Progrés Autonomista. 

 Constituït el Progrés Autonomista, es dirigeix als catalans per assolir l’Autonomia integral 

de Catalunya, contribuint a enfortir la causa del Nacionalisme Català. 

 Firma: J. Grant y Sala, president i altres. 

 

5E.II-0406 

 1904. Barcelona 

 Aduanas. 
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 Segona carta oberta referent a les defraudacions de la de Barcelona. Interessant per al 

Cònsol d’Itàlia i els Armadors italians. 

 Firma: Juan Prats. 

 Fons: Antoni Bulbena 1931 

 

5E.II-0407 

 1905.03.07. Barcelona 

 Comité provincial Republicano Progresista á sus correligionarios: 

 El Partit Republicà Progressista no participa en la candidatura presentada per el de la Unió 

Republicana i per tant deixa en llibertat els seus adeptes per votar els candidats més 

propers als ideals de la Revolució i la República. 

 Firma: Francisco Ortiz, president, i Luis Martínez, secretari. 

 

5E.II-0408 

 [1905].06.08. 

 Suplement gratis al nº del 8 de juny. ¡Cu-Cut! 

 Reproducció de l’article pel que es creu va ser denunciat, titulat: “Carregats de rahó” 

 

5E.II-0409 

 1905.06. Barcelona 

 Comissió Executiva de la Festa Nacional Catalana. 

 La Comissió invita a celebrar la Festa Nacional de Catalunya al Passeig del Desert del 

poble de Sarrià, el dia 22, diada de Corpus. 

 Firma: [Bertran] 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0410 

 [1905.06] 

 Als Catalans. 

 Crida a celebrar la Festa Nacional Catalana el dia de Corpus. 

 Firma: Domingo Martí y Juliá, per la Unió Catalanista, i moltes altres entitats. 

 

5E.II-0411 

 1905.07. Igualada 

 Suplement al número 10 de Nova Llevor. Al Poble d’Igualada y sa Comarca. 

 Resum de la conferència donada pel president de la Unió Catalanista, el Dr. Domingo 

Martí i Julià, al Centre Autonomista d’Igualada, el dia 8 de juliol. 

 

5E.II-0412 

 1905.09.03. Barcelona 

 A los electores: 

 Crida del Foment del Treball Nacional a elegir els que satisfacin les aspiracions de la 

nostra cultura i el foment del nostre treball 

 Firma: M. Marquès, president. 

 El full és doble, en castellà i en català. 

 

5E.II-0413 

 1905.09.04. Barcelona 



 

 

| 64 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Comissió organisadora pera Commemorar la data del 11 de setembre de 1714. 

 Acords presos per la celebració. 

 Firma: Unió Catalanista. Lliga Regionalista. Catalunya Federal. Ateneu Obrer del Districte 

Segon. Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. 

 

5E.II-0414 

 1905.08. Barcelona 

 Trabajadores. 

 Crida dels barbers dirigida als barbers de Sant Martí per assistir al míting en el que es 

demanarà treballar solament catorze hores diàries, enlloc de quinze, setze, disset, inclús 

vint que s’estan treballant actualment. 

Firma: la Comissió d’atur. 

 

5E.II-0415 

 1905.09.01. Barcelona 

 Molt senyor nostre: 

 Carta dirigida als ciutadans perquè votin la candidatura presentada per la Lliga 

Regionalista. 

 Firma: Albert Rusiñol, Enrich Prat de la Riba i altres. 

 

5E.II-0416 

 [1905.09.05] 

 Tancat per la mort dels ignossents á causa del repugnan atentat á la Rambla de las 

Flors. Protesta la Ciutat de Barcelona. 
 Esquela mortuòria d’una fàbrica de sobres, llibres ratllats, etc. 

 

5E.II-0417 

 1905.09.27. Sant Andreu de Palomar 

 Andreuenchs: 

 El Centre Popular Catalanista invita al míting inaugural del nou domicili. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-0418 

 1905.11.05. Barcelona 

 Molt senyor nostre: 

 La Lliga Regionalista demana el vot per a la següent candidatura: Albert Rusiñol, president 

de la Lliga Regionalista, i Ignasi Girona i Frederich Rahola, diputats per Barcelona. 

 Firma: Enrich Prat de la Riba, Marquès de Camps, Raymond d’Abadal i altres. 

 

5E.II-0419 

 1905.11.06. Barcelona 

 Segundo Distrito Municipal. 

 El Partit de la Unió Republicana, demana el vot per Luís Callén Corzán i Juan Batlle Horta 

per a les eleccions del dia 12 de novembre. 

 Firma: per la Junta de Districte, el president accidental Pablo Jové i altres. 

 

5E.II-0420 

 1905.11.10. Barcelona 
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 Elecciones Municipales Distrito 2º. 

 La Comissió demana el vot per a la candidatura de Jaime Miró y Farré, comerciant i 

propietari. 

 

5E.II-0421 

 1905. Ciutat de Mallorca 

 Carta per convocar a celebrar un Congrés als amants de la llengua catalana, i poder 

constituir una Junta Organitzadora del Congrés. Llista de temes pensats. 

 Firma: Antoni Mª Alcover, prevere. 

 

Àlbum 9. 1906-1909. 5E.II-0422 a 5E.II-0465 

 

5E.II-0422 

 1906.03. Barcelona 

 Solidaritat Catalana. Comissió organisadora. Catalans: 

 Agraïment per parar una llei votada pel Parlament i sancionada per la Corona per ofegar 

l’ideal de llibertat que batega a Catalunya. Crida a una manifestació d’homenatge públic 

 Firma: Duch de Solferino. Joseph Roca y Roca. Francesch Cambó i altres. 

 

5E.II-0423 

 1906.04. Barcelona 

 Seté centenari de la santa vocació del Pare Sant Francesch. 

 S’organitza una romeria a la Misericòrdia de Canet. 

 Firma: Comissió de Barcelona, Badalona, Mataró, Arenys de Mar, Blanes, Calella, Pineda 

i Canet. 

 

5E.II-0424 

 1906.04.18. Barcelona 

 A los monárquicos de Barcelona. 

 Es demana una contribució econòmica per fer un regal al rei amb motiu del seu casament 

amb la princesa Victòria de Battenberg.  

 Firma: Emilio Vidal Ribas, president i altres. 

 

5E.II-0425 

 1906.05.16. Barcelona 

 Estudiants!! 

 Crida a manifestar-se a favor dels diputats i senadors que van combatre el Projecte de Llei 

de les Jurisdiccions.  

 Firma: Asociación Escolar Republicana. Agrupació Escolar Robert. 

 

5E.II-0426 

 1906.08.31. 

 Comissió benèfica de l’Unió Catalanista. La Reixa. 

 Estatuts de la Comissió benèfica de la Unió Catalanista, La Reixa. 

 Firma: Joseph Soronellas y Brosé, president i Ll. Manau y Avellanet, secretari. 

 

5E.II-0427 

 1906.09. Barcelona 
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 Als joves autonomistas. 

 Es vol fundar una entitat dirigida als joves per formar-los artísticament i políticament. 

 Firma: A. Laporta, J. Borotau, J. Raventós i altres. 

 

5E.II-0428 

 1906.10.02. Burgos 

 Acción popular. Documento importante. Leedlo… 

 Escrit dirigit al president del Consell de ministres, per evitar que es vulnerin els drets de 

l’Església. 

 

5E.II-0429 

 1906.10.18. Barcelona 

 Ciutadans: 

 Crida per assistir al míting que la Solidaritat Catalana convoca al poble de Catalunya i 

evitar qualsevol desordre. 

 Firma: Joseph Roca y Roca. Francesch Cambó. Miquel Junyent i altres. 

 

5E.II-0430 

 1906.11. Barcelona 

 Círcol Regionalista de Sant Jordi. Comitè d’acció política. 

 El Regionalisme destja federar totes les associacions catòliques regionalistes de Catalunya. 

Per aquest motiu s’envia una carta perquè signin un Manifest que es dirigirà al Poble 

Català convocant-los a una Assemblea. 

 Firma: Joan Balanzó i altres. 

 

5E.II-0431 

 [1906]. Barcelona 

 Comisión Diocesana Barcelona. Fundación de Misas. 

 Instruccions per fundar un número de misses. 

 Firma: Manuel Mª d’Alós, prevere i Manuel Barguñó, prevere. 

 

5E.II-0432 

 1907.02.20. Barcelona 

 Solidaritat Catalana. Comissió organisadora. 

 Recomanació per anar a votar en les eleccions provincials. 

 Firma: Duch de Solferino i altres. 

 

5E.II-0433 

 1907.04. Barcelona 

 Solidaritat Catalana. Comissió organisadora. 

 Recomana votar una candidatura determinada. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0434 

 1907.06.27. 

 El Ayuntamiento á los vecinos de Barcelona. 

 Acord pres per l’Ajuntament de Barcelona de protestar pel projecte de llei que vol 

augmentar les càrregues del contribuent. 
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5E.II-0435 

 1907.06. Caldes de Montbui 

 A las personas caritativas. 

 L’església de Caldes ha quedat bastant destruïda pel foc. Es demana als habitants de 

Caldes de Montbui, residents i no residents, una ajuda per a la reconstrucció. 

 Firma: Joan Alemany, prevere, rector i altres. 

 

5E.II-0436 

 1907.07. 

 Associació Nacionalista Radical. Al poble de Sant Martí [ de Provençals]. 

 Els joves de la barriada s’uneixen per defensar els seus ideals. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-0437 

 1907.10.17. Barcelona 

 L’Unió Catalanista. Als Catalans: 

 Anima als catalans a no defallir en les malvestats de la naturalesa. 

 Firma: per la Junta Permanent, D. Martí y Julià, president, i Antoni Sansalvador, secretari. 

 

5E.II-0438 

 1907. Barcelona 

 Lliga Espiritual de Ntra. Sra. de Montserrat. 

 Invocacions a la Regina de Catalunya. Es demanen adhesions a la Lliga Espiritual de 

Nostra Senyora de Montserrat. 

 Firma: el president de la Lliga de Nostra Senyora de Montserrat i el rector de la parròquia 

dels Sants Just i Pastor. 

 

5E.II-0438 bis 1 

 [1907] 

 El Descamisado. 

 Anunci de la revista que va començar a sortir el dia 10 de juny de 1906. El número 59 és 

del 19 de juliol de 1907, surt divendres i val 5 cèntims. 

 

5E.II-0438 bis 2 

 [1907] 

 Al poble de Valencia. Al pueblo de Valencia. 

 Explica els motius pels que s’ha suspès la visita que els autonomistes catalans volien fer a 

la terra valenciana. La suspensió ha vingut del Govern per boca del governador de 

Barcelona. 

 En català i en castellà. 

 Firma: J. Casas Carbó, J. Roig y Buxeres, M. Planas y Escubós i V. Bisbal, per la 

Comissió Organitzadora. 

 

5E.II-0439 

 [1908.02.24] 

 Oficina Electoral Central Regionalista. Madrid. 
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 S’envia a Madrid una relació de les Oficines Electorals de Barcelona, per facilitar l’emissió 

del vot en les eleccions a diputats a Corts del 24 de febrer. 

 

5E.II-0440 

 1908.03.05. Barcelona 

 Als Catolichs Barcelonins. 

 Fa referència a l’educació mixta en la instrucció primària que seria antipedagògica. 

 Firma: la Comissió Executiva. Marqués de Pascual i altres. 

 El text està contingut en dos fulls. 

 

5E.II-0441 

 1908.03.11. Barcelona 

 S. M. el Rey en Barcelona. 

 Vinguda del rei a Barcelona. 

 

5E.II-0442 

 1908.04.27. 

 Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat. 

 Fundada l’any 1899 pel Dr. Torras i Bages, necessita revifar el seu esperit català, i es 

demanen nous socis. 

 Firma: Ricart Permanyer, ex-president, i altres. 

 

5E.II-0443 

 1908.08.18. Barcelona 

 Alcaldía de Barcelona. 

 Circular del director de l’Institut Geogràfic i Estadístic, per regularitzar a tot el país el 

sistema mètric decimal de Pesos i Mesures. L’Alcaldia de Barcelona vol que s’apliqui el 

més aviat possible. 

 Firma: Alberto Bastardas y Sampere, alcalde accidental. 

 

5E.II-0444 

 1908.09.11. Barcelona 

 Als catalans. 

 Es funda l’Associació Catalana de Beneficència adherida a la Unió Catalanista. 

 Firma: Vicens A. Ballester, president. Josep Catarineu, tresorer. Manuel Pagès, secretari. 

 

5E.II-0445 

 1908.04. Barcelona 

 Sr. Director del Diario de Barcelona. 

 Fa referència a un escrit de Teodoro Baró del 22 de març que es titula “Ambiente de 

anarquía”. 

 Firma: Pedro Continuador de la Obra de Jesús (antes Jesuita Blanco). 

 

5E.II-0446 

 1909.01.29. Barcelona 

 Ciutadans: 

 El Centre Moral Instructiu de Gràcia convoca assistir a un míting a favor dels interessos 

socials i religiosos. 
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 Firma: Gayetá Pareja Novelles, president. i Francesch Rovira Carol, secretari. 

 

5E.II-0447 

 1909.01. El Bruc 

 Protesta del poble del Bruch contra la erecció del Monument de sos héroes á 

Montserrat. Espanyols: 

 El monument s’ha d’erigir al poble del Bruc. 

 Firma: el poble del Bruc i 462 firmes més. 

 

5E.II-0448 

 1909.02. Barcelona 

 Alocución de la Junta organizadora de la conmemoración del primer centenario de la 

Guerra de la Independencia en Barcelona. 

 Firma: la Junta d’honor formada pels càrrecs oficials i la Junta directiva:José Gasia, 

president i canonge, i altres. 

 

5E.II-0449 

 1909.04.19. Barcelona 

 Cámara Mutua de la Propiedad declarada Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. 

 La Junta Directiva de la Cambra Mútua ha demanat als que en formen part, que tinguin 

intervenció activa en les eleccions del dia 2 de maig per designar els nous consellers. 

 Firma: José Gassó y Martí, president, i José Mª Brugada, secretari general. 

 

5E.II-0450 

 1909.04.19. Barcelona 

 Declaración de los Centros Comerciales Hispano-Marroquíes sobre la eliminación del 

idioma y de la moneda española en las subastas del Gobierno marroquí. 

 Defensa del caràcter oficial que la moneda espanyola ha tingut sempre al Marroc. 

 Firma: Adolfo Alegret, secretari. 

 

5E.II-0451 

1909.04.23. Barcelona 

 Manifiesto Electoral. 

 Dirigit als barcelonins per les eleccions municipals del 2 de maig. Per realitzar el programa 

municipal, s’ha creat un Comitè de Defensa Social que proposa una candidatura 

d’administració. 

 Firma: Enrique Sagnier Villavecchia i altres. 

 

5E.II-0452 

 1909.04.24. Barcelona 

 Molt senyor nostre: 

 Per a les eleccions del dia 2 de maig, el districte sisè municipal presenta la candidatura de 

Sixte Quintana Tuset, del comerç, i Joan Vallés y Pujals, advocat. 

 Firma: per l’Ateneu Autonomista del Districte Sisè, la Junta Directiva i la Secció Política. 

 

5E.II-0453 

 1909.04.29. Barcelona 

 Republicans de Barcelona: 
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 Defensa del vot per a la Candidatura Autonomista Republicana. 

 Firma: la Comissió Executiva. 

 

5E.II-0454 

 1909.04. Barcelona 

 ¡A votar! 

Defensa votar “la candidatura administrativa de conjunción de las derechas”. 

Firma: Antonio Goytisolo i altres. 

 

5E.II-0455 

 1909.11.17. Barcelona 

 Electors del Districte 1er. Provincial. 

 Presentació de la Candidatura de la Lliga Regionalista: Ramon Albó, Francesch Cambó, J. 

Puig i Cadafalch, diputats a Corts per Barcelona. El Marquès d’Alella, el Marquès de 

Camps, senadors per Barcelona. 

 Firma: Raymond d’Abadal, president i J. Vallés y Pujals, secretari. 

 

5E.II-0456 

 1909.10.17. Barcelona 

 Eleccions de Diputats Provincials. 

 Presentació de la candidatura de dretes: Marcelino Coll y Brugada, Ramón de Fors y de 

Cuenca i Juan Mon y Bascós. 

 Firma: la Junta provincial Carlina. El Centre Monàrquic Conservador. El Comitè de 

Defensa Social. La Junta Provincial Integrista. 

 

5E.II-0457 

 1909.10.17. Barcelona 

 Elecciones de Diputados Provinciales. 

 Versió castellana del full 5E.II-0456. 

 

5E.II-0458 

 [1909.10] 

 Frases contra el partit conservador: Dato, Maura etc. 

 

5E.II-0459 

 1909.12.04 Barcelona 

 Nacionalistes Republicans: 

 Es demana el vot per a David Ferrer y Vallés. 

 

5E.II-0460 

 1909.12.04. Barcelona 

 A los electores del Distrito 6ª. 

 El Partit Liberal ha designat Juan Bassa com a candidat en les eleccions municipals del dia 

de 12 de desembre. Presenta el seu programa. 

 Firma: Juan Bassa. 

 

5E.II-0461 

 1909.12.11. Cabrils 
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 Poble de Cabrils: 

 Designació d’una candidatura i el seu manifest. 

 Firma: Andreu Casanovas Vives, Manel Tolrá Comas i Josep Carbonell Coll. 

 

5E.II-0462 

 1909.12. 

 Manifiesto del Centro Monárquico Conservador. 

 Dirigit als electors de Barcelona. 

 Firma: G. de Boladeres, president. 

 

5E.II-0463 

 [1909] 

 Candidatura Autonomista Republicana. 

 Presentació de candidatura i mesa electoral per votar. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0464 

 [1900-1909 Barcelona] 

 Ilustració Catalana. Barcelona. 

 La revista Ilustració Catalana vol dedicar un dels seus números extraordinaris a una 

comarca, i demana col·laboració per realitzar-lo a través d’una carta. 

 Firma: Fran[cesc] Matheu. 

 

5E.II-0465 

 [1900-1909]. Barcelona 

 Lo President de la Unió Catalanista, saluda á 

 Imprès 

 

Àlbum 10. 1910-1912. 5E.II-0466 a 5E.II-0517 

 

5E.II-0466 

 1910.04.01. Barcelona 

 Sr. D. 

 Candidatura que presenta la Unió Federal Nacionalista Republicana: Josep Mª Vallès y 

Ribot, Lluís Zulueta y Escolano, Pere Corominas y Montaña, Carles M. Soldevila y 

Boixader, Josep Tarruella Albareda. 

 Firma: Jaume Carner, Eusebo Corominas i altres. 

 

5E.II-0467 

 1910.04.30. Torelló 

 Electors de Torelló. 

 Es demana el vot a diputat per al Sr. Ròmul Bosch y Alsina. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0468 

 1910.05.01. Barcelona 

 A los Electores de la Circunscripción de Barcelona. 
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 Candidatura de diputat a Corts de Magín Sandiumenge, Mariano Fortuny, Marqués de 

Sentmenat, Conde de Santa María de Pomés i Eusebio Díaz, presentada per diverses 

entitats i el seu manifest. 

 Firma: els representats de les entitats: el Duque de Solferino, president de la Junta 

Regional Tradicionalista. Guillermo de Boladeres, president del Centre Monàrquic 

Conservador. Luis de Dalmases, president del Comitè de Defensa Social. José de 

Requesens, president del Círcol Regionalista de Sant Jordi. 

 

5E.II-0469 

 [1910] 

 ¡Barceloneses! 

 Es demana als catòlics adherir-se als actes de celebració per la canonització de Sant Josep 

Oriol, dels dies 3 a 14 de maig. 

 

5E.II-0470 

 1910.05.07. 

 Los Católichs de la Lliga. 

 Full publicat per alguns catòlics pertanyents a la Lliga i repartit a les portes dels temples. 

Reproduït a la Gaceta de Catalunya del 7 de maig de 1910. 

 

5E.II-0471 

 1910.05.08. 

 Elección de Diputados à Cortes del dia 8 de mayo de 1910. 

 Butlleta de vot del terme municipal de Barcelona. 

 Firma: el president de la Mesa. 

 

5E.II-0472 

 1910.05.27. Barcelona 

 Excmo. Señor. 

 Recurs dirigit al governador civil de la província de Barcelona, per Manuel Font y Torné, 

Antonio Segura y García i Jaime Hill y Feliu. 

 

5E.II-0473 

 [1910.05.] 

 Lliga Regionalista. Barcelona. 

 Candidatura de la Lliga: en Raymond d’Abadal, en Francesch Cambó, en Carles de Camps, 

en Joseph Puig y Cadafalch, en Narcís Verdaguer y Callís.  

 Firma: la Lliga Regionalista. 

 

5E.II-0474 

 1910.05. Barcelona 

 Tradicionalistas catalans! 

 La Joventut Tradicionalista de Barcelona convida a un Aplec a Montalegre el dia 22 de 

maig, per homenatjar als Requetès de Catalunya. 

 Firma: Bartomeu Trias i altres. 

 

5E.II-0475 

 1910.06.02. Barcelona 
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 Lliga Regionalista. 

 Carta dirigida a Narcís Serra agraint la tasca d’interventor en les eleccions del 8 de maig. 

 Firma: R. d’Abadal, president, i Vallès i Pujadó, secretari. 

 

5E.II-0476 

 1910.06.26. Barcelona 

 Católicos Barceloneses: 

 Els Ordes i Congregacions religiosos es senten amenaçats pel Govern perquè creu que són 

excessius en número. La Junta Diocesana d’Acció Catòlica convoca a un míting per al dia 

3 de juliol. 

 Firma: Francisco de P. Mas, canonge magistral, director i altres. 

 

5E.II-0477 

 1910.07.20. Barcelona 

 El Sindicato Musical de Cataluña á la Empresa del Teatro del Bosque. 

 La suspensió de les funcions d’òpera en el Teatre del Bosque, són per conveniència 

econòmica de l’Empresa, no per culpa del Sindicat Musical de Catalunya. 

 Firma: la Junta Directiva del Sindicat Musical de Catalunya. 

 

5E.II-0478 

 1910.08.08. Roma, Palau de la Sagrada Congregació de Sagraments. 

 Decreto sobre la edad para hacer la Primera Comunión. 

 Es considera als volts dels 7 anys que és quan es té ús de raó. 

 Firma: D. Cardenal Ferrata, prefecte i Ph. Giustini, secretari. 

 

5E.II-0479 

 1910.09.10. Barcelona 

 Orfeó Montserrat del Centre Moral Instructiu de Gracia. 

 Porten la bandera de l'entitat a Montserrat el dia 24. 

 

5E.II-0480 

 1910.08.25. Caldes de Malavella 

 Católichs Selvatans: 

 Convit a tota la comarca per anar a un aplec al Santuari de Sant Maurici de Caldes de 

Malavella, el dia 28. 

 Firma: Joseph Noguera, ex diputat provincial, president i altres. 

 

5E.II-0481 

 1910.09.05. Barcelona 

 Ciudadanos: 

 Convocatòria a Propietaris i Obrers, per protestar que l’Ajuntament vol entregar a un 

monopoli la neteja i recollida d’escombraries. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0482 

 1910.08.08. Sant Feliu de Guíxols 

 Conciutadans: 

 Festa per celebrar el triomf del diputat Salvador Albert. 
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 Firma: la Comissió Electoral. 

 

5E.II-0483 

 1910.09.11. 

 11 setembre 1714. 

 Commemoració de la pèrdua de les llibertats de Catalunya. Notes històriques des del 3 

d’agost de 1713 fins al 16 de gener 1716, tretes de l’obra de Sanpere i Miquel “Fin de la 

Nación Catalana”. 

 

5E.II-0484 

 1910.11.11. Barcelona 

 El nuevo proyecto de presupuestos del Ministro de Hacienda y el Sindicato de 

Propietarios de Barcelona. 

 Escrit dirigit al president del Congrés de Diputats pel Sindicat d’Associacions de 

propietaris de Barcelona, el seu Eixample i pobles agregats. 

 Firma: José Domènech y Estapá, president, i Jaime Amer, secretari. 

 

5E.II-0485 

 1910.12. 

 La traída de aguas. “Escucha y no pegues”. Á la opinión. 

 Defensa de Gonzalo de Rivas a qui s’ha concedit el proveïment d’aigua de Barcelona, per 

la campanya política en contra desvirtuant la veritat. 

 Firma: Gonzalo de Rivas. 

 

5E.II-0486 

 1910.12. Barcelona 

 Consejo Provincial de Agricultura y Ganadería de Barcelona. 

 Escrit dirigit als agricultors i ramaders. El motiu és que per Reial Decret de 17 de maig de 

1907 es van dissoldre els antics Consells d’Agricultura, Indústria i Comerç i es van crear 

noves Institucions a les que desitgen un bon encert. I agraeixen a les Corporacions i 

Entitats que els van elegir. 

 Firma: Guillermo de Boladeres, president i altres. 

 

5E.II-0487 

 1911.01.19. Barcelona 

 A los católicos catalanes. 

 Es demanen ajudes per al diari El Correo Catalán, per poder-lo actualitzar i perquè pugui 

continuar les seves campanyes religioses com un rotatiu modern. 

 Firma: Cayetano de Barraquer, canonge xantre i altres 

 

5E.II-0488 

 1911.01.21. Esplugues de Llobregat 

 Habitants del poble d’Esplugas. 

 Es comunica que s’exposen al públic durant vuit dies a la Casa Comunal, els comptes 

aprovats de la construcció de les Escoles Públiques Municipals de l’Ajuntament. 

 Firma: Joan Tinturé i altres. 

 

5E.II-0489 
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 1911.02.20. Barcelona 

 Al poble Catalá. 

 Escrit de protesta de la Comissió de Propaganda i Acció Política de la Joventut Catalanista. 

 Firma: Francisco Bonet i altres, amb la conformitat de la Junta Directiva de Joventut 

Catalanista: Remigi Juncá, president, i Enrich Panadès, secretari. 

 

5E.II-0490 

 1911.03.04. Barcelona 

 Campaña pro derogación ley jurisdicciones. Comisión Ejecutiva. 

 S’organitzen actes per a la derogació de la llei durant tot el mes de març i sobretot un per al 

dia 26. La Comissió Executiva convoca una reunió el dia 17. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0491 

 1911.03.31. Barcelona 

 La Associació Protectora de la Ensenyansa Catalana, als catalans. 

 Es demana col·laboració per a tota iniciativa que ajudi a la llengua catalana i el seu 

ensenyament. I també socis nous per a l’Associació. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-0492 

 1911.05.01. Barcelona 

 Comisión Capitular para la construcción de un sepulcro destinado al Emmo. 

Cardenal Casañas. 

 Carta impresa dirigida a José Mas, prevere, beneficiat, per demanar ajuda per construir un 

sepulcre al que fou cardenal bisbe de la diòcesi. 

 

5E.II-0493 

 1911.05.18. Barcelona 

 Campaña de saneamiento social. 

 Convocatòria a un míting al Teatre Principal per protestar públicament pel vici i corrupció 

que hi ha a Barcelona. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0494 

 1911.06.01. Barcelona 

 Ciutadans: 

 L’entitat Catalunya Nova i l’Ateneu de l’UFNR del districte 3
er

 organitzen una tómbola i 

demanen participació. 

 Firma: la Comissió organitzadora. 

 

5E.II-0495 

 1911.06.04. Sabadell 

 Al Centre Catalá de Sabadell. 

 Poesia d’Agnès Armengol de Badia, en el vint-i-cinquè aniversari de la fundació de 

l’entitat Catalanista més antiga de Catalunya. 

 Firma: Agnès Armengol de Badia. 
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5E.II-0496 

 1911.06. Barcelona 

 A las señoras de Barcelona. 

 El Sindicat Barcelonès de l’Agulla denuncia que hi ha tallers que no respecten el descans 

dominical i fan treballar al personal. 

 Firma: Dolores Bardají, secretària, i Julia Comelerán, presidenta. 

 

5E.II-0497 

 1911.07. Monistrol 

 Una velada á las 3 de la tarde. 

 Presentació al públic del Grup d’estudis politico-socials. 

 Firma: Grupo de estudios político-sociales. 

 

5E.II-0498 

 1911.08.14. Barcelona 

 L’Unió Catalanista y la Mancomunitat 

 Manifestacions de la Junta Permanent de la Unió Catalanista, en representació de les 

Entitats, Periòdics i Socis individuals que la constitueixen. 

 Firma: D. Martí y Juliá, president, i S. Millet y Millet, secretari. 

 

5E.II-0499 

 1911.08.14. Monistrol de Montserrat 

 Festa Tradicionalista en Monistrol de Montserrat el diumenge 20 d’agost de 1911. 

 Convocatòria a un míting. 

 Firma: Mateu Viladoms i altres. 

 

5E.II-0500 

 1911.08. 

 Contadores de agua. 

 L’Ajuntament de Barcelona aconsella per motius sanitaris, treure els dipòsits d’aigua de les 

cases i posar comptadors d’aigua individuals. 

 Firma: Francisco Fenosa. 

 

5E.II-0501 

 1911.09.11. Barcelona 

 Lo cap d’en Josep Moragas. 

 Composició poètica d’Angel Guimerà. 

 Firma: Àngel Guimerà. 

 

5E.II-0502 

 191.09. Barcelona 

 Asociación de la Dependencia Mercantil. 

 Realització d’un pla d’estudis per al curs 1911-1912. 

 Firma: J. Ventura Ribera, president, i Martín Llorens, secretari. 

 

5E.II-0503 

 1911.10.28. Sabadell 
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 El que suscribe Pedro A. López para candidato democrático y administrativo por los 

distritos 2
º
y 5

º
. 

 Programa de les millores que pensa fer a Sabadell. 

 Firma: Pedro A. Lopez. 

 

5E.II-0504 

 1911-10. Barcelona 

 Unió Federal Nacionalista Republicana del Districte II. 

 El Centre d’Esquerra Catalana, presenta un qüestionari per facilitar informació dels 

Federals Nacionalistes Republicans del Districte II Municipal, per les millores que haurà 

de defensar el seu regidor a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

5E.II-0505 

 1911.11.01. Barcelona 

 Alocució ab motiu de la construcció del Primer Misteri de Glòria en la montanya de 

Montserrat. 

 Text de presentació del misteri del Rosari Monumental. 

 Firma: H. Puig y Sala, president, i J. Feliu, secretari. 

 

5E.II-0506 

 1911.11. Barcelona 

 Sr. D. 

 El Directori Municipal de l’UFNR, d’acord amb les Juntes de districte respectives, 

presenten una candidatura de l’Esquerra Catalana. 

 

5E.II-0507 

 1911.12. Girona 

 Contra el Reial Decret de Notaries. 

 Convocatòria per anar a un míting de protesta perquè es volen centralitzar a Madrid les 

oposicions a Notaries. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0508 

 1911. Barcelona 

 Asociación de la Dependencia Mercantil. 

 Proposta del Gremi de Drogues per millorar les condicions de treball dels dependents. 

 Firma: Eduardo Geli y Massanet, secretari, i J. Ventura Ribera, president. 

 

5E.II-0509 

 1912.03. Barcelona 

 Primer Congreso Español de Higiene Escolar. 

 Es proposa per millorar les condicions sanitàries de les escoles. Programa. 

 Firma: Manuel Mer y Güell, president, i Jorge M. Anguera de Sojo, secretari. 

 

5E.II-0510 

 1912.06.27. Barcelona 

 Alocució. Als Cossos de Portants del Sant Cristo y á les Associacions del Via-Crucis 

de Catalunya. 
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 Crida a les Associacions del Vía Crucis, per construir la Novena Estació del de Montserrat. 

 Firma: Dr. Esteve Monegal, prevere, president de la Junta general i altres. 

 

5E.II-0511 

 1912. Pasqua Florida. Vic 

 II Centenari de la mort den Bach de Roda. 

 Crida als catalans per commemorar els fets d’en Bach de Roda i els seus companys 

d’infortuni. 

 Firma: la Comissió Executiva. 

 

5E.II-0512 

 1912.09. Barcelona 

 Sometent Armat de La Salut. 

 Benedicció de la bandera del Districte al Parc de la Salut. 

 

5E-II-0513 

 1912.09.11. Barcelona 

 Catalans! 

 Text per commemorar l’11 de setembre. 

 Firma: editat pel Grop (sic) Catalanista La Devantera. 

 

5E.II-0514 

 1912.09.11. Barcelona 

 Nacionalistes. 

 Es demana assistir a l’Assemblea de la Unió Catalanista que es celebrarà a Tarragona el 

mes d’octubre. 

 Firma: D. Martí y Julià i altres. 

 

5E.II-0515 

 1912.09.11. Barcelona 

 Unió Catalanista. Junta permanent. 

 Convocatòria a una Assemblea i que es nomeni un delegat. 

 Firma: D. Martí y Julià, president, i J. Rodergas y Calmell, secretari. 

 

5E.II-0516 

 1912.09.11. Barcelona 

 Unió Catalanista. Junta Permanent. 

 Es nomena delegat per dret propi al Sr. Dr. del Cançoner Popular, en l’Assemblea que es 

celebrarà a Tarragona el mes d’octubre. 

 Firma: D. Martí y Julià, president, i J. Rodergas Calmell, secretari. 

 

5E.II-0517 

 1912.09. 

 Assamblea Nacionalista de Tarragona 

 Butlleta d’inscripció per al dinar de l’Assemblea de Tarragona 

 Firma: Comissió organitzadora. 

 Mecanografiat 
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Àlbum 11. 1913-1915 (gener-juliol). 5E.II-0518 a 5E.II-0566 

 

5E.II-0518 

 1912. 

 Estimèm la nostra parla i honorarèm Catalunya. 

 L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana dóna una llista de les botigues que 

tenen els rètols en català. 

 Firma: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. 

 

5E.II-0519 

 1913.03.30. 

 “Joventut Catalanista de Barcelona” adherida a l’Unió Catalanista. 

 Programa d’un Aplec Patriòtic per a la commemoració del 21è aniversari de les Bases de 

Manresa, el dia 30 de març de 1913, a Sant Feliu de Llobregat. 

 Firma: Joventut Catalanista de Catalunya i altres. 

 

5E.II-0520 

 [1913.03] 

 Manifest de l’Unió Federal Nacionalista Republicana. 

 Es demana als electors de Barcelona el vot per als ideals de república, nacionalisme i 

federació. 

 Firma: Francisco Layret, president, i els secretaris Josep Mª Mallafré i Tort i Xavier 

Gambús. 

 

5E.II-0521 

 1913.03. Barcelona 

 Coalición de Derechas. 

 Manifest electoral de la candidatura de Jaime Mans y Capdevila, Borja de Llanza i Luis 

Ysamat Lazzoli. 

 Firma: Gustavo Peyra, pel Centre Monàrquic Conservador, Luis de Dalmases, pel Comitè 

de Defensa Social, i Juan Gaudier, per la Junta Provincial Integrista. 

 

5E.II-0522 

 1913.03. Barcelona 

 Manifiesto electoral. 

 La Coalició de Dretes manté l’acord de presentar un sol candidat, o sigui Jaime Mans y 

Capdevila, i recomana també hi ajuntin els de Borja de Llanza i Luis Ysamat. 

 Firma: la Junta Provincial del Partit Integrista. 

 

5E.II-0523 

 1913.06.19. Barcelona 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1908, confirmando la del Tribunal 

provincial de Barcelona de 4 de julio de 1907, en la que se condena a la Sociedad 

Material para Ferrocarriles y Construcciones a la devolución a la ciudad de 

Barcelona de unos terrenos (sitos en la calle Mayor del Taulat en el Pueblo Nuevo), 

que se habia apropiado en 1902. 

 Malgrat la Sentència, la Societat Material per a Ferrocarrils i Construccions no solament no 

ha tornat a la ciutat els terrenys sinó que intenta quedar-se’ls i per aquest motiu va anar al 
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Consistori barcelonès l’any 1913, el qual en sessió de 19 de juny del mateix any va 

denegar la petició. 

 

5E.II-0524 

 1913.09.07. Sant Gervasi de Cassoles 

 Congregación de Hijos de María Inmaculada de Barcelona. 

 Record de l’homenatge tributat als quatre Màrtirs de la Congregació per la Comunitat del 

Reial Santuari de Nostra Senyora de la Bonanova. 

 Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-0525 

 1913.09.11. 

 Teatre Apolo. 

 Programa de la vetllada teatral del dia 11 de setembre de 1913, en record de la data de la 

pèrdua de les llibertats catalanes. 

 

5E.II-0526 

 1913.09.11. Barcelona 

 11 setembre 1714. 

 Commemoració de l’11 de setembre. Poesia “Als catalans” d’Antoni Careta i “Brindis a 

Felip V” de Francesc Matheu. 

 Editat per Els Néts dels Almogàvers. 

 

5E.II-0527 

 1913.09. Barcelona 

 A tú, catalá. 

 Relació d’algunes disposicions dictades pel primer Borbó, després d’haver-se apoderat de 

Barcelona l’11 de setembre de 1714. 

 Editat per la Joventut Catalanista de Barcelona. 

 

5E.II-0528 

 1913.09. Barcelona 

 Els elements directors del Centre d’UFNR del districte 2
on

, s’han dirigit oficiosament 

al grup que composa la “Penya Riche Bar” preguntant lo que’s podria fer per a què 

desapareixés la tivantor de relacions existents entre aquella Entitat y ‘l nostre grup; y 

la “Penya” ha contestat al seu requeriment acordant els tres següents extrems: 

 Segueix la relació dels tres. 

 

5E.II-0529 

 1913.10.21. Barcelona 

 Ciutadans de Barcelona: 

 Crida per anar a la manifestació per demanar l’aprovació del projecte de Llei de 

Mancomunitat 

 Firma: Joaquim Juanola Massó i altres 

 

5E.II-0530 

 1913.10.21. 

 Católicos de Barcelona ¡alerta! 
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 Alerta als catòlics de la Lliga sobre la seva neutralitat política i religiosa. 

 Firma: Jorge Roman. 

 

5E.II-0531 

 1913.10.30. Barcelona 

 ¡Por Dios, por la Patria, por Barcelona! 

 Convocatòria per a un míting al Tívoli, el dia 2 de novembre. 

 Firma: la Comissió de Propaganda. 

 

5E.II-0532 

 1913.10.31. Barcelona  

 Foment Autonomista Catalá. Escola catalana Mossèn Cinto. Chor infantil Mossèn 

Cinto. 

 Invitació per al repartiment de premis. 

 Firma: Joan Bartrés, president, i Carles Socias, secretari. 

 

5E.II-0533 

 1913.10.31. Barcelona 

 A los electores de Barcelona. 

 Presentació de la coalició de dretes i la candidatura adjunta. 

 Firma: Luis de Dalmases, Jaime Trabal, Jesús Condomines, Juan Gaudier. 

 

5E.II-0534 

 1913.11.06. 

 Santiago de Riba, advocat. 

 Santiago de Riba, advocat, demana el vot a Josep Mª d’Alós. 

 Firma original: Santiago de Riba. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0535 

 1913. 11.14. Barcelona 

 A la Ciudad de Barcelona. 

 Les persones que firmen aquest full, són propietaris de cotxes de lloguer, i van demanar 

punts de parada lliures a l’Ajuntament. Aquest els ha concedit a una Entitat i demanen al 

Consistori que no els ratifiqui. 

 Firma: Luis Mora i altres. 

 

5E.II-0536 

 1913.11.16. 

 Discurso pronunciado por D. Ignacio de Janer y de Milá de la Roca en el solemne 

acto de inaugurar la lápida conmemorativa de la bendición de la Iglesia Parroquial 

de Nuestra Señora del Carmen, el dia 16 de noviembre de 1913. 

 Firma: Año Jubilar de 1913. 

 

5E.II-0537 

 1913.11. 

 Lliga Regionalista. Barcelona. 

 Recomana la seva candidatura per a les eleccions del dia 9. 
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 Firma: la C. de A. P. de la Lliga Regionalista: Raimond d’Abadal, Francesc Cambó, Joan 

Ventosa i Calvell, Lluís Duran i Ventosa. 

 

5E.II-0538 

 1913.11. Barcelona 

 Unió Federal Nacionalista Republicana. 

 Demana el vot per a la seva candidatura en les eleccions del dia 9 de novembre. 

 Firma: la Junta Municipal. 

 

5E.II-0539 

 1913.11. Barcelona 

 Electores: 
 La Unión Gremial demana el vot per a la defensa dels seus interessos. 

 Candidat per el districte 6
è
: José Pallejá Vendrell. 

 Firma: Union Gremial. 

 

5E.II-0540 

 1913.11. Barcelona 

 Sr. En… 

Recomanen en les eleccions municipals a Ramon Almirall Trius i Santiago Andreu Barber. 

 Firma: Josep A.Masip ialtres. 

 

5E.II-0541 

 1913.12.04. Barcelona 

 A nuestros queridos parroquianos. 

Escrit esquela sobre el bisbe de Barcelona que ha mort, Juan José Laguarda. 

 Firma: el col·legi de rectors. 

 

5E.II-0542 

 [1913] 

 Ciutadans del districte sisè: 

 Es demana el vot per a la candidatura de la Unió Federal Nacionalista Republicana. 

 

5E.II-0543 

 1914.01.15. Barcelona 

 Als Electors. 

 El Comitè Pro Justícia protesta per l’expulsió del Dr. Queraltó, que representa la Ciència 

perseguida i defensa la seva candidatura. 

 Firma: el Comitè Pro Justícia. 

 

5E.II-0544 

 [1914.02.08] 

 ¡Trabajadores, Revolucionarios! 

 Full que es va repartir el vespre abans de l’atemptat d’Angel Ossorio sortint del míting del 

Teatre Imperio. 
 

5E.II-0545 

 1914.03. Barcelona 
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 Lliga Regionalista. 

 Full dirigit als electors de Barcelona per presentar la candidatura de Pere Rahola, Garriga i 

Massó, Lluís Ferrer-Vidal, el Marquès de Camps i Albert Rusiñol. 

 Firma: Raimond d’Abadal, Francesch Cambó, Joan Ventosa i Calvell, Lluís Durán i 

Ventosa. 

 

5E.II-0546 

 1914.05.10. Torelló 

 Poble de Torelló y de la comarca! 

 Creació de la Societat de Foment de Caça i Pesca de Torelló i Comarca i estrena del 

Laboratori Ictiogènic del Ter. 

 Firma: Joan Coma, Joan Subirachs y Pujol i altres. 

 

5E.II-0547 

 1914.06. Barcelona 

 Ciutadans. 

 Creació d’un Casal Catalanista en el districte 2
on

 per defensar la causa de Catalunya i poder 

influir en la Mancomunitat Catalana en general i els Municipis en particular. 

 Firma: Joan Ciurana, G. Jover i altres. 

 

5E.II-0548 

 1914.07.30. Barcelona 

 Agrupación benéfica de la Guardia Municipal y Urbana. 

 Invitació al soci per assistir a la reunió general extraordinària del dia 7 d’agost. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-0549 

 1914.09.11. Barcelona 

 Per la Patria i per la Llibertat a Catalunya. 1714-1914. 

 Bàndol publicat per la Generalitat de Catalunya el dia 11 de setembre de 1714. 

 Editat per la Joventut Catalanista de Barcelona, adherida a la Unió Catalanista. 

 

5E.II-0550 

 1914.09.18. 

 Remember! 

 En record de la destrucció de la catedral gòtica de Reims. 

 Poesia de Edmon Rostand. 

 

5E.II-0551 

 1914.10.01. Barcelona 

 Barcelonins: 

 Crida a assistir a la processó en homenatge a la Verge del Roser que sortirà del temple dels 

PP. Dominics, el pròxim dia 4. 

 Firma: la Comissió. 

Fotografia de la Mare de Déu del Roser de marbre, feta per Tomàs Orsolino al s. XVI. 

 

5E.II-0552 

1914.11.28. 
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Después de la caída de Tsingtao. 

Servei Alemany d’Informació. Escrit d’un comerciant alemany al diari Kieler Zeitung. 

 

5E.II-0553 

 1914. 

 Comitè Pro Justicia. Elecciones legislativas 1914. 

 Demanen el vot per al desterrat Dr.Queraltó. 

 Reproducció d’una fotografia. 

 

5E.II-0554 

 1914. Saragossa 

 Ateneo Costista. 1ª Hoja de Cultura Popular. 

 Simulació d’un diàleg entre dos estàtues, Pignatelli i Servet, sobre agricultura. 

 Firma: Joaquin Costa. 

 

5E.II-0555 

 1915.01.01. Barcelona 

 L’Humanité-Detective. 

 Ampliació de serveis que la Direcció i Consell Internacional de Detectius “L’Humanité”, 

ha autoritzat al seu director d’Espanya, Ramon Julibert, per implantar-los a Barcelona i 

altres poblacions d’Espanya. 

Firma: Ramon Julibert. 

 

5E.II-0556 

 1915.01.93. 

 Unió Catalanista. 

 Missatge presentat per la Junta Permanent a la deliberació del Consell General de 

Representants, i aprovat per aquest, en sessió ordinària del 3 de gener de 1915. El missatge 

té data de 29 de novembre de 1914. 

 

5E.II-0557 

 1915. 

 Correspondencia Alemana de la Guerra. Nº 5. La situación de Egipto. 

 

5E.II-0558 

 1915. 

 Correspondencia Alemana de la Guerras. Nº 6. Cómo se miente. 

 

5E.II-0559 

 1915.01.11. Berlín 

 Correspondencia Alemana de la Guerra. Nº 7. Calumnias francesas. 

 

5E.II-0560 

 1915.02.01. Barcelona 

 Iglesia de San Vicente de Paúl, de Barcelona. 

 El Sant Pare Benet XV demana fer pregàries a tot el món per obtenir la pau europea, el dia 

7 de febrer. 

 Firma: el superior. 
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5E.II-0560 bis 

 1915.02. Barcelona 

 A la opinion obrera. 

 El Comitè nominat per les societats obreres i cooperatives de Barcelona, demana que sigui 

Zona Neutra o franca. Explica totes les avantatges que s’obtindrien per l’economia, la 

producció, les millores socials etc. Hi ha també un llistat de les entitats adherides al 

Comité. 

 Firma: per la Sociedad de Caldereros de ferro, José Pros, per la Cámara Regional de 

Cooperativas de Cataluña y Baleares, Eladio Gardó, etc. 

 

5E.II-0561 

 1915.03. Barcelona 

 Lliga Regionalista. Eleccions Provincials. 

 Presentació de la candidatura de Sebastià Martí-Codolar i Pascual. 

 Firma: Raimond d’Abadal. Francesc Cambó. Joan Ventosa i Calvell. 

 

5E.II-0562 

 1915.03. Barcelona 

 Electors de Barcelona. 

 Importància de les eleccions provincials per al futur de Barcelona i del criteri per triar les 

candidatures. 

 Firma: Raimond d’Abadal, Lluís Sedó i altres. 

 

5E.II-0563 

 1915.05.15 

 Crónica Municipal. 

 Fa referència a Sarrià. 

 Firma: el cronista. 

 

5E.II-0564 

 1915.07.26. Barcelona 

 Historial sobre la petición de Manzana Industrial que para su exclusivo uso tiene 

solicitada la Sociedad Material para Ferrocarriles y Construcciones. 

 La petició va en contra del Pla Cerdà i perjudica el Poble Nou. 

 

5E.II-0565 

 1915.07.27. Barcelona 

 Instància presentada al Excmo. Sr. Alcalde Constitucional de Barcelona. 

 Protesta per les pretensions de la Sociedad Material para Ferrocarriles y Construcciones 

sobre el barri del Poble Nou i Pequín, que quedarien incomunicats. 

 

5E.II-0566 

 1915.07.28. Barcelona 

 ¡Como se escamotea la verdad al público! 

 Es refereix a un full que es fa córrer sobre “La verdad sobre la Manzana Industrial del 

Pueblo Nuevo” que no aporta cap argument sòlid a les seves pretensions. 
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Àlbum 12. 1915 (setembre) - 1917. 5E.II-0567 a 5E.II-0619 

 

5E.II-0567 

 1915.09.05. Barcelona 

 Grop Sant Jordi. 

 Programa de la Festa de Germanor a la Font dels Pins de Vallvidrera. 

 

5E.II-0568 

 1915.09.11. Barcelona  

 Escolta fill de Catalunya. 

 Crida al patriotisme català. 

Editat per la Joventut Catalanista de Barcelona (adherida a la Unió Catalanista). 

 

5E.II-0569 

 1915.09. Sarrià 

 Als vehins de Sarriá. 

 Establiment d’una escola gratuïta de solfeig i cant per a nois al Centre Tradicionalista, 

deslligada de tota idea política. També hi haurà classes de piano. El professor serà Antoni 

Gibert Roig. 

 Firma: Joseph Parrot, president del Centre Tradicionalista. 

 

5E.II-0570 

 1915.10.10. Barcelona 

 Conclusions aprobades per l’Assamblea econòmica celebrada el dia 10 d’octubre de 

1916 en el Saló de Cent de les Cases Consistorials de Barcelona. 

 Consta de quatre punts. 

 

5E.II-0571 

 1915.10. Barcelona 

 A los Electores del Distrito 5º. 

 Presentació de la candidatura com a regidor, d’Antonio Maleras y Grau. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0572 

 1915.10. Barcelona 

 Bloque de Acción. 

 Es demana la presentació a les Corts d’una llei que reguli les pensions d’invalidesa i de 

jubilació per als vells. Acompanya una instància dirigida al president del Consell de 

Ministres, Eduardo Dato, del 18 d’abril de 1915. 

 Firma: Juan Rafí Aubia, president, i Lorenzo Creus, secretari. 

 

5E.II-0573 

 1915.11.09. Arenys de Mar 

 Als Electors del Segón Districte Electoral d’Arenys de Mar. 

 Programa de la candidatura de Pere Mr. Puig Estapé. 

 Firma: Pere Mr. Puig Estapé (sic). 

 

5E.II-0574 
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 1915.11. Barcelona 

 A los electores del Distrito cuarto. 

 Es demana el vot de regidor per a Juan M Griñó i Fargas, comerciant i propietari. 

 Firma: Magín Sandiumenge i altres. 

 

5E.II-0575 

 1915.11. 

 Lliga Regionalista. 

 Es demana el vot per a la candidatura que presenta. 

 Firma: Raimond d’Abadal, per la Junta Directiva, i Francesc Cambó, per la C. d’Acció 

Política. Per els senadors i diputats a Corts per Barcelona: Miquel A. Fargas i altres. 

 

5E.II-0576 

 1915.11. Barcelona 

 Los Liberales de Barcelona y la zona neutral. La verdad en su lugar. 

 En contra de la intromissió de la Lliga en l’assumpte de les zones neutrals. 

 Firma: diversos Liberals. 

 

5E.II-0577 

 1915.11. Barcelona 

 Francesch Cambó, advocat. 

 Carta dirigida a Josep Tarrago Lostaló demanant el vot per a les eleccions a regidors. 

 Firma: Signatura [estampillada] de F. Cambó. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0578 

 1915.11. Barcelona 

 A los Electores del Distrito 2º. 

 Recolzament a la candidatura de Casimiro Delgado y Marín. 

 Firma: Francisco de P. Nebot i altres. 

 

5E.II-0579 

 [1915] 

 Escolta ciutadá de Catalunya. 

 Els social-separatistes catalans demanen ajut per a la causa dels aliats. 

 

5E.II-0580 

 1916.02.01. Barcelona 

 A los escolares: 

 L’Escola Republicana de Barcelona neix en contra de l’atemptat a la llibertat de càtedra i 

convoca a un míting per demanar l’indult de l’obrer Marcelino Martell. 

 

5E.II-0581 

 1916.02.15. Barcelona 

 Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l’Indústria. 

 Carta dirigida a Josep Duran per notificar-li les conclusions aprovades en el míting Pro-

Augment de salaris. 

 Signatures originals no identificades del president i secretari del Centre. 
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5E.II-0582 

 1916.03. Barcelona 

 Los Parlamentarios Regionalistas al País. Por Cataluña y la Gran España. 

 Escrit fet a l’acabar el mandat parlamentari i tornar al poble de Catalunya la representació 

que els van confiar. 

 Firma: Raimundo de Abadal, Marquès d’Alella, Federico Rahola, Luis Sedó, Leoncio 

Soler y March, senadors del Regne. José Bertrán y Musitu, Eusebio Bertrand y Serra, i 

altres, diputats a Corts. 

 

5E.II-0582 bis 

 1916.03.20. Barcelona 

 Triada per l’individu, la ciutat en que ha de viure… 

 Els ciutadans de Barcelona consideren que l’Escola és una institució molt important i 

d’una utilitat indiscutible i que essent l’Escola primaria un servei municipal, hauria d’estar 

instal·lada en locals de propietat de l’Ajuntament. Per tant es demana que s’edifiquin 

Escoles primàries. 

 Firma: per l’Ateneu Barcelonès, Enric Catà, per la Cambra Industrial, Joan Coll i Bofill, 

per la Cambra de Comerç i Navegació, Pere Girona etc. 

 

5E.II-0583 

1916.03 30. Barcelona 

Ciutadans de Barcelona: 

Candidatura dels representants a Corts d’Espanya: Albert Rusiñol i Prats, Lluís Ferrer-

Vidal i Soler, Carles de Camps i d’Olzinelles, Magí Morera i Galícia, Antoni Albafull i 

Vidal. 

Firma: Raimon d’Abadal, Francesc Cambó, Joan Ventosa i Calvell. 

 

5E.II-0584 

[1916.04.09] 

A los electores de Barcelona. 

Escrit de la democràcia republicana radical. 

Firma: la Junta Municipal del Partido Republicano Radical. 

 

5E.II-0585 

 1916. 

 Colegio de Pàrrocos de Barcelona. Certamen de Doctrina Cristiana. Año 1916 

 Els exercicis començaran el dia 1 de juliol. Constarà de quatre graus, i prèviament es 

facilitaran programes en les oficines parroquials. 

 

5E.II-0586 

 1916.07.01. Reus 

 El Consecuente de Reus. 

 S’avisa als propietaris dels predis que l’actuació de la Companyia no és sempre la correcta. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0587 

 1916.08. 
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 Pere El Cruel a la Galería. 

 Rafael Casanova. Fill Il·lustre de Moiá. 

 Es publica aquest full perquè l’opinió pública vegi la posposició de l’heroi català en Rafael 

Casanova, a Pere el Cruel, rei de la Corona d’Aragó (sic). 

 Firma: el secretari del Grup de patriotes moianesos. 

 

5E.II-0588 

 1916.06.09. Vic 

 Programa dels actes que ab motiu de la vinguda del Nunci Apostólich tindrán lloch a 

Vich els díes 9, 10 i 11 de setembre de 1916. 

 Firma: Domingo Camps, alcalde. 

 

5E.II-0589 

 1916.09. Barcelona 

 Catalanitat. Als Obrers de Catalunya. 

 Escrit per animar el sentit de catalanitat dels obrers, reivindicar les llibertats perdudes i les 

que encara no s’han concedit. 

 Editat per la Joventut Catalanista de Barcelona, adherida a la Unió Catalanista. 

 

5E.II-0590 

 1916.11.18. Barcelona 

 La Unió Catalanista al poble. 

 Adhesió de la Unió Catalanista a la noble i sincera protesta dels conciutadans, contra el 

predomini abusiu del capital. 

 Firma: Amadeu Puig, president i altres. 

 

5E.II-0591 

 1916.12.01. Barcelona 

 Grop Feminal de Unió Catalanista.  
 Invitació per les festes organitzades en motiu del segón aniversari de la fundació del Grup. 

 

5E.II-0592 

 1916.12.19. Barcelona 

 Elecciones de la Junta Directiva de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de 

Barcelona.  
 Demanen el vot per a la candidatura adjunta. 

 Firma: Duque de Solferino. Juan Ventosa y Calvell i altres. 

 

5E.II-0593 

 1917.02.01. Barcelona 

 Misiones generales en Barcelona. 

 Crida del bisbe de Barcelona, Enrique, a Missions generals del 22 de febrer a l’11 de març. 

 

5E.II-0594 

 1917.03.04 i 11. Barcelona 

 Deutsche Mission. Für Damen. Für Herren. 
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 Conferències per a senyores a la Capella de les Esclaves (Rambla de Catalunya, 83), del 4 

a l’11 de març, pel Pare August Húpfeld, S.J. Per a senyors, a la Capella de Roger de 

Llúria, 15. 

Alemany. 

 

5E.II-0594 bis 

[1917.07.29] 

Sèptima Festa Expiatòria de la Blasfèmia. 

Es convoca als barcelonins al Temple Expiatori de la Sagrada Família per desagreujar al 

Sagrat Cor de Jesús. Programa de la diada de Sant Pere. 

Nota: La data que es dóna té com a base que l’any 1923 va tenir lloc la XVI festa. (La 

Vanguardia, 30 de juny de l’any 1923). 

 

5E.II-0595 

 1917.07.10. Barcelona 

 A la opinió pública. 

 Convocatòria dels Parlamentaris Catalans a l’Assemblea extraoficial de senadors i diputats 

a Corts, pel dia 19 a la Casa de la Ciutat de Barcelona, d’acord amb la celebrada el dia 5. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0596 

 1917.07.13. Barcelona 

 Escrit del diari La Publicidad en especialitat Memorialista. 

 Estil d’escriure les notícies saltant-se una línia per burlar la censura. El Diari va ser 

denunciat i suspès per l’autoritat. L’endemà, aquest exemplar valía quatre pessetes. 

 Retall de diari. 

 

5E.II-0597 

 1917.07.13. Barcelona 

 A la opinió catalana. 

 Censura del Govern, per parlar de la futura Assemblea del dia 19. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0598 

 1917.07.14. Barcelona 

 Una carta amb comentari. 

 Carta rebuda a Barcelona signada per un general per prevenir l’Exèrcit a salvar la Nació. 

La carta titlla els catalans de club de separatistas. Comentaris a la carta. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0599 

 1917.07.15. Barcelona 

 La Iniciativa Catalana 

 Carta enviada a Madrid per F. Cambó. I comentaris sobre l’Assemblea del dia 19. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0600 

 1917.07.16. Barcelona 
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 Nota oficiosa dels parlamentaris catalans, etc. 

 Firmen senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0601 

 1917.07.16. Barcelona 

 A la opinió. 

 Continua la censura sobre la iniciativa dels parlamentaris catalans que quedaren definits i 

precisats en els acords de la reunió del dia 5 i que es va publicar en la premsa de tot 

Espanya. 

 Firmen senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0602 

 1917.07.18. Barcelona 

 Els procediments del Govern i la nostra actitut. 

 Es demana als ciutadans molta serenitat i que no facin cas, el dia 19, dels incitadors del 

carrer. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0603 

 1917.07.19. 

 Catalanes: 

 Es refereix a l’abús d’un poder usurpat i que en un futur els teus fills et preguntaran: què 

vas fer el dia 19 de juliol de 1917? 

 

5E.II-0604 

 1917.07.19. Barcelona 

 La serenitat vencedora. 

 Es vol que la jornada sigui diada de pau, perquè la força està en la unió de tots. Reprodueix 

un document interessant: una carta d’adhesió dirigida a Francesc Cambó de la Societat 

Agrícola La Regeneradora, firmada pel president Enrique Fernández i altres. Els signants 

de la proposició, aprovada en la reunió de Parlamentaris catalans el dia 5, recomanen al 

poble de Barcelona que el dia 19, evitin tota manifestació pública que pugui desvirtuar la 

importància de la reunió. 

 Firmen senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0605 

 1917.07.21. Barcelona 

 Los Parlamentarios regionalistas al país. 

 S’ha celebrat l’Assemblea de senadors i diputats de tota Espanya convocada pels 

parlamentaris de Catalunya, i les seves deliberacions i acords circulen per tot Espanya. Hi 

han assistit representants de totes les regions amb un ambient de germanor, i demanen tots 

que es reconegui la personalitat de Catalunya amb totes les seves característiques i també 

la dels altres pobles d’Espanya i l’adhesió als acords de l’Assemblea. El Govern ha negat 

la celebració de l’Assemblea, creient que amb la censura pot falsejar els fets i desorientar 

la opinió del poble. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0606 
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 1917.07.21. Barcelona 

 Sense títol, la versió catalana del full anterior 5E.II-0605. 

 

5E.II-0607 

 1917.07.26. Barcelona 

 El divendres, a les 5 de la tarda se reuniran a Casa la Ciutat els parlamentaris 

adherits a l’Assemblea per a constituir les tres comissions i organitzar els treballs. 

 Les tres comissions són: 1ª reforma constitucional, 2ª autonomia municipal, ensenyança i 

administració de justícia, i 3ª qüestions econòmiques i socials. El Govern de Dato intenta 

donar tranquil·litat, i l’Assemblea confiança i disciplina. Llista d’Ajuntaments adherits a 

l’Assemblea del dia 19. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0608 

 1917.07.28. Barcelona 

Als catalans. 

Raimon d’Abadal i Francesc Cambó demanen calma i confiança davant les declaracions 

del president del Consell de Ministres que inviten a la revolta. Es reuneixen les seccions de 

l’Assemblea de Parlamentaris. El senyor Dato, parla. Més adhesions a l’Assemblea. 

Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0609 

 [1917.07] 

 Y ¡viva la República! A jugarse el todo por el todo 

 Els radicals amb Lerroux s’enfronten al Govern. 

 

5E.II-0610 

 [1917.07] 

 Al Poble de Barcelona: 

 El Govern ha mobilitzat les forces de tot Espanya contra els representants del poble. 

Demanem al poble de Barcelona que s’abstingui de formar manifestacions i que no 

acudeixi a la plaça d’Espanya. Que es tanquin les portes dels establiments de comerç i que 

tinguin confiança i disciplina. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0611 

 [1917.07] 

 Rètol que diu: tancat de 3 a 6 en homenatge als parlamentaris que assisteixen a 

l’Assemblea. 

 

5E.II-0612 

 1917.08.14. Barcelona 

 Als ciutadans de Barcelona. 

Manifest dels Parlamentaris al País: Declaracions notificades a l’alcalde de Barcelona i 

firmades per R. d’Abadal. H. Giner de los Rios. J. Roig i Bergadà. F. Cambó. A. Lerroux. 

F. Rodés. J. Zulueta. 

Firmen: R. D’Abadal, Francesc Cambó, J. Ventosa i Calvell, J. Bertran Musitu. 
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5E.II-0613 

 1917.09.30. Caldes de Malavella 

 Diada de festa i agraiment que la vila de Caldas de Malavella dedicarà a D. Narcís 

Pla i Deniel. 

 El motiu de la festa és donar-li el diploma de fill adoptiu, posar el seu retrat a la Sala de 

l’Ajuntament i el seu nom a un carrer. Programa de la festa. Tot en dos fulls volanders. 

 Firma: l’alcalde Fernando Xifré, el rector Eduardo Puntonet i altres. 

 

5E.II-0614 

 1917.11. Barcelona 

 La Constructora Obrera, cooperativa de ahorro y habitación. 

 Document imprès dirigit al canonge Jaime Cararach per demanar-li ajuda moral i material 

per continuar l’obra social que fa La Constructora Obrera des de l’any 1910. 

 Firma: Eugenio Laporta Petit, secretari i José del Pulgar y Deulofeu, president. 

 

5E.II-0615 

 1218-1918 

 VII centenari del descens de la Santíssima Verge Maria a Barcelona. 1218-1918. 

 La nit de l’1 al 2 d’agost de 1218, la Verge Maria va inspirar la fundació de l’Orde de la 

Mercè al rei Jaume I, a Sant Pere Nolasc i a Sant Ramon de Penyafort. Crida feta el 8 de 

desembre de 1917 per preparar el centenari. Al revers, versió castellana. 

 Firma: el bisbe de Barcelona, l’alcalde constitucional i altres. 

 

5E.II-0616 

 [1917] 

 Al pueblo. Ciudadanos: 
 Escrit de A. Lerroux. 

 

5E.II-0617 

 [1917] 

 A la opinion española. 

 El Govern vol aparentar la defensa dels interessos socials amenaçats per la revolució i amb 

la censura es presenta com el guardià de l’ordre, etc. 

 Firmen: senadors i diputats a Corts. 

 

5E.II-0618 

 [1917] 

 El Foment Catalanista a Enric Prat de la Riba. 

 Invitació a les autoritats, socis i corporacions a una missa per l’etern repòs de l’ànima de 

Prat de la Riba. Conté un resum del mestre, de l’home cristià, del pensador i del polític, 

escrit per D. Monserdà de Macià. 

 

5E.II-0619 

 [1917] 

 Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona y su Término Municipal. 

 Càrrecs, Junta Directiva, Juntes de Seccions. 
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Àlbum 13. 1918-1919. 5E.II-0620 a 5E.II-0669 

 

5E.II-0620 

1918.01.17. Barcelona 

 ¡Mujeres de Barcelona, todas al mitín! 

 Recomana anar al “Mitin del Hambre en el local del Globo Cautivo sito en el Salón de San 

Juan”. 

 

5E.II-0621 

1918.02. Barcelona 

 Lliga Regionalista. Barcelona. 

 Recomana el vot per a la candidatura de la Lliga Regionalista. 

 Firma: la Lliga Regionalista. 

 

5E.II-0622 

 1918.02. Barcelona 

 Lliga Regionalista. 

 Es demana que es vagi a votar i que es propagui la candidatura de la Lliga Regionalista. 

 Firma: signatura estampillada de F. Cambó. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0623 

 1918.04.02. Barcelona 

 La obrera de fábrica. 

 Poesia de Francisco de P. Girbau, prevere. 

 

5E.II-0624 

 1918.04.14. Barcelona 

 Agrupació nacionalista Els Montserratins. 

 Programa de l’excursió a Montserrat per al dia 14 d’abril. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0625 

 1918.04. Barcelona 

 Manifest. 

 Un grup de joves entusiastes de l’ideal de la llibertat de Catalunya es constitueixen en una 

Joventut anomenada Renaixença. Programa del que volen, seguint el mestratge de Martí i 

Julià. 

 Firma: Joventut Nacionalista Renaixença. 

 

5E.II-0626 

 1918.04. Barcelona 

 Manifest del Poble Català. 

 La Unió Catalanista no està d’acord amb l’actuació en Ministeris d’Espanya, d’alguns dels 

seus prohoms que es titulen nacionalistes. 

 Firma: J. Soler i Pla, president, i Ricard Margarit, secretari general. 

 

5E.II-0627 
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 1918.05.30. Barcelona 

 Joventut Nacionalista del Dte. V. 

 Commemoració del Corpus de Sang: 1640-1918. Extracte històric i programa d’actuacions. 

 Firma: J. R. i R. 

 

5E.II-0628 

 1918.07.28. Barcelona 

 Una gràcia de caritat pels orfes de la guerra. Pax. 

 Recordatori de les pregàries de la pau fetes en la Catedral Basílica de Barcelona. 

 Firma: Joan Puntí i Collell, prevere. 

 

5E.II-0629 

 1918.08.31. Castelltersol 

 Homenatge Prat de la Riba a Castelltersol. 

 Carta mecanografiada dirigida a Alexandtre Galí per convidar-lo a la festa que es farà el 

dia 15 de setembre amb motiu de descobrir la làpida que es posarà a la casa on nasqué i 

morí Prat de la Riba i col·locar la primera pedra a la plaça monumental que es construirà 

davant de la casa i que portarà el seu nom.  

 Firma: original del secretari Josep Cuspinera. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0630 

 1918.08. Barcelona 

 Joventut Nacionalista LA FALÇ. 

 Invitació i programa amb motiu de la seva inauguració. 

 

5E.II-0631 

 1918.09.11. 

 Ce que dit la Catalogne. 

 Catalunya demana a la victoriosa “Entente”, pel Dret i la Llibertat dels pobles, la revisió 

del tractat d’Utrecht. Escrit dirigit a polonesos, txecs, armenis, libanesos i altres pobles que 

tindran o quasi tenen la independència, demanant una opinió al seu favor. 

 Francès. 

 

5E.II-0632 

 1918.09.11. 

 What says Catalonia. 

 Traducció a l’anglès del full 5E.II-0631. 

 

5E.II-0633 

 1918.10.02. 

 Al pueblo español. 

 La huelga general de carteros. 

 Protesta perquè després de la vaga del mes de Març, s’ha millorat la situació econòmica de 

tots els funcionaris menys la dels carters. Falta personal i organització i el públic es queixa 

amb raó. 

 Firma: els carters. 
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5E.II-0634 

 1918.11. Barcelona 

 Liga española pro-sociedad de naciones. A la opinion. 

 Constitució a Barcelona de la nova societat perquè Espanya entri en el grup de pobles 

cultes i lliures. 

 Firma: Ignacio Iglesias, José Ponsá, J. Pin i Soler i altres. 

 

5E.II-0635 

 1918.12.01. Barcelona 

 ¡Católicos barceloneses! Por la Inmaculada. 

 Invitació a celebrar la festa de la Immaculada en la tranquil·litat de la pau, després de 

quatre anys de guerra. Versió castellana i catalana. 

 Firma: la Comissió de senyores. 

 

5E-II-0636 

 1918.12.16. Catalunya 

 Subverció Nacionalista. Cal fer justícia. 

 Escrit en contra de Brabo Portillo i de Rothwos. 

 Firma: Domènec Latorre. 

 Himne.  

 Firma: V.C.I. Federació de Separatistes Catalans. 

 

5E.II-0637 

 1918.12.20. Barcelona 

 Sindicato del Ramo de Elaborar Madera y anexos de Barcelona y su radio. 

 Sección de Carpinteros. 

 Es volen millorar les condicions de treball i es demana: l’abolició total de les eines de 

treball, jornada mínima de 8 pessetes i jornal íntegre en cas d’accident en el treball. 

 

5E.II-0638 

 1918.12.31. Barcelona 

 Los cincuenta. Sociedad de Socorros Mutuos. 

 Consulta per equiparar les dones en les avantatges i obligacions que tenen els homes. 

 

5E.II-0639 

 [1918] 

 Guillem Segon d’Alemanya. 

 Poesia. 

 

5E.II-0640 

 [1918] 

 Al·locució que endreça a tots els catalans la Comissió homenatge Prat de la Riba a 

Castelltersol. 

 Un any després de la seva mort. 

 Firma: Francesc Cambó, ministre de Foment, Josep Puig i Cadafalch, president de la 

Mancomunitat de Catalunya i altres. 

 

5E.II-0641 
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 1914-1918 

 Pau d’Utrecht. 

 Catalunya demana la revisió de la Injusta Pau d’Utrecht. 

 

5E.II-0642 

 [1918] 

 La marche royale espagnole, himne prussien. 
 Els catalans troben una nova prova de l’origen prussià de la marxa reial espanyola. 

 Doble versió francesa i catalana. 

 

5E.II-0643 

 [1914-1918] 

 España neutral. 
 Denúncia el mal comportament d’Alemanya envers Espanya. 

 Firma: un aliadòfil. 

 

5E.II-0644 

 1919.01.22. Barcelona 

 Instrucciones i reglamentación para el Somatén de la ciudad de Barcelona. 

 Organització del Sometent de Barcelona per a la defensa individual i col·lectiva de les 

vides i hisendes dels seus habitants. 

 Firma: Pedro Cavanna, comandant general. 

 

5E.II-0645 

 1919.01. Barcelona 

 ¡Ciudadanos! 

 Crida a adherir-se a la Liga Patriótica Española per contrarestar les idees separatistes. 

 Firma: el Directori de la Liga Patriótica Española. 

 

5E.II-0646 

 [1919.01.02] 

 Message adressed to the right Hon. Mr. W. Wilson, President of the Republic of the 

United States of America, who freed Cuba and the Philippine islands and as now just 

freed Alsace Loraine. 

 Missatge al president Wilson per demanar la independència de Catalunya després de la Pau 

d’Utrecht. 

 Anglès. 

 Firma: Els catalans voluntaris de l’Exèrcit Francès. 

 

5E.II-0647 

 1919.02.02. Barcelona 

 Cinquantenari del Centre Moral Instructiu. 

 Fundat l’any 1878 per el rector Narcís de la Parròquia de Jesús de Gràcia. 

 Firma: Antoni Parera. 

 

5E.II-0648 

 1919.03. Barcelona 

 La Unión Monárquica Nacional al País: 
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 Unió de gent diversa per defensar la monarquia, la unitat política i l’ordre social. 

 Firma: Marquès de Comillas, ex ministres, senadors, diputats a Corts etc. 

 

5E.II-0649 

 1919.03. 

 La solució del problema obrer. 

 Com parlava el senyor Cambó, no en vigílies d’eleccions sinó després del fracàs de la vaga 

general de març de 1919, quan els patrons podien sentir la temptació de prendre 

represàlies. 

 Firma: F. Cambó. 

 

5E.II-0650 

 1919.04.15. Madrid 

 Declaracions del Sr. Lerroux. 

 Escrit contra Romanones i Maura. 

 

5E.II-0651 

 1919. Pasqua Florida 

 Caramelles endreçades al senyor Nin de la plaça de Medinaceli. 

 Firma: Sandergis. 

 

5E.II-0652 

 1919.05. Barcelona 

 Església de Nostra Dona de Lourdes de la França Xica. 

 Es demana ajuda per fer el cambril. 

 Firma: vostre in C.J.(sic) 

 

5E.II-0653 

 1919.04. Barcelona 

 Al poble conscient. 

 Els socialistes independents demanen el vot per a les pròximes eleccions del dia 2 de maig. 

 Firma: el Comitè Executiu. 

 

5E.II-0654 

 1919.05.28. Vilanova i la Geltrú. 

 Vilanovins: 
 Es recomana el vot per a Benet de Pomés i de Pomar, comte de Santa Maria de Pomés, 

com a diputat a Corts. 

 Firma: Pere Pi Maranges, president del Banc de Vilanova i propietari i altres. 

 

5E.II-0655 

 1919.05.29. Sarrià 

 Als electors sarrianencs. 

 Demanen el vot com a diputats a Corts per a la candidatura formada per Narcís Batlle i 

Baró, Francesc Cambó i Batlle, Pere Rahola i Molinas, Magí Morera i Galicia, Albert 

Rusiñol i Prats. 

 Firma: Santiago de Güell, Baró de Güell; Antoni de Cuadras, comte de Sant Llorenç del 

Munt; Lluís de Nadal Artós. 
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5E.II-0656 

 1919.05. Barcelona 

 A los Somatenes del Distrito IV. 
 Es refereix a la organització, l’armament, les despeses etc. 

 

5E.II-0657 

 1919.06.01. Barcelona 

 Francesch Cambó, advocat 

 Carta mecanografiada de Francesc Cambó demanant el vot, quan falta una hora per tancar 

les urnes. 

 Firma: signatura estampillada de Francesc Cambó. 

 

5E.II-0657 bis 

 [1919.06.01] 

 Al poble de Catalunya. 

 Programa de la Lliga Regionalista per elegir els seus representants en les eleccions del dia 

1 de juny. 

 

5E.II-0658 

 1919.06.10. Barcelona 

 Neuzeitliches deutsches Seemannsrecht. 

 Una reflexió prèvia. 

 Firma: Leopold Perels. 

 Sonder-abdruch aus der deutschen zeitung fuer spanien. 

 

5E.II-0659 

 1919.07.31. Barcelona 

 Cruzada de la modestia cristiana. 

 Carta dirigida a les senyores de la junta de la nova croada. 

 Firma: Enrique, bisbe de Barcelona. 

 

5E.II-0660 

 1919.08. 

 Prolog (Audaces fortuna juvat)? 

 “Les affaires sont les affaires”. 

 Fa referència a les maniobres d’Alejandro Lerroux García. 

Francès. 

 

5E.II-0661 

 1919.09.11. 

 Als màrtirs de Catalunya. 1714-1919. 

 Record per als màrtirs de setze anys, Joan Benet i Manel Miralpeix 

 Firma: visca Catalunya lliure!!! 

 

5E.II-0662 

 1919.09.11. 

 11 de setembre de 1919. 
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 Es demana una ofrena d’admiració per als màrtirs del Fossar de les Moreres, que lluitaren 

per defensar la Pàtria. 

 

5E.II-0663 

 1919.10.30. 

 Carta manuscrita dirigida a Salvador Cabré per contribuir a la defensa de la ciutat. 

 Firma: Miguel “Trullás” 

 

5E.II-0664 

 1919.10. Barcelona 

 Catalans: 

 Demana socis per al “Nou Esclat”, dirigit pel mestre Joan Llongueras. 

 Firma: el Comitè d’Acció Popular. 

 

5E.II-0665 

 1919.10. Barcelona 

 A.S.E. El Raisuni. 
 Adhesió dels catalans als marroquins, per la invasió del Marroc pels exèrcits espanyols. 

 Doble versió en àrab i català. 

 Firma: Comitè Nacional Català. 

 

5E.II-0666 

 1919.10. Barcelona 

 La organización obrera a la opinión pública. 

 Protesten de les campanyes de difamació i odi que les considera com l’únic obstacle per al 

desenvolupament de les indústries i únic factor de desordre en la vida pública. 

 Firma: Ram de la Construcció, Metal·lúrgic, i molts altres. 

 

5E.II-0667 (1/2) 

 1919.11.23. Madrid 

 Document mecanografiat del diari de Madrid España Nueva. Visita a Barcelona de la plana 

major de la finança directiva de La Canadiense, suposadament per fer indagacions. 

 

5E.II-0668 

 1919.12. Partit de Berga 

 Sindicat de Metges de Catalunya. 

 Els metges de la Secció Comarcal del Districte de Berga als seus clients no conductats i 

conductats 

 Firma: Antoni Florejachs Ros, Antoni Casals Cluet i altres. 

 

5E.II-0669 

 1919.12. Barcelona 

 Iniciativa para la constitución en Barcelona de una entidad popular de Acción 

Ciudadana. 

 El creixement extraordinari i sense precedents de Barcelona després de la guerra, fan 

insuficients els mitjans que tenia la ciutat. Es demana l’ajut moral i material de tots els 

homes honrats i de bona voluntat. 

 Firma: Joaquín Durán Ventura. 
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Àlbum 14. 1920-1921. 5E.II-0670 a 5E.II-0717 

 

5E.II-0670 

 1920.01.15. Barcelona 

 Suplemento núm. 28 del Boletín de la Federación Patronal de Barcelona. La 

conferencia del Trabajo de Washington (conclusión). 

 La importància de la Conferència està en la gradual uniformitat internacional dels negocis 

industrials, que acabarà per imposar-se. 

 Firma: el vizconde de Eza. 

 

5E.II-0671 

 1920.01. Barcelona 

 Al Poble de Catalunya. 

 La Federació Democràtica Nacionalista es dirigeix al poble de Catalunya, demanant-li 

l’exacta percepció de la transcendència dels moments que vivim. 

 Firma: Francesc Macià. Per la Federació Democràtica Nacionalista. 

 

5E.II-0672 

 1920.01. Barcelona 

 Als veïns del Districte III 

 Missatge del Consell Directiu, Professional, Comissió de festes, Grop Excursionista, 

Esbart dansaire i Quadre Escènic del Nou Esclat, domiciliat al carrer Caçador núm. 4, del 

districte III. 

 Firma: Lluís Bertran i Pijoan, president i altres. 

 

5E.II-0673 

 1920.02.08. 

 Centre Regionalista de Sarrià. 

 Carta mecanografiada demanant el vot per Tomàs Cugat i Gironella i Ricard Carbonell i 

Flo, en les eleccions municipals del dia 8. 

 

5E.II-0674 

 1920.02. 

 Candidatura pera obrers de Santa María del Mar. Bienni 1920-22. 

 Obrer primer: Xavier de Fontcuberta i de Dalmases. Obrer tercer: Vicenç Ferrer i Bertrand. 

Obrer quint: Lluís Daunis i Grau. 

 

5E.II-0675 

 1920.02. 

 F. Cambó, diputat a Corts per Barcelona. 

 Carta mecanografiada a favor de la candidatura de la Lliga Regionalista. 

 Firma: signatura original de F. Cambó. 

 

5E.II-0676 

 1920.02. Sant Vicenç de Sarrià 

 Molt distingit Sr. Nostre: 

 Es demana el vot per a la candidatura administrativa. 
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 Firma: Frederic Creus Bosch i Jacinto Torné Pujol, candidats del districte primer. Rafel 

Batlle Miquelerena, Enric Estrada Marsá, i Joaquim Juanet Dustó, candidats del districte 

segon. 

 

5E.II-0677 

 1920.03.31. Barcelona 

 Programa d’estudis i treballs per al curs de 1919-20. 

 Sessions ordinàries i extraordinàries. 

 Arxiu d’etnografia i folklore de Catalunya. 

 Durant un temps s’han parat les publicacions de l’Arxiu, però no el seu treball intern. 

 Firma: T. Carreras i Artau, director. 

 

5E.II-0678 

 1920.04.23. 

 A Sant Jordi. 

 Poesia. 

 Firma: els Cavallers de la O.S. de Catalunya. 

 

5E.II-0679 

 1920.04. Barcelona 

 Les Joventuts Nacionalistes Radicals de Catalunya. 

 El mariscal Joffre ve a Barcelona per fer-li un homenatge. Les Joventuts consideren que el 

vertader poble català n’estarà absent. 

 Firma: Visca la llibertat dels pobles!! 

 

5E.II-0680 

 1920.05.10. Barcelona 

 Homenaje a España. Al pueblo de Barcelona. 

 L’Ateneu Obrer de Gràcia no és separatista, i demana que el dia 17 aniversari del rei, 

s’enviïn telegrames i postals que diguin:¡Viva España! ¡Viva Cataluña!  

 Firma: la Junta Directiva de l’Ateneu Obrer de Gràcia. 

 

5E.II-0681 

 1920.05.30. Barcelona 

 ¡Basta ya!: a la opinión sensata de Barcelona. 

 Escrit en contra dels separatistes i sindicalistes en el dia de sant Ferran, perquè Espanya és 

única e indivisible. 

 Firma: logotip de l’Ateneu Obrer de Gràcia. 

 

5E.II-0682 

 1920.07. 

 Els Catalans saluden els homes que formen la Lliga de les Nacions reunida a San 

Sebastián, i demanen la revisió del Tractat d’Utrecht. 

 En català i en francès. 

 

5E.II-0683 

 1920.07.21. 

 Soldados, no seáis fraticidas. 
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 Els revolucionaris volen que l’exèrcit es negui a matar dos soldats a Saragossa, pels 

successos de la caserna del Carmel. 

 Firma: el Comitè Comunista Metal·lúrgic. 

 

5E.II-0684 

 1920.08.26. 

 Sous dels anglesos i espanyols que treballen a l’Empresa. Molt superiors els dels anglesos. 

Del Correo Catalán de 26 agost 1920. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0685 

 1920.08.28. Sant Pol de Mar 

 Pel “Lord Mayor” de Cork 

 Escrit de confort per al Lord Major de Cork, Mr. Terence Mc. Sweeney, que s’està morint 

a la presó de Brixton en vaga de fam per a la independència d’Irlanda. 

 Firma: Pere Corominas. 

 Publicat a La Publicidad del dia 29. 

 

5E.II-0686 

 1920.09.01. 

 Rafel Casanova, Conceller en Cap (1714). Terenci Mc. Sweeney, Arcalde de Cork 

(1920). (sic). 

 Continua la vaga de fam de l’alcalde de Cork, per treure Irlanda de la seva esclavitut. 

 Firma: Angel Samblancat. 

 Reproduït i traduït d ‘El Diluvio. 

 

5E.II-0687 

 1920.09.14. Barcelona 

 A los federados de la Patronal de Cataluña. 

 Els anima a mantenir els acords de classe, la unió i estimular els obrers i la patronal 

indefensos en els seus drets per una minoria. 

 Firma: Federación Patronal de Cataluña. 

 

5E.II-0688 

 1920.10.18. Barcelona 

 ¡Obreros tranviarios! 

 Escrit d’ànim per la lluita que s’espera. El Sindicat de Transports està amb ells i també 

l’organització obrera en general. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-0689 

 1920.10. 

 Bandera Nacional. 

 Invitació personal per anar a l’acte d’hissar la bandera del districte VII.  

 Programa i la poesia d’Angel Guimerà, La Bandera. 

 

5E.II-0690 

 1920.11.30. Barcelona 
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 Memorial que els catalanistes dirigeixen a la Lliga Regionalista de Barcelona. 

 Queixa de què la Lliga no ha contribuït a la creixença del patriotisme català, etc. 

 Firma: per l’Associació Catalanista de Gràcia. El president accidental, Ignasi López. El 

secretari, I. Gual. honorable senyor president de la Lliga Regionalista. 

 

5E.II-0691 

 1920.12. Vic 

 Patronat de Vich pels nens d’Àustria (Palau Episcopal). 

 Acolliment de nens austríacs a Espanya per un any, que s’està fent des del mes d’octubre. 

Últimament s’ha augmentat en 60 pessetes la despesa de cada nen. A Vic es fa una crida 

per poder acollir els 10 destinats a la ciutat i els 4 de Manlleu. 

 Firma: Francesc Muñoz, bisbe de Vic i altres. 

 

5E.II-0692 

 1920. Sarrià 

 Diada de la Llengua Catalana. 

 Declaració dels sarrianencs patriòtics perquè la llengua catalana, instrument d’alta cultura, 

esdevingui aviat llengua nacional. 

 Firma: Josep Obiols i J. V. Foix de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, a 

Sarrià i altres. 

 

5E.II-0693 

 1920. 

 Jocs Florals de Barcelona en 1920. Himnes de Llibertat. 

 Els Segadors. Himne patriòtic. 

 ¡Visca el nostre Joffre! 

 La Marsellesa de J. A. Clavé I La Marsellesa d’Ignasi Iglésias (adaptació). 

 

5E.II-0694 

 1920. 

 Palabras de S. M. el Rey en Córdoba. 

 El rei defensa els seus soldats al Marroc 

 Lo que pensaría el Cid… 

 Poesia de Felipe Crespo de Lara. 

 

5E.II-0695 

 1921.01.06. Roma 

 El VII Centenario de la Orden Tercera. Encíclica de Benedicto XV. 

 Anima els membres del Tercer Orde Franciscà a la perfecció cristiana i a donar exemple en 

el món. 

 Firma: Benedicto Papa XV. 

 

5E.II-0696 

 1921.01.10. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. Barrio E. 

 Circular amb instruccions. 

 Firma estampillada de Ramon Godó. 

 Ciclostil. 
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5E.II-0697 

 1921.02.20. Barcelona 

 Martínez Anido. 

 Poesia. 

 Firma: M. Balari. 

 

5E.II-0698 

 1921.02.27. 

 Al bon Governador. 

 Poesia a F. Álvarez de la Campa, dedicada manuscrita pel seu autor. 

 Firma: J. Vázquez. 

 

5E.II-0699 

 1921.03. Manresa 

 Patronat Pro-Nois Austríacs. 

 Demana ajuda moral i material per als nens austríacs que venen a Manresa. 

 Firma: el Comitè Executiu. 

 

5E.II-0700 

 1921.04.23. Barcelona 

 Grop Feminal d’Unió Catalanista. 

 Invitació per a la missa de la diada de la Mare de Déu de Montserrat. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-0701 

 1921.04. Barcelona 

 Somatenes armados de Cataluña. Distrito IV. 

 El pròxim dia 24 hi haurà la Revista Reglamentària i es farà la benedicció i donació de 

banderes, que les Dames de Barcelona regalen als districtes de la ciutat. Full dirigit a 

Salvador Cabré Alentorn 

 Firma: Pablo G. Miracle, cap accidental del Districte IV. Ramon Godó, firma estampillada. 

 

5E.II-0702 

 1921.04. Barcelona 

 Sometent armat de Cataluña. Partit de Barcelona. 

 El comandant general dels Sometents convoca els caps i sots-caps del Partit de Barcelona i 

els dels vuit districtes de la ciutat, per la revista reglamentària del dia 24. 

 

5E.II-0703 

 1921.04. 

 Somatén de Barcelona. Distrito III. 

 Instruccions per a la revista reglamentària del dia 24 d’abril. 

 Firma: el cap del Districte. 

 

5E.II-0704 

 1921.04. 

 Trabajadores. 
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 Queixa dels treballadors per la situació injusta en que viuen. Anima a  defensar una causa 

millor. 

 Firma: el Comitè, per la Federació Local Obrera. 

 

5E.II-0705 

 1921.04. Barcelona 

 Senyors Delegats: 

 Dirigit als delegats de les Nacions a la Conferència Internacional de Transports i de Trànsit 

celebrada a Barcelona. Que considerin la distància espiritual, les diferències en l’actuar, en 

el pensar i en l’ésser de Catalunya i Castella. en benefici de la llibertat dels pobles. 

 Firma: Comitè Pro Catalunya. 

 Versió francesa, catalana i anglesa. 

 

5E.II-0706 

 1921.05.15. Madrid 

 Confederación Patronal Española. 

 Es demana la col·laboració per al Tercer Congrés Patronal que s’ha de celebrar. 

 Firma: Tomás Benet, secretari. 

 

5E.II-0707 

 1921.06.20/26. Vigo 

 Tercer Congreso Patronal organizado por la Confederación Patronal Española. 

 Temes comuns a totes les seccions i grups. Temes exclusius de la Secció Agrícola. 

 Firma: Tomás Benet, secretari. 

 

5E.II-0708 

 1921.08. Barcelona 

 Federación Patronal de Cataluña. 

 La Secció d’Assegurances envia un imprès als assegurats perquè detallin les assegurances 

que tenen contractades. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0709 

 1921.11. Barcelona 

 Al Poble. 

 Les anyals commemoracions. 

 La redacció del diari nacionalista de joventuts l’Intransigent, diu que no vol reaparèixer 

mentre la llibertat de pensament sigui emmordassada. 

 Firma: la Redacció. 

 

5E.II-0710 

 1921.09. Barcelona 

 Comisión organizadora del Congreso del Partido Radical en Cataluña. 

 Full dirigit als Republicans Radicals de Catalunya, després de l’Assemblea celebrada a 

Badalona amb l’aprovació de Lerroux, per convocar un Congrés del Partit Republicà 

Radical de Catalunya. 

 Firma: Manuel Morales Pareja, president i altres. 

 Dos fulls. 
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5E.II-0711 

 1921.11.06. Barcelona 

 Centro de carpinteros matriculados. 

 Notifica la constitució del Sindicato Libre Profesional de Obreros Carpinteros. Demana als 

tallers que atenguin les Comissions. 

 

5E.II-0712 

 1921.11. Barcelona 

 Comisión organizadora del congreso del Partido Radical. 

 Congrés que ha de tenir lloc del 8 a l’11 de desembre. S’envia un qüestionari i es demana 

col·laboració perquè sigui eficaç. 

 Firma: Manuel Morales Pareja i altres. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-0713 

 1921.12.12. Barcelona 

 Horario. 

 Nous acords de la Comissió Mixta del Treball, que fan referència a l’horari d’obertura i 

tancament dels establiments de venda al detall. 

 Firma: Felipe Gallo, magistrat president, i C. Rodríguez Cárdenas, secretari. 

 

5E.II-0714 

 1921.12.04. Sant Vicenç de Sarrià 

 L’Agregació de Sarrià. Documents importants. 

 Escrit dirigit al president de la Junta Directiva de la Lliga Regionalista, per explicar el 

sentiment profund del Centre Regionalista de la vila per la supressió del Municipi de 

Sarrià, i demanar totes les garanties patriòtiques. 

 Firma: Gonzal Daura, president accidental i Josep Recasens, secretari. 

 1921.12.16. Barcelona 

 Lliga Regionalista. Barcelona. 
 Escrit de la Junta Directiva de la Lliga Regionalista per tranquil·litzar el Centre 

Regionalista de Sarrià. 

 Firma: Raimon Abadal, president, i Lluís Massot, secretari. 

 

5E.II-0715 

 1921.12.16. Barcelona 

 F. C. Barcelona. 

 Demana als socis subscriguin obligacions hipotecàries. 

 Firma: Josep Julines Oliva, secretari. 

 

5E.II-0716 

 1921.12.24. València 

 Antecedentes que se exponen a la consideración de los Accionistas de 

Trasmediterránea a fin de que puedan adoptar las determinaciones más convenientes 

para sus intereses. 

 El Consell d’Administració de la Companyia del 27 de maig de 1921, va acordar per 

unanimitat que la Direcció es traslladés a València, i el Consell ho ha ratificat al mes de 
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desembre. Ara els Accionistes demanen una Junta General Extraordinària per reformar 

alguns articles dels Estatuts. 

 Firma: Vicente Ferrer Peset. 

 

5E.II-0717 

 1921. 

 Poesia Patriótica. ¡Aires de guerra! 

 Poesia “Monte Arrut”, recitada en la festa patriòtica organitzada pel Cercle de l’Exèrcit al 

Teatre Novetats. 

 Firma: Constantino de Lucas, capellà militar. 

 

Àlbum 15. 1922. 5E.II-0718 a 5E.II-0755 

 

5E.II-0718 

 1922.01.28. 

 ¡Alerta! Informes de Jesús Royo Latorre. 

 Un dependent de la casa Antigua Casa Martí, va actuar amb abús de confiança. L’última 

notícia que dóna és de 28 de gener de 1922. 

 

5E.II-0719 

 1922.01. 

 Ciudadano: 

 La Lliga de Consumidors i Inquilins de Barcelona del Districte 6
è
, presenta la candidatura 

d’Agustín Rodés Huguét i Juan Perpiñá Llarch. 

 Firma: O. de Abarca, president i J. Trullás, secretari. 

 

5E.II-0720 

 1922.01. Barcelona 

 Electors del Districte lX 
 Es recomana la candidatura de Pere Oliva Serra. 

 Firma: Josep Ribó, Joan Barangé i altres. 

 

5E.II-0721 

 1922.01. Sant Vicenç de Sarrià 

 Als Electors de Sarrià. 

 Candidatura de Gonzal Daura per el Districte VII. 

 Firma: Gonzal Daura i Piera. 

 

5E.II-0722 

 1922.02.01. Madrid 

 A los republicanos del distrito VI. Habla Lerroux 

 Carta dirigida a Rafael Canales de Barcelona per dir-li que havia telegrafiat urgent al Dr. 

Boada perquè retirés la seva candidatura al districte 6
è
. 

 Firma: A. Lerroux. 

 

5E.II-0723 

 1922.02.01. 

 Sarrianencs: 
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 Es recomana votar per l’autonomia municipal de Sarrià. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0724 

 1922.02.04. Barcelona 

 En la Ciudad de Barcelona. 

 En presència de l’advocat i notari de Barcelona Juan Francisco Sánchez García, compareix 

Manuel Miquel i Pardo amb capacitat legal per atorgar aquesta escriptura: havent estat 

proclamat candidat a regidor per tots els districtes de la Ciutat en les eleccions del dia 5, 

dóna poder especial a una llarga llista de persones, perquè puguin intervenir en tots els 

actes relacionats amb l’esmentada elecció. 

 Es còpia de l’original. 

 Firma: autèntica de Juan Francisco Sánchez. 

 

5E.II-0725 

 1922.02.04. Sarrià 

 Sarrianencs: 

 Per a les eleccions del dia 5, recomanen les candidatures de Josep Mª Pascual de 

Fontcuberta, professor de la Universitat i advocat, i Francesc Bonet i Ferrer, comerciant i 

publicista. 

 Firma: la Junta de Defensa de Sarrià. 

 

5E.II-0726 

 1922.02.05. Sant Pere de Ribes 

 Descanse en paz,el Caciquismo de San Pedro de Ribas. El domingo, día 5 de febrero 

de 1922, ha muerto, a las cuatro de la tarde, por no saber vivir, el asqueroso y 

repugnante Regionalismo Caciquista de San Pedro de Ribas. 

 Esquela mortuòria irònica. 

 Firma: Puff, un be negre. 

 

5E.II-0727 

 1922.02.14. Barcelona 

 A los Padres de Mozos que han satisfecho Cuotas militares y se hallan en África. 

 Amb data de 14 de desembre de 1921, es demanava que els individus que havien pagat 

quota militar no sortissin de la Península, i si no era possible, que es llicenciessin i es 

reintegressin al seu domicili immediatament d’haver complert els mesos de servei acordats 

Es va desestimar o silenciar la petició. Ara demanen que es retornin als pares les quotes 

ingressades. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-0728 

 1922.02. Barcelona 

 El Marquès d’Alella. 

 El Marquès d’Alella demana el vot per a la seva candidatura de la Lliga Regionalista. 

 Firma: signatura estampillada del Marquès d’Alella. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0729 
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 1922.02. Barcelona 

 Lluís Duran i Ventosa, senador. 

 Lluís Duran i Ventosa demana el vot per a la Lliga Regionalista, en les eleccions del dia 5. 

 Firma: signatura estampillada de Lluís Duran i Ventosa. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0730 

 1922.02. Barcelona 

 Electors del districte III: 

 Es demana el vot per a Benet de Pomés y de Pomar, comte de Santa Maria de Pomés, en 

les pròximes eleccions municipals. 

 Versió castellana a l’anvers. 

 

5E.II-0730 bis 

 1922.03.07. Barcelona 

 Contra proposición de arreglo entre los Acreedores y el Banco de Barcelona. 

 Comissió de 20 creditors del Banc de Barcelona que presenten un conveni a la Junta de 

Govern del Banc, per traspassar la propietat del Banc amb tot el seu actiu i passiu, si hi ha 

la garantia suficient. Hi ha una còpia d’alguns Estatuts del Banc de Barcelona. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-0731 

 1922.03.19. Barcelona 

 Catalans: 

 Les entitats religioses i patriòtiques més importants de Barcelona volen organitzar unes 

festes de la Mare de Déu de Montserrat més solemnes i demanar sigui de precepte la 

Diada. 

 Firma: Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat i altres. 

 

5E.II-0732 

 1922.03.23. 

 La enseñanza laica. 

 Testimonios irrecusables ajenos al campo católico. 

 Alguns testimonis de 1881 a 1922. A l’anvers: “La instrucción religiosa del maestro”, 

firmat per Angel Grau, director de les Escoles del Centre Moral de Gràcia, Barcelona. 

 

5E.II-0733 

 1922.03. Barcelona 

 Comissió Organitzadora Pro Llosa Rafel Casanova. Catalans. 

 La vila de Sant Boi de Llobregat vol fer una llosa artística que cobreixi el vas on està 

enterrat Rafael Casanova en el temple parroquial. Demanen col·laboració per subscripció 

popular. 

 Firma: la comissió organitzadora, Francesc Xavier Puig, president i altres. 

 

5E.II-0734 

 1922.04.08. València 

 A los accionistas de Compañía Trasmediterránea. 
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 La Companyia passa per una crisi i ara es convoca una Junta General Extraordinària, per 

vendre accions de la “Isleña”, el que significaria la divisió de la Companyia. Alguns s’hi 

oposen. 

 Firma: Gabriel Tarín i altres. 

 Més informació del tema en els fulls 5E.II-0739 i 5E.II-0740. 

 

5E.II-0734 bis 

 1922.04.18. Barcelona 

 Segunda Proposición de Convenio de los Acreedores al Banco de Barcelona. 

 La mateixa comissió de vint creditors que van presentar el dia 7 de març una proposta 

d’arranjament a la Junta del Banc de Barcelona, es queixen de que no han rebut cap 

resposta, i presenten una segona proposta de conveni més favorable. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-0735 

 1922.04.20. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. 

 Convocatòria anual als sometents de Barcelona per passar revista a casa del marquès de 

Sentmenat. 

 Firma: segell del sometent de Barcelona. 

 

5E.II-0736 

 1922.04. Barcelona 

 Comissió de propaganda catalanista. ¡Nacionalitat!…¡Llibertat! 

 Per animar l’esperit nacionalista del poble català aquí i fora del país, s’ha pensat fer una 

edició cinematogràfica dels fets més gloriosos de la Història de Catalunya. Es demanen 

inscripcions. 

 Firma: Angel Guimerà, Francesc Macià, Ramon Casas i altres. 

 

5E.II-0737 

 1922.04. Barcelona 

 La Unió Catalanista als Catalans: 

 Anima els catalans davant el perill de disgregació de forces. 

 Firma: la Junta Permanent, Vicenç A. Ballester, president i altres. 

 

5E.II-0738 

 1922.04. Barcelona 

 Conferència Nacional Catalana. 

 Programa de la conferència: Motivació. El problema català. Solucions i tàctiques. 

Actuació. La conferència tindrà lloc els dies 4 i 5 de juny. 

 Firma: Pelai Vidal de Llobatera, Josep Mª Pi i Sunyer, Ramon d’Abadal i Vinyals i altres. 

 

5E.II-0739 

 1922.05.04. València 

 A los Accionistas de la “Compañía Trasmediterránea”. 

 El mateix tema del full 5E.II 734. I informa que la situació econòmica de la Companyia és 

sòlida. 

 Firma: Vicente Ferrer Peset i Juan José Sister 
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5E.II-0740 

 1922.05.07. València 

 A los Accionistas de “Compañía Trasmediterránea”. 

 Avisa dels fulls alarmants que circulen entre els consocis que desconeixen els assumptes 

de la Companyia. Defensen la gestió del director-gerent Vicente Ferrer Peset i la del 

conseller Juan José Sister. I es demana als accionistes que estiguin ben informats per 

l’emissió de vot en la Junta General Ordinària que aviat tindrà lloc. 

 Firma: una llista molt llarga de noms. 

 

5E.II-0741 

 1922.06. Barcelona 

 Catalans: 

 S’ha creat una Comissió per organitzar els actes en homenatge de Pau Claris i la 

commemoració de la diada del Corpus de Sang. 

 Firma: la Comissió Organitzadora, formada per diverses associacions. 

 

5E.II-0742 

 1922.07. Barcelona 

 Federación Patronal de Cataluña. 

 Carta adreçada als federats perquè surtin de la seva immobilitat davant l’amenaça dels 

adversaris. 

 Firma: el secretari general. Signatura estampillada no identificada. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0743 

 1922.07.22. Bucarest 

 Appel aux Intellectuels libres et aux Travailleurs éclairés. 

 Moviment a favor de l’Humanitarisme nascut a Bucarest per obra de Eugen Relgis l’any 

1922. Conté “Els principis humanitaristes” del mateix Relgis. El primer grup humanitarista 

de Bucarest, demana adhesions a aquests principis. 

 Firma: Eugen Relgis. 

 

5E.II-0743 bis 

 1922.08.10. Barcelona 

 A los Señores adheridos a la Asociación de Acreedores del Banco de Barcelona. 

 La Junta Directiva de l’Associació d’Acreedors del Banc de Barcelona, pensa que aviat 

podrà proposar la fórmula del conveni del Banc amb els seus acreedors i arribar a una 

normalitat econòmica. 

 

5E.II-0744 

 1922.08.29. Vic 

 Germans: A La Gleva tothom a Coronar la Verge. 

 La Federació Comarcal de Congregacions Marianes de Vic, fa una crida per preparar la 

Coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu de la Gleva. 

 Firma: Joan Pujols Vergés i altres. 

 

5E.II-0745 
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 1922.09.11. Moià 

 La vila de Moya al màrtir de la Pàtria. 11 de setembre de 1714-11 de setembre de 

1922. 

 Poesia de Josep Burgas: el testament d’en Rafael Casanova. 

 Firma: Josep Burgas. 

 

5E.II-0746 

 1922.09.11. 

 11 de setembre. Extraordinària funció patriòtica. 

 Programa.  

 També una poesia de R. Suriñach Senties: El Rellotge de la Pàtria. 

 

5E.II-0747 

 1922.09.24. Barcelona 

 Regto. Infanteria de Alcántara. 58. ¡Soldados! 

 Escrit de benvinguda als militars arribats del “Peñón”. 

 Firma: el coronel Escassi. 

 

5E.II-0748 

 1922.10.11. Barcelona 

 Mancomunitat de Catalunya. 

 El Consell Permanent de la Mancomunitat, ha acordat prorrogar l’arbitri sobre circulació 

d’automòbils i altres vehicles per carreteres i camins de la Mancomunitat, fins al dia 30 de 

novembre. 

 Firma: Guillem Virgili, interventor general. 

 

5E.II-0749 

 1922.11.02. 

 A El Fusell. 

 Poesia. 

 Firma: J.M.B.B. 

 

5E.II-0750 

 1922.11. 

 Trabajadores. 

 Crida a un míting per al dia 19, a favor dels presos. 

 

5E.II-0751 

 1922.11. 

 Per Catalunya. 

 Una pesseta. 

 

5E.II-0751 bis 1 

 1922.12.03. Barcelona 

 A los Sres. Acreedores y Accionistas del Banco de Barcelona. 

 Discurs d’un creditor del Banc de Barcelona que forma part de la Junta de l’Associació de 

creditors i Accionistes del Banc, en el que exposa i denuncia la situació entre els consellers 

i els creditors, que considera injusta per alguns creditors. 
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 Firma: F. Cortada. 

 

5E.II-0751 bis 2 

 1922.12.03. 

 La Asamblea de Acreedores y Accionistas del Banco de Barcelona, organizada por la 

Asociación Mútua de Acreedores y Accionistas, celebrada el dia 3 de diciembre de 

1922, acuerda las siguientes conclusiones: 

 Conclusions dirigides al Govern de sa Majestat, a la Junta de Govern del Banc de 

Barcelona, a la Comissió Interventora d’Accionistes, a l’Associació de Creditors, a 

l’Excm. i Ilm. Sr. Arquebisbe de Burgos, als hereus de Manuel Girona i Vidal i a l’Excm. 

Sr. Marquès de Comillas. Conclusió General. 

 

5E.II-0752 

 1922.12.31. Barcelona 

 Manifest. 

 Dirigit a les entitats mutualistes inscrites a la Federació de Socors Mutus de la Província de 

Barcelona. 

 

5E.II-0753 

 1922.12. Barcelona 

 Al poble de Catalunya 

 Grup de gent que formen la Jove Atlàntida i aspiren a una humanitat millor. Conté els 

Estatuts de la institució. 

 Firma: Santiago Valentí i Camp i altres. 

 

5E.II-0754 

 [1922] 

 Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Higiene. 

 Mesures que s’han d’adoptar contra les mosques. 

 

5E.II-0755 

 [1920-1922] 

 Asi se perjudica al público y se encarecen las medicinas. 

 Els farmacèutics no sindicats protesten per la nova normativa d’horaris. 

 Firma: l’Associació de Farmacèutics Espanyols. 

 

Àlbum 16. 1923. 5E.II-0756 a 5E.II-0793 

 

5E.II-0756 

 1923.01.01. Barcelona 

 Federació de Dependents de Catalunya. Manifest. 

 Proclamació i finalitats de la Federació. 

 Firma: el Comitè Executiu i el Consell Federal. 

 

5E.II-0757 

 1923.[01. Barcelona] 

 L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. En un any ha doblat els socis però 

no n’hi ha prou. 
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 L’Associació tenia 4.000 socis l’any 1922, i en començar el 1923, els socis passen de 

8.000. 

 Firma: Lluís Bertran i Pijoan. 

 

5E.II-0758 

 1923.02.09. Barcelona 

 Junta de Museus de Barcelona. 

 Sessió del dia 9 de febrer de 1923. Acta de la sessió anterior del dia 19 de gener. 

 

5E.II-0759 

 1923.03.19. 

 El Soldat. 

 Poesia. 

 Firma: J.M.B.B. 

 

5E.II-0760 

 1923.04.01. 

 Primer d’abril 1922-1923. Associació Sarrià. 

 Aniversari de l’agregació de Sarrià a Barcelona. Queixes. 

 Firma: el Consell de Govern. 

 

5E.II-0761 

 1923.04.01. Barcelona 

 Distingit Senyor. 

 Es demana el vot de la representació parlamentària de la Lliga Regionalista, per a Joaquim 

Cabot i Rovira, Lluís Ferrer-Vidal i Soler, Ferran Mercè, Lluís A. Sedó. 

 

5E.II-0762 

 1923.04.12. Barcelona 

 El Consell central d’Acció Catalana a l’opinió nacional. 

 Es recomana el vot en les eleccions del dia 29, per a Antoni Rovira i Virgili. 

 Firma: Jaume Bofill i Matas, L. Nicolau d’Olwer, Ramon d’Abadal i Vinyals, Carles Jordà, 

Leandre Cervera. 

 

5E.II-0763 

 1923.04.13. Barcelona 

 Junta de Museus de Barcelona. 

 Sessió del 13 d’abril. Acta de la sessió del dia 6. 

 

5E.II-0764 

 1923.04.18. Barcelona 

 Discurs d’en Francesc Cambó, en la presentació dels candidats a diputats a Corts per 

Barcelona en la Lliga Regionalista, el dia 18 d’abril de 1923. El problema català i els 

problemes espanyols. 

 També hi ha la llista dels candidats proclamats per la Lliga Regionalista a tot Catalunya. 

 

5E.II-0765 

 1923.04.22. Sarrià 
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 Acció Catalana. Patriotes de Sarrià: 

 Proclamació com a candidat sarrianenc d’Antoni Rovira i Virgili. 

 Firma: Lluís Guarro, Ferran de Sagarra, J. V. Foix i altres. 

 

5E.II-0766 

 1923.04.27. 

 Devot català: 

 Recomanacions per a la devoció a la Mare de Déu de Montserrat. 

 Firma: la Comissió Organitzadora de la Diada Montserratina. 

 

5E.II-0767 

 1923.04. Barcelona 

 Catalans: 

 Un grup de patricis de Moià vol construir una Escola del Poble en record de Rafael 

Casanova. 

 Firma: Narcís Alibés, alcalde, i diverses entitats. 

 

5E.II-0768 

 1923.05.15. Barcelona 

 Sometent de Barcelona. Districte IV. Convocatòria per la Revista anual 

reglamentària. 

 La revista serà el dia 27 al matí, a la plaça Tetuán. 

 Firma: el caporal del barri. 

 

5E.II-0769 

 1923.06.01. Barcelona 

 Acció Catalana. 

 Conciutadà: 

 En les eleccions per renovar la meitat de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, es 

recomana la candidatura d’Acció Catalana que és la fidel seguidora de l’esperit del seu 

fundador. 

 Firma: Jaume Bofill i Mates, A. Rovira i Virgili, Ramon d’Abadal i Vinyals, Leandre 

Cervera. 

 

5E.II-0770 

 1923.06.01. Barcelona 

 El Consell Central d’Acció Catalana a l’opinió nacional. 

 Defensa l’ideari de la Mancomunitat. 

 Firma: Jaume Bofill i Mates, L. Nicolau d’Olwer, A Rovira i Virgili, Ramon d’Abadal i 

Vinyals, Carles Jordà. Leandre Cervera. 

 

5E.II-0771 

 1923.06.02. Madrid 

 Semblança burlesca de Barber. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0772 

 1923.06.07. Barcelona 
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 Somatenes armados de Barcelona. 

 Des del dia 31 de maig, és obligatori que tots els sometents del Partit s’inscriguin a la 

Germandat del Sometent de Barcelona. 

 Firma: José Bertrán y Musitu. 

 Macanografiat. 

 

5E.II-0773 

 1923.06. Barcelona 

 Als socis de la “Unió Sportiva de Sans”. 

 Es demana el vot com a candidat a diputat provincial, per a Josep Roig, president del Club. 

 Firma: Pere Coll, Jacinte (sic) Nubiola i altres. 

 

5E.II-0774 

 1923.06. Barcelona 

 Servei meteorològic de Catalunya. 

 Amb motiu de l’establiment d’una secció d’estudis nofològics de la “Fundació Concepció 

Rabell, vídua Romaguera”, es demana col·laboració als socis. Conté també unes 

instruccions per a l’observació dels núvols i fenòmens que s’hi refereixen. 

 

5E.II-0775 

 1923.06. Barcelona 

 El Diputat a Corts per Barcelona. 

 Donada la importància de la Mancomunitat, es demana el vot per a la candidatura de la 

Lliga Regionalista, en el districte II provincial. 

 Firma: Francesc Cambó. 

 

5E.II-0776 

 1923.07.08. Barcelona 

 La Unió Socialista de Catalunya. 

 Ponència de Manuel Serra i Moret. 

 

5E.II-0777 

 1923.09.05. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Districte IV 

 Nomenament de sots-cap a favor de Francisco Quintana, en carta dirigida a Salvador Cabré 

Alentorn. 

 Firma autògrafa: F. Font, cap accidental. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II 777 bis 

 [1923.09.11] 

 Catalans! Demaneu vostra entrada al Casal Català vde Toulouse! 

 Poesia de Ventura Gasol. 

 Al revers: Le 11 septembre 1714 au “Casal Català” de Toulouse. 

 El Casal Català de Toulouse agraeix l’acolliment rebut de França als seus exiliats. El 

catalanisme és més fort que mai. Els representants dels partits polítics ho van proclamar a 

Lió el mes de juny. El Casal Català de Toulouse proclama: Visca la Catalunya lliure. 

Poesia de Ventura Gasol, J. Salvat Papasseit i Jacint Verdaguer. 
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 En francès. 

 

5E.II-0778 

 1923.09.13. 

 Cop d’Estat 13 setembre 1923. 

 Full ciclostil inacabat. 

 

5E.II-0779 

 1923.10.01. Brussel·les 

 Señor: 

 Un advocat de 50 anys demana justícia al rei i al Directori. 

 Firma: Santiago Alba 

 Es una còpia. Cinc fulls mecanografiats. 

 Resposta al full nº 5, del dia 8 d’octubre, de l’ambaixada d’Espanya a Bèlgica: es podrà 

defensar al seu temps. 

 Firma; Primo de Rivera, cap del govern. Es còpia conforme. Firma: Villalobar 

 

5E.II-0780 

 1923.10.24. Madrid 

 Una carta interesantísima de D. Alejandro Lerroux. 

 Carta dirigida al doctor José Borrajo, cap dels republicans de la província de Terol i 

membre del Directori Nacional del Partit. 

 Firma: A. Lerroux. 

 

5E.II-0781 

 1923.11.14. París 

 Exmo.Sr. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella y presidente del 

Directorio militar. Madrid. 

 Manifest que Francesc Macià envia a Miguel Primo de Rivera. 

 Firma: Francisco Macià. 

 

5E.II-0782 

 1923.11.14. París 

 Exmo. Sr. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella y presidente del 

Directorio militar. Madrid. 

 Manifest que Francesc Macià envia a Miguel Primo de Rivera. 

 Firma: Francisco Macià. 

 Es còpia mecanografiada del full 5E.II-0781. 

 

5E.II-0783 

 1923.11.1923. 

 Nupcial. 

 Poesia de Joan Bergós dedicada als seus fills Isabel i Joan. 

 Firma: Joan Bergós. 

 

5E.II-0784 

 1923.11.26. Barcelona 

 [Dirigit als sometents del Districte IV]. 
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 El dia 2 de desembre s’imposarà la Medalla de Constància al Cap suprem dels Instituts 

Armats del rei Alfons XIII. 

 Firma: el Cap del Districte IV. 

 Versió castellana i catalana. 

 

5E.II-0785 

 1923.11.27. Barcelona 

 A la Comissió Investigadora de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Escrit de Manuel Massó i Llorens, diputat de la Mancomunitat de Catalunya, que fa 

referència a la construcció d’un palau reial a Barcelona; a falta de diners es vol disposar de 

diners que no són per a aquesta finalitat. Demana que es facin les indagacions oportunes. 

 Firma. M. Massó Llorens. 

 Un altre escrit de Manuel Massó Llorens datat a Vilanova i la Geltrú, el dia 15 de 

desembre de 1923, per enviar a altres persones. S’ha assabentat que el seu escrit 

possiblement ha estat mal interpretat i n’envia còpies. 

 Firma estampillada de M. Massó Llorens. 

 

5E.II-0786 

 1923.11.27. Barcelona 

 A la Comissió Investigadora de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Versió mecanografiada del full 5E.II-0785. 

 

5E.II-0787 

 1923.11. 

 Carta de Miguel de Unamuno dirigida a un profesor residente en esta república. 

 Publicada per La Vanguardia en l’edició del dissabte passat. 

 Mecanografiat.  

 

5E.II-0788 

 1923.11. Barcelona 

 Carta para los señores que componen la Junta Representativa del vecindario de la 

Ciudad de Barcelona y en especial a su Presidente. 

 Queixes d’alguns vigilants per funcionar altres Juntes o Societats amb les mateixes 

facultats. 

 Firma; Juan Salat. 

 

5E.II-0789 

 1923.12.07. Manresa 

 Full mecanografiat per enaltir la catalanitat. 

 Firma: un català. 

 Es còpia ciclostilada.  

 Demana se’n facin més còpies i es facin córrer anònimament. 

 

5E.II-0790 

 1923.12.12. Barcelona 

 Senyor. 
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 La Universitat de Friburg ha nomenat Doctor Honoris Causa, a l’arquitecte i arqueòleg 

Josep Puig i Cadafalch. Uns amics li volen fer un homenatge de simpatia i organitzen un 

sopar a l’hotel Ritz. 

 Firma: per la comissió dels senyors, August Pi i Suñer; Pere Rahola; Ferràn de Sagarra; 

Miquel Madurell; Joaquim Cabot; Joan Alandi. 

 Ciclostil. 

 

5E.II-0791 

 1923.12.22. Barcelona 

 Suscripción popular. 

 Subscripció patrocinada per la “Federación General de los Vendedores de Pescado Fresco 

de Barcelona y Provincia”, per a les famílies dels nàufrags que van morir els dies 20 i 21 

de desembre. 

 Firma: Manuel Dardé, president, i Vicente Sastre, secretari. 

 

5E.II-0792 

 [1923] 

 Dignitat. 

 Full per animar el patriota per fer córrer en secret. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0793 

 [1923] 

 Poesia pamfletària i de burla dedicada a Primo de Rivera. 

 Mecanografiat. 

 

Àlbum 17. 1924 (gener-juny). 5E.II-0794 a 5E.II-0851 

 

5E.II-0794 

 1924.01.09. 

 Relació de fets ocorreguts a Barcelona, els díes 8 i 9 de gener de 1924. 

 El capità general Barrera convoca a una reunió a diversos senyors i també a ex senadors i 

amics del general Primo de Rivera. La reunió és preparatòria per a una altra que tindran 

amb el president del Directori l’endemà, per solucionar el problema de Catalunya. Primo 

de Rivera considera que Catalunya està excessivament catalanitzada i que s’ha 

d’espanyolitzar Les respostes dels presents són a títol personal i més aviat en desacord amb 

Primo de Rivera. Els va presentar un “Manifiesto al País” que ningú va firmar. 

 Ciclostil. Cinc fulls. 

 

5E.II-0795 

 1924.01.13. Barcelona. Palau de la Generalitat 

 Els Consellers de la Mancomunitat de Catalunya.  

 Els Consellers de la Mancomunitat de Catalunya, publiquen una nota en ser cessats dels 

seus càrrecs que ocupaven per exprés mandat del poble de Catalunya. 

 Firma: S. Estapé Pagès, president accidental, Anselm Guasch i altres. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0796 
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 1924.01.13. Barcelona. Palau de la Generalitat. 

 Versió castellana del full 5E.II-0795. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0797 

 1924.01.13. Barcelona. Palau de la Generalitat 

 Nota dels consellers de la Mancomunitat amb motiu del seu cessament. 

 Firma: S. Estapé Pagès, president accidental, Anselm Guasch i altres. 

 Mecanografiat 

 

5E.II-0798 

 1924.01.15. Barcelona 

 El problema peninsular 

 Tracta de la situació entre Espanya i Portugal i l’ideal d’arribar a uns Estats Units Ibèrics 

formats per castellans, catalans i portuguesos. 

 Firma: Joaquim Cases-Carbó. 

 Quatre fulls. 

 

5E.II-0799 

 1924.01.17. Madrid 

 Quien será…? 

 Poesia satírica dedicada a Primo de Rivera 

 Al final i en parèntesi, diu que s’ha declarat el boicot als magatzems El Siglo i a la Banca 

Garriga i Nogués. 

 Mecanografiat 

 

5E.II-0800 

 [1924] 

 Català: 

 El propietari de El Siglo, Dionís Conde, ha acceptat un lloc entre els diputats esquirols que 

han de substituir els veritables representants del poble en la Mancomunitat de Catalunya. 

Es demana que se li faci el buit com a l’irlandès Boycott. 

 Firma: Un català digne. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0801 

 [1924] 

 Català!! 

 En Dionís Conde dels Almacenes El Siglo S.A. ha acceptat un lloc entre els diputats 

esquirols a la Mancomunitat de Catalunya. Es demana que no es compri als seus 

magatzems. 

 Mecanografiat 

 

5E.II-0802 

 [1924] 

 No compreu al “Siglo”. Boycot als botiflers! 

 L’amo d’El Siglo ha acceptat un càrrec a la Mancomunitat, nomenat pel Govern Espanyol, 

per anar contra Catalunya. Es demana que no es compri a El Siglo. Les vendes diuen que 
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han baixat molt. Demanen també que es protegeixin les botigues que parlen i escriuen en 

català, que no s’acceptin escrits i impresos que no siguin en català. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0803 

 [1924] 

 Uns altres catalans, víctimes de la fúria militar espanyola. 

 El general Losada, en vista de l’èxit dels boicots contra els botiflers, ara ha castigat 

injustament la Casa Rodríguez & Ferré, de gèneres de punt, amb la multa de 500 pessetes i 

l’ha clausurat. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0804 

 [1924] 

 Català! 

 Don Dionisio, o sigui el senyor Conde d’El Siglo, voldria que el fessin comte de debò i 

s’ha prestat a fer d’esquirol acceptant el càrrec de diputat provincial governatiu. Es segueix 

demanant que no es compri a El Siglo. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0805 

 [1924] 

 A unos farsantes. 

 Escrit dirigit als separatistes. 

 En justa defensa. 

 Escrit en contra dels fulls clandestins que corren demanant boicots a ciutadans honrats com 

el propietari d’El Siglo. 

 Firma: la comissió. 

 Segueixen diverses poesies satíriques. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0806 

 1924.01.21. Torelló 

 Molt honorable Senyor. 

 Els caps de casa subscrits, en representació de la penya nacionalista d’esbarjo La 

Constància, donen l’enhorabona per la resposta donada al president del Directori Militar en 

la reunió de Capitania General. Dirigit al marquès de Camps. Barcelona. 

 Firma: Francesc Viver, J. Roura i altres. 

 Es còpia mecanografiada. 

 

5E.II-0807 

 1924.01.25. Barcelona 

 Mancomunitat de Catalunya. Escola de Treball. 

 L’honorable secretari general del Departament d’Ensenyament Tècnic i Professional, 

transmet l’ordre rebuda del governador civil que les ensenyances en les Escoles i Centres 

de Cultura que depenen de la Mancomunitat, es facin en castellà. Firmat per Carlos Losada 

i dirigit al president de la Mancomunitat de Catalunya, perquè ho transmeti als Directors de 

les Escoles que en depenen. 
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 Firma: el secretari general. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0808 

 1924.01.25. Ginebra 

 Autonomia de Catalunya. Apel·lació a la Lliga de les Nacions. 

 El Comitè Autonomista de Ginebra, compost per diferents personalitats del Consell 

Municipal de Barcelona dissolt pel Directori, prepara un memoràndum que serà presentat a 

la Lliga de les Nacions. Detall del Daily Telegraph del dia 25 de gener 1924. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0809 

 1924.01.25. Ginebra 

 L’Autonomia de Catalunya. Apel·lació a la Societat de les Nacions. 

 El mateix text del full 5E.II-0808. 

 A més a més i datat a Madrid el 31 de gener: el marquès de Magaz, sots-president del 

Directori Militar, ha anat precipitadament a Ginebra, per assistir a les tasques de la Societat 

de les Nacions. 

 

5E.II-0810 

 1924.01.25. 

 La “Grippe” actual. 
 Fa referència a l’epidèmia de la grip. 

 

5E.II-0811 

 1924.01.29. 

 Disposició nul·la. 

 L’ordre de què la llengua castellana fos la única usada en l’ensenyament, no ha seguit els 

tràmits legals. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0812 

 1924.01. Madrid 

 España. 

 Article de la Actualidad Financera de Madrid que la censura no va deixar publicar. 

Anterior al famós del Marquès de la Cortina. Fa referència a la reorganització del 

Directori, a una nota explicativa sobre els tres assumptes que més preocupen a l’opinió i a 

l’acte de Sant Joan de les Abadesses. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0813 

 1924.01. 

 Lettre d’Espagne. Le nouveau Régime se consolide. 

Escriuen de Madrid el dia 20 de gener: el Directori ha adoptat la seva història en dos fases, 

una de destrucció i una de reconstrucció. Part de diari en francès. 

 

5E.II-0814 

 1924.01. Barcelona 
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 Estudiants: 

 Informa que s’ha creat la Federació Catalana d’Estudiants Catòlics. 

 Firma: la comissió. 

 

5E.II-0815 

 1924.02. Barcelona 

Fa referència a la constitució de l’Escola Industrial de Barcelona i al conflicte entre la 

Diputació Provincial i l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona. 

 Quatre fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0816 

 1924.03 

 El General Dictador Primo de Rivera ha fracassat a Espanya. 

Es parla de la seva pròxima retirada, i que el rei Alfons XIII li treurà la seva confiança. 

Tret de Excelsior, 3 febrer 1924. 

 Firma: R. Peyronnet de Torres. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0817 

 1924.02.10 Madrid 

El mes gran escàndol de la política espanyola: tot bon català deu donar, amb tota 

mena de precaucions, la major publicitat a aquest escandalós afer. 

L’empresari del Teatre de la Comèdia de Madrid, Tirso Escudero, té una amant coneguda 

amb el nom de la Caoba, que li proporciona cocaïna. Els fills, tement per la salut del seu 

pare, la denuncien i la Policia la posa a la presó. L’empresari demana ajut al seu amic de 

gresques, Primo de Rivera, i aquest telefona i després escriu al jutge Prendes Pando perquè 

la posi en llibertat i hi tiri terra al damunt. El jutge es nega a fer-ho. Hi ha un gran escàndol 

a Madrid perquè fa destituir el jutge i jubila al president del Tribunal Suprem. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0818 

[1924] 

El més gran escàndol de la política espanyola. 

El mateix tema del full anterior amb petites variacions. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0819 

 1924.02.10. Madrid 

 Lo més gran escàndol de la història política espanyola. 
El mateix tema del full anterior. Al final una poesia satírica amb referència a Primo de 

Rivera. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0820 

[1924] 

Poesia irònica amb referències a la Caoba i Primo de Rivera. 

Mecanografiat. 
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5E.II-0821 

 1924.03.08. 

 La protesta di D’Annunzio per la deportazione di Unamuno. 

Alguns escriptors de França demanen a Gabriele D’Annunzio, la seva solidaritat pel 

desterrament d’Unamuno. Retall del diari Corriere della Sera. 

 

5E.II-0822 

 1924.[03] 

 Els diners o la vida!! 

Després d’un discurs al Palau de Belles Arts, Primo de Rivera decideix augmentar els 

tributs als industrials i comercials. 

 

5E.II-0823 

1924.03.21. Puerto Cabras de Fuerteventura 

Sr. D.M.G. Habana. 

Carta de Miguel de Unamuno, desterrat a Fuerteventura sense cap procés ni expedient, per 

ser adversari del règim de la Dictadura. 

Firma: Miguel de Unamuno. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0824 

[1924] 

Unamuno. 

Escrit d’adhesió dels separatistes catalans a Unamuno que ha estat desterrat, malgrat no 

haver estat mai catalanista. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0825 

[1924.04] 

Catalans! 

Dóna les normes a seguir per a la propera festa de Sant Jordi. 

 

5E.II-0826 

1924.03.24. 

Un article de l’important diari inglés The Times del 24 de març de 1924. Malestar a 

Catalunya. 

La política del Directori intensifica el separatisme. Parla dels ressentiments i greuges del 

poble català. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0827 

1924.03.24. 

Diu The Times del 24 març 1924 

Traducció de l’article del full 5E.II-0826, amb petites diferències. 

 Quatre fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0828 

[1924]. Paris 
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Escolta català. 

Escrit de Macià des de Paris exhortant el patriotisme català: els patrons que contractin 

preferentment obrers catalans, els obrers que es posin al servei de cases catalanes etc. 

Firma: F. Macià. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0829 

[1924] 

Català. 

El mateix tema que el full 5E.II-0828, amb petites variacions. No diu que sigui de Macià. 

Firma: salut germà de Pàtria. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0830 

 [1924] 

 Germà de pàtria: 

 El mateix tema que el full 5E.II-0828, amb petites variacions. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0831 

[1924] 

Català: 

Anima a fer coses que podem fer i no fem: subscriure’s a un diari català, comprar 

setmanaris catalans als infants, conèixer la Història de Catalunya, etc. 

Firma: Catalunya-Fènix. 

 

5E.II-0832 

1924.03.28. Barcelona 

Castellans amics: 

Escrit d’agraïment dirigit als castellans que han enviat un missatge d’elogi i defensa de la 

llengua catalana. 

 

5E.II-0833 

1924.03. 

Als senyors socis de l’Orfeó Català. 

La Junta Directiva de l’Orfeó Català, demana ajuda per a la Revista Musical Catalana, i 

també nous socis per a l’entitat. 

Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-0834 

 1924.03. Madrid-Barcelona 

 Manifiesto al país. ¡Ciudadanos, patriotas, deportistas! 

Quaranta dies abans del Jocs Olímpics de Paris, s’anima a la bona preparació i participació. 

Firma: pel Comitè Olímpic Espanyol, el Baró de Güell, president delegat, Mariano de 

Rivera, sots-president i altres. 

 

5E.II-0835 

 1924-03. Badalona 
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 El nou temple parroquial de Sant Josep. 

El rector demana ajuda per continuar la construcció del temple de Sant Josep de Badalona. 

Firma: El rector de Sant Josep. 

 

5E.II-0836 

 1924.04.01. 

Pacto de reconocimiento y amistad acordado entre el Supremo Consejo del Grado 33 

para Eapaña y el Gran Consejo Federal Simbólico del Grande Oriente Español. 

Noves normes sortides de l’Assemblea Extraordinària de l’any 1922. 

Firma: el soberano gran comendador, Enrique Gras i altres. 

 

5E.II-0837 

 1924.04.01. Barcelona 

 Junta Directiva de Aguas de la Acequia Condal y sus minas. 

Es convoca els socis a Junta General Ordinària per al dia 28. Dirigit a l’Ajuntament 

Constitucional de Barcelona. 

 Firma: Santiago de Riba, secretari. 

 

5E.II-0838 

 1924.04.04. 

 El Cotilló. 

Descripció irònica d’una festa. [Article esborrat per la censura que havia de publicar La 

Veu de Catalunya, formant sèrie amb el Del Gran Món, del 4 d’abril 1924]. 

 Firma: Lleó. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0839 

 1924.04.07. 

Missatge d’elogi i defensa de la llengua catalana que els escriptors castellans de 

Madrid han lliurat al President del Govern militar d’Espanya el mes de març de 

MCMXXlV. Lletra de gratitud dels escriptors de Catalunya tramesa el 7 d’abril del 

mateix any. 

El missatge d’elogi de la llengua catalana està firmat per Pedro Sainz, E. Gómez de 

Baquero, A. Bonilla San Martín, Gregorio Marañón i molts altres. 

Firma: la lletra de gratitud està firmada per Àngel Guimerà, Apel·les Mestres, Santiago 

Rusiñol i molts altres. 

 

5E.II-0840 

 1924.04. Barcelona 

 La Diada Montserratina. 

 Elogi a la festa de Montserrat. Aquest full ha estat sotmès a la censura militar. 

 Firma. la Comissió Organitzadora. 

 

5E.II-0841 

 1924.04.14. Barcelona 

 Honorable col·lega: 

 Escrit d’adhesió al company tractat d’incompetent i desconsiderat. 

 Firma: Ferran Valls i Taberner, Carles Cardó prevere, Pau Vila i altres. 
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5E.II-0842 

 1924.04.28. Barcelona 

Escrit dirigit al secretari del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya. 

Manifesten que per actes realitzats fora de la càtedra, no s’havien de sotmetre a expedients 

administratius. Es refereix a la carta particular que han enviat alguns col·legues al 

professor Dwelschauvers. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0843 

 1924.05.03. Buenos Aires 

 ¡Ave primus! 

Poesia crítica dedicada a Primo de Rivera. De Nación Catalana de Buenos Aires. Año II 

núm. 30. 

 Firma: Joobsol. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0844 

 1924.05.04. Barcelona 

 Còpia de l’original lliurat als Representants del Professorat 

Escrit dirigit als professors que signaren la lletra d’homenatge al Sr. Dwelschauvers. 

Firma: Josep Iglésias i Marian Foyé per l’Associació d’Estudiants de la Universitat Nova. 

Isidre P. Palmada i Climent Gratacòs per l’Institut d’Alumnes de l’Escola del Treball. 

Josep Mª Riu i Josep Rierola per l’Associació d’Alumnes de l’Escola Superior 

d’Agricultura. F. Prat i Marc Aureli Vila per la Federació d’Alumnes de la Secció 

Preparatòria. 

 

5E.II-0845 

1924.05.07. Barcelona 

Convocatòria per a una reunió a l’aula 10 de l’Escola del Treball, per informar de l’estat de 

la qüestió. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0846 

1924.05.14. 

A tu, Alfons Sala. Com a iniciador de la inauguració del monument a Mossèn Jacinto 

Verdaguer, et dediquen aquesta patriòtica poesia un grup de ciutadans admiradors 

de la teva obra a la Mancomunitat de Catalunya. 

La poesia es titula Nit de Sanch. 

Firma: Mossèn Jacinto Verdaguer. 

 

5E.II-0847 

[1924] 

Germana: 

En el mes de maig vindran grans personatges per prendre possessió del palau que la ciutat 

els regala. Demanen de no assistir a cap de les festes que es faran per aquest motiu. 

Mecanografiat. 

 



 

 

| 129 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

5E.II-0848 

1924.05 20. 

Parlament de Alfonso XIII de Borbó, Rei d’Espanya per la gracia de Deu i la 

Constitució, davant dels alcaldes de la Dictadura imposats a Catalunya, reunits al 

Palau de la Generalitat el vint de maig de l’any mil nou-cents vint i quatre. 

Discurs d’agraïment del rei pel regal del palau que els han fet a Barcelona [Pedralbes]. De 

El Noticiero Universal, edició del 20 de maig de 1924. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0849 

1924.05. 

Aquesta relació de fets és un recull d’antecedents per a contribuir a fer-ne una llista 

en arribar el moment oportú. 

La relació fa únicament referència a actes relatius a religió i moralització dels costums 

públics: Pomells de Joventut, pornografia, actes de pietat, joc, respecte a l’Església etc. 

 

5E.II-0850 

1924.05. Oviedo 

Interesantes manifestaciones de Don Jaime de Borbón. 

Entrevista feta a Paris i publicada al diari La Región d’Oviedo. 

Firma: Jaime. 

 

5E.II-0851 

1924.06.04. Madrid 

Excmo Sr. Presidente del Directorio Militar. 

Escrit dirigit a Primo de Rivera en contra del que ha dit que tota Espanya està conforme i 

entusiasmada amb el règim imperant. El diari La Voz de Vigo ho va publicar i el van 

suspendre indefinidament. A aquest missatge va respondre Primo de Rivera des de Tetuán 

amb data de 14 de juliol. 

Firma: signen quaranta sis persones de molta representació, les primeres són: Antonio 

Maura, Angel Ossorio y Gallardo, Santiago Ramón y Cajal, Dr. Marañón, Alejandro 

Lerroux i José Sánchez Guerra. 

Dos fulls mecanografiats. 

 

Àlbum 18. 1924 (juny-desembre i s/data). 5E.II-0852 a 5E.II-0899 

 

5E.II-0852 

1924.06.10. Barcelona 

Dia de la Prensa Católica 

Escrit dirigit al clergat i fidels de la Diòcesi. 

Firma: Ramón, bisbe de Barcelona. 

 

5E.II-0853 

1924.06.11. Barcelona 

Senyor President de la Lliga Regionalista. 

Alguns catalans expressen el seu disgust per l’actitud d’alguns elements del catalanisme 

militant que han oblidat els seus compromisos amb l’opinió. 

 Dos fulls mecanografiats. 
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5E.II-0854 

 1924.06.14. Barcelona 

 Honorable compatrici: 

Carta dirigida als compatricis catalans residents a Amèrica, que troba desorientats, 

explicant la situació a Catalunya. 

 Firma: un vell nacionalista. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0855 

1924.06. 

Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar. 

S’ha concedit la Medalla de Oro Penitenciària a M. de Burgos Mazo. Aquest la rebutja 

donant les seves raons. 

Firma: M. de Burgos Mazo. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0856 

1924.06.09. Barcelona 

Relació verídica de la detenció del Rvnt Coadjutor de la Parroquia de la Bonanova, 

D. Joan Ugas Grau. Pvre. 

El reverend Miquel Balaguer va denunciar a Mossèn Ugas com a autor d’un anònim que 

havia rebut en el que l’amenaçava de mort per estar d’acord amb els homes que el 

Directori ha posat davant de la Mancomunitat. Mossèn. Balaguer, a causa dels seus 

antecedents al Bisbat de Girona, ha hagut de marxar-ne. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0857 

 1924.07.16. 

Relació verídica del que esdevingué en l’Església de Nostra Dona del Carme, de 

Girona, el dia 16 de juliol de 1924. 

Detenció del reverend Dr. Fuster durant la imposició de l’Escapulari del Carme, perquè 

havia estat denunciat per dues senyores que, per no anar vestides amb la suficient decència, 

havia impedit entrar a l’Església. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0858 

1924.07.18. 

Fa referència a l’enterrament d’en Guimerà. 

Mecanografiat 

 

5E.II-0859 

 1924.07.25. 

Gravisimos accidentes durante el viaje de Primo de Rivera a Marruecos. 

El president es rebut amb moltes mostres de fredor per part dels oficials. I en alguns llocs 

amb violència i menyspreu. 

 Mecanografiat. 
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5E.II-0860 

 1924.07. Barcelona 

 Honorable col·lega: 

Anima a resistir al tirà. Els professionals del Dret i la Junta del Col·legi lluiten per la seva 

independència. 

 Firma: un grup de la colla. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0861 

 1924.08.07. San Juan de Puerto Rico. 

En el campamento de los legionarios de Bentieb un oficial intentó disparar sobre el 

general Primo de Rivera. A la llegada del Presidente del Directorio a Tetuan 

aparecieron unos pasquines insidiosos contra el Supremo Consejo. De la comitiva del 

general Primo de Rivera fueron expulsados los representantes de los periódicos A B C 

y Sol de Madrid. 

Relació dels fets via Hendaya. Intenció de Primo de Rivera d’abandonar les posicions, 

discurs del general Franco, Primo de Rivera diu de no anar a Alhucemas, discussions, etc. 

De El Mundo nº 1888. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0862 

 1924.08.19. Barcelona 

 Un dels varis fets que ha ratxat la censura.(sic) 

Fet promogut per uns soldats alcoholitzats que abans d’incorporar-se al Marroc, volien 

anar a un prostíbul del carrer de Sant Ramon. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0863 

 [1924.08] 

 L’attitude de l’armée. 

D’un corresponsal ocasional des de Sant Sebastià. Es refereix a la situació dels exèrcits 

espanyols a l’Africa. 

 Retall de diari francès.  

 

5E.II-0864 

 [1924] 

 Primo de Rivera écrit au “Quotidien”. 

Carta de Primo de Rivera al director del diari, opinant d’un article de fons de Miguel de 

Unamuno del dia 14 d’agost. Retall del diari francès Le Quotidien amb una fotografia de 

Primo de Rivera. 

 

5E.II-0865 

 [1924] 

 Miguel de Unamuno répond au dictateur. 

El diari francès Le Quotidien ha enviat a Miguel de Unamuno la lletra de Primo de Rivera, 

i Unamuno contesta. 

Retall del diari amb una fotografia de Miguel de Unamuno. 
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5E.II-0866 

 1924.09.11. Barcelona 

 El 11 de septiembre. 

Celebració d’una missa pel conseller Casanova a l’església de Sant Just i Pastor i amb 

impediment de què entri el públic. El Sr. Gaudí que anava a missa no el deixen entrar i 

dient que havia insultat als vigilants, el porten a la Prefectura de la Policia. 

Retall de diari fotocopiat. 

 

5E.II-0867 

1924.09.11. Barcelona 

Història referent al Sr. Antoni Gaudí i al Sr. Valls quan anaven a missa al matí a l’església 

de Sant Just, un policia no els deixa entrar i els porten a la Prefectura de la Policia. 

 Cinc fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0868 

 1924.10.12. Barcelona 

 Nostre ideari. 

 Punts principals de l’Ideari Tradicionalista. 

 Firma: Requetè de Barcelona. 

 Al revers el mateix text en castellà. 

 

5E.II-0869 

 1924.10.29. Paris 

Discurso pronunciado por D. Eduardo Ortega y Gasset en Paris, Salon de “Sociétés 

Savantes”, el 29 de octubre de 1924. 

 Denuncia la situació d’Espanya amb Primo de Rivera. 

 Retall de diari. 

 

5E.II-0870 

 1924.10. 

 CNT La Organización Obrera contra la guerra. 

 Protesta per l’enviament de tropes a l’Africa i crida a la rebel·lió. 

 Firma: el comitè. 

 

5E.II-0871 

 1924.[10].29. Sevilla 

 Querido amigo D. Juan: 

 Explica la rebuda que es fa a Orbaneja a l’arribar a l’estació. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0872 

 1924.11.03. 

 Espagne.  

 Attentat contre le dictateur. 

Atemptat a Tetuán fet per un oficial a qui demana comptes de manera ofensiva Primo de 

Rivera. 

 Retall del diari francès Le Temps. 
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5E.II-0873 

 1924.12.09 

Eleccions de representants obrers en els Comitès Paritaris de la Comissió Mixta del 

Treball en el Comerç de Barcelona. 

Diverses entitats de dependents fan una candidatura de coalició per presentar-se a les 

pròximes eleccions. Copiat de La Veu de Catalunya. 

 

5E.II-0874 

 1924.12.14. Paris 

 S. de S. V. de P. Consejo Central de Cataluña. 

 Circular del Presidente General. 

Carta del nou president general H. de Vergés per notificar als socis el seu nomenament i 

elogiant el seu antecessor. 

 Firma: H. de Vergés. 

 

5E.II-0875 

 1924.12.15. Paris 

 Hotel Claridge. 

Carta dirigida al Marquès de las Torres de Mendoza, secretari del rei, que és una còpia de 

la que dirigeix al president del Directori Militar, perquè el rei en tingui constància. 

Denuncia una persecució injusta. 

 Firma: S. Alba. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0876 

 1924.12.15. Paris 

 Tres documentos y una página de la Historia de España. 

Un document dirigit al senyor Marquès de Magaz, president interí del Directori Militar a 

Madrid i dos dirigits al Marquès de las Torres de Mendoza, firmats per Santiago Alba, 

demanant justícia per les denúncies rebudes i que no volen aclarir ni que es sàpiguen. 

 Firma: Santiago Alba. 

 Els dos primers són còpia. 

 

5E.II-0877 

 1924.12.19. Barcelona 

 Escola Superior de Bibliotecaries 

Invitació per assistir a l’acte d’homenatge de les bibliotecàries de la Mancomunitat de 

Catalunya el dia 23. 

 Firma: Ll. Segalà, director, i P. Tuca, secretària. 

 

5E.II-0878 

 1924.12. Barcelona 

¿Las banderas del Somaten manresano asistieron a la batalla del Bruch? 

Comentaris a un informe de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

Firma: Francisco de P. Solá Montaña. 

 

5E.II-0879 

 1924.12. 
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 Sra.: 

 Carta enviada a la reina en el dia del seu sant. 

 Firma: José Sánchez Guerra. 

 Mecanografiat 

 

5E.II-0880 

 1924. Gràcia 

 Sota el pebrer de la Font del Carbó. 

 Poesia dedicada a una font de la muntanya Pelada, a la part alta de Gràcia. 

 Hi ha un dibuix d’un pebrer, fet per Duart. 

 Firma: Duart i Bonafont. 

 

5E.II-0881 

 [1924] 

 Àfrica del Nord. Al Marroc. Al Marroc. Negociacions de pau amb el Rif. 

Dues cartes inèdites que publica traduïdes The Times, que tracten de les relacions entre els 

indígenes del Rif i Espanya. Una del senyor Saavedra, secretari general del protectorat 

espanyol, al representant principal d’Abd-el-Krim, Sidi Mahomet Azagan, i la resposta 

d’aquest. 

Mecanografiades. 

 

5E.II-0882 

 [1924] 

 Arribada de tropes del Marroc a Madrid. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0883 

 [1924] 

 Catalans!! 

 Escrit animant a la resistència passiva. 

 

5E.II-0884 

 [1924] 

 Catalunya, el Directori Espanyol i la opinió mundial. 

Des de primers d’any sovintegen en la premsa francesa, anglesa i italiana articles censurant 

l’actuació del Directori espanyol, sobretot en la qüestió catalana. En reprodueix un del 24 

de febrer del Journal des Débats de París amb el títol “El Directori Espanyol i Catalunya”, 

signat per F.de M. des de Madrid Primer narra l’acollida favorable del Directori d’un 

sector de l’opinió catalana i el rebuig posterior per la política anticatalana. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0885 

 [1924] 

 Digo: 

Model d’escrit facilitat als defensors dels implicats en els judicis militars instruïts contra 

els catalans, durant la Dictadura de Primo de Rivera. Redactat pe l’Oriol Anguera de Sojo, 

en vista del seu gran nombre, quan Martínez Anido va empresonar els regidors dels 

Ajuntaments per haver votat una enquesta del Centre de Dependents. 
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Vuit fulls ciclostilats. 

 

5E.II-0886 

 [1924] 

Escrit en italià en què es parla de la situació a Catalunya durant el Directori Militar. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0887 

 [1924] 

 Escrit animant al separatisme i a ser república independent. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0888 

 [1924] 

 Bisbalencs… 

Un bisbalenc es queixa de l’obligació de fer-ho tot en castellà per ordre governativa. 

 Firma: un bisbalenc honrat. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0889 

 [1924] 

 Els segadors 

 Forma satírica dels segadors i el mateix text del full 5E.II-0878. 

 Firma: un bisbalenc honrat. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0890 

 [1924] 

 ¡Catalans! 

 Escrit animant al patriotisme d’Estat Català. 

 

5E.II-0891 

 [1924] 

 Per Catalunya independent. Catalans! 

Escrit imprès de Macià per aconseguir la independència de Catalunya, la instauració de la 

República Catalana, i el funcionament definitiu de l’Estat Català. 

 Firma; Francesc Macià. 

 

5E.II-0892 

 [1924] 

 A un tipo. 

 Poesia satírica referida a Primo de Rivera. 

 Mecanografiada. 

 

5E.II-0893 

 [1924] 

 Fets gloriosos del regnat d’Alfons XIII rei de les Espanyes. 
 En forma de poesia. 
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 Música de “N’era un rei de la Cerdanya”, popular francesa. 

 Mecanografiada. 

 

5E.II-0894 

 [1924] 

 ¡Quien será….! 

 Endevinalla. 

 Mecanografiada. 

 

5E.II-0895 

 [1924] 

 Sensacionales declaraciones políticas de D. Alejandro Lerroux. 

Entrevista feta per Joseph Galtier, redactor del diari francès Le Temps el dia 15 de març, 

amb motiu d’un article publicat per A.Lerroux titulat “Un republicano español”. 

Firma: Joseph Galtier.  

Nota: mentre Lerroux conspira contra la monarquia, alguns republicans conspiren contra 

Lerroux. 

 Firma: Nicolás Estévanez. 

 

5E.II-0896 

 [1924] 

 Relació dels catalans actualment presoners. 

Llista de vuit noms, alguns empresonats per anar en contra de la dominació espanyola. 

 

5E.II-0897 

 [1924] 

 Català: 

 Full que anima a lluitar contra la unitat espanyola. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0898 

 [1924] 

 El golpe de Estado de España. Entre-telones curiosos de su preparación. 

La dictadura no ha sigut una improvització. El rei vol tenir poders absoluts. Tem la 

pobresa. Com a rei constitucional no pot fer negocis particulars (negoci Pedraza frustrat pel 

ministre d’Hisenda Pedregal). El rei desitja la Dictadura i recolza Primo de Rivera, però 

aquest no governa segons els interessos del rei. Descontentament. 

 Quatre fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0899 

 [1924] 

 La protesta di D’Annunzio per la deportazione di Unamuno. 

 Duplicat del full 5E.II-0821. 

 Escut. 

 Escut d’Espanya a llapis, on hi falten les quatre barres. 

 

Àlbum 19. 1924-1925 (s/data i gener-agost). 5E.II-0900 a 5E.II-0949 
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5E.II-0900 

 [1924] 

 Al pueblo de Cataluña.
 

Es demanen adhesions a un homenatge que es vol fer a Primo de Rivera, que va marcar el 

principi d’una època de la història d’Espanya. 

 Firma: la comissió organitzadora. 

 

5E.II-0901 

 [1924] 

 La “Unión Patriótica” a todos los Patriotas. 

 Crida a tots els espanyols que estimen la Pàtria. No és un partit polític. 

 Firma: pel Comitè del Districte 6
è
. 

 

5E.II-0902 

 [1924] 

 Corpus de sang. 

 Crida a la revolta dels catalans. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0903 

 [1924] 

 Crida per animar els catalans de Catalunya. 

 Editat per l’Estat Català. Secció de Propaganda. 

 

5E.II-0904 

 [1924] 

Durant el Directori Militar, es fa una crida a constituir una república independent, la 

República Catalana. 

 Firma: Visca la República Catalana. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0905 

 [1924] 

 Nou himne català. Música dels Segadors. 

 Himne contra Primo de Rivera. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0906 

 [1924] 

 Nou himne català. (Música dels Segadors). 

 El mateix himne anterior, però una estrofa és diferent. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0907 

 [1924] 

 Endevinalles i ritmes satírics. 

 Mecanografiat. 
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5E.II-0908 

 [1924] 

 Nova cançó del Ferrer de Tall. 

 Text amb referències de la Dictadura de Primo de Rivera. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0909 

 [1924] 

 A un borratxo. 

 Dedicat a Primo de Rivera. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0910 

 [1924] 

 Rims de sang… de gallina. 

 Versos satírics dedicats als generals de la Dictadura. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0911 

 [1924] 

 Els presoners catalans. Català: 
Llista de més de cent catalans nacionalistes empresonats a la Model de Barcelona, dels 

quals es coneix el nom. 

 

5E.II-0912 

 [1924] 

 La réorganisation du terrorisme. 

Notícia d’un diari de París del corresponsal de Barcelona: s’han organitzat grups obrers per 

lluitar contra els patrons i obrers de tendència catalanista. 

 En francès. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0913 

[1924] 

Cuestión de África 

Estant a Madrid Sanjurjo, rep una ordre tancada de Primo de Rivera que ha d’obrir abans 

d’arribar a Melilla. L’ordre era abandonar Xauen. Sanjurjo no hi està d’acord. 

Otras notícias 

Lerroux i Marcelino Domingo van a París cridats per M. Herriot. 

 Questió Franco. 

El tinent coronel Franco escriu un article a la Revista de Tropas Coloniales que es publica 

a Tetuán, protestant que el Directori vulgui abandonar el Marroc, etc. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0914 

 [1924] 

 Fets gloriosos del regnat d’Alfons XIII, rei de les Espanyes. 

 Música de “n’era un rei de la Cerdanya” (popular francesa). 
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 Fa referència al rei i a Primo de Rivera. 

 Manuscrit. 

 

5E.II-0915 

 [1924] 

 Poesia satírica contra Castella i Primo de Rivera. 

 Recordem-ho. 

 Contra el Directori. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0916 

 [1924] 

 Barcelona a Cervantes. 

Poesia firmada per un cervantista de Barcelona. Dues estrofes firmades per (Madrileño). 

Endevinalles. Acudit. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0917 

 [1924] 

 Cant a l’heroi. 

 Poesia en contra de Primo de Rivera. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0918 

 [1924] 

S’ha fet fonedissa la bandera qu’els catalans d’America varen regalar als antichs 

concellers de la Mancomunitat. 

 Poesia irònica del fet. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0919 

 1925.01. 

 Somatén de Barcelona. 

Invitació per inscriure’s a l’acte d’adhesió al rei Alfons XIII que es farà a Madrid el dia 23. 

 Firma: José Mª Milà y Camps, caporal de partit accidental. 

 

5E.II-0920 

 [1925.01] 

 Mi querido amigo: 

 Escrit de Lerroux sobre el rei i el Directori. 

 Firma: A. Lerroux. 

 

5E.II-0921 

 [1925.01] 

 Catalunya en son lloc. 

Sobre un escrit de Blasco Ibáñez en contra del rei i una manifestació al seu favor i del 

Directori del dia 25 de gener. 
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5E.II-0922 

 [1925.01] 

 Pueblo de Barcelona. 

Crida a no participar a la manifestació del dia 25, perquè Barcelona rebutja la tirania. 

 Firma: el Comitè, per la Federació de grups anarquistes de Catalunya. 

 

5E.II-0923 

 [1925] 

 Catalans! 

 Crida en contra de la manifestació a favor del rei i el Directori. 

 

5E.II-0924 

 [1925] 

 Als catòlics 

A la manifestació de funcionaris catòlics catalans hi aniran els que es consideren amics 

dels catòlics arribistes. 

 

5E.II-0925 

 [1925] 

 Simbolismes. 

 Petits relats simbòlics. 

 Comparació. 

Enterrament de l’esposa de Blasco Ibáñez amb molts acompanyants. En la manifestació de 

Madrid, minoria d’empleats i poca gent del poble. Ciutadà: el dia de la “manifestació 

espontània” no surtis de casa o marxa lluny. 

 

5E.II-0926 

 1925.02.01. Barcelona 

 Sarrià al Presidente del Directorio. 

Carta de l’antic poble de Sant Vicenç de Sarrià al president del Directori Militar. 

 

5E.II-0927 

 1925.03.01. 

 Excmo. Sr. 

L’Ajuntament vol urbanitzar la plaça Catalunya i es demanen firmes perquè s’hi posi un 

monument al Sagrat Cor de Jesús. Hi ha una sola firma. 

 

5E.II-0928 

1925.03. Barcelona 

 Al pueblo catalán: 

Escrit d’Alfons Sala motivat per la dissolució de la Mancomunitat després d’un any de ser-

ne president. 

 Firma: Alfons Sala. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0929 

 1925.03. 

 Comitè “Protecció presoners”. 
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Escrit dirigit als catalans per protestar dels tractes als presoners al soterrani de la prefectura 

de policia. Es demana ajuda i també per als familiars. 

 

5E.II-0930 

 [1925] 

 A l’obrer, a l’eterna víctima. 

Es vol mantenir a l’obrer en la ignorància. L’antiga Mancomunitat va ser l’única que es va 

ocupar dels treballadors i la seva formació. No va ser solament cosa de burgesos. 

Firma: tretze obrers. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0931 

1925.04.01. Paris 

Al pueblo español. 

Carta de Jaime oferint-se al servei d’Espanya per a una nova situació política, si fos 

necessari. 

Firma: Jaime. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-0932 

[1925.04] 

Catalans! 

Invita als catalans a no anar al Palau de la Generalitat per Sant Jordi. Que es vagi a la 

Catedral, davant la imatge de Sant Jordi que hi ha en un dels altars laterals. 

 

5E.II-0933 

[1925.04] 

Catalans! 

Si al migdia tanquen les portes de la Catedral el dia de Sant Jordi, que la gent es reuneixi 

davant les escales de la Seu. 

 

5E.II-0934 

1925.05.16. Madrid 

Casal Català. Madrid 

Escrit dirigit a Manuel Malagrida per notificar que l’Ajuntament de Madrid posarà el nom 

d’Anselm Clavé a un carrer. Amb aquest motiu, el Casal Català vol organitzar un concert 

dels Cors Clavé de Catalunya el dia 7 de juny. S’obre una subscripció pública per cobrir 

les despeses.  

Firma autògrafa: Luis Civil. Inés Puig de Asprer. E. Suasi. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0935 

1925.05. Barcelona 

Sometent de Barcelona 

Es vol adquirir un nou edifici per als Sometents Armats de Catalunya. Per disposar de més 

diners es crea un impost de cinc pessetes anyals per les llicències d’arma curta. En 

compensació, a més d’usar-les en la ciutat, es podran fer servir en tota la regió i sempre. 

Firma: el Cap del Districte IV. 
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Mecanografiat. 

 

5E.II-0936 

 1925.05. 

 La Tuberculosis en Barcelona y los medios para combatirla. 

Situació de la malaltia a Barcelona, millora de les Institucions antituberculoses etc. 

 Firma: la Junta Provincial Antituberculosa de Barcelona. 

 

5E.II-0937 

[1925.05] 

Catalans: 

Alfons XIII se’n torna a Espanya sabent que Catalunya ha canviat i té consciència dels 

seus drets. Cal que el poble estigui al costat dels patricis que es torturen a la prefectura de 

policia per no voler parlar en espanyol i aclamant la llibertat de Catalunya. Cal protegir-los 

a ells i a les seves famílies. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0938 

1925.06.01. 

Bandera del Sto. Cristo, Capitán General de los Somatenes. 

El rei visita Igualada. I l’alcalde Emilio Orfila li dedica un discurs amb motiu del CXVIIè 

aniversari de la batalla del Bruc, que fou comanada per Antonio Franch Estalella i 

Mauricio Carrió Serracanta. 

 

5E.II-0939 

1925.06.16. Barcelona 

“Comité de Control” (Provisional) de Obligacionistas de la S.A.E. de Casas Baratas y 

Caja de Ahorros. 

Bases i condicions del conveni. 

 

5E.II-0940 

 1925.06.28. Barcelona 

Excmo. Sr. 
Carta del president de l’Orfeó Català, Joaquim Cabot i Rovira, dirigida al governador civil, 

per haver clausurat l’Associació. Defensa els ideals populars, artístics i culturals de l’Orfeó 

i que, a més, no està permès fer política. 

Firma: J. Cabot. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0941 

 1925.06. Paris 

 Estat Català. Emprèstit “Pau Claris”. 

La finalitat de l’emprèstit es procurar armament per a l’exèrcit català per anar a la revolta. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-0942 

 1925.06. 

 Catalans. 
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Alfons XIII se’n torna a Espanya sabent que Catalunya no pot ésser dominada. Els 

patriotes són portats a la prefectura de policia i són torturats. Se’ls ha d’ajudar a ells i a les 

seves famílies. 

 

5E.II-0943 

[1925.06] 

Els presoners catalans. 

Es descobreix un complot contra el rei. Han posat una bomba a les costes de Garraf que 

havia d’explotar al passar el tren on anava el rei. Es descobreix el dia 31 de maig i agafen 

uns dos-cents excursionistes; els porten a Barcelona, i a uns quants que creuen són els 

responsables, a la presó. Els torturen i es demana ajuda per a les famílies. 

 

5E.II-0943 bis 

 [1925.06] 

 La Catalogne aux prises avec l’Espagne. 

Denuncia el tractament que els espanyols fan als catalans. Fa referència al complot de 

Garraf, la situació dels presoners maltractats i la situació de les famílies. 

En francès. 

 

5E.II-0944 

 1925.07.04. Barcelona 

 Excmo. Sr. 

Carta del president de l’Orfeó Català al governador civil donant-li garanties de què 

respecten i respectaran sempre la legalitat vigent. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0945 

 1925.07.08. Barcelona 

 Somatenes del Partido de la ciudad de Barcelona. 

Circular per ampliar el termini de renovació del permís d’arma curta, per tot el mes de 

juliol. 

 Firma: Arcadio Balaguer, caporal del Partit. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0946 

 1925.07.16. Barcelona 

Año Santo 1924-1925. Peregrinación a Roma organizada por los elementos Católico-

Patriotas de Cataluña. 

Informació sobre la peregrinació que es farà a Roma del 16 al 28 de setembre. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-0947 

 1925.07. Barcelona 

 Rdo. P. Dueso. 

Carta dirigida al reverend P. Dueso, que viu a Madrid, sobre la connotació de la paraula 

legionari. 

 Sense firma. 

 Mecanografiat. 
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5E.II-0948 

 [1925.07] 

 L’inventari de la morta. 

 Es refereix als comptes de la Mancomunitat. Sembla inacabat. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0949 

 1925.08.01. 

 Proceso y presidio del Padre Bolós S.J. 

Narració del mateix pare Bolós des de finals de juliol fins al dia 1 d’agost en que es 

alliberat. 

 Dotze fulls mecanografiats. 

 

Àlbum 20. 1925-1926 (agost-desembre i gener-març). 5E.II-0950 a 5E.II-0987 

 

5E.II-0950 

[1925.08] 

El fill del general Barrera assassina Lolita Bernabeu. 

Proves que demostren l’autoria de l’assassinat. 

 

5E.II-0951 

[1925.08] 

L’assassinat de Dolors Bernabeu 

El jutge Pàramo està disposat a esbrinar la veritat que les autoritats espanyoles dificulten 

amb els seus esforços. A més, el fill del general Barrera tenia un antecedent: havia 

assassinat, a Madrid, un company seu de l’exèrcit, el coronel Castro Girona. 

 

5E.II-0952 

1925.08. Barcelona 

¿Las banderas del Somatén manresano asistieron a la batalla del Bruch? 

Investigacions per esbrinar la veritat. 

Firma: Francisco de P. Solá Montaña. 

 

5E.II-0953 

1925.09.04 i 05. Mataró 

El Diari de Tarragona del 19 d’agost, publica un article amb injúries a l’Orfeó Català 

firmat per José Montagut. El Diari de Mataró del dia 4 i 5 de setembre, insereix fragments 

del mateix article, però suprimint les referències a l’Orfeó Català. El diari El Norte de 

Girona el publicà el dia 29 d’agost. 

Còpia a llapis i mecanografiada. 

 

5E.II-0954 

1925.09.11. Barcelona 

La Traïció de França. 

França ha traït Catalunya perquè s’ha unit al Directori Militar d’Espanya per fer la guerra 

al Marroc. 



 

 

| 145 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

D’aquest full se’n fa un tiratge de 100.000 exemplars en cada un dels idiomes: Català, 

Francès i Anglès. 

 

5E.II-0955 

[1925.09.13] 

Excmo Señor D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, Teniente 

General. 

Tarjeta postal dirigida a Alfons XIII, per demanar que sigui festa nacional el dia 13 de 

setembre. 

 

5E.II-0956 

 1925.09 14. Barcelona 

A la familia militar. 

Uns militars del Directori volen aclarir dos fets que recentment han quedat impunes. Un 

d’ells, l’assassinat de Dolores Bernabeu al passatge d’Escudellers de Barcelona comès per 

el capità Barrera, que es va voler passar per suïcidi. El capità Barrera ja havia matat a 

Madrid, un company de l’exèrcit, el coronel Castro Girona. Aquests militars de Barcelona 

volen que es faci justícia. 

 Firma: capitans i comandants de la guarnició de Barcelona. 

Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0957 

[1925.09] 

A la Guarnición de Barcelona. 

Un grup de capitans i comandants de la guarnició de Barcelona publiquen sota la seva 

responsabilitat, un full titulat ”La família militar” en el qual a causa de la passivitat de les 

autoritats, defensen el general Barrera, però no el seu fill, el capità Barrera. Volen justícia 

per a l’estament militar. 

Firma: un grup de capitans i comandants de la guarnició de Barcelona. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0958 

 1925.10.01. Barcelona 

 Ramell de flors boscanes. 

Poesia premiada en els Jocs Florals de les Escoles Catòliques de Barcelona. 

 Firma: Mariana Jover i Reig. 

 

5E.II-0959 

 1925.10.01 

 “Entente internationale contre la IIIme. Internationale”. 

Butlleta de subscripció a les publicacions de la “Entente Internationale contre la lllme. 

Internationale”. 

 

5E.II-0960 

 1925.11.14. Barcelona 

 Excmo. Sr. 
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Carta dirigida al president de l’Audiència Territorial, per la Junta de Govern del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, per informar d’anomalies en relació amb la llei. Esmenta el cas 

del diputat Josep Mª Trias de Bes. 

 Firma: R. d’Abadal, per la Junta de Govern. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0961 

 1925.11.15. Sarrià 

Intel·lectuals, Obrers, Dependents, Homes de carrera, Industrials, Patrons. 

 Sarrianencs que treballeu! 
Es demana assistir als Exercicis Espirituals que dirigirà el P. Vallet, S.J., a l’Església 

Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. 

 

5E.II-0962 

 1925.11. 

 Entente internationale contre la lllme. Internationale. 

 Butlletí núm. 1. Notícies diverses. 

 

5E.II-0963 

 1925.12.01. Barcelona 

 Somatenes armados de Cataluña. 

Escrit dirigit a tots els Sometents del partit de Barcelona. Es demana una derrama extra per 

atendre dos accidentats que han quedat inútils per treballar. 

 Firma: Arcadio Balaguer de Costa, caporal de Partit. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0964 

1925.12.10. Barcelona 

 Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Carta dirigida al nunci apostòlic d’Espanya. La Junta Directiva de la Lliga de la Mare de 

Déu de Montserrat, considera amb inquietud la influència política entre els homes 

d’Església. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0965 

 1925.12.25. 

 Llegenda del pirata que esdevingué ermità. 

 Poesia d’Armand Obiols. 

 El rústic villancet. 

 Poesia de Josep Carner. 

 Hi ha dues xilografies. 

 

5E.II-0966 

 1925.12.25. 

 Un nou abús de poder contra els presoners catalans. 

Aquest Reial Decret està destinat a restar drets als catalans. Té relació amb el complot de 

Garraf i la intromissió del Tribunal Militar. 
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5E.II-0967 

 [1925] 

Donatius per a la construcció del Temple Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de 

Madrid. 

 Firma: Vicente Sánchez Berecochea, rector de la Parròquia. 

 

5E.II-0968 

 [1925] 

Menyspreu del Directori en relació al poder judicial. Cas ocorregut a Bilbao del marquès 

d’Aldama i el comte de Gaitanes. 

 

5E.II-0969 

 [1925] 

 No desorienteu al nostre poble. 

Carta de Cambó al cap del Directori Militar espanyol. donant-li consells, molt mal rebuda 

per els catalans. I li demanen que segueixi callant com havia fet fins ara. 

 

5E.II-0970 

[1925] 

Antecedents del bizarro tinent coronel Grafulla, ex delegat governatiu de Vilanova, 

trasladat a Vich. 

Escrit avisant als habitants de Vic dels antecedents anticatalanistes del nou delegat 

governatiu que els hi envien, procedent de Vilanova. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0971 

[1925] 

El Directori Espanyol i el problema català. 

Traducció d’un article de Le Journal de Genève del dia 29 de desembre passat [1924], 

Explica la situació del país amb el Directori de Primo de Rivera i el descontentament de 

Catalunya. El mateix diari, en l’edició de 31 de desembre, fa un resum de la situació 

política a Itàlia i Espanya i indica un possible canvi de govern pel proper 1925. Altres 

diaris estrangers s’han ocupat de la complicada situació d’Espanya. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-0972 

[1925] 

Las tràgicas “victorias” de Primo. 

Primo de Rivera pretén fer passar per un triomf el fracàs sagnant davant d’Abd-el-Krim al 

Marroc. La guerra del Marroc s’ha d’acabar. 

Firma: Partido Comunista Español i Juventudes Comunistas de España. 

 

5E.II-0973 

[1925] 

Catalans, amunt els cors! 

Escrit d’ànim envers els catalans, que no es perdi l’esperança d’un temps millor. 

Firma: editat per Estat Català -secció de propaganda- oficina 57. 

Dalcroze Imprimeur: Paris. 
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Mecanografiat. 

 

5E.II-0974 

 [1925] 

 L’estat de les comarques gironines. 

Informacions del diari de Madrid El Imparcial, en els epígrafs de “Cartas catalanas. Nidal 

de separatistas. La obra de la Liga en Gerona”: El governador civil de Girona, Juan Urquia, 

explica que a les escoles està prohibit el castellà, que Espanya és enemiga mortal de 

Catalunya, que el Seminari de Girona és un cau de separatistes, etc. 

 

5E.II-0975 

[1925] 

Als Advocats de Barcelona. 

Escrit en defensa de la llibertat i independència dels advocats. 

 

5E.II-0976 

[1925] 

L’anti-Degà. 

Escrit en contra de la seva acceptació. 

 

5E.II-0977 

[1925] 

A sa Magestat el rey d’Espanya. 

Escrit dirigit al rei amb greuges de Catalunya. 

Incomplet. Falta la primera part. 

 

5E.II-0978 

 [1925] 

El gran escritor Blasco Ibañez acusa a Alfonso XIII y nos expresa la airada protesta 

del pensamiento español contra los fantoches que la oprimen. 

Escrit publicat a Le Quotidien de Paris. 

Firma: Jean Borgues. 

Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-0979 

 1926.01.15. 

 Canción que canta el Tercio de Marruecos. 

 Dedicada a Primo de Rivera. 

 

5E.II-0980 

 1926.01.15. 

Dos poesies dedicades a Primo de Rivera. La primera és igual que la del full 5E.II-0969. 

 

5E.II-0981 

 1926.01. 

A les famílies de la Visita Domiciliària. 

Invita a venerar les imatges de la Sagrada Família de mida natural que hi ha a l’Església. 

També la versió castellana al revers. 
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Firma: el Zelador General. 

 

5E.II-0982 

 1926.02. 

 La intransigència espanyola i la nostra actitud. 

Discurs del president del P.U.P. i un altre de Primo de Rivera on reitera la intransigència 

envers els catalans i el seu desconeixement de la realitat de Catalunya. No hi ha altra 

resposta que la separació tal com s’ha vist a través de la història. 

Consta de dos fulls. 

 

5E.II-0983 

1926.02. Reus 

A Franco. 

Poesia dedicada a Ramón Franco aviador, publicada al Diario de Reus del 14 de febrer de 

1926. 

 Firma: F. Velasco. 

 

5E.II-0984 

 1926.03.13. Cielo 

Al compañero asistente en funciones de macilento Decano, movilizado con destino a la 

Comandancia de Abogados. Barcelona. 

 Carta sarcàstica escrita des del cel al degà Joaquin Dualde, advocat. 

 Firma: diversos ex degans, difunts. 

 

5E.II-0985 

 1926.03.08. Barcelona 

Circular als Advocats de l’Il·ltre. Col·legi de Barcelona. 

Es defensa que la Junta d’Advocats sempre s’ha d’elegir segons els Estatuts i no d’altra 

manera, en resposta a una comunicació de l’Audiència Territorial de Barcelona, firmada 

per Enrique Lasala. 

Firma: Ramon d’Abadal i Calderó i altres. 

 

5E.II-0986 

1926 03.22. Barcelona 

Sols a Catalunya som fidels, no a l’arbitrarietat armada. 
Escrit sobre l’obra subversiva del Directori espanyol, la destitució de la Junta del Col·legi 

d’Advocats, la unió contra l’enemic i no fer cas de les seves amenaces. 

Consta de dos fulls. 

 

5E.II-0987 

 1926.03. [Barcelona] 

Relació de fets referents a l’empresonament i exili de la Junta Directiva del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, de març de 1926. 

Tal com indica el títol narra tot el procés des de la destitució de la Junta del Col·legi 

d’Advocats el dia 5 de març. 

Consta de cinc fulls mecanografiats. 
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Àlbum 21. 1926 (abril-desembre). 5E.II-0988 a 5E.II-1013 

 

5E.II-0988 

 1926.04.07. Tremp 

 Santo Hospital de Tremp. 

La Junta Administrativa de l’Hospital demana diners per a la seva construcció. 

 Firma: Pedro Uriach, president i altres. 

 

5E.II-0989 

 1926.04.12. París 

 Senyor Miquel Primo de Rivera, General Espanyol. 

Carta escrita per M. Massó Llorens, diputat per Catalunya. En nom d’Acció Catalana, 

defensa la seva actuació a la Societat de Nacions. 

 Firma: M. Massó Llorens. 

 

5E.II-0990 

 1926.04. [Barcelona] 

 Catalans! 

 Instruccions per al dia de Sant Jordi. 

 

5E.II-0991 

 1926.05.03. Madrid 

 El Ateneo de Madrid al Presidente del Gobierno. 

La Junta Directiva de l’Ateneu protesta pel confinament de Luis Jiménez Asúa, per les 

declaracions contra el Govern, no comprovades, fetes a Amèrica. 

 Firma: Marañón, Dubois, Pascual Bonilla, Bergara Rosa i Tapia. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-0992 

 1926.05.19. Vic 

 Gran Campanya d’Exercicis Espirituals en la ciutat de Vich i comarca. 

Segona tanda d’Exercicis Espirituals donats pel Pare Artigas, Superior de la Residència de 

Solsona, del dia 1 al 6 de juny. 

Firma: la Junta Organitzadora. 

 

5E.II-0993 

1926.05. 

Patronat de Catalunya pro Hospital-Asil de cancerosos. 

Es demanen 10 cèntims mensuals per a l’Hospital, als qui resen l’oració del treball. 

Firma: Dr. Josep Maria Petit i Freixas, secretari general i altres. 

Al revers, el mateix text en castellà. 

 

5E.II-0994 

1926.05. Barcelona 

Procesión Eucarística de la Iglesia de San Vicente de Paúl.  

Instruccions per a la processó que es farà el dia 13 de juny de 1926. 

Firma: el Apostolado de la Oración de San Vicente de Paül. 
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5E.II-0995 

1926.05. Barcelona 

Instruccions per a l’actuació patriòtica i la protecció pròpia. 

Consells a seguir en cas d’actuació de l’opressor: en la protecció pròpia i la dels companys, 

en el cas que t’agafin i també per als catalans exiliats o que tenen la residència a 

l’estranger. 

 

5E.II-0996 

1926.06. [Barcelona] 

La tuberculosis en Barcelona y los medios para combatirla. 

Situació de la malaltia a Barcelona i necessitat d’intensificar les obres antituberculoses. Es 

busca la cooperació ciutadana. 

Firma: la Junta Provincial Antituberculosa de Barcelona. 

 

5E.II-0997 

1926.07.28. Barcelona 

Alabado sea Jesús Sacramentado. 

Es demana cooperació per al III Congrés Eucarístic Nacional que es celebrarà a Toledo els 

dies 20 a 25 d’octubre. 

Firma: el Vicari General honorari encarregat d’assumptes religiosos, Lluís Xiró. 

 

5E.II-0998 

1926.07. 

Llista negra. 

Llista d’entitats i persones contraris a Catalunya i al servei de l’opressor. Es demana que 

se’ls hi faci boicot. 

 

5E.II-0999 

1926.07. Barcelona 

A los feligreses de la Parroquia de San Cucufate. 

Es demana col·laboració per acabar l’altar major. 

Firma: la Junta d’Obra. 

 

5E.II-1000 

1926.08.19. Madrid 

Al Consejo de Guerra y Marina (Supremo). 

José Antonio Balbontín Gutiérrez és l’advocat defensor de Francisco Ferrer Torrente, en la 

causa de suposat regicidi en grau de temptativa. Compareix davant el Consell Suprem en la 

seva defensa. L’acusat és un estudiant català de 17 anys i està condemnat pel Consell de 

Guerra de Barcelona, per haver atemptat contra la vida dels reis d’Espanya posant un 

artefacte explosiu al pas del tren reial, sota els rails d’un túnel a la vora de l’estació de 

Garraf, a primers de juny de 1925. 

Consta de 27 fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1001 

1926.09. Barcelona 

L’onze de setembre d’enguany. 
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Hi ha programat un plebiscit d’adhesió al dictador el dia 11 de setembre Es demana 

l’abstenció dels catalans. 

 

5E.II-1002 

 1926.09.19. Sant Sebastià 

 En septiembre de 1926… 

Nota enviada al rei per indicació del duc de Miranda, firmada per José Sánchez Guerra. 

Explica com veu la situació actual del país. 

 Consta de 4 fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1003 

 1926.09. Barcelona 

 A Catalunya li cal gent coratjosa i optimista. 

 Anima a treballar per Catalunya. 

 

5E.II-1004 

 1926.10. Toledo 

 ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 

 A los católicos españoles. 

Convocatòria del III Congrés Eucarístic Nacional a Toledo, del 20 al 25 d’octubre, feta pel 

cardenal Reig. 

Dóna instruccions. 

Firma: la Junta Organitzadora. 

 

5E.II-1005 

 1926.10.27. Barcelona 

 Jubileu del Any Sant. 

 Instituït pel Sant Pare Pius XI l’últim diumenge d’octubre. 

 Firma: Sebastià Puig, canonge president i altres. 

 

5E.II-1006 

 1926.10.27. Barcelona 

 Jubileo del Año Santo. 

 Versió castellana del full 5E.II-1005. 

 

5E.II-1007 

 1926.11. 

 La Croada de les Flors. 

Article publicat a La Veu de Catalunya i La Publicitat. Per escampar llavors de flors quan 

els excursionistes van al camp. Es crea una comissió per organitzar un Patronat “Pro Flora 

Silvestre”, integrat per Ignasi Iglésias, Joan Llongueras i altres. 

 Firma: la Comissió. 

Hi han butlletes de subscripció. 

 

5E.II-1008 

1926. Barcelona 

L’Any Franciscà a Catalunya. 
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Per a la celebració de l’any Franciscà, es van crear el mes de febrer, diverses comissions de 

treball. 

 

5E.II-1009 

[1926] 

La Veu de Catalunya… 

Entrevista feta a Francesc Cambó, pel diari La Veu de Catalunya. 

Consta de dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1010 

 [1926] 

 Camins a seguir pels catalans en les presents circumstancies. 

Abans de res s’ha de fer la Solidaritat Catalana, després dirigir una petició a la Societat de 

Nacions, etc. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1011 

 [1926] 

 Al Dr. Stressemann. 

Targeta del Dr. Stressemann, el valent defensor de les Minories nacionals, amb tot 

respecte. En català i alemany. 

 

5E.II-1012 

 [1926] 

 La campaña contra Alfonso XIII. 

Un grup de monàrquics joves volen esbrinar la veritat de la campanya contra el rei sobre 

Pedraza, Marquet i altres. Vegeu també full 5E.II-848, any 1924. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1013 

 [1926] 

 Militars del rei d’Espanya. 

 Versos contra els militars Primo de Rivera, etc. 

 

Àlbum 22. 1927-1928. 5E.II-1014 a 5E.II-1058 

 

5E.II-1014 

 [1927.01]. [Prats de Molló] 

 Catalans! 

 Crida de Francesc Macià des de Prats de Molló. 

 Firma: Francesc Macià, pels voluntaris catalans. 

 

5E.II-1015 

 1927.02. Villalba Sasserra 

 Clam d’un poble. 

 Es demanen diners per acabar l’església parroquial. 

 Firma: el rector Josep Mª Viadiu i altres. 
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5E.II-1016 

 1927.02. Villalba Sasserra 

 Angustioso clamor de un pueblo. 

 Versió castellana del full anterior 5E.II-1015. 

 

5E.II-1017 

 1927.03. Barcelona 

 Hermandad de San José Oriol. 

 Circular per anar a uns Exercicis Espirituals. 

 Firma: José Manlleu. 

 

5E.II-1018 

 1927.03. Barcelona 

 2ª part del full doble 5E.II-1017. 

 

5E.II-1019 

 1927.04. [Barcelona] 

 Catalans! 

 Recomana no anar al Palau de la Generalitat i anar a la Catedral. 

 

5E.II-1020 

 1927.04. Barcelona 

 Asociación reparadora de Pio IX. 

 Bodes d’or de l’associació: 1877-1927. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1021 

 1927.04. Barcelona 

Restauración y decoración de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén. 

 Demanen diners per continuar les millores començades. 

 Firma: l’administrador Joaquín Delgé i altres i la Junta d’Obra. 

 

5E.II-1022 

 1927.05.15. Barcelona 

Recuerdo de la solemne bendición de la Bandera de Unión Patriótica del Distrito IV 

de Barcelona. 

 Amb ocasió de les bodes de plata de la coronació del rei Alfons XIII. Estampa. 

 Firma: Miquel de Vancells Carreras. 

 

5E.II-1023 

 1927.05. [Barcelona] 

 Orfeó Català Barcelona. 

El Patronat de Catalunya que presideix el marquès de Camps, demana a la Junta de l’Orfeó 

Català, la col·laboració per edificar a Barcelona un Hospital-Asil de cancerosos. La Junta 

demana l’ajut voluntari de deu cèntims en el rebut mensual dels socis. 

Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-1024 
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 1927.06. Barcelona 

 Grup Excursionista Joventut Catalana. 

Programa de les festes amb motiu del segon aniversari de la fundació del grup, del dia 11 

al 19 de juny. 

 

5E.II-1025 

 1927.06.11. Barcelona 

 Pels nostres germans de Mèxic. 

Es convoca els catòlics barcelonins a una missa solemne a la Catedral, per protestar de la 

situació mexicana amb persecucions, esglésies tancades, etc. 

 Firma: la Junta Diocesana d’Acció Catòlica. 

 Al revers versió castellana de la convocatòria. 

 

5E.II-1026 

 1927.06. Barcelona. Sarrià 

 Cruzada Espiritual de oraciones por la Iglesia Mexicana. 

 Pregar per la situació actual de Mèxic. 

 

5E.II-1027 

 1927.07. Barcelona 

 Campaña pro-Producción Nacional. 

Es demana no comprar productes manufacturats per estrangers i comprar articles 

espanyols. 

 Firma: Sociedad de Estudios Económicos de Barcelona. 

 

5E.II-1028 

 1927.07. [Barcelona] 

 Archicofradía de oraciones para la Conversión de Israel. 

Per decret del 13 de maig, el bisbe de Barcelona estableix la Confraria de Nostra Senyora 

de Sió per la conversió del poble d’Israel, al Santuari de Mª Auxiliadora. 

 

5E.II-1029 

 1927.09.12. 

 Septiembre, 12 de 1927. 

Escrit firmat per Sánchez Guerra en el que defensa les idees constitucionals i 

parlamentàries. 

 Firma: José Sánchez Guerra. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1030 

 1927.10.22. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

Convocatòria per anar al trasllat de la bandera expedicionària de Barcelona que està a la 

Basílica de la Mercè i portar-la a la Comandància General. Aquesta bandera, l’any 1793 va 

prendre part a la guerra del Rosselló a les ordres de José de Urrutia. 

 Firma: el caporal accidental, Pablo G. Miracle. 

 

5E.II-1030 bis 
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 1927.11.27. 

 Le problème catalan. 

 Text francès que tracta del problema català com indica el títol. 

 Firma: Paul de Serbas. 

 

5E.II-1031 

 1927.12.05. París 

 Al pueblo Español. 

Carta de l’Infant Jaume des de París. La última va ser de l’abril de 1925 i ha callat fins ara, 

esperant que la Dictadura millorés la situació interior. 

 Firma: Jaime. 

 

5E.II-1032 

 1927.12. Barcelona 

 Catòlics barcelonins: 

Acte religiós per demanar ajut per als catòlics de Mèxic, el diumenge dia 11. Organitzat 

per la Joventut Tradicionalista i el Requetè de Barcelona. 

Al revers el mateix text en castellà. 

 

5E.II-1033 

 1927.12. Nostra Senyora del Mont 

 Santuari de la Mare de Déu del Mont. 

 Es demana ajuda econòmica per a la restauració del monestir. 

 Firma: Enric Cunill, prevere. 

 

5E.II-1034 

 [1927] 

 Plebiscito Nacional. 

 Escrit a favor del general Primo de Rivera. 

 

5E.II-1035 

 [1928.01]. [Barcelona] 

 Als afiliats a “Estat Català”. 

Escrit per animar a una major disciplina, ordre i fortalesa als components d’Estat Català. 

 Firma: el directori d’Estat Català a Barcelona. 

 Al revers, estat de comptes al gener 1928. 

 

5E.II-1036 

 1928.02. [Tarragona] 

El uso de la lengua materna en la predicación y enseñanza del catecismo. 
 Defensa la llengua materna en l’ensenyament del Catecisme. 

 Firma: Acción Popular Católica de Tarragona. 

 

5E.II-1037 

 1928.02. Barcelona 

 Circular. 



 

 

| 157 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

Circular de presidència de l’Ajuntament de Barcelona, en la que es comunica l’ordre de la 

Gaceta de Madrid de participar en el monument a Cervantes, a tots els funcionaris de 

l’estat, províncies, municipis, etc. i altres. 

 Firma: l’alcalde actual, Josep Ponsá Gil. 

 

5E.II-1038 

 1928.11. 

 Ateneo Obrero Republicano Autonomista de Hostafranchs. 

Estampa en record de la vetllada necrològica a la memòria de Blasco Ibáñez. 

 

5E.II-1039 

 1928.03.19. [Barcelona] 

A la ciutat de Barcelona i molt especialment al seu veïnat de la barriada de Gracia. 

L’Orde Religiós de la Santíssima Trinitat demana ajut econòmic per edificar un temple al 

barri de Gràcia. 

Firma: la Comunitat de PP. Trinitaris. 

Versió catalana i castellana. 

 

5E.II-1040 

 Parroquia de la Purísima Concepción. Santa Cuaresma de 1928. 

 Invitació a fer exercicis espirituals. 

 

5E.II-1041 

 1928.04.01. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

Oferiment d’una fotografia dedicada del rei destinada a les oficines, amb dedicatòria, pel 

preu d’una pesseta. 

 Firma: el caporal accidental Bartolomé Canals. Signatura estampillada. 

 

5E.II-1042 

 1928.04.01. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

El caporal recorda que s’ha de fer la renovació de llicència d’arma curta a partir de l’1 

d’abril. 

 Firma: el caporal accidental, Bartolomé Canals. Signatura estampillada. 

 

5E.II-1043 

 1928.04.18. 

 El Dictador español y el Vaticano. La actitud del Papa ante un problema de minoría. 

Article reproduït de The Manchester Guardian, en el que es descriu la posició favorable 

del Cardenal Vidal i Barraquer sobre l’ensenyament i predicació en català, en la seva 

jurisdicció, i la protesta del Govern Espanyol que vol que sigui en castellà. El Vaticà 

contesta que se’n ha de fer un estudi i el Govern s’hi oposa. 

 

5E.II-1044 

 1928.04.24, 25, 26. [Barcelona] 

 El Nuncio de su Santidad... 
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Llista de les audiències rebudes pel nunci al Palau del Bisbe durant la seva estada a 

Barcelona: Francesc Cambó. Raimon d’Abadal, canonge Ribó, etc. 

 

5E.II-1045 

 1928.04. Sant Sadurní d’Anoia 

 Un Homenatge a la Mare. 

 Proposta de fer un homenatge a la mare el primer diumenge de maig. 

 

5E.II-1046 

 1928.04. Madrid 

 Roeb &. Cº. 

Anul·lació, per reial decret, de les patents d’invenció i introducció espanyoles. 

 Firma: Roeb y compañía. 

 

5E.II-1047 

 1928.04. [Barcelona] 

Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de la provincia de Barcelona. 

Candidatura per als càrrecs vacants de la Junta directiva. Hi ha també la llista de l’any 

1926. 

 

5E.II-1048 

 1928.06.02. 

 Sr. Dn. Miguel Maura. 

 Carta de Primo de Rivera. 

 Firma: Primo de Rivera. 

 Mecanografiada. 

 

5E.II-1049 

 1928.06. Figueres 

 El Retablo de Canapost. 

 Està situat al revers del full, pàg. 6. Restauració d’un retaule gòtic del s. XV. 

 Firma: J. Puig Pujades. 

 

5E.II.1050 

 1928.10.14. Barcelona 

 La lira dels poetes. 

Poesia guanyadora de la Flor Natural en els Jocs Florals de les Escoles Catòliques. 

 Firma: Roser Montalvo i Novella. 

 

5E.II.1051 

 1928.12.08. París 

 Cambó contesta al jefe del Gobierno. 

 Còpia del debat núm. 6.055. Dimarts 11 de desembre 1928. 

El President del Govern contesta a F. Cambó amb motiu d’uns articles de La Veu de 

Catalunya, i lamenta que siguin escrits en català, ara que hi ha la tendència en el món a 

tenir una llengua comuna, Cambó defensa el català com també l’havia defensat Menéndez 

Pelayo en els Jocs Florals de Barcelona de 1888. 

 Firma: F. Cambó. 
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 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1052 

 1928. Buenos Aires 

 Dia del Presoner Català. 

L’associació catalana de Beneficència de Buenos Aires demana ajuda econòmica per als 

presos catalans i les seves famílies. 

 Firma: Gràcia B. de Llorens, presidenta i altres. 

 

5E.II-1053 

 [1928] 

 Galicia Cataluña. 

Reflexions d’una personalitat del nostre país sobre la història d’Espanya, el moment actual, 

que defensa un règim federatiu que garanteix a Portugal la seva independència, i que 

Galícia, que encara no és motiu de suspicàcies, està destinada a reunir novament Castella i 

Portugal. 

 Sis fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1054 

 [1928] 

 Excm. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 

Carta respectuosa d’un que treballa per convèncer a la gent, que conserva la fe en el 

cognom que porta, de la necessitat de col·laborar al marge del Govern, al restabliment 

d’una nova normalitat dins la monarquia. 

 

5E.II-1055 

 [1928] 

Relataré brevemente algunos de los hechos ocurridos en estos últimos tiempos. 

En fer-se públic que el general Primo de Rivera abandonaria el poder després de tres 

mesos, es va produir el pànic entre les files de la U.P.L i envien cartes demanant que no 

abandoni. Una d’elles firmada per Gassó i Vidal, etc. Són rumors que corren per Madrid i 

també diuen que el rei busca solucions tant en homes militars com civils. 

Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1056 

 [1928] 

 Correspondencia entre aristócratas palatinos. 

Carta d’un que firma Pepe a Mariano. Escrit sobre la situació del rei, la seva salut, la 

situació econòmica, etc. 

 Firma: Pepe. 

 

5E.II-1057 

 [1928] 

Paràgrafs prohibits per la censura governativa del article amb que l’ex ministre Sr. 

Cambó contesta al actual ministre de Finances. 

 Quatre paràgrafs amb referències econòmiques. 

 

5E.II-1058 
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 [1928] 

 A les mares d’aquesta barriada. 

 La “Lluita contra la Mortalitat Infantil”, obre un Consultori a Sant Gervasi. 

 

Àlbum 23. 1929. 5E.II-1059 a 5E.II-1104 

 

5E.II-1059 

 1929.01.04. 

 El Vaticà i Catalunya. 

La Sagrada Congregació del Concili (Num.4477/38), coneix els abusos de disciplina 

eclesiàstica que es donen a Catalunya, per la seva situació civil. Dóna normes de conducta 

al clergat sobre qüestions polítiques i la llengua catalana.  

 Firma: doctor cardenal Sbarretti, prefecte. 

 1929.02.08. Roma 

I també s’avisa al Cardenal Vidal i Barraquer, d’uns moviments que es diuen catalanistes, i 

que són afavorits per alguns eclesiàstics. 

 Firma: Carlos cardenal Perosi, secretari. 

 

5E.II-1060 

 1929.01.04. Roma 

 Sagrada Congregació del Concili. 

Dóna normes sobre el comportament del clergat en afers polítics, sobre l’ensenyança del 

catecisme, els sermons, la llengua catalana. Una nota manuscrita diu que és una traducció 

del llatí. 

 Firma: cardenal Sbarretti, prefecte. 

 Quatre fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1061 

 1929.01.04. [Barcelona] 

 Obispado de Barcelona. 

Aplicació a Barcelona de les normes de conducta per al clergat en assumptes polítics 

donats per la Sagrada Congregació del Concili de Roma, i sobre la predicació, que ha de 

ser en castellà. 

 Es còpia mecanografiada. 

 

5E.II-1062 

 1929.01. Roma 

 Illm. i Rem. Senyor.(sic) 

Consells per a la formació dels capellans en el Seminari en la línia no catalanista, que es 

preocupin de la pietat, disciplina i ciència sagrada. Que siguin eliminats els professors 

catalanistes, que no entrin diaris ni llibres que ajudin a odiar Espanya i el castellà, etc. Una 

nota manuscrita diu que el text està traduït de l’italià. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1063 

 1929.02.19. Barcelona 

 Josep Carbonell i Gené. 
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Carta de Josep Carbonell i Gené a Joan Alandí de Barcelona, demanant col·laboració per a 

la revista “OC” catalano-occitana, patrocinada per Francesc Cambó. 

 Firma: Josep Carbonell. 

 Mecanografiada. 

 

5E.II-1064 

 1929.02. Brussel·les 

 Al poble de Catalunya. 

Escrit de Francesc Macià després del fracàs del moviment revolucionari del 28 de gener. 

Els separatistes d’Estat Català, davant del gest personal de Sánchez Guerra, l’acompanyem 

en esperit en la decepció que haurà tingut dels militars, però el seu gest no haurà estat 

inútil, etc. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-1065 

 [1929] 

 Señora: 

José Sánchez Guerra s’acomiada de la reina com a monàrquic, tement una separació 

imminent de la pàtria. 

 Firma: José Sánchez Guerra. 

 

5E.II-1066 

 1929.03.16. Perpinyà 

El Sermó de la Passió de N.S.J. en català en la Catedral de St. Joan i precisions sobre 

l’ús de la llengua catalana. 

Article aparegut a la Semaine Religieuse del Bisbat de Perpinyà (núm. 11 del 16 de març 

de 1929). Hi ha el rumor que el Sant Pare ha prohibit predicar en català, però no és cert, 

perquè des del Concili de Trento els sacerdots han de predicar en la llengua dels fidels. 

Firma: Juli, bisbe de Perpinyà. 

Es còpia conformada 

 

5E.II-1067 

 1929.03.16. Perpinyà 

 Semaine Religieuse de Perpignan. 

 Còpia mecanografiada en català del full 5E.II-1066. 

 Tres fulls. 

 

5E.II-1068 

 1929.03.16. Perpinyà 

 Semaine Religieuse de Perpignan. 

 Versió francesa del full 5E.II-1066, conformat el 25 d’abril de 1929. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1069 

 1929.04.16. [Madrid] 

 Una adhesión simpática. 

Poesia d’una nena de quinze anys, reproduïda a La Nación de Madrid, dedicada a Primo de 

Rivera. 



 

 

| 162 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Manuscrita. 

 Firma: María Luz de Valdecilla. 

 

5E.II-1070 

 1929.04.16. [Madrid] 

 Una adhesión simpática. 

 Versió mecanografiada del full núm. 1069. 

 

5E.II-1071 

 1929.03. A bord del “Canalejas” 

 Sr. Don Indalecio Prieto. 

Carta de José Sánchez Guerra a Indalecio Prieto. Diu que el fracàs de la revolta del 

moviment, no va ser per falta d’organització sinó per la covardia d’un general que va fallar 

a la paraula donada. 

 Firma: José Sánchez Guerra. 

 Mecanografiada. 

 

5E.II-1072 

 [1929.04. Barcelona] 

 Catalans! 

Consells per al dia de Sant Jordi: que no es vagi al Palau de la Generalitat. Es pot anar a 

l’església de Sant Just, a l’altar lateral de la Catedral on hi ha la imatge de Sant Jordi, etc. 

 

5E.II-1073 

 [1929.04. Barcelona] 

 Catalans! 

Si es tanquen les portes de la Catedral en la festa de Sant Jordi, reunir-se a les escales de la 

Seu i pregar per Catalunya en silenci. 

 

5E.II-1074 

 [1929.04. Barcelona] 

 La Llibertat i l’Exposició. 

Els seguidors de Macià protesten per la proposta de parar els intents revolucionaris, a causa 

de la imminent Exposició Internacional de Barcelona. 

 Firma: el Directori d’Estat Català a Barcelona. 

 

5E.II-1075 

 [1929.01.05] 

  Catalans: 

L’atur del dia 1 de maig el fa la classe obrera de Catalunya, com a protesta de la Dictadura 

de Primo de Rivera. Es demana suport. 

 Firma: Francesc Macià. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1076 

 1929.05.08. 

 Lletra oberta. 
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El senyor Angel Herrera, director de El Debate de Madrid i propagandista catòlic, ve a 

donar conferències a Barcelona. Un grup de catòlics catalans no ho volen per les idees 

espanyolistes del conferenciant i les limitacions catalanes que es viuen aquí. 

Firma: un grup de catòlics que som, volem ser i volem morir catòlics abans que espanyols. 

 

5E.II-1077 

1929.05.24. [Madrid] 

Las curaciones por el método del doctor Asuero. 

Carta de la marquesa de San Nicolás al director de l’A B C. 

Del diari A B C, edició de la tarda, pàg. 21. Llegint les lletres encerclades de la carta, conté 

una frase insultant referida al rei. 

 

5E.II-1078 

 1929.05.27. [Barcelona] 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

Carta del comandant general dirigida a Salvador Cabré Alentorn, per vigilar el carrer 

d’Aragó. 

 Firma: el caporal del barri. 

 

5E.II-1079 

 1929.05. [Barcelona] 

 Grup Excursionista Joventut Catalana. 

Programa de festes del IV aniversari del grup excursionista Joventut Catalana. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-1080 

 1929.06.18. 

Monsieur Stressemann a Barcelone. 

El senyor Stressemann ha estat rebut entusiàsticament a Barcelona degut a les seves 

declaracions al Consell de Nacions de Madrid. Ve a visitar l’Exposició Internacional. Un 

afegit en català: han estat agafats un advocat i un dependent de comerç, que han estat 

condemnats a exili. 

Full en francès, ciclostilat. 

 

5E.II-1081 

 1929.06.20. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

 Carta recordatori per renovar la llicència d’arma curta. 

 Firma: el caporal accidental Bartolomé Canals. 

 

5E.II-1082 

 1929.07.01. Barcelona 

 La Pau amb Espanya. 

Reflexió sobre les relacions Espanya Catalunya, i encara que Catalunya és un país pacífic, 

creiem que s’ha de reconèixer el seu dret a tenir forces militars. 

 

5E.II-1083 

 1929.07.14. París 
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 1929.07.21. València 

 Sr. D. N. N… 

Dues cartes: una de Santiago Alba des de París a J. Sánchez Guerra, i la resposta des de 

València de J. Sánchez Guerra. 

 Firma: Santiago Alba. 

 Firma: J. Sánchez Guerra. 

 

5E.II-1084 

 1929.07.14. París 

Carta mecanografiada de Santiago Alba corresponent al full 5E.II-1083. Un afegit diu que 

s’ha de divulgar perquè és una pàgina de la història i un millor judici de la dictadura. 

 

5E.II-1085 

 1929.07.21. València 

 Carta mecanografiada de J. Sánchez Guerra del full 5E.II-1083 

 

5E.II-1086 

 [1929] 

Comentario al manifiesto del Sr. Sánchez Guerra para La Nación de Buenos Aires. 

Entre altres coses defensa la restauració del constitucionalisme i el parlamentarisme, etc. 

 Firma: Álvaro de Albornoz. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1087 

 [1929] 

 A los republicanos españoles. 

 Reflexions d’Alejandro Lerroux sobre un discurs de J. Sánchez Guerra. 

 Firma: Alejandro Lerroux. 

 

5E.II-1088 

 [1929] 

 Sr. D. Miguel Primo de Rivera, Jefe del Gobierno. 

Un general d’artilleria que ha lluitat a Cuba i al Marroc, escriu a Primo de Rivera per dir-li 

que la situació del país està molt pitjor que abans de la dictadura, i que no tornarà a posar-

se l’uniforme mentre la situació no canviï. 

 Firma: un general d’artilleria. 

 Hacia la República… 

Resposta de José Sánchez Guerra, defensat pel senyor Bergamin, al jutge d’Instrucció dient 

que no vol clemència sinó justícia. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1089 

 1929.07.03. Hendaia 

Carta Sensacional de D. Eduardo Ortega y Gasset. La Revolución Española y los 

Pueblos Regionales. 

Carta dirigida al Sr. J. Conangla Fontanilles, de la Lliga Espanyola dels Drets de l’Home i 

dels Ciutadans. Creu que el primer pas per a una Espanya gran, seria donar plena llibertat a 

les regions i nacions que viuen empresonades en el cercle peninsular. 



 

 

| 165 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Firma: Edo. Ortega Gasset. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II.1090 

 1929.10.15. [Barcelona] 

 VI Congreso de la F.I.U.I. 
 Recepció dels Congressistes a l’Hotel Ritz. 

 Targeta d’invitació personal. 

 

5E.II-1091 

 1929.10.17. [Barcelona] 

 VI Congreso de la F.I.U.I. 

 Recepció dels congressistes a l’Ajuntament i a la Diputació. 

 Targeta d’invitació personal. 

 

5E.II-1092 

 1929.10.17. [Barcelona] 

 VI Congreso de la F.I.U.I 

 Festa de la Cançó al Poble Espanyol. 

 Targeta d’invitació personal. 

 

5E.II-1093 

 1929.10. Barcelona 

 Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

Escrit de la Secció Permanent d’Organització i Propaganda, dirigit a les associades, per 

informar de la visita mensual. 

 Firma: la Junta de Govern. 

 

5E.II.1094 

 1929.11.16. Madrid 

Declaración de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y 

Económicos. 

Dividida en apartats: el nostre origen i la nostra feina, augment d’activitat, el nostre origen 

social, urgent necessitat política, la veritat com a terapèutica, petició de bel·ligerància. 

 Firma: Angel Ossorio, José Álvarez Uda, Blas Vives i altres. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1095 

 1929.12. Buenos Aires 

Llamamiento que los Republicanos Españoles en los Países del Río de la Plata dirigen 

a sus Correligionarios de España. 

Demanen que es faci un Comitè Reorganitzador de les forces republicanes espanyoles. 

Firma: José Esteve Prieto, delegat, i P. Pitiot, secretari general. Més firmes a la última 

pàgina, totes estampillades.  

 

5E.II-1096 

 [1929] 

 Nota 
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El directori és a punt de caure i Martínez Anido i els seus volen simular un complot dels 

separatistes i sindicalistes. Es demana serenitat als catalans. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1097 

 [1929] 

 Analitza la situació d’Espanya en el moment actual. 

 Firma: Gregorio Marañón. 

 Tres fulls mecanografiats. Falta el primer. 

 

5E.II-1098 

 [1929] 

 Bon Català! 

Oracions patriòtiques que recomanen aprendre de memòria una salutació i un credo. 

 

5E.II-1099 

 [1929] 

 Bandera. 

 Lloança de la bandera catalana en forma de vers. 

 Firma: visca Catalunya lliure. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-1100 

 [1929] 

 Cançó que’s va començar a cantar a Balaguer, fa uns 60 anys. 

 En contra de Madrid. 

 Firma: grans i xics. 

 Manuscrita. 

 

5E.II-1101 

 [1929] 

 Cançó que es comença a cantar a Balaguer fa uns 60 anys. 

 Còpia mecanografiada del full 5E.II-1100. 

 

5E.II-1102 

 [1929] 

 Cançó de caverna. 

 Paròdia de la Cançó de Taverna, d’Apel·les Mestres. 

 Firma: Anònim. 

 

5E.II-1103 

 [1929] 

 A les 5 o 1/4 de 6 del diumenge dia 9. 

Descriu una pallissa que rep un subjecte, el porten a la infermeria, i el segueixen 

maltractant. El visita el forense. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-1104. 
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[192..] 

Futbol Club Barcelona. 

Butlleta per proposició de soci. 

 

Àlbum 24. 1930. 5E.II-1105 a 5E.II-1168 

 

5E.II-1105 

 1930.01.05. Madrid 

 A la conciencia publica universal. 

Manuel Ferrer Gómez demana s’aclareixin els fets d’exportació de bestiar oví per a la seva 

rehabilitació. Se l’hi han denegat diverses peticions, i ara ho fa públic perquè la gent sàpiga 

com va la justícia a Espanya. 

 Firma: Manuel Ferrer Gómez. 

 

5E.II-1106 

 1930.01.20. Barcelona 

 A la opinión. 

Un grup de ciutadans que no són polítics, es manifesten demanant que es garanteixi la 

seguretat de la pàtria, la pau social i la protecció del treball. 

 Firma: Juan Castellví Curull, Jaime Ral Escofet i altres. 

 

5E.II-1107 

 [1930.01.21] 

 Comité de Acción Social Progresiva. Barcelona. 

S’ha creat un Comitè d’Acció Social que sigui garantia del respecte de la llibertat humana. 

Demanen la confiança del poble liberal i el convoquen per una reunió el dia 21 de gener al 

local La Espiga del carrer Guardia 14. 

 Firma: el Comité. 

 

5E.II-1108 

 1930.01.27. Barcelona 

 A los Estudiantes de Barcelona. 

Protesta i solidaritat envers l’estudiant d’enginyers mallorquí Antonio Mª Sbert Massanet, 

llargament perjudicat per la Justícia. 

 Firma: el Comitè dels estudiants de Barcelona. 

 

5E.II-1109 

 1930.01.28. 

 Miguelito Primo de Rivera y Orbaneja. 

 Text molt crític, redactat en forma d’esquela sobre Primo de Rivera. 

 Firma: Imprenta. Propaganda obligatòria. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1110 

 1930.01. [Barcelona] 

 Al Gobernador Civil de Barcelona. 

 Notificació al governador de l’arribada del rei a Barcelona. 
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5E.II-1111 

 1930.02.01. 

 Al poble de Catalunya. 

La solució donada a la crisi de la dictadura és una burla a l’esperit liberal. La culpa de 

moltes coses és del rei Alfons de Borbó, que va animar els homes de la dictadura contra els 

catalans. Els homes d’Estat Català han de lluitar contra el Borbó. 

 Firma: Estat Català. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1112 

 1930.02.07. Madrid 

Declaración leída por el comandante don Benigno Varela en el acto celebrado en el 

Juzgado de Buenavista con fecha 7 de febrero de 1930. 

Don Benigno Varela de Prat, resident a Madrid, posa una querella per calumnia a Primo de 

Rivera i n’explica el motiu. 

 Firma: Benigno Varela. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1113 

 1930.02.20. Molins de Rei 

 Al Ayuntamiento Gubernativo de Molins de Rey. 

Uns quants habitants de Molins de Rei es queixen de l’actuació de l’alcalde José Forqué. 

 Firma: Port, Maymó, Bonsoms i altres. 

 

5E.II-1114 

 1930.02. València 

 A los obreros de Puerto Sagunto y a los de España en general. 

En defensa dels vaguistes de les empreses dels alts forns de Sagunt, es demana la 

solidaritat dels obrers d’Espanya i del govern del general Berenguer, per demanar justícia. 

 Firma: un grup de vaguistes. 

 

5E.II-1115 

 1930.03.03. Barcelona 

 [La República és el coronament lògic de l’edifici democràtic]. 

Escrit d’Acció Catalana defensant el catalanisme, el liberalisme, la democràcia i la 

república. 

 

5E.II-1116 

 1930.03.10. Barcelona 

 Excmo. Sr. 

Una representació dels intel·lectuals catalans demanen que es proposi en la amnistia 

iniciada, la inclusió de totes les causes polítiques tramitades durant la dictadura. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1117 

 1930.03.15. Barcelona 

 Otro botón de muestra. 
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Un funcionari de l’Exposició de Barcelona, a qui se li deuen uns diners pel seu treball, 

dirigeix un escrit a l’alcalde president del comitè directiu de l’Exposició de Barcelona, 

protestant i reclamant no haver-se complert les condicions del contracte. 

 Firma: Adolfo Jordà. 

 

5E.II-1118 

 1930.03.16. 

 Pensamientos de Primo de Rivera. 

 Frases patriòtiques a favor de Primo de Rivera. 

 Pensaments de Primo de Rivera. 

 

5E.II-1119 

 1930.03. Santoña 

 ¡Caridad! 

 Es demana al Govern un indult general per a tots els delictes i penes. 

 Firma: els condemnats de la colònia del Dueso. 

 

5E.II-1120 

 1930.03. Barcelona 

 Als advocats de Barcelona.  

Homenatge als membres de la junta de govern del Col·legi d’Advocats, que varen sofrir 

presó i exili en temps de la Dictadura. 

Firma: J. Maluquer i Viladot, Amadeu Hurtado, J. Roig i Bergadà, Jaume Carner i altres. 

 

5E.II-1121 

 1930.04.04. 

 Hablan los Sindicatos Libres de Sabadell. 

 Demanen amnistia per a tots els presos polítics i socials. 

 Firma: Unión de Sindicatos Libres de Sabadell. 

 

5E.II-1122 

 1930.04.09. 

 1930.05.11. 

 A la opinión publica. 

Dues cartes de Manuel Ferrer dirigides a Dámaso Berenguer Fusté, Ministre de l’Exèrcit, 

demanant una revisió del seu cas de contraban il·lícit de mules, perquè n’és innocent. 

 Firma: Manuel Ferrer Gómez. 

 

5E.II-1123 

 1930.04.10. Barcelona 

 Als joves de Catalunya. 

 Creació del moviment Palestra, pensat per a la joventut combativa. 

 Firma: Oriol Anguera de Sojo, Pere Arderiu, J. M. Batista i Roca i altres. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-1124 

 1930.04.18. Barcelona 

 Sr. Cabo del Somatén del Distrito IV. 
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 Salvador Cabré demana la baixa per motiu d’edat i de salut. 

 Firma: Salvador Cabre. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1125 

 1930.04.23. Barcelona 

 Catalans! 

Es convida a un dinar popular de germanor per agrair l’amnistia de presos i exiliats, 

promogut pel Comitè Femení Pro-Amnistia. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-1126 

 1930.04. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

 Crida a renovar la llicència d’arma curta. 

 Firma estampillada del caporal accidental, Esteban Mundet. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-1127 

 1930.05.08. Barcelona 

 El Sometent del Districte IV de Barcelona. 

 Recordatori esquela del primer caporal de districte, Joan Alandí i Canela. 

 

5E.II-1128 

 1930.05.15. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

 Convocatòria a la revista anual reglamentària, l’1 de juny. 

 Firma estampillada del caporal accidental Esteban Mundet. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-1129 

 1930.05.17. Manresa 

 Manifiesto de El Núcleo Social-Civilizador de España. 

 Programa d’actuació de caràcter apolític. 

 Firma: Juan Gual Riba, M.S.T., promotor. 

 

5E.II.1930 

 1930.05.19. Barcelona 

 Somatén de Barcelona. Distrito IV. 

Convocatòria a la revista anual reglamentària, l’1 de juny, amb la documentació complerta, 

arma llarga, etc. 

 Firma: el caporal de barri. Firma no identificada. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-1931 

 1930.04.22. [Barcelona] 

 Discurs redactat pel Comte de Güell, alcalde de Barcelona. 
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Discurs que s’havia de pronunciar el dia 22 de maig de 1930, en el banquet que s’oferí als 

alcaldes de les capitals de les províncies espanyoles, en el Saló de Cent, amb assistència 

del rei, i que no fou llegit per expressa prohibició del Cap del Govern que l’havia volgut 

conèixer prèviament. 

 Firma: l’alcalde de Barcelona. 

 Mecanografiat. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-.1932 

 1930.05.24. Madrid 

 La “Casa de Catalunya” a Madrid. 

Creació de la Casa de Catalunya a Madrid, per activitats de caràcter cultural, econòmic, 

administratiu i turístic. 

Firma: la Junta organitzadora: Joan Pardo Werhle, Rafael Martí Sardà i altres. 

 

5E.II-1933 

 1930.06. Barcelona 

 Un punt de seny.  

 A Gaziel. 

Resposta a quatre articles escrits per Gaziel a Mirador, feta per un jove de la Lliga 

Regionalista. 

 Firma: A. Madroñal Riera. 

 

5E.II-1934 

 1930.07. Barcelona 

 Solidaridad Obrera. 

 Circular per anunciar la reaparició del diari del proletariat revolucionari. 

 Firma: la Redacció i Administració de la Solidaridad Obrera. 

 

5E.II-1935 

 1930.09.17. Fuenterrabía 

 Señor. 

 Carta al rei d’un que era ministre el 13 de setembre de 1923. 

 Firma: Joaquin Salvatella. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1936 

 1930.10.02. Barcelona 

Segueixen les arbitrarietats de l’alcalde de Preixens, Eduard Bosch i Pinyol, contra el 

secretari de l’Ajuntament i nombrosos veïns del districte municipal. 
Resum dels fets i escrit de contestació del Sr. Pallerola, secretari de l’ajuntament. 

 Firma: Domènec de Bellmunt. 

 

5E.II-1937 

 1930.10.13. Barcelona 

 Sindicato de Trabajadores del Pescado Fresco de Barcelona. 

Convocatòria per a una reunió general extraordinària el dia 15 d’octubre. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 
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5E.II-1938 

 1930.10.18. Barcelona 

 Sindicato de Trabajadores del Pescado Fresco de Barcelona. 

Els socis d’aquesta entitat adherits a la Confederació Nacional del T., demanen 

l’assistència a l’assemblea del dia 20 d’octubre. Hi ha l’ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1139 

 1930.10.19. [Barcelona] 

 Marcial Lalanda. 

 Elogi al torero Marcial Lalanda per la seva actuació a la Plaça Monumental. 

 Firma: Luis Bravo Gutiérrez. 

 

5E.II-1140 

 1930.10.21. Barcelona 

 Sindicato de Trabajadores del Pescado Fresco de Barcelona. 

Convocatòria a una Assemblea general del dia 3 de novembre. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1141 

 1930.11.02. [Barcelona] 

 Sindicato de las Artes Gráficas. Papel, Cartón y Similares. 

Bases de treball per la secció d’impremta, aprovades en l’assemblea general del dia 2 de 

novembre de 1930. 

 

5E.II-1142 

 1930.11.15. Igualada 

 Igualadins: 

Tracta de les relacions entre patrons i obrers assaonadors en relació als sous. 

 Firma: la Junta de l’Associació Patronal de Curtidors. 

 

5E.II-1143 

 1930.11.17. Barcelona 

La Federación de Entidades Obreras del Puerto, a los Obreros del Puerto, a todos los 

trabajadores y a la opinión pública. 

 Conflicte provocat per el Sindicat de Transport. 

 Firma: Federación de Entidades Obreras del Puerto. 

 

5E.II-1144 

 1930.11.18. Barcelona 

La Federación de Entidades Obreras del Puerto, a los Obreros del Puerto, a todos los 

trabajadores y a la opinión pública. 

 La Federació demana als seus afiliats que retornin al treball. 

 Firma: Federación de Entidades Obreras del Puerto. 

 

5E.II-1145 

 1930.11.28. Madrid 
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 Hipocresía patriótica. 

Denuncia la situació de desprestigi del país davant el món, i demana solidaritat per poder 

clarificar els grans pensadors i escriptors del país. 

 Firma: Eduardo Ortega y Gasset. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1146 

 1930.11. 

 Català! 

L’Agrupació de Joventut Catalanista és una secció del Centre Popular Catalanista, afiliat a 

la Lliga Regionalista. Treballa per els mateixos fins patriòtics i fa una crida a tots els 

catalans. 

Firma: Arseni Nadal, president i Pere Casas, secretari, per la Joventut Catalanista del 

Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de Palomar. 

 

5E.II-1147 

 1930.12.04. Barcelona 

 A los taxistas. 

Demana la unió de tots els taxistes per a que puguin agremiar-se i defensar-se. 

 Firma: la Comissió per Entitat Única. 

 

5E.II-1148 

 1930.12.15. 

 Ministro Gobernación a Gobernador Civil. 

Demana que es divulgui la falsedat de la notícia que s’ha declarat la República a Madrid. 

Una nota del Govern: els rebels d’aviació s’han rendit a les 12’15. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1149 

 1930.12.15. Barcelona 

 Al proletariado Español. 

El comitè de la Confederació Nacional del Treball ha declarat vaga general per lluitar 

contra la monarquia. Es demana l’adhesió del proletariat. 

 Firma: el Comitè Nacional, per la CNT 

 

5E.II-1150 

 1930.12.17. Barcelona 

 Barcelonins: 

S’ha d’estar informat de la situació: la derrota de la revolució intentada, el fracàs de la 

vaga general, la fugida dels rebels i els seus cabdills. 

Firma: un ciutadà. 

 

5E.II-1151 

 1930.12.17. Barcelona 

 Barceloneses: 

 Versió castellana del full 5E.II-1150 

 

5E.II-1152 
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 1930.12.17. 

 Tipos Bereberes C’atufan. 

 Dibuix d’un encantador de serps. 

 Firma: L. Casals. 

 

5E.II-1153 

 1930.12. Barcelona 

Al Sindicato de Cargadores y Descargadores del Carbón Mineral del Puerto de 

Barcelona y su Radio, a los obreros trabajadores del Carbón y a la opinión obrera. 

Crida als treballadors del carbó per defensar els seus interessos i consolidar totes les 

millores aconseguides fins ara. 

Firma: la Junta, per el Sindicat del Carbó Mineral. 

 

5E.II-1154 

 1930. 

 Seria inferir una ofensa a España... 

Reflexions de Gregorio Marañón sobre la situació d’Espanya i el seu futur, al final de la 

dictadura. Editat per la secció de propaganda d’Estat Català. 

 Firma: Gregorio Marañon. 

 

5E.II-1155 

 [1930] 

Declaraciones de Marcelino Domingo a un redactor de El Sol, tachadas por la 

censura. 

 Cinc raons per les que no accepta formar part d’un Govern monàrquic. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1156 

 [1930] 

 Macià, sequestrat per la policia espanyola. 

Crida per protestar del segrest de Francesc Macià. La policia espanyola se l’ha endut de 

casa seva, l’han seguit fins a Masnou i l’han perdut a la carretera cap a França. 

 

5E.II-1157 

 [1930] 

 Republicanos sin farsa, salud. 

Fa una crida als republicans autèntics perquè no es conformin amb una monarquia que els 

hi dóna una mica de sobirania. 

  

5E.II-1158 

 [1930] 

 La actitud del Ateneo 

L’Ateneu de Madrid es dirigeix al president del govern per protestar pel confinament del 

professor Luis Jiménez de Asúa, que sembla que ha criticat el govern des d’Amèrica. Ha 

donat conferències a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Lima i l’Havana. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-1159 
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 [1930] 

 ¡Pueblo de Barcelona! 

Escrit d’un grup de treballadors condemnats a l’atur forçós, després del fracàs de vagues 

proposades per alguns polítics. 

 Firma: un grup d’obrers en atur forçós. 

 

5E.II-1160 

 [1930] 

 Centro Republicano “La Alianza”, del Distrito IV. 

Un grup d’homes ha creat el Centre per defensar els autèntics ideals de la república i 

ofereixen la seva força tant als industrials com als ciutadans que siguin tractats 

injustament. 

 Firma: el president, Abel Velilla, i el secretari, Juan Pujol. 

 

5E.II-1161 

 [1930] 

 Al poble de Cervera. 

 Escrit per demanar l’adhesió a la Lliga Regionalista de la Segarra. 

 Firma: el president, Antoni Xuclà, el vice-president, Antoni Riera i altres. 

 

5E.II-1162 

 [1930] 

 ¡Españoles! 

Escrit contra la monarquia i a favor de la república. 

Firma: Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos i altres. 

 

5E.II-1163 

 [1930] 

 Españoles: 

El moviment revolucionari i republicà començat a Jaca i secundat per tota la nació el dia 

15 de desembre, ha estat el moviment preliminar per treure els Borbons i implantar la 

república. La revolució continua. 

Firma: el Comité revolucionario. 

 

5E.II-1164 

 [1930] 

 Al pueblo. 

 Escrit enviat per Niceto Alcalà Zamora des de la presó Model de Madrid. 

 Firma: Niceto Alcalá Zamora. 

 

5E.II-1165 

 [1930] 

Manifiesto que los Círculos de Unión Patriótica del Camp de l’Arpa y del Poblet, 

dirigen a la barriada de San Martín de Provensals. 

Escrit en defensa de Primo de Rivera i la Dictadura. Demanaran el vot en les pròximes 

eleccions. 

Firma: pel Cercle d’Unió Patriòtica del Camp de l’Arpa, el president M. Casals Torres i 

altres. Pel Cercle d’Unió Patriòtica del Poblet, M. Casals Torres i altres. 
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5E.II-1166 

 [1930] 

 El Rey, el Torero, el Embajador y la Comedianta. 

Tragicomèdia inspirada en La Celestina i en els episodis actuals del règim monàrquic 

dictatorial espanyol. 

 Traduïda al francès i anglès, es repartirà per totes les corts europees. 

 

5E.II-1167 

 [1930] 

 ¡Magnifico negocio! 

Escrit tipus anunci que diu: per liquidació total es ven, segons la mostra, tot un Rei per un 

ral. 

 

5E.II-1168 

 [1930] 

 ¡Gloria a los libertadores de España! 

Homenatge als dos homes de Jaca. Full editat en plena opressió borbònica i perseguit pels 

seguidors d’Alfons XIII. 

 

Àlbum 25. 1931 (gener-agost). 5E.II-1169 a 5E.II-1263 

 

5E.II-1169 

 1931.01.01. Madrid 

 Circular extraordinaria. 

Escrit d’animació a tots els amics de la llibertat i la justícia per aconseguir la victòria 

republicana. 

 

5E.II-1170 

 [1931.01.15]. Barcelona 

 Palestra. 

Carta mecanografiada anunciant uns cursets de divulgació de cultura catalana, en concret 

el de César Martinell sobre escultura barroca catalana. S’adjunten altres cursets que es 

faran. 

 Firma estampillada de Batista i Roca, secretari. 

 

5E.II-1171 

 [1931.01.15] 

 Cursets de Cultura Catalana. 

 Cursets organitzats per Palestra a Barcelona. 

 

5E.II-1172 

 1931.02.27. 

 En Francesc Macià visitarà el Poble Nou. 

 Firma: Agrupació Excursionista Júpiter. 

 

5E.II-1173 

 [1931] 
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 Avui nit!  Gran Míting Olympia. 

 Firma: Coalició d’Esquerres. 

 

5E.II-1174. 

 1931.02. Barcelona 

 Unió Catalanista. Secretaria de propaganda. 

La secretaria de propaganda manifesta que ha hagut de suspendre la publicació del seu 

manifest i el començament de l’actuació, però demana que no hi hagi desànim. 

Firma: secretaria de propaganda. 

 

5E.II-1175 

 1931.02. Barcelona 

 Aquesta J. P. (Junta Permanent)… 

La Junta Permanent envia el manifest adreçat als ciutadans editat el dia 14, que els diaris 

catalans no van voler publicar. 

 

5E.II.1176 

 1931.02. Barcelona 

 La Unió Catalanista als Catalans. 

Escrit que ratifica l’ideari i el sentit de l’actuació de la Unió Catalanista d’abans de la 

Dictadura. 

 Firma: la junta permanent, Vicens A. Ballester, president, i altres. 

 

5E.II-1177 

 1931.03.01. Barcelona 

 ¡Industriales y comerciantes! 

Els industrials, comerciants i inquilins de la plaça Catalunya i Portal de l’Àngel protesten 

pel perill de desnonament provocat per la “Compañía Aplicaciones Eléctricas”, que ja ha 

comprat diversos immobles. 

 Firma: els comerciants i industrials afectats. 

 

5E.II-1178 

 1931.03. Barcelona 

 Acció Catalana Republicana. 

 Es demana participació i ajuda per les pròximes eleccions del 12 d’abril. 

 Firma estampillada de L. Nicolau d’Olwer i A. Rovira i Virgili. 

 

5E.II-1179 

 1931.04.01. Barcelona 

 Electores! 

El Partit Liberal Català presenta, pel Districte VI, la candidatura de Francisco de P. 

Holgado Galofre, Eduardo Stern Castells i Juan de Dios Vives Ferran. 

 Firma: Venancio Alonso, secretari, i Joaquin Regas, president. 

 

5E.II.1180 

 1931.04.09. Barcelona 

 A los radicales y electores del Distrito V. 
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Presentació de candidats: Félix Roure Carricarte, Miguel Gatell Alberich, Joan Lladó 

Vallès i Santiago Valentí Camp. 

 Firma: el Comitè Polític Radical del Districte V. 

 

5E.II-1181 

 [1931.04] 

 Al poble de Barcelona. 

Presentació de la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya i Unió Socialista de 

Catalunya. 

 Firma: Francesc Macià i Rafael Campalans. 

 

5E.II-1182  

 [1931.04] 

 Esquerra Republicana i Unió Socialista. 

Macià, Alomar i Companys demanen el sufragi per a Josep Armengol, Rafael Campalans i 

Joaquim Xirau. Pel districte VI. 

 

5E.II-1183 

 1931.04.09. Barcelona 

 Ciudadanos: 

Anuncia un míting per eliminar l’impost d’inquilinat, organitzat pel Partit Liberal Català 

del districte VI. 

 Firma: Joaquin Regàs, president. 

 

5E.II-1184 

 [1931.04] 

 Lliga Regionalista. Barcelona. 

Carta al ciutadà amb motiu de les properes eleccions, demanant el vot per a la candidatura 

de la Lliga Regionalista. 

Firma: Raimon d’Abadal. 

 

5E.II-1185 

 [1931.04.12] 

 Esquerra Republicana de Catalunya. 

Escrit de Francesc Macià als ciutadans amb el programa municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya i els candidats que presenta. 

 

5E.II-1186 

[1931.04.12] 

Lliga Regionalista. 

Presenta la candidatura de regidors i la documentació que es necessita per votar. 

 

5E.II-1187 

[1931.04.12] 

 Candidatura per a Regidors. 

 Martí Esteve Guau, Marià Iglesias d’Abadal i Lluís G. Nogués Gurri. 

 

5E.II-1188 
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1931.04.02. Barcelona 

F. Cambó 

Carta mecanografiada de Cambó dirigida a un compatrici perquè vagi a votar. 

Firma autògrafa de F. Cambó. 

 

5E.II-1189 

 1931.04.12. 

 Germà 

Francesc Macià amb lletra manuscrita demana que es vagi a votar per Esquerra 

Republicana de Catalunya. Hi ha una fotografia impresa de Macià. 

 Firma: Francesc Macià 

 

5E.II-1190 

 1931.04 

 Candidatura Municipal Republicana Socialista. 

 No hi ha noms. 

 

5E.II-1191 

 1931.04.12. 

 Germà 

El mateix text manuscrit de Macià del full núm. 1189 demanant el vot, però sense la 

fotografia. 

 

5E.II-1192 

 1931.04.14. 

 14 abril 1931. 

 Full del calendari Manelic 

 

5E.II-1193 

 1931.04.15. Barcelona. Palau de la Generalitat 

Instruccions per a la proclamació de la República Catalana als Ajuntaments de 

Catalunya. 

 Firma: president de la República Catalana, Francesc Macià 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1194 

 [1931] 

 En nom del poble de Catalunya… 

 Proclamació de l’Estat Català sota el règim d’una República Catalana. 

 Firma: el president de la República Catalana. 

 

5E.II-1195 

 1931.04.15. 

 Telefonema circular nº 2. 

 Instruccions als regidors republicans catalanistes elegits diumenge. 

 Firma: Macià, president. 

 

5E.II-1196 



 

 

| 180 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 1931.04.18. Barcelona 

 La “Unió Catalanista” al poble de Catalunya. 

 Es demana el recolzament al president català Francesc Macià. 

 Firma: la Junta Permanent. Vicenç A. Ballester, president i altres. 

 

5E.II-1197 

 1931.04.21. Barcelona 

 Somatenes armados de Cataluña. 

 Instruccions al caporal del sometent del districte IV. 

 Firma: el caporal del districte IV. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1198 

 [1931.04.23] 

 Per la integritat de l’Estatut 

Full en octau on es demana signar unes targes que expressen la voluntat del poble de 

Catalunya i que es trametin al president de la Generalitat el dia de Sant Jordi. 

 

5E.II-1199 

 [1931.04] 

 Full en octau a favor de l’Estatut de Catalunya. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-1200 

 [1931.04] 

 Full en octau dirigit als catalans on s’afirma la importància de l’Estatut. 

 

5E.II-1201 

 1931.04.27. Barcelona 

 Somatenes armados de Cataluña. 

 Ordre al caporal del districte IV, perquè es lliurin les armes individualment. 

 Firma: el caporal del districte IV. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-1202 

 1931.04.28 

Nota de les decisions del Govern de la Generalitat de Catalunya acordades en el 

Consell celebrat el dia 28 d’abril. 

Decret que conté la organització del Govern provisional de la Generalitat de Catalunya que 

consta de: Presidència, Governació, Instrucció, Economia i Treball, Foment, Obres 

Publiques i Agricultura, Higiene, Sanitat i Beneficència, Hisenda, Justícia i Dret. També 

conté el nom de cada conseller i hi ha tres decrets més. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1203 

 1931.04. 

 Davant les eleccions del diumenge. 
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Escrit dirigit al ciutadà per l’Esquerra Republicana i la Unió Socialista de Catalunya, 

recomanant la candidatura de Francesc Macià i Gabriel Alomar. 

 

5E.II-1204 

 1931.04. Barcelona 

 Als amics d’En Macià. 

Clarifica qui són els amics d’en Macià d’ara i els que ho foren de 1923 a 1930. 

 Firma: Josep Bonifaci i Mora, Santiago Vivancos i Ferrés i altres 

 

5E.II-1205 

 [1931.04] 

 ¡Trabajadores republicanos! ¡Trabajadores catalanistas! 

Crida als obrers perquè vagin a treballar i no facin cas de la vaga convocada pels dies 1 i 2 

de maig. 

 Firma: la redacció del periòdic setmanal El Obrero. 

 

5E.II-1206 

 1931.05.03. Tarragona 

 ¡Soldados de la Izquierda Republicana! 

Defensa els ideals del partit radical des de la seva fundació i la república espanyola que 

volen sòlida, com un mitjà per realitzar les aspiracions del proletariat universal. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1207 

 1931.05.16. 

 Per la unió dels catalans. 

Escrit dirigit al poble de Catalunya fet per Pompeu Fabra, president de Palestra en la Junta 

General Extraordinària, perquè es mantingui unit al seu president i al govern de la 

Generalitat, per aconseguir l’Estatut de Catalunya que hauran d’aprovar les Corts 

Constituents Espanyoles. 

 

5·E.II-1208 

 1931. Pentecosta. Barcelona 

 Manifest de les Juntes Diocesanes d’Acció Catòlica, de Barcelona. 

Alerta de les disposicions del règim republicà en relació a l’església, i anima a la unió dels 

catòlics. 

 Les Juntes Diocesanes d’Acció Catòlica de Barcelona. 

 

5E.II-1209 

 1931.05.28. Barcelona 

 La Unió Catalanista. 

La Unió Catalanista envia dos exemplars de les “Bases de Manresa” modificades i 

adaptades als presents moments perquè se’n faci difusió. 

 Firma: Daniel Cardona, secretari de propaganda. 

 

5E.II-1210 

 1931.06.01. Barcelona 

 Conservatorio del Liceo. 
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Imprès dirigit a Fernando Valls Taberner, per dir-li que agrairan la seva presència en els 

exàmens que es faran del 5 de juny al 2 de juliol. 

 

5E.II-1211 

 1931.06.12. [Barcelona] 

 Divendres 12 de juny de 1931. 

En el dia del Sagrat Cor de Jesús es demana celebrar la festa en comunió amb tot el món. 

Al revers hi ha l’acte de reparació al Sagrat Cor de Jesús del Papa Pius XI. 

 

5E.II-1212 

 1931.06.20. Tarragona 

 A la opinión pública de Catalunya. 

Escrit del Consell de la Federació de Societats Regionals de Barcelona, perquè se’ls tingui 

en compte en l’elaboració de l’Estatut. 

Firma: Centro Andaluz, Centro Aragonés, Juventud Aragonesista, Centro Asturiano, Casa 

de los Castellanos, Centro de Murcia y Albacete, Casa Valencia, Centro Vasco-Navarro, 

Ateneo Vinarocense. 

 

5E.II-1213 

 [1931.06.28. Barcelona] 

 Història comparada. 

 Resum de la història de la Lliga de 1907 a 1931. 

 Firma: Visca l’Esquerra Republicana de Catalunya! 

 

5E.II-1214 

 [1931.06.28. Barcelona] 

 Frase del Missatge del President Francesc Macià. 

Full en octau amb part del missatge llegit en la constitució de la Diputació de la 

Generalitat. 

 

5E.II-1215 

 [1931.06.28.] 

 Les llibertats de Catalunya… 

 Full en octau amb la frase de Francesc Macià demanant el vot per l’Estatut. 

 

5E.II.1216 

 [1931.06] 

 Frase del missatge del president Macià. 

Full en octau amb part de missatge llegit en la constitució de la Diputació de Barcelona. 

 

5E.II-1217 

 [1931.06] 

 Ciutadans. 

Full en octau amb una frase de Francesc Macià demanant el vot per Esquerra Republicana i 

Unió Socialista de Catalunya. 

 

5E.II-1218 

 [1931.06] 
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Full en octau amb una frase de Francesc Macià a favor d’una República Federal. 

 

5E.II-1219 

 [1931.06] 

Full en octau on es demana el vot per al Partit Democràtic Federal de l’Aliança 

d’Esquerres. 

 

5E.II-1220 

 [1931.06] 

 Compañeros de la “Canadiense”. 

Full en octau on es demana el vot per a José Garbi, republicà, demòcrata i liberal. 

 

5E.II-1221 

 [1931.06. Barcelona] 

 ¡Trabajadores! ¡Obreros de Barcelona! 

Els treballadors espanyols volen impedir que el Govern Espanyol lliuri a les autoritats 

italianes un treballador italià pres a la presó de Barcelona. 

 Firma: el Frente Rojo. 

 

5E.II-1222 

 [1931.06. Barcelona] 

 El Bloque Obrero y Campesino y las elecciones a las Constituyentes. 

El Govern provisional frena el moviment revolucionari. El Bloc Obrer presenta el seu 

programa en vint i cinc punts, i el defensarà a les Corts. 

 

5E.II-1223 

 [1931.06] 

 Ciutadans del districte de Vilademuls. 

Les forces republicanes del districte de Vilademuls demanen crear la Federació 

Republicana del Districte de Vilademuls. 

 

5E.II-1224 

 1931.07.04. Barcelona 

 CNT. El Sindicato Único de Luz y Fuerza. 

Escrit dirigit al poble de Catalunya per reivindicar una millora dels sous i de les condicions 

laborals dels treballadors. Amenacen amb la vaga. 

 Firma: El comitè de vaga 

 

5E.II-1225 

 1931.07.10. Barcelona 

 CNT Sindicato Nacional de Teléfonos. 

Escrit dirigit a la opinió pública queixant-se dels sous i les condicions laborals. Amenacen 

amb incautar el servei, que és dels espanyols i no un patrimoni del govern. 

Firma: el Comitè executiu. Miguel Terren, Ricardo Cerveró i altres. 

 

5E-II-1226 

 1931.07.21. Barcelona 

 La Autonomía y los obreros. 
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Enumera les avantatges que tindran els obrers en el nou Estatut i per aquest motiu 

s’aconsella que el votin. Reproduït d’El Diluvio del dia 21 de juliol de 1931. 

 Firma: Jaime Claramunt. 

 

5E.II-1227 

 [1931.07.29] 

 Ateneo Nacionalista “Llibertat”. 

 Acte de propaganda a favor de l’Estatut. 

 

5E.II-1228 

 [1931.07] 

 Comisión de defensa económica de Barcelona. 

Escrit dirigit al poble després del míting de Belles Arts del dia 5 de juliol. Defensa una 

rebaixa dels lloguers actuals dels obrers i que si estan a l’atur no paguin res. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-1229 

 1931.07. Barcelona 

 Candidatura per a la votació de l’Estatut de Catalunya. 

Frases iròniques en vers, sobre l’Estatut 

Firma: el savi de Vilatrista. 

 

5E.II-1230 

 [1931.07] 

 ¡¡Amnistia!! 

 Petició de vot del Partit Radical. 

 

5E.II.1231 

 1931.07. Barcelona 

Juventud Republicana Radical del Distrito V. La junta directiva de l’entitat convoca una 

junta general extraordinària per el dia 23. 

Firma: Victor Monllau, secretari. 

 

5E.II-1232 

 [1931.07] 

 Per “montes et colles”. 

 Full amb un dibuix d’un pagès que demana votar l’Estatut. 

 

5E.II-1233 

 [1931.07] 

 Full amb un dibuix d’un excursionista per demanar votar l’Estatut. 

 

5E.II-1234 

 [193107] 

 Full en octau on es demana votar l’Estatut, per Catalunya i els nostres fills. 

 

5E.II-1235 

 [1931.07] 
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 Full en octau per votar l’Estatut. 

 

5E.II-1236 

 [1931.07] 

 El poble de Catalunya… 

 Full en octau amb una frase preàmbul de l’Estatut. 

 

5E.II-1237 

 [1931.07] 

 Per l’Estatut de Catalunya. 

 Full pel vot femení a l’Estatut de Catalunya. 

 

5E.II-1238 

 [1931.07] 

 Dones catalanes: 

 Full en octau dirigit a les dones per votar l’Estatut. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-1239 

 [1931.07] 

 El poble de Catalunya… 
 Full en octau amb una frase preàmbul de l’Estatut. Es igual al full 5E.II-1236. 

 

5E.II-1240 

 [1931.07] 

 Mares! 

 Full en octau dirigit a les mares perquè signin el plebiscit. 

 

5E.II-1241 

 [1931.07] 

 Full en octau demanant votar l’Estatut si es vol la grandesa de Catalunya. 

 

5E.II-1242 

 [1931.07] 

 Fa mig segle… 

Full en octau per demanar el vot a l’Estatut i poder acabar l’autonomia de Catalunya. 

 

5E.II-1243 

 [1931.07] 

 Dones de Catalunya: 

 Full en octau demanant a les dones que els seus homes votin l’Estatut. 

 

5E.II-1244 

 [1931.07] 

 Full en octau demanant que tot el poble voti l’Estatut. 

 

5E.II-1245 

 [1931.07] 
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 Si en aquests moments… 

Full en octau amb una frase de Jaume Carner, president de la Diputació de la Generalitat, 

en presentar l’Estatut a l’Assemblea. 

 

5E.II-1246 

 [1931.07] 

 Full en octau demanant a Catalunya el vot afirmatiu unànime a l’Estatut. 

 

5E.II-1247 

 [1931.07] 

 Nosaltres volem… 

Full en octau amb una frase de Jaume Carner, president de la Diputació de la Generalitat, 

en presentar l’Estatut a l’Assemblea. 

 

5E.II-1248 

 [1931.07] 

 Nosaltres sempre… 

Full en octau amb una altra frase de Jaume Carner, president de la Diputació de la 

Generalitat, en presentar l’Estatut a l’Assemblea. 

 

5E.II-1249 

 [1931.07] 

 Els catòlics i l’Estatut de Catalunya. 

Per acceptar l’Estatut ens ha d’inspirar confiança i ha de contenir dos punts essencials: 

llibertat i concordat. 

 Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1250 

 [1931.08.01] 

A todas las organizaciones obreras, trabajadores de Barcelona i obreros en paro 

forzoso. 

Es convoca als obrers, l’1 d’agost, davant de la Generalitat, a la manifestació organitzada 

pel partit comunista en contra del govern. 

 Firma: el comité de parados. 

 

5E.II-1251 

 [1931.08] 

 ¡Catalans, l’unió fa la força! 

 Full petit on es demana associar-se a entitats netament nacionalistes. 

 

5E.II-1252 

 1931.08.02. Barcelona 

 Joventut nacionalista Pau Claris. 

 Full en octau on es demana al ciutadà que es vagi a votar l’Estatut. 

 

5E.II-1253 

 [1931.08.02] 

Accepteu l’Estatut de Catalunya aprovat per la Diputació de la Generalitat? 
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Full en octau on es demana el sí per l’Estatut. 

 

5E.II-1254 

 [1931] 

 Una vegada aconseguida… 

Full en octau amb una frase del missatge del president Macià, llegit en la solemne 

constitució de la Diputació de la Generalitat. 

 

5E.II-1255 

 [1931] 

 ¡Poble! 

 Full en octau on el Parlament Català demana el vot per defensar l’Estatut. 

 

5E.II-1256 

 [1931.08.02] 

 Català. 

Text manuscrit imprès de Francesc Macià, demanant que es voti l’Estatut. Fotografia 

impresa de Macià. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-1257 

 [1931] 

 El nostre poble… 

 Full en octau amb una frase del preàmbul de l’Estatut referent a l’escola. 

 

5E.II-1258 

 [1931] 

Accepteu l’Estatut de Catalunya aprovat per la Diputació de la Generalitat? 

 Demana el sí per a l’Estatut. Dibuix d’un braç amb un rotlle que diu, Volem l’Estatut. 

 

5E.II-1259 

 1931.08.07. Barcelona 

La Comisión de Defensa Económica a los inquilinos de Barcelona y su Radio. 

Es refereix al tema de la rebaixa de lloguers, iniciat en el full núm.5E.II-1228. 

 Firma: la Comissió de Defensa Econòmica 

 

5E.II-1260 

 1931.08.12 

 Un jugador político de ventaja. 

Es refereix a Marcelino Domingo, que fluctua entre Catalunya i Madrid, i ara pretén 

allargar la presentació de l’Estatut de Catalunya a les Corts Constituents. Tret d’El Diluvio 

del dia 12 d’agost de 1931. 

 

5E.II-1261 

 1931.08. Barcelona 

 A los camaradas. A los Sindicatos. A todos. 

Analitza la situació del país i la posició del Govern. Presenta diverses interpretacions i la 

de la Confederació Nacional del Treball. 
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 Firma: Juan López, Agustín Gibanel, Ricardo Fornella i altres. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-1262 

 [1931.08] 

 Manifest del bon sentit. 

 Manifest del que pensa la classe mitja en un temps de contradiccions. 

 Firma: un fill de Catalunya. 

 

5E.II-1263 

 1931.08. Barcelona 

 ¡Obreros Necesitamos un cambio de frente. 

Es necessita un canvi d’estratègia en els obrers, i per això, una comissió organitzadora 

d’una futura Agrupació Comunal d’Obrers, invita tots els proletaris que s’hi inscriguin. 

 Firma: [agost, setembre, octubre. Any 1931. Barcelona]. 

 

Àlbum 26. 1931 (setembre-desembre). 5E.II-1264 a 5E.II-1327 bis 

 

5E.II-1264 

 1931.09.03. Barcelona 

 A los productores de Barcelona. 

Escrit dirigit a Barcelona, Catalunya i Espanya, per protestar pel tracte donat al proletariat. 

Es demana la dimissió del governador civil Anguera de Sojo, l’alliberament dels presos 

socials, el dret social per a tots i justícia. 

 Firma: el Comitè per la Federació Local de Sindicats Únics de Barcelona. 

 

5E.II-1265 

 1931.09.16. Cárcel de Larrínaga 

 Cárcel de Larrínaga, 16 de septiembre de 1931. 

Escrit dirigit als seus compatriotes pels catorze empresonats de la “Juventud Vasca” de 

Bilbao, perquè malgrat l’ordre d’alliberament, el governador civil els reté empresonats. Per 

protestar, s’incomuniquen voluntàriament i comencen una vaga de fam fins al final. Sis 

nacionalistes perseguits també injustament, s’adhereixen a la vaga de fam i a la 

incomunicació exterior. 

 Firma: firma estampillada de tots. 

 

5E.II-1266 

 1931.09.18. Madrid 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias del Distrito 

Universitario de Barcelona. 

Decret del Govern provisional de la República, per defensar la titularitat de doctors i 

llicenciats davant la competència il·legal dels que exerceixen sense títol ni autoritat de cap 

mena. El decret consta de vuit articles. 

 

5E.II-1267 

 1931.09.27. Barcelona 

 Als ciutadans de Barcelona. 
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La Lliga Regionalista de Barcelona demana el vot a favor de Pere Rahola i Molinas per a 

diputat a Corts. 

 

5E.II-1268 

 1931.09.30. Barcelona 

 A las Cortes Constituyentes. 

La lògia “Ruiz Zorrilla” i altres lògies del Sereníssim Gran Orient d’Espanya, proposen 

vint disposicions perquè es consignin en la Constitució de la República. 

 Firma: J. Pey Ordeix, J. Caudal, A. Rebollo, per la lògia “Ruiz Zorrilla”. 

 

5E.II-1269 

 1931.09. Manresa 

 Pares, tutors, tots els que exerciu la pàtria potestat. 

Adverteix del perill d’instaurar l’escola obligatòria única i laica i es demana el 

consentiment per l’Associació de Pares de Família. 

 Firma: per la comissió, Ramon Perarnau, Josep Vives Coll i altres. 

 

5E.II-1270 

 1931.09. Barcelona 

 La huelga general y las minorías. 

Es refereix a l’èxit de la vaga general i n’analitza les causes per a orientació futura. 

 Firma: per les minories d’Oposició Sindical Revolucionària, el comitè. 

 

5E.II-1271 

 1931.09. Barcelona 

La Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona a todos los trabajadores y a 

la opinión pública en general. 

Analitza la situació després de la proclamació de la República, la vaga general, els abusos 

d’autoritat, etc. 

 Firma: per la Federació Local de Sindicats de Barcelona, el comitè. 

 

5E.II-1272 

 1931.09. Barcelona 

 ¡El problema de los marcos! 

L’Associació de posseïdors de marcs alemanys, reclamen i conviden a la reunió que es 

celebrarà el dia 18 d’octubre. 

 Firma: la junta directiva. 

 

5E.II-1273 

 [1931.09. Barcelona] 

 La divisió profunda. 

Fa referència a les calúmnies contra l’església, ordes religiosos i sobretot els jesuïtes que 

aquests dies s’han abocat a les Corts Constituents. Reproduït amb permís especial de La 

Veu de Catalunya. 

Firma: F. Valls Taberner. 

 

5E.II-1274 

 [1931] 
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 La Secció Femenina del Casal Democràtic de Catalunya… 

 Invitació per assistir a una tómbola benèfica. 

 

5E.II-1275 

 [1931] 

 Ciudadanos: 

Per contrarestar el clericalisme, les agrupacions lliure pensadores de Catalunya han 

organitzat una festa campestre a Montjuïc i un míting a l’aire lliure. 

Firma: el grup “Nakens”. 

 

5E.II-1276 

 [1931] 

 Escuelas Diminicales de Barcelona 

 Programa curs 1931-1932. 

 

5E.II-1277 

 1931.10.01. Barcelona 

El Partido Republicano Democrático Federal, a los Correligionarios de Barcelona. 

Els federats que no votin un candidat d’esquerres dels que es presenten, han de votar en 

blanc. 

Firma: Tomás de A. Grajales, sots-president de l’Assemblea Nacional presentada a 

Barcelona l’octubre de 1930. 

 

5E.II-1278 

 1931.10.04. Barcelona 

Felip Barjau, candidat de la Unió Socialista de Catalunya. Eleccions constituents del 

4 d’octubre. 

 Resum biogràfic del candidat. 

 Al revers anunci d’un míting pel 3 d’octubre. 

 

5E.II-1279 

 1931.10. 

 Als treballadors de Barcelona. 

La Unió Socialista de Catalunya presenta el seu candidat Felip Barjau Riera, per la vacant 

que ha deixat Gabriel Alomar. 

 

5E.II-1280 

 1931.10. 

 Aquesta nit tots al Palau de Projeccions. 

 Invitació a votar la candidatura de la Unió Socialista de Catalunya. 

 

5E.II-1281 

 1931.10.13. Barcelona 

 La Junta Regional Tradicionalista de Cataluña. 

Invitació personal dirigida al reverend R. de S. Francisco de P., per anar al funeral de don 

Jaime III de Borbón y de Borbón, el dia 16 a la catedral. 

 

5E.II-1282 
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 1931.10.29. Barcelona 

 En defensa de l’Ensenyament Lliure. 

Es demana assistir a l’acte pro ensenyament lliure que es celebrarà el dia 1 de novembre al 

Teatre del Bosc, on parlaran els diputats catòlics Josep Gil Robles i Josep A. Aguirre i 

altres. 

Firma: la Federació Catalana d’Estudiants Catòlics. 

 

5E.II-1283 

 [1931] 

 Eleccions de Diputats per les Corts Constituents. 

 Normes del cardenal primat arquebisbe de Tarragona. 

 

5E.II-1284 

 1931.10.30. Reus 

 Bloc Obrer i Camperol. 

Crida per anar al gran míting d’afirmació comunista i anticlerical al Monumental Cinema. 

 

5E.II-1285 

1931.10.30. 

Commemoració de l’entrada de Ferran d’Antequera a Balaguer 1413. 

Després d’un setge de tres mesos, Balaguer es rendeix davant Ferran d’Antequera, primer 

rei de la dinastia castellana. 

Firma: Unió Catalanista-Palestra. 

Al revers: Descripció de la rendició de Balaguer, el 30 d’octubre de 1413. 

 

5E.II-1286 

 [1931.11.10] 

 A la opinión pública. 

 Manifest que defensa la matança lliure a l’escorxador de Barcelona. 

 Firma: la comissió. 

 

5E.II-1287 

 1931.11. 

 Homenatge: 

 El districte de Tortosa i el districte de Roquetes. 

 

5E.II-1288 

 1931.12.10. 

 Un diputat “model” de la esquerra. 

Un grup de l’Esquerra Republicana notifica que no volen per diputat el senyor Farreras 

Duran, amb uns antecedents de dreta molt coneguts. 

 Firma: un grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1289 

 1931.12. Barcelona 

 Por la unidad de todos los comunistas de España. 

Carta oberta als camarades del Partit Comunista d’Espanya i del Bloc Obrer i Camperol. 



 

 

| 192 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Firma: el Comitè de Catalunya. 

 Tres fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1290 

 [1931] 

 Al pueblo de Barcelona. 

 Escrit dels treballadors de Barcelona al proclamar-se la república. 

Firma: comitè regional de Catalunya. Federació local de sindicats de Barcelona. 

 

5E.II-1291 

 [1931] 

 Sols el triomf de l’Esquerra Republicana… 

Frase de Pere Comas Calvet: sols el triomf de l’Esquerra Republicana de Catalunya pot 

consolidar definitivament la República i l’Estatut. 

 Fotografia impresa de Pere Comas. 

 Al revers: llegiu L’Opinió, diari català d’Esquerra. 

 

5E.II-1292 

 [1931] 

 Obrers que no teniu feina! 

 Crida als obrers a votar la Lliga Regionalista. 

 

5E-II-1293 

 [1931] 

 Ciutadans: 
Els joves del Casal Català d’Esquerres del Poblet, pretenen agrupar els homes d’ideals i cultura que 

estimin la república i Catalunya, i vulguin una justícia social. Inclou una butlleta d’adhesió. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1294 

 [1931] 

Gran míting de presentació del Centre d’Esquerra Republicana de Catalunya.
 

 Intervindran: A. Vilanova i Bruc, Antoni Xirau Palau, i altres. 

 

5E.II-1295 

 [1931] 

 Míting Monstre d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 Intervindran: Serra Húnter, Aurora Bertrana, Joan Dencàs, i altres. 

 

5E.II-1296 

 [1931] 

 Acció Catalana. 

 Míting per presentar el candidat d’Acció Catalana. 

 

5E.II-1297 

 [1931] 

 Als electors del Districte III 
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Dirigit als electors del primer Ajuntament popular de Barcelona, en les eleccions del 

pròxim 12 d’abril. Candidats de la Lliga Regionalista. 

 

5E.II-1298 

 [1931] 

Els Candidats a Regidors de la Lliga Regionalista, als Electors de Barcelona. 

S’ha de mantenir un equilibri entre el programa de realitzacions i els mitjans econòmics de 

que es disposa. 

Firma: Josep Agell, Josep Alomar, Frederic Amat, i altres 

Dos fulls. 

 

5E.II-1299 

 [1931] 

 Congrés Nacional Estat Català. 

 Tindrà lloc al saló d’actes del CADCI. Ordre del dia. 

 

5E.II-1300 

 [1931] 

 Mensaje de los republicanos españoles al pueblo francés. 

 Escrit de A. Lerroux. 

 Firma: A. Lerroux. 

 

5E.II-1301 

 [1931] 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

Principis d’actuació de l’agrupació política Unió Democràtica de Catalunya. Inclou una 

butlleta d’adhesió. 

 Firma: Pere Aragai, Xavier Aragó, i altres. 

 

5E.II-1302 

 [1931] 

A los católicos catalanes. 

Diverses propostes perquè el diari El Correo Catalán pugui ampliar la rotativa, 

subscriptors, anuncis, etc. Inclou butlleta de subscripció. 

Firma: moltes firmes. 

 

5E.II-1303 

 [1931] 

 La setmana tràgica d’Espanya. 
Es refereix a la setmana del 10 al 16 de maig, en que s’han cremat i saquejat convents i 

altres edificis religiosos. 

Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1304 

 [1931] 

 Als obrers catalans. 

 Defensa l’església catòlica, sempre al costat dels obrers. 

 Edicions Veritat i Llibertat. 
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5E.II-1305 

 [1931] 

 A los obreros españoles. 

 Traducció castellana del full 5E.II-1304 

 

5E.II-1306 

 [1931] 

 Prejudicis del sectarisme. 

 Els catalans defensen els jesuïtes i les seves ensenyances 

 Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1307 

 [1931] 

 Els convents per fora i per dins. 

Article del Diario de Barcelona firmat per Jaira, en el que posa de manifest la modèstia 

dels convents i la riquesa del material d’ensenyança. 

 Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1308 

[1931] 

La maleta de los jesuitas. 

Escrit sobre els equívocs referents als jesuïtes i les seves riqueses, d’un articulista del 

setmanari La Calle. 

Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1309 

[1931] 

Catalans! 

Alerta contra el perill de l’Escola única. 

Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1310 

[1931] 

Parla el degà dels periodistes. Els Jesuïtes. 

El bisbe de Vic, Joan Perelló, tramet un telegrama al president del Govern Provisional de 

la República, defensant la Companyia de Jesús. 

Protesta pels esdeveniments incendiaris de Madrid. 

Firma: Jaume Collell, prevere. 

Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1311 

[1931] 

¡Pueblo mío! ¿Qué te hemos hecho? o ¿en qué te hemos contristado? 

Escrit que lamenta la destrucció de les cases de religiosos i el bagatge cultural que 

representen. 

 

5E.II-1312 
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 [1931] 

El catecisme a les escoles. 

El ministre d’instrucció pública del govern provisional declara neutra, per Decret, 

l’ensenyança que depèn d’aquest Ministeri. Però els catòlics tenim el dret de demanar la 

instrucció religiosa per als alumnes que vagin a les escoles públiques. 

 Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1313 

[1931] 

Per dignitat nacional volem un Concordat. 

Demanen que el govern i les Corts Constituents de la república no modifiquin les relacions 

entre l’església i la república, sense un concordat amb la Santa Seu. 

Edicions Veritat i Llibertat. 

 

5E.II-1314 

 [1931]. Barcelona 

 Sindicato de Sanidad de Cataluña. Sección de enfermeros. 

Es refereix a la informació tendenciosa del conflicte entre els infermers i l’Hospital de Sant 

Pau. 

 Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-1315 

[1931] 

A todos los que sientan ansias de libertad. 

Escrit de la Federació Anarquista Ibèrica. 

Firma: el Comitè de Preparació Revolucionària Intercomarcal. 

 

5E.II-1316 

 [1931] 

 Joventuts Llibertàries de Llum i Força. 

Les Joventuts Llibertàries de Llum i Força, adjuntes a la Federació Local de Barcelona, 

volen complir la tasca de la Federació Anarquista Ibèrica. Consideren elevar el nivell 

cultural de tots, etc. 

 

5E.II-1317 

[1931] 

Pasión y muerte de la Monarquia. 

Poesia satírica. 

Firma: Tejera. 

 

5E.II-1318 

[1931] 

Nou Ministre. 

Poesia referida a la república. 

Firma: José Roig Casals. Reus. 

 

5E.II-1319 

[1831] 
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Epistolari comunista. 

Escrit dirigit als treballadors per treballar contra la misèria i la fam. 

 

5E.II-1320 

[1931] 

Comparsa Republicana. 

Poesia. 

Firma. P. B. 

 

5E.II-1321 

[1931] 

Toque de… 

Anima a reflexionar sobre les circumstàncies presents. 

 

5E.II-1322 

 [1931] 

 Partido galeguista. 

Declaració de principis. 

Programa d’acció 1931-1932. 

 

5E.II-1323 

 [1931] 

 Catalans 

 Escrit en defensa dels Ordes Religiosos. 

 

5E.II-1324 

 [1931 

 ¿Pot el govern expulsar les ordes religioses concordatàriament? No. 

 Fa referència al concordat dels ordes religiosos i el govern.  

 

5E.II-1325 

 [1931] 

 Esquerra Republicana de Catalunya. 

 Indica el lloc on han d’anar a votar els del districte IV. 

 

5E.II-1326 

 [1931] 

 Frases de Macià, Sbert i Ramon Franco. 

 Demanen el vot per a Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

5E.II-1327 

 [1931] 

 Al senyor Macià, Cabdill dels escamots: 

És una reclamació feta en nom dels familiars de Viriat Milanès, desaparegut des de fa 

quatre mesos. 

 

Àlbum 27. 1932 (gener-octubre). 5E.II-1328 a 5E.II-1380 
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5E.II-1328 

 1932. 

 Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. 

Escrits publicats a la revista Acció, dirigits als dependents i dependentes del comerç 

detallista del CADCI. 

 

5E.II-1329 

 1932.02 06. Barcelona 

 “Falziots” de Palestra. 

 Invitació a l’acte inaugural del curs 1932. 

 

5E.II-1330 

 1932.02.28. Barcelona 

 Cursets de català per a funcionaris municipals. 

Anuncien un exercici pràctic per distribuir els matriculats segons el nivell de 

coneixements. 

 

5E.II-1331 

 [1932.02] 

 Què és Palestra. 

 És l’organització nacional de la Joventut Catalana. 

 Programa dels cursets de divulgació de cultura catalana. 

 

5E.II-1332 

 [1932 02] 

 A todos los miembros del partido comunista español. 

El motiu és la publicació de la carta oberta de la Internacional Comunista al partit 

espanyol, que fa evident la crisi del comunisme a Espanya. 

Firma: el comitè executiu de l’oposició comunista espanyola. 

 

5E.II-1333 

 [1932.02]. Barcelona 

Lliga internacional de dones per a la pau i la llibertat. Es demanen firmes per a un 

desarmament total i universal 

 

5E.II-1334 

 1932.03.28. Barcelona 

 A la sociedad de autores españoles. 

 Acta de la reunió del 24 de març. 

 Firma: la comissió. 

 

5E.II-1335 

 1932.03. Barcelona 

 Nova Joventut de Catalunya. 

 Programa dels actes durant el mes de març. 

 

5E.II-1336 

 [1932.03] 
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 “La Naval” de Barcelona a todos los Marinos de España. 

 Escrit en defensa dels treballadors del mar. 

 

5E.II-1337 

 [1932.03]. Barcelona 

 Ante las infames deportaciones a Fernando Poo. 

 Escrit de protesta dirigit als treballadors de Barcelona. 

 Firma: el comitè, per la federació local de Barcelona. 

 

5E.II-1338 

 [1932.03] 

 Federación Anarquista Ibérica. 

Escrit per instigar a obrers, pagesos, i soldats a lluitar contra els seus enemics. 

 Firma: comitè revolucionari. Comitè de Relacions de G.G.A.A. de Catalunya. 

 

5E.II-1339 

 1932.04.02. Barcelona 

 Federació de Municipis Catalans. 

 Article de constitució, finalitats, funcionament, etc. 

 Firma: representants dels ajuntaments de diverses categories. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1340 

 1932.04.11. Barcelona 

Placa commemorativa. Proclamació República. Emissora Tibidabo. Comissió gestora.  

Es fa una subscripció pública per a l’escultura d’Àngel Tarrach, que es posarà al cim del 

Tibidabo, al peu de l’emissora de Ràdio Barcelona. 

 Firma: el secretari, Alexandre Forcades. 

 

5E.II-1341 

 1932.04. 

Placa commemorativa de la proclamació de la República Catalana per l’emissora del 

Tibidabo. 

Cartell amb els noms de la comissió gestora. 

 

5E.II-1342 

 1932.04. 

Placa commemorativa de la proclamació de la República Catalana per l’emissora del 

Tibidabo. 

Llista de cooperadors per omplir amb el nom del donant i la quantitat. 

 

5E.II-1343 

 1932.04.17. 

 A les joventuts catalanes! Als dependents de comerç, banca i indústria! 

Crida a la joventut de la Lliga Regionalista per assistir a un gran acte d’afirmació 

catalanista al Palau de Projeccions de Montjuïc. 

 

5E.II-1344 
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 1932.04.19. Barcelona 

 Propaganda Cultural Catòlica. 

Conferència pronunciada a la Sala Cine Victòria el dia 19 d’abril de 1932, per don 

Marcelino de Oreja. 

 

5E.II-1345 

 1932.04.23. Barcelona 

 Sr. President de la Generalitat de Catalunya. 

Tarja postal per enviar al president de la Generalitat, per l’acceptació íntegra de l’Estatut. 

 

5E.II-1346 

 1932.04.25. Barcelona 

 Ateneu Català Republicà del districte sisè. 

 Notifiquen el trasllat al nou local del carrer Aribau 94. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1347 

 1932.04. Barcelona 

 Ateneu Empordanès. 

L’Ateneu Empordanès de Barcelona, envia un formulari per saber si seria convenient 

celebrar una exposició per donar a conèixer els productes empordanesos a Barcelona. 

Firma: el president, E. Isern i Dalmau, i el secretari, Enric Pujulà. 

 

5E.II-1348 

 [1932.04] 

 “La Confederación de la Industria del Taxi” a la opinión pública 

Protesta per l’actuació del Sr. Vachier, president de la comissió de Circulació. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1349 

 1932.05.06. 

 Carta abierta al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo. 

Carta oberta enviada per Juan Cueto, comandant de carrabiners, per una denúncia feta a 

Vera de Bidasoa contra uns policies que encara estan lliures a causa de la inoperància dels 

jutjats. 

 Firma: Juan Cueto. 

 

5E.II-1350 

 1932.05.29. Barcelona 

La federación local de sindicatos únicos de Barcelona a todos los trabajadores y a la 

opinión pública. 

 Manifest de protesta contra el govern. 

 Firma: el comitè. 

 

5E.II-1351 

 1932.06.14. Barcelona 

 L’Intransigent. Altra volta al fossar. 
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Publicació del periòdic nacionalista de joventuts. Escrit sobre el doctor Martí i Julià en el 

quinzè aniversari de la seva mort. 

 Firma: Domènec Latorre i Soler. 

 

5E.II-1352 
 1932.06. Barcelona 

 Ateneu Democràtic Republicà D.
te

 I 

Escrit dirigit a la joventut catalana perquè vagin a un acte on parlaran Narcís Fuster, 

Marcel·lí Moreta i altres. 

 

5E.II-1353 

 1932.07.02. 

A la Joventut Catalanista del Guinardó. 

La joventut catalanista del Guinardó fa una crida als joves perquè s’uneixin a la Lliga 

Regionalista per defensar la cultura catalana. 

Firma: Francesc Gómez Viñuelas, president; Antoni Pagès Mirada, secretari; Francesc 

Alcalà Escamilla, tresorer. 

 

5E.II-1354 

 1932.07.12. Barcelona 

 Campaña económico-administrativa. 

El Partit d’Extrema Esquerra Federal es dirigeix a l’opinió pública sobre els preus dels 

tramvies, l’electricitat i les subsistències. 

Firma: Ramón Diaz, Alfonso Gasol i altres 

 

5E.II-1355 

 1932.07.28. Barcelona 

 Catalans! 

 Crida contra els enemics de Catalunya. 

Firma: per la Delegació Comarcal del Districte II, Centre d’Esquerra, Barriada, Francesc 

Ferrer, Centre d’Esquerra, Carretera del Port i altres. 

 

5E.II-1356 

 1932.07. Barcelona 

 Homenatge Popular Català a Galícia. 

Els partits polítics catalans presidits per la Generalitat de Catalunya, inviten a assistir als 

actes d’homenatge en favor de Galícia. 

Firma: el comitè executiu. 

 

5E.II-1357 

 1932.07. 

 Aplec de Requetes. 

 Programa de l’aplec tradicionalista a Núria els dies 13, 14 i 15 d’agost. 

 

5E.II-1358 

 1932.07. Barcelona 

 CNT AIT 

 Sindicato de las Artes Gráficas, Papel, Cartón y similares. 
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 Convocatòria a l’assemblea general extraordinària del dia 24, i ordre del dia. 

 Firma: la junta. 

 

5E.II-1359 

 1932.07. 

 Himno del Pueblo. Fuera tiranos. 

 Himne amb lletra de Francesc Fontrodona. 

Dedicatòria autògrafa de l’autor a l’Arxiu Històric feta el dia 2 de desembre de 1932. 

 

5E.II-1360 

 [1932.07] 

 El Lliberal Republicà Català. 

 Himne amb lletra de Francesc Fontrodona. 

Dedicatòria autògrafa de l’autor a l’Arxiu Històric feta el dia 2 de desembre de 1932. 

 

5E.II-1361 

 [1932.07] 

 Himno Federal Español. 

Dedicat als Immortals Federals. Lletra de Francesc Fontrodona. Música de Joaquín 

Sanmartí. Creació del baríton José Fusté. 

Dedicatòria autògrafa de l’autor a l’Arxiu Històric feta el dia 2 de desembre de 1932. 

 

5E.II-1362 

 [1932.07] 

 Himne Català. Catalunya Autónoma. 

 Himne amb lletra de Francesc Fontrodona. Música de N. N. 

 

5E.II-1363 

 1932.08.14. Barcelona 

 CNT-AIT. ¡Pueblo de Barcelona! ¡Trabajadores! 

Crida a assistir a un míting organitzat pel Comitè de la Federació Local de Sindicats Únics 

de Barcelona. 

Firma: el Comitè de la Federació Local. 

 

5E.II-1364 

 1932.08.26. Puigcerdà 

 Ilustre Ayuntamiento de la villa de Puigcerdà. 

Carta mecanografiada dirigida a Pau Cot Verdaguer, d’Alp, per anunciar-li la visita del 

president de la Generalitat i invitar-lo a la recepció de la Casa de la Vila. 

Firma estampillada de l’alcalde: J. Cadefau 

 

5E.II-1365 

 1932.08. Barcelona 

 Unió Republicana de Catalunya. 

Escrit dirigit al poble català amb el programa de la Unió Republicana de Catalunya. 

Firma: David Aubá, president i Enrique Pujulá, secretari. 

 

5E.II-1366 
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 1932.08. Barcelona 

 CNT AIT. A los trabajadores y a la opinión pública de Barcelona 

 Protesta per l’actuació del governador civil senyor Moles. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1367 

 [1932.08] 

 Responsabilitat Històrica de la CNT. Una rectificació i una orientació. 

Escrit dirigit a tots els treballadors i ciutadans, perquè l’esperit renovador i la inquietud 

social dels primers dies de la República, reneixi novament per lluitar contra les forces 

reaccionàries. 

 Firma: Rafael Vidiella, Miquel Botella i altres. 

 

5E.II-1368 

 1932.09.04. Ripoll 

 Bloc Obrer i Camperol. 

 Míting al Saló Comtal de Ripoll. 

 

5E.II-1369 

 1932.09.11. 

 Palestra i l’Estatut. 

 L’Estatut que ve de Madrid s’ha de catalanitzar íntegrament. 

 Al revers hi ha un organigrama de Palestra. 

 

5E.II-1370 

 [1932.09.15] 

 El proyecto de Ley Agrària. 

 Sis fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1371 

 1932.09.15. Barcelona 

 L’Estatut que acaba de signar el president de la República espanyola… 

El Bloc Obrer i Camperol posa en guàrdia a la classe treballadora, contra les maniobres 

dels burgesos. 

Firma: comissió d’Estudis Nacionalitaris del Bloc Obrer i Camperol. 

 

5E.II-1372 

1932.09.22. Barcelona 

Companys: el Consell d’Obrers en atur forçós de Barcelona... 

Protesta pel comportament municipal en la sessió on s’havien de tractar els problemes de 

l’atur perquè no hi havia el nombre de regidors reglamentaris. 

Firma: el comitè pel Consell d’Obrers en atur forçós de Barcelona. 

 

5E.II-1373 

 1932.09.22. Barcelona 

 La nostra posició. 

Motius pels que la Lliga pot acceptar l’Estatut: ha demostrat la seva capacitat de govern a 

Catalunya i a més la seva eficàcia d’intervencionisme en la política general espanyola. 
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Reproducció de l’article publicat a La Veu de Catalunya del dia 22 de setembre de 1932, 

firmat per Lluís Duran i Ventosa. 

 

5E.II-1374 

 1932.09. Barcelona 

 Ciudadanos: 

Escrit de protesta de les Joventuts Radicals de Catalunya, per la política sectària que els 

socialistes i radical-socialistes fan des del poder. 

 Firma: V. Vitaller, P. Martínez Besuita, E. Rafari i altres. 

 

5E.II-1375 

 1932.09. Sant Hipòlit de Voltregà 

 Gran Míting. 

 El tema serà: orientació política, social i agrària del Bloc. 

 

5E.II-1376 

 1932.09. Esparreguera 

 A todos los trabajadores. 

Anunci d’un míting de propaganda comunista amb la col·laboració del grup pro Cultura 

del Bloc Obrer Camperol de Barcelona. 

Firma: la comissió organitzadora. 

 

5E.II-1377 

1932.09. Torelló 

Bloc Obrer i Camperol. 

Anunci d’un gran míting. 

 

5E.II-1378 

 1932.10.01. Barcelona 

 Republicanos del Distrito IX. Republicans del Districte IX. 

Constitució d’un Partit Català d’Acció Republicana federat al partit espanyol d’Acció 

Republicana. S’invita als republicans del districte IX a afiliar-se 

 Firma: Miguel Gaudier, president, Joaquin Rimbau, secretari, i altres. 

 

5E.II-1379 

1932.10.25. Barcelona 

Partit Catalanista Republicà. 

Conferència de Carles Jordà: el punt de mira català sobre la Reforma Agrària. 

 

5E.II-1380 

 1932.10. Barcelona 

 El Partit Republicà Democràtic Federal al poble. 

 Manifest per la justícia social, la República i Catalunya. 

 Firma: Abel Velilla, Martí Feced i altres. 

 Al revers, versió castellana. 

 

Àlbum 28. 1932 (novembre). 5E.II-1381 a 5E.II-1446 
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5E.II-1381 

 1932.11.01. Barcelona 

 Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. 

 Programa de la funció dedicada als infants i típica castanyada. 

 

5E.II-1382 

 1932.11.03. Barcelona 

 Als nacionalistes d’esquerra. 

Es denuncia que la unanimitat de l’Esquerra Republicana de Catalunya per anar sola a les 

eleccions de diputats per a la Generalitat de Catalunya, ha estat imposada per una majoria 

d’elements directius. 

Firma: Paulí Ruensa i Oliva. 

 

5E.II-1383 

1932.11.06. Barcelona 

Elecciones para el Parlamento de Cataluña. 20 de noviembre de 1932. 

Programa del partit Dreta de Catalunya i petició de vot per a la seva candidatura. 

 Firma: el comitè electoral. 

 

5E.II-1384 

1932.11.06. Barcelona 

Eleccions per al Parlament de Catalunya. 20 de novembre de 1932. 

Versió catalana del full 5E.II-1383. 

 

5E.II-1385 

 1932.11.07. Barcelona 

 Als electors de Barcelona. 

 Presentació de la candidatura del Partit Nacionalista Català. 

 Firma: el Consell Executiu del Partit Nacionalista Català. 

 

5E.II-1386 

 1932.11.07. Barcelona 

 Volguda consòcia 

Carta mecanografiada dirigida a les sòcies de la secció femenina de la Lliga, perquè enviïn 

noms coneguts per adreçar-los la candidatura de la Lliga. 

 Firma autèntica: F.[rancesca] B.[onnemaison], vídua Verdaguer i Callís. 

 

5E.II-1387 

 1932.11.10. Barcelona 

 ¡Aragoneses! 

Es demana als aragonesos establerts a Catalunya el vot pel Partit Republicà Radical. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1388 

 1932.11.12. Barcelona 

El Comitè de Defensa d’Interessos Catalans (D.I.C.) als electors de Catalunya. 

 Es demana votar la candidatura de Concòrdia Ciutadana. 

 Firma: el Consell Directiu. 
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5E.II-1389 

 1932.11.15. Barcelona 

 ¡Gallegos! ¡Asturianos! 

 Es demana el vot de gallecs i asturians pel Partit Republicà Radical. 

 

5E.II-1390 

 1932.11.15. Barcelona 

 Partit Català de Centre. 

Parlament del president del Partit Català de Centre Ramon Pociello Forradellas retransmès, 

per Ràdio Associació, la nit del 15 de novembre. 

 

5E.II-1391 

 1932.11.17. 

 Gran Míting Electoral d’Esquerra Liberal. 

Acte de propaganda de la candidatura de concentració catalanista republicana. 

 Firma: Ateneu Catalanista Republicà de St. Martí. 

 

5E.II-1392 

 1932.11.18. Barcelona 

 L’Ateneu Republicà de Gràcia d’Esquerra Independent. 

 Convoca una conferència d’August Matons i David Ferrer. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-1393 

 [1932.11] 

 Els que governen Catalunya… 

 Full en octau sobre la inèpcia dels que governen Catalunya. 

 

5E.II-1394 

 [1932.11] 

 El dia 20 de novembre els catalans… 

Full en octau on es demana el vot per esmenar la situació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

5E.II-1395 

 1932.11.27. Sant Andreu 

 Avenç Obrer Català. 

 Vermut en honor dels primers diputats del Parlament de Catalunya. 

 

5E.II-1396 

 1932.11. Barcelona 

 Als electors de Barcelona. 

L’Associació Euterpense dels Cors de Clavé demana el vot per el seu president Josep 

Capdevila i Ventosa. 

Firma: Associació Euterpense dels Cors de Clavé. 

 

5E.II-1397 

 1932.11. Barcelona 
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 Distingit col·lega: 

Josep Farrero, apotecari, demana el votin per defensar les classes sanitàries. 

 

5E.II-1398 

 1932.11. Sabadell 

 Bloc Obrer i Camperol davant les eleccions. Parlament burgès i diputats obrers. 

 Es demana que als parlaments burgesos hi hagi diputats obrers. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1399 

 [1932.11] 

 En un any i mig d’existència… 

Escrit manuscrit de Francesc Macià on demana el vot per Esquerra Republicana. 

Fotografia impresa de la cara de Macià. A l’anvers: llegiu l’Opinió, diari català d’Esquerra. 

 

5E.II-1400 

 [1932.11] 

 La disbauxa administrativa de l’Ajuntament de Barcelona. Diàleg d’actualitat. 

La Lliga Regionalista s’oposa a les immoralitats que es fan a l’Ajuntament de Barcelona i 

demana s’elegeixin els seus diputats al Parlament Català. 

 

5E.II-1401 

 [1932.11] 

 ¿Monarquia? ¿República? 

 Full en octau que demana el vot per Dreta de Catalunya. 

 

5E.II-1402 

 [1932.11] 

 L’Esquerra no accepta diàleg sobre el seu patriotisme… 

 Full en octau. 

 

5E.II-1403 

 [1932.11] 

 Les propagandes de l’Esquerra… 

 S’avisa als electors del descrèdit de l’Esquerra com a partit. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1404 

 [1932.11] 

 Obrers: 

 Es demana el vot per la Dreta de Catalunya. 

 Full en octau. 

 

5E-II-1405 

 [1932.11] 

 El dia 20 de novembre… 

Es demana als catalans que reflexionin sobre el que l’Esquerra Republicana de Catalunya 

ha fet a l’Ajuntament de Barcelona. 
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 Full en octau. 

 

5E.II-1406 

 [1932.11] 

 Els que governen Catalunya… 

 S’ha de donar el govern a la gent apta, competent i als partits honrats. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1407 

 [1932.11] 

 Tots els catalans sabeu… 

 Avís del govern de l’Esquerra a l’Ajuntament de Barcelona. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1408 

 [1932.11] 

 Les propagandes de l’Esquerra… 

 Es refereix al descrèdit de l’Esquerra com a partit. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1409 

 [1932.11] 

 La primera Assemblea de la Generalitat… 

 No es pot governar sense escoltar els representants del poble. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1410 

 [1932.11] 

 Poble!! 

 L’Esquerra té els carrers abandonats. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1411 

 [1932.11] 

 Ni Royo Vilanova… 

Ni Royo Vilanova ni cap dels impugnadors de l’Estatut trobaren un argument amb tanta 

força com el que dóna el govern de l’Esquerra a l’Ajuntament de Barcelona. 

Full en octau. 

 

5E.II-1412 

[1932.11] 

Els protectors dels humils... 

Denúncia d’un deute d’un milió de pessetes de beneficència. 

Full en octau. 

 

5E.II-1413 

 [1932.11] 

 Diu l’Esquerra… 
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Malgrat els antecedents, la Lliga dóna recolzament a l’Esquerra perquè vingui l’autonomia. 

Full en octau. 

 

5E.II-1414 

 [1932.11] 

 Homes de tots estaments: 

 Es demana el vot per Dreta de Catalunya. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1415 

 [1932.11] 

 Ciutadà: 

 Demana el vot per Esquerra Republicana. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1416 

 [1932.11] 

 CNT-FAI-AIT 

 ¡Obrero: antes de ir a votar, escucha! 

 En contra dels polítics i les comèdies electorals. Promou la vaga d’electors. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1417 

 [1932.11] 

 CNT-FAI-AIT 

 ¿Compañero trabajador? 

 En contra dels polítics. A favor del comunisme llibertari. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1418 

 [1932.11] 

 Grandiós míting de l’Esquerra. 

 Míting a l’Olympia. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-1419 

 [1932.11] 

 Partit Nacionalista Català. 

Reproducció d’un text de F. Maspons i Anglasell i petició de vot pel Partit Nacionalista 

Català. 

 

5E.II-1420 

 [1932.11] 

 Catalans! 

 Demana el vot per el Partit Nacionalista Català. 

 

5E.II-1421 

 [1932.11] 
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 Voteu el Partit Nacionalista Català. 

 Propaganda. 

 

5E.II-1422 

 [1932.11] 

 Manifest de la Lliga Regionalista als electors de Catalunya. 

 Declaracions prèvies. Programa electoral. Concòrdia ciutadana. 

 Firma: Ramon Abadal, president. 

 

5E.II-1423 

 [1932.11] 

 Por el porvenir de vuestros hijos. 

Els pares d’alumnes d’escoles religioses, demanen el vot per la candidatura de Concòrdia 

Ciutadana. 

 El full és doble i conté la versió en català. 

 Firma: Salvador Garriga Torrent i altres. 

 

5E.II-1424 

 [1932.11] 

 Bloque Obrero y Campesino-Lérida. 

 Anuncia un míting per el dia 28. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II.1425 

 [1932.11] 

 Bloc obrer i Camperol. 

 Llista dels diputats al Parlament de Catalunya. 

 

5E.II-1426 

 [1932.11] 

 La posició del Bloc Obrer i Camperol. 

Posició del Bloc Obrer i Camperol davant les eleccions al Parlament de Catalunya. 

 

5E.II-1427 

 [1932.11] 

 La posición del Bloque Obrero Español y Campesino. 

 Versió castellana del full 5E.II-1426. 

 

5E.II-1428 

 [1932.11] 

 Obrers! 
 Es demana el vot per el Bloc Obrer i Camperol. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1429 

 [1932.11] 

Voteu al Bloc Obrer i Camperol. 

Full en octau. 
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5E.II-1430 

 [1932.11] 

 Bloque Obrero y Campesino. 

 Llista dels diputats al Parlament de Catalunya. 

 És el mateix full 5E.II-1425, en castellà. 

 

5E.II-1431 

 [1932.11] 

 Casal Català Prat de la Riba. 

Invitació per assistir a la visita que faran al Casal els candidats del primer Parlament Català 

que patrocina la Lliga Regionalista. 

 

5E.II-1432 

 [1932.11] 

 Vots perduts! 

Es demana a la gent que no s’abstingui de votar ni voti en blanc i es demana, també, el vot 

per la Lliga Regionalista i la seva candidatura de Concòrdia Ciutadana. 

 

5E.II-1433 

 [1932.11] 

 Manifest de la Candidatura de Concentració Catalanista Republicana. 

 Es vol una Catalunya políticament lliure i socialment justa. 

 Firma: Lluís Nicolau d’Olwer, president, Claudi Ametlla i altres. 

 

5E.II-1434 

 [1932.11] 

 Molt senyor nostre i distingit conciutadà: 

 Carta ciclostilada per demanar el vot per la Lliga Regionalista. 

 Firma: Andreu Oliva, Eusebi Bertrand i Serra i altres. 

 

5E.II-1435 

 [1932.11] 

 Manifiesto electoral de Concentración Española. 

 Manifest dirigit als obrers no catalans. 

 

5E.II-1436 

 [1932.11] 

 El Casal Català Republicà al poble. 

El Casal Catalanista Republicà de Cornellà fa una crida perquè es voti als defensors de la 

llibertat de Catalunya. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-1437 

 [1932.11] 

El Partit Comunista de Catalunya davant les eleccions al Parlament Català. 

Crida als obrers i pagesos de Catalunya perquè recolzin la candidatura comunista. Presenta 

un programa. 
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5E.II-1438 

 [1932.11] 

 Partit Comunista de Catalunya (adherit a la S.E. de la I.C.). 

 Versió castellana del full 5E.II-1437. 

 

5E.II-1439 

 [1932.11] 

 La Religió i els partits polítics. 

Normes pontifícies de la Santa Seu i declaració col·lectiva de l’Episcopat en el moment 

polític present. Es demana el vot per Concòrdia Ciutadana patrocinada per la Lliga 

Regionalista. 

 

5E.II-1440 

 [1932.11] 

La comissió organitzadora de la secció femenina de la Lliga Regionalista. 

Es demana la inscripció com a sòcia. 

 

5E.II-1441 

 [1932.11] 

 Teatre Olympia. 

Invitació personal per anar a la presentació de la candidatura de Concòrdia Ciutadana. 

Full en octau. 

 

5E.II-1442 

 [1932.11] 

Eleccions al Parlament de la Generalitat. Candidatura de Concentració Catalanista 

Republicana. 

 Butlleta per demanar ajut per les despeses electorals. 

 

5E.II-1443 

 [1932.11] 

 Ateneu Català Republicà del Districte Vl
è
 

 Butlleta per fer-se soci. 

 

5E.II-1444 

 [1932.11] 

En anar a elegir el seu primer Parlament, convé que els catalans recordin els fets 

passats i pensin en la responsabilitat que contrauen. 

És demana el vot per la Lliga Regionalista. 

 

5E.II-1445 

 [1932.11] 

 Al Senyor Macià, cabdill dels escamots: 
 Demanen a Macià on és l’obrer desaparegut Viriat Milanès. 

 

5E.II-1446 

 [1932.11] 
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 Parròquia de San Francisco de Paula. Barcelona. 

 Fulla mensual de l’Apostolat de l’Oració. 

 

Àlbum 29. 1932 (desembre) - 1933 (gener-octubre). 5E.II-1447 a 5E.II-1509 

 

5E.II-1447 

 1932.01.12. Barcelona 

 CNT. Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 

Informe d’actuació del Comitè Regional de Catalunya sotmès als Sindicats de la Regió, per 

tractar-lo en el Ple Regional de Sindicats que es celebrarà a Terrassa els dies 24 i següents 

de desembre de 1932. 

 Firma: el Comitè Regional. 

 

5E.II-1447 bis 

 1932.03.12. Barcelona 

 Unión de inquilinos. 

 Convoca a un míting en el local de Fraternitat Republicana Instructiva. 

 Firma: el Comité 

 

5E.II-1448 

 [1932.03.12] 

 Gran Festival. 

Festival organitzat per Esquerra Republicana de Catalunya en honor de la seva joventut. 

Programa. 

 

5E.II-1449 

 1932.06.12. 

 Catalans! 

Diverses entitats catalanes demanen l’esforç necessari pel bon funcionament del Parlament 

Nacional de Catalunya. 

Firma: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, Ateneu Politecnicum i altres. 

 

5EII-1450 

 1932.08.12. 

 Bloc Obrer i Camperol. 

 Anunci d’una conferència que ha de donar J. Garcia Miranda. 

 

5E.II-1451 

 1932.27.12. 

 Parlament de Catalunya. 

 La Comissió permanent de pressupostos, convoca a Ferran Valls i Taberner. 

 

5E.II-1452 

 1932.29.12. Barcelona 

 A los compañeros Carteros de toda España. ¿Ha llegado la hora de intervenir? 

Es demana un tribunal que representi legalment a tots els carters d’Espanya. 

 Firma: J. Conrado Menéndez, A. Faciaben i altres 
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5E.II-1453 

 1932.30.12. 

 Al Dr. J. Rizal. 

Vetllada apologètica en el Palau de Belles Arts en el 36
è
 aniversari de la mort del Dr. 

Rizal. 

 

5E.II-1454 

 [1932] 

 Bloc Obrer i Camperol-Federació Comunista Ibèrica. 

Escrit dirigit als treballadors perquè la revolució està en perill i s’ha d’evitar el triomf del 

general Sanjurjo. 

 

5E.II-1455 

 [1932] 

 A los trabajadores de Barcelona. 

Denúncia el comportament de les autoritats republicanes en relació a un obrer italià 

revolucionari, Vittorio Balbi. 

 

5E.II-1456 

[1932] 

Tota la premsa monàrquica-reaccionaria… 

Convoca a protestar per la premsa que va en contra de Catalunya i el seu esperit liberal. 

Firma: Joventuts d’Esquerra Republicana de Barcelona. 

 

5E.II-1457 

 [1932] 

Què ha fet la Joventut d’Esquerra “Estat Català” per a titllar-la de Feixista? 

La Joventut mai combatrà per imposar per força la seva ideologia.  

Solament ho faria per defensar les llibertats de Catalunya. 

  

5E.II-1458 

 [1932] 

 Ateneu Nacionalista “Barcelona Vella” 

 Activitats de l’Ateneu. 

 

5E.II-1459 

 [1932] 

 Programa Tradicionalista. 

 Programa de la Joventut Tradicionalista de Barcelona. 

 

5E.II-1460 

 [1932] 

 Muyran los traydors! 

Escrit dirigit als patriotes catalans. ESCAC lluita per la fe, la pàtria i la llibertat. 

 Firma: E.S.C.A.C. 

 

5E.II-1461 

 [1932] 
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 Via fora! 

 S’ha d’enderrocar la República i forjar la República Catalana Independent. 

 Firma: E.S.C.A.C. 

 

5E.II-1462 

 [1932] 

 El que diu un català honrat al moment que l’Estatut s’ha aprovat. 

 Poesia. 

 Firma: A. Grau Cuyás. 

 

5E.II-1463 

 [1932] 

 L’espantosa rifada de l’Estatut. 

L’Esquerra Republicana de Catalunya ha acceptat que l’Estat fixi el pressupost de serveis 

traspassats, amb una pèrdua inicial de 133.193,000 de pessetes l’any. 

 

5E.II-1464 

 [1932] 

 La dignidad del matrimonio amenazada por el divorcio. 

Denuncia l’actitud del govern en relació al matrimoni. Reprodueix unes paraules de Pius 

XI. 

 

5E.II-1465 

 [1932] 

 Lliga Regionalista de Gràcia. 

 Butlleta de presentació i acceptació de soci. 

 

5E.II-1466 

 [1932] 

 Comitè pro catalanització. 

 Crida a no oblidar que el català és la nostra llengua. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1467 

 [1932] 

 Si estimes Catalunya fes-ho tot en català. 

 Etiqueta. 

 

5E.II-1468 

 [1932] 

 Comitè pro catalanització. 

 Què faríem de l’Autonomia si oblidem la nostra llengua? 

 Full en octau. 

 

5E.II-1469 

 [1932] 

 Està pròxim a sortir. 

Fa referència al llibre “Desembre” de Baptista Xuriguera, del premi Creixells 1932. 
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5E.II-1470 

 1933.01.04. Barcelona 

 Club France. Barcelona. 

 Carta invitació per assistir a l’Assemblea General Ordinària del Club. 

 Mecanografiada. 

 Firma: el secretari, Avelí Pujol. 

 

5E.II-1471 

 1933.01.10. Barcelona 

 Als Estudiants de les Terres de Llengua Catalana. 

 Convocatòria per a uns Jocs Florals Escolars. Cartell, Jurat i Condicions. 

 Firma: Frederic Brasó, president, i Lluís Alsius, secretari. 

 

5E.II-1472 

 1933.01.13. Barcelona 

 La Federación Local de Sindicatos Únicos, al pueblo de Barcelona. CNT AIT 

 Protesta contra la política del govern. 

 Firma: el Comité. 

 

5E.II-1473 

 1933.01.14. Barcelona 

 Colegio de Artífices en Ebanistería. 

Avisa als socis que es proveeixin de la documentació necessària per a la pròxima inspecció 

del Jurat Mixt. 

 Firma: la Junta. 

 Mecanografiat. 

 

5E.II-1474 

 1933.01.30. Barcelona 

 Associació d’Amics dels Museus de Catalunya. 

 Estatuts de l’Associació. 

 Firma: el president, P. Casas Abarca, i el governador, C. Ametlla. 

 

5E.II-1475 

 1933.01. Tarragona 

 Partit Nacionalista Català. 

Manifest que el Consell Municipal del Partit a Tarragona llança al poble en el dia de la 

inauguració del seu Estatge Social. Punts bàsics del Partit aprovats per l’Assemblea 

Nacional els dies 8 i 15 de gener de 1933. 

 

5E.II-1476 

 1933.01. 

 Al pueblo de Barcelona. 

 Programa municipal del Partit Radical. 

 Firma: el Comité Local. 

 

5E.II-1477 
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 1933.02.01. Barcelona 

 L’Intransigent. 

Es posa el nom de Domènec Soler i Rebollar a un carrer de la barriada de les Corts. 

 Firma: Domènec Latorre i Soler. 

 

5E.II-1478 

 1933.02.01. Barcelona 

 Tresor de la Tradició a Catalunya. 

Escrit dirigit als tradicionalistes dient que és obligatòria la contribució a l’obra del Tresor 

de la Tradició, amb la quantitat que creguin oportuna. Conté un butlletí d’inscripció. 

 Firma: la Junta Regional Tradicionalista de Catalunya. 

 

5E.II-1479 

 1933.02.18 

Lletra a l’honorable senyor En Francesc Macià, President de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Escrit tret de Catalunya Social, núm. 602 de 18 febrer 1933. 

 Firma: R. Rucabado. 

 

5E.II-1480 

 1933.02. Barcelona 

 Classe Mitja de Catalunya. 

Escrit dirigit als treballadors intel·lectuals, comerciants, industrials i a tots els que en 

general viuen de les rendes de llur treball. Conté una butlleta d’inscripció de soci. 

 Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-1481 

 1933.02. Madrid 

 Los Aparejadores Españoles. 

Escrit de la Federació Nacional d’Aparelladors, per desmentir les informacions que 

desorienten a la opinió i coaccionen a les Corts, per impedir la llei justa i beneficiosa als 

interessos de la construcció. 

 Firma: el Comité de la Federación Nacional de Aparejadores. 

 

5E.II-1482 

 1933.03.01. Barcelona 

 Comisión pro La Batalla Diario. 

Escrit dirigit als lectors de La Batalla, per transformar el setmanari en diari. Els demana 

participació. 

 Firma: la Comissió Central pro La Batalla Diario. 

 

5E.II-1483 

 1933.03.12. 

 Partit Catalanista Republicà. 

 Convocatòria a l’Assemblea General. Ordre del dia. 

 

5E.II-1484 

 1933.03.13. Barcelona 
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La Unión General de Trabajadores a la clase Obrera y a la Opinión Pública. 

Informa a l’opinió pública sobre la situació davant dels fets criminals d’aquests dies, 

esperant la seva ajuda. 

 Firma: Ramon Palomas Tudó, president, i Juan Sánchez Marin, secretari. 

 

5E.II-1485 

 1933.03.15 

 Por La Batalla diario. Subscripción de 50.000 pesetas. 
Es demana ajuda als militants per reunir aquesta quantitat i poder transformar el setmanari 

en diari. Hi ha temps fins al dia 15 de març. 

 Firma: el Comité Central. 

 

5E-II-1486 

 1933.03.22. Barcelona 

 Generalitat de Catalunya. Subscripció Pública. 

Creació d’Obligacions de Tresoreria el dia 22 de març de 1933 a venciment el 10 d’abril de 

1936. El dia de la subscripció pública és el 10 d’abril de 1933. 

 

5E.II-1487 

 1933.04.01. Carcagente 

Sociedad de Trabajadores del Campo, a todos los trabajadores de esta localidad y 

particularmente a los campesinos. 

Escrit de la Directiva dirigit als treballadors de Carcagente, perquè es compleixin totes les 

coses acordades en la Junta General del 30 de març de 1933. 

 6 fulls. 

 Firma: Salvador Calatayud Giner. 

 

5E.II-1488 

 1933.04.06. Barcelona 

 Carnet Segells Catalunya. 

El carnet conté 16 segells assortits i diversitat de concursos amb premis interessants. És el 

número 1. 

 

5E.II-1489 

 1933.04.14. Barcelona 

 La Unió de Rabassaires al poble de Catalunya. 

Justifica la seva presència en la manifestació d’adhesió a la República en la festa nacional 

del dia 14. 

Firma: el Comitè Central. Josep Calvet, president, Enric Esplugues, secretari i altres. 

 

5E.II-1490 

 1933.04.14. [Barcelona] 

 Per la Commemoració de la República Catalana. 14 d’abril de 1933. 

 Convocatòria a una manifestació cívica popular al cim del Tibidabo. 

 

5E.II-1491 

 1933.04. 

 Nacionalisme i Sindicalisme Internacionalista. 
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 Escrit publicat en el periòdic nacionalista Nosaltres Sols. 

 

5E.II-1492 

 1933.05.01. Barcelona 

 Proletariado de Barcelona. 

 Convocatòria per anar a la manifestació del primer de maig. 

Firma: el Partit Comunista de Catalunya i la Unió de Joventuts comunistes de Catalunya. 

 

5E.II-1493 

 1933.05.03. Palau de la Generalitat. 

 Els Premis Literaris i Musicals de la Generalitat de Catalunya. 

 Conté les bases dels premis. 

 

5E.II-1494 

 1933.05.04. Barcelona 

Ponència que el Comitè Executiu de l’Aliança Obrera contra el Feixisme proposa a 

les entitats adherides a l’Aliança, per a la seva aprovació en la propvinenta 

Assemblea, que tindrà lloc el dia 14 del corrent, a les 10 del matí. 

 Objectiu de l’Aliança Obrera contra el feixisme, tàctiques i organització. 

 

5E.II-1495 

 1933.05.09. Barcelona 

 La Federación Regional de Sindicatos EL RADIUM. 

Escrit dirigit a la opinió pública per informar que estan cansats de demanar a la patronal 

que portin a terme el seu projecte d’invalidesa i jubilació. 

Firma: Enrique Playan, president, i Antonio Serra, secretari. 

 

5E.II-1496 

 1933.05.09. Barcelona 

Bloque Obrero y Campesino, Federación Comunista Ibérica. Ante la Huelga General 

decretada por la FAI 

La vaga general plantejada no es pot acceptar perquè no té un objectiu revolucionari i serà 

un fracàs. S’ha de crear un Front Únic Obrer. 

 Firma: el Comité Ejecutivo. 

 

5E.II-1497 

 [1933.05] 

 Front Únic Mercantil. 

 Escrit dirigit als treballadors mercantils animant-los a continuar la vaga. 

 Firma: comitè de vaga del Front Únic Mercantil. 

 

5E.II-1498 

 1933.05.31. Tarragona 

 Partit Nacionalista Català. 

Escrit informatiu dels actes que es faran en la inauguració de l’estatge social del Partit, el 

dia 4 de juny. 

 Firma: Partit Nacionalista Català a Tarragona i Comarques. 

 



 

 

| 219 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

5E.II-1499 

 1933.05. Horta 

 Ciutadans d’Horta. 

La delegació d’Unió Democràtica de Catalunya organitza una conferència per divulgar el 

seu ideari. 

 

5E.II-1500 

1933.06.06. Barcelona 

 A l’opinió pública. El Conflicte del camp. 

Problemes entre propietaris i pagesos a causa de la revisió de rendes. La Generalitat 

convoca una reunió de propietaris i parcers o rabassaires, i s’arriba a un acord conegut com 

pacte de la Generalitat. 

Firma: diverses Associacions de Propietaris i Mútues Agrícoles de Catalunya. 

 

5E.II-1501 

 [1933.06.09] 

 La República federal… 

 Solament Lerroux i els diputats radicals van votar la República federal. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1502 

 [1933.06] 

 La Nació Catalana. 

 És l’Òrgan del Partit Nacionalista Català, que surt tots els dilluns. 

 

5E.II-1503 

 1933.06. 

 La Federació Esperantista Catalana. 

Informació per aprendre l’esperanto en vint lliçons amb una professora d’Estònia. 

 

5E.II-1504 

 1933.08. Ciutat dels Comptes Bruts. 

 La Niña. República Ibèrica de Treballadors sense Feina. 

 Escrit irònic en forma d’esquela mortuòria. 

 

5E.II-1505 

 1933.09. 

 Hacia una nueva Internacional Comunista. A todos los obreros revolucionarios. 

Fa referència a una Conferència dels partits socialistes revolucionaris que no pertanyen a la 

II Internacional i dels partits comunistes independents, que ha tingut lloc a París els dies 27 

i 28 d’agost. 

Firma: Izquierda Comunista. Por el Comité Ejecutivo, Andrés Nin, presidente, i José 

Metge, secretario. 

 

5E.II-1506 

 1933.09.20. Barcelona 

 Àpat de germanor ab motiu de la festa de Sant Geroni. 

 És el Patró del Gremi de Llibreters des de 1553. 
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5E.II-1507 

 1933.09. Sant Adrià del Besòs 

 Al pueblo de San Adrián. 

 Denuncien la mala administració dels regidors. 

 Firma: Centro R. Radical i Centro Extrema Izquierda Federal. 

 

5E.II-1508 

 1933.10.01. Barcelona 

 A tots els catalans. 

Des del 12 d’abril de 1931, es constata la falta de preparació per afrontar el nou règim 

econòmic. L’Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya facilita la formació de 

quadres tècnics. 

 Firma: Carles Medina, president i Joan P. Fàbregas, director tècnic. 

 

5E.II-1509 

 1933.10.30. Barcelona (Sant Martí) 

 Comitè local del “Segell pro Infància” 

Venda de segells que cada any es fa del dia 1 de desembre al 6 de gener, en benefici de la 

salut, alegria i benestar dels nens. 

Firma: el Comitè Local del “Segell pro Infància”. 

 

Àlbum 30. 1933 (novembre). 5E.II-1510 a 5E.II-1582 

 

5E.II-1510 

 1933.11.07. 

 Unió Democràtica de Catalunya. Ciutadans: 

Presentació de la seva candidatura a les properes eleccions: Manuel Carrasco i Formiguera, 

Emèlia Codorniu de Gendrau, Joan Bta. Roca i Caball i Lluís Vila i Abadal. 

Firma: El Consell Nacional d’U.D. de C. 

 

5E.II-1511 

 1933.11.10. Barcelona 

 Coalició d’Esquerres Catalanes. 

 Presenta l’ideari de la Coalició d’Esquerres Catalanes. 

Firma: Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra i altres. 

 

5E.II-1512 

 1933.11.12. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

 Anunci d’un míting a la Sala Iris Park el dia 12 de novembre. 

 

5E.II-1513 

 1933.11.16. Barcelona 

 Elector. 

Segons la Llei Electoral, un candidat ha d’assolir el quaranta per cent dels vots de la seva 

circumscripció. Lliga Catalana sacrifica el seu candidat i demana el vot per un dels 

d’Esquerra, per tal de no haver de repetir l’elecció quinze dies després. 
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Firma: per la Comissió d’Acció Política de Lliga Catalana, el president Ramon d’Abadal. 

 

5E.II-1514 

 1933.11.18. Horta 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

 Anunci d’un míting al Cinema Popular, el dia 18. 

 

5E.II-1515 

 1933.11.22. Barcelona. 

 Sindicato Único del Ramo del Transporte. 

Informa dels conflictes en els Serveis Públics Urbans, plantejats el dia 18 a la matinada. 

Firma: el Comité de Huelga. 

 

5E.II-1516 

 1933.11. Barcelona 

 El conflicte del Born. La protesta dels pagesos. 

Els pagesos protesten perquè l’Ajuntament, ha posat uns descarregadors dels seus 

productes que fins ara descarregaven ells. Això representa un gravamen que repercuteix en 

el consumidor. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1517  

 [1933.11] 

 Catalans. 

 Es demana el vot en blanc. 

 Firma: Nosaltres Sols! Delegació Poble Nou (estampillat). 

 

5E.II-1518 

 [1933.11] 

 Catalans. 

 Es demana el vot en blanc en les properes eleccions de diputats d’Espanya. 

 Firma: Nosaltres Sols! Delegació Poble Nou (estampillat). 

 

5E.II-1519 

 [1933.11] 

 Declaración. 

Presentació de la candidatura republicana per a diputats a Corts a Madrid: Alejandro 

Lerroux García, Miguel Maura Gamazo, Miguel Unamuno Jugo i altres. 

 

5E.II-1520 

 [1933.11] 

 Partido Nacionalista Español (legionarios de España). 

Partit adherit al “Bloque Nacional”. Explica l’origen i el seu ideari. També hi ha una 

butlleta d’adhesió. 

 

5E.II-1521 

 [1933.11] 

 Acción Popular. 
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Balanç de dos anys de govern d’Esquerres en relació a l’ordre públic. Demana votar al 

Bloc Nacional de Dretes. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1522 

 [1933.11] 

 Acción Popular. 

Si les lleis laiques es porten a terme, es quedaran sense escola 600.000 nens que tenien 

ensenyança gratuïta. Demana votar al Bloc Nacional de Dretes. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1523 

 [1933.11] 

 Acción popular. 

 Promeses utòpiques dels governs d’esquerres. Demana votar al Bloc Nacional de Dretes. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1524 

[1933.11] 

 Acción popular. 

Política del blat en dos anys de govern d’esquerres. Demana votar al Bloc Nacional de 

Dretes. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1525 

 [1933.11] 

 Acción Popular. 

El socialisme i partits afins han aconseguit desprestigiar els jurats mixtos. Demana el vot 

per a les candidatures de dretes. 

 Dos fulls en octau. 

 

5E.II-1526 

 [1933.11] 

 ¡No catalanes! 

 Contra els vividors radicals. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1527 

 [1933.11] 

 Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. CNT-AIT 

Crida als proletaris a ingressar als Sindicats de la Confederació Nacional del Treball. 

 Firma: el Comité por la Federación Local de Sindicatos Únicos. 

 

5E.II-1528 

 [1933.11] 

 CNT-AIT 

Crida als treballadors perquè impedeixin que la gent voti, sobretot els que puguin votar les 

esquerres. 



 

 

| 223 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 

5E.II-1529 

 [1933.11] 

 CNT-FAI-AIT. Estado y Capitalismo. 

 Demanen que no vagin a votar. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1530 

 [1933.11] 

 Federación Anarquista Ibérica. 

 Anunci d’un míting anarquista. 

 Firma: la comissió organitzadora. 

 

5E.II-1531 

 [1933.11] 

 Federación Anarquista Ibérica. FAI. 

Escrit dirigit als obrers, pagesos i soldats perquè vagin contra el govern i els capitalistes. 

Han atacat al poble andalús.  

 Firma: el Comité Revolucionario. Federación Local de Grupos Anarquistas. 

 

5E.II-1532 

 [1933.11] 

 Federación Anarquista Ibérica. 

 Es demana als treballadors que no vagin a votar. 

 Firma: F.L. de G.G.A.A. de Barcelona. 

 

5E.II-1533 

 [1933.11] 

 Candidatura Revolucionaria. FAI 

 Crida a la Revolució Social i al Comunisme Llibertari. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1534 

 [1933.11] 

 Federación Local de Juventudes Libertarias. 

Escrit dirigit als joves perquè eduquin el seu cervell i voluntat i considerin els altres éssers 

humans com germans davant la naturalesa. 

 Firma: el Secretariat. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1535 

 [1933.11] 

 Les dones de la Coalició d’Esquerres a les altres de Catalunya. 

 Es demana el vot per a la Coalició d’Esquerres Catalanes. 

 

5E.II-1536 

 [1933.11] 

 Crida als patriotes. 
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 El Partit Nacionalista Català demana que no es voti o es voti en blanc. 

 

5E.II-1537 

 [1933.11] 

 ¡Electors del segon districte provincial de Barcelona! 

Demanen el vot per a la candidatura de la Unió Federal Nacionalista Republicana. 

 

5E-II-1538 

 [1933.11] 

 Estat Català. 

 Anunci d’un míting electoral per implantar la República Socialista Catalana. 

 

5E.II-1539 

 [1933.11] 

 Catòlics. 

 Anunci d’un míting del Grup Radical Catòlic. 

 Versió catalana i castellana. 

 Firma: el Grup Radical Catòlic. 

 

5E.II-1540 

 [1933.11] 

 Obrer: 

 Planteja una pregunta: què t’ha dat l’Esquerra a tu? 

 Full en octau. 

 

5E.II-1541 

 [1933.11] 

 Jesuïtes, monàrquics i agraris… 

Jesuïtes, monàrquics i agraris s’han confabulat per fer triomfar la Lliga Catalana. Es 

demana a l’obrer que no voti i si té consciència, que voti les Esquerres. 

 

5E.II-1542 

 [1933.11] 

 Per a l’enfonsament del capitalisme que trontolla. 

 Per enfonsar el capitalisme, es demana el vot per als Federals. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1543 

 [1933.11] 

 El Partido Radical defiende… 

 El Partit Radical defensa el castellà i el català. L’Esquerra i la Lliga volen excloure el 

castellà en la vida oficial de Catalunya. Es demana el vot per a la Candidatura Radical. 

 

5E.II-1544 

 [1933.11] 

La Esquerra no sabe gobernar para los obreros. La Lliga quiere gobernar para la 

burguesía. 

 Es demana el vot per al Partit Radical. 
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5E.II-1545 

 [1933.11] 

 Federales: 

 Es demana el vot per al Partit Radical. 

 

5E.II-1546 

 [1933.11] 

 Ciudadanos: 

 Es demana el vot per a la candidatura Radical. 

 

5E-II-1547 

 [1933.11] 

 La Generalidad malgasta el patrimonio colectivo. 

 Es demana el vot per al Partit Radical. 

 

5E.II-1548 

 [1933.11] 

 Sigfrido Blasco: 

Escrit dirigit a Sigfrido Blasco. Li recorda els temps de lluita del seu pare i que la seva 

actitud no és digna dels temps actuals a Barcelona. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1549 

 [1933.11] 

 Ciudadano. 

 Demana el vot per a la Candidatura Radical. 

 

5E.II-1550 

 [12933.11] 

 Industriales. 

Demana el vot per a la Candidatura Radical per restablir la tranquil·litat pública. 

 

5E.II-1551 

 [1933.11] 

 Comerciantes. 

 Demana el vot per al Partit Radical. 

 

5E.II-1552 

 [1933.11] 

 Mujeres. 

Una dona del Partit Radical va aconseguir a les Corts, la participació de la dona a la vida 

política espanyola. Ara correspon amb el teu vot. 

 

5E.II-1553 

 [1933.11] 

 Republicano. 

 Es demana el vot per al Partit Radical. 
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5E.II-1554 

 [1933.11] 

 Amnistia. 

 Es demana el vot per al Partit Radical. Dibuix d’una mà en una reixa. 

 

5E.II-1555 

 [1933.11] 

 Los socialistas están realizando propaganda… 

 Demana el vot per a la Candidatura Radical. 

 

5E.II-1556 

 [1933.11] 

 ¡Radicales! 

 Es demana el vot per a la Coalició Republicana Socialista. 

 

5E.II-1557 

 [1933.11] 

 Ni Macià. Ni Cambó. ¡¡Lerroux!! 

 

5E.II-1558 

 [1933.11] 

 Coalición Azaña-Casares Quiroga-Prieto-Domingo-Esquerra. 

Programa polític. Si es vol protestar contra aquest programa, es demana el vot per al Partit 

Republicà Radical. 

 

5E.II-1559 

 [1933.11] 

 Obrers: 

 Si voleu pau i treball, es demana el vot per a la Dreta de Catalunya. 

 

5E.II-1560 

 [1933.11] 

 En la presente lucha electoral de Barcelona. 

Escrit dirigit a la dona catòlica. Recomana votar el Bloc Nacional de Dretes i la seva 

candidatura. 

 

5E.II-1561 

 [1933.11] 

 Electora, Elector: 

 Es demana el vot per a la Lliga Catalana. 

 

5E.II-1562 

 [1933.11] 

 ¿De dónde ha salido Macià? 

Macià i altres han sortit de la Lliga i han evolucionat cap a l’esquerra. Es demana el vot per 

al Bloc Nacional de Dretes. 
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5E.II-1563 

 [1933.11] 

 Bloc Obrer i Camperol. 

 Candidatura per a diputats a Corts per Barcelona: Joaquim Maurin Julià. 

 

5E.II-1564 

 [1933.11] 

 Un home que es digui català i republicà… 

No es pot votar la candidatura de la Lliga. Es demana el vot per a la candidatura de 

l’Esquerra. 

 

5E.II-1565 

 [11933.11] 

 Votar la candidatura de la Publicitat… 

Informa que aquest diari ha fet campanya difamatòria contra Macià des que hi ha 

República. Per aquest motiu es demana el vot per a l’Esquerra. 

 

5E.II-1566 

 [1933.11] 

 Ciutadans! 

Manifest dirigit als esquerrans de Gràcia. L’Ateneu Republicà de Gràcia, sentint-se atacat 

per Esquerra Republicana de Catalunya, decideix separar-se’n. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-1567 

 [1933.11] 

 Treballadors. 

 Es demana el vot per a la Concentració Catalanista Republicana. 

 

5E.II-1568 

 [1933.11] 

 Casino de Sans. 

Anunci d’un míting electoral de la candidatura de concentració Catalanista Republicana. 

 

5E.II-1569 

 [1933.11] 

 Elector: 

Que l’elector no es deixi enganyar pels que pretenen reconquistar els privilegis perduts. Es 

demana el vot per a la República, i la candidatura de coalició Radical i dretes republicanes. 

 Imprès en un full en octau, sobre els colors de la bandera republicana. 

 

5E.II-1570 

 [1933.11] 

 Elector: 

La religió no és patrimoni d’una classe o d’un partit. Es demana el vot per la República, i 

la candidatura de coalició Radical i dretes republicanes. 

Imprès en un full en octau, sobre els colors de la bandera republicana 
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5E.II-1571 

 [1933.11] 

 Mujer: 

La República va concedir el dret a votar a les dones. Ara es demana el vot per a la 

República, i la candidatura de coalició Radical i dretes republicanes. 

Imprès en un full en octau, sobre els colors de la bandera republicana. 

 

5E.II-1572 

 [1933.11] 

 Elector: 

No votis ni marxistes, ni monàrquics. Es demana el vot per a la República, i la candidatura 

de coalició Radical i dretes republicanes. 

Imprès en un full en octau, sobre els colors de la bandera republicana. 

 

5E.II-1573 

 [1933.11] 

 Ciutadà! Votant per la República, votaràs: 

Pros i contres del programa. Aquests anhels són els que encarna la Candidatura de 

Conjunció Antidinàstica, que ofereix l’Esquerra Republicana i la Unió Socialista de 

Catalunya. 

 

5E.II-1574  

 [1933.11] 

 Republicans! 

 Els recorda que si voten Lerroux, voten contra la República. 

 

5E.II-1575 

 [1933.11] 

 Sindicato Único Mercantil de Barcelona. CNT-AIT 

 Anuncia un míting que es farà al Palau de la Metal·lúrgia de Montjuïc. 

 

5E.II-1576 

 [1933.11] 

 ¡Trabajadores de Barcelona y de Cataluña, alerta! CNT-AIT 

 Denuncia el trasllat de presos governatius a llocs desconeguts. 

 

5E.II-1577 

 [1933.11] 

 Acció Radical Catalana. Al Poble de Catalunya. 

Acció Radical Catalana, constituïda legalment, creu que és el moment de realitzar des del 

govern la política de Lerroux, cabdill del Partit Radical. 

Firma: Josep Estadella, metge i diputat a Corts per Lleida, Josep Puig d’Asprer, advocat i 

diputat a Corts per Girona, i altres. 

 

5E.II-1578 

 [1933.11] 

 Dibuix 
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Dibuix de colors de La Campana de Gràcia. Representa com defensaven la dignitat 

ciutadana els homes que ara ataquen l’Esquerra. I com defensarien la dignitat de la 

Generalitat de Catalunya si ara triomfessin. 

 

5E.II-1579 

 [1933.11] 

 Dibuix 

Dibuix de colors: representa com reconquistà la dignitat catalana el partit d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, amb Francesc Macià, el dia 14 d’abril de 1931, i com sabrem 

defensar l’obra de la Revolució catalanista, si l’Esquerra triomfa demà. 

 

5E.II-1580 

 [1933.11] 

 Ciutadans de Catalunya: 

 Escrit d’Esquerra Republicana. 

 Firma: Francesc Macià. 

 

5E.II-1581 

 [1933.11] 

Los carabineros. Su situación económica y los injustos procederes de la casi totalidad 

de sus jefes… 
Denuncia la situació indigna dels carrabiners i el tracte injust en alguns casos. 

Firma: los compañeros de Barcelona. 

 

5E.II-1582 

 [1933.11] 

Un discurso del Presidente del Consejo de Ministros de Francia, Mr. Doumergue. 

Escrit de Mr. Doumergue, que s’havia retirat del poder i ha estat requerit per tornar i ser 

president del Consell. La labor és difícil i s’ha de restablir l’ordre i l’autoritat ràpidament. 

La primera cosa és votar el pressupost del 1934, que sigui equilibrat. Suprimir abusos, 

reduir despeses, dir la veritat. 

 

Àlbum 31.1933 (novembre-desembre) - 1934 (gener-setembre). 5E.II-1583 a 5E.II-1648 

 

5E.II-1583 

 [1933.11] 

 La cuestión de la tierra. 

 Obra escrita per Henry George i traduïda per Baldomero Argente. 

 

5E.II-1584 

 [1933.11] 

 La condición del trabajo. 

 Obra escrita per Henry George i traduïda per Baldomero Argente. 

 

5E.II-1585 

 [1933.11] 

Quina serà la posició de la minoria socialista en la propera etapa parlamentària? 
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Aquesta i altres preguntes, les contestaran els oradors de la Unió de Treballadors del Partit 

Socialista Obrer i de les Joventuts Socialistes, en l’acte del Gran Price. 

 

5E.II-1586 

 [1833.11] 

 Les revolucions es fan amb els llibres. 
Al revers: dibuix d’un llibre. Enllà, agrupació d’amics de les lletres i de les arts. 

 

5E.II-1587 

 [1933.11]. Barcelona 

 Lluís Companys i Jover. 

Targeta en octau: aprofita aquesta avinentesa per a oferir-li el testimoni de la seva 

consideració més distingida. 

 

5E.II-1588 

 [1933.11] 

 Couplet vell d’actualitat. 

 Música de “Baixant de la Font del Gat”. 

 

5E.II-1589 

 [1933.11] 

 Les Joventuts d’Esquerra “Estat Català”. 

Escrit dirigit al poble de Barcelona sobre la seva intervenció en la passada vaga general. 

 

5E-II-1590 

 [1933.11]. Barcelona 

 Al Pueblo Liberal. 

Es demana que t‘apuntis a la Lliga Nacional Laica, filial de Barcelona. Hi ha una butlleta 

d’inscripció. 

 

5E.II-1591 

 [1933.11] 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

 Full per fer constar les altes i baixes de socis del mes. No hi ha cap nom. 

 

5E.II-1592 

 [1933.11] 

 Qüestionari per al fitxer general de la Secretaria. 

 Qüestionari d’inscripció d’Unió Democràtica de Catalunya. 

 

5E.II-1593 

 [1933.11] 

 Qüestionari per al fitxer electoral. 

 A més de les dades personals, demana les experiències dins el partit, etc. 

 

5E.II-1594 

 [1933.11] 

 Casal Catalanista Republicà del Poblet. 
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 Demana que s’inscriguin al Casal Catalanista del Poblet. 

 

5E.II-1595 

 [1933.11] 

 Biblioteca de Lliga Catalana. 

 Quatre llibres publicats i dos en preparació. 

 

5E.II-1596 

 [1933.11]. Barcelona 

 Comunicats d’Unió Catalana d’Estudis Polítics i Económico-Socials. 

L’experiència americana, per Lluís Ferrer i Jaume. El pla Milhaud contra la crisi i l’atur 

forçós, per Josep Borrell i Macià. Conveni anglo-argentí sobre crèdits congelats. Llibres 

nous d’interès. 

 Mecanografiat. Quatre fulls. 

 

5E.II-1597 

 [1933.11] 

 La dona i la política. 

Es crea l’Associació Femenina per a la Cultura política i social de la Dona. L’escrit és molt 

pessimista en la situació de la dona del moment i del futur. 

 

5E.II-1598 

 1933.12.03. Barcelona 

 Manifest de la Unió Catalanista. 

 Manifest dirigit als catalans on es declara la seva afirmació catalanista. 

 Firma: la Junta Permanent. 

 

5E.II-1599 

 1933.12.05 

 Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. CNT AIT 

Escrit dirigit a tots els treballadors de la Regió Catalana. Els anima a complir amb el seu 

deure davant del perill del feixisme. 

 Firma: el Comitè Regional. 

 

5E.II-1600 

 [1933.12.06] 

 Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. 

 Invita als treballadors mercantils a un míting que es farà el dia 6. 

 

5E.II-1601 

 1933.12.09. Barcelona 

 Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. CNT AIT 

Crida a la vaga general revolucionària per destruir el capitalisme i tots els poders 

constituïts. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1602 

 [1933.12.09] 
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 Pueblo. La CNT y la FAI te llaman a la insurrección armada. 

Crida a la revolució per acabar amb els sofriments, privacions i opressió secular. No s’ha 

de respectar cap autoritat, s’ha de destruir el poder organitzat de l’Estat, etc. S’ha de 

realitzar el Comunisme Llibertari. 

 Firma: Comité Nacional Revolucionario. 

 

5E.II-1603 

 1933.12.21. Barcelona 

 Interessants paraules del Senyor Bisbe. 

Demana ajuda per a l’Escola Catòlica, per poder donar instrucció cristiana als infants de 

famílies necessitades. 

Firma autògrafa impresa: Manuel, Bisbe de Barcelona. 

Al revers, versió castellana. 

 

5E.II-1604 

 1933.12.28. Barcelona 

 Acció Catalana Republicana. 

Carta mecanografiada dirigida a August Matons, perquè els seus familiars femenins 

s’inscriguin al Nucli Femení d’Acció Catalana Republicana. 

Firma autògrafa impresa, pel Nucli Femení: Maria Lluïsa Cortés i Antònia Vinyals. 

 

5E.II-1605 

 [1933.12.31] 

 Sindicato Único del Ramo del Transporte. 

Per fer fracassar la vaga legal dels Serveis Públics Urbans, el Govern Civil rep mig milió 

de pessetes de les companyies de Tramvies, Metros i Autobusos de la ciutat. Es denuncia a 

la opinió pública. 

Firma: el Comité de Huelga. 

 

5E.II-1606 

[1933.12.31] 

La Confederación Nacional del Trabajo al Pueblo Español. CNT-AIT. 

Gènesi del moviment, compromís revolucionari, desenvolupament dels esdeveniments, una 

parada en el camí, la nostra actitud. 

Firma: el Comité Nacional Revolucionario de la CNT. 

 

5E.II-1607 

 [1934.01] 

 Nota explicativa. 

 Instruccions per a les eleccions a regidors de la Lliga Catalana. 

 

5E.II-1608 

 1934.01.08. 

 Cívica Femenina. 

 Instruccions per a les eleccions del pròxim dia 14 de gener. 

 

5E.II-1609 

 1934.01.14. 
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 Al pueblo de Barcelona. 

 Programa del Partit Radical per a les eleccions municipals del 14 de gener. 

 Firma: el Comité Local. 

 

5E.II-1610 

 1934.01. Sant Pere de Ribes 

 Ribetans! 

 Es demana el vot per a Esquerra Republicana. 

 Firma: el Comitè electoral d’E.R.de C. 

 

5E.II-1611 

 [1934.01] 

 Poblenovins. 

 Una crida als joves perquè es vol formar un Esbart de Dansaires. 

 Firma: delegació de Nosaltres Sols! del Poble Nou. 

 

5E.II-1612 

 [1934.02.03] 

 Associació Instructiva d’Obrers i Empleats Municipals. 

Convocatòria d’una Assemblea el dia 3 de febrer, per parlar de les reivindicacions morals i 

econòmiques del Grup d’Oposició. Es proposa una candidatura. 

 

5E.II-1613 

 1934.02.10. Barcelona 

 Què passa al CADCI? 

Preocupació a través d’alguns diaris barcelonins. Es convoca a tots els dependents, socis 

del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, a la Junta General 

Extraordinària del CADCI el proper dia 10 de febrer. 

 

5E.II-1614 

 1934.02.27. Barcelona 

 Institut de la Dona que Treballa. 

Es facilita la infermera Josefa Pardo, a la senyora Matas, pel preu de 7,50 pessetes diàries. 

 Firma: per la secretària, J. Tey. 

 

5E.II-1615 

 1934.03.04. Barcelona 

 A la opinión pública. 

Escrit de les Joventuts Republicanes Radicals de Catalunya a favor d’Alejandro Lerroux. 

 Firma: el Comité Ejecutivo, A. Muñoz, M. Sesma i altres. 

 

5E.II-1616 

 1934.03.04 

Els comunistes persegueixen un objectiu: apoderar-se de la direcció del CADCI. 

Crida als socis actius del CADCI perquè vagin a votar el dia 4 de març, els noms de la 

Junta de la Secció Permanent d’Organització i Treball. 

 

5E.II-1617 
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 1934.03.04 

 La lluita pel Centre Autonomista de Dependents. 

Informació dirigida als dependents més joves del que ha estat el CADCI. Ara, a més, es vol 

mantenir que sigui catalanista. Firmat per Francesc X. Casals, ex president. Els socis 

demanen que es vagi a votar la candidatura per a la Secció Permanent d’Organització i 

Treball del CADCI. 

Firma: Josep Sala i Ricol, soci núm. 10, Carles Font i Rovira, soci núm. 245 i altres. 

 

5E.II-1618 

 1934.03.05. Barcelona 

 Ajuntament de Barcelona. 

Escrit dirigit al senyor Pau Cot notificar-li que ha estat designat vocal tècnic de la Junta del 

Monument a Pi i Margall, juntament amb els senyors Màrius Gifreda i Amadeu Llopart. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-1619 

 1934.03.12. Barcelona 

 Ajuntament de Barcelona. Comissió executiva del Monument a Pi i Margall. 

Escrit dirigit al senyor Pau Cot per una reunió de la Comissió del Monument a Pi i 

Margall. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-1620 

 1934.03.14. Barcelona 

 A tots els treballadors de gas i electricitat i a l’opinió pública. 

Crida a la vaga per aconseguir la implantació d’una Caixa d’Assegurances Socials i 

l’acabament total del Contracte de Treball. 

 Firma: el Comitè de Vaga. 

 

5E.II-1621 

 1934. 03.14. Barcelona 

 Un grup de tarragonins residents a Barcelona… 

Demanen una aportació per adquirir el Fortí Negre en el Passeig Arqueològic. 

 Firma: Josep Roig i Bergadà, Marcel·lí Domingo i Sanjuan i altres. 

 

5E.II-1622 

 1934.03.18. 

Comisión Ejecutiva Nacional de las Juventudes de Izquierda Republicana. 

Invitació per a l’Hotel Continental. No diu a quin acte. 

 

5E.II-1623 

 1934.03 25. 

 Festa Nacional Catalana. 

Organitzada per “Sardanisme”. Comitè organitzador del festival pro-monument Josep 

Moragues, a iniciativa del Foment de la Sardana d’Hostafranchs. 

 

5E.II-1624 
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 [1934.03] 

 Patriotes Catalans! 

Manifest de l’Organització Patriòtica “Nosaltres Sols”, amb motiu de la manifestació 

antifeixista d’avui. 

 Firma: “Nosaltres Sols” 

 

5E.II-1625 

 1934.04.10. Barcelona 

 Liga Catalana de Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Escrit en contra de restablir la pena de mort. Versió castellana i catalana. Carta dirigida al 

president del Consell de Ministres de Madrid. 

 Firma: M. Ventura, presidente, i A. Rebull, secretario. 

 

5E.II-1626 

 1934.05.10. Barcelona 

 Derecha de Cataluña, Distrito VIII. 

 Carta dirigida a Teresa Martí Martí per informar-la de la Dreta de Catalunya. 

 Mecanografiada. 

 Firma: Francisco Estiles Sallarés, Jaime Arrieta Zubiri i altres 

 

5E.II-1627 

 1934.05. Barcelona 

El Consell Directiu del Casal Català de l’Esquerra de l’Eixampla, Estat Català… 

 Invitació a la inauguració i tercer aniversari de la fundació del Casal. 

 

5E.II-1628 

 1934.05. Granollers 

 La joventut d’El Radium, de la comarca de Granollers. 

Escrit de la joventut del sindicat de contramestres El Radium, dirigit a la classe 

treballadora, per aconseguir millorar la situació de vellesa i invalidesa. Demana que 

s’afiliïn al sindicat. 

 Firma: un grup de joves d’El Radium. 

 

5E.II-1629 

 [1934.05] 

 Poblenovins! 

 Demana que s’afiliïn a Nosaltres Sols. 

 

5E.II-1630 

 1934.06.02. Barcelona 

 Centre Popular Catalanista Ferran Agulló. 

 Festes inaugurals. Programa. 

 

5E.II-1631 

 1934.06.17 

 Renascuda! 
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Escrit sobre Cuba de D. Martí i Julià, president de la Unió Catalanista. Article publicat a 

La Tralla, el 19 de maig de 1905 i denunciat per l’autoritat espanyola. Editat per amics del 

gran patrici el dia 17 de juny de 1934. 

 

5E.II-1632 

 1934.06. Barcelona 

 A tots els veïns de la Rambla del Poble Nou. 

S’ha creat una comissió de veïns per millorar la mala fama que té el Poble Nou. Es 

demanen adhesions. Hi ha un butlletí d’adhesió. 

 Firma: Casino La Aliança, Agrupació d’Esquerra Republicana i altres. 

 

5E.II-1633 

 [1934.06] 

 L’Agrupament Escolar Nosaltres Sols! Als estudiants de Catalunya. 

 Es demana la catalanització íntegra de la Universitat. 

 Firma: Jaume Valls, Josep Maria Thomasa i altres. 

 

5E.II-1634 

 [1934.06] 

 Catalans! 

 Manifest de “Nosaltres Sols” a favor de Catalunya en front del Poder Central. 

 Firma: “Nosaltres Sols”. Escrit amb llapis: denunciat. 

 

5E.II-1635 

 1934.07.10. Barcelona 

 Derecha de Cataluña, Distrito VIII. 

Carta dirigida a Teresa Martí Martí, convocant-la a una reunió per constituir una secció 

femenina de l’entitat. 

 Firma: el secretario. 

 

5E.II-1636 

 1934.07.11. a l’Exili 

 Manifest. El sota signat Boris, Comte d’Orange, Baró de Skossyreff. 

Es refereix a un conflicte entre el bisbe de la Seu d’Urgell i Boris I, príncep de les Valls 

d’Andorra i lloctinent de Sa Majestat el Rei de França. 

 Firma: Boris, P. 

 

5E.II-1637 

 1934.07.30. Barcelona 

 Aliança Nacional de la Dona Jove. 

Programa de la 1ª Conferència Nacional que tindrà lloc els dies 30, 31 de juliol i 1 d’agost 

al Palau de Belles Arts. 

 

5E.II-1638 

 1935.08.30. 

 Ciudadanos. 

 Fragment del discurs d’Azaña als republicans catalans. 
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5E.II-1639 

 1935.09.05. Barcelona 

 Ajuntament de Barcelona. Comissió executiva del monument a Pi i Margall. 

Carta dirigida a Pau Cots convocant-lo a una reunió amb el conseller Vilalta, president de 

la Comissió. 

 Mecanografiada. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-1640 

 1934.09.07. Barcelona 

 Ajuntament de Barcelona. Comissió executiva del monument a Pi i Margall. 

 Convoquen a Pau Cots a una reunió amb el president de la comissió, Vilalta. 

 Mecanografiada. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-1641 

 1934.09.07. 

 Ajuntament de Barcelona. Comissió executiva del monument a Pi i Margall. 

Carta dirigida a Pau Cots desconvocant la reunió, per absència del president Vilalta. 

Mecanografiada. 

Firma: el secretari. 

 

5E.II-1642 

 1934.09.11. 

 Teatre Olympia. Festa Nacional Catalana. 

 Programa d’actes. Poesia d’Àngel Guimerà. 

 

5E.II-1643 

 [1934.09.11] 

 Els patriotes de 1934 als patriotes de 1714. 

Fragment dels patriòtics parlaments pronunciats al Saló de Sant Jordi de la Diputació, en 

defensa de la resistència armada, pels patriotes Ferrer i Cigues i Pinós de Rocabertí. Al 

revers: al 220
è 

aniversari del nostre esclavatge, reprodueix un fragment del manifest 

adreçat al poble per les autoritats en aquells dies històrics. 

 

5E.II-1644 

 1934.09.24. Barcelona 

 Los Carteros a la Opinión Pública. 

Escrit dirigit al senyor Cid, ministre de Comunicacions, per protestar de les mesures 

anticonstitucionals que han creat al Cos de Carters. 

 

5E.II-1645 

 1934.09. Barcelona 

Lliga Comarcal de Catalunya. 

Programa de les excursions organitzades pel Comitè de Turisme, durant el mes de 

setembre. 

 

5E.II-1646 
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 1934.09. Barcelona 

 Catalunya i Euscadi unides per la llibertat. 

Postal. Al revers, està dirigida al president de Palestra: En expressió de lleial homenatge i 

de solidaritat a Euscadi. 

 

5E.II-1647 

 1934.09. Barcelona 

 Jove Català! 

 Es demana que s’allistin a Nosaltres Sols. 

 Firma: Delegacions de Nosaltres Sols! de Barcelona. 

 

5E.II-1648 

 1934.09. 

 Escoles del Cercle Barceloní d’Obrers de Sant Josep. 

 Programa d’assignatures i crida a fer-se socis de l’entitat. 

 Firma: la Junta. 

 

Àlbum 32. 1934 (octubre-desembre). 5E.II-1649 a 5E.II-1704 

 

5E.II-1649 

 1934.10.05. Barcelona 

 A tots els treballadors i també a tots els ciutadans. 

 Escrit on s’avisa que es sancionarà a qui es trobi fent un acte de pillatge. 

 

5E.II-1650 

 1934.10.06. Barcelona 

 Butlletí de l’Aliança Obrera. República Catalana! 

L’Aliança Obrera declara la vaga general revolucionària a tot Catalunya, seguint el 

moviment insurreccional del proletariat espanyol contra el cop d’estat cedista. Ha estat 

secundada per tota la classe treballadora. 

 

5E.II-1651 

 1934.10.06. Barcelona 

 Prevenciones anexas al bando. 

 Normes a seguir redactades pel general Batet. 

 Firma: el general de la 4ª División. Domingo Batet. 

 Dos fulls mecanografiats. 

 

5E.II-1652 

 1934.10.06. Barcelona 

 Catalans: 

Crida a l’obediència absoluta al Govern de la Generalitat. Es proclama l’Estat Català de la 

República Federal Espanyola. 

Firma: Lluís Companys, president de la Generalitat, Joan Casanovas, president del 

Parlament, i diversos consellers. 

 

5E.II-1653 

 1934.10.06. 
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 Procesamiento de Companys. 

Per saber què va passar el 6 d’octubre de 1934 es recomana llegir Diez horas de Estat 

Catalá. 

 

5E.II-1654 

 1934.10.07. Barcelona 

 Al pueblo de Barcelona. 

El general Batet, com a única autoritat legítima, es dirigeix a la població de Barcelona per 

dir-los que espera seguirà les seves indicacions. 

 Firma: el general de la Cuarta División, Domingo Batet. 

 

5E.II-1655 

 1934.10.08. Barcelona 

 Ajuntament de Barcelona. Secció de Cultura. 

El responsable de la Secció de Cultura de l’Ajuntament, és Gonzalo Serraclara. 

Mecanografiat. 

Firma: el secretari. 

 

5E.II-1656 

 1934.10.08. Barcelona 

 Decreto. 

 Instruccions per controlar l’assistència del personal de l’Ajuntament. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el teniente coronel alcalde, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1657 

 1934.10.08. Barcelona 

 Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Permís per circular a nom de Juan Fajol, funcionari de la Generalitat, adscrit al servei 

tècnic del Departament d’Hisenda. 

 Mecanografiat. 

Firma: el jefe de sección, M. Cumella. Signatura autògrafa del president Lluís Companys. 

 

5E.II-1658 

 1934.10.09. Barcelona 

 Decreto. 

Es demana als funcionaris municipals, que els documents dirigits a l’alcalde s’escriguin en 

castellà per a la seva comprensió. 

Mecanografiat. 

Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1659 

 1934.10.10. Barcelona 

 Decreto. 

Instruccions pel control del servei telefònic. Solament el de l’alcalde, el del secretari de 

l’Ajuntament i el de la Policia Urbana, per als contactes amb l’exterior. I a més doble 

comprovació de les trucades. 

Mecanografiat. 
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Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrero. 

 

5E.II-1660 

 1934.10.11. Barcelona 

 Decreto. 

 Normes per al servei dels Districtes Municipals que s’han de renovar. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1661 

 1934.10.13. Madrid 

 A todos los afiliados a la Falange Española de las JONS. 

Dóna consignes a les Direccions territorials, provincials i de les JONS, i als afiliats al 

Moviment. 

Firma: el cap, José Antonio Primo de Rivera. 

 

5E.II-1662 

 1934.10.15. Barcelona 

 Decreto. 

 Es denuncia l’absentisme dels funcionaris municipals després d’haver firmat. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el teniente coronal alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1663 

 1934.10.15. Barcelona 

 Decreto. 

Es fixa una hora pels assumptes que ha de firmar l’alcalde, presentats pel cap de Secció. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1664 

 1934.10.15. Barcelona 

 Decreto. 

Es donen més prerrogatives als caps de Secció i al cap del Departament de Circulació. 

Mecanografiat. 

Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1665 

 1934.10.16. Barcelona 

 Decreto. 

Es treu als caps de Secció, la facultat d’aprovar aquells assumptes que impliquin un 

pagament per part de l’Ajuntament. 

Mecanografiat. 

Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1666 

 1934.20.19. Barcelona 

 Decreto. 
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Instruccions per participar a la subscripció oberta a favor de les víctimes de l’Exèrcit, pels 

fets passats recentment. 

Mecanografiat. 

Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1667 

 1934.10.19. Barcelona 

 Ayuntamiento de Barcelona. Sección de Cultura. 

La Secció de Cultura de l’Ajuntament, acusa rebut del decret de l’alcaldia del dia 19 

d’octubre, referent a la subscripció a favor de les víctimes de l’Exèrcit. 

Mecanografiat. 

Firma: el cap, G[onzalo] Serraclara (firma estampillada). 

 

5E.II-1668 

 1934.10.20. Barcelona 

 Decreto. 

Els caps de Secció i les Agrupacions Tècniques, també poden cobrar les aportacions a 

favor de les víctimes de l’Exèrcit. 

Mecanografiat. 

Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1669 

 1934.10.22. Barcelona 

 Ayuntamiento de Barcelona. Sección de Cultura. 

La Secció de Cultura de l’Ajuntament, acusa rebut del decret de l’alcaldia del dia 20 

d’octubre, referent a la subscripció a favor de les víctimes de l’Exèrcit. 

 Mecanografiat. 

 Firma: El cap, G[onzalo] Serraclara (firma estampillada). 

 

5E.II-1670 

 1934.10.23. Barcelona 

 Decreto. 

Dóna instruccions per resoldre la situació dels funcionaris detinguts amb motiu dels 

successos recents. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el teniente coronel alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1671 

 1934.10.05. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

Joan B. Roca i Caball, donarà una conferència amb el títol “Per una Política Catalana”, el 

dia 5 d’octubre. 

Amb llapis diu que es va suspendre. 

 

5E.II-1672 

 1934.10. 

 Federación Anarquista Ibérica. La Fuerza del Pueblo. 
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Anima el poble a revoltar-se, a ocupar els tallers, les fàbriques, els camps i tots els útils de 

producció. 

Firma: F. L. de G.G.A.A. Comité Revolucionario. 

 

5E.II-1673 

 1934.10. 

La Federación Anarquista Ibérica a los libertarios y a la opinión pública en general. 

Protesten per la campanya injusta que se’ls fa, per la responsabilitat en la vaga general, etc. 

Confessen que són revolucionaris, que van contra tot poder i, que lluiten per l’associació 

lliure de tots els homes. 

Firma: el Comitè Peninsular. 

 

5E.II-1674 

 1934.10. 

El Presidente de la Generalidad, de acuerdo con su Gobierno y con el Parlamento, 

acaba de hacer público el siguiente Manifiesto. 

Escrit dirigit als catalans en el que el Govern dirigit per Lluís Companys, proclama l’Estat 

Català de la República Federal Espanyola, i invita a establir a Catalunya el Govern 

Provisional de la República. 

Firma: Lluís Companys. 

 

5E.II-1675 

 1934.10. 

 Españoles: 

La República ha estat traïda. Es demana estar units amb la República Federal que s’ha 

proclamat des de la Generalitat de Catalunya. 

 Firma: Luis Companys. 

 

5E.II-1676 

 1934.10. 

 Acción Popular Catalana. 

El Districte III-Sarrià, presenta el programa d’Acció Popular Catalana i demana 

inscripcions. 

 

5E.II-1677 

 1934.10. 

 Acció Popular Catalana. 

 Proposta de Soci. 

 

5E.II-1678 

 1934.10. 

 Acción Popular Catalana. 

 Versió castellana del full núm.1674. 

 

5E.II-1679 

 1934.11. 

 L’Obra dissolvent i difamadora del D.I.C. 
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Reprodueix tres textos: Toque de atención de la revista Salud y Vida d’octubre 1934, 

declaració de la Lliga Espiritual de 8 de novembre de 1934 i part d’un text del Diario de 

Barcelona del 12 de novembre de 1934. 

 

5E.II-1680 

 1934.11.17. Barcelona 

 Decreto 

Escrit dirigit als caps de Secció, Negociat, Departament o Dependència, perquè vigilin les 

absències dels funcionaris en les hores reglamentàries de treball sense tenir una causa 

justificada. 

Mecanografiat. 

Firma: el teniente coronal alcalde accidental, José Martínez Herrera. 

 

5E.II-1681 

 1934.11. Barcelona 

 Acció Popular Catalana (adherida a la CEDA). Manifest de la Secció Femenina. 

 Dirigit a les dones de Catalunya perquè s’inscriguin al moviment. 

 Firma: la Comissió Organitzadora. 

 

5E.II-1682 

 1934.12.25. Barcelona 

 Honorable senyor: Visqueu molt anys pel bé de Catalunya. 

Full en format postal per trametre als consellers de la Generalitat empresonats al vaixell 

Uruguai. 

 

5E.II. 1683 

 1934.12 

La Alianza Obrera a todos los trabajadores metalúrgicos por la jornada semanal de 

44 horas. 

El Govern vol restablir la jornada setmanal de 48 hores. Es fa una crida a la vaga general 

per mantenir les 44 hores. 

Firma: el Comité de Alianza Obrera. 

 

5E.II-1684 

 1934.12 

 Patriotes! 

 Escrit d’animació de Nosaltres Sols! 

 Firma: Comitè Central de N.S.! 

 

5E.II-1685 

 1934.12. Brussel·les 

 Nosaltres Sols! 

 És el mateix text del full 1681, escrit des de Brussel·les. 

 

5E.II-1686 

 1934.12. Barcelona 

 En defensa de la Música y de los músicos. 

 Manifest en defensa dels músics i de la música. 
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Firma: Manuel Borgunyó, profesor del Instituto Escuela Ausias March y de los Grupos 

Escolares Franceses de Barcelona. 

 

5E.II-1687 

 [1934] 

 Missatge del Partit Nacionalista Català a les Joventuts d’Estat Català. 

Escrit per animar les tasques del Congrés Nacional de les Joventuts d’Estat Català. 

 

5E.II-1688 

 [1934] 

La Organización Confederal de Cataluña, a todos sus adherentes, a los hombres de 

espíritu liberal, y a la opinión pública en general. 

Denuncia la situació de les presons i els presos governatius que han augmentat després del 

6 d’octubre. Especialment la dels que necessiten assistència mèdica. 

 

5E-II-1689 

 [1934] 

 Confederación Regional de Cataluña. 

Escrit dirigit als treballadors i al poble on es denuncia la intransigència governamental i els 

mètodes que segueixen. Es demana la llibertat immediata dels presos governamentals i 

seguretat en els mètodes judicials. 

Firma: Por la Federación Local de Sindicatos Únicos, el Comité i por la Confederación 

Regional de Cataluña, el Comité. 

 

5E.II-1690 

 [1934] 

 Una commoció profunda… 

Escrit del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra per aconseguir la unió necessària i les 

coalicions que calguin per fer front a la reacció, per aconseguir una amnistia absoluta de 

tots els presos polítics i socials i defensar la Constitució i l’Estatut. 

Firma: el Consell d’Actuació Política del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra. 

Mecanografiat. 

Dos fulls. 

 

5E.II-1691 

 [1934] 

 Als Obrers, als Camperols i a tots… 

Protesta per la condemna de Companys, Comorera i els altres consellers. Anima a lluitar 

junts per l’alliberament de tots els presos revolucionaris. 

 Firma: Partit Comunista de Catalunya. 

 

5E.II-1692 

 [1934[ 

 Per a expulsar l’estranger… 

 Frase de Josep Díaz, en el Ple del Comitè Central del Partit Comunista. 

 

5E.II-1693 

 [1934] 
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 Conferència. 

Anunci d’una conferència sobre l’habitatge urbà que donarà Vicente Hernández Rizo, a la 

sala d’actes del CADCI. 

Firma: la delegació 

 

5E.II-1694 

 [1934] 

 Militant Nacionalista! Obrer d’Esquerra! 

 Crida a la lluita contra la patronal i els burgesos. 

Firma: el Comitè Executiu, per la Federació Obrera de Sindicats de la Indústria 

Gastronòmica de Catalunya. 

 

5E.II-1695 

 [1934] 

 No más ejecuciones, no más sangre! 

 Protesta contra les sentències de mort dels tribunals militars d’Astúries. 

 Firma: el Comité de la Alianza Obrera de Cataluña. 

 

5E.II-1696 

 [1934] 

 L’Espanyol. 

 Definició del que és un espanyol. 

 Firma: editat per l’Oficina de Redacció i Propaganda de l’Estat Català. 

 

5E.II-1697 

 [1034] 

 A les dones de Catalunya. 

 En peu, contra la Guerra i el Feixisme. 

 Crida a les dones per organitzar-se. 

Firma: Lucila Fernández Blanco del Partido Socialista Obrero Español i altres. 

 

5E.II-1698 

 [1934] 

 Al Guenyo de la S… 

Escrit irònic sobre un manifest escampat pel poble la vigília de les últimes eleccions. 

 

5E.II-1699 

 [1934] 

 Contra la pena de mort. 

 Protesta contra les penes de mort del govern de Lerroux-Gil Robles. 

 Firma: Joventut Comunista Ibèrica, Joventut Socialista de Catalunya i altres. 

 

5E.II-1700 

 [1934] 

 ORBIS. Obra de Relacions i Bescanvis Internacionals. 

Versió anglesa i catalana del programa d’hivern de 1934 de Palestra, organització de 

joventut catalana, per facilitar la relació amb ciutadans d’altres països residents a la nostra 

terra. 
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5E.II-1701 

 [1934] 

 Las cosas en su punto. Victoria Kent y las prisiones. 

 Critica la política de la senyora Kent en el Cos de Presons. 

Firma: Per la Comissió Gestora, el president Félix Antiga i el secretari, Fernando García. 

 

5E.II-1702 

 [1934] 

 La primera Assemblea de la Generalitat… 

 Governar és escoltar els representants del poble. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1703 

 [1934] 

 P.N.E. El Decálogo Nacionalista Español. 

Després de citar els deu manaments, els resumeix en el lema: España sobre todas las cosas, 

y sobre España, Dios.  

 Firma: Doctor Albiñana. 

 

5E.II-1704 

 [1934] 

 La darrera etapa sobre el Pla d’Autoòmnibus. 

Aprovació virtual de vuit noves línies segons el Pla Vàchier, per comunicar les barriades 

extremes de Barcelona. Confiança en l’aprovació definitiva en mans del Govern de 

Catalunya. 

Firma: en nom dels veïns de les barriades extremes i de centre, Isidre Carandell i en nom 

dels 8.000 obrers sense feina, Jaume Costa. 

 

Àlbum 33. 1935 (gener-novembre). 5E.II-1705 a 5E.II-1756 

 

5E.II-1705 

1935.01.01. Barcelona 

L’hora present. 

Recorda Macià, Companys, el 6 d’octubre. La vergonya fallida de l’organització 

d’escamots no representa el fracàs dels ideals alliberadors i humans d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

Firma: Francesc Riera, diputat al Parlament de Catalunya. 

 

5E.II-1706 

1935.01.24. Cárcel Modelo de Oviedo 

Documents Històrics. Informe dels diputats socialistes Álvarez del Vayo i 

Fernando de los Ríos, sobre els fets d’Astúries. 

Dues paraules per denunciar a Catalunya i Espanya el vandalisme satànic del Govern 

presidit per Lerroux. Informe de Fernando de los Ríos després de visitar la presó i 

assabentar-se dels turments horrorosos que es feien als presoners. També en la presó 

d’Astorga. La visita la fa acompanyat de Negrín i Ruiz Lecina. Escrit dirigit al Fiscal 

General de la República per Álvarez del Vayo. S’ha obert una investigació per calibrar 



 

 

| 247 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

les denúncies aparegudes en un diari francès i que s’atribueixen a Fernando de los 

Ríos. Els signants de l’escrit són detinguts de la Presó Model d’Oviedo per la 

revolució d’Astúries de 1934, que testimonien la veracitat de les denúncies amb les 

seves experiències.  

Firma: 580 presos. 

 

5E.II-1707 

1935.01.26. Barcelona 

Ajuntament de Barcelona. 

Comissió executiva del monument a Pi i Margall. 

Convoquen a Pau Cots a una reunió a l’alcaldia el dia 28. 

Mecanografiat. 

Firma: el secretari. 

 

5E.II-1708 

 [1935.02.04] 

 Ajuntament de Barcelona. Comissió executiva del monument a Pi i Margall. 

 Convoquen a Pau Cots a una reunió a la Conselleria d’Hisenda, el dia 4. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el secretari. 

 

5E.II-1709 

 1935.01.31. 

Un documento histórico. 

Reprodueix un escrit dirigit al president de la República, redactat i firmat per Azorín, 

Unamuno i altres, demanant justícia. També, una carta del 31 de gener de 1935 de 

Julio Álvarez del Vayo, dirigida a Lerroux, president del Consell de Ministres, per 

manifestar la veritat de la repressió asturiana, que s’investiguin els fets i es faci 

justícia. Reprodueix les experiències dels presos, ja esmentades en el full número 

1706. Fa una crida al ciutadà demanant el vot per a les esquerres. 

 

5E.II-1710 

 1935.01. Barcelona 

 La Unió Socialista davant la situació actual. 

Reflexió de la Unió Socialista després del 6 d’octubre, de la dictadura Lerrouxista-

Cedista, la situació de classe a Catalunya, la crisi del socialisme, etc. 

 Firma: el Comitè Executiu, per acord del Consell Central de la USC. 

 

5E-II-1711 

 1935.01. 

Informes íntegres que els diputats de la República, senyors Gordon Ordax i Marco 

Miranda, han enviat a l’actual president del Consell de Ministres. 

 Sobre la repressió a Astúries, Lleó i Palència. 

 Editat per la USC. 

 

5E.II-1712 

 1935.01. Barcelona 

 ¡Republicanos federales! 
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 Manifestacions del Partit Federal Ibèric a favor de la pau i la unió. 

 Firma: Domingo G. de Villaumbrosia, por la Comisión Organizadora. 

 

5E.II-1713 

 1935.02.05. 

Bases per a tractar la fusió amb l’Avençada acordades en la Junta del 5 de febrer 

de 1935.  
Les Juntes Directives d’ER i l’Avançada continuaran en les seves funcions fins al dia 

de la Junta General. 

Mecanografiat. 

 

5E.II-1714 

 1935.02.12. Barcelona 

 Acció Catalana Republicana. 

 Carta demanant subscripcions a La Publicitat. 

 Mecanografiat. 

 Firma: el sots-secretari, firma estampillada no identificada. 

 

5E.II-1715 

 1935.02.13 

 Invitació. 

 Invitació per a un ball de disfresses al saló Shanghai. 

 

5E.II-1716 

 1935.02.17. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya als catalans. 

Manifest per donar la opinió del Partit sobre els problemes més importants que hi ha 

en aquest moment. 

Firma: el Consell Nacional d’Unió Democràtica de Catalunya: Joan B. Alvarós, Ignasi 

Bosch, Antoni Brunet i altres. 

Dos fulls. 

 

5E.II-1717 

 1935.02.21. 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

Anunci d’una conferència de Joan Bta. Roca i Caball: per a una Política Catalana. 

 

5E.II-1718 

 1935.02.26. Barcelona 

 A tota la Joventut Treballadora. 

Crida per protestar al govern Lerroux-Gil Robles per les represàlies contra la 

insurrecció d’octubre. 

Firma: Joventut Comunista Ibèrica (BOC), Joventut Socialista de Catalunya (USC), 

Unió de Joventuts Comunistes de Catalunya (IJC), Federació Regional de Joventuts 

Socialistes. 

 

5E.II-1718 bis 

 [1935.02] 
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 L’Aliança Obrera de Catalunya. 

La protesta general pels fets d’Astúries i contra el govern Lerroux-Gil Robles pot 

portar a un cop d’Estat. 

 Firma: el Comitè de l’Aliança Obrera de Catalunya. 

 

5E.II-1719 

 1935.03.24 

 Unió Democràtica de Catalunya: Camp d’en Grassot. 

 Conferències per a la Inauguració Política de la Delegació. 

 

5E.II-1720 

 1935.03.28. Barcelona 

 Senyor en Manuel Riber. 

Carta que invita a anar a l’ofrena de flors a la tomba de Manuel G. Alba, mort el dia 6 

d’octubre de 1934 al Casal del CADCI, juntament amb Jaume Compte. 

Fotografia impresa de Manuel G. Alba. 

Firma: Domènec Latorre i Soler. 

 

5E.II-1721 

 1935.03. Barcelona 

 Nosaltres Sols! La liquidació del 6 d’octubre. 

Manifest per animar a resistir, en la situació actual, a ésser forts individualment i 

col·lectivament, etc. 

Firma: C.C. “N.S.” 

 

5E.II-1722 

 1935.03. 

 El Poble diari polític d’esquerra. 

Anunci d’un diari que no es va arribar a editar. Solament es va fer una prova 

d’impremta el mes de març de 1935. A l’anunci hi ha una fotografia impresa de 

Gabriel Alomar. 

 

5E.II-1723 

 1935.03. 

 El Poble diari polític d’esquerra. 

Anunci d’un diari que no es va arribar a editar. Solament es va fer una prova 

d’impremta el mes de març de 1935. A l’anunci hi ha una fotografia impresa de 

Francesc Macià. 

 

5E.II-1724 

 1935.04.01. 

 Joves Obrers! 

 Crida als obrers a mantenir-se en peu de guerra. 

 Firma: el Comitè Executiu, per l’Aliança Obrera Juvenil. 

 

5E.II-1725 

 1935.04.27. Barcelona 

 III Congrés Nacional Ordinari d’Unió Democràtica de Catalunya. 
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 Tarja de Congressista. 

 

5E.II-1726 

 1935.04.27. Barcelona 

 Horari de les sessions. 

 És el revers del full número 1725. 

 

5E.II-1727 

 1935.04.28. Barcelona 

 III Congrés Nacional Ordinari d’Unió Democràtica de Catalunya. 

 Dinar de Companyonia al Restaurant Regàs (Estació de França). 

 Butlleta núm. 148. 

 

5E.II-1728 

 1935.04. Barcelona 

 Front Nacional Revolucionari. 

Escrit dirigit a tots els treballadors manuals i intel·lectuals de Catalunya. Es fa una 

crida a l’alliberament nacional i social. Es vol recollir un corrent d’opinió que es 

concreti en una organització política obrera nacional revolucionària. 

Firma: el Comitè. 

 

5E.II-1729 

 1935.04. 

 Catalans!… Si ve la guerra, què farem? 

 Escrit hostil als francesos que no estimen els catalans. 

 Firma: Comitè Pro Catalunya. 

 

5E.II-1730 

 1935.05.04. 

 Institut Psicotècnic de la Generalitat de Catalunya. 

 Programa del curs que donarà P. Català i Pic, sobre la Publicitat Moderna. 

 

5E.II-1731 

 1935.05.10. Sabadell 

La Joventut Comunista Ibèrica (Milícies del Partit Obrer d’Unificació Marxista). 

Anunci d’una concentració al Bosc de Can Feu (Sabadell). Programa. 

 

5E.II-1732 

 1935.05.18. 

 Studi Club. 

 Sessió teatral de fi de curs al Casal de Cultura i Sport. 

 

5E.II-1733 

 1935.05.26. Sabadell. 

 XII Festa de Germanor Sardanista. 

 Es convoca al Bosc de Can Feu juntament amb Terrassa i Barcelona. 

 

5E.II-1734 
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 1935.06.29. 

 Palacio Municipal de Bellas Artes. 

 Recital de Montserrat Guiu, organista. Programa. 

 

5E.II-1735 

 1935.07. Barcelona. 

 La venjança del feixisme. Com són tractats a presidi els homes de Catalunya. 

Explica el tracte que reben als presidis de Puerto de Santa María i de Cartagena el 

president Companys i els consellers de la Generalitat. Declaració d’una visita que va 

fer, el dia 4 de juliol, el periodista Francesc Gómez Hidalgo i que no li van deixar 

publicar. Altres notícies similars posteriors. 

 

5E.II-1736 

 1935.08.15. Barcelona. 

 Visita col·lectiva a Poblet i Santes Creus. 

Es vol reconstruir el monestir de Poblet per iniciativa del patrici Eduard Toda, en el 

centenari de la seva destrucció. La Federació de Joves Cristians de Catalunya 

organitza visites al monestir. Ara, juntament amb el Centre Social de Santa Madrona, 

n’organitza una per al dia 29 de setembre. 

Firma: el Comitè Organitzador de la Visita Col·lectiva a Poblet: J. A. Ivern, A. Parés, 

J. Blanchart, J.M. Miró. 

 

5E.II-1737 

 1935.08.16. Barcelona. 

 Invitació per la inauguració de la Perfumería Azul. 

 

5E.II-1738 

 1935.09.26. Barcelona. 

 Adherit a Lliga Catalana. 

El Casal Català Prat de la Riba ofereix facilitats per obtenir el Carnet Electoral. 

 Firma: el Consell Directiu. 

 

5E.II-1739 

 1935.09. Barcelona. 

 Acusem! Com en el temps de la Monarquia. 

Denuncia el comportament bàrbar de la força pública en l’homenatge a Rafael 

Casanova, l’11 de setembre. 

 

5E.II-1740 

 1935.09. Brussel·les. 

 Catalans! Nosaltres Sols! 

Fa referència a l’animadversió d’Espanya envers Catalunya i anima els catalans a 

confiar en el futur. 

 Firma: el Comitè Central. 

 

5E.II-1741 

 1935.09. Ginebra. 

 La situation actuelle d’Euzkadi (Pays Basque). 
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Fa referència al problema nacional basc i la seva lluita per conquistar la llibertat. La 

delegació basca en el XI Congrés de Nacionalitats, fa públic per millor comprendre la 

situació actual, un informe presentat al Tercer Congrés de Nacionalitats de l’any 1916, 

en el que Euskadi apareix per primera vegada a Europa. L’informe és una petita 

història del País Basc. 

Hi ha una segona part: 

Etat actuel du Problème National Basque (1934 – 1935). 

El país basc no té representació municipal popular, no té representació regional 

popular, no té el seu Estatut d’Autonomia ni llibertat nacional. Continuarà lluitant per 

la seva antiga llibertat i així ho demana als pobles d’Europa i del món. 

Un full amb el títol i deu mecanografiats. 

 En francès. 

 

5E.II-1742 

 1935.10.01. 

Industriales, comerciantes, labradores, ganaderos, pescadores, artesanos, 

empresarios productores de España. 

Escrit contra el comunisme i de propaganda de Falange Española de las JONS. 

 

5E.II-1743 

 [1935.10.06] 

 Nosaltres sols! 

 Recorda la diada del 6 d’octubre en el seu primer aniversari. 

 Firma: visca Catalunya lliure! 

 

5E.II-1744 

 [1935.10.06] 

 L’aniversari de les jornades d’octubre. Aliança obrera de Catalunya. 

Escrit dirigit a tots els treballadors en el que es constata que el moviment d’octubre 

fou derrotat però no vençut. Anima els obrers a estar vigilants i a aconseguir 

l’amnistia. 

Firma: el Comitè de l’Aliança Obrera de Catalunya. 

 

5E.II-1745 

 [1935.10.06] 

 “6 d’octubre” (L’ensulsiada dels Jacobins de la Revolució) 

 Llibre escrit pel periodista Àngel Estivill, de propera aparició. 

 

5E.II-1746 

 1935.10. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

 Programa de conferències i cursets durant el mes d’octubre. 

 

5E.II-1747 

 1935.10.31. Barcelona 

 Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 

 Anuncia un Gran Ball del Panellet i de la Castanya. 
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5E.II-1748 

 1935.10. Barcelona 

 Junta municipal del Cens Electoral de Barcelona. 

Implantació del Carnet Electoral a totes les poblacions de més de 5.000 habitants i les 

que són cap de Partit Judicial. També hi ha una llista dels locals per aconseguir el 

Carnet. 

Firma: el president, Josep Maria Masramon i Vilalta. 

Al revers: versió castellana del full. 

 

5E.II-1749 

 [1935.10.06] 

 Paraules d’en Manuel Azaña explicant la seva visió del 6 d’octubre. 

Entrevista celebrada entre el senyor Azaña i el senyor Lluhí, a l’hotel Colón, a migdia 

del mateix 6 d’octubre, segons la informació del llibre d’en Manuel Azaña “Mi 

rebelión en Barcelona”, pàg. 105. 

 

5E.II-1750 

 [1935] 

 La historia fantàstica i la història real del 6 d’octubre. 

Paraules d’Azaña reproduïdes en un diari, en el que diu que cap perill exterior 

amenaçava Catalunya.  

 

5E.II-1751 

 [1935.10] 

 Front Pro-Amnistia. 

Fa uns tres mesos existeix el Comitè del Front Pro-Amnistia format per esquerrans, 

nacionalistes, obrers i camperols de Catalunya. Se n’han creat arreu de Catalunya. El 

govern Gil Robles-Lerroux no ho veu gens bé. Ara demanen amnistia pels companys 

de Vilanova. 

Firma: el Comitè del Front Pro-Amnistia. 

 

5E.II-1752 

 [1935.10.06] 

 ¿Cómo fué la Revolución de octubre? 

Es refereix al llibre de propera aparició de Manuel D. Benavides, “La Revolución fue 

así”. 

 

5E.II-1753 

 [1935.11] 

Casal del dibuix. La caricatura gastronòmica del 24 de novembre al 7 de 

desembre. 

 Dibuix d’un senyor menjant. 

 

5E.II-1754 

 1935.11. 

 Català conscient: 

Manifest del Partit Nacionalista Català. Per una República Catalana lliure i socialment 

justa. 
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 Firma: Partit Nacionalista Català. 

 

5E.II-1755 

 1935.11. Barcelona 

 Partido Socialista Obrero Español. 

 Manifest dirigit als treballadors de Catalunya. 

Firma: el Comité, por la Federación Regional Socialista Catalana. El Comité por la 

Agrupación Socialista de Barcelona. 

 

5E.II-1756 

 1935.11. Barcelona 

 Comitè Directiu Central del “Segell pro Infància”. 

Escrit per anunciar la III Campanya de venda del “Segell pro Infància”. Informa sobre 

la recaptació de l’anterior Campanya i en què s’han invertit els diners recollits. 

Firma: Comitè Directiu Central del “Segell pro Infància”. 

 

Àlbum 34. 1935 (desembre) - 1936 (gener-febrer). 5E.II-1757 a 5E.II-1834 

 

5E.II-1757 

 [1935.12.08] 

 Obrers metal·lúrgics: 

 Crida a la vaga per defensar les 44 hores. 

 Firma: Visca l’Aliança Obrera i Visca el Bloc Obrer i Camperol. 

 

5E.II-1758 

 [1935.12.18] 

 Una troballa de gran valor històric 

Retall de La Publicitat, on s’explica que el senyor Duran i Canyameres, arxiver de 

l’Audiència Provincial, ha descobert l’últim segell que aparegué en temps de Felip V, 

ostentant les quatre barres. 

 

5E.II-1759 

 [1935.10.18] 

 Una important troballa als arxius de l’Audiència. 

Retall de La Publicitat, on el senyor Duran i Canyameres explica la troballa de 

l’Audiència Provincial de Barcelona: el segell amb les quatre barres catalanes que es 

posava als edictes judicials de Felip V fins que aquest el va prohibir. 

 

5E.II-1760 

 1935.12.22. Barcelona 

 Foment de les Arts Decoratives. 

El Consell Directiu invita a visitar la Casa de Sant Jordi de l’arquitecte Francesc 

Folguera, per gentilesa de la senyora Tecla Sala. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1761 

 1935.12. 

 Partit Nacionalista Català. 
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El Consell de Govern recolza les conclusions de la ponència que s’exposen al revers 

del full. 

Firma: el Consell de Govern del Partit Nacionalista Català. 

 

5E.II-1762 

 1935.12. Barcelona 

 Gran Mítin de Renovación Española.  

 Invitació personal per anar al míting del dia 22 al Teatre Bosque. 

 Firma: la Comisión Organizadora de Derecha de Cataluña. 

 Full en octau. 

 

5E.II-1763 

 1935. 

 Mutualitat de Funcionaris Municipals de Catalunya. 

Full imprès per sol·licitar l’admissió de soci, dirigit al president de la Mutualitat de 

Funcionaris Municipals de Catalunya. 

 

5E.II-1764 

 1935. Barcelona 

 L’Associació Abolicionista. 

Escrit en contra de la reglamentació de la prostitució perquè el que fa és legalitzar-la. 

Butlleta per adherir-se a l’Associació. 

 

5E.II-1765 

 1935 

 Fem memòria. 

La història es repeteix: 1714, 1935. Els anticatalans, accepten ara nomenaments del 

Govern. Fa una crida als patriotes catalans per si es pot tenir confiança en els partits 

burgesos anomenats de dreta i d’esquerra. 

 Editat a l’Estat Lliure d’Irlanda, V-1935. 

 

5E.II-1766 

 [1935] 

 Front Únic d’Empleats del Major. 

Les Entitats representades en el Front, han arribat a una entesa i han compost un 

projecte de Bases de Treball del Comerç a l’engròs. 

 

5E.II-1767 

 [1935] 

 Front Únic Mercantil. 

Denuncia el pla d’enganys i de segones intencions de les autoritats. Han declarat la 

vaga il·legal. S’hauria d’amenaçar i obligar els patrons a acceptar les bases 

presentades. Anima a continuar la vaga. 

 Firma: Comitè de vaga del Front Únic Mercantil. 

 

5E.II-1768 

 [1935] 

 La Política es un sarcasmo. 
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Dibuix amb dues cares, unes cases que es cremen i un vaixell que s’enfonsa i la frase: 

Como a buen diputado voto a la deportación a Bata y el incendio de Casas Viejas. I la 

resposta: Soy de la misma opinión. 

 

5E.II-1769 

 [1935] 

 Butlletí del Comitè de vaga número 1. FUTM CADCI. Treballadors Mercantils! 

No s’ha arribat a un acord amb la patronal. La vaga està secundada per diverses 

poblacions de Catalunya. Convoquen a un míting a la Monumental per informar els 

treballadors. 

 Firma: per la victòria del Proletariat Mercantil, el Comitè de vaga. 

 

5E.II-1770 

 [1935.04] 

 Els estudiants no commemorem altra República que la Catalana. 

 Firma: Bloc Escolar Nacionalista. 

 

5E.II-1771 

 [1935.04] 

 Català: 

 No s’ha de commemorar altra República que la Catalana. 

 Firma: Bloc Escolar Nacionalista. 

 

5E.II-1772 

 [1935.04] 

 Català:  

 Crida a la unió en el quart aniversari de la República. 

 

5E.II-1773 

 [1935.06] 

 Bloc Escolar Nacionalista. 

Escrit dirigit als estudiants i al poble de Catalunya, per informar de la tasca feta pel 

Bloc Escolar Nacionalista i la seva revista “Redreçament”, que continuarà publicant-se 

durant l’estiu. L’organització reprendrà a l’octubre la seva tasca. 

 

5E.II-1774 

 [1935] 

 El conflicte del Born contestat pels bastaixos a la USA. 

Els obrers del Mercat Central denuncien les condicions del seu treball als pagesos que 

dirigeixen la Unió de Sindicats Agrícoles. 

 Firma: pels Obrers del Mercat Central de Fruites i Verdures, la Junta. 

 

5E.II-1775 

 [1035] 

 Els enemics públics número 1. On condueix l’eufòria radical? 

 Denuncia els tripijocs del partit radical en el govern. 

 Firma: “Espartachus”. 
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5E.II-1776 

 [1935] 

 Sindicato Único del Ramo de la Alimentación. CNT-AIT. Industria Gastronómica. 

A tots els treballadors de la Indústria i al poble de Barcelona, els obrers gastronòmics 

demanen solidaritat en les seves reivindicacions justes i humanes. 

Firma: las Juntas. 

 

5E.II-1777 

 [1935] 

 Asociación Catalana de Inválidos. 

S’han posat en circulació uns cupons Pro Invàlids Greus, que no competiran amb el 

Cupó del Cec. 

Firma: Asociación Catalana de Inválidos. 

 

5E.II-1778 

 [1935] 

 Davant de la derogació del Laude Mercantil. 

Les Juntes Ofensives Nacionals Sindicalistes defensen l’esperit i la finalitat del laude. 

Ara, Falange Espanyola de les Juntes Ofensives Nacional Sindicalistes, cita als 

empleats de la Classe Mercantil a treballar junts en defensa del Pa, la Justícia Social i 

la Pàtria. 

Firma: ¡Espanya amunt! 

 

5E.II-1779 

 [1935] 

 ¡Visca Catalunya! 

 Frases de polítics diversos. El full té un fons amb les quatre barres catalanes. 

 Editat pel Grup Catalanista “La Devantera”. 

 

5E.II-1780 

 [1935] 

 La marca de l’esclau. 

Protesta perquè els cartells de propaganda del Sindicat Únic es fan en castellà. 

 

5E.II-1781 

 [1935] 

 Companys! 

Crida als homes d’esquerra per promoure una campanya a favor de l’amnistia dels 

presos. 

Firma: Socors Roig Internacional, Joventut Comunista, Estat Català etc. 

 

5E.II-1782 

 [1935] 

Full de propaganda de la Campanya de Solidaritat pro presos i perseguits del 

Feixisme. Dibuix d’una mà, repetida deu vegades. 

 

5E.II-1783 

 1936.01.05. Badalona 
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 Lliga Catalana. 

Anunci de la inauguració del nou local amb una conferència de Francesc Cambó. 

 

5E.II-1784 

 1936.01.09. Barcelona 

Tras el Straperlo y asunto Tayá, urge la depuración del asunto Banco de 

Barcelona. 

Fa referència a la catàstrofe del Banc de Barcelona i als negocis que feia a nom de 

gent estrangera i no dels veritables interessats.  

Firma: Josep Elías Capitán, ex empleat de la Compañía Bengolea, J. Astenza i assessor 

del difunt Antonio Campiani en els assumptes Banc Barcelona. 

 

5E.II-1785 

 1936.01.12. Barcelona 

Manifest electoral de Joaquim Cases-Carbó que, en les pròximes eleccions, Lliga 

Catalana i les Esquerres Catalanes inclouen en la seva candidatura. 

Programa que defensarà en el Parlament Espanyol. 

Firma: Joaquim Cases-Carbó. 

 

5E.II-1786 

 1936.01.13. Barcelona 

 Els catòlics i les properes Eleccions. 

Reprodueix una Circular del Dr. Irurita aconsellant als fidels. També una nota de la 

Junta Diocesana d’Acció Catòlica, recomanant la unió de tots els elements d’ordre en 

les pròximes eleccions. 

 Al revers el mateix text en castellà. 

 

5E.II-1787 

1936.01.18. Barcelona 

Nosaltres Sols! Catalans! 

Proclama del pensament de” Nosaltres Sols”, en aquest moment crític de la nostra 

història. 

Firma: “Nosaltres Sols”. 

 

5E.II-1788 

 1936.01.18 i 19. Barcelona 

 Congrés Nacional Ordinari d’Unió Democràtica de Catalunya. 

 Tarja de Congressista núm. 176. 

 

5E.II-1789 

 1936.01.19. 

 Congrés Nacional Ordinari d’Unió Democràtica de Catalunya. 

 Tarja núm. 86, pel dinar de companyonia del diumenge 19 de gener. 

 

5E.II-1790 

 1936.01.19. 

 Ha dicho Calvo Sotelo: 

 Petit text a favor de la justícia social. 
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Anuncia uns parlaments de José Calvo Sotelo, Joaquín Bau Nolla i José Bertran Güell. 

 

5E.II-1791 

 1936.01.19. 

 Invitación Personal para el Mítin. 

 El míting és al Bosque. Parlaran Joaquín Bau Nolla i José Calvo Sotelo. 

 

5E.II-1792 

 1936.01.20. Barcelona 

 Ciutadà! 

Un grup d’esquerrans organitza un Centre Popular Federal, adherit a Esquerra 

Republicana. 

 Firma: Josep A. Trabal, Doctor Ginés Mayoral, Josep Baus. 

 

5E.II-1793 

 1936.01.28. Papiol 

 Veïns de Papiol. 

Escrit, dirigit al poble de Papiol, de la minoria de Lliga Catalana, en contra de les 

esquerres. 

 Firma: el Comitè de Lliga Catalana a la localitat. 

 

5E.II-1794 

 1936.02. Milà 

 Llamada a los estudiantes de toda Europa. 

Escrit de Il Popolo d’Italia de Milà. Crida els estudiants universitaris a promoure 

ponts de comprensió i salvació. 

 

5E.II-1795 

 1936.02. 

 Mujeres! 

 Es demana el vot per al Partit Radical. 

 

5E.II-1796 

 1936.02 02. 

 Partido Republicano Radical. 

 Invitació per anar a la conferència d’Alejandro Lerroux al Teatre Olímpia. 

 

5E.II-1797 

 1936.02.06. Barcelona 

 Acció Popular Catalana. Presidència. 

Carta ciclostilada demanant el vot per a la candidatura del Front Català d’Ordre, i 

també una contribució econòmica. 

Firma estampillada: J. Cirera-Voltà. 

 

5E.II-1798 

 1936.02.08. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya als catalans. 
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En les pròximes eleccions Unió Democràtica s’absté com a partit, però no obliga els 

seus afiliats a l’abstenció ni ho aconsella als ciutadans en general. No volen tampoc 

presentar una candidatura minoritària. 

 

5E.II-1799 

 1936.02.08. Barcelona 

 El Partit Republicà Democràtic Federal i el Front Únic Federal. 

Es lamenten de l’eliminació del Partit al districte de Barcelona-circumscripció, i 

consideren tenir dret a integrar-se dintre el front de les esquerres. 

Firma: Comitè Municipal del Partit Republicà Democràtic Federal i altres. 

 

5E.II-1800 

 1936.02.09. 

 Lliga Catalana. 

 Invitació personal per anar a la presentació dels seus candidats a l’Olímpia. 

 

5E.II-1801 

 1936.02.18. Barcelona 

 Partit Obrer d’Unificació Marxista. Després del triomf electoral. 

 Crida als treballadors per anar cap a la revolució democràtica-socialista. 

 Firma: el Comitè Executiu del Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-1802 

 1936.02.19. Barcelona 

 Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 Demana que s’alliberin immediatament els 30.000 empresonats. 

 

5E.II-1803 

 1936.02.19. Barcelona 

 Poble de Catalunya! 

Escrit contra la provocació criminal dels feixistes, per consolidar la victòria del Front 

Popular. 

 Firma: Partit Comunista de Catalunya (Comitè Central). 

 

5E.II-1804 

 1936.02. Caldes de Montbui 

 Senyor Alcalde: 

Els habitants de Caldes denuncien públicament les coaccions que reben per a les 

pròximes eleccions. 

Firma: la Comissió Electoral del Front Popular d’Esquerres. 

 

5E.II-1805 

 1936.02. 

 Als electors de Catalunya: 

Davant la possibilitat d’un triomf de les Esquerres, s’ha creat una candidatura que 

asseguri les condicions d’una victòria. Els homes que la formen volen la pau social, el 

respecte a la consciència religiosa dels ciutadans i la submissió a la llei. 

Firma: Front Català d’Ordre. 
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5E.II-1806 

 1936.02. 

 A los electores de Cataluña:  

 Versió castellana del full 5E.II-1805. 

 

5E.II-1807 

 1936.02. 

 Derecha de Cataluña. 

Demana el vot per a la candidatura d’ordre en front de les esquerres i el comunisme 

militant. 

Carta ciclostilada. 

Firma: signatura estampillada de Manuel de Arquer, Aureli Joaniquet i tres més. 

 

5E.II-1808 

 [1936.02] 

 CNT-AIT. ¡Alerta trabajadores! 

 Avís a la burgesia i la Lliga davant les pròximes eleccions. 

 

5E.II-1809 

 [1936.02] 

 Porteros y porteras. 

 Es demana el vot per a les Esquerres i no votar per al Front Català d’Ordre. 

 

5E.II-1810 

 [1936.02] 

 Catalans!! 

Es demana el vot per a Ramon Pociello Forradellas, publicista. Es catalanista republicà 

independent i el presenten diversos sectors de partits de Barcelona. 

 

5E.II-1811 

 [1936.02] 

 Socis del CADCI, Treballadors Mercantils, Poble de Catalunya. 

 Es demana el vot pel Front d’Esquerres de Catalunya. 

Firma: Secció Permanent d’Organització i Treball del CADCI. (FET). Joan Segura, 

president i Francesc Albiol, secretari actual. 

 

5E.II-1812 

 [1936.02] 

 Lliga catalana. Secció Femenina Central. 

Carta ciclostilada per demanar el domicili a les persones que han canviat de residència 

des de l’últim cens fet el primer de maig de 1932, i no podran rebre la convocatòria 

per votar. 

Firma estampillada Vídua Verdaguer i Callís. 

 

5E.II-1813 

[1936.02] 

CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. 
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Al pueblo trabajador. 

Aconsellen no anar a votar. Els problemes proletaris s’han de solucionar en els 

sindicats, en els llocs de treball, no en les urnes. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-1814 

 [1936.02] 

 A la opinión pública: 

 Es demana el vot per a la candidatura del Front d’Esquerres. 

 Firma: un grup de radicals conscients. 

 

5E.II-1815 

 [1936.02] 

 A les dones de Badalona. 

Es demana el vot de les dones per al Front d’Esquerres, en les eleccions del dia 16. 

 Firma: Activitats Femenines del Centre Català d’Esquerra. 

 

5E.II-1816 

 [1936.02] 

 Poble Català! 

 Es demana el vot en blanc. Conté una il·lustració de Llamp. 

 Firma: Nosaltres Sols. 

 

5E.II-1817 

 [1936.02] 

 Candidatura patrocinada per Lliga Catalana. 

 Llista de candidats per les eleccions del dia 16 de febrer. 

 

5E.II-1818 

 [1936.02] 

 Candidatura de Lliga Catalana. Barcelona-Capital. 

 Llista de candidats per a les eleccions del dia 16 de febrer. 

 

5E.II-1819 

 [1936.02] 

 Dona. 

 El deure de la dona és votar la Coalició d’Esquerres Catalanes. 

 

5E.II-1820 

 [1936.02] 

 Avui divendres, 10 vespre. 

 Anunci d’un míting de Coalició d’Esquerres, al Teatre Bosc. 

 

5E.II-1821 

 [1936.02] 

 He aquí dos seres… 

Es demana el vot per a les esquerres. Hi ha el dibuix d’un nen raquític i el d’un gat. 
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5E.II-1822 

 [1936 02] 

Tots els catalans sabeu com l’Esquerra regeix i administra l’Ajuntament de 

Barcelona.  
 Es demana no votar l’Esquerra. 

 

5E.II-1823 

 [1936.02] 

 Catalans. 

Es demana als de Navàs i Vilafranca que no votin als que ens feren sentir vergonya 

d’ésser catalans. Il·lustració de “A.A.” 

 

5E.II-1824 

 [1936.02] 

 Front Català d’Ordre. 

 Presenten la candidatura de Barcelona-Ciutat. 

 

5E.II-1825 

 [1936.02] 

 Catalanes: 

 La República és la que resoldrà els problemes. 

 

5E.II-1826 

 [1936.02] 

 Maniobra indigna. 

Denuncia un manifest falsament signat per dirigents del Partit Nacionalista Republicà 

d’Esquerra. Demana el vot per a la Coalició d’Esquerres Catalanes. 

 

5E.II-1827 

 [1936.02] 

 Per la implantació decidida, integral i lleial de l’Estatut de Catalunya. 

 Es demana el vot per a la Coalició d’Esquerres Catalanes. 

 

5E.II-1828 

 [1936.02] 

 Perquè sabeu que sense democràcia seríem abocats al feixisme. 

 Es demana votar la Coalició d’Esquerres. 

 

5E.II-1829 

 [1936.02] 

 Obrer: Alerta!! 

 Es demana votar els partits d’ordre i no els d’esquerra. 

 

5E.II-1830 

 [1936.02] 

 El Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

Exigències del Partit Obrer d’Unificació Marxista: immediata promulgació de 

l’amnistia, restabliment íntegre de l’Estatut, etc. 
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5E.II-1831 

 [1936.02] 

 CNT-AIT. Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 

 Es demana la llibertat immediata dels presos. 

 

5E.II-1832 

 [1936.02] 

 CNT-AIT. Trabajadores! 

 Es demana la llibertat immediata dels presos. 

 Firma: Amnistia, Libertad, Justícia. 

 

5E.II-1833 

 [1936.02] 

 CNT-AIT. Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 

 Continuen demanant la llibertat dels presos. 

 Firma: el Comité. 

 

5E.II-1834 

 [1936.02] 

 CNT-AIT. La Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. 

Després del triomf de les esquerres del 16 de febrer, encara no tenim la llibertat 

d’expressió per manifestar els problemes de la Metal·lúrgia en un míting a la 

Monumental, i animem a lluitar contra la Patronal. 

 Firma: el Comité. 

 

Àlbum 35. 1936 (març-juny). 5E.II-1835 a 5E.II-1897 

 

5E.II-1835 

 1936.03.01. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato Único de la Metalurgia. 

 Els treballadors metal·lúrgics demanen la setmana de 44 hores. 

 

5E.II-1836 

 1936.03.01. Sallent 

 Organización Sanitaria Obrera. 

Anuncia una Conferència Medico Sanitària per al dia 1 de març al local de l’Ateneu 

Català. 

 

5E.II-1837 

 1936.03.07. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

Anuncia una conferència de Pau Romeva a la Sala Mozart titulada “Al servei de 

Catalunya”. 

 

5E.II-1838 

 1936.03.07. Barcelona 

 Invitació. 
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Invitació per assistir a la conferència “Al servei de Catalunya” que donarà Pau 

Romeva a la Sala Mozart. 

 

5E.II-1839 

 1936.03.08. Barcelona 

 Casal d’Esquerra. Estat Català. 

 Ressenya de l’Assemblea del dia 8 de març. 

Els estudiants que han ingressat a Estat Català, saluden els companys del Casal. 

Record dels herois que moriren el 6 d’octubre en defensa de l’Estat Català: Josep 

Duch i Guillem Rafart Marco. Hi ha una fotografia d’ambdós. 

 

5E.II-1840 

 1936.03.08. Arenys de Mar 

 Organització Sanitària Obrera. 

 Anunci d’una Conferència Medico Sanitària a la Sala Mercè. 

 

5E.II-1841 

 1936.03.09. Barcelona 

 A los trabajadores del Ramo de Construcción. CNT-AIT. 

Fa referència al litigi entre la Junta del Ram de la Construcció, la Federació Local de 

Sindicats Únics i els treballadors de Subministres. S’hauria de convocar una assemblea 

de Construcció. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-1842 

 1936.03.21. 

 Diada de la Joventut. 

 Diada de la joventut a l’Stadium. 

 

5E.II-1843 

 1936.03.22. Barcelona 

 Federació de les Joventuts d’U.D. de C. 

 Anunci d’un míting a l’Iris Parc, el diumenge 22 de març. 

 

5E.II-1844 

 1936.03.22. Sant Sadurní 

 Organització Sanitària Obrera. 

S’anuncia una Conferència Mèdica Sanitària per el dia 22 a l’Ateneu Agrícola. 

 

5E.II-1845 

 1936.03.22. Barcelona 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

Es convoca la Junta General Ordinària de socis amb l’ordre del dia. A l’anvers hi ha el 

programa d’activitats de tot el mes de març. 

 

5E.II-1846 

 1936.03.23. Manresa 

 De la vaga del Forn del Vidre. 
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Anima a continuar la vaga que ja dura nou setmanes i que compta amb l’adhesió de la 

Federació Local de Sindicats d’Oposició. 

Firma: la Comissió de Vaga. 

 

5E.II-1847 

 1936.03.24. Manresa 

 A tot el poble treballador de Manresa. 

Informa que un grup de treballadors del Forn del Vidre han entrat a treballar d’una 

manera responsable, i demanen solidaritat. 

Firma: la Comissió de Vaga. 

 

5E.II-1848 

 1936.03.24. Barcelona 

 Ateneu Popular de Gràcia. 

Anuncia una vetllada d’art realista amb un recital de poesies revolucionàries a càrrec 

del rapsode Pío Muriedas. 

 

5E.II-1849 

 1936.03.28. Barcelona 

 CNT-AIT. 

Davant el repte de la patronal metal·lúrgica, l’assemblea general respon convocant la 

vaga pel dilluns dia 30 en totes les fàbriques i tallers metal·lúrgics i siderúrgics de 

Barcelona.  

Firma: el Comité de huelga. 

 

5E.II-1850 

 1936.03.28. Caldes de Montbui 

 Sindicato Único de Trabajadores. 

Anunci d’un Míting-Conferència sobre sanitat obrera, al Centre Democràtic 

Progressista. 

 

5E.II-1851 

 1936.03.29. 

 Ateneu Azaña del Partit Republicà d’Esquerra. 

Anunci de la quarta sessió de teatre a càrrec de l’Agrupació Escènica Agustí Collado. 

 

5E.II-1852 

 1936.03.29. 

 Organización Sanitaria Obrera. 

Anunci d’una Conferència Medico-Sanitària per al 29 de març, al local del cine Ideal. 

 

5E.II-1853 

 [1936.3. Monjos] 

 Conferencia Medico-Sanitaria. 

La Organització Sanitària Obrera anuncia una conferència a “La Union Rapitense”. 

Firma: la Comisión. 

 

5E.II-1854 
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 1936.03.29. 

 Unió Democràtica de Catalunya. 

Anunci d’un míting nacionalista al cinema Unió. Hi parlaran Joan B. Roca i Caball, 

Manuel Carrasco i Formiguera i altres. 

 

5E.II-1855 

 1936.03. Barcelona 

 Sindicat d’Indústries Gràfiques i Similars. 

Escrit dirigit a tots els obrers d’Arts Gràfiques per tal d’enfortir-se de cara al futur i 

formar el Front Únic Regional d’Arts Gràfiques, per aconseguir les millores 

necessàries. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1856 

 1936.03. 

 Sindicato de Obreros Metalúrgicos (UGT). 

 Anima a lluitar dintre els tallers per fer pagar les 4 hores endarrerides. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1857 

 1936.03. 

 Unió Catalanista. 

La Unió Catalanista demana que els presos polítics i socials no estiguin junts amb els 

presos comuns. 

Firma: la Junta Permanent. 

 

5E.II-1858 

 1936.03. 

 L’escandalós “affaire” dels Auto-Òmnibus. 

Escrit dirigit a la població de Barcelona per demanar que les noves línies d’autobusos 

siguin municipals i no de les companyies de Tramvies i Autobusos. 

 

5E.II-1859 

 1936.03. Badalona 

 Federación local de Sindicatos Únicos. CNT-AIT. A los trabajadores de Badalona. 
Es demana la unitat de tots els treballadors. I l’ingrés als Sindicats Obrers adherits a la 

CNT. 

Firma: por la Federación Local, el Comité. 

 

5E.II-1860 

 [1936.03] 

 Manifest Nº 1 a la intelectualitat artística. 

Un grup d’artistes s’agrupen per crear l’Associació d’Artistes Independents. Volen 

organitzar un Saló que sigui la representació més pura i més objectiva del que avui és 

la representació plàstica en tots els seus conceptes. El lema és l’art per l’art. 

Firma: Josep Dalmau, president. 

 

5E.II-1861 
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 1936.04.11. Barcelona 

 Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Barcelona. 

Es refereix al conflicte de les hores que es van treure als treballadors, i en el que 

s’enfronten el govern i els sindicats. Anima els obrers metal·lúrgics a mantenir-se 

ferms davant la patronal fins a aconseguir el triomf. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1862 

 1936.04.12. Barcelona 

 Després de la victòria del 16 de febrer. La bandera estelada. 

El Delegat General d’Ordre Públic de la República a Catalunya ha tramès un ofici 

dient que s’ha de treure la bandera estelada que tenen als balcons del Centre Casal 

d'Esquerra d'Estat Català, fins a saber la resposta de la consulta que es farà a la 

Superioritat. L’ofici està firmat pel delegat general José Casellas. 

 

5E.II-1863 

 1936.04.12. Calafell 

 Organització Sanitària Obrera. 

 Anunci d’una conferència Mèdica-Sanitària al Centre Republicà Federal. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-1864 

 1936.04. Cerdanyola-Ripollet 

 Conferencia Medico-Sanitaria. 

 Es farà al local del Cafè de Dalt. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-1865 

 1936.04.12. Reus 

 Organización Sanitaria Obrera. 

 Anunci d’una conferència que es farà al cine Landia. 

 

5E.II-1866 

 1936.04.13. Badalona 

 UGT Sindicato Metalúrgico-Badalona. 

Informa als metal·lúrgics en particular i a la opinió pública en general del malentès 

que ha provocat lluites fratricides entre els treballadors. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1867 

 1936.04.18 a 25. Barcelona 

 Festival de la SIMC. 

 Programa del Festival Internacional per a la Música Contemporània. 

 

5E.II-1868 

 1936.04.20. Barcelona 

 Als electors de Barcelona: 
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Lliga Catalana presenta la seva candidatura de compromissaris que juntament amb els 

diputats a Corts, nomenaran el President de la República. 

 

5E.II-1869 

 1936.04.22 

Foment Republicà de Sants. 

Anunci d’una conferència pública sobre la Cultura Popular a càrrec de P. Bosch 

Gimpera. 

 

5E.II-1870 

 1936.04.22. Barcelona 

Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 

Anunci d’una conferència pública a càrrec de M. A. Marin sobre els efectes de la 

Inconstitucionalitat de la Llei del 2 de gener del 1935 en relació als funcionaris. 

 

5E.II-1871 

 1936.04.22. Barcelona 

 Esbart de Dansaires Sant Jordi del Casino de Sants. 

 Demanen inscripcions per fomentar el Folklore Català. 

 Nota escrita amb llapis que diu: recollit el 22 abril 1936. Pl. St. Jaume. 

 

5E.II-1872 

 1936.04.28. Barcelona 

 Davant Miquel i Josep Badia, assassinats! 

Crida a assistir a l’enterrament dels germans Miquel i Josep Badia, militants de les 

joventuts d’Esquerra d’Estat Català, per protestar contra les provocacions feixistes. 

 Firma: Socors Roig Internacional. Comitè de Barcelona. 

 

5E.II-1873 

 1936.04.28 

 La Joventut d’Esquerra Estat Català, al poble de Catalunya. 

Informa sobre la mort dels germans Miquel i Josep Badia Capell. Hi ha una fotografia 

dels germans. 

 

5E.II-1874 

 [1936.04.28] 

 Al poble de Catalunya. 

Després de l’assassinat dels germans Badia, es denuncia l’ofensiva feixista, la 

negligència de les autoritats de l’ordre públic, etc. 

 Firma: Partit Català Proletari. 

 

5E.II-1875 

 1936.04.29. Barcelona 

Després de l’assassinat dels germans Badia. Als treballadors de Catalunya, 

joventuts obreres i nacionalistes. 

S’ha de lluitar contra la rauxa de crims polítics desfermada en els països ibèrics. Cal 

impedir que el feixisme s’apoderi de Catalunya i d’Espanya. 

Firma: Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes de Catalunya. 
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5E.II-1876 

 1936.04.30 Badalona 

 Manifest als treballadors. 

Manifest dirigit als treballadors per a la festa obrera del dia 1 de maig. Demanen la 

solidaritat a 24 peticions que acompanyen el document. 

Firma: Unió General de Treballadors, Unió Socialista de Catalunya i altres. 

 

5E.II-1877 

 1936.04.30. Badalona 

 Sindicato de la Industria Fabril y Textil de Badalona y su Radio. 

Manifest dirigit als treballadors de la Indústria Febril i Tèxtil, a altres treballadors i al 

poble en general, per denunciar la situació actual d’explotació. Es demana la unió de 

tots i el rebuig dels intermediaris. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1878 

 1936.04. Barcelona 

Los humanitarios y útiles proyectos del Sr. Carpena, juzgados por 19 

personalidades, que, entre otras, son las siguientes: 

Acusen rebut de la carta de Rufino Carpena: Manuel Azaña, Angel Ossorio, José 

Martínez, el ministre d’Instrucció Pública, el ministre de Justícia, l’alcalde de 

Barcelona Aiguader, José Mª Gil Robles i altres. Estan datades entre el 1931 i el 1934. 

Firma: per les còpies, Rufino Carpena Montesinos. 

 

5E.II-1879 

 1936.04. Barcelona 

 Acció Catalana Republicana del Poblet. 

Campanya per la catalanització de la premsa. Reprodueix algunes cartes del mes de 

març dirigides a directors de diaris, on es demana s’hi inclogui algun escrit o secció en 

català. 

 

5E.II-1880 

 1936.04. Badalona 

 Partit Obrer d’Unificació Marxista. Davant la situació política. 

Escrit dirigit a tots els treballadors: per tal que la revolució no sigui una utopia s’ha 

d’aconseguir l’aliança obrera, la unitat sindical, un partit obrer d’unificació marxista 

de Badalona. 

 Firma: el Comitè Local. 

 A l’anvers el mateix full en castellà. 

 

5E.II-1881 

 1936.04. 

 Catalans!! 

 Els estudiants protesten per la prohibició de portar la bandera estelada. 

 Firma: Bloc Escolar Nacionalista. 

 

5E.II-1882 
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 1936.05.10. Barcelona 

 Petició al Parlament de Catalunya. 

Es demana que el Parlament de Catalunya suspengui la vigència de la llei votada el dia 

4 d’octubre de 1934, en la que deixa de confiar a la Universitat Autònoma de 

Barcelona l’administració de les beques universitàries de la Generalitat de Catalunya. 

Dos fulls volanders. 

Firma: diversos ex becaris de la Universitat de Barcelona. 

 

5E.II-1883 

 1936.05.11. Madrid 

 Loterie Nationale Espagnole. La plus importante du Monde. 

Anunci d’un tiratge extraordinari de loteria a favor de la ciutat Universitària de 

Madrid. En francès. Hi ha un mata-segells de l’administració de loteria de Barcelona 

de M. Artigal de Mir. 

 

5E.II-1884 

 1936.05. 

 Assistència Infantil. Residència Internacional de Senyoretes Estudiants. 

Memòria-Estat de comptes. Descriu totes les tasques i ampliacions fetes des de la 

fundació el juliol de 1934 fins al maig de 1936. 

Firma: M. Pallicé, president i C. Escolà, secretària. 

 

5E.II-1885 

 1936.05. Barcelona 

II Congrés Nacional Ordinari de les Joventuts d’Esquerra “Estat Català”. 

Notes aclaridores sobre uns actes d’indisciplina deguts a la data de reunió del Congrés. 

Ara es demana col·laboració per el pròxim II Congrés Nacional Ordinari de les 

Joventuts d’Esquerra Estat Català, que es farà al Teatre Studium els dies 27 i 28 de 

maig. 

 Firma: el Comitè organitzador. 

 

5E.II-1886 

 1936.05. Badalona 

UGT. El Sindicato de Campesinos de la Unión General de Trabajadores al 

pueblo de Badalona. 

Els obrers afiliats al Sindicat de la Terra de la CNT, manifesten la seva voluntat d’unió 

de tot el proletariat, a través de les Centrals Sindicals. 

Firma: la Comisión. 

 

5E.II-1887 

 1936.06.01. Barcelona 

 Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya. 

Invitació per assistir a una conferència de F. Grau i Ros sobre el problema de l’atur 

forçós a Catalunya. 

Firma: Dídac Fernández, secretari. 

 

5E.II-1888 

 1936.06.01 
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 CNT-AIT. Sindicato Único de Servicios Públicos. Sección Limpieza. 

Els treballadors volen aconseguir millores d’ordre moral i una regulació econòmica 

per reduir l’atur i la misèria de molts. 

 Firma: el Comité. 

 

5E.II-1889 

 1936.06.05. 

 CNT-AIT. Sindicato Mercantil de Barcelona. 

El Sindicat Mercantil adherit a la CNT, invita a assistir a l’Assemblea General 

Extraordinària que es farà el dia 5 al local del Sindicat del Transport. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1890 

 1936.06.09. Badalona 

 CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección Panaderos. 

La secció de Forners del Ram de l’Alimentació informa el poble de Badalona que ha 

presentat unes bases a la Patronal per tal de millorar les condicions de treball. 

Amenacen d’anar a la vaga el dia 14 si no s’accepten. La Patronal les rebutja. 

Firma: Comité de huelga. 

 

5E.II-1891 

 1936.06.10. Barcelona 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo del Transporte. Sección Lavadores, 

Engrasadores y Expendedores de gasolina. 

Bases presentades per la Secció per a la regulació del treball dels obrers rentadors. 

Consta de 17 punts. 

Full ciclostilat. 

 

5E.II-1892 

 1936.06.20. Badalona 

 Estat Català de Badalona a la classe treballadora. 

Estat Català es solidaritza amb els companys de la Casa Casacuberta, perquè considera 

justes les seves reivindicacions. 

Firma: el Consell d’Estat Català de Badalona. 

 

5E.II-1893 

 1936.06.22. 

 Principi, desenvolupament i fi del Capitalisme. 

Set lliçons que donarà Andreu Nin del dia 22 de juny al 13 de juliol a l’Ateneu 

Enciclopèdic Popular. 

 

5E.II-1894 

 1936.06.20. 

 1ª Exposició d’Art Popular Valencià a Catalunya. Art “Faller”. 

Exposició de Ninots als soterranis de la plaça de Catalunya, del 20 al 26 de juny. 

 

5E.II-1895 

 1936.06. 
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 Associació de Funcionaris de l’Ajuntament. 

L’Associació de Funcionaris de l’Ajuntament ha assolit millores d’ordre moral i ara 

demanem la equitat econòmica i acabar amb els privilegis. 

 

5E.II-1896 

 1936.06. Barcelona 

 Ajuntament de Barcelona. Conselleria-Regidoria de Cultura. 

S’organitzen cursets de català gratuïts per als funcionaris municipals, durant els mesos 

de juliol i agost. Conté una butlleta d’inscripció. 

Firma: Cristian Cortès, conseller -regidor. 

 

5E.II-1897 

 1936.06. Barcelona 

 ¡Españoles! 

 Escrit en defensa de la Guàrdia Civil. 

 Firma: Cruces de Sangre. 

 

Àlbum 36. 1936 (juliol-setembre). 5E.II-1898 a 5E.II-1963 

 

5E.II-1898 

 1936.07.01. 

 Asociación obrera de la prensa diaria de Barcelona. 

Conté les línies generals en què pot basar-se el projecte de jubilació, invalidesa i 

viduïtat.  

 

5E.II-1899 

 1936.07.03. 

 Foment de la Sardana de Barcelona. 

 Festa de clausura del 3
er

 curset d’ensenyament de ballar sardanes. 

 

5E.II-1900 

 1936.07.03. 

 Sindicato de Comunicaciones. 

 Anunci d’un míting que es farà al Teatre Goya. 

 Firma: por los sindicatos, la Comisión. 

 

5E.II-1901 

 1936.07.11. 

 Centro de Comunicaciones. 

Anunci de la segona conferència que donarà Ricardo Fornells sobre la “Misión 

histórica del Capitalismo. Su substitución.” 

Firma: el Comité Regional del SCU. 

 

5E.II-1902 

 1936.07.15. Barcelona 

 Generalitat de Catalunya. Comissaria General d’Ordre Públic. 
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Escrit dirigit al director d’El Dia Gráfico. Recorda la obligació de sotmetre a la 

censura prèvia totes les informacions, articles i fotos que s’hagin de publicar al diari i 

la presentació d’exemplars per a la seva autorització. 

 Ciclostilat. 

 Firma estampillada de Frederic Escofet, comissari general. 

 

5E.II-1903 

 1936.07.18. 

 Setmana d’Ajut Català. 

 Actes programats per als dies 18, 22 i 25 de juliol. 

 

5E.II-1904 

 1936.07.18. 

 El Partit Obrer d’Unificació Marxista a la classe treballadora. 

És necessari que els treballadors es presentin fortament units després del fracàs del 

Govern Republicà burgès. 

Firma: Comitè Executiu del POUM. El Comitè Executiu de la Joventut Comunista 

Ibèrica. 

 

5E.II-1905 

 1936.07.19 a 26. Barcelona 

 Olimpiada Popular. 

Programa de la Olimpíada Popular que ha de tenir lloc des del dia 19 al 26 de juliol, 

amb la presidència de Lluís Companys i els consellers de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-1906 

 1936.07.19 a 26 

 Poble de Catalunya! 

Escrit dirigit als ciutadans de Barcelona per demanar la col·laboració i també als 

ajuntaments del Front Popular propers a Barcelona. Conté una butlleta d’adhesió a 

l’Olimpíada Popular. 

Firma: el Comitè Organitzador de l’Olimpíada Popular. 

 

5E.II-1907 

 [1936.07] 

 Em plau saludar en nom de Catalunya… 

 Escrit ciclostilat dirigit a diverses nacions del CIO. 

 Versió catalana i versió francesa. 

 

5E.II-1908 

 [1936.07] 

Al poble de Catalunya. A la joventut catalana. 

Crida de la Comissió de Gimnàstica a la joventut, perquè participi en la demostració 

de cultura física que tindrà lloc a l’Estadi de Montjuïc 

 

5E.II-1908 bis 

 1936 

 Ciutadans!! 
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El Comitè de Barcelona del Socors Roig Internacional saluda als atletes i a tots aquells 

que visiten la ciutat amb motiu de l’Olimpiada Popular. Els informa de la necessitat de 

lluitar contra el feixisme i la guerra en totes les seves manifestacions. Fa una crida al 

poble català perquè ingressi a l’organització i col·labori a la lluita antifeixista. Conté 

una butlleta d’inscripció. 

 Firma: el Comitè de Barcelona 

 

5E.II. 1909 

 1936.07.19. 

 Soldados: 

El president del Consell de Ministres firma l’ordre de llicenciar les tropes que han pres 

part en el moviment sediciós. Amb lletra manuscrita diu que s’ha recollit d’un avió a 

Barcelona, el diumenge 19-VII-1936. 

Firma: el ministro de la Guerra, general Pozas. 

 

5E.II-1910 

 1936.07.19. 

 No passareu! 

Poesia d’Apel·les Mestres que va escriure en un moment de perill imperialista que 

avui tornem a combatre. El poeta mor el dia 19 de juliol de 1936 i aquest és el motiu 

pel que la publica el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-1911 

 [1936.07] 

 Camaradas soldados! 

 Crida perquè els soldats lluitin per la defensa de la República. 

 Firma: Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista Ibérica. 

 

5E.II-1912 

 1936.07.19. Barcelona 

 Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 Crida a la vaga general per lluitar contra el feixisme. 

Firma: el Comitè Executiu del POUM. El Comitè Central de la Joventut Comunista 

Ibèrica. 

 

5E.II-1913 

 1936.07.20. Pamplona 

 A los habitantes y guarnición de San Sebastián. 

Crida del general Mola a la guarnició de San Sebastià perquè s’uneixi al moviment. 

Firma: el general Mola. 

 

5E.II-1914 

 1936.07.27. Badalona 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos. 

 Escrit dirigit al poble de Badalona per animar-los a la lluita antifeixista. 

 Firma: el Comité, por la Federación Local. 

 

5E.II-1915 
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 1936.07.28. Badalona 

 Comitè d’Ordre Públic i Circulació de Badalona. 

Passi de lliure circulació a nom de Francesc Rodríguez Clavell, per anar a Lloret de 

Mar i retorn. 

 Firma: el Comitè d’Ordre Públic i Circulació. 

 

5E.II-1916 

 1936.07.30. Badalona 

 CNT-AIT. Sindicato de la Industria Fabril y Textil de Badalona y su Radio. 

Escrit dirigit als treballadors de les seccions de Filats i Teixits, Borres i Buates, 

Tintorers i Ram de l’Aigua, Cordelers i similars. Es demana compenetració i 

disciplina, es dicten normes i recomanacions, que s’allistin a les milícies antifeixistes, 

que s’apuntin al Sindicat respectiu, etc. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1917 

 1936.07.30. Barcelona 

 Extracte d’un solt de “Solidaridad Obrera” 

La CNT, FAI i el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), es defensen de 

l’adjudicació de registres domiciliaris i altres actes que van en contra de l’esperit 

anarquista i la justícia del poble. Hi ha una Comissió d’Investigació que comprovarà 

les denúncies. 

 

5E.II-1918 

 1936.07.30. Barcelona 

 Extracto de un suelto de “Solidaridad Obrera”. 

Versió castellana del full núm. 1916. Escrit amb llapis diu: “recollit d’un avió. 2-Vlll-

36”. 

 

5E.II-1919 

 1936.07.30. Barcelona 

 Extracto de un suelto de “Solidaridad Obrera”. 

 El text és el mateix del full núm. 1917, la tipologia del títol és diferent. 

 Paper de color lila. 

 

5E.II-1920 

 1936.07.30. 

Extracte de consignes acordades per la Federació Local dels Sindicats Únics de 

Barcelona. 

Escrit dirigit als sindicats, comitès de Barcelona, seccions i tots els organismes que li 

són afins. Manifesta que els registres domiciliaris han de portar l’aval de la Comissió 

d’Investigació de les Milícies Antifeixistes. Que els permisos i circulació vagin avalats 

per un organisme oficial. Que hi hagi un ordre revolucionari. “Solidaridad Obrera” 

del 30 de juliol de 1936. 

 

5E.II-1921 

 1936.07.30. 
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Extracto de consignas acordadas por la Federación Local de los Sindicatos 

Únicos de Barcelona. 

Versió castellana del full núm. 1919. 

 

5E.II-1922 

 [1936.07.31] 

El Comité Directivo de la CNT está dispuesto a tratar con la máxima severidad a 

los que realizan actos contra el derecho de gentes. 

Escrit imprès d’un diari que recull les manifestacions de la Federació Local de 

Sindicats Únics dirigida als comitès de barriada, seccions i altres organismes afins per 

denunciar els registres domiciliaris que solament es poden fer amb el permís de la 

Comissió d’Investigació de les Milícies Antifeixistes. 

 

5E.II-1923 

 [1936.07] 

 Militant d’Estat Català. 

Manifest per fixar la posició d’Estat Català i donar orientacions als seus afiliats. 

 

5E.II-1924 

 [1936.07] 

Nota del Sindicato Único del Ramo de Transporte autorizado por el Comité 

Central de Abastos. 

Degut als abusos comesos al port de Barcelona, és necessari que ningú actuï sense el 

segell del Comitè Central de Proveïments. 

Versió castellana i catalana. 

 

5E.II-1924 bis 

 [1936.07] 

 Aliança Obrera. Endavant la vaga general! 

La vaga general revolucionària ha estat un èxit. Continuarà fins que el Comitè de 

l’Aliança Obrera ho ordeni. Per no causar molèsties inútils a la classe treballadora, es 

disposa que els obrers flequers treballin per assegurar el proveïment del pa, que les 

tendes de queviures i mercats estiguin oberts de 7 a 9 del matí, i que funcionin els 

serveis de neteja pública, aigua, gas i electricitat. 

 Firma: Partit Socialista Obrer, Sindicats d’Oposició, i altres. 

 

5E.II-1925 

 [1936.07] 

 Sindicato Obrero de la Industria de Transportes (FOUS). 

Escrit dirigit als xofers, ajudants, carreters i bastaixos d’agències i a la classe 

treballadora en general per manifestar que es solidaritzen amb la vaga. 

 Firma: el Comité, por el Sindicato Obrero de la Industria del Transporte. 

 

5E.II-1926 

 1936.08.01. Barcelona 

 Obreros y campesinos de Aragón y Navarra. 

Manifest per demanar que s’ajuntin a les forces del poble, que organitzin la resistència 

a l’enemic, etc. 
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Firma: Partido Socialista Unificado de Cataluña. 

 

5E.II-1927 

 1936.08.02. 

 Extracto de las consignas del Comité de Abastos. 

Els obrers que no estan amb les armes, que vagin a treballar per aprovisionar els 

companys de Saragossa, els hospitals i les clíniques de Barcelona. 

Versió castellana i catalana. 

 

5E.II-1928 

 [1936.08] 

 Extracto de las consignas del Comité de Abastos. 

 El mateix text del full núm. 1926, però de tipografia diferent. 

 

5E.II-1929 

 1936.08.06 a 22. 

 Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant. 

Bases per al primer concurs general de fotografies. L’exposició serà del 30 d’agost al 

13 de setembre. 

 

5E.II-1930 

 1936.08.10. Barcelona 

 Gran Viatge Popular de Confraternitat Franco-Ibèrica. 

 Viatge d’una setmana organitzat pels Fronts Populars d’Espanya i França. 

 

5E.II-1931 

 1936.08.11. Badalona 

 Comitè d’Ordre Públic i Circulació de Badalona. 

Passi de lliure circulació per a tot Catalunya a nom de Francesc Rodríguez i Clavell, 

funcionari de l’Ajuntament de Barcelona. 

Firma: el Comitè d’Ordre Públic i Circulació. 

 

5E.II-1932 

 [1936.08.12] 

 Per la severitat en la Justícia!! 

Els anarquistes protesten de les atencions que es tenen als enemics del poble per part 

de les autoritats de Madrid i Barcelona. Fa referència a la justícia ja aplicada a Goded i 

Burriel. 

Firma: el Comitè Regional de la CNT, el Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-1933 

 1936.08.14. 

El POUM davant la situació política actual. Els esdeveniments estableixen un 

estat de fet. Un Govern obrer. Reconstrucció econòmica del país en sentit 

socialista. Per una Assemblea Constituent. Els Comitès d’obrers, camperols i 

combatents, expressió de la nova democràcia sorgida de la lluita contra el 

feixisme. 

Escrit dirigit al proletariat ibèric. 
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Firma: el Comitè Executiu del Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-1934 

 1936.08.17. 

 La Internacional. 

 Himne dels treballadors de tots els països. 

 

5E.II-1935 

 1936.08.19. 

 A la opinión pública y a los jóvenes en particular. 

Manifest contra el feixisme, contra les Milícies Permanents. Crida a que la joventut 

ingressi a les Joventuts Llibertàries. 

Firma: Juventudes Libertarias de Gracia. “Rebelde” 

 

5E.II-1936 

 1936.08.20. Barcelona 

 Centre Català Republicà. Districte IV.  

Fan saber que s’ha obert una subscripció per auxiliar els familiars de les víctimes 

caigudes en el moviment feixista. 

Firma: el delegat, Joan Vila. 

 

5E.II-1937 

 1936.08. 20 

 La CNT y la FAI y Cataluña. 

La CNT i la FAI es defensen dient que no són enemics de Catalunya ni de les seves 

llibertats. 

Firma: el Comité Regional de la CNT, el Comité Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-1938 

 1936.08.21. Barcelona 

 Associació de Treballadors de Banca i Borsa. (UGT) 

Amb les Bases aprovades pel Conseller del Treball de la Generalitat de Catalunya, les 

empreses podran satisfer els sous d’acord amb elles. A més també s’ha aconseguit la 

consigna “per la consecució del 100 per 100 d’afiliats” 

Escrit ciclostilat. 

Firma: per la Junta directiva, Muni, president i Nadal, sots-secretari. 

 

5E.II-1939 

 1936.08.23 

CN del T. AI de T. Sindicato Único del Arte Fabril y Textil de Barcelona y sus 

contornos. Sección Ramo del Agua. 

Acords de l’Assemblea del dia 23 d’agost de 1936, celebrada al Cine Martinenc del 

Clot: 

1.-Informe de la Junta. 

2.-Nomenament de la mesa de discussió. 

3.-Com s’ha de regular l’horari en relació a les 40 hores? 

Firma: la Junta de Sección. 
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5E.II-1940 

 1936.08.27. Barcelona 

 ¡Hablan las mujeres! 

Fa referència a les dones que consolen i a les que agafen un fusell, que defensen la 

vida en plena llibertat. Reproduït de Mujeres Libres. 

Firma: Oficina de Propaganda CNT, FAI de Barcelona. 

 

5E.II-1941 

 1936.08.27. Barcelona 

 La dona parla. 

 Versió castellana del full núm. 1939. 

 

5E.II-1942 

 1936.08,27. Barcelona 

 A la mujer Campesina. 

Totes les dones poden ajudar preparant un petit hospital de sang, fent banderetes de la 

Creu Roja, etc. Reproduït de Mujeres Libres. 

 Firma: Oficina de Propaganda CNT, FAI de Barcelona. 

 

5E.II-1943 

 1936.08.27. Barcelona 

 CNT-AIT. Avant amb la Revolució!! 

El passat està enterrat. S’ha de lluitar per un règim de justícia social. Reproduït de 

Tierra y Libertad. 

 Firma: Oficina de Propaganda CNT, FAI de Barcelona. 

 

5E.II-1944 

 1936.08.28. Barcelona 

 CNT-FAI. Què és Revolució? 

Revolució és començar a viure. Necessita doctrines fortament documentades. 

Reproduït de Tierra y Libertad. 

Firma: Oficina de Propaganda CNT, FAI de Barcelona. 

 

5E.II-1945 

 1936.08. Manresa 

 Al pueblo revolucionario. 

Manifest de les Joventuts Llibertàries del Cardoner i Alt Llobregat. Hem de demostrar 

el que volem, el que valem i per sobre de tot la nostra capacitat constructiva i 

administrativa. 

 Firma: el Comité Intercomarcal. 

 

5E.II-1946 

 [1936.08.08] 

Comorera, en el mítin de Valencia, ha insultado a todos los trabajadores 

organizados de Cataluña. 

Escrit dirigit als marxistes, republicans, catalanistes, treballadors de la UGT i CNT. 

Protesta pels insults de Comorera als partits antifeixistes de Catalunya que estan 

lluitant als fronts aragonesos, i també contra Durruti. 
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 Firma: Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-1947 

 [1936.08.08] 

 ¡Ojo a la provocación! 

Protesta pel discurs de Comorera a València contra els treballadors que lluiten contra 

la reacció. Esmenta els dotze companys de les Joventuts Llibertàries assassinats i 

mutilats a la carretera de Cerdanyola pels agents de la provocació al servei de Franco. 

Firma: Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-1948 

 [1936.08.08] 

 Un canalla al servicio de Franco. 

Reprodueix una frase de Comorera al míting de València: “Hemos eliminado a los 

valientes de las carreteras, pero cobardes en los frentes.” Que el poble jutgi a qui s’ha 

d’eliminar. 

Firma: Juventudes Libertarias 

 

5E.II-1949 

 [1936.08.08] 

 Un fascista declarado. 

Reprodueix una frase de Comorera al míting de València: “Empezó la guerra con unas 

cuantas tribus que asaltaban los camiones, diciendo que iban a tomar Zaragoza.” 

 

5E.II-1950 

 [1936.08.08] 

 Un canalla al servicio de Franco. 

Reprodueix una frase de Comorera al míting de València: “Hemos eliminado a los 

valientes de las carreteras, pero cobardes en el frente.” 

 

5E.II-1951 

 [1936.08] 

 UGT. Federació Regional de les Indústries Fabril, Tèxtil i Anexos. 

Escrit dirigit als treballadors tèxtils. Cal prendre les mesures econòmiques necessàries 

per a la producció i distribució per tal que no es paralitzi la indústria fonamental del 

país. Es proposa la constitució d’un organisme econòmic integrat per representants de 

les organitzacions sindicals obreres UGT i CNT, d’una representació de tècnics i 

d’una delegació de la Generalitat de Catalunya. 

Firma: Jordi Benejam, president, i F. Duran Rossell, secretari general del Comitè 

Regional. 

 

5E.II-1951 bis 1 

 [1936 08] 

 Al Proletariat Ibèric. El POUM davant la situació política actual. 

Els esdeveniments estableixen un nou estat de fet. Un Govern Obrer. Reconstrucció 

econòmica del país en sentit socialista. Per una Assemblea Constituent. Els Comitès 

d’obrers, camperols i combatents, expressió de la nova democràcia sorgida de la lluita 

contra el feixisme. 
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 Firma: el Comitè Executiu del Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-1951 bis 2 

 [1936.08] 

 Al proletariado Español. El POUM ante la situación política actual. 

 Versió castellana del full 5E.II-1951 bis 1. 

 

5E.II-1952 

 1936.09.11. 

 El 11 de setembre del 1714 i la guerra antifeixista d’avui. 

Text taquigràfic de la conferència pronunciada per ràdio en nom de la CNT i de la 

FAI, el dia 11, a les vuit del vespre. 

Firma: Jacint Toryho. 

 

5E.II-1953 

 1936.09.11. 

 Festes Populars a profit de les víctimes del feixisme. 

Programa de les festes populars dels dies 11, 12 i 13 de setembre de 1936, 

organitzades per la Conselleria de Defensa, Secció Festivals i altres. 

 

5E.II-1954 

 1936.09.13. Barcelona 

 Teatre del Liceu. 

Invitació per a un concert de l’orquestra Pau Casals, en honor dels caiguts per la 

llibertat i per ajudar als que lluiten. 

 

5E.II-1955 

 1936.09.17. 

 Fructidor. 

Anuncia la sortida del setmanari Fructidor adherit al Partit Republicà d’Esquerra, pel 

proper dia 17. 

 

5E.II-1956 

 1936.09.19. Badalona 

 Centre Català d’Esquerra Republicana. 

Informa d’una circular rebuda en la que es demana acollir a casa els infants de les 

víctimes del feixisme. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-1957 

 1936.09.24. Madrid 

 ¡Pueblo de Madrid. ¡Hoy más que nunca, el fascismo no pasará! 

 Es demana tot l’esforç per defensar Madrid i fer-lo inexpugnable. 

Firma: la Comandancia del 5º Regimiento. El Comandante-jefe, Enrique Lister. 

 

5E-ll-1958 

 1936.09.25. 

 La Prensa Obrera dice… Las Cajas de Ahorro. 
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Les organitzacions obreres estan a favor de les Caixes d’Estalvis. Es demana que no es 

retirin més diners que els que es necessitin. Publicat a Solidaridad Obrera, i reproduït 

a la premsa de Barcelona. 

A l’anvers, el mateix text en castellà. 

 

5E.II-1959 

 1936.09.30. 

Bases de Trabajo aprobadas por la sección de Modistería de los Sindicatos del 

Vestir de la CNT y UGT. 

Les bases van ser aprovades el dia 30 de setembre de 1936. 

Firma: por el Sindicato Único del Vestido, el Comité CNT. Por el Sindicato del 

Vestido, el Comité UGT. 

 

5E.II-1960 

 1936.09. Sallent 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos de Sallent. 

La Confederació Nacional del Treball accepta la responsabilitat de saber estructurar 

l’economia i el treball en l’avenir. 

Versió castellana i catalana a doble columna. 

Firma: Federación Local de Sindicatos Únicos. 

 

5E.II-1961 

 1936.09. Barcelona 

 Ateneu Obrer de Barcelona. 

Curs 1936 -37. Ensenyaments tècnics professionals per a obrers mecànics, fusters, 

paletes, guixaires, etc. Idiomes, música, tenidoria de llibres, etc. Peritatge industrial i 

estudis de mestre obrer. Preparació dels alumnes que vulguin examinar-se a l’Escola 

Industrial de Terrassa. 

 

5E.II-1962 

 [1936.09] 

 UGT. A tots els treballadors. 

Crida a normalitzar les tasques de producció, per a benefici dels que lluiten en el front 

i també dels que treballen a la fàbrica, als tallers o al camp. Es demanen millores 

laborals. 

 Firma: el secretariat. 

 

5E.II-1963 

 [1936.09] 

CNT-AIT. Sindicato Único del Arte Fabril y Textil de Barcelona y sus contornos. 

Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 

La Junta Central, identificada amb l’exposició del Comitè Regional, considera 

utilitzar-la com a manifest a fi que tots els obrers i obreres coneguin el criteri de la 

nostra organització. 

Firma: la Junta Central. 

 

Àlbum 37. 1936 (octubre-novembre). 5E.II-1964 a 5E.II-2014 bis 
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5E.II-1964 

 1936.10.01. Badalona 

 UGT-UHP. Sindicat Fabril, Textil i Annexes de Badalona i el seu Radi. 

Crida a la unió en front del feixisme per aconseguir una societat sense classes. Que la 

producció a les fàbriques cada dia sigui millor. Que no faltin les robes necessàries per 

lluitar contra el fred. Desmentir aquells que diuen que la concòrdia entre els 

treballadors no és possible, etc. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-1965 

 [1936.10.01] 

Los propios organismos surgidos de la Revolución han superado el Parlamento 

del 16 de febrero. 

S’ha decidit per l’actual Govern que el Parlament es reuneixi a Madrid el dia 1 

d’octubre. Es una contradicció perquè el país ha canviat després del 19 de juliol, i la 

Cambra del 16 de febrer és un organisme mort. Ara cal una Assemblea Constituent 

integrada per representants dels comitès d’obrers, pagesos i combatents. (de La 

Batalla, órgano del POUM). 

 

5E.II-1965 bis 

 [1936.10] 

 CNT-AIT. Sindicato de las Industrias del Papel y Artes Gráficas. 

 Convocatòria a una Assemblea General Extraordinària al Teatre Còmic. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-1966 

 1936-10.05. Barcelona 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. 

Crida als treballadors perquè no abandonin la feina el dia 6 d’octubre. No és temps de 

festes sinó de multiplicar la producció. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-1967 

 1936.10.06. Badalona 

 Juventudes libertarias de Badalona. 

Escrit dirigit als treballadors i als joves de Badalona perquè s’interessin per la cultura 

pensant en el futur. També a les dones. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-1968 

 1936.10.06. Barcelona 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. 

La Federació Local convoca al Sindicat Únic de Funcionaris Municipals i al Sindicat 

Únic de Serveis Públics, a una Assemblea al Teatre Olímpia, per decidir on han de 

pertànyer els funcionaris municipals de Barcelona. 

Firma: por la Federación Local de Sindicatos Únicos, el Comité. 

 

5E.II-1969 
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 1036.10.06. 

 La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya al poble Català. 

El 6 d’octubre demostra que el problema nacional i el problema social són una mateixa 

cosa i es fonen en la suprema síntesi de les reivindicacions humanes. És un esperit i 

una idea. 

 

5E.II-1970 

 [1936.10] 

 Al pueblo. 

Escrit dels joves llibertaris desencantats al poble, en nom de l’ideal de l’anarquia. 

 Firma: Grupo ácrata, Quijotes del ideal. 

 

5E.II-1971 

 1936.10.08. 

 CNT-AIT 

 Teatre Olímpia. 

Programa del festival a benefici de les víctimes del feixisme, milícies antifeixistes i 

hospitals de sang. 

 

5E.II-1972 

 1936.10.10. 

 Teatro Olympia. 

 Programa del festival benèfic de la Creu Roja Espanyola. 

 

5E.II-1973 

 1936.10.16. Barcelona 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. 

Escrit dirigit a tots els treballadors i poble en general, per animar en la lluita i 

aconseguir la victòria final, sense estalviar sacrificis i units perquè la guerra ens afecta 

a tots. 

 Firma: el Comité. 

A l’anvers: Consignas de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. 

 

5E.II-1974 

 1936.10.18. 

¡S’ha de treballar intensament! Diuen la Confederació Nacional del Treball i la 

Federació Anarquista Ibèrica al proletariat espanyol. 

Text íntegre del discurs del camarada Jacint Toryho, en nom de la Federació 

Anarquista Ibèrica, pronunciat al Teatre Olympia el dia 18 d’octubre de 1936. 

 

5E.II-1975 

 1936.10.20. Gavà 

 Boletín de Información. Contestando al cuestionario. 

Es pregunta sobre: Posició geogràfica del poble o ciutat. Moviment social i 

revolucionari. Situació econòmica. Relacions econòmiques. Estat general de 

queviures. Consideracions sobre l’avenir. 

Dos fulls ciclostilats. 
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5E.II-1976 

 1936.10.20. Barcelona 

 Ateneu Enciclopèdic Popular. Secció de Ciències. 

 Programa del curset de 6 lliçons sobre els gasos de guerra. 

 

5E.II-1977 

 1936.10. 20. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato Único Regional de Comunicaciones. 

Les Juntes de Secció de Comunicacions de Barcelona convoquen a una Assemblea per 

el dia 23. 

 Firma: Las Juntas de Sección. 

 

5E.II-1978 

 1936.10.23. Barcelona 

 Banca, Borsa i Estalvi. 

Acord adoptat per la Federació Local dels diferents Sindicats sobre l’impost d’utilitats. 

Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-1979 

 1936.10.24. 

 Casal d’Estat Català del Clot. 

Programa de la sessió cultural de Cinema Amateur a benefici dels hospitals de sang.  

 

5E.II-1980 

 1936.10.24. 

 El crimen fue en Granada. A Federico García Lorca. 

 Poesia d’Antonio Machado. 

 Reproduït de Las Notícias del dia 24 d’octubre de 1936. 

 

5E.II-1981 

 1936.10.29. 

 Associació de treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT. 

Invita a seguir les consignes donades, evitar polèmiques i treballar en la reraguarda. 

Full ciclostilat. 

 Firma: per la Junta Directiva, J. Muni, president, i J. Barba, secretari general. 

 

5E.II-1982 

 [1936.10.30] 

 La mascota de la revolució. El més petit de tots. 

 Himne poesia. 

 

5E.II-1983 

 1936.10. Barcelona 

 Camaradas metalúrgicos. UGT. Comités de Control. 

 Informa sobre la importància dels comitès de control en la indústria. 

 Firma: por el Sindicato Metalúrgico UGT, el Comité. 

 

5E.II-1984 
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 1936.10.30. 

 Sindicato Único de la Distribución (antes Mercantil). 

El comitè d’enllaç de viatjants, corredors i comissionistes invita a anar al míting del 

Teatre Escola del carrer Consell de Cent 230. 

 

5E.II-1985 

 1936.10 30. La Roda 

 La Confederación Nacional del Trabajo, por los pueblos de la Mancha. La Roda. 

Breu història del poble de La Roda situat a 36 km. d’Albacete, i la seva reacció 

després del 19 de juliol. 

Firma: Jerónimo Valenzuela Esquerdo (Liberto Ortas). 

 

5E.II-1986 

 [1936.10] 

 Los anarquistas. 

 Poesia de Virgilio G. Igualada. 

Firma: Comisión de Propaganda del Comité Regional del Centro. Grupo Igualada. 

Columna España Libre. 

 

5E.II-1987 

 1936.11.03. Badalona 

 Conselleria de Defensa de Badalona. Secció Circulació. 

Permís de circulació a nom de Francesc R. Clavell i cinc acompanyants, per anar a 

Llinars del Vallès per assumptes familiars, amb el cotxe número 21163 B. Vàlid per al 

dia 4 de novembre de 1936. 

Firma: il·legible. Tampó de les milícies antifeixistes de Badalona, comissió de guerra. 

 

5E.II-1988 

 [1936.11] 

Permís d’arma a favor d’en Francesc R. Clavell controlat per Esquerra 

Republicana de Catalunya Badalona. 

Firma: per la Joventut d’E. R. de C.: tampó de l’Alcaldia Constitucional de Badalona, 

tampó del Comitè de Salut Pública de Badalona, tampó de la Joventut d’Esquerra R. 

de Catalunya de Badalona. 

 Full ciclostilat. 

 

5E.II-1989 

 [1936.11. Badalona] 

 Joventut d’Esquerra Republicana de Catalunya. Badalona. 

 Control d’arma a favor d’en Francesc R. Clavell. L’arma és un revòlver. 

Firma: per la joventut: tampó de la joventut d’Esquerra R. de Catalunya de Badalona. 

Pel comitè: Comitè d’Ordre Públic i Circulació de Badalona. I també un tampó del 

Sindicato Textil y Fabril de Badalona. CNT. AIT. 

 

5E.II-1990 

 1936.11.07. 

 El Cónsul General de la URSS en Cataluña Vladimir Antonov-Ovseenko. 
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Invitació per assistir a la recepció commemorativa de l’Aniversari d’octubre, al 

Consolat General el dia 7 de novembre. 

 

5E.II-1991 

 1936.11.07. 

 Antonov-Ovseenko, Cònsol de la URSS, que honora la nostra ciutat. 

Fotografia a l’anvers. Al revers frases de Lleó Trotski, Curzio Malaparte i Lenin 

dedicades a Antonov Ovseenko. 

 

5E.II-1992 

 1936.11.07. 

 Contra el feixisme i la guerra imperialista! 

Escrit en la commemoració del 19 aniversari de la Gran Revolució russa. Es promet 

lluitar per implantar una societat sense explotadors, lliure i culta. 

 Firma: PSUC, Cèl·lula de l’Hotel Colom, Radi XI. 

 A l’anvers el mateix text en castellà. 

 

5E.II-1993 

 1936.11.07 

 XIX Aniversari de la Gran Revolució que donà vida a la URSS. 

Escrit dirigit al poble català recordant la gesta del poble soviètic que els va permetre 

reconstruir el país sobre bases noves i assolir una pàtria socialista. 

 Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya i Unió General de Treballadors. 

 

5E.II-1994 

 1936.11.08. 

 La commemoració del 19è aniversari de la Revolució russa. 

S’invita el poble de Catalunya a assistir a la manifestació del diumenge dia 8 per 

demostrar la confiança en els treballadors de tot el món i en el poble soviètic. 

 

5E.ll-1995 

 1936.11.12. Sesa 

 Sesa por el frente. 

El poblet de Sesa de 800 habitants ha enviat al front, quatre voluntaris i dotze soldats. 

Gregorio Peña ha mort al front de Thierz. Era de Sesa. Han estat al poble de Sesa en 

viatge de propaganda de guerra: l’escriptor rus Ehrenburg, l’escriptor francès Tristà 

Tzara, Federico Urales de la CNT, Cussó de la UGT i Jaume Miravitlles, comissari de 

propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-1996 

 1936.11.12. Huerto 

 La colectividad de Huerto. 

El poble de Huerto, de 800 habitants, ha creat una economia en la que vells, vídues i 

famílies nombroses tenen la vida quotidiana assegurada. 

Llista de milicians, voluntaris i soldats que lluiten al front. 

 

5E.II-1997 

 1936.11.13. Pompenillo 
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 El guerrillero rojo. 

Saludo de la columna de aviación a los pueblos soviéticos. Lista de honor de la 

columna de aviación. A todas las Milícias del frente Sur de Huesca. Firma: Arturo 

Cusó, del PSU y de la UGT. Dos frases de Tchapáiev. 

 

5E.II-1998 

 1936.11.15. 

 Circuit de Montjuic. 

Programa de curses de bicicletes, motos i cotxes d’esport i d’esprint organitzades per 

el Socors Roig Internacional S.C. 

 

5E.II-1999 

 1936.11.15. 

 El Socors Roig Internacional als Antifeixistes Barcelonins. 

Notifica l’aplaçament per al dia 15 de les curses que s’havien de celebrar per les 

víctimes del feixisme. 

 

5E.II-2000 

 1936.11.15. 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya al Poble Català. Madrid exigeix ajut de 

Catalunya. 

Crida per ajudar a Madrid en la cinquena ofensiva del feixisme internacional. La crida 

es fa als treballadors, als obrers, a les dones, als camperols, etc. Firma: Partit Socialista 

Unificat de Catalunya. Comitè Central. 

 

5E.II-2001 

 1936.11.17. 

 Associació de treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT. 

Convocatòria a un acte d’afirmació sindical i revolucionària, al local del Gran Price. 

Full ciclostilat. 

Firma: per la Junta Directiva, Josep Muní, president, i Jaume Barba, secretari general. 

 

5E.II-2002 

 1936.11.18. Barcelona 

FAI. Juventudes Libertarias del Distrito V, a las juventudes del Distrito V. 

Crida a la joventut perquè s’apuntin a les joventuts llibertàries amb desig de cultura i 

emancipació. 

Firma: el Secretariat. 

 

5E.II-2003 

 1936.11 (abans del dia 19) 

 Los presos antifascistas a Durruti. 

 No hi ha més text. 

 

5E.II-2004 

 1936.11 (abans frl dia 19) 

 Durruti protesta de que 15.000 revolucionarios estén en la cárcel. 

 No hi ha més text. 
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5E.II-2005 

 1936.11.22 Barcelona 

 FIJL-FAI. Las Juventudes Libertarias a la opinión antifascista. 

Escrit amb motiu de l’assassinat de Durruti. Crida a la venjança i l’aniquilació del 

feixisme assassí. Hi ha una foto de Durruti. 

Firma: Redacción y administración de RUTA. Comité Regional de JJ.LL. de Cataluña. 

Federación Local de JJ. LL. de Barcelona. 

 

5E.II-2006 

 1936.11. 

 CNT-AIT-FAI. ¡Ha muerto Durruti! 

Convoca per anar a l’estació a rebre el cos de Durruti que s’enterrarà a Barcelona. 

Firma: el Comité, por la Federación Local de Sindicatos Únicos. 

 

5E.II-2007 

 1936.11.26. Barcelona 

 Associació de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT 

Escrit dirigit a tots els afiliats perquè s’esperen molts refugiats de Madrid i demanen 

allotjament i manutenció per a ells, als que puguin fer-ho. També es demana treball 

voluntari i esforç econòmic. 

Full ciclostilat. 

Firma: per la Junta Directiva, Josep Muni, president, i Jaume Barba, secretari general. 

 

5E.II-2008 

 1936.11.26. Cervera 

 Emissora CNT-FAI. Radio Cervera. 

Inauguració de l’emissora CNT-FAI, al servei de la causa antifeixista. Programa de la 

inauguració. 

 

5E.II-2009 

 1936.11. 

 Madrid! UGT. Com cal ajudar a Madrid. 

Es poden trametre queviures. Formar comissions d’allotjament per a famílies 

refugiades de Madrid. Mobilitzar mitjans de transport per evacuar vells, dones i 

criatures de Madrid. 

Firma: el secretariat de Catalunya de la Unió General de Treballadors. 

 

5E.II-2010 

 1936.11. 

 Manifesto of catalan intellectuals. 

Manifest dels intel·lectuals catalans dirigit a tot el món denunciant la situació del país 

en la que es neguen els drets més elementals individuals i col·lectius. Demanen una 

solidaritat activa i assistència moral en nom de tots els que sofreixen. Hi ha una llarga 

llista de noms i també entitats. També fotografies d’infants morts per bombardeig. 

 

5E.II-2011 

 1936.11. 
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El secretariat femení del POUM a totes les dones que treballen en la Dependència 

Mercantil. 

Crida a les dones que estan disposades a treballar sense descans en totes les tasques 

que imposa la guerra i la revolució. 

Firma: el Comitè del Secretariat Femení del POUM. 

 

5E.II-2012 

 1936.11. 

 Comitè d’ajut als infants dels associats. CADCI-UGT. 

El Consell Directiu del CADCI-UGT, ha creat aquest comitè per socórrer, degudament 

controlats, als fills dels seus associats que lluiten al front. 

 

5E.II-2013 

 1936.11. Alberique (València) 

 El Canto y el Clamor de España. 

Dedicat a Rússia, Mèxic i a totes les nacions d’Europa i del món. L’autor és Julio 

Menéndez García. Hi ha un tampó amb el nom de Julio Menéndez García, jefe de 

Correos, Alberique (València). Una nota en la que l’autor autoritza al “Socorro Rojo 

Internacional” i a la “Junta Central de Socorros”, en el seu benefici, l’edició i 

l’enregistrament. 

 

5E.II-2014 

 [1936.11] 

 CNT-FAI 

 ¿Qué podrás decir tu? 

Escrit dirigit als joves que porten una vida regalada i no s’han assabentat que portem 

quatre mesos de guerra, de sofriment, de fam etc. 

Firma: oficinas de propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2014 bis 

 [1936.11] 

 ¡A la juventud trabajadora de toda Cataluña! 

Anima a defensar Madrid, ajudar als combatents que lluiten a Madrid, demanen armes 

per atacar Aragó. 

Firma: el Comité ejecutivo de la Juventud Comunista Ibérica (POUM). 

 

Àlbum 38. 1936 (desembre). 5E.II-2015 a 5E.II-2064 

 

5E.II-2015 

 1936.12.01. 

Discurso pronunciado por Angel Pestaña, en la sesión del Congreso celebrada en 

Valencia el dia 1 de diciembre de 1936. 
En la 1ª plana en color: un personatge amenaçat amb baionetes i canons, sobre una 

creu gamada. I les paraules: disciplina, mando único i partido sindicalista. 

 

5E.II-2016 

 1936.12.04. 

 CNT-AIT 



 

 

| 292 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Gran Mítin. 

Anunci d’un míting al Gran Price organitzat per la Secció de Banca, Borsa i Estalvi 

del Sindicat Únic de la Distribució. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2017 

 1936.12.05. Barcelona 

 1ª Jornada de la Nova Economia. 

Invitació. Organitza la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2018 

 1936.12.05. Barcelona 

 1ª Jornada de la Nova Economia. 

Conclusió: reprodueix una frase dels conferenciants Josep Giménez, Estanislau Ruiz i 

Ponseti, Joan P. Fàbregas i Lluís Companys. 

 

5E.II-2019 

 1936.12.06. Paris 

 França i nosaltres. 

Anunci en un diari francès no identificat, del míting que tindrà lloc a París el dia 6 de 

desembre al velòdrom d’hivern en el que participaran Companys, Cortès i Vidiella. 

 

5E.II-2020 

 [1936.12.07. Tarragona] 

 Santos en la Rambla. 

Escrit dirigit al poble de Tarragona i a la opinió en general. Protesten perquè en cases 

de feixistes que ara són centres d’esquerra encara tenen sants i figures de Crist penjant 

a les parets. També perquè en la reraguarda es porta una vida massa alegre i dissoluta i 

valdria més gastar els diners en hospitals, ajuda als que sacrifiquen la seva vida, etc. 

 Firma: el Comité de Juventudes Revolucionarias. 

 

5E.II-2021 

 1936.12.08. 

 POUM. 

Anunci d’un gran míting presidit per Rovira, comissari polític del POUM als fronts 

d’Aragó, al Gran Price. 

 

5E.II-2022 

 [1936.12] 

 Treballadors: 

Frase: ensems que s’empresona els militants del POUM, el Govern de la Generalitat 

acorda indemnitzar els propietaris. 

 

5E.II-2023 

 [1936.12] 

 Frase… 

El qui digui que els homes del POUM, els empresonats en temps de la Dictadura, els 

insurrectes del 6 d’octubre, els perseguits del bienni negre, els lluitadors del 19 de 
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juliol i de les jornades de maig, són espies de Hitler, Mussolini o Franco, escopiu-li el 

rostre, que és un provocador a sou de la reacció. 

Firma: POUM. 

 

5E.II-2024 

 1936.12.11. Badalona 

 CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de la Construcción de Badalona y su radio. 

Manifest dirigit al poble de Badalona demanant la cooperació a l’Ajuntament, en el 

que fa referència a la municipalització de l’habitatge. 

Firma: la Junta Central. 

 

5E.II-2025 

 1936.12.11. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de elaborar Madera en Barcelona. 

Escrit dirigit als companys de control de La Veu de Catalunya, perquè facin publicitat 

dels treballs que porta a terme el Sindicat Únic del Ram de la Fusta, pel triomf de la 

revolució llibertària. 

 Full ciclostilat. 

Firma: hi ha un tampó: Sindicato del Ramo de la Madera y Anexos de Barcelona y sus 

contornos. CNT. 

 

5E.II-2026 

 1936.12.14. Madrid 

 Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 

Manifest dirigit al proletariat de tots els països del món. Els diplomàtics i estadistes 

s’han reunit a Ginebra. Allí Álvarez del Vayo, ministre d’Estat, ha denunciat els actes 

criminals comesos contra el Govern legalment constituït, i també la conducta feixista 

dels governs d’Itàlia, Alemanya i Portugal. La resposta és mediació i filantropia. La 

filantropia de la Societat de Nacions molt bé, però la mediació ha de ser la de la classe 

treballadora. 

Firma: Comité Peninsular. Comité de Propaganda. 

 

5E.II-2027 

 1936.12.15. Barcelona 

 Associació de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. (UGT) 

Convocatòria a un míting al Gran Price, organitzat per la Unió General de 

Treballadors i el Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

 Full ciclostilat. 

 Firma: la Junta directiva. 

 

5E.II-2028 

 1936.12.16. Barcelona 

 Davant d’una greu situació. 

Els dirigents del PSUC han provocat una crisi del Govern de la Generalitat en 

moments molt greus, i com que hi han barrejat la Unió General de Treballadors, 

aquests es defensen. 

 Firma: diversos responsables d’organitzacions de la UGT. 
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5E.II-2029 

 1936.12.20. 

 Festival homenatge a la dona a profit dels infants refugiats. 

 Programa. 

 

5E.II-2030 

 1936.12.21. Barcelona 

 Associació de treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. (UGT). 

Escrit dirigit als afiliats per demanar col·laboració econòmica i així poder ajudar als 

orfes de la guerra, als refugiats, a les organitzacions sanitàries, facilitar roba d’abric als 

milicians, etc. 

Full ciclostilat.  

Versió castellana al revers. 

Firma: Josep Muni Sala, president, i Jaume Barba i Claramunt, secretari general. 

 

5E.II-2031 

 1936.12.23. Badalona 

Sindicato Único del Ramo de Alimentación. CNT-AIT. Sección Panaderos al 

pueblo de Badalona. 

 Avisa de que la suposada falta de pa és una alarma sense fonament. 

 Firma: la Junta 

 

5E.II-2032 

 1936.12.23 

 Un plan de provocación contra el POUM. 

Primer la difamació i la calúmnia, segon la eliminació governamental i tercer 

l’aniquilament físic. Si se’ns porta a una lluita criminal, hi respondrem dignament. (de 

La Batalla del 23 de desembre de 1936). 

 

5E.II-2033 

 1936.12.24. Vilanova i la Geltrú 

 Al Poble. 

L’economia del poble ha canviat degut a les circumstàncies de la guerra. S’ha creat un 

desnivell que obliga a una reducció de les despeses i revisar els ingressos. En l’escrit 

es detallen els canvis. 

Firma: la Federació de Sindicats Únics CNT, el Consell Local de Sindicats UGT, el 

Sindicat de Treballadors Agrícoles (adherit a la Unió de Rabassaires). 

 

5E.II-2034 

 1936.12.26. 

 La cuestión de los abastecimientos. Un paso atrás. 

La Conselleria de Proveïments havia elaborat un projecte sobre el monopoli del 

comerç interior i exterior que el nou conseller Comorera ha desmuntat restablint el 

comerç lliure (diario del POUM, La Batalla, del 26 de desembre de 1936). 

 

5E.II-2035 

 1936.12.26. Barcelona 

 Comitè Central d’Ajut als Refugiats de Catalunya. 
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Anunci d’una conferència per a la unificació de l’obra d’ajut als refugiats de guerra. 

Es tractaran els temes d’allotjament, subsistències, sanitat, expedicions a l’estranger, 

mitjans econòmics i propaganda. La conferència tindrà lloc el dia 10 de gener proper. 

 

5E.II-2036 

 1936.12.27. 

 POUM 

 Anunci d’un míting a l’Olímpia el diumenge 27 de desembre. 

 

5E.II-2037 

 1936.12.28. Barcelona 

 A tots els treballadors mercantils. 

Tracta de la fusió del Sindicat Mercantil de Barcelona (UGT), l’Associació de la 

Dependència Mercantil (UGT), i la Unió Ultramarina (UGT). 

Firma: per la Unió Ultramarina, Ángel Álvarez, president, i Josep Roig, secretari. Per 

l’Associació de la Dependència Mercantil, Ceferí Barbero, president i Josep Llorca, 

secretari. Pel Sindicat Mercantil de Barcelona, Josep Martí, president, i Carles Vilella-

Niqui, secretari general interí. 

 

5E.II-2038 

 [1936.12.30] 

 Cap d’Any a les trinxeres! Pel sopar del milicià que lluita al front! 

Demanen donatius a través del Socors Roig del POUM i el Secretariat Femení del 

POUM. 

 

5E.II-2039 

 1936.12. Barcelona 

 Socors Roig Internacional. Delegació del Poblet. 

Es demana a la dona del Poblet que confeccioni suèters, mitjons, passamuntanyes, etc. 

per als milicians del front de Madrid. Se’ls facilita la llana. 

 

5E.II-2040 

 1936.12. 

 Treballadors UGT. Ha estat creat l’exèrcit del poble! 

Aquest exèrcit és diferent, ha sorgit del poble i amb disciplina, però una disciplina 

voluntària, una disciplina antifeixista. S’han de treure els prejudicis antimilitaristes. 

 

5E.II-2041 

 1936.12. Barcelona 

 Ciudadanos. 

Anuncia una conferència de Vicente Hernández Rizo organitzada per la Cooperativa 

Española de Casas Baratas “Pablo Iglesias”. El tema és sobre les finques urbanes. 

 

5E.II-2042 

 [1936.12] 

 CNT-FAI. Milícias Antifascistas. Columna Durruti-Cuartel General. 

 Es demana venjança per la mort de Durruti. 

 Firma: el Comité de la Columna. 
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5E.II-2043 

 [1936.12] 

 Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

Escrit dirigit als homes de bona voluntat i al poble en general per denunciar que 

l’esperit de la reraguarda no és fidel al de l’avantguarda. La Revolució ha de respondre 

als interessos generals del poble i no als d’un partit o casta. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2044 

 [1936.12] 

Associació de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT. Secretariat Cultural 

(Secció Artística). Teatre Proletari. 

Es notifica que l’artista proletari Erwin Piscator està a Barcelona i podria ajudar a una 

representació de teatre proletari. Es demana la col·laboració d’actors del nostre grup 

per poder representar una obra de masses. 

 Firma: Secretariat Cultural. 

 

5E.II-2045 

 [1936.12] 

 El POUM i la crisi de la Generalitat. 

Es considera que la revolució perd posicions i es demana un Govern Obrer i 

Camperol. Que els governs de la Generalitat i de València estan en crisi. S’anuncia 

que es defensarà la posició del POUM el dia 9 al Gran Price. 

 

5E.II-2046 

 [1936.12] 

 CNT-UGT. Consell de l’Escola Nova Unificada. 

 Papereta d’admissió a l’Escola Nova Unificada. 

 

5E.II-2047 

 1936.12. Barcelona 

 Club del Llibre. Torneig d’Escacs. 

Programa del Torneig d’Escacs que tindrà lloc durant el mes de gener de 1937. També 

una conferència de Siegfried Bosch sobre el Concepte del torneig en la tècnica de 

l’amor cortès medieval. Butlleta d’inscripció. 

 

5E.II-2048 

 1936.12. 

 El Socors Roig Internacional l’única organització d’ajuda antifeixista. 

El Socors Roig Internacional, després de catorze anys de lluita i de formació, fa una 

crida per tal d’unir i ser més eficaç en la lluita antifeixista. Butlleta d’inscripció. 

 

5E.II-2049 

 [1936.12] 

PSUC-UGT. El Partit Socialista Unificat de Catalunya i la Unió General de 

Treballadors. 
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Escrit dirigit al poble de Catalunya on es planteja la crisi del Govern de la Generalitat 

de Catalunya que no representa l’esperit actual del país i es veu impotent per dirigir-lo. 

Un govern veritable només es pot formar amb la UGT i la CNT, l’Esquerra 

Republicana i la Unió de Rabassaires. 

Firma: Comitè Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya, i el Secretariat de 

Catalunya de la Unió General de Treballadors. 

 

5E.II-2050 

 [1936.12] 

PSUC-UGT. El Partido Socialista Unificado de Cataluña y la Unión General de 

Trabajadores. 

Versió castellana del full núm. 2049. 

 

5E.II-2051 

 [1936.12] 

 Diplomáticos en el Madrid rojo. Acusaciones de un testigo presencial. 

El cònsol de Noruega Fèlix Schlayer, escriu un llibre sobre les seves experiències en el 

Madrid roig. “Diplomático en el Madrid Rojo” Editorial F. A. Herbig. Milers de 

persones demanant auxili a les ambaixades estrangeres, persones innocents vilment 

assassinades pels Consells de Guerra del Poble que per pròpia voluntat s’organitzaven 

en els barris de Madrid: de finals de juliol a mitjan desembre es van assassinar cada nit 

a Madrid de 100 a 300 persones, etc. Redactor responsable: presidente Heinrich 

Kessemeier, Hamburgo 13. 

 

5E.II-2052 

 [1936] 

 ¡Trabajadores! 

 Recomana llegir Mundo Obrero. 

 

5E.II-2053 

 [1936] 

 ¡Obreros! 

 Recomana llegir Mundo Obrero. 

 

5E.II-2054 

 [1936] 

 Sindicato Único del Ramo del Transporte. 

Escrit dirigit al comerç de l’Eixample per oferir els seus serveis al comerç en general. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2055 

 [1936] 

Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Badalona a l’opinió pública de la 

nostra ciutat. 

Demanen que el Partit faci pública una manifestació decantant-se cap als partits de 

classe. Lluitarem perquè les esperances del poble no defalleixin i puguin fer-se realitat 

aviat. 

Firma: Ricard Farriol, Pere Ferrés, Vicens Bertran i altres. 
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5E.II-2056 

 [1936] 

 Bulo. 

Dibuix signat per A. Ros, XXXVI. Frase: el bulo solo asusta al mismo pusilámine que 

lo creó. 

Firma: segell del Sindicato Único de la Industria del Arte Fabril y Textil de Barcelona 

y sus contornos. 

 

5E.II-2057 

 [1936] 

 Catalans! Per Catalunya! 

 Es demana ingressar a Estat Català. 

 Firma: Casal del Districte IV. 

 

5E.II-2058 

 [1936] 

 A Catalunya ho volem tot en català. 

 Firma: Estat Català. 

 

5E.II-2059 

 [1936] 

 A totes les joventuts d’Esquerra donem el crit d’atenció. 

 Alerten que les dretes s’organitzen amb milícies feixistes. 

 Firma: per la Junta, Josep Soler, Eduard Agustí, Isidre Eroles i altres. 

 

5E.II-2060 

 [1936] 

 Sindicato Único del Ramo de Laborar Madera de Barcelona. CNT-AIT 

Crida a organitzar-se perquè així es podrà respondre als atacs que vinguin de fora. Ara 

s’ha aconseguit la setmana de 44 hores en una fàbrica i s’ha de seguir lluitant perquè 

sigui una realitat a tot el ram, etc. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2061 

 [1936] 

 Crec que el Partit ha d’afrontar… 

Full incomplet ciclostilat, falta el començament. Fa referència a una persona del PNRE 

contrària a una possible fusió amb l’Esquerra. Abans hi ha d’haver una transformació i 

renovació de valors. 

 Dos fulls. 

 

5E.II-2062 

 [1936] 

El Comitè Català Pro Esport Popular, a la Joventut Esportiva de Catalunya. 

El Comitè Català pro Esport Popular, organitzador de l’Olimpiada Popular, demana 

que es participi en la desfilada antifeixista que es farà el dia 13, diumenge, fins a 

l’Estadi de Montjuïc. 
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5E.II-2063 

 [1936.12] 

 Patriota: 

 Recomana que l’ensenya barrada t’acompanyi en lloc visible. 

Firma: editat pel Comitè Comarcal de Barcelona d’Acció Catalana Republicana. 

 

5E.II-2064 

 [1936.12 

 Tots els Treballadors Mercantils pel treball voluntari. 

 Es vol organitzar un batalló de voluntaris per guanyar la guerra i la revolució. 

 

 

Àlbum 39. 1936 (s/data). 5E.II-2065 a 5E.II-2117 bis c 

 

5E.II-2065 

 [1936] 

A les joventuts nacionalistes revolucionàries de Catalunya. A propòsit del 

Congrés d’Estat Català. 

El dia 21 se celebrarà a Barcelona el Congrés de les Joventuts d’Esquerra Estat Català. 

Es confia que els joves nacionalistes revolucionaris, veient el procés que ha seguit el 

catalanisme a mans de la Lliga, sabran enlairar la bandera del nacionalisme 

revolucionari unint-se a les reivindicacions de la classe obrera. 

Firma: el Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. 

 

5E.II-2066 

 [1936] 

 5º Regimiento de Milícias Populares. ¡Madrileños! 

Manifest per organitzar la defensa de Madrid, perquè Madrid sigui la tomba del 

feixisme. 

 

5E.II-2067 

 [1936] 

 El Socors Roig Internacional l’única organització d’ajuda antifeixista. 

El Socors Roig Internacional és una organització d’ajuda antifeixista sense partit, amb 

catorze anys d’experiència a tot el món. 

Butlleta d’inscripció. 

 

5E.II-2068 

 [1936] 

 Joaquín Maurín. 

 Escrit on es notifica que els feixistes han mort Maurín. 

 

5E.II-2069 

 [1936] 

 Joaquín Maurín. 
Un altre escrit mecanografiat desmenteix que Maurín fos mort a Galícia l’estiu de 

1936. Es va poder escapar d’Espanya i va morir a EEUU. 
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5E.II-2070 

 [1936] 

 El POUM i la crisi de la Generalitat. A tots els treballadors. 

Per imposició del PSUC ha esclatat la crisi en el Govern de la Generalitat. Consideren 

que el POUM ha de sortir del Govern perquè no volen que es destrueixin les 

conquestes de la revolució. El Comitè Central del POUM reunit a Barcelona, 

considera el deure de denunciar la maniobra a la classe treballadora. 

Firma: pel Comitè Central Ampliat: Andreu Nin, Julià Gorkin, i altres de Barcelona i 

la resta del país. 

 

5E.II-2071 

 [1936] 

 Hoy más que nunca CNT-UGT garantía de la Victoria. 

Els obrers de la UGT i els obrers de la CNT, s’han d’unir perquè tenen interessos 

comuns, i han de fugir de la política pseudo-obrerista del PSUC. 

 Firma: Comités Regionales CNT-FAI-JJLL de Cataluña. 

 

5E.II-2072 

 [1936] 

“Nosotros propugnamos la colectivizacion inmediata de los grandes latifundios, 

pero respetamos la pequeña propiedad y la iniciativa privada”– dice el Comité 

Regional de la CNT a los pequeños propietarios campesinos de Cataluña. 
Es vol tranquil·litzar el petit propietari pagès, que continuí amb la seva labor sense 

recels. Un petit propietari no és un capitalista. 

 Firma: el Comité Regional. 

 

5E.II-2073 

 [1936] 

 CNT-FAI-AIT. Sindicato Único de la Distribución. 

Escrit dirigit als Venedors Lliures i en general a la dependència dels Encants, per 

avisar-los dels elements desafectes al règim. 

Firma: el secretario, por la Sección de Vendedores Libres, subsección Encantistas. 

 

5E.II-2074 

 [1936] 

 CNT-FAI-AIT. Por una Revolución sana y limpia. 

Escrit dirigit a tots els joves perquè ingressin a les Joventuts Llibertàries que lluiten 

per la revolució i una nova estructura social. Editat por la Comisión de Cultura y 

Propaganda de las Juventudes Libertarias de la Industria Siderometalúrgica. 

 

5E.II-2075 

 [1936] 

 ¡Ciutadans! 

L’organització Ajut Català demana roba, abrics, llana, impermeables, guants, diners 

per ajudar les famílies dels heroics milicians, els refugiats d’altres terres d’Iberia i els 

nostres germans d’Aragó. 

 Firma: Esquerra Republicana de Catalunya. 
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5E.II-2076 

 [1936] 

 Cuando en la retaguardia hace frío… 

Es demana un donatiu per a la subscripció per adquirir roba d’abric pels soldats que té 

oberta la Comisión Nacional pro Campaña de Invierno. 

 Firma: Comisión Nacional pro Campaña de Invierno. 

 

5E.II-2077 

 [1936] 

 Ciutadans. 

S’està pensant en el fred dels nostres companys que són al front. La Joventut la Falç, 

ha estat delegada pel Comitè Central de les Milícies Antifeixistes per organitzar un 

comitè que reculli la recepció de mantes, suèters i altres peces d’abric per als 

milicians. Es demana als catalans que contribueixin a aquesta obra. 

Firma: tampó de la Joventut la Falç de Barcelona. Comitè receptor per a les Milícies 

Antifeixistes. 

 

5E.II-2078 

 [1936] 

Poble treballador - Joventut antifeixista. Ha arribat el moment decisiu! 

Agrupem-nos tots en la lluita final! 

 Crida a la joventut espanyola a ingressar a la Joventut Socialista Unificada. 

 Firma: les Joventuts Socialistes Unificades de Sallent. 

 

5E.II-2079 

 [1936[ 

PSU de C (IC) - Radio XI. Célula del ex-Hotel Colón. Al pueblo antifascista de la 

retaguardia. 

S’ha de guanyar la guerra per al nostre interès, la nostra llibertat i la nostra pròpia 

existència. Per això demanem la constitució d’un Exèrcit Popular i el Comandament 

únic, intensificar i transformar la nostra indústria en indústria de guerra, la unitat 

sindical, etc. 

 

5E.II-2080 

 [1936] 

 Pueblos de América. 

La Guerra Civil d’Espanya afecta la pau mundial. Alemanya, Itàlia i Portugal ajuden 

els rebels feixistes. Per contrarestar es demana col·laboració al poble iberoamericà 

perquè organitzin comitès d’ajuda i es posin en contacte amb els de Barcelona. 

 Firma: Comité Iberoamericano y Unión Latino-americana de Estudiantes. 

 

5E.II-2081 

 [1936] 

Magnífica alusión mandada por el Frente Popular de Vizcaya en nombre del 

camarada Illa Eremburg (sic) al Aeródromo de “Alas Rojas” y a sus pilotos. 

Narra alguna proesa dels pilots i explicació al tinent Reyes, responsable de l’aeròdrom 

“Alas Rojas”. A l’anvers: un telegrama del Subsecretari de l’Aire al Tinent Coronel 
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Reyes, i un altre del Tinent Coronel Reyes al Subsecretari de l’Aire. Butlleta de 

subscripció al periòdic “Alas Rojas”. 

 

5E.II-2082 

 [1936] 

 Miliciano. 

 Normes generals i sobre l’armament. 

 

5E.II-2083 

 [1936] 

 Conocimientos útiles de táctica. Miliciano y antifascista. 

 Objectiu i missió. 

 

5E.II-2084 

 [1936] 

 Dibuix fet amb plomí. 

Un soldat armat trepitjant militars, persones fugint, bombes que cauen i la frase: no 

pasarán por la justa razón del proletariado. España será el espejo del mundo entero, 

abajo el facismo. 

 

5E.II-2085 

 [1936] 

 A les dones de Catalunya. 

Anima a la dona a encoratjar els seus homes en la lluita per la llibertat. També a que 

busqui un lloc als hospitals i tallers. 

 Firma: Comitè Central d’Estat Català. Secció Femenina. 

 

5E.II-2086 

 [1936] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona (FAI). A los jóvenes en 

particular y al pueblo en general. 

Les Joventuts Llibertàries de Barcelona fan una crida als joves proletaris i estudiants 

d’ambdós sexes perquè secundin les activitats encaminades a una superació social. Els 

anima a ingressar a les Joventuts Llibertàries de les seves barriades o a crear-ne de 

noves. 

Firma: el Secretariado de la Federación Local, por las Juventudes Libertarias de 

Barcelona. 

 

5E.II-2087 

 [1936] 

 FAI. Trabajadores! 

 Es demana afiliar-se a l’Ateneo Libertario Faros. 

 

5E.II-2088 

 [1936] 

 Ateneo Libertario Faros. 

 El vostre lloc està a l’Ateneo Libertario Faros. 
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5E.II-2089 

 [1936] 

 JJLL-FAI. ¡¡ Pueblo!! 

Protesta per les diferències de classe, el contrast en la manera de viure, el malgastar i 

la misèria. S’ha de fer la guerra i la revolució alhora. 

 Firma: JJLL de las Industrias de la Piel y de la Barriada del Centro. 

 

5E.II-2090 

 [1936] 

 FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de las Industrias de la Piel. 

Crida als joves perquè ingressin a les Joventuts Llibertàries i així tenir la possibilitat 

d’adquirir cultura i arribar a una societat justa i lliure. 

 Firma: el Secretariado, por las JJLL de las I de la P. 

 

5E.II-2091 

 [1936] 

Las Juventudes Libertarias de Gracia a los vendedores de libros y revistas en 

general. 

Demanen llibres, revistes i fullets per als que estan lluitant al front, però que siguin de 

tendència social i anarquista. 

 Firma: J.L. de Gràcia. I tampó: FAI. Rebeldes. Juventud Libertaria de Gracia. 

 

5E.II-2092 

 [1936] 

 Centro Cultural de Horta. FAI. 

Inauguració del local de la Plaça Eivissa. Conferència de A. G. Gilabert sobre “La 

Misión de los Ateneos Libertarios en la Revolución actual”. 

 

5E.II-2093 

 [1936] 

 Gran Mítin Internacional contra la guerra. 

 Nom de les persones que hi prendran part. 

 Firma: las Juventudes Libertarias de Barcelona. 

 

5E.II-2094 

 [1936] 

 Acción, acción. ¡Fusiles, picos, sueldos, todo supeditado a ganar la guerra! 

Crida a l’acció a la reraguarda. Es demana tota la col·laboració dels antifeixistes, 

homes i dones. Que els joves ingressin als batallons del Comitè Regional de les JJLL 

de Catalunya, etc. 

 

5E.II-2095 

 [1936] 

 FAI. ¡¡Jóvenes proletarios!! ¡¡Trabajadores de Cataluña!! 

Crida de les Joventuts Llibertàries i les Joventuts de la FAI al poble en general i als 

joves proletaris en particular. Per la llibertat i abatre el feixisme definitivament. 

Firma: el Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 
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5E.II-2096 

 [1936] 

Por la unidad de acción de la clase trabajadora. Quienes intentan romperla, 

atentan contra la revolución y hacen el juego al fascismo. 

Denuncia els intents de trencar la unió de la classe treballadora. Es va formar el 

Consell de la Generalitat de Catalunya amb participació de tots els partits i 

organitzacions que lluiten contra el feixisme. Ara es pretén excloure el POUM 

d’aquest Consell. Reproduït de La Batalla. 

 

5E.II-2097 

 [1936] 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección de vendedores de 

frutas y verduras. 

Es convoca una Magna Assemblea al Casal d’Esquerra Republicana. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2098 

 [1936] 

 CNT-AIT. Sindicat Únic de les Arts Gràfiques. Fotogravat. 

 Nota de preus. 

 Firma: tampó Casa Tomás. CNT-UGT. Barcelona. 

 

5E.II-2099 

 [1936] 

 CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo del Transporte. 

Es convoca a carreters, xofers de camió, ajudants i portuaris a una Assemblea Míting 

al Teatre Nou. Ordre del dia. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2100 

 [1936] 

CNT-AIT. Sindicato Único de Profesiones Liberales. Sección Técnicos 

Administrativos de la Propiedad. 

Informen als inquilins de les cases que es cuidaran del cobrament dels lloguers, obres, 

reparacions i altres assumptes referents a l’administració. 

Ciclostil. 

Firma: el Comité. I tampó del Sindicato Único de Profesiones Liberales. Técnicos 

Administrativos de la Propiedad. CNT-AIT. 

 

5E.II-2101 

 [1936] 

 Associació de Veïns i Llogaters de Catalunya. UGT. 

Denuncia la manera que viuen els ciutadans de Barcelona en alguns barris extrems. 

L’Associació intentarà millorar les condicions d’higiene i habitabilitat dels estatges. 

Demanen als llogaters que s’inscriguin a la nova Entitat. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-2102 
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 [1936] 

 A la Petita Burgesia. 

Els petits comerciants i industrials provenen quasi tots de la classe treballadora. 

Aquests no han de témer res si estan al costat dels treballadors. La Confederació 

Nacional del Treball i la Federació Anarquista Ibèrica els inviten a no tenir por. 

Firma: el Comitè Regional de la CNT. El Comitè Peninsular de la FAI. Oficines de 

Propaganda CNT-FAI Barcelona. 

 

5E.II-2103 

 [1936] 

 CNT-FAI. Derechos y Deberes. 

Ara hi ha el deure de guanyar la guerra. S’han d’activar les aptituds de cada persona, 

tothom té el dret de treballar. 

Firma: Oficinas de Propaganda. CNT-FAI. 

 

5E.II-2104 

 [1936] 

 CNT-FAI. ¡¡Adelante con la Revolución!! 

No es pot fer marxa enrere. Es respira llibertat. Tot per una nova vida. De Tierra y 

Libertad. 

 Firma: Oficinas de Propaganda CNT-FAI. Barcelona. 

 

5E.II-2105 

 [1936] 

 CNT-FAI. Disciplina en los frentes. Disciplina en la retaguardia. 

Sense disciplina no es pot triomfar. Però ha de ser amb la disciplina que dóna valor a 

l’home. 

Firma: Oficinas de Propaganda. CNT-FAI. 

 

5E.II-2106 

 [1936] 

 Tots els obrers als Sindicats!! 

Escrit dirigit als treballadors de Catalunya. El Sindicat de la CNT és el que defensa els 

seus drets. També el Consell d’Economia que s’acaba de crear S’ha d’intensificar la 

creació de Consells de Fàbrica. 

Firma: el Comitè Regional de la CNT. El Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2107 

 [1936] 

 La Economia desde los Sindicatos. 

La Confederació Nacional del Treball i la Federació Anarquista Ibèrica, són també 

organitzacions de reconstrucció econòmica. Amb aquesta finalitat s’ha creat el Consell 

d’Economia que, d’acord amb els Sindicats de treballadors, coordinarà les activitats 

econòmiques de la regió catalana. 

 Firma: el Comité Regional de la CNT. El Comité Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2108 

 [1936] 
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CNT-FAI. Consignas de las Oficinas de Propaganda. La alianza revolucionaria 

garantía de la victoria. 

La CNT i la FAI exigeixen lleialtat i noblesa als sectors proletaris que lluiten amb ells 

en la guerra antifeixista. 

Firma: Oficinas de Propaganda. CNT-FAI. 

 

5E.II-2109 

 [1936] 

 Visca l’Aliança Revolucionaria!! 

Escrit dirigit als milicians de tots els fronts antifeixistes, a tots els treballadors, i d’una 

manera més directa als militants de la CNT i de la FAI. El triomf s’ha aconseguit per 

l’estreta solidaritat entre vosaltres. La base de l’Aliança Revolucionària ha d’ésser una 

lleialtat absoluta, obligatòria i imprescindible. 

 Firma: el Comitè Regional de la CNT. El Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2110 

 [1936] 

 ¡¡ Viva la alianza revolucionaria!! 

 Versió castellana del full 5E.II-2109. 

 

5E.II-2111 

 [1936] 

 Una canallada. 

Protesta per unes declaracions del director del Mundo Obrero Jesús Hernández, en les 

que diu que els anarquistes prefereixen la reraguarda a les línies de foc. També ha dit 

que estem venuts a Lerroux, als bitllets de Joan March i a Gil Robles. 

Firma: el Comitè Regional de la CNT. El Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2112 

 [1936] 

 Una canallada. 

 Versió castellana del full 5E.II-2111. 

 

5E.II-2113 

 [1936] 

 CNT-FAI. Què és la Revolució?? 

Revolució és una posada en marxa de les coses i dels homes que es troben detinguts 

per lligams qualssevol, és marxa cap a la vida, és la possibilitat que s’ofereix als 

millors i de més talent per a decidir els destins humans, etc. De Tierra y Libertad 

Firma: Oficinas de Propaganda CNT-FAI. Barcelona. 

 

5E.II-2114 

 [1936] 

 CNT-FAI. ¿¿ Qué es la Revolución?? 

 Versió castellana del full núm. 2213. 

 

5E.II-2115 

 [1936] 
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 Per la unitat d’acció i pensament entre el camperol i l’obrer industrial!! 

La CNT i la FAI sempre han defensat la unió entre els treballadors camperols i l’obrer 

industrial. Inviten a continuar la lluita contra el feixisme i els terratinents. 

 Firma: el Comitè Regional de la CNT. El Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2116 

 [1936] 

CNT-FAI. ¡¡ Por la unidad de acción y pensamiento entre el campesino y el 

obrero industrial!! 

 Versió castellana del full 5E.II-2115. 

 

5E.II-2117 

 [1936] 

A todos los Sindicatos, Controles de Industria y Comercio, Colectivizaciones, etc. 

Els treballadors bancaris en la Institució Banco Hispano-Colonial, creuen en el triomf 

del proletariat. S’ha de lluitar per una centralització i una unitat d’organització i 

comandament. 

Firma: el Comité Directivo, por los trabajadores del Banco Hispano-Colonial. 

 

5E.II-2117 bis 1 

 [1936] 

 Dibuix. 

Imprès sobre un dibuix al carbó de [Francesc] Domingo de l’any 1936. El dibuix 

representa una dona revolucionària sobre un pedestal de pedres i a sota homes armats, 

una dona amb un infant als braços i un noi amb una bandera. Al revers una poesia de 

Rafael Alberti titulada Defensa de Cataluña. Una nota a mà que diu: comprat en febrer 

1936. 0’25. Editat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2117 bis 2 

 [1936] 

 Dibuix. 

Imprès sobre un dibuix al carbó de (Joaquim) Sunyer de l’any 1936. El dibuix 

representa uns nus humans que es dirigeixen cap a un cor que conté en el seu interior 

un home, una dona i un infant rodejats d’estrelles. Al revers una poesia de Rafael 

Alberti titulada Defensa de Madrid. Editat pel Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2117 bis 3 

 [1936] 

 Dibuix. 

Full volander doble amb el dibuix i poesia del full 5E.II-2117 bis 1 i el dibuix i poesia 

del full 5E.II-2117 bis 2. És possible sigui una referència al Nadal. Editat pel 

Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2117 bis 4 

1937 

 1937 
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Calendari de l’any, amb la propaganda de la Unión General de Trabajadores, 

recomanant la lectura del seu diari Las Notícias. 

 

Àlbum 40. 1937 (gener). 5E.II-2118 a 5E.II-2177 

 

5E.II-2118 

 1937.01.01. 

 Diada del Combatent Gracienc. 

Programa del concert que es farà a l’Orfeó Gracienc, a càrrec de la Banda Municipal 

de Barcelona i l’Orfeó Gracienc. 

 

5E.II-2119 

 [1937.01.01] 

 CNT-AIT. Sindicat Únic de les Arts Gràfiques. 

Escrit dirigit a tots els clients del fotogravat per informar que les tarifes de preus serán 

les mateixes de l’any 1929, excepte el descompte del 2% del pagament al comptat. 

Firma: tampó que diu Control Obrero, casa Tomàs Pi. CNT-UGT, Barcelona. 

 

5E.II-2120 

 1937.01.1 a 7 

 Setmana de l’Infant. 

Setmana de l’infant, patrocinada per la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 

Catalunya. Targeta a canviar per una joguina. 

 

5E.II-2121 

 1937.01.1 a 7 

 Solidaridad Internacional Antifascista. 

Setmana d’homenatge als nens amb el concurs del Sindicat d’Espectacles Públics, 

organitzat per la Solidaridad Internacional Antifascista. Del dia 1 al dia 7 de gener. 

 Firma: por el Consejo Local de SIA. 

 

5E.II-2122 

 [1937] 

 SIA. 

SIA és la millor amiga del refugiat, del ferit, del malalt, de la vídua, de l’orfe, de 

l’ancià. Es demana ajuda i propagació. 

 

5E.II-2123 

 1937.01.03. 

 Socors Roig Internacional (Grup Fermín Galán). 

Programa del festival dedicat als infants refugiats a Barcelona, dins la Setmana de 

l’infant. 

 

5E.II-2124 

 [1937.01.03] 

 Aplec de Sardanes. 

Aplec de sardanes en benefici de la Setmana de l’Infant, organitzat pel Socors Roig 

del POUM. 
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5E.II-2125 

 1937.01.07. Barcelona 

 CNT-CEIP-UGT. Más sobre el problema del pan. 

Queixa perquè les cooperatives de Barcelona i d’acord amb la Conselleria 

d’Abastament, acaparen la farina que s’hauria de repartir equitativament a tots els 

forns de la ciutat en funció del seu consum. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2126 

 1937.01.07. Barcelona 

Associació de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT. Secretaria General. 

Circular nº 1. 

Es demana col·laborar en les tasques de preparació del Congrés Extraordinari que es 

farà els dies 23, 24 i 25 de gener. 

Ciclostil. 

Firma: Josep Muni Sala, president, i Jaume Barba i Claramunt, secretari general. 

 

5E.II-2127 

 1937.01.08. Sallent 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos-Sallent. 

Es convoca a una conferència sobre “La Nueva Economia” que farà Jaime Ribas de 

Barcelona, al cinema Condal, avui dia 8 a la nit. 

Firma: la Federación Local de Sindicatos Únicos. 

 

5E.II-2128 

 1937.01.10. 

 Gran Cursa de Braus. 

Anunci d’una Cursa de Braus a “las Arenas”, a favor del Socors Roig Internacional. 

Programa. 

 

5E.II-2129 

1937.01.16. Sallent 

Teatro Ateneo Catalan. 

Funció teatral organitzada per les Joventuts Llibertàries en benefici de les Escoles 

Modernes i Cultura Llibertària. Es representarà l’obra “Tierra y Libertad” del mexicà 

R. Flores Magén. 

 

5E.II-2130 

[1937].01.16. Balsareny 

CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos. 

Anunci d’un Gran Míting que es farà a l’Ateneo Popular Libertario núm. 1, el dia 16 a 

la nit. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2131 

 [1937.01.17] 

 Estat Català. Districte VII. Catalans! 
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 Anunci d’un Gran Míting al Gran Teatre del Bosc, el diumenge dia 17. 

 

5E.II-2132 

 1937.01.17. 

 Gonzalo de Reparaz. 

Anunci d’una conferència que Gonzalo de Reparaz farà al cinema Coliseum sobre “Lo 

que pudo hacer España en Marruecos y lo que ha hecho” 

 Firma: Oficinas de Propaganda. CNT-FAI. 

 

5E.II-2133 

 1937.01.19. 

 Teatro Gran Price. 

Gran Festival Popular en benefici de la Creu Roja, amb la cooperació de la Generalitat 

de Catalunya i el Sindicat Únic d’Espectacles Públics. Programa. 

 

5E.II-2134 

 1937.01.20. 

Sindicato Único Regional de Comunicaciones de Cataluña. Comité Regional. 

Barcelona. 

El Sindicat organitza uns cursets de cultura general. S’inauguren amb una conferència 

del company Puig, president del CENU, sobre “Orientaciones de la Escuela Nueva 

Unificada” 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2135 

1937.01.22. Barcelona 

Sindicat de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT. Referència: Congrés de 

Banca, Borsa i Estalvi. Circular nº 3. 

El Ple Federal va decidir aplaçar el Congrés anunciat el dia 7 de gener, a causa de la 

publicació, al Butlletí de la Generalitat de Catalunya, d’una sèrie de Decrets que s’han 

d’estudiar, etc. 

Firma: Josep Muni Sala, president, i Jaume Barba i Claramunt, secretari general. 

 

5E.II-2136 

 1937.01.23. 

 CNT-AIT. Administración Popular Urbana. 

Fa referència al Manifest sobre el Decret de Tarradellas que diu que no es paguin els 

lloguers fins a primers del pròxim mes de març. El Sindicat de Gestors Administratius 

i Administradors de finques reunits, UGT, no s’han adherit al Manifest per no estar 

d’acord amb el procediment. Hi ha una carta en ciclostil dirigida al company Bertrán 

de l’Administració Popular Urbana. 

 Firma: el Comité Central. 

 

5E.II-2137 

 [1937.01.24] 

 Parc de la Ciutadella. 
Anunci d’un Festival Ciclista pro-construcció d’un nou Komsomol per a la URSS, 

organitzat pel Front de la Joventut i El Mundo Deportivo. 
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5E.II-2138 

 [1937.01.24] 

 Entitat Obrera Choral “La Violeta d’en Clavé” 

 Programa del Festival organitzat per la Penya Clavells. 

 

5E.II-2139 

 [1937.01.24] Barcelona 

 Ateneo Libertario. Distrito cuarto. 

Anunci d’una conferència de Riquet Palau sobre Militarización, Burocracia y 

Colectivismo. 

Firma: la Comisión de Cultura y Propaganda. FAI. 

 

5E.II-2140 

 1937.01.24. Barcelona 

La Conferència Jovenil de València. 

Escrit dirigit a la joventut combatent, proletària i camperola de tot el país, i als 

militants de les Joventuts Socialistes Unificades. 

Firma: el Comitè Executiu de la Joventut Comunista Ibèrica (POUM). 

 

5E.II-2141 

 1937.01.28. Sallent 

 CNT-SAIT. Sindicat Fabril i Textil a tots els seus associats. 

Convocatòria d’una Assemblea General per informar del Congrés de Sindicats Fabrils 

celebrat a València i discutir l’ordre del dia del Ple Comarcal que s’ha de celebrar a 

Manresa. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2142 

 1937.01.28. 

 Camarades pertanyents al S.R.I. del Districte VIII. 

Anunci d’unes conferències a càrrec de Consol Cabañes i Marian Hurtado, 

organitzades pel Socors Roig Internacional del districte VIII. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-2143 

 1937.01.31. 

 Joventut Comunista Ibèrica (POUM). 

 Anunci d’un míting monstre al Gran Price. 

 

5E.II-2144 

 1937.01.31. 

Concierto organizado por la Federación Local de Juventudes Libertarias. 

Concert de la Banda Oficial de las Milícias Antifacistas de Cataluña CNT-FAI. 

Direcció del mestre Toldrà. 

Programa. 

 

5E.II-2145 
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 [1937.01] 

 Carrasco. 

Carrasco, antitanquista de la Joventut heroica, us parlarà demà diumenge al Gran 

Price. 

 

5E.II-2146 

 1937.01. Barcelona 

CNT-AIT. Administración Popular Urbana. Comité Central. Al Pueblo de 

Barcelona, salud. 

Escrit dirigit al poble de Barcelona, per informar que les reclamacions i tots els 

assumptes que es refereixin a l’habitatge han d’anar a l’Administració Popular Urbana 

de l’Avinguda Pi i Margall, 37, i els dels barris, a les delegacions corresponents. Els 

propietaris i administradors han de facilitar la relació de finques urbanes a 

l’Administració Popular Urbana. Al final del full hi ha l’adreça de les deu delegacions. 

Firma: el Comité Central. 

 

5E.II-2147 

 1937.01. 

 El mateix text del full 5E.II-2146 amb tipografia diferent. 

 

5E.II-2148 

 [1937.01] 

 CNT-UGT. Administración Popular Urbana. Al pueblo de Barcelona. 

Informa del decret de la Generalitat del conseller Tarradellas, referent a que no es 

paguin els lloguers fins al dia 1 de març. Recomana seguir pagant, dipositant l’import 

dels lloguers a les seus socials de la CNT i la UGT. 

Firma: Administración Popular Urbana CNT-UGT. Sindicato de Gestores 

Administrativos de la Propiedad Urbana (UGT). 

 

5E.II-2149 

 [1936.01] 

CNT-AIT. Administración Popular Urbana. Delegación Pueblo Nuevo (zona 

número 8). A la barriada del Pueblo Nuevo. 

Escrit dirigit a orientar la confusió creada pel decret del conseller Tarradellas sobre els 

lloguers, que prohibeix pagar-los abans del mes de març. Avisa que pot ser un mitjà 

d’atraure als obrers, una mesura antirevolucionària. Demana que vagin a pagar 

l’import a les oficines de l’Administració Popular Urbana, i d’aquesta manera 

continuar la demanda d’obres i arranjaments en tràmit. 

Firma: el Comité de la Zona. 

 

5E.II-2150 

 1937.01. Sallent 

 CNT-AIT. Federació Local de Sindicats-Sallent. 

Escrit dirigit al poble considerant que per una vertadera revolució proletària és 

necessària la col·lectivització de totes les indústries i el comerç dirigit i orientat pels 

Sindicats. Tots hem de cooperar en la lluita, però el feixisme internacional intenta 

obstaculitzar la victòria bloquejant els nostres ports, etc. Els que estem a la reraguarda 
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ens imposem el màxim de sacrifici. Acceptem la guerra amb l’esperit posat en la 

victòria. 

Firma: la Federació Local. 

 

5E.II-2151 

 1937.01. 

 Se está tramando una maniobra… 

Escrit avisant que es vol provocar als treballadors. Se’ls ha de descobrir i posar en 

evidència per no trencar la unitat. 

 Full ciclostilat. 

 Firma: el Consejo de Empresa. 

 

5E.II-2152 

 1937.01. 

 ¡Joves Republicans! ¡ Poble antifeixista! 

Manifest de la Joventut Republicana d’Esquerra dient que s’ha de guanyar la guerra en 

contra del feixisme mundial. S’ha d’anar a una República Federal perquè és el que el 

poble vol. 

 Firma: el Consell de Govern de la Joventut Republicana d’Esquerra. 

 

5E.II-2153 

 [1937.01] 

 Al poble de Barcelona. 

El Sindicat de Rebosters i Pastissers de Catalunya UGT dóna treball a 3.500 famílies. 

Informa que la farina que utilitza per elaborar els seus productes no és panificable, i 

per tant no és solució a la manca de pa. Els productes que utilitza també escassegen i si 

faltés la farina haurien d’anar a l’atur forçós. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2154 

 [1937.01] 

 El Comité de Control Sección Lecheros. 

El Comitè de Control es dirigeix al poble de Barcelona per protestar de l’augment del 

preu de la llet fet per la patronal reaccionària. 

 Firma: el Comité Control. 

 

5E.II-2155 

 [1937.01] 

 ¡Joventut Catalana! 

Crida a la joventut catalana a incorporar-se a l’exèrcit. Es demana en concret 

incorporar-se a la Caserna Vorotxilov (abans Pau -sic- Iglesias) a Sarrià. 

 

5E.II-2156 

 [1937.01] 

 El Pan. 

El Comitè Econòmic del pa es lamenta dels problemes que hi ha a la barriada de 

Gràcia, Malgrat les targes de racionament, es fan abusos i duplicacions de targeta, 

perjudicant a la gent que es queda sense. 
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Firma: el Comité Económico del Pan, Sección de Gracia. 

 

5E.II-2157 

 [1937.01] 

 El problema del pa. La F. de C. de C. i la U.C.B. a l’opinió en general. 

La Federació de Cooperatives de Catalunya i la Unió de Cooperatives de Barcelona 

informen de la situació de proveïment del pa a la ciutat. 

 

5E.II-2158 

 [1937.01] 

 El Comité Económico de la Industria del Pan (CNT-UGT). 

Escrit dirigit al poble de Barcelona degut als problemes d’abastament del pa. La 

indústria del pa ha estat col·lectivitzada perquè no s’augmenti el preu del pa. Ara falta 

farina, pero arribarà molt aviat el blat suficient i n’hi haurà per a tothom. 

Firma: el Comité Económico, por los Sindicatos de Panaderos de la CNT y UGT. 

 

5E.II-2159 

 [1937.01] 

 FAI. Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona. Trabajadores: 

Després de mig any de lluita, el capitalisme mundial està en contra nostre. Hem de 

tenir més activitat en la guerra i la revolució, s’ha de socialitzar sindicalment la 

producció i el consum, etc. Els anarquistes demanem ajuda per aconseguir-ho. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2160 

 [1937.01] 

 Distribuïdors ineptes, no ; però menys que siguin patrons. 

Informa de la solució positiva per acabar d’una vegada l’estat en què es troba la 

distribució de proveïments des de la militaria feixista. Està donada pel Sindicat 

Mercantil del Ram d’Alimentació i La Unió Ultramarina UGT, a un suggeriment 

proposat a la Federació Local de la Unió General de Treballadors, etc. 

Firma: Josep Roig Teresa, secretari del Sindicat Mercantil del Ram d’Alimentació La 

Unió Ultramarina. 

 

5E.II-2161 

 [1937.01] 

 CNT-AIT. Sindicato de las Industrias Alimentarias. Al pueblo de Barcelona. 

 Es lamenta i justifica l’augment del preu de la llet. 

 Firma: el Comité del Sindicato de las Industrias Alimentícias. 

 

5E.II-2162 

 [1936.01] 

 CNT-AIT. Sindicato Único de las Industrias Alimentícias. Sección Borne. 

El Col·lectiu del Born de fruites i verdures es queixa del preu més car a què es venen 

els seus productes en els mercats i botigues de Barcelona. El Col·lectiu posa cartells 

en els mercats i carrers amb els preus d’origen en el Born i el percentatge dels que 

s’han de vendre al detall, però la gent els arrenca. La CNT vetllarà perquè això no 

passi. 
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Firma: la Junta de Sección, por el Comité de Control del Mercado Central de Frutas y 

Verduras (Borne). 

 

5E.II-2163 

 [1937.01] 

CNT-AIT. Sindicato Único de la Distribución. La Junta de Sección de 

Alimentación de este Sindicato a los trabajadores todos y a la opinión pública. 

Salud: 
Manifest contra les maniobres polítiques que realitza el GEPCI coaccionant als 

detallistes dels establiments. La Secció d’Alimentació del nostre Sindicat vetllarà per 

aquestes noves coaccions, sobretot en el que fa referència a les qüestions sindicals. 

Firma: la Junta de Sección Alimentación. 

 

5E.II-2164 

 [1937.01] 

 El Comité de Enlace de Abastecimientos. 

Escrit en contra de la política equivocada de Comorera des que és el conseller de 

proveïment. 

Firma: por la Comisión de Enlace. 

 

5E.II-2165 

 [1937.01] 

Necesidad de garantías para los campesinos modestos y de una buena política de 

abastecimientos. 

Una guerra civil comporta el problema del proveïment i cal una política general per 

resoldre’l. De La Batalla, órgano del POUM. 

 

5E.II-2166 

 [1937.01] 

 Ciutadans. 

Crida als ciutadans per recollir peces d’abric, com ara mantes, suèters, bufandes, per 

les hores de repòs dels que lluiten al front. 

Full ciclostilat. 

Firma: tampó de la Joventut la Falç, Comitè Receptor de gèneres per a les Milícies 

Antifeixistes. Barcelona. 

 

5E.II-2167 

 [1937.01] 

Les Organitzacions Sindicals i Polítiques al Poble de Berga. 

Escrit que reprova i condemna uns fets realitzats per uns homes que van abusar del seu 

càrrec i que ara han entregat a l’autoritat per fer justícia. 

Firma: per tots els Comitès i Juntes Locals: Unió General de Treballadors, Partit 

Socialista Unificat de Catalunya i nou més. 

 

5E.II-2168 

 [1937.01] 

 Agrupación Los Eternos Incontrolados. 

 Acta de l’Assemblea del dia 15 al local social. Precs i preguntes. 
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5E.II-2169 

 [12937.01] 

 Mujeres trabajadoras. Compañeras de explotación! 

Escrit de protesta per l’existència d’acaparadors, intermediaris i tots els que sempre 

han jugat amb la fam de la classe treballadora. 

Firma: Secretariado Femenino del POUM. 

 

5E.II-2170 

 [1937.01] 

 A les dones antifeixistes. 

Escrit dirigit a les dones perquè en les circumstàncies de guerra en què ens trobem, 

siguin un estímul a casa, un reforç al carrer i un suport al front. 

Firma: Seccions Femenines d’Estat Català. Comitè Central. 

 

5E.II-2171 

 [1937.01] 

 Treballadores de Catalunya: 

Es convida a anar al míting del POUM que es celebrarà al Gran Price i on es tractaran 

problemes de vital importància per a les dones i tota la classe treballadora. 

Firma: el Secretariat Femení del Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-2172 

 [1937.01] 

 Armas, víveres y hombres, al frente. 

S’han de facilitar elements econòmics i bèl·lics. La CNT i la FAI volen acabar amb 

aquesta situació. Es demanen homes, or, armes i aliments. 

Firma: Comité Regional de la CNT, Federación Local de Sindicatos Únicos de 

Barcelona i altres. 

 

5E.II-2173 

 [1937.01] 

 CNT-FAI. Armas, víveres y hombres al frente!! 

 El mateix text del full 5E.II-2172, amb presentació diferent. 

 

5E.II-2174 

 [1937.01] 

 Acción, acción. ¡Fusiles, picos, sueldos, todo supeditado a ganar la guerra! 

S’han de crear batallons de fortificacions, s’ha de realitzar l’economia de guerra amb 

el salari únic, etc. Que els joves ingressin a les files dels batallons que formarà el 

Comitè Regional de JJLL de Catalunya. 

 

5E.II-2175 

 [1937.01] 

 La voz de la juventud. ¡La guerra y la revolución os llama! 

Les Joventuts Llibertàries i les Joventuts Socialistes Unificades desautoritzen tots els 

actes i manifestacions que puguin dividir a la classe treballadora. S’ha de crear un 

Exèrcit Popular, establir el servei militar obligatori, etc. 
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 Firma: el Comité de Enlace. 

 

5E.II-2176 

 [1937.01] 

 Una crida del Partit Republicà d’Esquerra. (Izquierda Republicana). 

En els moments greus que vivim cal fer un examen de consciència a la reraguarda. No 

és hora ni de política menuda ni de proselitisme de bandereta. És hora d’unir 

aspiracions i vèncer. Text a dues columnes en català i castellà. 

 Firma: el Comitè, Edmond Narro, Joan Montané i altres. 

 

5E.II-2177 

 [1937.01] 

 Artistas que triunfan: Carmelita González. 

 Doble full amb lletres de cançons i anuncis al revers. 

 

Àlbum 41. 1937 (febrer I). 5E.II-2178 a 5E.II-2216 

 

5E.II-2178 

 1937.02.02. 

 Socors Roig Internacional. 

Festival organitzat per la Secció Femenina del districte IV, en benefici de Pro 

Ambulàncies, al Teatre Còmic. Programa. 

 

5E.II-2179 

 1937.02.02. 

 Institut d’Estudis Catalans: Biblioteca de Catalunya. 

Targeta de préstec del llibre “Història de l’Empordà” de Pella i Forgas, a nom de 

Jaume Vilalta. 

 

5E.II-2180 

 1937.02.03. 

 Teatro Olympia. 

Programa del festival organitzat en benefici dels refugiats víctimes del feixisme. 

 

5E.II-2181 

 1937.02.03. 

 FAI 

Informa d’una conferència que donarà Menéndez Caballero sobre “Bases científicas 

de nuestras ideas libertarias”. 

Firma: la Comisión de Juventudes Libertarias del Clot. 

 

5E.II-2182 

 1937.02.04 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección Servicio 

Doméstico. 

 Anunci d’un míting al Gran Price, a les 9 de la nit. 

 Firma: la Comisión Organizadora. 
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5E.II-2183 

 1937.02.04. 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección Servicio 

Doméstico. 

 Anunci d’un míting al Teatre Olympia, a les 5 de la tarde. 

 Firma: la Comisión Organizadora. 

 

5E.II-2184 

 1937.02.04 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección Servicio 

Doméstico. 

Reimpressió del full original 5E.II-2183, posant amb tinta vermella les 5 de la tarde i 

Teatre Olympia sobre Gran Price. 

 Firma: la Comisión Organizadora. 

 

5E.II-2185 

 1937.02.05 

 SNF-UGT. Consell Obrer Gran Metro. 

Si vol la CNT la unitat amb la UGT, perquè no retorna als seus llocs els obrers de la 

UGT del Gran Metro acomiadats el dia 5 de febrer de 1937? 

 Firma: la Junta, pel C.O. 

 

5E.II-2186 

 1937.02.05 Sallent 

 CNT-AIT. Grandiós Míting. 

Anunci d’un míting al Cinema Condal organitzat pel Sindicat de Contramestres “El 

Radium” i el Sindicat de l’Art Fabril de Sallent CNT. 

 

5E.II-2187 

 1937.02.07. 

 Socors Roig Internacional. 

Anunci d’una Gran Tómbola al Casal d’Esquerra Republicana de Sant Gervasi, 

organitzada pel grup Garcés-Planas. 

 

5E.II-2188 

 1937.02.07. 

Concierto Organizado por la Federación Local de Juventudes Libertarias de 

Barcelona. 

Concert de la Banda Oficial de las Milícias Antifascistas de Cataluña CNT-FAI-

Juventudes Libertarias. Programa. 

 Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2189 

 1937.02.07. 

 Comitè Català Pro Komsomol. 

 Anunci d’un míting homenatge a la URSS al Gran Price. Programa. 

 

5E.II-2190 
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1937.02.12. Sallent 

 CNT-AIT. Sindicato Fabril y Textil. 

 Convocatòria d’una Assemblea General al Cinema Condal. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2191 

 1937.02.12. Barcelona 

 Central de Ventas Heusch-Waldes Reunidas. 

Carta mecanografiada dirigida a la senyora viuda de M. Mogas, confirmant la seva 

demanda feta telefònicament. 

 Firma: Central de Ventas Heusch-Waldes Reunidas. 

 

5E.II-2192 

1937.02.13. Barcelona 

FIJL-FAI 

¡A todos los jóvenes! 

Escrit dirigit als joves perquè s’uneixin en la guerra i la Revolució formant el Front de 

la Joventut Revolucionària. Conté les bases. 

Firma: Comité Regional Juventudes Libertarias de Cataluña. FIJL FAI 

 

5E.II-2193 

 1937.02.13. 

 Que el mundo civilizado juzgue! 

Informa d’un bombardeig fet per mar contra Barcelona, durant dotze minuts, amb el 

resultat de setze morts i molts ferits. 

Firma: Edició del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2193 bis 

 [1937.02.13] 

Generalitat de Catalunya. Consell de Sanitat de Guerra. La admirable labor de 

los “Minyons de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya” en el criminal bombardeo 

de esta madrugada. 

Fa constar l’ajuda d’aquesta entitat, sobretot al barri de la Barceloneta, atenent ferits i 

sobrevivents. Han estat felicitats per les autoritats i el President de la Generalitat. 

Tampó de la Generalitat de Catalunya. Conselleria de Premsa. Consell de Sanitat de 

Guerra. Secció d’Informació i Propaganda. Llibres, Revistes, Encàrrecs, Paquets per al 

Front. Servei dels Boy-Scouts de Catalunya. Escut de la Generalitat. 

 

5E.II-2194 

 1937.02.13. 

 Que le monde civilisé en juge! Let the civilized world judge! 

 Versió francesa i anglesa del full 5E.II-2193. 

 

5E.II-2195 

 [1937.02] 

 A los vecinos de las Casas Baratas de Horta. 
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Hi ha un Comitè de Defensa a la Barriada de Cases Barates que vigila i controla quan 

es senten les sirenes d’alarma ; demanen ordre a l’anar als refugis, que no s’encenguin 

llums, etc. 

 Firma: el Comité 

 

5E.II-2196 

 1937.02.14. 

 Gran Festival Muntanyenc. 

Organitzat per la Secció d’Excursions del CADCI (UGT), en benefici del Socors Roig 

Internacional S.C. i de l’Ajut als Infants dels Associats. Programa. 

 

5E.II-2197 

 1937.02.14. 

 Teatre Olympia. 

 Grandiós Festival a benefici de l’Hospital General de Catalunya. Programa. 

 

5E.II-2198 

 1937.02.14 

 CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. 
Anunci d’una conferència a càrrec de Enrique Sanchis sobre “La mujer a través de los 

tiempos” 

Firma: Comisión de Cultura y Propaganda. 

 

5E.II-2199 

 1937.02.14. 

 FAI-JJLL. Gran Festival Benéfico. 

Organitzat per les Juventudes Libertarias del Centro y de la Piel, en benefici de les 

seves Escuelas Racionalistas y Cultura en general. al Cine Triunfo. 

  

5E.II-2200 

1937.02.13 a 21. 

Los trabajadores de General Motors Colectivizada al pueblo productor de 

Barcelona. 

Es demana que durant la semana del 15 al 21 no funcionin les diversions públiques, ni 

els cines, ni els teatres. Els que lluiten al front no tenen diversions, ni plaers, ni festes. 

Es demana que durant aquesta semana es preparin els ànims per a la mobilització 

general obligatòria i crear una veritable moral de guerra. 

Firma: Todo para la guerra y la revolución. 

 

5E.II-2201 

 1937.02.16. 

 Partit Socialista Unificat de Catalunya (adherit a la Internacional Comunista). 

Escrit dedicat a les dones per commemorar el 16 de febrer de 1936. Recorda unes 

paraules de la Passionària. 

Firma: La Sección Femenina de la Cèdula del Ex-Hotel Colón-Radio XI. 

 

5E.II-2202 

 1937.02.16. Sallent 
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 CNT-UGT. Convocatòria. 

Les Federacions Locals de Sindicats CNT i UGT han convocat una Assemblea 

General de Conjunt al Cinema Condal. Ordre del dia.  

 Firma: les Federacions Locals. 

 

5E.II-2203 

 1937.02.18. Barcelona 

 A tots els treballadors de Barcelona. 

Anunci d’un Grandiós Míting al Teatre Olympia, a iniciativa dels obrers de General 

Motors. És per exposar les consignes necessàries per a la creació d’una moral de 

guerra. 

 

5E.II-2204 

 [1937.02.18] 

 A tota la Joventut de Catalunya. 

Després de la presa de Màlaga, la joventut catalana s’ha de mobilitzar per la creació 

d’un Exèrcit Popular 

 Firma: Comitè Executiu de la JSU de Catalunya. 

 

5E.II-2205 

 1937.02.20. 

 Foment Republicà de Sants. 

Anunci d’un Gran Festival en benefici del Socors Roig Internacional. Programa. 

 

5E.II-2206 

 1937.02.21. Barcelona 

 Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

 Programa del Dia Cultural i Artístic de les Joventuts Llibertàries. 

 Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2207 

 1937.02.21. 

 Festival Català. 

 Festival en benefici de la Creu Roja. 

 

5E.II-2208 

 1937.02.21. Barcelona 

 Socors Roig Internacional. 

Festival Català en benefici dels refugiats. (Música-Dansa-Cant), organitzat pel Foment 

de la Sardana de Barcelona. Programa. 

 

5E.II-2209 

 1937.02.21. Sallent 

 Cinema Ateneu Català-Sallent. 

 Anunci de l’estrena de dues pel·lícules. 

 

5E.II-2210 

 1937.02.21 i 22. Barcelona 
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Ponencia que a la asamblea del Sindicato presenta la sección de periodistas para 

que sea tomada en consideración y elevada al lleno (sic) y pueda servir de 

controversia al informe que presente el director interino de Solidaridad Obrera.  

Informa del malestar dins el diari per diversos canvis que s’han fet, destitució de 

redactors, elecció irregular del director Jacinto Toryho, etc. La secció de periodistes 

demana la dimissió de Jacinto Toryho, la reintegració a la Redacció dels companys 

comiats, l’expulsió del diari de tots els elements que no hagin demostrat amb la seva 

actuació anterior al 19 de juliol ser partidaris de la CNT i de la revolució proletària; i 

també la destitució de Leandro Blanco. 

Quatre fulls ciclostilats. 

 

5E.II-2211 

 1937.02.23. Barcelona 

El POUM a tots els treballadors de Catalunya. Contra un projecte reaccionari de 

reforma de l’Ordre Públic. 

Les reformes es consideren un atemptat a la classe treballadora, a les conquestes de la 

revolució i una garantia per a l’ordre burgès que es pretén restablir. L’Ordre Públic ha 

d’estar a les mans de la classe treballadora 

Firma: el Comitè Executiu del POUM. 

 

5E.II-2212 

 1937.02.24. Barcelona 

El POUM a la classe treballadora. Per un Exèrcit Regular Revolucionari del 

Proletariat. 

No es vol un exèrcit popular regular políticament neutre, perquè en el fons seria 

burgès. El nou exèrcit ha de tenir el mateix esperit revolucionari de les milícies. 

Firma: el Comitè Executiu del POUM. 

 

5E.II-2213 

 1937.02.24. Barcelona 

El POUM a todos los trabajadores. No podemos permitir que se frene la 

revolución. 

Avisa d’una ofensiva contra la revolució, que els treballadors no permetin un retorn al 

passat, que lluitin contra la burgesia, que tinguin el seu propi govern. 

Firma: el Comité Ejecutivo del POUM. 

 

5E.II-2214 

 1937.02.27. 

Grito de Baire en homenaje a los milicianos cubanos que luchan en los diversos 

frentes de España. 

Anunci d’una vetllada per commemorar la independència de Cuba el 24 de febrer de 

1895. Programa. 

Firma: Club Cubano Julio Antonio Mella. Comité Ibero Americano. Unión Latino 

Americana de Estudiantes. 

 

5E.II-2215 

 1937.02.27. 

 Vora la mar blava… 
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Article de Ilya Ehrenburg publicat al diari Izvestia de Moscú el dia 27 de febrer de 

1937. Hi ha tres fotografies, una d’un camp i una atzavara a primer terme, una d’Ilya 

Ehrenburg i una altra d’un pagès amb un fusell. 

Firma: publicacions de la Direcció General d’Agricultura. 

 

5E.II-2216 

 1937.02.28. 

 Penya Sports Catalunya. 

Anunci d’un Festival Artístic en benefici de l’Ajut Infantil de Reraguarda. Programa. 

 

Àlbum 42. 1937 (febrer II). 5E.II-2217 a 5E.II-2259 

 

5E.II-2217 

 1937.02.25 a 03.09. Barcelona 

 Ateneu Enciclopèdic Popular. Secció de Ciències. 

 Programa d’un curset sobre nocions d’aviació.  

 

5E.II-2218 

 1937.02 Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato Único de la Distribución. Sección de Gràcia. 

Escrit dirigit als companys del Sindicat per estar units en la lluita per millorar la 

societat. 

Firma: la Junta de la Sección. 

 

5E.II-2219 

1937.02. 

 Les Forces d’Ordre Públic de Catalunya al poble antifeixista. 

Els antifeixistes demanen al Govern de la Generalitat que es compleixin amb urgència 

els seus decrets i disposicions i els del Govern de la República, autèntics representants 

del poble antifeixista. 

Firma: agents d’Investigació i Vigilància, Guàrdies d’Assalt i Seguretat, Guàrdia 

Nacional Republicana. 

 

5E.II-2220 

 1937.02. 

 Las Fuerzas de Orden Público de Cataluña al pueblo antifascista. 

 Versió castellana del full 5E.II-2219. 

 

5E.II-2221 

 1937.02. 

 Al poble. 

Les dones d’organitzacions polítiques i sindicals exigeixen que, a mesura que el 

Govern mobilitzi tots els homes aptes per defensar amb les armes la llibertat del poble, 

puguin col·laborar en la reraguarda ocupant llocs de responsabilitat. 

Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya, Unió General de Treballadors, 

Confederació Nacional de Treballadors, Joventuts Socialistes Unificades de 

Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català, Izquierda Republicana, 

Acció Catalana i Dona a la Reraguarda. 
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5E.II-2222 

 1937.02. 

 Supplément au Gai Saber nº 148 (février 1937). 

En homenatge al poeta provençal Valère Bernard, el Colètge d’Occitanìa, vol editar el 

seu últim poema Lindaflor, d’acord amb la família del poeta. Hi ha també una butlleta 

d’encàrrec. 

Francès. 

 

5E.II-2223 

 [1937.02] 

 Revolucionarios antifascistas: ¡Alerta! 

Es saboteja la guerra perquè no es tenen els elements bèl·lics necessaris. Els 

anarquistes són partidaris de l’acció sindical directa per obligar al Govern a complir 

amb la seva missió. 

 Firma: la Agrupación Anarquista. Los de ayer y los de hoy. 

 

5E.II-2224 

 [1937.02] 

Partit Socialista Unificat de Catalunya. (Adherit a la Internacional Comunista) 

Per guanyar la guerra al feixisme internacional cal la unificació de la CNT i la UGT. 

També s’ha d’implantar el Servei Militar Obligatori que ens portarà a l’Exèrcit 

Popular Regular i al Comandament Únic. 

 Firma: Célula del ex-Hotel Colon-Radio XI. 

 

5E.II-2225 

 [1937.02] 

Los trabajadores de General Motors Colectivizada a los Camaradas de todas las 

fábricas de Barcelona! 
Després de perdre Màlaga, es fa una crida a la formació d’un exèrcit regular, a la 

mobilització de tots els homes aptes per a la lluita, a què les fàbriques treballin per a la 

guerra, etc. 

 Firma: UHP. 

 

5E.II-2226 

 [1937.02] 

 General Motors colectivizada. 

Escrit dirigit a tots els treballadors per demanar homes, armes i comestibles i així 

ajudar a Madrid. 

Firma: la Comisión. 

 

5E.II-2227 

 [1937.02] 

 Los obreros de General Motors Colectivizada al pueblo. 

Els treballadors de General Motors exigeixen la mobilització general immediata dels 

homes aptes de 18 a 40 anys, comandament únic controlat per una Junta Nacional de 

Defensa, etc. 
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5E.II-2228 

 [1937.02] 

 ¡Metalúrgico! 

T’han requisat la teva indústria col·lectivitzada perquè Negrín i Prieto volen eliminar 

les conquestes revolucionàries dels treballadors. 

  

5E.II-2229 

 [1937.02] 

 El Sindicato Metalúrgico de Barcelona. UGT. 

Escrit dirigit als afiliats, simpatitzants i a la opinió pública en general, perquè Madrid 

necessita la nostra ajuda en homes i en material de guerra. I la indústria Sidero-

Metalúrgica és fonamental. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2230 

 [1937.02] 

El POUM ante la caída de Málaga. Gobierno obrero y campesino, ejército rojo, 

garantía de la victoria. 

La classe treballadora sabrà superar la pèrdua de Màlaga perquè creiem en la força del 

proletariat. Solament un Govern Obrer pot organitzar un exèrcit revolucionari que ens 

porti a la victòria. Reproduït de La Batalla. 

 

5E.II-2231 

 [1937.02] 

 Carta abierta al Comité Peninsular de las Juventudes Libertarias. 

Es proposa als joves llibertaris la unitat sobre dues bases molt concretes del treball 

comú necessari per guanyar la guerra: l’organització de centres d’educació militar de 

la joventut i la creació i desenvolupament de brigades de xoc en les fàbriques de 

producció de guerra. 

Firma: La Comisión Ejecutiva, por la Federación de Juventudes Socialistas 

Unificadas. 

 

5E.II-2232 

 [1937.02] 

El ejército, cuando no está al servicio de la revolución, acaba estando al servicio 

de la contrarevolución. 

Amb la pèrdua de Màlaga, es reafirma la necessitat d’un exèrcit regular, d’una 

disciplina militar i un comandament únic, tot al servei de la revolució. Reproduït de La 

Batalla. 

 

5E.II-2233 

[1937.02] 

FIJL-FAI. -Camaradas socialistas del PSUC. Camaradas comunistas del POUM. 

Es demana la unitat del proletariat. Els anarquistes volen serenitat. Que s’acabin les 

campanyes de descrèdit. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. FIJL. FAI. 

 

5E.II-2234 
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[1937.02] 

La Joventut de Catalunya. 

Frase: la Joventut de Catalunya no vol una joventut revolucionària que a la reraguarda 

demana molt pa i cap sacrifici. 

Firma: JSU. Barcelona. 

 

5E.II-2235 

 [1937.02] 

 Nederlandsche. Eiercontrole. Holland. 

 Bandera holandesa. Un número. Escrit amb llapis: de les cartes d’ous. Febrer 1937. 

 

5E.II-2236 

 [1937.02] 

 FAI-JJLL. Juventudes Libertarias de las Industrias de la Piel. 

Frase: Joven: ¿Quieres llegar a ser un hombre libre? Fórjate en la fragua de la 

Anarquía, ingresando en las Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-2237 

 [1937.02] 

 Company Carnicer: 

 Es demana votar a Antoni Pou i Ayala per president de l’entitat. 

 Firma: un grup de companys carnissers. 

 

5E.II-2238 

 [1937.02] 

 Pro Exèrcit Popular. 

 Frase: Catalans! Antifeixistes! Contribuiu-hi! 

 

5E.II-2239 

 [1937.02] 

 Viva el Ejército Popular. 

 Dibuix militar. 

 

5E.II-2240 

 [1937.02] 

 Per a vèncer el feixisme… 

Frase que demana la unitat antifeixista, el reforçament del Govern de la Generalitat i 

un Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2241 

 [1937.02] 

 Catalans! Obrers! Antifeixistes tots! 

 Es demana organitzar un Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2242 

 [1937.02] 

 Setmana de l’Exèrcit Popular Regular. 

S’ha de lluitar contra el feixisme internacional, creant un Exèrcit Popular Regular. 
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 Firma: Comitè Català pro Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2243 

 [1937.02] 

 Catalunya en perill!! 

 Crida a la joventut catalana per lluitar contra els feixistes alemanys i italians. 

 

5E.II-2244 

 [1937.02] 

 Socors Roig Internacional. Districte VIII. 

Crida a la dona de Gràcia perquè vagi a la manifestació del dia 25 a la plaça Catalunya 

perquè l’exèrcit popular sigui una realitat. 

 

5E.II-2245 

 [1937.02] 

Català! Ajuda a Madrid on d’ençà un any es defensen les llibertats de Catalunya. 

Firma: Socors Roig de Catalunya. (secció del SRI.) 

 

5E.II-2246 

 [1937.02] 

 7 mesos de guerra. La propaganda en la guerra. 

Full doble amb un article de Jaume Miravitlles titulat: “La propaganda en la guerra”. 

Dibuixos de Fontserè. Tres fotografies. 

Editat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2247 

 [1937.02] 

 Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. 

 Comitè d’Agitació i Propaganda. 

No volen armes per defensar-se, volen que prevaleixi la força de la raó. Que es 

respectin les llibertats conquerides. No volen coaccions. 

Firma: El Comitè d’Agitació i Propaganda, per la Federació de Cooperatives de 

Producció i Treball de Catalunya. 

 

5E.II-2248 

 [1937.02] 

 Dos frases: 

S’han de denunciar els emboscats. Els homes joves a l’Exèrcit Popular i els vells i les 

dones a les indústries de guerra. 

 

5E.II-2249 

 [1937.02] 

 CNT-AIT. El Comité de Control de la Industria Láctea. 

S’augmenta el preu de la llet a causa del preu dels farratges i pinsos i el de la benzina. 

 

5E.II-2250 

 [1937.02] 

 Les dones pro-Exèrcit Popular Regular. 
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Les dones a favor de l’Exèrcit Popular Regular. La guerra és dura i s’han de defensar 

les nostres llars i els nostres fills. 

 

5E.II-2251 

 [1937.02] 

 Les dones pro-Exèrcit Popular Regular. 

Els homes que no responguin a la paraula mobilització mereixeran el nostre 

menyspreu. 

 

5E.II-2252 

 [1937.02] 

 Les Dones pro-Exèrcit Popular Regular. 

Les dones volen estar orgulloses dels seus homes com ho estan les madrilenyes dels 

seus. Els catalans han de vèncer a Aragó. 

 

5E.II-2253 

 [1937.02] 

 Las Mujeres pro-Ejército Popular Regular. 

 Versió castellana del full nº 2252. 

 

5E.II-2254 

 [1937.02] 

 Les Dones pro-Exèrcit Popular Regular. 

Els covards no mereixen la nostra estimació ni la dels nostres fills. Els homes s’han 

d’incorporar a l’Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2255 

 [1937.02] 

 Les Dones pro-Exèrcit Popular Regular. 

Les dones volem que els homes portin la victòria. Quan la guerra acabi amb el triomf, 

els acollirem amb entusiasme. 

 

5E.II-2256 

 [1937.02] 

 Panorama de l’indisciplinat. 

L’indisciplinat no obeeix les ordres del govern del Poble, però sí els dictats de la seva 

conveniència. 

Opuscle amb dibuixos de Quebus (Miquel Cardona). A l’anvers un dibuix d’Aymà. 

Editat pel Comitè Català pro-Exèrcit Popular. 

 

5E.II-2257 

 [1937.02] 

 Emboscats! 

Catalunya inicia la lluita contra els emboscats. L’únic camí és constituir l’Exèrcit 

Popular. Opuscle amb dibuixos de Nel·lo. A l’anvers un dibuix d’Aymà. Editat pel 

Comitè Català pro-Exèrcit Popular. 

 

5E.II-2258 
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 [1937.02] 

 A totes les dones antifeixistes. 

Les dones de Catalunya tenim el deure d’animar els nostres homes que vacil·len a 

lluitar per la llibertat i la dignitat del nostre poble. Un Exèrcit Popular amb 

comandament únic garantirà la victòria. Es demana assistir a la manifestació del dia 25 

a la Plaça de Catalunya. 

Firma: La comissió organitzadora. 

 

5E.II-2259 

 [1937.02] 

 Comienza la represión staliniana contra el POUM de Madrid. 

Les autoritats del Front Popular de Madrid s’han incautat de la Radio POUM, han 

suspès la publicació del nostre diari madrileny El Combatiente Rojo, etc. Hi ha una 

gran indignació en el nostre partit de Catalunya. A més, volen confondre els afiliats 

mateixos dels partits socialista i comunista. Reproduït de La Batalla. 

 

Àlbum 43. 1937 (març I). 5E.II-2260 a 5E.II-2317 

 

5E.II-2260 

 1937.03.02. Barcelona 

El Cap de Propaganda de la Oficina de Treball Voluntari de la Conselleria de 

Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Salvador Roca i Roca saluda els companys directors de La Noche i El Dia Grafico, i 

els adjunta uns números de les Normes de l’Organització del Treball Voluntari, 

organitzat per la Conselleria. 

Full mecanografiat. 

 

5E.II-2261 

1937.03.03. Barcelona 

Sindicat de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT 

Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària el proper dia 7 al local Iris-Park. Ordre 

del dia. 

Firma: J. Muni, president, i J. Barba, secretari. 

 

5E.II-2262 

 1937.03.04. 

 Estat Català. 

La Secció d’Agitació i Propaganda del Casal ha organitzat una conferència sobre 

“Problemes Alimentaris que planteja la guerra”, que donarà Antoni Oriol. 

 

5E.II-2263 

 1937.03.05. 

 Ciutadans! 

Anunci d’un concert de la Banda Municipal dirigida per J. Lamotte de Grignon al 

Palau de la Música Catalana, en benefici del Dia de Madrid. 

 

5E.II-2264 

 1937.03.07. 
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 Diumenge. 

Anunci d’un míting del Front de la Joventut Revolucionària al cinema La Rambla, el 

diumenge dia 7. 

 Firma: míting del cinema La Rambla. 

 

5E.II-2265 

 1937.03.07. 

 La dona és l’eix de la victòria. Catalans! 

Anunci d’un acte a la Plaça Monumental presidit pel president Lluís Companys. 

 Dibuix de Nel·lo: la cara d’una dona. 

 

5E.II-2266 

 1937.03.07. 

 Per l’honor de Catalunya ajudem Madrid. Catalans! 

Anunci d’un acte a la Plaça Monumental presidit pel president Lluís Companys. 

 Dibuix d’un combatent fet per Fontserè. 

 

5E.II-2267 

 1937.03.07. 

 Catalans! Ajudem-los. 

Anunci d’un acte a la Plaça Monumental presidit pel president Lluís Companys. 

Dibuix de Nel·lo: una dona que fuig amb els seus fills i un farcell. 

 

5E.II-2268 

1937.03.07. 

Socors Roig Internacional, S.C. 

Anunci d’un acte de Solidaritat Antifeixista i Homenatge a Mèxic i a la URSS, a la 

plaça Monumental, en benefici del Dia de Madrid. Programa. 

 

5E.II-2268 bis 

 [1937.03.07] 

 Socors Roig de Catalunya. (SRI. Districte VIII) 

Invitació per l’acte en homenatge a la URSS i Mèxic, que tindrà lloc al Coliseu 

Pompeia, el dia 7 al matí. 

 

5E.II-2269 

 [1937.03.07] 

 Dia de Madrid. 

Full que anuncia la venda d’entrades del Festival de la Plaça Monumental del 

diumenge dia 7, en benefici del Dia de Madrid. 

 

5E.II-2270 

 1937.03.07. Barcelona 

 Al Pueblo antifascista. A la Guardia Nacional Republicana. 

Informa de l’obra revolucionària feta per un grup de guàrdies nacionals amb la 

cooperació dels representants dels Partits Polítics i Organitzacions Sindicals que 

integren el Comitè Central de la Guàrdia Nacional Republicana i la dels Comitès 

Provincials i de caserna. 
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Firma: Juan Gil Heredia, FAI, por el Frente Popular, Adolfo Sánchez Muñoz del 

Partido Socialista i altres partits. 

 

5E.II-2271 

1937.03.07. Sallent 

 Esquerra Republicana de Sallent. 

Invitació per anar a la Gran Concentració pro Exèrcit Regular amb Comandament 

Únic, que tindrà lloc a Manresa el diumenge dia 7. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2272 

 1937.03.10. 

 Teatro Olympia. 

  Anunci d’un Gran Festival “Pro Armamento”. Programa. 

 

5E.II-2273 

 1937.03.10 i 11. 

 Les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Radi (sic) Sallent. 

Anunci d’una sessió especial en benefici del Socors Roig Internacional, al Cinema 

Comtal. 

 

5E.II-2274 

 [1937.03.11] 

 Estat Català 

La Secció d’Agitació i Propaganda del Casal organitza una conferència sobre “El 

passat de Catalunya com a orientació per al futur”, que donarà Manuel Cruells. 

 

5E.II-2275 

 1937.03.11. Barcelona 

 A la Joventut Treballadora de Barcelona. 

La revolució exigeix una actuació revolucionària per part de la joventut treballadora. 

La Joventut Comunista Ibèrica creu que s’ha d’unir la joventut revolucionària de 

Barcelona sota la bandera de la FJR, etc. 

 Firma: el Comitè Local de Barcelona de la Joventut Comunista Ibèrica. 

 

5E.II-2276 

 1937.03.11. Sallent 

 Al Pueblo de Sallent. 

Les Joventuts Llibertàries, juntament amb les organitzacions sindicals i polítiques i el 

patrocini del Consell municipal, veient la situació de la població civil de Madrid, els 

volen ajudar moral i materialment. Amb aquesta finalitat el Consell Municipal 

decideix enviar a Madrid tota la farina que es consumeix en un dia entre tots els veïns. 

Firma: Consejo Municipal, Juventudes Libertarias, Unión General de Trabajadores, 

Centro Republicano de Izquierdas, i altres. 

 

5E.II-2277 

 1937.03.12. Barcelona 

 Sindicat de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. UGT 
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Convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària pel dia 15 al local del CADCI. 

Ordre del dia. 

 Firma: J. Muni, president i J. Nadal, secretari. 

 

5E.II-2278 

1937.03.12. Sallent 

CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos-Sallent. Antifascistas: practiquemos la 

Solidaridad. 

Les Joventuts llibertàries i les organitzacions sindicals i polítiques de Sallent, volen 

ajudar al poble de Madrid. Demanen estar un dia sense menjar pa i donar-lo al poble 

de Madrid, i també queviures, roba i diner en metàl·lic. 

Firma: la Federación Local de Sindicatos, por la Confederación Nacional del Trabajo. 

 

5E.II-2279 

 1937.03.12. 

 Con vuestra ayuda los aplastaremos… 

 Es demana ajuda de tot tipus per a Madrid. 

 Firma: Union General de Trabajadores. Secretariado de Cataluña. 

A l’anvers, una crida d’allistament del Sindicat General d’Auxiliars i Treballadors de 

Farmàcia i Laboratori, UGT. Data: Barcelona 13 de març del 1937. 

 Firma: Tarragó, president, pel Comitè. 

 Full ciclostilat. 

 

5E.II-2280 

 1937.03.13. Barcelona 

Confederación Nacional del Trabajo. Federación Anarquista Ibérica. Juventudes 

Libertarias de Cataluña. 

Madrid està en perill i es demana que es mobilitzin homes i armes de la reraguarda. 

 

5E.II-2281 

1937.03.13. Barcelona 

 Antifascistas!! Pueblo trabajador!! 

Es demana posar homes, armes i tota la riquesa del país a disposició de la guerra per a 

vèncer el feixisme.  

Firma: Federación Anarquista Ibérica, Confederación Nacional del Trabajo i 

Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2282 

1937.03.13. Barcelona 

 CNT-FAI-JJLL de Cataluña. 

 Per ajudar a la defensa de Madrid, es demanen armes, homes i diners. 

 

5E.II-2283 

1937.03.13. Barcelona 

 CNT-FAI-FIJL. Al pueblo. 

La Confederació Nacional del Treball, la Federació Anarquista Ibèrica i les Joventuts 

Llibertàries de Catalunya posen a disposició de la guerra tots els seus elements útils 

per a la lluita antifeixista. Tot per ajudar a Madrid. 
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5E.II-2284 

 1937.03.13. 

FIJL-FAI. Asamblea de las Juventudes Libertarias del Poblet, Hospital General y 

Fuerte Pío.  
Es celebrarà conjuntament al local de les JJLL del Poblet. Ordre del dia. 

 

5E.II-2285 

 1937.03.14. 

 Dia de la Joventut. 

La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya organitza un acte a Belles Arts en el 

que els intel·lectuals parlaran al poble català. Serà presidit pel president Lluís 

Companys. 

 

5E.II-2286 

 1937.03.14. 

 Gran Míting del Teatre Còmic. 

Hi parlaran Jaume Torres, Joan Layret, Vicenç Borrell i Joan Cornudella. Organitzat 

per Estat Català. 

 

5E.II-2287 

 [1937 03.14] 

 Llibertat !! 

En el Gran Míting del Teatre Còmic parlaran Jaume Torres, Joan Layret, Vicenç 

Borrell i Joan Cornudella. Organitza Estat Català. 

 

5E.II-2288 

1937.03.13 a 21. 

 Joventut!! 

L’Exèrcit Popular invita a assistir als actes de la Diada de la Joventut. Dibuix d’un 

soldat fet per Nel·lo. 

 

5E.II-2289 

 1937.03.14. 

 FIJL.  ¡Jovenes! 

Crida per assistir a la Plaça de Catalunya a un acte en el que la Joventut 

Revolucionària segellarà el pacte d’unitat per vèncer el Feixisme i fer la Revolució 

Social. 

 

5E.II-2290 

1937.03.14 a 21. 

 Joventut!! 
Invita la joventut, eix de la victòria, a assistir als actes de la Diada de la Joventut. 

Dibuix d’un soldat i una infermera. 

 

5E.II-2291 

 1937.03.21. 

 Diada de la Joventut. 



 

 

| 334 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Invitació per anar a l’Stadium el diumenge dia 21, a les 3 de la tarda. 

 

5E.II-2292 

 1937.03.15. 

 UGT Sindicat d’Agents i Tècnics de Publicitat. 

Programa de classes de perfeccionament professional, de març a juny. Comencen el 

dia 15 de març. 

 

5E.II-2293 

1937.03.13. Sallent 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos-Sallent. 

 Convoca a una Assemblea Magna al Cine Condal. Ordre del dia. 

 Firma: Federación Local de Sindicatos. 

 

5E.II-2294 

1937.03.18. Barcelona 

 ¿Per què se’ns persegueix sistemàticament? 

Escrit del POUM a tots els treballadors per denunciar que se’ls està eliminant de la 

vida política i ara els suspenen temporalment el periòdic La Batalla. No pensen 

renunciar a les seves posicions revolucionàries. 

Firma: el Comitè Executiu del POUM. 

 

5E.II-2295 

1937.03.18. Barcelona 

 ¿Por qué se nos persigue sistemáticamente? 

 Versió castellana del full 5E.II-2294.  

 

5E.II-2296 

 [1937.03.18] 

 CNT-AIT. Sindicato de la Industria de Sanidad, Asistencia Social e Higiene. 

Invitació per assistir a l’Assemblea General del Sindicat que es farà a La Paloma el dia 

18 a la nit. Ordre del dia. 

 

5E.II-2297 

 1937.03.18. Sallent 

 El Centre Republicà d’aquesta vila. 

Invitació per anar a escoltar una conferència de Josep Prat sobre el tema: “Breu estudi 

sobre el projecte de construcció del Pantà de Cabrianas”. 

 

5E.II-2298 

1937.03.18. Barcelona 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección del Servicio 

Doméstico. 

Es convoca a una Magna Assemblea a les afiliades de Barcelona al Servei Domèstic. 

Serà al Gran Price. Ordre del dia. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-2299 
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1937.03.20 

CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. Sección Hielo, Vinos, 

Licores y Aguas Carbónicas. 

Escrit dirigit als treballadors de la Indústria Cervesera per convocar-los a una 

Assemblea el dia 20 de març. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta de Sección. 

 

5E.II-2300 

 1937.03.20. 

Vlè Congrés de la Federació Catalana de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. 

UGT. 

Sessió inaugural al saló d’actes del CADCI, dissabte dia 20 de març. 

 

5E.II-2301 

 1937.03.20. 

 Cau d’Art La Marina. 

Inauguració oficial del local amb programes de varietats selectes, el dia 20 de març. 

 

5E.II-2302 

 1937.03.21.  

 CNT-AIT. Sindicato Único del Ramo de Alimentación. 

Anunci d’una conferència de Francisco Pellicer sobre “Los problemas actuales de la 

CNT” 

Firma: la Comisión. 

 

5E.II-2303 

 [1837.03.21] 

 El POUM. 

 Anunci d’un Gran Míting al Gran Price. 

 

5E.II-2304 

 [1937.03.21] 

JJLL-FAI. Juventudes Libertarias del Norte de Barcelona. Barriada Armonía de 

Palomar. 

 Es demanen aliments, armes i homes per ajudar a Madrid 

 

5E.II-2305 

 [1937.03.21] 

 Diada de la Joventut. 

 La Diada serà a l’Stadium. 

 

5E.II-2306 

 [1937.03 21] 

 Diada de la Joventut. 

 El mateix full 5E.II-2305, amb tipografia diferent. 

 

5E.II-2307 

1937.03.22. Mèxic 
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 Las Baleares no están ocupadas por Mussolini. 

Des de les illes desmenteixen que Itàlia les hagi ocupat. Ho fa una senyora nord-

americana que viu a Palma de Mallorca, a través d’un article al diari New York Su, etc. 

Reproduït al núm. 357 d’Últimas Notícias de Mèxic, del dia 22 de març de 1937. 

 

5E.II-2308 

 1937.03. 22 Madrid 

 La Guerra y la Revolución. 

Article de F. Caminero a El Sindicalista i editat en manifest per un grup de camarades 

del Partit Sindicalista. Ve a dir que la nostra guerra és la lluita del poble contra els 

estaments del capitalisme, o sigui la revolució. 

 

5E.II-2309 

1937.03.22. Madrid 

1937.03.18. Madrid 

 1937.03.27. Madrid 

 Se autoriza al camarada… 

Autorització a nom de F. R. Clavell, delegat de Sanitat de la Generalitat per passar a 

Serveis. 

Autorització a nom de F. R. Clavell, delegat del Servei de Trameses al Front per 

passar a Serveis. 

Autorització a nom de Rodríguez Clavel i quatre companys per passar a Secretaria de 

S.E. 

Firma: totes tres tenen la firma dels interessats il·legible. I un tampó de control del 

Governador de Guerra en el Ministeri d’Hisenda. 

 

5E.II-2310 

 1937.03.23. 

 Partit Federal Ibèric. 

 Invitació per la inauguració de l’Emissora del Partit Federal Ibèric. 

 Firma: tampó del Partit Federal Ibèric. Milícies Antifeixistes. Comitè Revolucionari. 

 

5E.II-2311 

1937.03.22 i 25. 

Socors Roig Internacional. 

Programa de pel·lícules al Cinema Condal per ajudar l’obra humanitària del Socors 

Roig Internacional. 

 

5E.II-2312 

 1937.03.25. 

 Ajuntament de Pla del Cadí. 

El Consell Municipal notifica el canvi de nom de la vila, abans Pla de Sant Tirs i ara 

Pla del Cadí. 

Firma: Manel (sic) Campà Armengol, president. Tampó del Consell Municipal. 

Secretariat de Pla del Cadí. 

 

5E.II-2313 

 [ 1937.03.25] 
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 Estat Català. Districte primer. 

La Secció d’Agitació i Propaganda del Casal organitza una conferència sobre “La pau 

armada, tòpic del món modern”, que donarà el crític periodista Hèctor (sic). 

 

5E.II-2314 

 1937.03.26. Sallent 

Conferencia organizada por Las Juventudes Libertarias.  

Anunci d’una conferència sobre “Capacitación de la Juventud y la Revolución” 

Firma: la Comisión de Propaganda. 

 

5E.II-2315 

1937.03.27. Barcelona 

Cooperativa Obrera de Publicaciones Gráficas. 

El Dia Gráfico-La Noche. Extracte de la “Póliza de Seguro Extra-Profesional” per a 

tots els associats de la Cooperativa. Opuscle de 8 pàgines. 

 

5E.II-2316 

 1937.03.28. 

 JJLL  FAI. Gran festival pro Cultura. 

Organitzat per les Joventuts Llibertàries del Poble Sec al Teatre Español. Programa. 

 Firma: el Secretariado 

 

5E.II-2317 

 1937.03.29. Igualada 

 La Conselleria de Proveïments al poble d’Igualada. 

S’informa que els preus que s’intentaven mantenir igualitaris en tota la regió catalana 

estan pujant després de la primera crisi del Govern de la Generalitat. I ara s’ha 

d’autoritzar l’augment dels preus. 

 

Àlbum 44. 1937 (març II). 5E.II-2318 a 5E.II-2385  

 

5E.II-2318 

 [1937.03.30] 

 La solució de la crisi que proposa el POUM. 

La crisi del Govern de la Generalitat és una crisi de poder. El Govern ha d’estar 

representat per totes les organitzacions polítiques i sindicals de la classe treballadora. 

Proposen un programa de tretze punts. 

 

5E.II-2319 

[1937.03.30] 

A tota la joventut de Catalunya. 

La JSU crida a la unitat d’acció a la joventut llibertària. La joventut exigeix del 

Govern garanties per a la formació de les brigades de xoc en la producció, i també que 

doni totes les facilitats per l’educació pre-militar a la joventut. 

 Firma: Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes Unificades. 

 

5E.II-2320 

 [1937.03.30] 



 

 

| 338 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Al pueblo trabajador. 

Manifest dels amics de Durruti amb les consignes indispensables pel triomf de la 

guerra i la revolució. 

 Firma: Agrupación los Amigos de Durruti. 

 

5E.II-2321 

 1937.03. Barcelona 

Normes de l’Organització del Treball Voluntari. Conselleria de Treball i Obres 

Públiques. 

Conté fotografies de Miquel Valdés, conseller de Treball i Obres Públiques, de la rulot 

de l’oficina del Treball Voluntari, un fotomuntatge de la secció de cine i foto, la foto 

dels directius i col·laboradors i la distinció d’honor. 10 pàgines. 

 

5E.II-2322 

 1937.03. Barcelona 

 UGT. Sindicat de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. 

Escrit dirigit a tots els afiliats demanant aportacions, ja sigui ingressant en els 

batallons de reserva, en les fortificacions o bé allistant-se com a voluntaris a l’Exèrcit 

Popular Regular. I també activitats d’ordre professional en l’ordre econòmic i financer 

de Catalunya, etc. 

 Firma: la Junta Directiva. 

 

5E.II-2323 

 1937.03. Barcelona 

 Servei de transfusió de sang al front. 

Escrit del delegat nomenat pel cap tècnic del servei de transfusió de sang al front, per 

demanar col.laboració entre els companys de l’Ajuntament en aquesta campanya 

humanitària. Conté una petició per col·laborar. 

Firma: Francesc Serinyà, cap administratiu del Departament de Circulació i del Cos de 

Policia Urbana. 

 

5E.II-2324 

 [1937.03] 

 Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

Dóna normes per a una nova instrucció militar perquè els temps són uns altres. Cada 

soldat ha de ser un tècnic que sàpiga realitzar la seva funció per ell mateix, ha de rebre 

una formació molt més completa en el funcionament de les armes, nocions de 

matemàtiques, geografia etc. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2325 

 [1937.03] 

FIJL-FAI. Juventudes libertarias de Catalunya. ¡Más acción y menos 

mascaradas! 

Les Joventuts Llibertàries no són partidàries de l’exhibicionisme, per això han 

organitzat una preparació tècnica militar per a la joventut. Menys promeses i més fets. 

Firma: el Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 
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5E.II-2326 

 [1937.03] 

 FAI-FIJL. Juventudes libertarias de la Barceloneta. La maniobra del hambre. 

Manifest per denunciar que, després de vuit mesos de guerra, no s’ha resolt el tema 

dels habitatges, ni el racionament del pa, ni el control de preus de les subsistències, ni 

res. A la reraguarda s’està robant als treballadors i empleats que solament tenen sous 

mínims. Els Sindicats són els capacitats per a la distribució, conseqüència de l’obra de 

producció.  

 Reproduït de Solidaridad Obrera. 

 Firma: por las JJLL de la Barceloneta. 

 

5E.II-2327 

 [1937.03] 

 Agrupación Mujeres Libres. 

Les dones manifesten que els homes vagin al front i les dones a treballar a la 

reraguarda. 

 

5E.II-2328 

 [1937.03] 

 Agrupación Mujeres Libres. 

Les dones no volen desfilades a la reraguarda, volen que els fusells vagin al front. 

 

5E.II-2329 

 [1937.03] 

 Agrupación Mujeres Libres. 

Les dones protesten dels sous fabulosos que alguns cobren, mentre les famílies dels 

combatents passen privacions. 

 

5E.II-2330 

 [1937-03] 

 Agrupación Mujeres Libres. 

Les dones exigeixen al Govern que doni armes, avions, etc., per poder guanyar la 

guerra. 

 

5E.II-2331 

[1937.03] 

FAI. Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona. 

Demanen la total disponibilitat dels homes per a la defensa de les llibertats, l’entrega 

de les armes útils, etc. Rebutgen el decret d’Ordre Públic del 4 de març defensat per 

Tarradellas, que no respon a les aspiracions del poble, etc. 

Firma: el Secretariado 

 

5E.II-2332 

 [1937.03] 

 CNT-AIT-FAI. Para garantía de nuestra guerra. 

Crida a la joventut revolucionària perquè s’inscrigui als cursos de preparació bèl·lica 

organitzats pel Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. La reraguarda 

també necessita un exèrcit juvenil preparat. 
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Firma: por las Juventudes Libertarias de la Industria Siderometalúrgica. (Comisión de 

Propaganda). 

 

5E. II-2333 

 [2333.03] 

 Compañero: 

Aconsella als companys de Gràfics, que s’apuntin al Sindicat d’Arts Gràfiques per 

aprendre la instrucció militar. 

 

5E.II-2334 

 [1937.03] 

 General Motors colectivitzada. 

Escrit dirigit als treballadors dient que Madrid espera de nosaltres homes, armes i 

aliments. La nostra guerra no és civil, és d’independència contra l’invasor estranger. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-2335 

 [1937.03] 

 Setmana de Madrid. 

 Durant aquesta setmana… Cada català “un dia”. 

 

5E.II-2336 

 [1937.03] 

 Frase: Madrid espera el vostre fusell. 

 

5E.II-2337 

 [1937.03. Sallent] 

 Federación Estudiantil de Conciencias Libres. 

La Ciència i les Arts són el màxim esplendor d’un poble. Hem de lluitar perquè siguin 

popularitzades, ja que això seria lluitar per la llibertat i igualtat humanes. 

 

5E.II-2338 

 [1937.03] 

 Generalitat de Catalunya. Conselleria de proveïments. 

 Instruccions per omplir la targeta de consum familiar. Consten de deu punts. 

 Versió catalana i castellana. 

 

5E.II-2339 

 [1937.03] 

 El Sindicat de Venedors de Peix de Barcelona i Comarques (UGT). 

Manifest referent al desacord sobre els preus del peix, entre la Conselleria de 

Proveïments de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament i el Comitè del Mercat 

Central. 

 

5E.II-2340 

 [1937.03. Sallent] 

 CNT-AIT. La disciplina al Treball. 
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Els Sindicats han de vetllar perquè els treballadors i les indústries socialitzades 

rendeixin al màxim. La revolució no és una festa sinó que exigeix un esforç i una 

disciplina. 

 Firma: oficines de propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2341 

 [1937.03. Sallent] 

 “Catalunya” 

 La CNT vol publicar un diari en català que es dirà Catalunya. 

 Firma: oficines de propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2342 

 [1937.03] 

 CNT-FAI. Ayuda a los hospitales de sangre. 

Al revers: un himne anarquista “Hijos del Pueblo”, un de la CNT “A las Barricadas” i 

una marxa “A la Infermera”. 

 

5E.II-2343 

 [1937.03] 

 Un Govern, un Exèrcit. Vèncer el feixisme. 

 Firma: Comitè Català pro Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2344 

 [1937.03] 

 Madrid, al rojo vivo. 

 Madrid necessita ajuda de tot i de tothom. Armes, homes i aliments. 

 Firma: Juventud Comunista Ibérica. Comité Ejecutivo (POUM). 

 

5E.II-2345 

 [1937.03] 

 Per la victòria del proletariat. 

 Sis punts per aconseguir-ho. 

 Firma: POUM. JCI. 

 

5E.II-2346 

 [1937.03] 

 Volem anar al front! Doneu-nos els fusells! 

Dibuix de tres joves. Signat: H (sic). Editat pel Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2347 

 [1937.03] 

 Un fusell a casa és un fusell desertor. 

Dibuix d’un fusell sobre una cadira i una finestra. Signat: H (sic). Editat pel 

Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2348 

 [1937.03] 
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 Tornar el fusell és protegir cent vides. 

Dibuix d’un fusell. Signat: H (sic). Editat pel Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2349 

 [1937.03] 

El valor no es demostra a les Rambles (sic). El valor es demostra al front de 

combat. 

Dibuix d’un soldat i una noia passejant. Signat: H (sic). Editat pel Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2350 

 [1937.03] 

 Espera el vostre fusell. 

Dibuix d’un fusell i un arc de triomf. Signat: H (sic). Editat pel Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2351 

 [1937.03] 

 L’ofensiva és la victòria! Sense fusells no hi ha ofensiva possible! 

Dibuix de cinc fusells amb la baioneta calada i part d’una corona de llorer. Signat: H 

(sic). Editat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2352 

 [1937.03] 

 Què diran demà aquests orfes si has guardat el fusell a casa? 

Dibuix d’un nen i una nena abraçats. Signat: H (sic). Editat pel Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2353 

 [1937.03] 

 Cobla Barcelona. 

A la portada: un dibuix acolorit d’un músic amb instruments de cobla i barretina i al 

fons una sardana. Fet per Fàbrega. Poesia de la sardana de Joan Maragall i un text de 

Jaume Miravitlles. Un dibuix acolorit de Joan Magrinyà fet per Morer (sic). Una 

fotografia d’Emili Vendrell. Programa de les actuacions. Editat pel Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

Opuscle en francès. 

 

5E.II-2354 

 [1937.03] 

 El Partit Socialista Unificat de Catalunya al Poble Català. 

Crida a unir tots els esforços per ajudar a la defensa de Madrid, perquè a Madrid es 

decideixen les llibertats de Catalunya. Que els obrers redoblin el seu esforç en la 

producció, que els homes no defugin anar al front quan els cridin, que les dones ajudin 

a la rereguarda. 

 Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central. 
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5E.II-2355 

 [1937.03] 

 El Partit Socialista Unificat de Catalunya al Poble Català. 

 És el mateix full 5E.II-2354 amb tipografia diferent. 

 

5E.II-2356 

 [1937.03] 

 Frase. 

 ¡Els vostres fills són defensats al front!¡No guardis el fusell a casa! 

 

5E.II-2357 

 [1937.03]  

 Frase. 

 Cada fusil en la retaguardia es un combatiente menos en el frente. 

 

5E.II-2358 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Hitler i Mussolini donen milers de fusells a Franco. 

 Vosaltres no podeu regatejar-los als combatents. 

 

5E.II-2359 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II-2358 

 

5E.II-2360 

 [1937.03] 

 Frase. 

¿Per què esperar el fusell d’un company que cau al front quan n’hi ha tants a la 

reraguarda? 

 

5E.II-2361 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II-2360. 

 

5E.II-2362 

 [1937.03] 

 Frase. 

 ¡Un fusell a casa és un fusell desertor! 

 

5E.II-2363 

 [1937.03] 

 Frase. 

 ¡Cada fusell de la reraguarda és un combatent de menys al front! 

 

5E.II-2364 
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 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II-2363 

 

5E.II-2365 

 [1937.03] 

 Frase. 

Tot fusell guardat a la reraguarda és una ofensa al company que defensa la teva 

llibertat. 

 

5E.II-2366 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II-2365 

 

5E.II-2367 

 [1937.03] 

 Frase. 

 La juventud movilizada necesita tu fusil. ¡No se lo niegues! 

 

5E.II-2368 

 [1937.03] 

 Frase. 

Els joves soldats aprenen a llançar bombes perquè no tenen fusells. Company de la 

reraguarda: dóna-li el teu. 

 

5E.II-2369 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II-2368. 

 

5E.II-2370 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Padre: ¿Qué hace el fusil en casa? Llévalo al frente. 

 

5E.II-2371 

 [1937.03] 

 Frase. 

L’ofensiva és la victòria! Sense fusells no hi ha ofensiva! Sense fusells no hi ha 

victòria! 

 

5E.II-2372 

 [1937.03] 

 Frase. 

¡El 19 de juliol el poble en armes vencé els militars espanyols! ¡Per vèncer el feixisme 

internacional cal organitzar l’exèrcit regular! ¡Totes les armes al Govern de la 

Generalitat! 
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5E.II-2373 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II-2372 

 

5E.II-2374 

 [1937.03] 

 Frase. 

 ¡Lliurar un fusell és protegir cent vides! 

 

5E.II-2375 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Volem anar al front! Doneu-nos els fusells! 

 

5E.II-2376 

 [1937.03] 

 Frase. 

 El fusil es del pueblo. El gobierno del pueblo te lo pide. 

 

5E.II-2377 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió castellana del full 5E.II 2375. 

 

5E.II-2378 

 [1937.03] 

 Frase. 

 ¿Qué haces con tu fusil en casa? ¿Acaso lo guardas para darlo a Franco? 

 

5E.II-2379 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Igual al full 5E.II-2364 en format més petit. 

 

5E.II-2380 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Versió catalana del full 5E.II-2376 i en format més petit. 

 

5E.II-2381 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Entregad los fusiles guardados en la retaguardia. Hacen falta en el frente de combate. 

 

5E.II-2382 

 [1937.03] 
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 Frase. 

 Igual al full 5E.II-2368 en format més petit. 

 

5E.II-2383 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Madrid espera el vostre fusell. 

 

5E.II-2384 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Igual al full 5E.II-2369 en format més petit. 

 

5E.II-2385 

 [1937.03] 

 Frase. 

 Lliureu els fusells guardats a la reraguarda. Al front de combat fan falta. 

 

Àlbum 45. 1937 (abril). 5E.II-2386 a 5E.II-2450 

 

5E.II-2386 

1937.04.01. Barcelona 

 Generalitat de Catalunya. Comitè Directiu Central del “Segell pro Infància.” 

Es demana ajuda per la IV Campanya Nacional del “Segell Pro Infància” que 

començarà el dia 25 d’abril i acabarà el dia 31 de maig. Hi ha un butlletí de comanda. 

 

5E.II-2387 

 1937.04.01. 

 CNT-AIT. Sindicato Único de Espectáculos Públicos. 

Anunci d’un Gran Festival-homenatge a Madrid al Teatre Nou. Organitzat per la 

Delegació General d’Euskadi a Catalunya. Programa. 

 

5E.II-2388 

1937.04.01. Badalona 

 La nova Tarja de Racionament. 

La targeta de racionament és perquè cada família participi en la distribució de 

queviures en proporció al nombre dels seus components, i per evitar els abusos que es 

cometen amb l’acaparament de les subsistències. 

 Versió catalana i castellana. 

 Firma: Francesc Benages, Conseller-Regidor de Proveïments. 

 

5E.II-2389 

 1937.04.04. 

 Mítin Internacional de la Revolución. 

 El míting serà al Gran Price. 

 Firma; CNT, AIT, FAI. 

 

5E.II-2390 
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1937.04.04. Badalona 

 Compañeras: 

Informa de la nova targeta de consum imposada pels ajuntaments des que solament el 

Govern de la Generalitat pot fer compres a l’estranger. Abans podien fer-ho els 

ajuntaments directament. Es refereix a la falta de farina. 

 Firma: F. Benages, Conseller-Regidor. 

 

5E.II-2391 

1937.04.06. Igualada 

 Ajuntament d’Igualada. Comitè local d’Ajut Permanent Pro Madrid. 

Tribut que hauran de pagar per l’Ajut Permanent Pro Madrid, els obrers i els patrons. 

Firma: pel Comitè, l’alcalde Pere Bertran; pel POUM, Francesc Clarà; pel Partit SUC, 

Josep Guitart; per la CNT, Isidre Torner; per ACR, Josep Ferran; per ER de C, 

Salvador Cuatrecasas; per l’U. de R, Ramon Soler. 

 

5E.II-2392 

1937.04.06. Barcelona 

 Quin Govern li cal a Catalunya? 

La constitució del govern fantasma designat pel president Companys no ha resolt la 

crisi del Govern de la Generalitat. Segons el POUM, l’únic Govern viable és un 

Govern format per representants de les organitzacions polítiques i sindicals de la 

classe obrera. 

Firma: el Comitè Executiu del POUM. 

 

5E.II-2393 

1937.04.08. 

CNT-AIT. Sindicato de las Industrias Agrícolas, Pesca y Alimentación. Sección 

Servicio Doméstico. 

Convocatòria a una Assemblea Míting el dia 8, dijous, al Cine Parthenón. 

Firma: la Junta de Sección. 

 

5E.II-2394 

1937.04.06. Barcelona 

 Comitè pro Exèrcit Popular Regular. 

Escrit ciclostilat dirigit al director d’“El Día Gráfico” demanant que es publiqui el 

material que s’adjunta amb tota visibilitat 

Firma: en forma de tampó, Comité pro Ejército Popular Regular. Premsa i Ràdio. 

 

5E.II-2395 

 1937.04.10. Barcelona 

 Exposició d’Art. Obres salvades per la CNT-FAI. 

Exposició organitzada per la secció de Belles Arts del SU de Professions Lliberals, del 

10 d’abril al 2 de maig. 

 

5E.II-2396 

 1937.04.10. Barcelona 

 Invitació. 
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Invitació per a la inauguració de l’Exposició d’Art de les obres salvades pels 

companys de la Confederació Nacional del Treball i per la Federació Anarquista 

Ibèrica. 

 Firma: la Junta Central. 

 

5E.II-2397 

 1937.04.10. Barcelona 

 Pro Exèrcit Popular Regular 

 Acte al Palau de la Música Catalana. Com a fons del full, diverses fotografies. 

 

5E.II-2398 

 1937.04.10. Barcelona 

El Comitè pro Exèrcit Popular Regular presenta la seva gran película: “l’Exèrcit 

del poble neix”. 

Entrada per al programa d’actes que es faran al Palau de la Música Catalana organitzat 

pel Comitè pro Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2399 

1937.04.11. 

Federación de Pioneros Comunistas. 

La Federación de Pioneros Comunistas celebra la seva primera Conferència General. 

Clausura l’acte amb un Gran Festival Infantil al teatre de l’Ateneu Popular de Gràcia. 

Programa. 

 

5E.II-2400 

 1937.04.12. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de Comunicaciones y Transportes. 

Convocatòria d’una Assemblea Extraordinària pel dia 12 al Gran Price. Ordre del dia. 

Firma: la Junta, por el Sindicato de Comunicaciones y Transportes Marítimos y 

Terrestres. 

 

5E.II-2401 

1937.04.12. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de Comunicaciones y Transporte. Sección Comunicaciones. 

Convocatòria d’una Assemblea Extraordinària pel dia 16 al “Centro Obrero 

Aragonés”. Ordre del dia. 

 Firma: el Secretario. 

 

5E.II-2402 

 [1937.04.12. Navarcles] 

 El Comitè Català Pro Komsomol d’aquesta ciutat a l’opinió pública. 

Després que el feixisme enfonsés el vaixell rus Komsomol, les Joventuts Socialistes 

Unificades de Navarcles han constituït un Comitè Català Pro Komsomol per recollir 

donatius i poder construir un segon Komsomol. 

 

5E.II-2403 

 1937.04.12 a 18. 

 L’Esport al Servei del Poble. 6
è
 aniversari de la República. 
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Semana d’actes en benefici dels Infants Refugiats i Hospitals de Sang. Programa. 

 

5E.II-2404 

 [1937.04.14] 

 Al pueblo trabajador. 

Escrit on s’analitza el moment actual, el cas Maroto, les detencions de València i 

Olesa de Montserrat i el 14 d’abril. 

 Firma: Agrupación “Los Amigos de Durruti”. 

 

5E.II-2405 

 1937.04.15. 

 Invitació. 

Invitació als companys d’El Día Gráfico per anar al Vi d’Honor que el Comitè Pro 

Exèrcit Popular Regular ofereix als companys de la premsa de Barcelona. 

 

5E.II-2406 

 1937.04.15. 

 CNT-AIT. Sindicato de Espectáculos Públicos. 

Gran Festival en benefici dels Hospitals de Sang, organitzat per les Joventuts 

Llibertàries de Sanitat al Teatre Novedades. Programa. 

 

5E.II-2407 

 [1937.04.15. Sallent] 

 Centre Republicà d’Esquerra. Sallent 

Manifest dirigit als joves catalans antifeixistes després de vuit mesos de guerra, per 

animar-los a treballar junts per les llibertats de Catalunya. 

Firma: Joventuts Esquerra Republicana. Estat Català. 

 

5E.II-2408 

 1937.04.16. Sallent 

 CNT-AIT. La Federación Local de Sindicatos de Sallent. 

Anunci d’un Gran Míting al Cinema Condal per informar els treballadors i el poble 

com va l’organització en el sentit de la guerra, econòmic i revolucionari. 

 

5E.II-2409 

1937.04.18. 

 Cinema-Teatre Met. 

Anunci d’un Festival Teatral en benefici dels Hospitals de Sang i Evacuats dels Fronts 

de Guerra, organitzat per l’Esbart Popular de Navarcles. Programa. 

Firma: l’Esbart Popular. 

 

5E.II-2410 

 [1937.04.18] 

 Diada d’Ajut Infantil de Reraguarda. 

 Programa d’espectacles que es faran a Barcelona. 

 

5E.II-2411 

1937.04.18 
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 ¡Trabajadores! 

Anunci d’un Míting organitzat per l’Agrupació “Los Amigos de Durruti”, que es farà 

al Teatre Poliorama. Es plantejaran els problemes més vitals en l’hora actual. 

 Firma: Agrupación “Los Amigos de Durruti”. 

 

5E.II-2412 

 [1937.04.18. Sallent] 

 ¡Juventud Femenina! 

Crida de la secció femenina de la Juventud Socialista Unificada a imitar les camarades 

de Madrid, que supleixen els treballs dels que van al front.  

Firma: las Juventudes Socialistas Unificadas de Sallent, secretariado femenino. 

 

5E.II-2413 

 1937.04.22. Barcelona 

 El Secretari Adjunt de la Federació Comarcal de Catalunya. 

Escrit ciclostilat dirigit al director d’El Día Gráfico adjuntant una gasetilla perquè 

sigui publicada en el diari i puguin conèixer-la els interessats. 

 Firma: Josep Olivart Sapera. 

 

5E.II-2414 

1937.04.22. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de la Industria de la Edificación, Madera y Decoración. 

Escrit ciclostilat dirigit al director de La Noche, demanant la publicació d’una 

convocatòria. 

Firma estampillada del secretari, A. Vidal. Tampó de la Secretaria del Sindicato de 

Industria de la Edificación, Madera y Decoración de Barcelona. 

 

5E.II-2415 

1937.04.22. Sallent 

CNT-AIT. La CNT y el problema del Abastecimiento. 
Projecte per col·lectivitzar el comerç dels articles alimentaris i anunci d’una 

Assemblea General convocada per la Federació Local de Sindicats. 

Firma: Federación Local de Sindicatos Únicos CNT. 

 

5E.II-2416 

1937.04.23. 

Compreu llibres pels germans combatents! 

Es demana portar llibres al Servei de Biblioteques del Front del Departament de 

Cultura de la Generalitat. 

 

5E.II-2417 

 1937.04.24. 

 Units, per la Cultura! Units, per la Victòria! 

Anunci d’un Gran Míting al Teatre Olímpia, organitzat per la Federació Catalana de 

Treballadors de l’Ensenyança (UGT). 

 

5E.II-2418 

 1937.04.24 i 25. Navarcles 
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 Gran Saló Cinema Met. 

Actes de ball i cinema en benefici de la Setmana Permanent d’Ajut a Madrid. 

Programa. 

 

5E.II-2419 

 1937.04.25. 

 Homenatge. 

Actes d’homenatge a F. Guinart i J. Martínez, morts en defensa de la llibertat popular 

en el front de Tardienta (Ermita Santa. Quiteria), els dies 24 i 19 d’octubre de l’any 

1936. Programa. Amb la col.laboració de “Consell Tutelar” i el veïnat de la barriada 

del Pedró. 

Firma: tampó de Ferms, Agrupació Guinart i Martínez. 

 

5E.II-2420 

 1937.04.25. 

 Gran Míting Aliança Nacional de la Dona Jove. 

El míting serà al Teatre Nou. Presidirà Montserrat Martínez i clourà el president Lluís 

Companys. 

 

5E.II-2421 

 1037.04.25. 

 CNT-AIT. Sindicato único de la Distribución. 

 Convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta, por el Sindicato Único de la Distribución. 

 

5E.II-2422 

 1937.04.25. 

 Casal d’Esquerra Republicana del Camp d’en Grassot. 

 Funció teatral en benefici de l'Exèrcit Popular de Catalunya. 

 

5E.II-2423 

 [1937.04.25] 

Las Juventudes Libertarias de Artes Gráficas protestan del torpedeamiento de 

que es objeto la Banda Municipal, y piden a las demás Juventudes y amantes de 

la cultura, que hagan otro tanto. 

Problema sorgit entre la crítica, la Banda Municipal i el seu director, Lamote de 

Grignon. La Banda Municipal no la paga el municipi sinó el poble. 

 Firma: Comisión pro Cultura Juventudes Libertarias de Artes Gráficas. 

 

5E.II-2424 

 [1937.04] 

FIJL-FAI. El caso de “Camil Oliveras”, Lamote de Grignon y la Banda 

Municipal, puestos a la vindicta por las Juventudes Libertarias de Artes 

Gráficas. 

Escrit en contra de Camil Oliveras crític musical del diari La Humanitat. A més a més, 

hi ha un desacord entre el mestre Lamote de Grignon i la Banda. 

 Firma: Comisión Pro Cultura Juventudes Libertarias de Artes Gráficas. 
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5E.II-2425 

 [1937.04] 

 La Banda Municipal al pueblo de Barcelona. 

La Banda Municipal es defensa de la campanya en contra de les Joventuts Llibertàries 

d’Arts Gràfiques. Volia estimular nous valors, recuperar compositors postergats, etc. 

 Firma: la Comisión de la Banda Municipal. 

 

5E.II-2426 

 [1937.04.27] 

CNT-AIT. El curso de la crisis del Municipio de Sallent. Manteniendo nuestra 

posición. 

L’assemblea de la Federación Local de Sindicatos (CNT) ha fixat la nostra posició en 

el problema de proveïments que ha estat aprovada per tot el poble de Sallent. Esquerra 

Republicana de Catalunya discrepa però no ha estat possible arribar a un acord. 

Versió catalana i castellana. 

 Firma: la Federación Local de Sindicatos Únicos (CNT). 

 

5E.II-2427 

 1937.04.29. Barcelona 

 Hermanos vascos: ¡Con vosotros! 

Manifest per demanar ajuda nacional i internacional després del bombardeig de 

Guernica. 

Firma: Comité Peninsular de la FAI, Comité Regional de la FAI de Catalunya, Comité 

Regional de la CNT de Catalunya i altres. 

 

5E.II-2428 

 1937.04.30. 

 El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

Invitació al I Concert de la Banda Municipal de Madrid que tindrà lloc al Gran Teatre 

del Liceu. Llotja nº 25, pis segón. 

 

5E.II-2429 

 1937.04. Navarcles 

 Compañeros y compañeras del pueblo de Navarcles. 

Escrit que invita a la reflexió en els moments crítics que s’estan vivint. També ho han 

de fer els responsables dels sindicats si volen recuperar la confiança dels obrers del 

poble. 

 Firma: Juan Iranzo. 

 

5E.II-2430 

 1937.04. Barcelona 

 Societat Cooperativa “Unió de Cooperadors de Barcelona” 

Convocatòria d’una Assemblea de primer grau pel dia 25 d’abril. Ordre del dia. Quatre 

fulls. 

Firma: R. Batlle, president, i A. Ferrer, secretari.  

També un projecte de reglament interior, unes consideracions sobre el fonament 

econòmic de les Obres Socials de la “Unió de Cooperadors de Barcelona”, amb data 

27 de març de 1937. 
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 Firma: per la Comissió, Joan Coloma, Joan Campanyà i altres. 

 

5E.II-2431 

1937.04. Barcelona 

 En desagravio. ¡Qué és Aragón? 

Escrit en defensa del que és i serà Aragó. Un poble, una nacionalitat amb totes les 

característiques ètniques i geogràfiques. En el full, quatre barres vermelles de fons. 

Firma: Estado Aragonés. 

 

5E.II-2432 

 1937.04. Navarcles 

 El Socors Roig Internacional a l’opinió pública. 

Després d’un registre efectuat en el poble es va proposar entregar al SRI els queviures 

requisats, i un Conseller Municipal s’hi va negar dient que el SRI era un organisme 

polític. Està equivocat perquè la finalitat del SRI és ajudar a tots els companys que 

lluiten exposant les seves vides. 

Firma: el Comitè. 

 

5E.II-2433 

 1937.04. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de Comunicaciones y Transportes Marítimos y Terrestres. 

Escrit dirigit a companys i treballadors en el que es lamenta de la no assistència dels 

militants a les Assemblees Generals. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2434 

 1937.04. Barcelona 

 Amics de les Roses. 

Invitació per visitar la VIª Exposició de Roses de Primavera que tindrà lloc als jardins 

del Palau de Pedralbes, els dies 1 i 2 de maig. 

 

5E.II-2435 

 [1937.04] 

CNT-FAI. Nadie blasone de demócrata, ni de proletario, ni de antifascista, si no 

ayuda a los Hospitales de Sangre. 

L’aportament s’ha de fer a Ràdio Barcelona, Ràdio Associació i altres. 

 

5E.II-2436 

 [1937-04] 

 Consignas de la Juventud Proletaria. ¡Por una sola Central Sindical! 

Fa temps que es treballa per acabar amb la divisió sindical de la classe obrera. 

Paral·lelament la joventut treballadora ha de combatre per aconseguir tots els drets 

sindicals que li varen negar en temps passats. Del núm. 26 de Juventud Comunista. 

Firma: Oficina Central de Propaganda de la JCI. 

 

5E.II-2437 

 [1937.04] 

 “Espartacus” diu… 
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 Catalunya no vol fronteres… vol llibertat. Esclafem el feixisme, que es l’esclavatge. 

 Firma: Casal “Espartacus” d’ER de C. 

 

5E.ll-2438 

 [1937.04] 

 Casal de la Cultura. Activitats de guerra. 

El Casal recomana comprar dos llibres, un per a tu i un pels combatents. Indica dos 

estands d’admissió. 

 

5E.II-2439 

 [1937.04] 

 ¡Ciudadanos de Barcelona! 

Per guanyar la guerra es recomana per a l’exèrcit el comandament únic, disciplina i un 

Exèrcit Popular Regular. També obediència al Govern representant de les 

organitzacions antifeixistes. 

 

5E.II-2440 

 [1937.04] 

 Camarades! Sense Exèrcit Popular allarguem la guerra. 

 Frase sobre un fons on hi ha una estrella vermella i dos camins. 

 

5E.II-2441 

 [1937.04] 

 Als obrers del PSUC i de la UGT. 

Que exigeixin un Govern que representi totes les organitzacions polítiques i sindicals 

de la classe treballadora, un programa de realitzacions socialistes immediates, una sola 

central sindical i que siguin expulsats dels sindicats tots els elements no proletaris. 

 

5E.II-2442 

 [1937.04] 

 ¡Joves treballadors! 

 Recomana ingressar a la Unió de Joventuts Comunistes de Catalunya. 

 Firma: IJC. 

 

5E.II-2443 

 [1937.04] 

 Aporta el teu donatiu al Socors Roig del POUM. 

 Es demana un donatiu per als que lluiten als fronts de Madrid. 

 

5E.II-2444 

 [1937.04] 

 A tots els obrers i companys antifeixistes. 

El Socors Roig del POUM espera la col.laboració dels obrers revolucionaris i dels 

companys antifeixistes i no haver de dependre de subvencions oficials com sempre ha 

fet. 

 Firma: el Comitè Central del Socors Roig del POUM. 

 

5E.II-2445 
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 [1937.04] 

 El POUM i la crisi de la Generalitat. 

La revolució ha perdut posicions. Es suspenen diaris revolucionaris, es provoquen crisi 

darrera crisi. Els treballadors de Catalunya han de fer sentir la seva veu, etc. Volem un 

Govern Obrer i Camperol. El POUM farà un acte el dilluns dia 9 al Gran Price. 

 

5E.II-2446 

 [1937.04] 

 Aporta el teu donatiu al Socors del POUM. 

 Sense solidaritat proletària no hi ha triomf possible de la revolució. 

 

5E.II-2447 

 [1937.04] 

 Las mujeres del pueblo… 

Les dones no volen que Comorera torni a ocupar càrrecs de responsabilitat després del 

seu pas tant nefast per la conselleria de proveïments. 

Firma: Agrupación Mujeres Libres. 

 

5E.II-2448 

 [1937.04] 

 Dones de Catalunya!! 

Es demana la signatura pel llibre d’or que les dones catalanes ofereixen a les dones 

d’Euskadi com homenatge al seu heroisme i sacrifici. 

Firma: Aliança Nacional de la Dona Jove. 

 

5E.II-2449 

 [1937.04] 

 Aliança Nacional de Dones. 

Frases per animar a les dones en la reraguarda, sobre un fons de diverses fotografies 

amb escenes de nens, dones, soldats, etc. 

 

5E.II-2450 

 [1937.04] 

Elogi fet pel general Miaja des de l’emisora del SRI de Madrid. “Avui els 

espanyols comprendran la grandesa dels fins humanitaris del Socors Roig 

Internacional”. 

Paraules transmeses pel general Miaja a través d’Unión Radio per lloar la labor del 

SRI i demanar donatius i subscripcions. 

Text a dues columnes en català i castellà. 

 

Àlbum 46. 1937 (maig I). 5E.II-2451 a 5E.II-2514 

 

5E.II-2451 

 1937.05.01. Barcelona 

 El Socorro Rojo del POUM ante el 1º de mayo. 

El Socors Roig del POUM ha protestat sempre contra els crims que la burgesia ha 

comès contra els treballadors. Avui exigeixen que s’aixequi la clausura dels diaris i 
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ràdios obreres, la llibertat dels presos, etc. Reclamen la solidaritat de tots els 

treballadors i la formació del Front Obrer Revolucionari. 

 Firma: el Comité Central del Socorro Rojo del POUM. 

 

5E.II-2452 

 [1937.05.01] 

 Radi XI. Partit Socialista Unificat. Adherit a la Internacional Comunista. 

Escrit dirigit al poble antifeixista de Barcelona dient que el Primer de maig de 1937 ha 

de ser un dia de treball i de sacrifici a la reraguarda. Que els que estan al front vegin 

que la reraguarda es preocupa d’ells. Es reben donatius de queviures, roba, diners, 

llibres, etc. 

 Firma: el Comitè del Radi XI. 

 

5E.II-2453 

 [1937.05.01] 

 FAI-AIT. Primero de Mayo. 

Les joventuts obreres, artistes i estudiants, exigeixen la dissolució de l’exèrcit nacional 

i de les forces de policia i Guardia Civil, que la defensa del poble sigui confiada al 

poble i que els treballadors han d’armar-se. 

 

5E.II-2454 

 [1937.05.01] 

 1º Mayo. Trabajando venceremos. 

El títol està sobre un boix firmat per Giandante. Frases per reafirmar la unitat i la 

victòria, per resistir, per treballar dia i nit, per construir fortaleses inexpugnables. 

Firma: el Comisariado de Guerra de las Brigadas Internacionales. 

 

5E.II-2455 

 [1937.05.01] 

 Frase. 

Trabajar más y mejor, reafirmar nuestra fe en la victoria. Ese es nuestro Primero de 

Mayo. 

Firma: “Mujeres libres”. 

 

5E.II-2456 

 [1937.05.01] 

 Catalans, antifeixistes! 

 Celebrem el Primer de maig intensificant la Solidaritat. 

 Firma: Socors Roig de Catalunya (Secció del SRI) 

 

5E.II-2457 

 1937.05.01. Barcelona 

 Manifest del Casal de la Cultura. 

El Casal de la Cultura és un aplec d’homes de bona voluntat. La intel·ligència hi està 

representada per artistes i homes de ciència que han demostrat la seva vàlua personal 

amb l’obra acomplerta i també per l’entusiasme dels qui volen fer-se seva aquesta obra 

i cooperar en la tasca d’enriquir-la i difondre-la, etc. 
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5E.II-2458 

 [1937.05.01. Barcelona] 

 Casal de la Cultura. 

Fa referència a l’ideari del Casal. També ha de mantenir un estret contacte amb totes 

les Associacions afins de la resta d’Iberia i de l’estranger. Al revers hi ha una llista 

molt completa d’entitats adherides. 

 

5E.II-2459 

 [1937.05.01. Barcelona] 

 Casal de la Cultura. Central: Barcelona. 

 Proposta d’inscripció. 

 

5E.II-2460 

 1937.05.01. 

Comité Internacional de Anarquistas en Barcelona. Al Pueblo de España que 

lucha contra el fascismo. A todos los Pueblos que quieren ser libres. 

El Primer de maig de 1937 té un caràcter especialment revolucionari. El proletariat vol 

prosseguir la lluita contra el feixisme, l’autoritat i l’Estat. El proletariat internacional 

manifesta la seva voluntat de triomfar del capitalisme internacional a fi d’instaurar una 

societat llibertària que portarà la pau, la justícia i la llibertat. 

 

5E.II-2461 

 1937.05.01. 

El Primero de mayode la Revolución Proletaria. El POUM a todos los 

trabajadores. 

En aquest Primer de maig de 1937, el proletariat espanyol ha d’ambicionar el Poder, 

perquè solament així es pot assegurar la victòria militar en els fronts i resoldre per la 

via socialista els problemes plantejats en el país. El POUM invita a formar un Front 

Obrer Revolucionari. 

Firma: el Comité Ejecutivo del POUM, el Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista 

Ibérica. 

 

5E.II-2462 

 [1937.05.01] 

 Cinema Condal. 

Festival en benefici dels Hospitals de Sang, organitzat per la Federació Local de 

Sindicats (CNT). Programa. 

 

5E.II-2463 

 1937.05.01. Barcelona 

 Antifeixistes!!! 

Es demana assistir a l’acte inaugural de la Primera Exposició de Cartells i Fotografies, 

organitzat pel Comitè d’Ajut als Infants dels Associats CADCI (UGT), amb la 

col.laboració de l’Associació Universitària Obrera, del Grup Esperantista de Barcelona 

i del Grup dels Amics de l’URSS, del CADCI. L’acte es dedica a l’URSS amb motiu 

de la festa del Primer de maig.  

 

5E.II-2464 
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 1937.05.01 i 02. Barcelona 

 Amics de les roses.  

 Butlleta per escollir la millor rosa del país i de l’estranger. 

 

5E.II-2465 

 1937.05.01 i 02. Navarcles 

 Gran Saló Cinema Met. 
 Festival de ball i cinema en benefici del vaixell rus Komsomol. Programa. 

 

5E.II-2466 

 1937.05.02. 

 Concert Popular. 

Anunci d’un concert de la Banda Municipal de Madrid que es farà a la Plaça 

Monumental. 

 

5E.II-2467 

 1937.05.02. 

 Festival de Dansa i Música Emilia Garcia. 

Festival organitzat per l’Associació d’Idealistes Pràctics en benefici de l’Assistència 

Infantil. Programa. 

 

5E.II-2468 

 [1937.05.02] 

 Gran Festival Artístico-Literario. 

Festival organitzat pel Club Cubà Julio Antonio Mella en homenatge a la Secció 

Cubana de la Brigada Internacional i dels Llatino-Americans caiguts lluitant contra el 

feixisme. Programa. 

 

5E.IIl-2469 

 [1937.05.02] 

Homenaje a la Sección Cubana de la Brigada Internacional que lucha en el frente 

del Jarama.  
Acte en honor dels caiguts en el front, organitzat pel Club Cubà Julio Antonio Mella. 

 

5E.II-2470 

 1937.05.03. Sallent 

 UGT 

Es convoca als obrers afiliats a la UGT de tots els rams a una Assemblea al Cinema 

Ateneu Català. Ordre del dia. 

 

5E.II-2471 

 1937.05.02. 

 19 de julio. Durruti. 

 Acte organitzat per “Los Amigos de Durruti” al Teatre Goya. Programa. 

 

5E.II-2472 

 1937.05.04. 

 CNT Sindicato de la Industria del Espectáculo AIT. 
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Festival homenatge a Mèxic en benefici de la lluita antifeixista, al Teatre Olympia. 

Programa. 

 

5E.II-2473 

 1937.05.05. Barcelona 

La Sección Barberos del Sindicato de la Industria de Sanidad, Asistencia Social e 

Higiene. 

Escrit dirigit al poble de Barcelona per informar del perquè han hagut d’augmentar els 

preus dels serveis de barberia. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2474 

 [1937.05.06. Valencia] 

 Un fascista declarado 

Frase de Comorera al míting de València. I també una notícia del diari La Noche del 

dia 6 de maig de 1937: la CNT i la FAI desautoritzen un full de “Los Amigos de 

Durruti”, datat el 5 de maig de 1937 

Firma: pel Comitè Regional de la CNT. 

 

5E.II-2475 

 [1937.05.07] 

 El POUM a la clase trabajadora. 

 El proletariat de Barcelona no tolera cap provocació contrarevolucionària. 

 Firma: el Comité Ejecutivo. 

 

5E.II-2476 

 1937.05.08 i 09. Sallent 

 Cinema Ateneu Català-Sallent. 

 Programa de cinema. 

 

5E.II-2477 

 1937.05.08 i 09. Navarcles 

 Gran Saló Cinema Met. 

 Programa de cinema. 

 

5E.II-2478 

 [1937.05] 

 Los comités de defensa de la revolución. 

Durant els “dies de maig”, han aparegut novament els comités de defensa que han 

assumit un caràcter autènticament proletari. 

 Firma: Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). 

 

5E.II-2479 

 [1937.05] 

¡Fuera las caretas! Quienes son provocadores de las dificultades en la 

retaguardia. El proletariado debe estar ojo avizor. 
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De manera sinuosa es va treballant contra la CNT i el resultat han sigut les luctuoses 

jornades de maig. I ara se’n responsabilitzen a la CNT i a la FAI. A més, es pretén 

formar un Govern semblant al de València. El proletariat ha de reaccionar.  

 Firma: el Comité Regional de la CNT. 

 

5E.II-2480 

 1937.05.11. Barcelona 

CNT-FAI-FILL-AIT. Les Organitzacions Regionals de Catalunya afectes a la 

Confederació Nacional del Treball, d’Espanya, Federació Anarquista Ibèrica, la 

Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries, a l’opinió pública. 

Manifest dirigit al poble antifeixista en general i als treballadors sincerament 

revolucionaris de les diverses tendències, després dels esdeveniments ocorreguts a la 

regió catalana durant els recents dies de maig. Procés de la conjura i posició després 

dels fets. 

Firma: Comitè de la Confederació Regional del Treball de Catalunya, Comitè de 

Relacions de la Federació de Grups Anarquistes de Catalunya, Comitè Regional de 

Joventuts Llibertàries de Catalunya. 

 

5E.II-2481 

 1937.05.12. Barcelona 

 Las jornadas de mayoy sus lecciones. El POUM a todos los trabajadores. 

Anàlisi de la situació després dels Fets de maig: la insurrecció militar feixista, la 

guerra i la revolució, els avenços de la contrarevolució, la provocació, l’actitud del 

POUM, les lliçons dels Fets de maig. Per la defensa de la revolució i el govern obrer i 

camperol. 

 Firma: el Comité Central del POUM. 

 

5E.II-2482 

 1837.05.14. Figueres 

 Poble de Figueres! 

El Comitè Local de la Federació de Sindicats UGT manifesta la necessitat d’estar 

units. També vol una col.laboració estreta, lleial i sincera amb la CNT amb igualtat 

absoluta de drets i deures.  

 Firma: el Comitè Local, per la Federació de Sindicats. 

 

5E.II-2483 

 1937.05.15. 

 Plaça Braus Arenas. 

Anunci del II Concert Popular per la Banda Municipal de Madrid, en homenatge i 

benefici dels heroics germans de la capital de la República. 

 

5E.II-2484 

 1937.05.16. 

 Casal d’Esquerra Republicana del Camp d’en Grassot. 

 Programa de l’esdeveniment teatral en benefici del Comitè Pro Refugiats. 

 

5E.II-2485 

 1937.05.16. Barcelona 
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 Defensem les Llibertats de Catalunya! 

Els esdeveniments de maig han servit de pretext al poder central per completar la seva 

obra de destrucció de les llibertats catalanes. Només la classe obrera al poder resoldrà 

el problema de Catalunya i de les altres nacions ibèriques, reconeixent, sense 

condicions, el dret a disposar dels seus destins. 

 Firma: POUM. 

 

5E.II-2486 

 1937.05.17. Barcelona 

 Quienes son los provocadores. La crisis por dentro. 

Fa referència a la crisi del Govern de València que es va presentar al Consell de 

Ministres del 15 de maig passat. Que serveixi d’orientació a la classe treballadora i 

que tothom sàpiga qui són els provocadors. 

 

5E.II-2487 

 [1937.05] 

 Frente a la Contrarevolución. La CNT a la conciencia de España. 

Manifest que analitza la situació després que Negrín arbitra un Govern de partits 

polítics: el final d’una maniobra política, la incorporació de la CNT a l’obra del 

Govern, un Govern mediatitzat per les potències estrangeres. En front de la 

contrarevolució, l’aliança revolucionària de les masses. 

 Firma: el Comité Nacional de la CNT. 

 

5E.II-2488 

 [1937.05] 

 Associació d’Amics de la Unió Soviètica. 

L’Ateneu Enciclopèdic Popular, inaugura un cicle de conferències sobre la Nova 

Constitució Soviètica, a càrrec de Pau Balcells. Serà del 18 de maig al 22 de juny. 

 

5E.II-2489 

 1937.05.20 

 “Això és la contrarevolució…” 

Article reproduït de La Humanitat. Reprodueix un diàleg sobre la crisi entre uns 

ciutadans en una cafeteria. 

 

5E.II-2490 

 [1937.05.21] 

 Socors Roig Internacional. 

 Es demana contribuir a la campanya Pro Ambulàncies. 

 

5E.II-2491  

1937.05.22. Barcelona 

El Sindicato de Sanidad, Asistencia Social e Higiene de Barcelona (Sección 

Barberos). A todos los trabajadores en particular y al público en general. 

Escrit per justificar l’augment de preus a què s’han vist obligats a causa de la situació 

general.  

Firma: el secretari general, per la Junta de la Secció de Barbers i la Junta Central. 

 



 

 

| 362 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

5E.II-2492 

 1937.05.22 i 23. Navarcles 

 Gran Saló Cinema Met. 

 Programa en benefici del públic (sic). Consta de cinc parts. 

 

5E.II-2493 

 [1937.05.22 a 30] 

 Socors Roig Internacional. Secció Catalana. 

Gran Tómbola Pro Mutilats organitzada pel Grup Pérez Farràs. Programa dels actes 

diaris. 

 

5E.II-2494  

 1937.05.23. Barcelona 

 Juventud Comunista Ibérica (POUM). 

Informa que s’ha dissolt el Front de la Joventut Revolucionària de Catalunya, però es 

creu que després dels Fets de maig és necessari organitzar un Front de la Joventut 

Treballadora Revolucionària que sigui molt fort i aconseguir una aliança entre tota la 

joventut combatent obrera i camperola.  

 Firma: el Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista Ibérica. (POUM). 

 

5E.II-2495 

 1937.05.23 

CNT-AIT. Sindicato Único de la Industria Fabril, Textil, Vestir y Anexos de 

Barcelona. 

Convocatòria a una Assemblea General Extraordinària. Ordre del dia. 

Firma: la Junta Central. 

 

5E.II-2496 

 1937.05.23. 

 Cine Teatro Goya. 

Anunci d’una gran matinal organitzada pel Comitè d’Ajuda a Euskadi amb la 

col.laboració del Sindicat de la Indústria de l’Espectacle. Programa. 

 

5E.II-2497 

 1937.05.27. 

 Socorro Rojo Internacional. Sección Catalana. 

Anunci d’una Tómbola Pro Mutilats, organitzada pel “Grupo Pérez Farrás” (districte 

l). Programa. 

 

5E.II-2498 

 [1937.05.28] 

 Socorro Rojo Internacional. 

 Anunci d’una tómbola en benefici d’Euskadi. Programa. 

 

5E.II-2499 

 1937.05.29. 
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Los criminales controlados por el Partido Comunista nos han asesinado más de 

sesenta trabajadores en Mora de Toledo. Medite todo el mundo que ocurriría si 

siguiésemos por ese camino. 

Denúncia els fets i que els autors no han sigut castigats. També actuen a la ciutat 

intentant que la CNT no editi diaris a Madrid, etc. S’han d’eliminar les diferències i 

procurar que es repeteixi un nou atemptat contra la classe treballadora. 

 Reproduït de CNT del dia 29 de maig de 1937. 

 

5E.II-2500 

 1937.05.29. 

Si el Partit Comunista fa seves les paraules de Jesús Hernández, ha de demanar 

el cap de Largo Caballero. I sí el Govern no comparteix les acusacions del 

ministre comunista, té l’obligació de declarar-se incompatible amb ell. Els 

treballadors no estem disposats a tolerar que hom ens provoqui des de les altures 

del poder, el qual no podria exercir-se sense els sacrificis que hem realitzat des 

del 19 de juliol. 

Fa referència a un míting que ha celebrat a València el Partit Comunista. S’hi han 

llençat injúries contra els primers defensors de la Revolució per seguir provocant la 

classe treballadora, etc. Reproduït de CNT del dia 29 de maig de 1937. 

Firma: Comité Nacional de la CNT. 

 

5E.II-2501 

 1937.05.29. 

Si el Partido Comunista hace suyas las palabras de Jesús Hernández, debe pedir 

la cabeza de Largo Caballero. 

 Versió castellana del full 5E.II-2500. 

 

5E.II-2502 

 1937.05.29 a 06.06. 

 Setmana Pro Euskadi. 

Organitzada per la Comissió Oficial d’Ajut a Euskadi annexa al Comitè Permanent 

d’Ajuda a Madrid i a tots els fronts. Invitació. Amb lletres vermelles: Visca Catalunya. 

Gora Euskadi, i l’escut de la Generalitat. 

Firma: la Comissió Oficial d’Ajut a Euskadi. 

 

5E.II-2503 

 [1937.05.29] 

Socorro Rojo Internacional. Sección Catalana. Gran tómbola de ayuda a 

Euskadi. 

 Organitzada pel “Grupo Pérez Farrás”. Programa. 

 

5E.II-2504 

 [1937.05] 

 Comité de ayuda a Euskadi. Secretariado vasco. 

Demanen que s’organitzin subscripcions i recullin queviures i roba per fer-los arribar 

als lluitadors bascos i a les seves famílies. 

 Firma: Comité de ayuda a Euskadi. Secretariado vasco. 
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5E.II-2505 

 [1937.05] 

 Trabajadores de Cataluña. 

Euskadi sofreix atemptats de l’aviació feixista internacional. EL secretariat basc fa una 

crida demanant queviures i diners. 

 Firma: el Comité de Ayuda a Euskadi. Secretariado vasco. 

 

5E.II-2506 

 [1937.05] 

 Soci de CADCI (UGT). 

Ajudar a vèncer l’enemic al País Basc, és allunyar el perill del feixisme a Catalunya. 

El CADCI i el seu grup del Socors Roig Internacional Ferrer Álvarez, et demanen que 

contribueixis a la Semana d’Ajut a Euskadi. 

 

5E.II-2507 

 [1937.05] 

 Ofensiva en todos los frentes! 

Per a salvar Euskadi s’ha d’atacar en tots els fronts i amb totes les forces econòmiques 

i militars del país. 

 Firma: Comités Regionales. CNT-FAI-JJLL. 

 

5E.II-2508 

 [1937.05] 

Las ayudas a las regiones necesitadas no pueden ser acaparadas por nadie.  
Des d’avui hi haurà una Ajuda oficial d’Ajuda a Euskadi i el Comitè d’Ajuda a 

Euskadi fundat pel Secretariat basc. 

 Firma: Comité de Ayuda a Euskadi. Secretariado vasco. 

 

5E.II-2509 

 [1937.05] 

 Joventut catalana ! Per Euskadi !!! 

L’Aliança Nacional de la Dona Jove exigeix la mobilització de tots els homes aptes 

per a l’exèrcit, la incorporació de les lleves 32 i 33, la mobilització de totes les dones 

aptes per al treball de la reraguarda i el tancament dels dàncings i cabarets de la ciutat. 

 Firma: Aliança Nacional de la Dona Jove. 

 

5E.II-2510 

 [1937.05] 

 Col·laborem amb els germans d’Euzkadi. 

 Dibuix d’un basc i un català armats i les banderes basca i catalana. 

 Firma: L.LL-S.D.P. 

 

5E.II-2511 

 [1937.05] 

 Catalans. Ajudem Euskadi. 

Dibuix d’un català i tres dones amb una criatura als braços. I les banderes catalana i 

basca. 
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5E.II-2512 

 [1937.05] 

 Catalunya!! Ajuda els fills d’Euzkadi. 

 Dibuix de dos soldats i l’escut de la Generalitat. 

 

5E.II-2513 

 [1937.05] 

 Gora Euskadi. La Razón 

 Dibuix d’un basc partint llenya amb un martell. 

 Firma: P.R. [Paco Ribera]-S.D.P. 

 

5E.II-2514 

 1937.05. 

 Ajudeu els refugiats d’Euzkadi. 

 Dibuix d’una dona amb una criatura als braços i un farcell. 

 

Àlbum 47. 1937 (maig II). 5E.II-2515 a 5E.II-2590 

 

5E.II-2515 

 1937.05.30. 

 Casal d’Esquerra Republicana del Camp d’En Grassot. 

 Anunci d’una diada Pro Komsomol. Programa. 

 

5E.II-2516 

 1937.05.30- 

 Qui ens ajuda? La URSS. 

 Crida a contribuir al dia Pro Komsomol, el 30 de maig. 

 

5E.II-2517 

 [1937.05] 

 FAI. Trabajadores de Barcelona. 

La Revolució l’hem feta els treballadors per als treballadors. No volem la intervenció 

de París, Londres o Brussel·les. 

 Firma: por el Grupo F. Salvochea. 

 

5E.II-2518 

 [1937.05] 

 Els Corbs de la revolució. 

La classe treballadora s’ha de mantenir unida per desemmascarar els feixistes 

disfressats que maniobren a la reraguarda i col·laboren amb Mussolini, Hitler i Franco. 

 Firma: el Comitè Nacional de la CNT. 

 

5E.II-2519 

 [1937.05] 

 Per la seva obra els coneixereu. 

El Partit Comunista s’ha passat vint anys a favor de la revolució proletària, i ara 

s’enfronta amb el poble espanyol i el traeix. Se l’ha de desemmascarar. 

 Firma: el Comitè Nacional de la CNT. 
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5E.II-2520 

 [1937.05] 

 Ante un Manifiesto de la Federación Local de la UGT. 

Es refereix a les relacions entre els Sindicats Únics i la Federació Local de la UGT que 

amb cartes creuades i maniobres es volen enverinar. 

 Firma: la Federación Local de Sindicatos Únicos. 

 

5E.II-2521 

 [1937.05] 

 Consignes de les Oficines de Propaganda. Contra les maniobres i les calúmnies. 

S’ha d’acabar amb la mentida i la calúmnia com a arma política. Això solament 

afavoreix l’enemic comú. Lluitem noblement i units per la causa antifeixista i la 

revolució proletària. 

 Firma: oficines de Propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2522 

 [1937.05] 

 Trabajadores. 

Anuncia la publicació Amigo del Pueblo, portantveu de l’Agrupació “Los Amigos de 

Durruti”. 

 

5E.II-2523 

[1937.05] 

CNT-FAI. Consignas de las Oficinas de Propaganda CNT-FAI. Revaloricemos el 

Sindicato. 

El Sindicat és la base de tot moviment proletari. S’ha de recuperar perquè és el que 

ofereix garanties al proletariat, més que les solucions governamentals. 

 

5E.II-2524 

 [1937.05] 

 La CNT y la FAI y Cataluña. 

La CNT i la FAI no són enemics de Catalunya. Però hi ha qui té interès en fomentar la 

labor de desprestigi. Defensen les llibertats de Catalunya però volen que repercuteixin 

en l’economia familiar dels treballadors. 

 Firma: el Comité Regional de la CNT. El Comité Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2525 

 [1937.05.] 

 CNT-AIT. Sindicato de la Industria de Sanidad, Asistencia Social e Higiene. 

Els treballadors de la neteja pública demanen al poble que no tirin brossa al carrer 

després de passar a recollir-la el personal de la neteja publica. 

 Firma: la Comisión Técnica de Limpieza Pública. 

 

5E.II-2526 

 [1937.05] 

 Españoles, catalanes: 
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El nou govern que presideix el Dr. Negrín ha pres mesures per tancar els fronts a la 

invasió. Espanya i Catalunya necessiten 100.000 voluntaris per fer fortificacions i 

obrir trinxeres. 

 Firma: Partido Comunista de España. PSU de Cataluña. 

 

5E.II-2527 

 [1937.05] 

 CNT-AIT. ¡¡¡Compañero!!! ¡¡¡Fortificaciones!!! 

 Demana voluntaris per agafar el pic i la pala i així ajudar a guanyar la guerra. 

 Firma: la Comisión de los batallones te espera. 

 

5E.II-2528 

 [1937.05] 

 Pagesos de Catalunya! 

Es demana la col.laboració de voluntaris pagesos per combatre i formar brigades de 

fortificacions. El Front Popular vol 100.000 voluntaris per posar-los a disposició del 

Govern. 

Firma: per la Federació de Treballadors de la Terra UGT, el secretari general, Miquel 

Cuscó. Per la Comissió Central Agrària del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 

Josep Torrents. 

 

5E.II-2529 

 [1937.05] 

 Frase. 

 En la lluita contra els invasors, terra fortificada és terra lliure. 

 

5E.II-2530 

 [1937.05] 

 Frase. 

 Milers de braços a fortificar la terra catalana. 

 

5E.II-2531 

 [1937.05] 

 Frase. 

 Alcem contra els invasors les muralles fortificades. 

 

5E.II-2532 

 [1937.05] 

 ¡Españoles! ¡Catalanes! 

Demanen incorporar-se a les legions de fortificadors que s’estan formant. Espanya i 

Catalunya necessiten 50.000 fortificadors. 

 Firma: Partido Comunista de España. PSU de Cataluña. 

 

5E.II-2533 

 [1937.05] 

“ Que comparen nuestros obreros el régimen de su trabajo actual con salarios 

dignos…” 

 Del discurs del ministre d’Instrucció Pública, camarada Jesús Hernández. 
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Firma: Partido Comunista de España. Partido Socialista Unificado de Cataluña. 

 

5E.II-2534 

 [1937.05] 

 La heroica retaguardia Republicana es el mayor soporte moral… 

 Es vol enfortir l’esperit dels nous reclutes i animar els seus familiars. 

 

5E.II-2535 

 [937.05] 

 Frase. 

 Catalunya, fortificada, serà dels catalans!! 

 

5E.II-2536 

 [1937.05] 

 Frase. 

 Fortificacions catalanes. Fortificacions de Victòria! 

 

5E.II-2537 

 [1937.05. Barcelona] 

 Oficina de Treball Voluntari. 

10.000 ciutadans antifeixistes allistats al treball voluntari, van els diumenges a 

construir fortificacions, després d’una semana de treball. Crida a col·laborar. 

 Firma: Conselleria de Treball. 

 

5E.II-2538 

 [1937.05] 

 Allisteu-vos per a fer fortificacions! 

Són força, són multitud els ciutadans de Catalunya que, acabada llur jornada i 

obligacions de treball…De la conferència sobre el Treball Voluntari del Conseller de 

Treball i Obres Públiques, camarada Miquel Valdés. 

Firma: Oficina de Treball Voluntari. Conselleria de Treball de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5E.II-2539 

 [1937.05] 

 Allisteu-vos per a fer fortificacions! 

Amb voluntat, però sense organització, cap guerra no pot ésser guanyada… De la 

conferència sobre el Treball Voluntari del Conseller de Treball i Obres Públiques, 

camarada Miquel Valdés. 

Firma: Oficina de Treball Voluntari. Conselleria de Treball de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5E.II-2540 

 [1937.05] 

 Allisteu-vos per a fer fortificacions! 

Catalans! Treballadors tots! Amunt la voluntat de ferro de la Catalunya antifeixista… 

De la conferència sobre el Treball Voluntari, del Conseller de Treball i Obres 

Públiques, camarada Miquel Valdés. 
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Firma: Oficina de Treball Voluntari. Conselleria de Treball de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5E.II-2541 

[1937.05] 

Allisteu-vos per a fer fortificacions! 

Val més un sacrifici oportú, que ens donarà confiança i seguretat… De la conferència 

sobre el Treball Voluntari, del Conseller de Treball i Obres Públiques, camarada 

Miquel Valdés. 

Firma: Oficina de Treball Voluntari. Conselleria de Treball de la Generalitat. de 

Catalunya. 

 

5E.II-2542 

 [1937.05] 

 Allisteu-vos per a fer fortificacions! 

No n’hi ha prou d’haver guanyat a Catalunya, car el perill de perdre la nostra 

victòria… De la conferència sobre el Treball Voluntari del Conseller de Treball i 

Obres Públiques, camarada Miquel Valdés. 

Firma: Oficina de Treball Voluntari. Conselleria de Treball de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5E.II-2543 

 [1937.05] 

 Allisteu-vos per a fer fortificacions! 

Catalunya ha de tenir ràpidament la seguretat que el seu viure no serà alterat 

violentament… De la conferència sobre el Treball Voluntari del conseller de Treball i 

Obres Públiques, camarada Miquel Valdés. 

Firma: Oficina de Treball Voluntari. Conselleria de Treball de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5E.II-2544 

 [1937.05] 

 CNT-AIT. Y tu... ¿Qué has hecho por la guerra? ¿Nada? 

Aconsella ingressar als batallons d’Obres i Fortificacions. 

Firma: Sindicato de la Industria de la Edificación, Madera y Decoración. 

 

5E.II-2545 

 [1937.05] 

 CNT-FAI. Agrupación Los Amigos de Durruti. 

Escrit dirigit als treballadors en el que, després dels Fets de maig, exigeixen la 

constitució d’una junta revolucionària, l’afusellament dels culpables, el desarmament 

dels cossos armats, la socialització de l’economia i la dissolució dels partits polítics 

que han atacat la classe treballadora. La Generalitat no representa res. 

 

5E.II-2546 

 [1937.05] 

 ¡Castigo ejemplar para los enemigos de la República! 
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Es demana que s’apliqui una justícia de guerra contra els enemics de la República. Fa 

referència al trotskista Rovira, agent de Franco, Hitler i Mussolini. 

 Firma: Partido Comunista de España. 

 

5E.II-2547 

 [1937.05] 

 La Revolución no detendrá su avance. 

La Revolució continua avançant. La humanitat s’ha de guiar per les màximes del 

comunisme anarquista. 

 Firma: Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2548 

 [1937.05] 

Manifiesto del PSUC de C. Al pueblo y a los heroicos combatientes de Cataluña 

que luchan en todos los frentes. 

S’ha de lluitar contra l’ofensiva del feixisme internacional. Ara tenim un poderós 

Exèrcit Popular Regular. Dóna consells en el terreny militar, en l’econòmic i en el 

polític. Es necessita l’esforç de tothom. 

 Firma: Partido Socialista Unificado de Cataluña. Comité Central. 

 

5E.II-2549 

 1937.06.01. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de las Industrias Alimenticias. Seccion Industria Pesquera. 

S’informa que fa sis mesos es van establir per les autoritats competents els preus de 

venda del peix. Es fan molts abusos en la venda al detall, però el preu del peix no pot 

baixar perquè la producció ha disminuït. Hi ha una llista de preus per lliura. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-2550 

1937.06.01. Barcelona 

CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona. Comisión Pro-

Hospitales de Sangre. 

Número d’un sorteig de la Loteria Nacional que es farà a València el dia 1 de juny. 

 

5E.ll-2551 

 1937.06.02. 

 Per a Euskadi. 

Petit penjoll de paper amb cordó vermell: silueta de soldats i avions, amb un fons de la 

bandera d’Euskadi i la catalana. Una nota mecanografiada que diu: ho passaven al 

Liceu, en la funció de Pedro Mari, 2 juny 1937. 

 

5E.II-2552 

 1937.06.3, 4 i 5. Barcelona 

 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 

 Programa oficial de la l Fira del Llibre. 

 

5E.II-2553 

1937.06.06. Barcelona 
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Ateneu Republicà (ER de C). 

 Gran Ball organitzat per la Joventut de l’Ateneu Republicà. 

 

5E.II-2554 

 1937.06.07. Barcelona 

Maniobra política al descubierto. Se prepara una nueva provocación tendente a 

eliminar a la CNT del gobierno de la Generalidad de Cataluña, a fin de poner en 

práctica ciertos planes contrarrevolucionarios. 

Alerta i desenvolupa el pla d’eliminació conegut a través d’un informe polític reservat. 

 Firma: el Comité Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2555 

 1937.06.07. 

 Conferència. 

Anunci de la conferència que farà Delfí Dalmau a l’Agrupació A.E. Abad Oliva. 

 

5E.II-2556 

 1937.06.12. 

 Teatro del Cuartel Durruti. 

Anunci d’un festival en benefici dels Hospitals de Sang, organitzat per l’Agrupació 

Escènica de les JJLL de la Barriada Provençana. Programa. 

 

5E.II-2557 

 1937.06.12. Barcelona 

 Exposició de Dibuixos i Gravats d’Ajut a Euskadi. 

Organitzada per la Comissió d’Art de l’Ateneu Socialista de Catalunya (PSU). (Antics 

“Quatre Gats”). Dibuix de dos caps d’home, dona i criatura. Conté un catàleg. 

Firma: tampó del Casal de la Cultura. 

 

5E.II-2558 

 1937.06.13. Barcelona 

CNT-AIT. Sindicato Único de la Industria Fabril, Textil, Vestir y Anexos de 

Barcelona. 

 Convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària. Ordre del dia. 

 

5E.II-2559  

 1937.06.15. 

Programa del nou curs d’instrucció militar per els afiliats del CADCI (UGT) que 

començarà el proper dia 15 de juny. 

Tindrà una duració de sis setmanes. La inscripció es pot fer a la secretaria militar del 

CADCI 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-2560 

 1937.06.18. 

CNT-AIT. Sindicato Único de Espectáculos Públicos. Teatro Albèniz (salón 

controlado). 

 Debut de la Gran Compañía de Opera Socializada. Programa. 
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 Fotocòpia. 

 

5E.II-2561 

 1937.06.19 i 20. Navarcles 

 Gran Saló Cinema Met. 

 Programa de cine: “Donde menos se piensa” i “La Pàtria et crida”. 

 

5E.II-2562 

 1937.06.20. Barcelona 

 Jornada dels Nostres Combatents. 

 Organitzada pel Casal d’Esquerra Francesc Macià. Programa. 

 

5E.II-2563 

 1937.06.20 

 Homenatge a Euzkadi. 

IIª Ballada de Sardanes en benefici del Poble Basc. Organitza la secció Femenina 

d’Estat Català. Programa. 

 

5E.II-2564 

 1937.06.20 

 El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

El grup literari “Oasi” presenta al Casal de la Cultura, una Sessió Antològica de Poesia 

Catalana, amb la col.laboració de la pianista Mercè Bassa. Programa. Invitació. 

 

5E.II-2565 

 1937.06.22. Badalona 

 CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos de Industria. 

Escrit dirigit al poble de Badalona protestant per la clausura de l’Emisora Ràdio 

Badalona, que perjudica molt els interessos de la ciutat i la classe treballadora. La 

Federació ho accepta però demana que sigui per poc temps.  

Firma: el Comité, por la Federación Local de Sindicatos de Industria. 

 

5E.II-2566 

 1937.06.22. Barcelona 

Sindicato de la Indústria de Sanidad, Asistencia Social e Higiene de Barcelona. 

Abonament a favor de Juan Yeseras, de 41 anys, vàlid per a vuit afaitats i un tallat de 

cabells. Emès per la barberia nº 167. Preu: 7’50 pessetes. 

 Firma: el delegat. 

 

5E.II-2567 

 1937.06.24. Badalona 

CNT-AIT. Sindicato de la Industria de la Construcción y Madera de Badalona y 

su Radio. 

La Junta Central es dirigeix als treballadors del “Sindicato de la Industria de la 

Construcción y Madera” perquè col·laborin amb els elegits per regir càrrecs de 

responsabilitat, a fi de solucionar en part la precària situació econòmica en que es 

troben. 

 Firma: la Junta Central, por el Sindicato de Industria. 



 

 

| 373 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 

5E.II-2568 

 1937.06.24. Barcelona 

 A la opinión pública y a los trabajadores en general. 

Per lluitar contra el mal comportament dels patrons lleters durant els primers dies de la 

revolució, es firma un pacte entre patronal i obrers el dia 16 de febrer i es crea la 

“Cooperativa Integral Vaquera Lechera de Barcelona”. Ara sembla que els patrons 

volen tornar a temps anteriors i els treballadors no poden consentir-ho. 

Firma: el Consejo de Industria de la Cooperativa Integral Vaquera Lechera de 

Barcelona. 

 

5E.II-2569 

 1937.06.26 a 07.04 

 Socorro Rojo Internacional. Gran Tómbola de ayuda a Euskadi. 

Patrocina la Secció Catalana del Socors Roig Internacional. Organitza el grup Pérez 

Farrás. Programa. 

 

5E.II-2570 

 1937.06.26 

 Ajudem Euskadi. 

Vetllada Teatral en benefici de l’heroic Poble Basc. Organitza la Secció Femenina 

d’Estat Català. Programa. 

 

5E.II-2571 

 [1937.06] 

CNT-FAI-AIT. Federación Regional de Grupos y Confederación Regional de 

Sindicatos de Cataluña. El por qué de nuestro silencio. 

Escrit dirigit als treballadors i a la opinió pública. Ha sigut dolorós pels militants de la 

CNT i de la FAI haver de silenciar, pensant en la unitat en el front, les maniobres 

contrarevolucionàries. Aiguadé des de Governació i Comorera des de Proveïments i 

últimament des de Justícia. 

 

5E.II-2572 

 1937.06.27. 

 Palau de Belles Arts. Festival a benefici d’Ajut Infantil de Reraguarda. 

Organitza el Club Mirbal nº 1. Programa. Dibuix d’una parella de catalans ballant i 

part del públic. 

 

5E.II-2573 

 1937.06.27. Barcelona 

El Comité Central del POUM ante la persecución que se realiza contra el partido 

y ante la detención de sus militantes más destacados. 

Escrit dirigit als treballadors de Catalunya, d’Espanya i del món, per denunciar la 

persecució arbitrària contra el nostre partit i els nostres militants més destacats, amb la 

finalitat d’ofegar la Revolució espanyola i tenir les mans lliures per poder imposar un 

armistici vergonyós amb els feixistes, que acabi amb la tràgica guerra civil. 

Firma: el Comité Central del POUM. 
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5E.II-2574 

 1937.06.27. 

 Entitat Obrera Choral La Violeta d’en Clavé. 

 Festival organitzat pel Col·legi Pedagògic. Programa. 

 

5E.II-2575 

 1937.06.27. Sallent 

 Generalitat de Catalunya. 

Anunci d’una conferència que donarà Anna Murià a la Biblioteca Popular de Sallent 

sobre l’Exèrcit del Poble. 

 

5E.II-2576  

 [1937.06.27] 

 Juventud Comunista Ibérica (POUM). 

Escrit dirigit als joves treballadors de Barcelona perquè vagin al míting de l’Olympia 

del dia 27. S’hi exposarà la seva posició revolucionària en front al nou Consell de la 

Generalitat. 

Firma: el Comité Local de la Juventud Comunista Ibérica. 

 

5E.II-2577 

 1937.06.29. Barcelona 

CNT-AIT. La Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, a la opinión 

pública. 

Protesten perquè s’havia convingut que en el Consell de la Generalitat, presidit pel 

President, hi hauria tres consellers del PSUC, tres consellers de la CRT de Catalunya i 

un de UDR. I ara resulta que solament tenen un conseller sense cartera. Consideren 

que la CRT ha d’actuar amb plena autoritat. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2578 

 1937.06. 

 La dona a la reraguarda. 

Anunci d’uns cursets de divulgació per preparar la dona per a una possible substitució 

del homes mobilitzats o combatents al front. 

 

5E.II-2579 

 [1937.06] 

 Ajut Infantil de reraguarda. 

Boix de Rivero Aguirre que representa una dona acollint uns nens. A l’interior un 

mapa de Catalunya amb nens i text en francès, una creu gamada i un nen i també una 

frase en francès. I al revers uns nens morts, uns de vius i una frase en francès d’André 

Viollès. 

 

5E.II-2580 

 [1937.06] 

 Museo Anatómico. (Diploma de la Unión Sanitaria de Barcelona). 

En benefici de les necessitats generals i dels Hospitals del front i la reraguarda de la 

Institució. Solament per a persones grans. 
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5E.II-2581 

 [1937.06] 

 Generalitat de Catalunya. Consell de Sanitat de guerra. Secció de Propaganda. 

Punt de llibre recomanant que després de llegir-lo s’entregui al servei de llibres per als 

hospitals i fronts de lluita, sota la direcció dels Minyons de Muntanya i Boy Scouts de 

Catalunya.  

 

5E.II-2582 

 [1937.06] 

 Discos. 

 Anunci de venda de 50.000 discos a 2,50. 

 

5E.II-2583 

 [1937.06] 

 Lenin. Assaigs biogràfics. 

Anunci de llibres de Lenin, M. Cholokhov, Jean Alloucherie i Edmon Barbero. 

 

5E.II-2584 

 [1837.06] 

 CNT-FAI-AIT. Exigimos la libertad de todos los presos gubernativos. 

Si s’alliberen presos feixistes, de Falange Española, etc. També es demana 

l’alliberament de presos governatius. 

Firma: los Comités Regionales de la CNT-FAI. 

 

5E.II-2585 

 [1937.06] 

 Juventud Comunista Ibérica. POUM. 

 Es demana a la joventut de treballadors armada que no es deixin desarmar. 

 Firma: la Juventud Comunista Ibérica. (POUM). 

 

5E.II-2586 

 [1937.06] 

 Juventud Comunista Ibérica. POUM. 

Crida en contra de les maniobres del capitalisme internacional que volen un armistici. 

 

5E.II-2587 

 [1937.06] 

¡Fuera del Gobierno los especuladores de derrotas! ¡Fuera del Gobierno los 

traidores! 

S’acusa de derrotistes als homes del Partit Comunista i del PSUC. Per defensar-se 

reprodueixen una carta del ministre Irujo del dia 16 de juny de 1937, dimitint del 

càrrec i acusant al Govern d’haver entregat la ciutat de Bilbao als feixistes. 

Firma: el Comité Ejecutivo del POUM. 

 

5E.II-2588 

 [1937.06] 

 Treballadors: 
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Frase: “Ensems que s’empresonen als militants del POUM el Govern de la Generalitat 

acorda indemnitzar els propietaris”. 

Firma: POUM. 

 

5E.II-2589 

 [1937.06] 

 Acusacions d’espionatge! Documents falsificats! 

Denuncia procediments del PSUC i del Partido Comunista per assassinar legalment els 

seus militants. 

 Firma: POUM. 

 

5E.II-2590 

 [1937.06] 

 Socors Roig Internacional (S.C.). 

Anuncia una recapta per ajudar a les víctimes del bombardeig de l’aviació sobre 

Barcelona. 

 

Àlbum 48. 1937 (juliol-agost). 5E.II-2591 a 5E.II-2646 

 

5E.II-2591 

 1937.07.01. Barcelona 

EL POUM a la classe treballadora després de la crisi del Govern de Catalunya. 

S’ha constituït el nou Govern de Catalunya. S’ha buscat un motiu que justifiqués 

l’eliminació de la CNT i ha estat el conseller sense cartera. Però la CNT segueix tenint 

responsabilitats polítiques. La classe obrera s’ha de preparar i ràpidament. 

Firma: Comitè Executiu del POUM. 

 

5E.II-2592 

 1937.07.01.  

La FAI al poble d’Espanya. Les maniobres polítiques trenquen la unitat del 

Front Antifeixista i obstaculitzen el triomf contra el feixisme. 

Denuncia la situació creada per l’afany de protagonisme d’alguns polítics, que pot 

portar al desastre si no s’hi posa remei. 

 Dos fulls volanders. 

 Firma: el Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2593 

 [1937.07.01] 

El Sindicato de las Industrias Alimentícias (Sección Láctea) CNT. El Sindicato de 

Vaqueros UGT y la Federación Local de Sindicatos Únicos CNT, al Pueblo en 

general y a las Autoridades en particular. 

No permeten que es faci cap maniobra contrarevolucionària. No desempararan als 

companys vaquers de la CNT i la UGT. Que cessin immediatament les persecucions i 

atemptats contra les conquestes del proletariat. 

Firma: el Sindicato de las Industrias Alimentícias (Sección Láctea) CNT. El Sindicato 

de Vaqueros UGT. La Federación Local de Sindicatos Únicos CNT. 

 

5E.II-2594  
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 1937.07.02. Barcelona 

Salvad a los camaradas del POUM de los verdugos staliano-burgueses. Por la 

liberación de todos los presos revolucionarios. 

Després dels Fets de maig, centenars de militants anarquistes han estat detinguts i 

acusats d’espies. Els bolxevics-leninistes proposen la formació d’una comissió 

d’investigació i un tribunal adequat. 

Firma: Sección Bolchevique-Leninista de España (por la IV Internacional). El Comité. 

 

5E.II-2595 

 1937.07.03. 

 CNT-AIT. SUEP. Comité Económico de Cines. 

 Entrada única per als cinemes Actualitats i Astoria. 

 

5E.II-2596 

 [1937.07.03] 

 Sindicato de la Industria del Espectáculo. CNT-AIT 

L’últim acord pres en Assemblea de militants és ajudar els ancians que ja no poden 

defensar un salari. Per a tal fi, es descomptarà setmanalment el dos i mig per cent 

sobre el salari com a quota obligatòria per a tots els afiliats. Es demana que tothom 

compleixi amb el seu deure en el lloc que ocupa. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2597 

 1937.07.03 i 04. Navarcles 

 Gran Saló Cinema Met. 

 Monumental programa de cinema. 

 

5E.II-2598 

 1937.07.04. 

 ¡Ciudadano! La Cruz Roja necesita tu ayuda. 

Gran festival artístic teatral a benefici de la Creu Roja organitzat pel Consell de Veïns 

del Districte IV. Programa. 

 Firma: segell de la Tinència Alcaldia del Districte IV. Consell de Veïns. 

 

5E.II-2599 

 1937.07.04. Sallent 

 Generalitat de Catalunya. Biblioteca Popular de Sallent. 

Anunci d’una conferència sobre La Literatura Social a Catalunya, que donarà 

l’escriptor J. Roure-Torent. 

 

5E.II-2600 

 1937.07.12. Barcelona 

 Tretzé aniversari del traspás de l’Àngel Guimerà. 

Es demana als catalans anar al Fossar Nou de Montjuïc el dia 18 de juliol, per 

homenatjar el poeta Guimerà amb unes flors. Reproducció fotogràfica de Guimerà. 

Poesia de Ventura Gassol del dia 18 de juliol de 1924 i text del Dr. Domènec Marti i 

Juliá de l’any 1919. 

Firma: Domènec Latorre i Soler. 
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5E.II-2601 

 [1937.07.13] 

El Partit Socialista Unificat. Als heroics combatents de Catalunya que lluiten a 

tots els fronts. 

Analitza els factors positius que asseguren la victòria: l’Exèrcit Popular Regular, una 

reraguarda més sòlida però sense oblidar la força de l’enemic. S’ha de fer un esforç en 

el terreny militar, econòmic i polític. És un programa amb ritme accelerat i l’esforç i 

voluntat de tothom. 

 Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central. 

 

5E.II-2602 

 [1937.07.15] 

 Festival Magne a benefici dels nostres heroics combatents de Madrid. 

Organitza la Comissió Pro-Ajut Queviures Madrid amb la col.laboració del Comitè 

Econòmic del Teatre CNT. Es farà al Teatre Olympia. Programa. 

 

5E.II-2603 

 1937.07.15. 

 Biblioteca del Pagès. Generalitat de Catalunya. 

La biblioteca tindrà tres seccions: ensenyament bàsic, ensenyament tècnic i aplicació. 

El primer volum sortirà el dia 15 de juliol. 

 

5E.II-2604 

 1937.07.16. Barcelona 

Sindicato Unico de la Industria Fabril, Textil, Vestir y Anexos de Barcelona. 

CNT-AIT. Un poco de historia social. 

Fa referència a les desigualtats entre els obrers. I que ningu es faci còmplice amb el 

seu silenci dels que viuen d’esquena a la guerra. 

Firma: por la Comisión de Propaganda. 

 

5E.II-2605 

 [1937.07.18] 

 FIJL FAI. Federacón Local de Juventudes Libertarias. Al pueblo trabajador. 

Situació dels anarquistes a l’any de la insurrecció militar. Es fan detencions, es 

clausuren locals. On és l’Ordre Públic? 

 Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2606 

 1937.07.18. Valencia 

 Confederacion Nacional del Trabajo. Un Año de Guerra. 

Tothom opinarà en l’aniversari. També la CNT que ha sigut tant decisiva i té la 

seguretat d’haver complert amb el seu deure. Però s’ha de lluitar per la unitat. 

 Firma: el Comité Nacional. 

 

5E.II-2607 

 1937.07.18. Sallent 

 Associació Sallentina de Cultura Física. 
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 Gran Festival de Natació entre el Club de Natació Manresa i l’Equip Local. 

 

5E.II-2608 

 1937.07.19. 

 6 d’octubre-19 de juliol. 

Companys parla a les Milícies en un acte d’afirmació antifeixista. Reproducció 

fotogràfica. Edició de la Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 Versió catalana i castellana. 

 

5E.II-2609 

 1937.07.19. 

CNT-AIT. Pro Unidad Sindical. El Sindicato de las Industrias Agricolas, Pesca y 

Alimentacion, a todos los Trabajadores. 

Es necessària la unió sindical de la CNT i la FAI, únics representants del poble. Es 

demana la col.laboració dels Comitès de Fàbrica, Consells d’Empresa i altres 

companys representants de les col.lectivitats obreres, a fi de que pressionin als 

dirigents de les sindicals. 

Firma: el Comité Central, por el Sindicato de Industrias Agrícola, Pesca y 

Alimentación. 

 

5E.II-2610 

 1937.07.21. Barcelona 

Traducción del texto taquigráfico del discurso pronunciado por nuestra 

compañera Federica Montseny, en el Teatro Olympia de Barcelona, el dia 21 de 

julio de 1937. 

Els homes de la CNT no són uns assassins. No es pot assassinar a ningú sense judici 

previ, ni posar-los a la presó sense proves, som legalistes i ens emparen els drets 

democràtics. La guerra serà llarga. S’ha d’organitzar la producció i assegurar la 

subsistència a la reraguarda i als fronts. 

Al revers: 

A las obreras y obreros del Fabril, Textil y Vestir. CNT-AIT. 

No es pot permetre que el comerciant, el negociant, l’exburgès o l’exrendista puguin 

pertànyer a una organització de treballadors. Homes que sempre han sigut els vostres 

enemics. La CNT és la organització dels autèntics treballadors. 

Firma: un grupo de compañeros del ramo del agua. 

 

5E.II-2611 

 1937.07.23. 

CNT Sindicato de la Industria del Espectáculo AIT. Comité Económico del 

Teatro. 

 Teatro Romea: Reposició de “Nuestra Natacha”. 

 

5E.II-2612 

 1937.07.25. 

 Gran Picnic. 

Es cel.lebrarà en benefici de la Casa Alberg “Anselmo Lorenzo”, a l’esplanada de 

Vallvidrera, al lloc anomenat Font de la Teula. Programa. 
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5E.II-2613 

 1937.07.27. Barcelona 

CNT-AIT. Sindicato de la Industria de Sanidad, Asistencia Social e Higiene. 

Seccion Enfermeros. 

Primer fa una mica d’història de la labor realitzada des de la creació de la Secció 

d’Infermers l’any 1931. Actualment el sindicat controla el 95 % dels Establiments 

Sanitaris. Avisen contra el perill de les maniobres del Partit Comunista, dirigent de la 

UGT a Barcelona, que està fent labor partidista.  

 

5E.II-2614 

 1937.07. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de la Industria del Espectáculo. Teatro del Pueblo. 

El Sindicat de la Indústria de l’Espectacle ha encarregat a Rodolfo González Pacheco, 

la formació d’un teatre de masses que fos l’instrument artístic de la voluntat creadora 

dels treballadors. La Companyia del Teatro del Pueblo debutarà el diumenge dia 18 

amb l’obra de Steimberg “Venciste, Monatkof”, al Teatre Barcelonès. 

 

5E.II-2615 

 [1937.07]
 

 Al poble de Badalona. 

Protesta per la campanya calumniosa que s’ha organitzat pel discurs de Comorera a 

València, que s’ha mal interpretat. La campanya va contra el Partit Comunista 

d’Espanya i el Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

Versió catalana i castellana. 

 Firma: el Comitè Executiu, pel Radi-Badalona i Sots-Radis. 

 

5E.II-2616 

 1937.07.30 i 31 i 08.01. Sallent 

 Cinema Ateneu Català. 

 Magnígic programa de cinema i ball. 

 

5E.II-2617 

 1937.07.31 i 08.01. Navarcles 

 Gran Saló Cinema Met. 

 Monumental programa de cinema. 

 

5E.II-2618 

 [1937.07. Barcelona] 

Secció permanent de socors mutus del Centre Autonomista de Dependents del 

Comerç i de la Inddústria. UGT. 

 Avantatges que ofereix als socis del CADCI i a llurs familiars. 

 

5E.II-2619 

 1937.08.01. 

 Gran Festival en el Stadium de Montjuich. 

Organitzat pel Comitè d’Ajuda a Euskadi i Nord i la Creu Roja de Barcelona. 

Programa. 

 Firma: Comité de Ayuda a Euskadi y Norte. 
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5E.II-2620 

 1937.08.05. Barcelona 

 El POUM a la clase trabajadora. 

Protesta pel procés d’espionatge contra alguns membres de la direcció del POUM, 

perquè és fals. 

 Firma: el Comitè Executiu del Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-2621 

 1937.08.06. 

 Palabras de Comorera. 

Frase de Comorera del discurs fet al Price el dia 6 d’agost. La CNT i els anarquistes 

estan en contra. 

  

5E.II-2622 

 [1937.08.06] 

 Al Poble treballador de Catalunya: 

Anunci d’un míting que es farà al Gran Price, en el que parlaran Comorera, Alvarez 

del Vayo i Jesús Hernandez. Organitzat pel Partit Unificat de Catalunya, el Partit 

Socialista Obrer Espanyol i el Partit Comunista d’Espanya. 

 

5E.II-2623 

 1937.08.06. Sallent 

CNT-UGT. Sindicat de les indústries Fabril, Textil, Vestir i Anexes CNT i el 

Sindicat Fabril i Textil UGT. 

Els dos sindicats amb els Consells d’Empresa, convoquen als treballadors de la 

Indústria Fabril a una reunió a l’Ateneu Català. 

 

5E.II-2624 

 [1937.08.08] 

Carlo Rosselli, asesinado por orden de Mussolini, el 9 de junio de 1937 a Bagnoles 

sur l’Orne. 

Opuscle amb la fotografia de Carlo Rosselli i una petita biografia. Es fa un acte 

commemoratiu amb parlaments, al Coliseum, presidit per Randolfo Pacciardi, 

comandant de la Brigada Garibaldi. 

 

5E.II-2625 

 1937.08.09. Barcelona 

 CNT-UGT. Consejo Regulador del Ramo de Agua. 

Convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària pel dia 6 al Teatre Olympia. 

Ordre del dia. 

 

5E.II-2626 

 1937.08.11 

 Palabras de la CNT. 

“La CNT es la auténtica representación espiritual y material del pueblo que trabaja, 

sufre y no come…”. “La CNT es el pueblo ansioso de una vida más libre, más 

humana...,” etc. 
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5E.II-2627 

 [1937.08.14 i 15.Igualada] 

 Modern Cinema, col.lectivitzat per la CNT-AIT. 

 Programa per dissabte, diumenge i dimecres. 

 

5E.II-2628 

 [1937.08.15] 

 Ciudadanos: Mañana. 

Diari que sortirà el diumenge dia 15. Defensa el dret de tots i exigeix l’acompliment 

del deure. 

 

5E.II-2629 

 1937.08.17. València 

 Partit Unic del Proletariat. 

 Programa d’acció comuna per a la creació del Partit Unic del Proletariat. 

 Editat pel Departament d’Agitació i Propaganda. 

Firma: pel Partit Socialista: Ramon G. Peña, Juan S.Vidarte i altres. Pel Partit 

Comunista: José Diaz, Dolores Ibárruri i altres. 

 

5E.II-2630 

 [1937.08.19] 

 Juventudes Libertarias de Sallent. 

 Anunci d’un míting d’Afirmació Anarquista, al Cinema Condal 

 Firma: Juventudes Libertarias de Sallent. 

 

5E.II-2631 

 1937.08.24. Barcelona 

 Sindicat de Funcionaris de l’Ajuntament. UGT. 

El municipi ha de ser un instrument funcional modern i a to amb les exigències de la 

revolució popular que lluita per l’emancipació del nostre poble. I també ha de conviure 

amb la resta de funcionaris que pertanyen a una altra central sindical.  

 Firma: pel Comitè Executiu, el Secretariat de Propaganda. 

 

5E.II-2632 

 [1937.08.26. Sallent] 

 Cine Condal. 

 Anunci d’un míting d’Orientació del Primer Congrés de la Solidaritat. 

 

5E.II-2633 

 1937.08.27. Barcelona 

 Concert íntim de cant, musica i dansa popular. 

Concert dedicat al príncep de Loewenstein, Hubert, al Teatre Studium. Programa. 

 

5E.II-2634 

 1937.08.28 i 29. Manresa 

A tots els antifeixistes de Manresa i Comarca. Primer Congrés Nacional de la 

Solidaritat. 
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Els comitès local i comarcal del Socors Roig Internacional, inviten a tots els 

antifeixistes a plantejar el problema de la Solidaritat Antifeixista, en el Primer Congrés 

Nacional de la Solidaritat que es farà els dies 28 i 29 d’agost. 

 

5E.II-2635 

 1937.08.28 i 29. Barcelona 

 Congrés de la Solidaritat. 

Invitació per assistir a les sessions del Congrés de la Solidaritat al Palau de la Música 

Catalana. Organitza el Socors Roig Internacional. 

 

5E.II-2636 

 [1937.08] 

 El Comitè Nacional del Socors Roig de Catalunya. 

Els assistents al Congrés de la Solidaritat, molt nombrosos, consideren imprescindible 

la unificació de l’ajut. Ara s’ha de portar a terme una campanya d’ajut al front 

d’Aragó. Per la Pau, la Justícia i la Llibertat. 

 

5E.II-2637 

 [1937.08.28 i 29. Barcelona] 

 Socors Roig de Catalunya (Secció del SRI). 

En el Congrés de la Solidaritat celebrat a Barcelona, es van plantejar els problemes 

d’ajut que ha de resoldre Barcelona i que no són privatius del Socors Roig. Es 

presenten les set conclusions del Congrés que s’han de complir i fer complir. 

 

5E.II-2638 

 [1937.08] 

 Socors Roig Internacional, S.C. Comitè Local de Barcelona. 

Els organismes oficials no donen abast a les necessitats actuals. El Socors Roig 

Internacional, S.C., demana ajut. Hi ha una butlleta de subscripció. 

 

5E.II-2639 

 [1937.08.28 i 29] 

 Teatre Cinema Imperial. Puig-reig. 

 Programa. 

 

5E.II-2640 

 1937.08.29. 

 Casino La Alianza del Pueblo Nuevo. 

Anunci d’un Festival Pro Assistència Infantil organitzat per la casa Metales y Plateria 

Ribera S.O. (sic). Programa. 

 

5E.II-2641 

 1937.08.29. València 

 Companyes. 

Preus dels aliments fixats a València per la Presidència del Consell de Ministres del 

Govern de la República, amb la firma de Negrín i dels ministres d’Hisenda, Economia 

i Agricultura. Hem de complir i fer complir els preus fixats pel Govern. 

 Firma: la Comissió de Premsa i Propaganda del Sindicat Fabril i Tèxtil UGT. 
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5E.II-2642 

 [1937.08.30] 

 Quinto, Rodén, Mediana, Fuentes de Ebro, Burgo de Ebro y Villamayor. 

Poblacions en poder dels republicans. Es demana als que lluiten, que es rendeixin, que 

els tractaran com a germans. Una nota escrita amb llapis: editat Cuarter General 

Exèrcit de l’Est. 30 agost 1937. 

 

5E.II-2643 

 [1937.08.30] 

 ¡Soldados de Belchite! 

S’avisa que la resistència és inutil. Quinto, Mediana, Rodón, Fuentes de Ebro, Burgo 

de Ebro, Villamayor, Zuera, etc, ja estan en poder de la República. Es demana que es 

passin a les seves files. Una nota escrita amb llapis: editat Cuarter General Exèrcit de 

l’Est. 30 agost 1937. 

Firma: el General Jefe del Ejército del Este, Pozas. 

 

5E.II-2644 

[1937.08. Lleida] 

Company: 

Es demana un donatiu per als fills dels combatents que estan a la Guarderia Infantil. 

SRI en lletres vermelles, de fons del full. 

Firma: Secretariat d’Agitació i Propaganda. 

 

5E.II-2645 

 [1937.08] 

 ¡Todo el pueblo en armas! 

 Es demana que tots els homes aptes es preparin per combatre. 

Firma: Partido Comunista de España. 

 

5E.II-2646 

 [1937.08] 

 El Partido Comunista dice:  

El Partit Comunista diu que s’ha d’implantar el servei militar obligatori. Del 

llamamiento del Comité Central del Partido Comunista SE de la IC. 

 

Àlbum 49. 1937 (setembre). 5E.II-2647 a 5E.II-2684 

 

5E.II-2647 

 1937 09.01. Barcelona 

Comitè Antifeixista Esperantista Català. 1887-1937. Comissariat de Propaganda. 

Invitació per a la inauguració de l’Exposició Esperantista 50 anys d’Esperanto. 

 

5E.II-2648 

 1937.09.01 a 12. 

 50 anys d’Esperanto 1887-1937. 

Estructura dels mots en Esperanto. Vocabulari dels radicals corrents de l’Esperanto 

que més es diferencien del català. Invitació programa dels actes. 
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5E.II-2649 

 1937.09.02. 

 Casal de la Cultura. 

Invitació per assistir a la 3ª conferència de la Secció Ciències Econòmiques Político-

Socials, sobre Materialisme Històric que donarà Manuel Serra i Moret. 

 

5E.II-2650 

 [1937.09.02.Barcelona] 

 Las provocaciones fascistas en la carcel de Barcelona. 

Els presos feixistes es creuen forts i protegits a causa de l’ofensiva militar de Franco i 

a l’actuació contrarevolucionària del Front Popular. El resultat són una sèrie de 

provocacions dins la presó que mai s’han reprimit. Ara es comprometen a no tolerar-

ho més i divulgar-ho fora de la presó. De Juventud Obrera, órgano de la Juventud 

Comunista Ibérica (Partido Obrero Unificación Marxista). 

Firma: los presos antifascistas de la Cárcel Modelo de Barcelona. 

 

5E.II-2651 

 1937.09.03. Sallent 

 CNT-AIT. Sindicato de las Industrias Fabril, Textil, Vestir i Anexos. 

 Convocatòria d’una Assemblea General al Local Social. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2652 

 1937.09.04. Barcelona 

 Als joves llibertaris, a la joventut catalana. 

Reprodueix dues cartes sense resposta, dirigides al Comitè Regional de les Joventuts 

Llibertàries. Són una invitació a tenir una entrevista per parlar dels problemes que 

afecten a tota la joventut catalana i eliminar incomprensions. 

Firma: Comitè Executiu de les JSUC. 

 

5E.II-2653 

 [1937.09.04 i 05. Navàs] 

 Teatre Cinema Cooperativa La Fraternitat 

 Programa de cinema i teatre. 

 

5E.II-2654 

 1937.09.05. Barcelona 

 Concert íntim de música, cant i dansa popular. 

Concert en homenatge als delegats del Comitè Nord-americà d’Ajuda a l’Espanya 

Republicana i Comitè Català Antifeixista de Nova York. Organitza el Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Programa. 

 

5E.II-2655 

 [1937.09.05.Sallent] 

 ¡Los 6 misteriosos! 
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És el títol que es mereixen els que en reunions secretes acorden matar sense avisar, a 

companys que van a buscar llenya al bosc per cuinar. Avisa als sallentins que si volen 

cuinar hauran de demanar permís als 6 misteriosos. 

 

5E.II-2656 

 [1937.09.05] 

 Los del control aprueban el asesinato del compañero Miguel Martínez. 

Denuncia l’acord près pels “asos” del control de fer foc a tota persona que vagi al bosc 

a agafar llenya o a una vinya per menjar una mica de raïm. 

 

5E.II-2657 

 1937.09.07 i 08 

 Servei Municipal de Teatres i Cinemes. 

 Programa especial de Varietats i Actualitats, al Teatre Victòria. 

 

5E.II-2658 

 1937.09.07 a 09. Lleida 

 Servei Municipal de Teatres i Cinemes. 

 Programa al Teatre Parc Eliseu Reclús 

 

5E.II-2659 

 [1937.09.10 i 11] 

 Joves antifeixistes! 

Dues conferències de Jaume Casademont i Antoni Gilabert al Casal de la Joventut 

Jaume Graells. 

 

5E.II-2660 

 1937.09.11. Barcelona 

 Socors Roig de Catalunya (Secció del S.R.I.). Comitè Nacional. 

Escrit dirigit a tots els comitès del S.R. de Catalunya per informar de les set 

resolucions aprovades al Congrés de la Solidarotat, celebrat els dies 28 i 29 d’agost. 

Firma: el Secretariat. 

 

5E.II-2661 

 [1937.09.11] 

Partit Socialista Unificat de Catalunya I.C. La Commemoració de l’onze de 

setembre. 

Crida als obrers, a tots els antifeixistes, a tots els treballadors per què intensifiquin la 

producció, facin tot el possible per estalviar primeres matèries, etc. i vagin a la 

manifestació commemorativa de l’11 de setembre. 

Firma: Comitè de Barcelona del Partit Socialista Unificat de Catalunya (I.C.) 

 

5E.II-2662 

 [1937.09.11] 

 Sessió de clausura. 

 Es farà un concert de cançons i poesies. 

Nota: totes les composicions seran cantades o declamades en català i esperanto. 
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5E.II-2663 

 1937.09.15. 

 Casal de la Cultura. Secció de Música. 

Cinquena sessió: la nostra època a través de la cançó i la música com a arma en la 

lluita antifeixista. 

 

5E.II-2664 

1937.09.14 a 16. [Lleida] 

Servicio Municipal de Teatros y Cinemas. 

Programa de cine al Teatro Parque Elíseo Reclús. 

 

5E.II-2665 

 1937.09.14 a 16. [Lleida] 

La Verbena de la Paloma 

Servei Municipal de Teatres i Cinemes. Teatre Parc Eliseu Reclús. Programa en forma 

de ventall i en colors. La mateixa programació del full 5E.II-2664. 

 

5E.II-2666 

 1937.09.16. 

 CNT-AIT. Sindicato de la Industria del Espectáculo.Teatro Novedades. 

Compañía Socializada de Teatro Lírico. Festival Homenaje a México. Organitzat pels 

Amigos de México y el Comité Económico del Teatro del Sindicato de la Industria del 

Espectáculo, CNT, en motiu del 137è aniversari de la seva independència. Programa. 

 

5E.II-2667 

 1937.09.20. Barcelona 

 Parte diario de retaguardia. 

Notifica l’assalt a l’Ermita de Sant Antoni, antic edifici dels Escolapis, situat a la que 

fou la Ronda de Sant Pau. Nota: la CNT no ha picat a la nostra nova provocació. 

 Firma: el general Bum-Bum. 

  

 

5E.II-2668 

 [1937.09.26. Sallent] 

 Teatre Ateneu Català. 

Esdeveniment Teatral organitzat per l’Agrupació Artística de l’entitat. Programa. 

 

5E.II-2669 

 1937.09. Sallent 

 Sallentins: 

Informa i protesta d’uns fulls clandestins anomenats “Los seis misteriosos”. 

Firma: J. Serra, delegat al Consell Comarcal de Bages de la Unió de Rabassaires. 

 

5E.II-2670 

 1937.09. Valencia 

 Comisión Nacional de Homenaje a la URSS en su XX aniversario. 
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El pròxim 20 de novembre farà 20 anys de la revolució social triomfal a la URSS. El 

món sencer i tots els treballadors ho han de reconèixer. Per aquest motiu es constitueix 

una Comissió Nacional d’Homenatge, dirigida a tots els antifeixistes. 

Firma: AERCU, Alianza de Intelectuales, Amigos de la Unión Soviètica i altres. 

 

5E.II-2671 

 [1937.09] 

Comisión Nacional de Homenaje a la URSS en su XX aniversario. Soldados, 

combatientes del ejército popular de mar, tierra i aire. 

Entre tots els Partits, Centrals Sindicals i Organitzacions antifeixistes d’Espanya, s’ha 

constituït una Comissió Nacional per organitzar el nostre homenatge al poble soviètic 

en el XX aniversari de la seva revolució. Es demana la vostra col.laboració. 

Firma: AERCU, Alianza de Intelectuales, Amigos de la Unión Soviètica i altres. 

 

5E.II-2672 

 [1937.09] 

A la juventud que en tierras de Aragón lucha heroicamente contra los Ejércitos 

invasores y generales traidores a la Patria. 

Anima la joventut a mantenir la disciplina, que cada nova posició conquerida sigui una 

fortalesa de la República, etc. 

Firma: la Comision de Educacion del Soldado del Ejército del Este. 

 

5E.II-2673 

 [1937.09] 

 Al poble antifeixista de Barcelona. 

No es pot guanyar la guerra sense un Exèrcit Popular Regular, implantant el Servei 

Militar Obligatori. El PSUC de Catalunya ofereix els seus estatges i els seus 

instructors. 

 Firma: el Comitè Local del Partit Socialista Unificat. 

 

5E.II-2674 

 [1937.09] 

 Al pueblo antifascista de Barcelona. 

 Versió castellana del full 5E.II-2673. 

 

5E.II-2675 

 [1937.09. Barcelona] 

 Ciudadanos de Cataluña. 

El Govern de la Generalitat ha près la decisió de militaritzar les mlícies i el servei 

militar obligatori. 

 

5E.II-2676 

 [1937.09] 

 Ciudadanos de Cataluña. 

 El mateix text i diferent format del full 5E.II-2675. 

 

5E.II-2677 

 [1937.09] 
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 Ni un minut més… 

…sense educar-se militarment tots els ciutadans antifeixistes!!! Full de forma 

irregular. De fons: una estrella, la falç i el martell, un puny i un soldat armat. 

 

5E.II-2678 

 [1937.09] 

 Ni un antifeixista sense educar-se militarment! 

Tot el poble de Catalunya ha d’abocar-se a les Escoles Populars d’Educació Militar. 

Des dels 18 als 45 anys. Dibuix de soldats. 

 

5E.II-2679 

 [1937.09] 

 Setmana de l’Exèrcit Popular Regular. 

 Frases referents als fronts, al feixisme internacional, a la unió. 

 Firma: Comitè Català Pro Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-2680 

 [1937.09] 

 Front de la Joventut 

La unió de tots els antifeixistes comença en la joventut. Es presenta el seu prorama: 

mobilització de tota la joventut, crear una econonmia de guerra i crear una solidaritat 

jovenil internacional. 

Firma: Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, Joventuts d’Esquerra 

Republicana de Catalunya i altres. 

 

5E.II-2681 

 [1937.09] 

 FIJL. Contestando a una carta abierta. 

Resposta a una carta de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya protestant de 

la incongruència de les seves actituts. 

Firma: por el Comité Regional de las JJLL de Cataluña, el Secretariado. 

 

5E.II-2682 

 [1937.09] 

 A la Joventut Catalana. 

La III Conferència de la JSU s’adreça a tota la joventut catalana per tal que tots junts 

forgem una gran organització, unida, popular, revolucionària, de les masses 

jovenívoles de Catalunya. De fons: una bandera catalana. Al revers: un dibuix de 

Nel·lo: un jove amb una bandera. 

 

5E.II-2683 

 [1937.09] 

Ciutadà tens el deure de contribuir a l’Homenatge a la URSS 1937. 
Dibuix de Moneny: un home i una dona agafant la falç i el martell. 

 

5E.II-2684 

 [1937.09] 

 El Partit Socialista Unificat. Al poble de Catalunya. 
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Escrit dirigit als heroics combatents de Catalunya que lluiten a tots els fronts. 

Programa per superar la greu situació actual en el terreny militar, econòmic i polític. 

Cal l’esforç de tots contra el feixisme. 

Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central. 

 

Àlbum 50. 1937 (octubre-desembre i s/ data). 5E.II-2685 a 5E.II-2764 

 

5E.II-2685 

 1937.10.01. Barcelona 

 FAI. Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 

Carta ciclostilada dirigida a la redacció de La Noche. Demanen que es publiqui l’Ordre 

del Dia del pròxim Congrés Jovenil Regional. 

Firma: por el Comité Regional de JJLL de Cataluña, el Secretario General Ramon 

Rios (?). Firma estampillada. Tampó de la Federación Regional de Juventudes 

Libertarias de Cataluña. Comité Regional. Secretaria General. FAI, FIJL. 

 

5E.II-2686 

 1937.10.02. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato Unico de la Enseñanza y Profesiones Liberales 

Carta ciclostilada dirigida al director de Mañana. Demanen que es publiqui el 

programa dels cursos d’ensenyament. 

Firma autògrafa de J. Campá, secretari general. Tampó del Sindicato de Profesiones 

Liberales. Barcelona. Junta Central. CNT-AIT. 

 

5E.II-2687 

 1937.10.03. Barcelona 

 Teatre Studium. 

Invitació per a la vetllada cultural i artística organitzada pel Sindicat de Funcionaris de 

l’Ajuntament de Barcelona (UGT), en commemoració de la rebel.lió del 6 d’octubre 

de 1934. Programa. 

 

5E.II-2688 

 1937.10.03, 10, 17 i 24. Barcelona 

 Palau de la Música Catalana. 

Cicle de quatre concerts selectes, organitzat per Estudi Lliure de Belles Arts. 

Programa. 

 

5E.II-2689 

 [1937.10.05.] 

Sin un orden republicano, no ganaremos la guerra, dice el Partido Comunista. 
Assegurar l’ordre republicà significa imposar a tots els ciutadans l’obediència als 

poders legalment constituïts dins d’un sistema democràtic popular; i aquests han de 

disposar dels mitjans necessaris per imposar l’ordre i el respecte a la llei democràtica. 

Escrit amb llapis: recollit a Lleida 5 d’octubre 1937. 

Firma: (del llamamiento del Comité Central del Partido Comunista S.E. de la I.C.). 

 

5E.II-2690 

 1937.10.06. Sallent 
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 El Centre Republicà d’Esquerra a l’Opinió Antifeixista de Sallent. 

S’explica el perquè s’ha retirat del Consell Municipal i també contesta al requeriment 

que publicament fan companys seus que, en representació de la CNT, s’han fet càrrec 

del govern de la vila. 

Firma: pel Centre Republicà d’Esquerra, la Comissió Política. 

 

5E.II-2691 

 1937.10.10. 

 Tinguda Blanca Masònica. Acte de germanor. 

Homenatge d’agraïment que la Resp. Log. Minerva 25 dedica als Germans dels Estats 

Units de Mèxic. Es celebrarà al Palau de Belles Arts cedit per l’Ajuntament. Invitació 

en català i en castellà. Lletra gòtica i caplletra. 

 

5E.II-2692 

 1937.10.12. Lleida 

 CNT-UGT. Transporte colectivizado. 

Albarà d’entrega d’un paquet a Jaume Vilalta Sadurní, procedent de Barcelona. 

 

5E.II-2693 

 1937.10.13. Barcelona 

 Para que se enteren los verdaderos antifascistas. 

Carta de Portela Valladares a favor de Franco, reproduïda del Diario Vasco de San 

Sebastian del dia 8 octubre 1937, datada el 8 octubre 1936 a l’Hotel Brice de Niça. 

 

5E.II-2694 

 1937.10.15 a 11.05. 

 Aliança d’intel.lectuals per a la defensa de la cultura. 

El Casal de la Cultura organitza un cicle de conferències amb motiu del XXè 

aniversari de la Revolució Soviètica, del dia 15 d’octubre al dia 5 de novembre. 

 

5E.II-2695 

 1937.10.17. Lleida 

 Associació d’Amics de la Unió Soviètica. 

Homenatge a la URSS al Teatre Victoria, amb motiu del XXè aniversari de la 

Revolució Soviètica. 

 

5E.II-2696 

 [1937.10] 

 Associació d’Amics de la unió Soviètica. L’Exèrcit Roig. 

 Exposició fotogràfica de l’Exèrcit de l’URSS. 

 

5E.II-2697 

 1937.10.20. València 

La batalla del Perelló. Cómo trata el Gobierno de las derrotas a las personas 

decentes. 

Carta del diputat Francisco Largo Caballero dirigida al president de les Corts, 

protestant del tracte rebut a la carretera del Saler camí del Parador d’Ifach. No protesta 
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pel tracte personal rebut sinó per la imatge que poden donar a l’estranger la República, 

la Constitució i el Parlament. 

 

5E.II-2698 

 1937.10.24 

 Sessió pública divulgadora de l’Obra i vida de Felip Cortiella. 

L’organitza l’Agrupació Anarquista “Els d’Ahir i els d’Avui”. Ordre de la sessió. Al 

revers consten les obres de Felip Cortiella. 

 

5E.II-2699 

 1937.10.24. 

 Carrer de Felip Cortiella (abans carrer dels Angels). 

Biografia: nasqué a Barcelona l’any 1871 i morí el 1937. Artista en l’art d’imprimir, 

fou tipògraf i corrector, etc. 

 

5E.II-2700 

 1937.10.29. Barcelona 

 Convocatòria.  Associació de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. UGT. 

 Assemblea general extraordinària al Teatre Poliorama. Ordre del dia. 

 

5E.II-2701   

 1937.10.31. Sallent 

 Sindicat Fabril i Textil UGT. 

 Cinvocatòria d’una Assemblea pel dia 31 a l’Ateneu Català. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2702 

 1937.10. Barcelona 

 Federació Catalana de les Indústries Fabril, Tèxtil i Anexes UGT. 

Conclusions del Congrés Extraordinari de la Federació Catalana Fabril, Tèxtil i 

Anexes UGT. 

Firma: per la Federació Catalana UGT, el Comitè Executiu. 

 

5E.II-2703 

 [1937.10] 

 Manifiesto del Socorro Rojo de España. 

Demana tota l’ajuda possible per passar el fred del segon hivern de guerra. Que 

s’organitzin comitès pro ajuda 

 

5E.II-2704 

 [1937.10] 

 L’”España” per a Espanya. 

El cuirassat España s’ha enfonsat i es demana un esforç per construir-ne un altre i 

oferir-lo al govern de la República Espanyola. Es crea una comissió per recollir les 

aportacions. 

Firma: Comitè pro Cuiraçat (sic) “España”. Tampó Comité Oficial pro acorazado 

“España”. Secretaría administrativa. Barcelona. 
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5E.II-2705 

 [1937.10] 

 El “España” para España. 

 Versió castellana del full 5E.II-2704. 

 

5E.II-2706 

 [1937.10] 

 El “España” para España. 

El text és el del full 5E.II-2704. El tampó és imprès. Hi consten les firmes dels 

organismes que componen el Comitè Central “pro acorazado España” 

 

5E.II-2707 

 [1937.10] 

 Le cuirassé “España” pour l’Espagne. 

 Versió francesa del full 5E.II-2704. 

 

5E.II-2708 

 [1937.10] 

 Prends garde, Citoyen Français. 

S’avisa a França que els alemanys i italians després d’Espanya poden envaïr França. 

 Firma: un espagnol. 

 

5E.II-2709 

 [1937.10] 

Nuestro Presidente exhorta a los refugiados a través de Euzkadi en Cataluña 

El president d’Euskadi es dirigeix al poble basc a través de la Delegació d’Euskadi a 

Catalunya. Els anima i exhorta a correspondre a l’acollida rebuda. 

 Firma: José A. de Aguirre. 

 

5E.II-2710 

 [1937.10] 

 Zorionak. 

Dibuix de Paco Ribera d’uns llenyataires vascos. Text en basc: la llibertat del sol ha 

sortit del bosc. Editat per l’Oficina de Propaganda del Govern d’Euskadi a Barcelona. 

 

5E.II-2711 

 [1937.10] 

 Zorionak. 

Dibuix de Paco Ribera d’un basc amb la bandera basca i unes dones.Text en basc: la 

llibertat del sol ha sortit del bosc. Editat per l’Oficina de Propaganda del Govern 

d’Euskadi a Barcelona. 

 

5E.II-2712 

 [1937.10] 

 Zorionak. 

Dibuix de Paco Ribera d’una parella i un infant amb el fons d’una fàbrica. Text en 

basc: la llibertat del sol ha sortit del bosc. Editat per l’Oficina de Propaganda del 

Govern d’Euskadi a Barcelona. 
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5E.II-2713 

 [1937.10] 

 Zorionak. 

Dibuix de Paco Ribera d’un home amb una destral trencant les xifres 1937 i la bandera 

d’Euskadi al fons. Text en basc: la llibertat del sol ha sortit del bosc. Editat per 

l’Oficina de Propaganda del Govern d’Euskadi a Barcelona. 

 

5E.II-2714 

 [1937.11.05] 

A tots els treballadors de Vilanova i La Geltrú. Prossegueix amb tota activitat les 

tasques de preparació del Tercer Congrés del Secretariat de Catalunya de la 

UGT, que porta a terme a la comarca de Garraf, el Comitè de la mateixa. 
 Es convoca el dia 5 a tota la classe treballadora al Teatre Bosc. 

 Firma: Comitè Comarcal UGT (Vilanova i la Geltrú). 

 

5E.II-2715 

 1937.11.07. 

 1936, 7 de noviembre 1937. 

Poesia de Luis de Góngora. Dibuix d’un soldat defensant una família. Edició del 

Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Al revers: Hace un año. 

Paraules del president Lluís Companys dirigides als madrilenys. Com a fons, una foto 

de Companys fent el discurs. 

 

5E.II-2716 

 1937.11.07. 

 Homenaje a Madrid. 7 noviembre de 1936 - 7 de noviembre de 1937. 

 Dibuix de Juana/Francisca, d’una dona i un infant. 

 

5E.II-2717 

 1937.11.13. 

 Federació Local de la UGT. Barcelona. 

Anuncia el III Congrés de la Unió General de Treballadors de Catalunya i Espanya. 

 

5E.II-2718 

 1937.11.25. Barcelona 

 Parque de Intendencia Militar de Barcelona. 

Rebut d’entrega al Parc d’Intendència a nom de Vallseca, d’un matalàs i roba de llit. 

 Firma: el Depositario de Efectos. 

 

5E.II-2719 

 1937.11.28. 

 Camp d’Esports de Lleida. 

 Partit de futbol en benefici de les víctimes del bombardeig del passat dia 2. 

 Firma: la Comissió Organitzadora. 

 

5E.II-2720 

 1937.11.28. Callosa de Segura 
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 A la opinión pública en general. 

El Consell Municipal denuncia una serie de sabotatges que es fan a la població, com 

inventar rumors de fets falsos o insults a les autoritats.  

 Firma: por el Consejo Municipal, el alcalde presidente Matias Porta. 

 

5E.II-2721 

 1937.11. Barcelona 

 ¿Responsabilidades en España? 

Fa referència al comportament dels desertors del front de Madrid que han arribat a 

Barcelona. 

 Firma: un Grupo de verdaderos Antifascistas. 

 

5E.II-2722 

 [1937.11] 

 Generalitat de Catalunya. Delegación de Madrid. 

Anuncia una exposició organitzada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat: 

Dieciseis meses de guerra. 

 

5E.II-2723 

 [1937.11] 

 Joves de Catalunya!! 

Els joves de Catalunya se senten enganyats en la defensa de la República, la Llibertat i 

la Democràcia, i animen a revoltar-se. 

 

5E.II-2724 

 [1937.12.02] 

 L’Aliança Nacional de la Dona Jove. 

Anunci d’un concert de Cant, Música i Dança en honor de les delegades de les “Jeunes 

Filles” de França. Programa. Correcció manuscrita: equivocadament es va posar 

Popular enlloc de Republicà com es diu. 

 

5E.II-2725 

 [1937.12.04] 

 ¡Madrid! Tumba del fascismo. ¡Cataluña Tumba del Gobierno. 

 

5E.II-2726 

 [1937.12.04] 

 ¡Negrín! ¿Cuándo te marchas? 

 

5E.II-2727 

 [1937.12.04] 

 Comunismo estatal más fascismo, igual: Esclavitud. 

 

5E.II-2728 

 1937.12.19. 

 Sala Studium. 

Segona vetllada del cicle de Quatre Vetllades Selectes Teatrals, organitzada per 

l’Agrupació Artística Catalana. Programa. 
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5E.II-2729 

 1937.12.26. Barcelona 

 Institut del Teatre de la Generalitat de Catalunya. 

 Invitació per a la sessió de pràctiques escèniques. Programa. 

 

5E.II-2730 

 [1937.12.26] 

 Ajut infantil de reraguarda. 

Invitació per a l’exposició de joguines realitzades per l’Associació d’Alumnes de 

l’Escola Massana, que ofrena als nens refugiats. A les Galeries Syra. 

 

5E.II-2731 

 1937.12. Colònia “Els Pins” 

 Assistència Infantil. 

A més de Ràdio Barcelona, es creen altres nexes per donar a conèixer l’assistència 

infantil: la publicació d’uns fulls com aquest de la Colònia “Els pins”, amb text, 

fotografies i dibuixos.  

 

5E.II-2732 

 [1937.12] 

 Homenatge al nostre gloriós Exèrcit Popular! 

Invitació per anar a la manifestació popular amb motiu de la reconquesta de Terol per 

a la República. 

 Firma: el comitè de Barcelona del PSU: 

 

5E.II-2733 

 1937 

 Consell Municipal de Sallent. Conselleria d’Economia i Proveïments. 

 Val per aconseguir pa per al carnet nº 1471. 

 Firma: tampó del Consell Municipal de Sallent. 

 

5E.II-2734 

 1937 

 El bombardeo de la Legacion de Egipto en Madrid. 

 El bombardeig fou sense morts ni ferits greus. Diverses fotografies. 

 

5E.II-2734 bis 

 1937 

 Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

Anunci d’un reportatge sobre les maniobres de l’Exèrcit Popular de l’URSS,1937 

titulat: Cop per Cop, als cinemes de Barcelona. 

 

5E.II-2735 

 [1937] 

 The bombardment of the British Embassy in Madrid. 

Diverses fotografies en blanc i negre. Notícia donada pel Servicio Español de 

Información. 
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5E.II-2736 

 [1937] 

 UGT  SNF. Consejo Obrero del Gran Metro. 

Problemes que tenen els treballadors del Transport de Barcelona afiliats a la UGT amb 

els treballadors afiliats a la CNT. Demanen solidaritat i una central sindical única. 

Firma: la Junta, por el Consejo Obrero del Gran Metro. 

 

5E.II-2737 

 [1937] 

 SNF-UGT. Consell Obrer Gran Metro. 

Al parlar tant de la unitat CNT-UGT, ja té present la CNT als obrers del Gran Metro 

que foren acomiadats per no voler pertànyer a la seva Organització Sindical? 

 Firma: la Junta, per el C.O. 

 

5E.II-2738 

 [1937] 

 Compreu llibres pels germans combatents! 

Recomana comprar llibres i portar-los al Servei de Biblioteques del Front del 

Departament de Cultura de la Generalitat i a les casetes del Comissariat de Propaganda 

situades a la Rambla. 

 

5E.II-2739 

 [1937] 

 Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura. 

Anuncia el Segon Congrés Internacional d’Escriptors, i les persones que hi parlaran. 

 

5E.II-2740 

 [1937] 

 Y nuestros aviadores… 

Frase sobre els aviadors que no metrallen dones i criatures a la reraguarda i lluiten en 

l’aire escrivint pàgines de glòria. 

Firma: Dr. Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros. 

 

5E.II-2741 

 [1937] 

Año Nuevo del obrero de Prensa en el frente. (patrocinado por el “Grup 

Mutualista”). 

S’ha creat una comissió per recollir donatius i poder ajudar els companys que estan al 

front. Es poden donar a la secretaria del Grup Mutualista o al delegat nomenat per 

cada diari. 

 Firma: la Comisión. 

 

5E.II-2742 

 [1937] 

 Las tribus del 19 de julio. 
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Comorera, en un discurs fet a València [5 a 8 de març], tracta de tribu els homes que 

van defensar Aragó i a Durruti. Ha estat una gran equivocació insultar els companys. 

De La Noche 

 

5E.II-2743 

 [1937] 

 Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 
 Frase en la que es demana la dimissió de Comorera per la seva ineptitud. 

 

5E.II-2744 

 [1937] 

 Federacion Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

 Es demana la dimissió de Comorera perquè s’oposa a la Revolució. 

 

5E.II-2745  

 [1937] 

 Federacion Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

 Frases contra Comorera demanant que calli. Un dibuix del seu cap. 

 

5E.II-2746 

 [1937] 

 Huevos a 18 pesetas docena. 

Frase despectiva que fa referència al preu alt dels ous de gallina i el dels ous de les 

tribus del camarada Comorera. 

 

5E.II-2747 

 [1937] 

 ¡A la Opinión Pública! ¡Al Pueblo de Barcelona y de Cataluña. 

Queixa del comportament parcial de Comorera de que regenta la Conselleria 

d’Abastament. Problemes amb el proveïment del pa. 

Firma: los Sindicatos de la Distribución, Transporte y Alimentación, pertenecientes a 

la CNT. 

 

5E.II-2748 

 [1937] 

 1 Mayo. Unidad. Victoria 

Gravat de Giandante amb les lletres del títol, soldats en marxa i fàbriques fumejant. 

Frase per la unió d’espanyols i estrangers, soldats i treballadors, per l’augment dels 

esforços per alliberar Espanya de l’invasor i assegurar la pau i la justícia. 

Firma: el Comisariado de Guerra de las Brigadas Internacionales. 

 

5E.II-2749 

 [1937] 

 Fortificar és vèncer. 

Dibuix amb la frase del títol i dos homes treballant amb el pic. Frase per defensar les 

posicions conquistades i fer fortificacions. 

 Firma: Ediciones del Comisariado de las Brigadas Internacionales. 
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5E.II-2750 

[1937] 

Jefes, Comisarios y Soldados del Ejército Popular: 

Frase del Dr. Negrín animant l’exèrcit a superar-se. Dibuix de Giandante d’uns soldats 

armats i corrent. Editat pel Comisariado de las Brigadas Internacionales. 

Firma: Dr. Negrín, presidente del Consejo de Ministros. 

 

5E.II-2751 

 [1937] 

 Unidad. Frente Popular. Libertad. 

Frase animant a la unitat en front de l’enemic comú. Dibuix de Giandante amb 

banderes. Editat pel Comisariado de las Brigadas Internacionales. 

 

5E.II-2752 

 [1937] 

 ¡Salud, hermanos de las Brigadas Internacionales! 

 Frase del títol. 

 

5E.II-2753 

 [1937] 

Por los fueros de la verdad y de la Justicia social. Los hombres de la 

Contrarrevolución Ibérica. 

Critica la política nefasta del Govern. El poble vol un país sense privilegis ni castes. El 

poble està al costat del productor. No el decepcionis. 

 

5E.II-2754 

 [1937] 

 Resum de la premsa francesa d’avui. 

 Reprodueix textos dels diaris: L’Oeuvre, Le Matin i Le Journal. 

 Full incomplet i en ciclostil. 

 

5E.II-2755 

 [1937] 

 Hoja nº 4. 

Part d’un text en ciclostil, castellà i bastant il·legible. Fa referència a la col·lectivitat. 

 

5E.II-2756 

 [1937] 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia. Comissió Interventora de la 

Indústria Gastronòmica. 

Relació, per districtes, dels menjadors econòmics tipus B. Els poden utilitzar els 

posseïdors de carnet. 

 

5E.II-2757 

 [1937] 

 Ciudadanos: 

Cada participació de loteria adquirida a l’Asociación Catalana de Inválidos, és un pas 

més per a la seva utilització. 
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5E.II-2758 

 [1937] 

 Camaradas: 

Inviten a anar al Gran Míting del Cine Coliseum, en benefici dels Amics de Mèxic. 

 

5E.II-2759 

 [1937] 

 Llibreria Studium. Compra i venda de Llibres d’Ocasió. 

 Condicions per utilitzar la llibreria. 

 

5E.II-2760 

 [1937] 

 A todos los trabajadores de Barcelona. 

Anunci d’un Míting al Teatre Olympia per exposar les consignes necessàries per crear 

una moral de guerra. Organitzat pels obrers de General Motors i altres empreses. 

 

5E.II-2761 

 [1937] 

 Aves de rapiña en el horizonte. 

Denuncien l’actuació d’antics usurers del taxi que volen tornar als privilegis anteriors, 

emparats per alguns polítics. S’han de mantenir les posicions que s’han aconseguit. 

 Firma: un grupo de taxistas conscientes. 

 

5E.II-2762 

 [1937] 

 Trabajadores de todas las tendencias. 

 Frase que defensa les col.lectivitzacions agrícoles i industrials. 

 

5E.II-2763 

 [1937] 

 ¡Camaradas! 

El Comité Pro-Víctimas del Fascismo demana ajuda per a les despeses dels que lluiten 

al front. 

 

5E.II-2764 

 [1937] 

 Letanía del incontrolado. 

 Frases de lloança al Sindicat. 

 

Àlbum 51. 1938 (gener/juny). 5E.II-2765 a 5E.II-2803 

 

5E.II-2765 

 [1938.01.05] 

 Los mismos jueces… 

Es demana anar al Palau de Justícia per protestar perquè els jutges volen seguir 

condemnant obrers com abans. 
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5E.II-2766 

 1938. 01.12. Barcelona 

 La Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès. 

Invitació per assistir a una conferència de Josep Pous i Pagès sobre la situació 

internacional, la guerra espanyola i la política de la República. 

 

5E.II-2767 

 1938.01.15. Barcelona 

 Comissaria General d’Ordre Públic de Catalunya. Gabinet de Censura. 

Carta ciclostilada dirigida al director d ‘El Dia Gráfico, demanant que totes les 

notícies que no procedeixin d’agències, els siguin presentades en les primeres 

galerades o bé abans del que és acostumat. 

Firma: autògrafa no identificada del director dels Serveis de Censura. Tampó de la 

Comissaria General d’Ordre Públic, Gabinet de Censura, de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5E.II-2768 

 1938.01.16. Lleida 

 Futbol. 

 Partit de futbol en benefici de la Setmana de l’Infant. 

 

5E.II-2768 bis 

 1938.01.16. Igualada 

 El Pantà de Jorba. 

El Consell Municipal celebrarà l’Assemblea per constituir la Comunitat de Regants 

del Pantà de Jorba, l’aprovació de Reglaments, nomenament de la Junta Directiva i 

atorgament de la facultat per a signar amb l’Estat el compromís d’auxili que preveuen 

les lleis vigents.  

 Firma: el Consell Municipal d’Igualada. 

 

5E.II-2769 

 1938.01.28. Barcelona 

 Socors Roig de Catalunya. 

Invitació per assistir al Vi d’Honor del Gran Hotel, en homenatge als germans 

d’Euskadi condemnats a mort pels facciosos. 

 Firma: Comitè Nacional. 

 

5E.II-2770 

 1938.01. Barcelona 

 Ciutadans Veïns del Districte IV. 

La conselleria delegada del Districte demana la col.laboració per a la campanya Pro 

Roba al Front que fa l’Ajuntament de Barcelona.  

 Firma: el conseller delegat del Districte IV, Jaume Lluís Roca. 

 

5E.II-2771 

 1938.01. Igualada 

Consell Municipal d’Igualada. Departament de Sanitat i Assistència Social. 

Clínica de Maternologia i Puericultura. 
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Resposta a la campanya de desprestigi contra la Clínica de Maternologia i 

Puericultura. 

Firma: Pere Bertran i Tarés, alcalde, i Gaspar Mensa i Soms, conseller-regidor. 

 

5E.II-2772  

 [1938.01] 

 Cap d’Any de l’obrer de Premsa al front. 

Campanya patrocinada pel Grup Mutualista perquè els companys combatents tinguin 

un obsequi per les festes de Cap d’Any. 

 Al revers, versió castellana del full. 

 Firma: la Comissió. 

 

5E.II-2773 

 [1938.01] 

A tots els Treballadors. Els Partits Comunista d’Espanya, Socialista Obrer 

Espanyol, Partit Socialista Unificat de Catalunya i la Comissió Executiva i 

Comitè de Catalunya de la UGT han publicat el següent manifest. 

Cal organitzar el treball i augmentar la producció, garantir l’alimentació dels 

treballadors i la dels seus familiars, crear cooperatives de consum i menjadors 

col.lectius, etc. 

Firma: Ramon Gonzalez Peña i Josep Rodriguez Vega, per la comissió executiva de la 

UGT, Ramon Lamoneda i Manuel Cordero, pel Partit Socialista Obrer Espanyol, etc. 

 

5E.II-2774 

 [1938.01] 

 A todos los Trabajadores. 

 Versió castellana del full 5E.II-2773. 

 

5E.II-2775 

 1938.02.27. 

 Ateneo Libertario Naturo -Acrata. 

 Programa pel mes de febrer. El dia 27: una excursió familiar a La Garriga. 

 

5E.II-2776 

 [1938.02.28. Lleida] 

 Por la creacion del Club del Combatiente. 

Escrit dirigit al poble antifeixista. El Comissariat i el Front Popular de Lleida 

coincideixen en crear un Club del Combatent per atendre els soldats destacats a Lleida. 

 

5E.II-2777 

 [1938.02] 

 La batalla de Teruel. 

 Full ciclostilat en el que es demana la rendició després de la presa de Terol 

 Firma: Viva Franco. Arriba España. Viva las JONS. 

 Al revers: Abajo la guerra! 

 Escrit ciclostilat demanant que s’acabi la guerra. 

 

5E.II-2778 
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 1938.03.01. 

 Solidaridad Internacional Antifascista. 

Escrit dirigit al poble antifeixista per informar que s’ha creat una Solidaridad 

Internacional Antifascista (SIA), que no és de partits ni de sectes, sinó d’ajuda mútua 

en el dolor i en les idees. Hi ha una butlleta d’adhesió a nom de Juan Feliu Sabata de 

16 anys 

 Firma: la sección española de Solidaridad Internacional Antifascista. 

 

5E.II-2779 

 1938.03.06. 

 Juventudes Libertarias del Noroeste. 

 Anunci d’una conferència de Fidel Miró al Centre Cultural d’Horta. 

 

5E.II-2780 

 1938.03.10. Barcelona 

 Se us convida. 

Anunci d’una conferència de Domènec Latorre i Soler al local Pàtria Nova de la 

Joventut d’Esquerra Nacionalista Radical. 

 

5E.II-2781 

 1938.03.10. Barcelona 

 Associació de Treballadors de Banca i Borsa UGT. 

Convocatòria al local del CADCI de les Assemblees Generals Extraordinària i 

Ordinària. Ordre del dia. 

 Firma: Josep Muní, president, i Josep M. Nadal, secretari general. 

 

5E.II-2782 

 [1938.03.14 a 16. Lleida] 

 ¡¡ Al poble de Lleida!! 

El Front Popular Antifeixista de Lleida s’adreça al poble per organitzar la defensa. 

 Firma: el Comitè Directiu pel Front Popular Antifeixista. 

 

5E.II-2783 

 [1938.03.14 a 16. Lleida] 

 CNT-AIT. El pueblo en pie de guerra. 

No ha sigut possible editar el nostre diari Acracia i publiquem el següent manifest: el 

poble de Lleida ha de multiplicar la seva activitat fent refugis, s’han de denunciar els 

emboscats i jutjar-los. S’ha de recobrar la confiança. 

 Firma: el Secretario, por el Comité Comarcal del Segrià. 

 

5E.II-2784 

 1938.03.15. Barcelona 

 A todos los ferroviarios. 

S’ha de produïr més, evitar el derrotisme i lluitar contra la quinta columna que 

intentarà obstaculitzar el transport de tropes i municions. 

 Firma: las Células Ferroviarias del PSUC. 

 

5E.II-2785 
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 [1938.03.27] 

 Notas inactuales, a la manera de Juan de Mairena. Por Antonio Machado. 

 Antonio Machado comença una col.laboració amb La Vanguardia. 

 

5E.II-2786 

 1938.03.28. 

A España. Discurso de don Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros. 

Fotografia d’un soldat, una pila de fusells i un tanc. Editat per la Sots-secretaria de 

Propaganda. 

 

5E.II-2787 

 [1938.03. Lleida] 

 Hitler y Mussolini. 

Avisa a espanyols i aragonesos que Hitler i Mussolini han preparat a Berlín una 

conflagració europea. La República és la llibertat i la pau. 

 

5E.II-2788 

 [1938.03. Lleida] 

 Arriba España. 

S’han d’expulsar d’Espanya totes les forces colonitzadores de Hitler i Mussolini. 

Escrit dirigit als espanyols i aragonesos perquè rebin les forces alliberadores de la 

República. 

 

5E.II-2789 

 1938.04.05. Barcelona 

 Federación Anarquista Ibérica. Comité Peninsular, secretariado. 

Carta ciclostilada diriguda al director d‘El Dia Gráfico, demanant publicar un 

telegrama del Comité Peninsular de la FAI, felicitant el tinent coronel Mera i els seus 

homes. 

Firma: Germinal de Sousa, secretario. P.O. firma il.legible. Tampó de la Federación 

Anarquista Ibérica. Comité Peninsular. Prensa y Propaganda. 

 

5E.II-2790 

 1938.04.14. 

 14 de abril de 1931. 

Els que abans van treure el poble, avui ens porten moros, italians i alemanys. Avui 

lluitem per la independència de la pàtria. 

 

5E.II-2791 

 1938.04.16. 

 Discurso del Presidente Negrín. Una muralla de pechos y corazones. 

 Dibuix de dos homes i uns soldats. Ediciones españolas. 

 

5E.II-2792 

 1938.04.28. Posición Córdoba 

 Ejército del Este. Comandancia General de Ingeniores. 
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Prospecte sobre el sistema de fortificació, instruccions particulars sobre l’execució de 

les obres, ordre d’urgència de les obres i materials i eines que s’han d’usar. Editat pel 

Comisariado de Guerra del Ejército del Este. 

 Firma: el comandante general. 

 

5E.II-2793 

 1938.04. Barcelona 

 El CADCI, al poble de Catalunya. 

Crida per sensibilitzar els afiliats al CADCI i buscar els voluntaris que ara es demanen 

per continuar la lluita. 

 Firma: el Comitè Executiu. 

 

5E.II-2794 

 1938.05.01. Barcelona 

 El Movimiento Libertario de Cataluña en este 1º de mayode 1938. 

 Escrit dirigit als treballadors i antifeixistes d’Espanya i del món. 

 Firma: por el Movimiento Libertario de Cataluña, el Comité Ejecutivo. 

 

5E.II-2795 

 1938.05.02. Albacete 

 Socorro Rojo Internacional. Comité Provincial. Albacete. 1808-2 de mayo-1938 

Escrit animant a la independència d’Espanya. En una 2ª pàgina un poema sobre el 2 de 

maig. En una 3ª pàgina un escrit de B. Pérez Galdós: España sabe luchar por su 

independencia, fragmento de 2 de mayo. 

 

5E.II-2796 

 [1938.05.06] 

 Apuntes del día, por Antonio Machado. 

 Comentaris sobre la guerra d’Espanya. 

 

5E.II-2797 

 1938.06.06. 

 La capacitacion del ejército… 

S’ha de capacitar tot l’Exèrcit Popular per superar els coneixements tècnics i 

perfeccionar els moviments tàctics. 

 Firma: Comisariado de Guerra del Ejército del Este. 

 

5E.II-2798 

 [1938.06.12] 

 Desde el mirador de la guerra. 

 Comentaris sobre la guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2799 

 1938.06.14. 

 Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaria del Ejército de Tierra. 

Es convoca un concurs per cobrir cent places de tinents auditors en campanya del Cos 

Jurídic Milittar. Condicions. 

 Firma: A.Cordón, p.d. Tampó: Ejército del Este. Asesoría Jurídica. 
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5E.II-2800 

 1938.06.15. 

 Bloc Escolar Nacionalista. 

Escrit per animar els estudiants catalans a la lluita. L’objectiu és unir-los contra el 

SEU, contra Franco i per Catalunya. Record per Andreu Xandri i Serrano, mort el dia 

15 de juny de 1938, i Fèlix Marimon Malloll, mort el 5 de maig de 1937. 

 Firma: grup BEN de Catalunya, València i Mallorca. 

 

5E.II-2801 

 1938.06.17. Barcelona 

 Invitació. 

Conferència que donarà Rafael Moragas sobre “Anecdotari Barceloní a través dels 

vells llibres i els llibreters de vell”. Organitza el Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2802 

 1938.06.25. 

 Desde el mirador de la guerra. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2802 bis 

 1938.06. 

 Inspección de los Campos de Concentración de Prisioneros. 

Gràfic amb el resultat de la classificació dels presoners fet per l’exèrcit nacional fins a 

finals de juny de l’any1938. 

 

5E.II-2803 

 1938.06.30. 

 Conquistas del ejército salvador de España. 

Dos mapes d’Espanya, un del 18 de juliol de 1936 i l’altre del 30 de juny de 1938, 

marcant la zona nacional i la zona roja. 

 

Àlbum 52. 1938 (juliol-desembre). 5E.II-2804 a 5E.II-2830 

 

5E.II-2804 

 1938.07.07. 

 Desde el mirador de la guerra. Saavedra Fajardo y la guerra total. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2805 

 1938.07.10. 

S. de información. El fascismo y las armas y las letras españolas, por don Álvaro 

de Albornoz. 
Cicle de conferències organitzades per l’Ateneo Profesional de Periodistas. 

Reprodueix la conferència donada per Alvaro de Albornoz, exministre i ex president 

del Tribunal de Garanties de la República.  

 10 fulls ciclostilats. 
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5E.II-2806 

 1938.07.17. 

 Gran Baile. 

Ball organitzat per la Comisión de Educación del Soldado, en benefici del SRI, al saló 

de la Piscina Municipal. 

 

5E.II-2807 

 1938.07.19. 

 En el 19 de julio de 1938. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2808 

 1938.07.23. 

 Desde el mirador de la guerra. Para el Congreso de la Paz. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2809 

 1938.07.23 i 24 

 Solsonins! 

Anunci d’un festival en benefici dels Hospitals Militars, organitzat pel Front Popular, 

la Unió de Dones de Catalunya i el SRI (secció catalana). Programa. 

 

5E.II-2810 

 1938.07.30. 

 Grandiosa Conferencia. 

Conferència de Cano Ruiz sobre “La Democracia y los Anarquistas” i una de 

Ruffinelli sobre “La necesidad de unificación del movimiento libertario”. 

Organitzades per les Joventuts Llibertàries a la barriada del Poble Nou. 

 

5E.II-2811 

 1938.08.09. 

 Atalaya. Desde el mirador de la contienda. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2812 

 1938.08.20. Albacete 

 Comisariado General de Guerra. Casa del Ejército Popular. 

El grup d’art organitza un festival homenatge en memòria de l’autor de teatre social 

Joaquín Dicenta, al Teatro Capitol. Programa. 

 

5E.II-2813 

 1938.08.26. Barcelona 

 Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

 Normes per seguir en la zona de l’interior. 

 Firma: P.D. A. Cordón. Rubricado. 

 

5E.II-2814 
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 1938.08.28. Barcelona 

 Cooperativa de Treballadors de la casa Pantaleoni Germans EC. 

 Convocatòria a una Assemblea General Ordinària. Ordre del dia. 

 Firma: la Junta. 

 

5E.II-2815 

 1938.09.01. 

 Desde el mirador de la guerra. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2816 

 1938.09 04. Barcelona 

 CNT-AIT. Sindicato de Sanidad e Higiene. 

Convocatòria a una Assemblea General al Teatre Principal Palace. Ordre del dia. 

 

5E.II-2817 

 1938.09.25. 

 Desde el mirador de la guerra. Miscelánea apócrifa. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II 2818 

 1938.09.30. 

 Cooperativa de consum de funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona. 

Comptabilitat. Actiu i passiu. Moviment de la Cooperativa del 16 de març a 30 de 

setembre del 1938. 

 

5E.II-2819 

 1938.10.06. Barcelona 

 Desde el mirador de la guerra. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2819 bis 1 

 1938.10.13. Albacete 

 Comandancia Militar de Albacete. 

 Addicció a una ordre del dia 11 d’octubre 

Firma:el Comandante Militar,P.D: Enrique Ruiz. Tampó de la Comandancia Militar de 

Albacete. 

 

5E.II-2819 bis 2 

 1938.10.21. 

 Desde el Mirador de la Guerra. España renaciente. 

Article firmat per Antonio Machado, comentant el llibre “El hombre y el trabajo” de 

Serrano Plaja. 

 

5E.II-2819 bis 3 

 1938.10.23. 

 Desde el Mirador de la Guerra. 

 Comentaris de Guerra d’Antonio Machado. 
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5E.II-2820 

 1938.10.28. 

 ¡Salud, hermanos de las brigadas internacionales! 

Nota mecanografiada que diu:”paper llençat per avió amb motiu del comiat de la 

Brigada Internacional. Desfilada per l’Avinguda del 14 d’abril la tarda del dia 28 

d’octubre 1938”. 

 

5E.II-2820 bis 

 1938.10.30. 

 Hogar del Soldado. 

Programa dels actes en benefici del “Hogar del Soldado” de la Comandancia de 

Ingenieros del Ejército del Este. 

 

5E.II-2821 

 [1938.10] 

 El Frente Popular Español a los voluntarios Internacionales. 

Document del Front Popular d’Espanya dirigit als voluntaris internacionals, per agrair 

la seva ajuda amb tot el sentiment de fraternitat. Versions francesa, anglesa, italiana, 

alemanya, russa i eslava. 

 Firma: el Comité Nacional del Frente Popular 

 

5E.II-2822 

 [1938.10] 

 SIA a los voluntarios extranjeros. 

 Escrit d’agraïment amb motiu de la retirada dels voluntaris estrangers. 

 Firma: la Seccion Española de SIA. 

 

5E.II-2823 

 [1938.10] 

 A las Brigadas Internacionales. 

 Poesia dedicada a les Brigades Internacionals, d’Alberti. 

 

5E.II-2824 

 [1938.10] 

 A Jaskel Honigstein, último caído de las Brigadas Internacionales. 

 Poesia de José Herrera Petere. 

 

5E.II-2825 

 [1938.10] 

 Al soldado internacional caído en España. 

 Poesia de Miguel Hernández. 

 

5E.II-2826 

 [1938.10] 

 Hermanos Internacionales! 

Frase: “Cuando estéis en vuestros países, pensad que el corazón de los españoles está 

lleno de gratitud hacia vosotros”.  
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 Firma: JSU de España. 

 

5E.II-2827 

 1938.11.02. Barcelona 

 Invitació. 

Anunci d’una conferència de Rafael Moragues sobre “Els morts oblidats de 

Catalunya”, al Casal de la Cultura. Organitzada pel Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-2827 bis 1 

 1938.11.10. Barcelona 

 Cooperativa de Consum de Funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Convocatòria a les Assemblees Ordinària i Extraordinària. Ordre del dia. 

 Firma:Antoni Riba, secretari general. Tampó de la Cooperativa de Consum. 

 

5E.II-2827 bis 2 

 1938.11.10. 

 Desde el mirador de la guerra. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2827 bis 3 

 1938.11.18. Barcelona 

 La Federacion Local de Sindicatos de Barcelona de la UGT. 

Escrit dirigit als treballadors de Barcelona per reforçar els mitjans indispensables per 

aconseguir el triomf contra els invasors. 

 

5E.II-2827 bis 4 

 1938.11.20. 

 Madrid y Durruti. 

 II aniversari de la mort de Durruti. 

 

5E.II-2827 bis 5 

 1938.11.20. Sabadell 

 Teatre del Partit Socialista Unificat. 

Magne Festival Benèfic organitzat per la Cèl.lula nº 1 de Barriada, en benefici de 

l’Hospital Militar. Programa. 

 

5E.II-2827 bis 6 

 1938.11.23. 

 Desde el mirador de la guerra. La gran tolvanera. 

 Comentaris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2827 bis 7 

 1938.12.07. 

 Desde el mirador de la guerra. Recapitulemos. 

 Comenraris de guerra d’Antonio Machado. 

 

5E.II-2827 bis 8 
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 1938.12.08. 

 Comandancia Militar de Albacete. 

S’envia una còpia de l’ordre del 16 de noviembre emesa pel Director General del 

Tesoro, Banca y Ahorro relatiu a la creació i ús del xec, perquè se’n faci la divulgació 

a les Unitats d’aquest Grup d’Exèrcits. L’ordre es feta a Barcelona i signada per 

Manuel Azaña i Juan Negrin López. 

 

5E.II-2828 

 [1938.12.11] 

 Gran Festival. 

Organitzat per la Comisión Nacional de Educación del Soldado, al Teatre Barcelona. 

Programa. 

 

5E.II-2828 bis 1 

 1938.12.29. 

 Comandancia Militar de Albacete. 

 Diferents ordres. 

Firma: Fernando Echevarria, Comisario de la Guerra i P.D.: R. Manrique, Comandante 

Militar. Tampó de la Comandància Militar d’Albacete i el Ministeri de la Guerra, 

Delegació d’Albacete. 

 

5E.II-2828 bis 2 

 1938.12. 

Escrit dirigit als Reverends, Sacerdots, Religiosos i Fidels de la Diòcesi de 

Barcelona. 

Full ciclostilat en el que es demana a la clerecía secular i regular que apliquin una de 

les tres misses de Nadal, per les greus necessitats de la nostra Pàtria, i que els fidels 

procurin unir-se a les intencions del sacerdot celebrant; que els religiosos i religioses 

de vida contemplativa intensifiquin la seva fidelitat en el dia de Nadal, etc. 

 Firma: J. M.Torrent, V.G. 

 

5E.II-2829 

 1938 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia. Comissió Interventora de la 

Indústria Gastronòmica 

Imprès per sol.licitar un àpat diari als que no posseeixin sobrerraccionament de 

queviures. Un full complementari per fer una llista de noms. 

 

5E.II-2830 

 [1938] 

 Cooperativa Obrera de Publicaciones Gráficas. 

 Capsalera d ‘El Dia Gráfico. La Noche. Diari prohibit el gener de 1939. 

 

Àlbum 53. Sense data 1936-1939 (1). 5E.II-2831 a 5E.II-2896 

 

5E.II-2831 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Unico de la Distribución. 
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Escrit dirigit als obrers mercantils i de la distribució en general, recomanant la 

mobilització immediata de tots els recursos econòmics que hi ha a la reraguarda, i que 

tots els treballadors han d’aportar l’ajuda equivalent a un dia de treball. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2832 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Unico de la Distribución. 

Anunci d’una segona conferència sobre “El porquè el fascismo internacional, ayuda al 

fascismo español”, que donarà Francisco Pellicer.  

Firma: la Junta, por el Sindicato Unico de la Distribución. 

 

5E.II-2833 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT 

Consignas del S. U. de Espectáculos Públicos de Barcelona. Els sindicats han d’anar al 

davant dels moviments contra el feixisme i l’opressió capitalista. Instrucció militar. 

Fortificacions i refugis, etc. 

 

5E.II-2834 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Consignas del S.U. de Espectaculos Públicos de Barcelona. 
Els sindicats són la potència del futur; els hem de preparar per la lluita. 

 

5E.II-2835 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Único de Espectáculos Públicos. (Sección artistas teatrales). 

Convocatòria d’una Assemblea general extraordinària. Ordre del dia. 

Tampó del Sindicato Único Ramo Espectáculos Públicos de Barcelona. 

Firma: Francisco Sanz. 

 

5E.II-2836 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato de la Industria del Espectáculo. 

Teatro Olympia. Anunci d’un Festival Artístic en homenatge a Madrid i Euskadi. 

Programa. 

 

5E.II-2837 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Gran Mitin de Ayuda a Euzkadi. 

Anuncia un míting al cine Coliseum, en benefici del Comité de Ayuda a Euzkadi. Hi 

parlaran Félix Martí i Ibáñez, Jaime R. Magriñá i Gonzalo de Reparaz. 

 

5E.II-2838 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Federación Local de Sindicatos Unicos de Barcelona. 

El poble exigeix la llibertat dels 30.000 presos per aconseguir la llibertat dels esperits. 

Firma: el Comité. 
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5E.II-2839 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato de las Industrias Alimenticias. 
En les botigues socialitzades de venda al detall de fruites i verdures, el públic té un 

benefici del 50% en front de les botigues de la burgesia. Per què aquestes no s’hi 

adapten i així es normalitzaria la distribució i per què els partits polítics les 

protegeixen? 

 

5E.II-2840 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato de las Industrias Alimenticias. 

Anuncia una conferència de Francisco Pellicer al Teatro Escuela sobre La misión 

cultural y económica del Sindicato de las Industrias Alimenticias. 

Firma: la Comisión de Propaganda. 

 

5E.II-2841 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Unico del Ramo de la Madera. 

Puntualitza el que volen: opinar sobre la col·lectivització de la Industria. El Sindicat 

de la Fusta no està en contra del decret de col·lectivització. Fan assajos pràctics amb 

els seus propis mitjans. Vetllen per l’economia i no permeten el frau. El Ram de la 

Fusta no pot acceptar el passiu perquè no hi ha actiu. Volen un tracte de favor i un 

temps prudencial per normalitzar la producció. 

Firma: Sindicato de la Madera. 

 

5E.II-2842 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Unico del Ramo de la Madera. 

Captació de la petita burgesia de petits patrons a obrers lliures. Intercanvi de 

productes. Mobles a terminis. Sobre els Comitès de Control i Empreses. Paraules 

finals. 

Firma: la Junta. 

 

5E.II-2843 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato de las Industrias de Agua, Gas, Electricidad y Combustibles 

de Cataluña. 

Escrit dirigit als treballadors i a la opinió pública: fa una mirada retrospectiva, esmenta 

la guerra i la revolució i les campanyes de desprestigi a les que respondran amb 

energia i dignitat. 

Firma: la Junta. Tampó del Sindicato de las Industrias de Agua, Gas, Electricidad y 

Combustibles de Cataluña. Sección Barcelona. CNT-AIT. 

 

5E.II-2844 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Industrias Qímicas. 
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Anuncia una conferència que donarà Jesús Campoy sobre Los deberes de los 

delegados de fábrica, Comités y Consejos de Empresa. 

 

5E.II-2845 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Unico de la Industria Fabril, Textil, Vestir y Anexos de 

Barcelona. 

Crida per ajudar als que combaten al front i passen fred. Es demana ajuda i 

col·laboració en les col·lectes que es fan per aquest motiu sense distinció 

d’organització sindical. 

Firma: la Comisión de Propaganda del Sindicato Fabril, Textil y Vestir. 

 

5E.II-2846 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Sindicato Unico Mercantil. Sección Banca y Bolsa. 
Denuncien els individus que entren als Bancs procedents de places sitiades, perquè no 

tenen dignitat, ni honor, ni vergonya revolucionària.  

Firma: Sindicato Unico Mercantil. Sección Banca y Bolsa. La Junta. 

 

5E.II-2847 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. El Comité de Control Sección Lecheros. 

Escrit dirigit al poble de Barcelona queixant-se de l’augment del preu de la llet fet pel 

Conseller de Proveïment, el Conseller d’Agricultura i la Comissió de Proveïment del 

Municipi. El Comitè de Control considera que no és el moment de fer-ho. 

Firma: el Comité Control. 

 

5E.II-2848 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT. Pompeya. Comité Economico de Variedades y Circo. 

Programa. 

 

5E.II-2849 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT 

El Documental de la emocion máxima. Movimiento Revolucionario. Una producció de 

la Confederacion Nacional del Trabajo. 

 

5E.II-2850 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-AIT 

Administracion Popular Urbana. Zona de… Barcelona 

Escrit mecanografiat en el que es notifica que aquesta organització es cuidarà de 

cobrar el lloguer, reparacions i tot el que es refereixi a la conservació i higienització de 

la finca. 

Firma: el Comité 

 

5E.II-2851 
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Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Ciutadà Duran i Sampere. 

El Comitè Obrer de Control de la Casa Manuel Bausells (abans Marimon), ofereix els 

seus serveis de construcció i reparació. 

Firma: J. Gili, pel Comitè. Tampó del Comitè Obrero Control. CNT-UGT-AIT. M. 

Bausells. 

 

5E.II-2852 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. ¡¡ A trabajar intensamente!! ¡ Hay que ganar la guerra! 

La guerra es guanya lluitant en el front i treballant a la reraguarda. 

Firma: oficinas de propaganda. CNT-FAI. 

 

5E.II-2853 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Hay que poner coto al apoyo descarado de algunas naciones al 

fascismo español. 

Queixa per l’ajuda de les potències estrangeres a la revolta militar. S’ha d’acabar amb 

la comèdia de la no intervenció en els assumptes d’Espanya. El proletariat 

internacional ha d’intervenir enèrgicament. 

Firma: Oficinas de Propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2954 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Solidaridad revolucionaria. Unidad de acción entre los trabajadores 

del campo y de la ciudad. 

Hi ha d’haver una acció conjunta entre els treballadors de la ciutat i els del camp. El 

proletariat té la responsabilitat de guiar l’economia. La riquesa és del poble. 

Firma: Oficinas de Propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2855 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. El fascismo internacional y la guerra antifascista española. 

És el títol de la conferència que donarà Juan Garcia Oliver al cine Coliseum. 

Firma: Oficinas de Propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2856 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Oficines de Propaganda CNT-FAI-JJLL. Comité Regional. 

Fragment del parlament del secretari de la CRT dirigit als treballadors, animant a 

defensar Catalunya de la barbàrie.  

Firma: parla la CNT. 

 

5E.II-2857 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Oficines de Propaganda CNT-FAI-JJLL. Comité Regional. 
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Fragment del parlament del secretari de la CRT dirigit als treballadors: la 

Confederació Regional a Catalunya, mai ha deixat de complir el seu deure en relació a 

la causa antifeixista que ha fet seva voluntàriament. 

Firma: parla la CNT. 

 

5E.II-2858 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Oficinas de Propaganda CNT-FAI. Cuestionario. 

Full mecanografiat amb disset preguntes dirigides a la barriada, poble o comarca en 

relació a la guerra: a quines organitzacions obreres s’adscriu el proletariat, fonts de 

riquesa, actitud de les forces d’Ordre Públic, els feixistes que han fugit etc. 

 

5E.II-2859 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Consignas de las Oficinas de Propaganda. Contra las maniobras y las calumnias. 

Últimament s’ha recorregut a Barcelona a la calúmnia i a la mentida com a arma de 

lluita política. Hem d’aconseguir units i amb noblesa el triomf de la causa antifeixista. 

Firma: Oficinas de Propaganda CNT-FAI. 

 

5E.II-2860 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Consignes de les Oficines de Propaganda. Contra les maniobres i les calúmnies. 

Versió catalana del full 5E.II-2859.  

 

5E.II-2861 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Federación de Relaciones Campesinas de Granollers. 
S’ha celebrat un plenari de pagesos a Barcelona i s’ha acordat la formació d’una 

Federació Regional de Relacions de Pagesos i també una Federació Nacional a petició 

de Llevant i Aragó. Per tant també crear un Secretariat Comarcal per atendre les 

demandes dels pagesos. 

Firma: Comité Comarcal de Relaciones Campesinas de Granollers. 

 

5E.II-2862 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Catalunya Nova 

Es refereix al redreçament de tot Catalunya, al voltant de la Confederació Nacional del 

Treball. La nova Catalunya eixida del proletariat no vol dominis sinó ésser digna 

d’ella mateixa. 

Firma: de La Veu de Catalunya. 

 

5E.II-2863 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Impongámonos una disciplina severa en los lugares de trabajo. 

Es refereix als treballadors que no compleixen en el seu treball. La revolució exigeix 

una disciplina severa i conscient en els llocs de producció. 

Firma: Oficinas de Propaganda. CNT-FAI. 
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5E.II-2864 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Consignas de las Oficinas de Propaganda CNT-FAI. Revaloricemos el 

Sindicato. 

El Sindicat és la genuïna representació de la classe obrera. L’hem de reestructurar 

perquè els treballadors puguem recobrar la sobirania i la llibertat. 

 

5E.II-2865 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Escolteu, treballadors. 
S’han de desemmascarar els enemics de la classe treballadora. S’ha de respectar la 

voluntat honrada i revolucionària de les masses que defensen els seus drets i les seves 

conquestes. 

Firma: el Comitè Nacional de la CNT. 

 

5E.II-2866 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Per damunt de tot, l’Aliança Revolucionària de la classe trreballadora. 
Els enemics de la revolució no podran fer res en front de la unitat proletària. UGT i 

CNT unides, són la garantia de la victòria i de la revolució. 

Firma: el Comitè Nacional de la CNT. 

 

5E.II-2867 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¿Qué se pretende con provocar a las Fuerzas Armadas? 

S’han fet actes de violència contra les forces armades i es fan acusacions contra la 

CNT i la FAI de ser-ne responsables i inclús provocar-los. Som antifeixistes i hem 

d’estar units en la lluita i com obrers que són els hem d’ajudar per sobre de 

concepcions ideològiques. 

Firma: los Comités Regionales CNT-FAI de Cataluña. 

 

5E.II-2868 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Nuestra llamada cordial a los Cuerpos Armados. 

Escrit dirigit als guàrdies d’assalt, de seguretat, guàrdia nacional i soldats, perquè 

col·laborin amb els treballadors i aconseguir així una transformació social efectiva per 

a tots. 

Firma: Comités Regionales CNT-FAI de Cataluña. 

 

5E.II-2869 

Sense data. [1936.07 a 1939.01]. Albacete. 

¡Campesino! CNT Manchega. 

CNT Manchega és el portaveu de la Confederació Nacional del Treball. Anima a 

llegir-lo i propagar-lo 

 

5E.II-2870 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Es vol expulsar la CNT dels Municipis i de la Generalitat de Catalunya. 
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Se’ls vol desplaçar de la direcció política i econòmica de Catalunya amb una tàctica de 

desprestigi. La maniobra ha començat pels municipis: quan van a les reunions han de 

manifestar-se sobre els fets de maig a Barcelona i si en són contraris se’ls destitueix 

del càrrec als ajuntaments. Es vol fer passar la CNT com a responsable dels fets quan 

aquesta els ha condemnat. Aquesta editorial no pogué aparèixer a Solidaridad Obrera 

per causes alienes a la seva voluntat. 

 

5E.II-2871 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

La Victoria la forja el Ejército y el Pueblo antifascistas. La CNT forma parte del 

Pueblo: es forjadora de la Victoria. 

 

5E.II-2872 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI 

Es demana una ajuda en favor dels hospitals de sang. Indica on es poden fer les 

aportacions. 

 

5E.II-2873 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI 

Sinó ajudes als hospitals de sang, no ets demòcrata, ni proletari, ni antifeixista. 

 

5E.II-2874 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Contra tota dictadura. 

Els anarquistes estarem sempre contra tota aspiració dictatorial sigui del color que 

sigui. Som nobles i lleials. 

Firma: el Comitè Regional de la CNT. El Comitè Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2875 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Contra tota dictadura. 

Versió castellana del full 5E.II-2874 

 

5E.II-2876 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Agrupación “Los Amigos de Durruti” 

Frases dirigides als treballadors. Saluden als camarades del POUM. 

Firma: viva la revolución social. Abajo la contrarevolucion. 

 

5E.II-2877 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Durruti. 

Tenim a Durruti com un exemple, no com un ídol. Reprodueix unes frases de Durruti 

pronunciades en una conferència donada a Barcelona en l’emissora CNT-FAI, el dia 4 

de novembre de l’any passat. 

Firma: Grupo Acrata: Quijotes del Ideal. 
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5E.II-2878 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Al pueblo trabajador. 

Algunes reflexions de l’agrupació els amics de Durruti, sobre el moment actual, el cas 

Maroto, les detencions de València i d’Olesa de Montserrat i el 14 d’abril. 

Firma: agrupación Los Amigos de Durruti. 

 

5E.II-2879 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI-AIT-FIJL. Hay que formar un gobierno revolucionario para ganar la 

guerra! 
El govern no ha d’estar desconnectat amb el proletariat organitzat en les dos grans 

centrals. La CNT i la UGT han de ser factors determinants. Exigim que es faci un 

govern amb la deguda representació de la CNT i UGT. 

Firma: los Comités Regionales de la CNT, de la FAI y de las JJLL de Cataluña. 

 

5E.II-2880 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI-FIJL. Pueblo, la situación de España te reclama. 

Les centrals sindicals de la CNT i de la UGT, hem de formar un bloc compacte per 

mantenir els nostres drets. Hem de participar en el govern amb la mateixa proporció 

que tenim en tallers i fàbriques. 

Firma: los Comités Regionales de la CNT. ce la FAI y de las JJLL de Cataluña. 

 

5E.II-2881 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Mitin Internacional de la Revolución. 

Serà al Gran Price i hi parlarà la secció francesa, alemanya, russa, búlgara, italiana i la 

federació local de grups anarquistes. 

Firma: CNT. AIT. FAI. 

 

5E.II-2882 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI. Himno del comunismo libertario. 

Himne compost per contribuir a les obres de les Milícies Antifeixistes. 

 

5E.II-2883 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI-AIT. Exigimos la libertad de todos los presos gubernativos. 

Es posen en llibertat molts presos de les presons de Catalunya, però no els companys 

nostres antifeixistes i revolucionaris considerats presos governatius. Demanem reparar 

aquesta injustícia. 

Firma: los Comités Regionales de la CNT-FAI. 

 

5E.II-2884 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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CNT-FAI-AIT. Sindicato Unico de Espectáculos Públicos de Barcelona y su 

Radio. 

Es demana valor, esforç i abnegació al proletariat per vèncer les injustícies del règim 

capitalista i autoritari. 

 

5E.II-2885 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-FAI-AIT. Grandioso Mitin de ayuda a Madrid. 

Es farà al Gran Price. Organitzat pel Sindicato de la Indústria de Sanidad y Asistencia 

Social e Higiene (sección barberos). 

 

5E.II-2886 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI. Consignas de la hora. En el orden militar.  

Crida a la mobilització general a la reraguarda. 

Firma: Comité Peninsular de la FAI. 

 

5E.II-2887 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Anarquista Ibérica. 

Crida a la vaga general d’inquilins, a l’ocupació de les fàbriques, a la supressió del 

servei militar obligatori, etc. 

Firma: Comité revolucionario. Comités de soldados revolucionarios. 

 

5E.II-2888 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI. Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona. 

Hem de lluitar contra els elements units del capitalisme mundial. Hem de socialitzar 

sindicalment la producció i el consum instaurant la targeta de racionament. Hem de fer 

hospitals, escoles, fortificacions, camins, etc. Hem de lluitar per la llibertat i la 

igualtat, etc. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2889 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona. 

Escrit dirigit als anarquistes, a tots els treballadors i poble en general. Els anarquistes 

no renunciem a les nostres conviccions malgrat haver d’adoptar posicions com la 

militarització acordada per les circumstàncies. Igualment el comandament únic que ha 

de ser controlat per la organització, etc. Hem d’animar al poble amb la idea de vèncer. 

Hem de ser responsables tots. 

 

5E.II-2890 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Los soldados estan con la FAI. 

La FAI exigeix la depuració en la reraguarda perquè ningú escapi a les exigències de 

la lluita. Que ningú eludeixi la contribució a la lluita. 
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5E.II-2891 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Los campesinos estan con la FAI. 

La FAI propugna la unitat dels treballadors del camp i la ciutat a base de sindicats de 

productors. Unir la branca industrial i la agrària. 

 

5E.II-2892 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¿Qué es y qué representa Izquierda Republicana? 

Reprodueix unes paraules de Manuel Azaña pronunciades a Barcelona el dia 30 

d’agost de 1934, que avui es fa seves Izquierda Republicana: afirmació de la 

democràcia, de la justícia social en un règim digne de comprensió republicana basat en 

les autonomies regionals; l’escola única; la terra en possessió del treballador directe. 

 

5E.II-2893 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Joventut Republicana d’Esquerra (Izquierda Republicana) 

Anuncia la celebració d’un Gran Ball en benefici del poble madrileny, organitzat per 

la JIR. 

 

5E.II-2894 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Catalanes: 

Izquierda Republicana té en aquests moments un objectiu: guanyar la guerra. I després 

dur amb la República Democràtica el màxim de benestar als pobles d’Espanya. 

Firma: ¡Viva la Republica! 

 

5E.II-2895 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Como está el patio. 

El Comité Ejecutivo de Esquerra Republicana de Cataluña, atacat amb elements del 

mateix partit, disconformes amb la política nefasta del conseller de Governació. 

Demanen que se’l tregui. 

Firma: un grupo de socialistas. 

 

5E.II-2896 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Centre Català d’Esquerra Republicana. 

Anunci d’un Gran Míting, organitzat per les Joventuts d’ER amb la col·laboració 

d’Activitats Femenines del nostre Centre. 

 

Àlbum 54. Sense data 1936-1939 (2). 5E.II-2897 a 5E.II-2973 

 

5E.II-2897 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

Escrit dirigit als militants de les JJLL-CNT-FAI i poble en general, protestant per la 

política rastrera que s’està fent en contra d’ells, Esperem que la joventut conscient i 
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revolucionària s’adongui dels falsos pastors com Mac Donald a Anglaterra, Noske a 

Alemanya, Leon Blum a França i Comorera a Catalunya que traeixen el socialisme. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2898 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

Protesten per la provocació arbitrària de Rodríguez Sala de la Comissaria General 

d’Ordre Públic, de permetre solament a la policia i al cos de seguretat circular armats 

de nit. El Consell de la Generalitat va acordar treure l’arma als indocumentats però no 

als militants de les organitzacions i partits amb arma documentada. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2899 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. Ante la actual 

Trotzki-fobia y ante la alianza de la juventud revolucionaria. 

Es va dir en la Conferencia Nacional de Juventudes celebrada a Valencia que 

semblava que les Joventuts Llibertàries ens havíem deixat influir pel trotskisme. Es va 

dir també al míting del Gran Price que era necessària la unió i col·laboració amb les 

Joventuts Llibertàries. Som anarquistes, contraris a tota forma de govern i 

autoritarisme. Per això el nostre comitè regional va demanar clemència pels tretze 

lluitadors de la revolució russa, via cònsol de Rússia. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2900 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. No callemos más. El 

pueblo debe saber quién es Artemio Aiguader. 

Protesten que en el nou Govern de la Generalitat s’hagi nomenat Artemio Aiguader 

com a Conseller de Governació, pel seu historial impresentable. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2901 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

F.L. de Juventudes Libertarias de Barcelona. ¡Compañeras, deponed vuestra 

actitud! 

Les dones es manifesten per la falta de pa. Es inútil fer-ho perquè no hi ha reserves i el 

blat que ve de fora és caríssim. Seguirà faltant el pa i altres productes necessaris. 

Inconvenients de la Revolució. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2902 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. Las Juventudes 

Libertarias están ojo avizor. 
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No ens interessa la lluita política entre el PSUC i el POUM. Ens preocupen les 

discòrdies entre camarades, les ambicions particulars. Hem d’estar units tots els 

antifeixistes. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2903 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. Una respuesta 

obligada. 

La premsa de Barcelona s’ha escandalitzat per la proclama de la setmana passada 

sobre les campanyes tendencioses. La unitat del proletariat és més necessària que mai. 

Lluitarem contra les calúmnies i les maniobres en contra del moviment anarquista. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2904 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI-FIJL. Federació Local de Joventuts Llibertàries de Barcelona. 

Consideren que s’ha de crear un Exèrcit Popular Revolucionari per assegurar la 

reraguarda de qualsevol sorpresa. Per aquest motiu s’han creat les Escoles 

d’Ensenyament Tècnic Militar. 

Al revers versió castellana. 

 

5E.II-2905 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. A todas las 

conciencias libres de mundo. 

Manifest en contra d’un armistici per estrangular la revolució espanyola i destruir la 

nostra llibertat. Les joventuts llibertàries estem disposades a lluitar fins a vèncer o 

morir. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2906 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. A los hombres de 

buena voluntad y al pueblo en general. 

L’esperit de la reraguarda no es correspon al de la avantguarda. En els fronts de batalla 

es lluita per guanyar la guerra i fer simultàniament la revolució. A la reraguarda no es 

té el mateix esperit. Protesten per haver tret forces d’Ordre Públic dels fronts i 

demanen que es reintegrin a altres fronts. A la reraguarda els antifeixistes sabrem 

mantenir l’ordre revolucionari. 

Firma: el Secretariado. Tampó de la Federación Local de Juventudes Libertarias. 

Sección Cultural y Propaganda. Barcelona.  

 

5E.II-2907 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. ¡Basta ya! ¡Acábese 

con esa comedia! 
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La instrucció militar que s’està donant és insuficient. Han de tenir una instrucció 

suficient de totes les armes. La formació de l’Exèrcit Popular no s’ha de fer com la del 

vell exèrcit espanyol, sinó amb tècnics sortits del poble, no ha d’estar divorciat del 

poble. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2908 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona. 

Es demana respecte pels nens, no militaritzar-los, que s’acabin el corretjam i distintius 

en els nens. 

 

5E.II-2909 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Entérate pueblo! 
Denuncien a Martín, Rodríguez Sala i Comorera, pels seus comportaments 

vergonyosos en els càrrecs que ocupen i abusos en detriment del poble. 

Firma: Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. Federación Local de 

Juventudes Libertarias de Barcelona. 

 

5E.II-2910 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Mientras se hacen colas interminables. 

Mentre es fan cues inacabables, mentre en el front es menja amb dificultats, s’han 

descobert en un garatge del carrer Balmes 288, convertit en magatzem clandestí de 

Comorera, 21.000 kgs. de patates podrides per proveïr les seves “amistats”. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2911 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Muy bien camaradas de los Cuerpos Armados! 

Les Joventuts Llibertàries feliciten els Cossos Armats per la seva decisió d’anar al 

front. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. FIJL-FAI. 

 

5E.II-2912 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. La juventud revolucionaria. 

La joventut revolucionària considera que lluitar i donar la vida per la causa del poble 

no és un sacrifici, sinó un deure que ha de complir tota la joventut. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2913 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventud revolucionaria. 

La joventut revolucionària són els heralds de la victòria. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 
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5E.II-2914 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. La juventud revolucionaria pide: ¡armas! 
La joventut revolucionària demana armes per equipar els batallons que volen anar al 

front a defensar la causa del poble. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2915 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. La juventud revolucionaria exige: ¡mando único! 
La joventut revolucionària exigeix comandament únic amb representació de totes les 

organitzacions revolucionàries i antifeixistes. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2916 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de Cataluña. 
Crida perquè s’entreguin els fusells de la reraguarda als batallons jovenívols del front 

d’Aragó. 

 

5E.II-2917 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. ¡En Aragón atacan! 

Crida per defensar Aragó allistant-se als Batallones de la Juventud Revolucionaria. 

Dóna adreces on fer-ho. 

 

5E.II-2918 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-Juventudes Libertarias de Cataluña. FAI. Defensant Aragó es defensa 

Catalunya. 

Crida a allistar-se als Batallones de la Juventud Revolucionaria. Dóna adreces on fer-

ho. 

 

5E.II-2919 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. ¡Irún-San Sebastián. Toledo-Málaga. 

La joventut revolucionària demana responsabilitats. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña 

 

5E.II-2920 

Sense data. [1936.07 a 1939 01] 

FIJL-FAI. ¡Lo de Málaga no debe repetirse! 
Ho podem evitar ingressant als Batallones de la Juventud Revolucionaria. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2921 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL. Juventudes Libertarias de Cataluña. FAI. ¡Hombres! ¡ Mujeres! ¡Todos! 
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Crida a mobilitzar-se tothom per a la guerra: fortificacions, indústria de guerra, lluita. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2922 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de Cataluña. 

Crida a què els fusells no estiguin inactius a la reraguarda. Totes les armes al front 

perquè l’enemic ataca. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2923 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL. Juventudes Libertarias de Cataluña. FAI. 

Crida als joves socialistes i als joves republicans que volen fer la revolució una vegada 

guanyada la guerra. El poble, els treballadors volen una vida nova i una nova societat, 

una vegada guanyada la guerra. El poble no vol més guerres.  

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2924 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL. Juventudes Libertarias de Cataluña. FAI. 

Es demanen armes per defensar-se del bombardeig de les costes i pobles indefensos. I 

també la movilització total de la nostra esquadra i tota la població civil. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2925 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Ruta: Órgano de las Juventudes Libertarias. 

Recomana comprar-lo, llegir-lo i propagar-lo. 

 

5E.II-2926 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Ruta! Órgano de las Juventudes Libertarias de Cataluña. 

Recomana comprar-lo, llegir-lo i propagar-lo. Una foto d’una cara cridant Ruta! 

 

5E.II-2927 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Esfuerzo! 

Lluitarà per una societat nova resultat de la nostra lluita. [Diari mural de les Joventuts 

Llibertàries de Catalunya. 1937] 

 

5E.II-2928 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Frase: 

Todos a su puesto de combate. En los medios libertarios no existen cobardes. 

Firma: JJLL de Cataluña. 

 

5E.II-2929 
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Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de Cataluña. 

S’ha de crear un organisme que reguli la producció i el consum. Que els sindicats 

tinguin el poder econòmic. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2930 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de Cataluña. 

Per guanyar la guerra es necessita un comandament únic i unitat d’acció en els fronts. I 

a la reraguarda un treball intensiu. 

Firma: Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2931 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Juventudes Libertarias de Cataluña. “Estampas de la España que sufre y lucha” 

Recomana adquirir aquest àlbum, que és un reflex de l’Espanya que lluita contra el 

feixisme internacional. 

 

5E.II-2932 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Juventudes Libertarias de Cataluña. 

La joventut ha de tenir idees, L’ideal anarquista és el que ens transformarà en homes 

lliures. Ingressa a les Joventuts Llibertàries. 

 

5E.II-2933 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

La mujer y la libertad. 

La dona no ha estat respectada ni s’ha sabut fer respectar. Els problemes socials 

avancen segons la capacitat de l’home i de la dona. Invita a les dones a ingressar a les 

Joventuts Llibertàries. 

Firma: Comité regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2934 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Aprendamos qué es Anarquía y actuemos anárquicamente. 
Anarquia és llibertat, i la seva solució està en mans del poble, no en mans de la 

política. Per guanyar la guerra: armes i tècnica. Per fer la revolució: socialització i 

poble armat. 

Firma: Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 

 

5E.II-2935 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

La juventud de nuestros dias. 

La joventut avui estima la ciència i aprèn amb la ciència. La religió i la política 

rebutgen i amaguen la veritat de la ciència, la raó del treball humanitzat que anteposa a 

la realitat de la vida, el dogma de la moralitat en la societat. 

Firma: Comité Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 
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5E.II-2936 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Jovenes! Preparaos para ser útiles a la guerra y la revolución. 

Es demana anar als cursos de tècnica militar organitzats per les Joventuts Llibertàries. 

Estan dividits en dotze zones i són teòrics i pràctics. 

Firma: por el Comité Regional de JJ LL de Cataluña, el Secretariado de Guerra. 

 

5E.II-2937 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de la Zona 2ª. 

Crida a defensar la llibertat ingressant als batallons jovenívols i aprenent el bon ús de 

les armes. 

Firma: la Comisión de Zona. 

 

5E.II-2938 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Mensaje de las JJLL de Cataluña a los trabajadores del mundo. 
Solament un sol camí i una sola força poden abatre la prepotència feixista: el camí de 

l’acció directa i la força dels treballadors del món. Demanen la seva solidaritat i ajuda 

directa. 

Firma: el Comité Regional de JJLL de Cataluña. Tampó de la Federación Regional de 

Juventudes Libertarias de Cataluña. Comité Regional. Secretaria General. FAI. FIJL. 

 

5E.II-2939 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI-FIJL. Juventudes Libertarias de Cataluña. 
Escrit dirigit al poble antifeixista de Catalunya i a tota la joventut revolucionària: la 

joventut treballadora, antifeixista i revolucionària ha d’aconseguir la formació de la 

unitat jovenívola revolucionària per damunt de mesquineses personals i ambicions de 

partit. La joventut ha de lluitar i aconseguir la victòria i la llibertat. 

Firma: el Comité Regional. 

 

5E.II-2940 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Frente de la Juventud Revolucionaria de Cataluña. ¡Proletariado revolucionario! 

No es volen adherir al Dia de la Joventut. No volen exhibicionismes intranscendents; 

ara urgeix més impulsar la guerra i la revolució. 

Firma: Frente de la Juventud Revolucionaria. 

 

5E.II-2941 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Lluitem. 

Per una Universitat Proletària, per una Cultura de tipus socialista, per l’accés de la 

Joventut Obrera a la Nova Universitat Revolucionària. 

Firma: Front de la Joventut Revolucionària. 

 

5E.II-2942 
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Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

En la medida... que retrocede la Revolucion surgen los “affaires” 

Es refereix a 21.000 kg. de patates, robament de tancs i el retorn a les cues del pa. 

Firma: Frente de la Juventud Revolucionaria. 

 

5E.II-2943 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Movilización general para ganar la guerra. 

Mobilització general per guanyar la guerra i assegurar la revolució. 

Firma: Frente de la Juventud Revolucionaria. 

 

5E.II-2944 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

JJLL-FAI. Juventudes Libertarias “Generación Consciente”. 
Escrit que denuncia els burgesos i capitalistes que intenten desprestigiar les nostres 

organitzacions confederals, específiques i jovenívoles. També protesten per la 

desigualtat de sous i càrrecs. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2945 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias del Frente de Aragón ante la movilizaciión 

general. 

Al front d’Aragó hi ha una gran quantitat de lluitadors sense armes. S’han reintegrat a 

la reraguarda molts Cossos Armats i es pregunten sí serà per oposar-se a les 

conquestes del poble. Recomanen als companys mobilitzats de la reraguarda que els 

armin ràpidament per a la ofensiva general. 

 

5E.II-2946 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Ofensiva en todos los frentes. 

Es demanen armes pel front d’Aragó. El front de la Joventut Revolucionària acabarà 

amb el sabotatge de la Revolució. 

 

5E.II-2947 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

JJLL “Cultura y progreso”. (Cervezas Damm) 

Les Joventuts Llibertàries “Cultura y Progreso” d’aquesta fàbrica demanen 

col·laboració per mobilitzar les masses proletàries contra el feixisme. Recomana llegir 

i difondre Ruta, portantveu de les Joventuts Llibertàries. 

Full ciclostilat. 

 

5E.II-2948 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

JJLL-FAI. Mujeres del pueblo. 

Anima les dones a treballar pels soldats de la revolució, a ser fortes fins al sacrifici, a 

lluitar contra el fals concepte d’inferioritat. També a ingressar a les Joventuts 

Llibertàries. 
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5E.II-2949 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

JJLL-FAI. 

Anima a unir-se tots els proletaris d’Espanya. Invita les dones a ingressar a les 

Joventuts Llibertàries. 

 

5E.II-2950 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

JJLL-FAI. Jóvenes: la revolución os llama. 

No és suficient pensar antifeixista, combatre els règims d’opressió i tirania, etc.S’ha de 

destruir el règim capitalista al front i a la reraguarda. Demana a les dones que ingressin 

a les Joventuts Llibertàries. 

 

5E.II-2951 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de Sanidad. 

S’invita a assistir als cursets gratuits d’ensenyança organitzats per les JJLL. 

Firma: Juventudes Libertarias de Sanidad. Comisión Cultura y Propaganda. 

 

5E.II-2952 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI-CNT-FIJL. Jóvenes Sanitarios, ha llegado la hora de responder a la lucha, es 

un deber que se impone. 

S’invita els joves sanitaris a ingressar al moviment jovenívol llibertari. També l’Art i 

la Ciència han d’estar al servei de la Revolució. 

Firma: el Secretariado, por las Juventudes Libertarias de Sanidad. 

 

5E.II-2953 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Gran Festival Artístico organizado por las JJLL de salud y libertad. 

Organitzat amb la col·laboració del Estudio Libre de Bellas Artes. Programa. 

 

5E.II-2954 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federación Local de Juventudes Libertarias. 

Frase dirigida als joves perquè cultivin la intel·ligència i la voluntat, siguin nobles de 

cor, etc. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2955 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Compañeras¡ ¡Madres! 

Frase dirigida a les mares perquè no deixin militaritzar els infants. 

Firma: FL de Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-2956 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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Federacion Local de Juventudes Libertarias. 

Frases demanant al camarada Companys que destitueixi el conseller de Governació 

Aiguadé. 

 

5E.II-2957 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Juventud! 

Frase demanant l’ingrés a les Joventuts Llibertàries. 

 

5E.II-2958 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Juventudes Libertarias. 

Consignes d’urgència: la preparació militar de la joventut, posar en pràctica la carta de 

racionament i eliminar els paràsits de la reraguarda en benefici del front. 

 

5E.II-2959 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Juventud! 

Frase demanant l’extermini dels contrarevolucionaris de la reraguarda des dels quadres 

de defensa de les Joventuts Llibertàries. 

 

5E.II-2960 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Juventud! 

Frase: “si vols pensar, sentir i opinar ingressa a les Joventuts Llibertàries”. 

 

5E.II-2961 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Juventud! 

Frase: “si vols anar en contra dels que enganyen al poble, ingressa a les Joventuts 

Llibertàries”. 

 

5E.II-2962 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Que el pueblo juzgue. 

Denuncia la provocació dels controlats al servei del Partit Socialista Unificat, que han 

assaltat el local de l’Ateneu Llibertari de Can Verdura. 

Firma: Federación Local de Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-2963 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Las Juventudes Libertarias ante la conferencia de las Juventudes Socialistas 

Unificadas, en Valencia. 

Consideren que viuen allunyats de la realitat històrica. La joventut autèntica espanyola 

lluita contra el feixisme i el seu ressorgiment. La democràcia i el patriotisme estan 

desfasats. La unitat ha de venir de la llibertat i el triomf de la justícia social. Esperen 

que la joventut socialista sabrà reaccionar a temps. De Tierra y Libertad. 
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5E.II-2964 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Por el triunfo en la guerra y de la Revolución. Las Juventudes Libertarias 

enjuician una posición falsa y peligrosa. 

Diversos comentaris sobre la Conferència Nacional de les JSU que ha tingut lloc a 

València. Es lamenta del divorci de la Joventut Revolucionària Espanyola. Part de la 

carta oberta del delegat d’Astúries al Comitè Central de JSU, camarada Fernández, 

dirigida a S. Carrillo. Demanen que no es desviïn de la trajectòria de Marx, etc. 

Firma: el Comité Peninsular, por la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-2965 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Joves de Barcelona! A les Fàbriques, als Tallers, a les Escoles, arreu mobilitzeu-

vos! 

Crida als joves barcelonins a mobilitzar-se, a treballar per la guerra en el front o en la 

reraguarda. També les noies han de posar el seu esforç. La crida es feta per les 

Joventuts Llibertàries de Barcelona, les Joventuts Socialistes, organitzacions 

nacionalistes, culturals, esportives, etc. 

Firma: Visca l’Exèrcit Popular! Visca l’Organització única de tota la Joventut! 

 

5E.II-2966 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Las Juventudes Libertarias de Gracia a los auténticos Revolucionarios. 

Denuncia la provocació continua dels polítics i cossos armats que ha portat a la 

protesta dels treballadors de la CNT, FAI, JJLL i POUM. Crida a nomenar un Comitè 

Revolucionari que tingui l’energia suficient per enfrontar-s’hi. 

 

5E.II-2967 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FIJL-FAI. Juventudes Libertarias de las Corts. Al pueblo: ofensiva en el frente y 

Revolución en la retaguardia. 

Es defensen dels atacs que diuen que són massa atrevits. Ells volen transformar la 

societat, que hi hagi més justícia. Les Joventuts Llibertàries no estan conformes amb 

moltes de les coses que passen. Són responsables i no volen el fracàs de la revolució. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2968 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Juventudes libertarias del Guinardó. 

Anuncia una conferència que donarà Jacinto Borrás sobre “El Anarquismo ante la 

guerra y la Revolución”. 

Firma: el Secretariado. 

 

5E.II-2969 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI. Juventudes Libertarias de Pueblo Seco. 

Frase: invita a treballar en els llocs destinats a refugi de les famílies en cas de 

bombardeig. 
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5E.II-2970 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI. Las Juventudes Libertarias de la Torrasa al Pueblo. 

Evolució i revolució són dos fases d’un mateix fenòmen. La guerra no està per sobre 

de la Revolució. Cal guanyar la guerra i consolidar la Revolució. La Revolució té un 

dels seus puntals més ferms en la joventut. Es recomana llegir llibres anarquistes, 

ingressar a les Joventuts Llibertàries, etc. 

Firma: JJLL de la Torrasa. 

 

5E.II-2971 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Joven! 

Recomana als joves i a les dones no anar a ballar per consideració a la revolució. 

Firma: las Juventudes Libertarias de Sallent. 

 

5E.II-2972 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

FAI-JJLL-FIJL. Al Pueblo de Sallent. 

Les Joventuts Llibertàries han organitzat una conferència a càrrec de J. Peirats sobre 

“Las ideas anárquicas y la Juventud y el Pueblo”. 

Firma: la Junta, por las Juventudes Libertarias. 

 

5E.II-2973 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Juventud Libertaria. FAI. Juventud Anarquista. Qué somos y qué queremos las 

Juventudes Libertarias. 

Les Joventuts Llibertàries som un reflex de l’avenir, d’un avenir de fraternitat, igualtat 

i justícia per a tots. Estimem la cultura. Volem acabar amb el feixisme. Volem veure 

realitzada íntegrament la revolució social, etc. 

Firma: el Comité Intercomarcal de Juventudes Libertarias del Alto Llobregat y 

Cardoner. 

 

Àlbum 55. Sense data 1936-1939 (3). 5E.II-2974 a 5E.II-3021 

 

5E.II-2974 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-UGT. ¡Camaradas! ¡Ciudadanos! 

En el front es lluita contra el feixisme. A la reraguarda es lluita amb la producció. 

Posa’t barret, gorra boina i donaràs feina a diverses indústries que són els teus 

companys. 

Firma: el Comité de los Sindicatos del Ramo del Vestir. 

 

5E.II-2975 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-UGT. Los Gases en la Guerra. Protección de la población civil. 

Llibre de J. M. Serra Forné, aprovat per la Comissaria de Propaganda de la 

Generalitat. Índex de matèries. 
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5E.II-2976 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Sindicato Nacional de Carteros Urbanos. Sección Cataluña Baleares. 

Les organitzacions autònomes haurien de formar part d’una de les dues grans centrals 

sindicals CNT o UGT. Per aquest motiu es convoca una assemblea al Centre Obrer 

Aragonès. Ordre del dia. 

Firma: el Comité. 

 

5E.II-2977 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CNT-UGT. Pintores Rotulistas 

Anunci de l’Agrupació Col·lectiva de la Construcció de Barcelona. 

 

5E.II-2978 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Timadors… 

Un avís als estafadors de les col·lectivitats de la CNT i UGT, que si volen recuperar 

els deu cèntims busquin un altre primo (sic). 

Mecanografiat. 

 

5E.II-2979 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Del Comité de Control CNT-UGT a la Alianza Obrera. 

La unitat proletària és condició bàsica pel triomf en els fronts, per la organització 

sindical de tota la vida econòmica. La unió dels treballadors serà obra dels mateixos 

treballadors. 

Firma: Comités Regionales CNT-FAI-JJLL. 

 

5E.II-2980 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Avís a l’opinió pública en general i als obrers de tots els rams en particular. 

L’Associació de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi (UGT), convoca a un Gran 

Míting al Gran Price. 

 

5E.II-2981 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Sindicat Mercantil de Barcelona UGT. Delegació Sant Andreu. 

Inviten a la joventut de la barriada a l’acte d’homenatge de la companya Elisa Garcia 

caiguda al front d’Aragó. 

 

5E.II-2982 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Conferencia pública. 

Conferència de Pascual Tomàs al Gran Price sobre “La Unión General de 

Trabajadores y los momentos actuales”. 

 

5E.II-2983 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

La Federació de Vaquers de Catalunya UGT, la Industria Láctea del Sindicato de 

Industrias Alimenticias CNT y la Federación Local de Sindicatos de la CNT, al 

Pueblo en general y a las Autoridades en particular. 

L’exburgesia vaquera de Barcelona provoca incidents en contra dels obrers de la 

indústria lletera i aquests es defensen segons els seus Estatuts. 

Firma: La Federación Local de Sindicatos Unicos de Barcelona. Sindicato de las 

Industrias Alimenticias (Sección Industria Láctea). “Federació de Vaquers de 

Catalunya UGT”. 

 

5E.II-2984 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

UGT. La FOSIG de cara a la guerra. 

La FOSIG de Catalunya (Federació Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronòmica 

de la Unió General de Treballadors), ajuda els fronts de lluita de Madrid acollint 

refugiats i organitzant una expedició de queviures costejada mitjançant donatius de 

jornals sencers. Tríptic amb una fotografia de menjadors populars a doble pàgina, i 

camions fortificacions, soldats, etc. 

Firma: el Comitè Executiu. 

 

5E.II-2985 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Obrers: organitzeu els campionats de treball. De cara a la guerra. UGT. 

Díptic amb fotografies industrials, treballadors, dibuixos que animen al treball de la 

reraguarda. Cal produir més i millor. Rebutjar els vividors que solament pensen en el 

seu benestar, etc. 

Firma: el Secretariat de Catalunya de la Unió General de Treballadors. UGT. 

 

5E.II-2986 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Recomanacions que el Sindicat Mercantil de Barcelona (UGT) fa al proletariat 

mercantil. 

El Sindicat Mercantil de Barcelona (UGT) creu necessari fer públiques les 

observacions que els hi han estat fetes, després de comunicar-ho als Comitès Obrers de 

Control i Consells d’Empresa. 

 

5E.II-2987 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Davant d’una situació greu. 

Els dirigents del PSUC han provocat una crisi al Govern de la Generalitat. La UGT no 

hi té res a veure i es defensen. 

Firma: elements responsables d’organitzacions de la UGT. 

 

5E.II-2988 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federació Catalana de Treballadors d’Aigua, Gas i Electricitaty (UGT) 

Què és i què representa la nacionalització de les Indústries de Gas i Electricitat. La 

missió dels Sindicats. Avantatges de la nacionalització. La nostra campanya pro 
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nacionalització continuarà malgrat tot. Proposta dels representants de la Unió General 

de Treballadors al Consell d’Economia. 

Firma: Federació Catalana de Treballadors d’Aigua, Gas i Electricitat(UGT). La 

Comissió Executiva. 

 

5E.II-2989 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

UGT. Sindicat d’Agents i Tècnics de Publicitat. 

Targeta de convit a l’acte de la inauguració de les Classes de Perfeccionament 

Professional. 

 

5E.II-2990 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

UGT. 
Dia 15 al Gran Price. PSO. JS. 

 

5E.II-2991 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Trabajadores Confederados: 

Anima a donar exemple de capacitat revolucionària als germans de la UGT. 

 

5E.II-2992 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Frase 
En peu de Guerra els Sindicats de la UGT per aixafar el feixisme en espera de la 

mobilització que prepara ràpidament el Govern de la República. 

Firma: Federació Local de Sindicats de la UGT. 

 

5E.II-2993 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Podràs permetre que els feixistes trepitjin Catalunya? ¡NO! 

Recomana als funcionaris que s’apuntin als Voluntaris de l’Exèrcit Popular. 

Firma: Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. UGT. 

 

5E.II-2994 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Treballadors! Antifeixistes! Vigilància! 

Anima a ésser un vigilant de l’ordre antifeixista en les fàbriques, tallers, carrers i llocs 

públics. 

Firma: Federació local UGT. 

 

5E.II-2994 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939 01] 

 El consejero regidor de Abastos... 

En una reunió de directors de mercats, el regidor de proveïments els va aconsellar que 

si els venedors augmenten els preus, com que són de la UGT i jo soc del partit 

socialista, no puc fer-hi res perquè aniria contra la unitat del partit. 

Firma: sense comentaris 
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5E.II-2995 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Las Noticias. 

Recomana llegir Las Noticias, portantveu de la UGT. 

 

5E.II-2996 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El Sindicato Metalúrgico de Barcelona UGT. 

Invita a anar al Festival a favor de les víctimes de l’últim bombardeig i també pro 

Euzkadi i Madrid, que es farà a la plaça Monumental. 

Firma: la Junta 

 

5E.II-2997 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Tots els Treballadors Mercantils. 

El Sindicat Mercantil de Barcelona (UGT), vol organitzar un batalló de companys 

mercantils destinat al treball voluntari. 

 

5E.II-2998 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Heus ací els deures dels treballadors mercantils!!! 

Adquirir destresa en el maneig de les armes!! Aprendre la instrucció militar! Etc. 

Firma: Sindicat Mercantil de Barcelona (UGT). 

 

5E.II-2999 

Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

CADCI-UGT 

Es convoca els Treballadors Mercantils a una Assemb Magna al Teatre Olimpia. 

Firma: el president, Pere Aznar. El secretari general, Manuel Aragó. 

 

5E.II-3000 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Als companys i companyes del Fabril i Tèxtil (UGT). 

S’han expulsat companys de la Junta i es demana convocar una Assemblea per aclarir-

ho. 

 

5E.II-3001 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Associació de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. 

Convoca a una conferència que donarà Angel Estivill sobre “Els Sindicats davant de la 

guerra i davant de la Revolució”, a la Sala Mozart. 

 Firma: UGT el Secretariat Cultural. 

 

5E.II-3002 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Associació de treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. 
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Convoca a unes conferències que donaran Joan Cros i F. Bergós sobre “Els Gasos de 

Guerra”, a la Sala Mozart. 

 Firma: UGT el Secretariat Cultural. 

 

5Ell-3003 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Asociacion de Trabajadores de Banca y Borsa. 

A causa de la transcendència del moment que vivim cal la màxima atenció i activitat 

per part de tothom. Hi ha molts problemes plantejats que s’han d’atendre amb 

constància i persistència. Hi ha problemes amb els tràmits d’afiliació. En una nota a 

peu de pàgina s’anuncia un míting per parlar-ne. 

Full ciclostilat. 

 Firma: M. Navarro, president delegat, i José Mª Nadal,sots secretari. 

 

5E.II-3004 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 (UGT). Federació Catalana de Treballadors de Banca i Borsa. 

 Convoca a un acte d’afirmació sindical per commemorar el 6 d’octubre. 

 Firma: la Comissió Executiva. 

 

5E.II-3005 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors de Barcelona! 

A la reraguarda s’ha de seguir l’exemple dels companys del front. Tots ben units 

obrers de la UGT i la CNT. 

Firma: Federació Local UGT. 

 

5E.II-3006 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 UGT. Federació Regional de la Indústria de l’Edificació de Catalunya. 

Es convoca a un Gran Míting al Gran Price per reflexionar sobre el moment actual. 

 

5E.II-3006 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Llegiu i propagueu Spectacula. 

 Firma: UGT. 

 

5E.II-3007 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

A les obreres i obrers del Fabril i Tèxtil de la UGT. Perquè no celebra Assemblea 

el nostre Sindicat? 

Denuncia maniobres del PSUC. Cal que s’imposi el dret de tots els treballadors 

sindicats a exposar les seves opinions i per això cal una Assemblea. I per evitar 

l’actuació irresponsable dels Gausachs i Cª. 

 Firma: un grup de militants del Sindicat Fabril i Tèxtil (UGT). 

 

5E.II-3008 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 Sindicat Fabril i Tèxtil de Barcelona. UGT. 

Escrit dirigit als obrers i obreres de la Indústria Fabril i Tèxtil pel secretari de P. i 

Propaganda, Cultura i Esport per crear un grup d’esport i una Agrupació Cultural 

Amateur.  

Full ciclostilat. 

 Firma: Secretaria de P i Propaganda, camarada J. Domingo. 

 

5E.II-3009 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 PSU-UGT. La Internacional. 

 Himne i crida a ingressar al Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

 

5E.II-3010 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 PSU 

 Frases animant a abatre l’enemic i no donar ni un pas enrere. 

 

5E.II-3011 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 PSU 

 Frase: “Tot el poble en peu de guerra! No passaran!!” 

 

5E.II-3012 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Más unidos que nunca. 

Frases: que no volen traïdors ni covards, que no pactaran mai amb els que assassinen, 

bombardegen, etc. 

Firma: PSU. 

 

5E.II-3013 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Als treballadors. Contestació a la CNT i JJLL de Berga. 

La UGT i el PSUC es defensen del sabotatge que diuen fer les JJLL i la CNT, per la 

cessió d’un local per fer teatre, etc. 

Firma: Radi Berga. PSUC. Federació Local UGT. 

 

5E.II-3014 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 UGT-PSU. Berga. 

Frase: La millor manera de defensar Catalunya, la millor defensa de la nostra terra, 

està a unir-nos el Govern de la Generalitat amb els dels altres pobles i amb el Govern 

de la República. D’Ardiaca del discurs del Price. 

 

5E.II-3015 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 UGT-PSU. Berga. 
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Mentre els milicians del front es consumeixen a les trinxeres, a la reraguarda a 

Barcelona, els joves forts i sans fan cua per anar als teatres i cines. Cal implantar el 

servei obligatori. 

Del company del Barrio (sic). 

 

5E.II-3016 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Com guanyar la guerra contra el feixisme? 

Invita al Grandiós Míting que es farà al Teatre Olimpia, organitzat per la Unión 

General de Trabajadores i el Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

 

5E.II-3017 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El Front Popular Antifeixista i l’Unitat UGT-CNT son les armes decisives del 

triomf: forjem-les. 

La unitat de Catalunya amb la resta dels pobles de la República, amb la unitat 

proletària i la unitat antifeixista faran sorgir noves energies que ens donaran la 

victòria. 

Firma: Comitè de Barcelona del PSU. 

 

5E.II-3018 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Les indúdstries de guerra i el “Pla de la Victòria” del PSU i la UGT. 

El títol sota una fotomuntatge d’una fàbrica. Explica el “Pla de la Victòrias” del PSU i 

la UGT. Manca el Govern. Cal movilitzar totes les energies de Catalunya. 

Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya (Internacional Comunista). Comitè 

Central. Unió General de Treballadors. Secretariat de Catalunya. 

 

5E.II-3019 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Plan de la Victória. PSU-UGT. 

El títol sota un fotomuntatge bèl·lic i de reraguarda. A Catalunya hi ha resistència a 

crear l’Exèrcit Popular Regular. Manca el Govern. Proposen el Pla de la Victòria. 

Crida a la unió de tots els catalans, de totes les forces armades, de tots els treballadors 

per assolir el Pla de la Victòria. 

Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya (Internacional Comunista). Comitè 

Central. Unió General de Treballadors. Secretariat de Catalunya. 

 

5E.II-3020 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

PSU-UGT. El Partit Socialista Unificat de Catalunya i la Unió General de 

Treballadors. 

Fa referència a la crisi del Govern de la Generalitat en plena Guerra Civil. Un Govern 

que governi s’ha de formar a base de la UGT i de la CNT; de l’Esquerra Republicana i 

de la Unió de Rabassaires. 

Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central. Unió General de 

Treballadors. Secretariat de Treballadors. 
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5E.II-3021 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 PSU-UGT. Al Poble de Catalunya. 

Escrit dirigit als treballadors i pagesos, perquè col.laborin i es solidaritzin amb tota la 

península. Ara és Madrid que els necessita. Ningú inactiu a la reraguarda. 

Firma: pel PSU, el Comitè Central. Per la UGT, el Secretariat de Catalunya. 

 

Àlbum 56. Sense data 1936-1939 (4). 5E.II-3022 a 5E.II-3100 bis 

 

5E.II-3022 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya als treballadors, a tots els antifeixistes 

de Catalunya. 

Els generals traïdors han separat Catalunya de la resta de la República. Però Catalunya 

i la República no seran vençudes. Catalunya resistirà. La separació territorial ens uneix 

més espiritualment, etc. 

Firma: Comitè Executiu del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

 

5E.II-3023 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Partit Socialista Unificat de Catalunuya. Internacional Comunista. 

Frase: hem d’anar tots en contra del que s’oposi a la formació de l’Exèrcit Popular. 

Firma: Sub-Radi XIII-FOSIG. 

 

5E.II-3024 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Partido Socialista Unificado de Cataluña. Internacional Comunista. 

 Frase: Anima a crear l’Exèrcit Popular Regular que serà el de la Victòria. 

 Firma: Sub-Radi XIII-FOSIG. 

 

5E.II-3025 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ciutadans! 

 Frase: “Porteu tots el vostre ajut a la Diada del Milicià”. 

 Firma: JSUC (Internacional Jovenil Comunista). 

 

5E.II-3026 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Un sol compromís: Aixafar Franco! 

Els vacil·lants i els covards volen la pau al preu que sigui. Però això seria tornar a 

situacions anteriors contra les quals estem lluitant. No volem la capitulació ni els 

traïdors. 

Firma: Comitè de Barcelona del PSU. 

 

5E.II-3027 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors, antifeixistes tots! 
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Escrit per animar tots els treballadors i antifeixistes, perquè els invasors han començat 

la seva ofensiva contra els fronts de Catalunya. 

Firma: Comitè de Barcelona del PSU de C. 

 

5E.II-3028 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Presos! 

Manifest en el que es denuncia que en les presons de Barcelona hi ha presos 

governatius i processats pel delicte de ser elements antifeixistes i treballadors 

autèntics. Cita alguns exemples. Entre ells hi ha també italians, alemanys i russos. 

Firma: los Controladores del PSUC. 

 

5E.II-3029 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 “Que piensen nuestras mujeres en sus hogares con el pan asegurado… 

Frase del discurs del ministro de Instrucción Pública, camarada Jesús Hernández. Es 

refereix a què es lluita pel millorament de la situació de la dona. 

Firma: Partido Comunista de España. Partido Socialista Unificado de Cataluña. 

 

5E.II-3030 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 “Trabajadores, haced de hierro la unidad proletaria y la de todos… 

Frase del discurs del ministro de Instrucción Pública, camarada Jesús Hernández. Es 

refereix a la unitat de tots els espanyols perquè Espanya no sigui del feixisme. 

Firma: Partido Comunista de España. Partido Socialista Unificado de Cataluña 

 

5E.II-3031 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

Escrit dirigit a les dones de Barcelona referent a les anomalies pel proveïment de la 

ciutat. Hi ha elements pertorbadors que realitzen maniobres per desprestigiar el 

Consell de la Generalitat i en especial el Conseller de Proveïments, company 

Comorera. Es lluita contra aquests Comitès pertorbadors per normalitzar la situació. 

Firma: Comitè Local. 

 

5E.II-3032 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A tot el poble de Catalunya. A tots els antifeixistes. 

La Generalitat de Catalunya s’ha declarat en crisi. El Partit Socialista Unificat de 

Catalunya no l’ha provocat però considera que el Govern ha de canviar els seus 

mètodes d’actuació i presenta un nou programa. Demana col·laboració a les forces 

genuïnament antifeixistes. 

Firma: El Partit Socialista Unificat de Catalunya (Adherit a la Internacional 

Comunista). El Comitè Central. 

 

5E.II-3033 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 PSU de C. Adherit a la IC. Comitè de Barcelona. 



 

 

| 443 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

Avisa als barcelonins de la invasió del feixisme internacional. El Partit i les seves 

consignes marquen el camí de la victòria. 

Firma: Comité de Barcelona del PSU de C. 

 

5E.II-3034 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Partit Socialista Unificat. Al poble de Catalunya. 

Escrit dirigit als heroics combatents de Catalunya que lluiten a tots els fronts. S’està 

vivint un període greu de la guerra i revolució popular. Però tenim factors positius que 

asseguren la victòria: tenim un poderós Exèrcit Popular Regular. No es pot oblidar la 

força de l’enemic. Exposa què cal fer en el terreny militar, econòmic i polític. S’ha de 

treballar amb ritme accelerat. 

Firma: Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central. 

 

5E.II-3035 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Partit Socialista Unificat de Catalunya. Joventuts Socialistes Unificades. 

La Unió Soviètica va enviar un vaixell carregat de queviures que es deia Komsomol i 

els feixistes el varen enfonsar i també la barca amb els nàufrags. Es demana al poble 

català que contribueixi per fer un nou Komsomol. 

Firma: el Comitè del Radi lV. Subscripció Pro-Komsomol. 

 

5E.II-3036 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Qui ens ajuda? La URSS. 

 Es demana contribuir al dia Pro-Komsomol. 

 

5E.II-3037 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Sala d’Actes del CADCI. 

 Festival de Cinema Rus, organitzat pel Comitè Català Pro-Komsomol. 

 

5E.II-3038 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Partit Socialista Unificat de Catalunya. Terol!!! 

Anima l’Exèrcit Popular. Convoca a una manifestació per honorar els heroics 

lluitadors de tots els fronts. 

 

5E.II-3039 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Obreros, campesinos, antifascistas todos. 

Vicente Uribe, ministre d’Agricultura i Membre del Buró Polític del Comité Central 

del Partit Comunista, es dirigirà a Albacete i la seva província per explicar la situació 

actual. Serà al Teatre Circo i Capitol. Es radiarà a tota la província. 

Firma: el Comité Local del Partido Comunista de Albacete. 

 

5E.II-3039 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 Treballadors! 

Els homes que treballen en els tallers, fàbriques i oficines marxen cap al front 

massivament. Les dones s’incorporen al treball per omplir els buits que deixen. Es 

demana que siguin ben acollides. 

Firma:Comitè de Barcelona del PSU de C. 

 

5E.II-3040 

Sense data, [1936.07 a 1939.01] 

 Poble de Barcelona! 

Cal extremar més que mai la vigilància antifeixista a la reraguarda. Vigilància, treball i 

resistència. 

Firma: Comitè de Barcelona del PSU de C. 

 

5E.II-3040 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors, catalans, antifeixistes! 

 Frase que avisa que el poble sabrà desemmascarar els traïdors. 

 Firma: Comitè de Barcelona del PSU de C.(IC). 

 

5E.II-3041 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A los trabajadores. 

Alerta contra els assassins que s’han posat l’etiqueta de proletaris. Comorera és un 

d’ells. 

Firma: ¡Viva la Revolución Social! 

 

5E.II-3041 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors, catalans, antifeixistes! 

 Frase del president Negrín en el discurs del 14 de novembre de 1938. 

Cal reforçar la unitat del nostre poble i ajudar al Govern a procedir contra els enemics. 

Firma:Comitè de Barcelona del PSU de C (IC). 

 

5E.II-3042 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Todo el pueblo en pie de guerra. 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya es dirigeix als treballadors, combatents i a tot 

el poble per dir-los que la situació és difícil, però que units tots els antifeixistes poden 

vèncer i venceran. 

Firma: el Comité Ejecutivo del Partido Socialista Unificado de Cataluña (Internacional 

Comunista). 

 

5E.II-3042 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939 01] 

 Treballadors, catalans, antifeixistes! 

 Frase de Álvarez del Vayo, en el discurs del 12 d’octubre de 1938. 

 Les masses no permetran la traïció. 

 Firma: Comitè de Barcelona del PSU de C (IC). 
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5E.II-3043 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors, catalans, antifeixistes! 

Alerta del mecanisme de la capitulació que coincideix amb l’anunci de l’anada a París 

de Chamberlain i de Halifax per pressionar el Govern francès en la solució del 

conflicte d’Espanya. 

Firma: Comitè de Barcelona del PSU de C.(IC) 

 

5E.II-3043 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Españoles! ¡Catalanes! 

 Fa una crida al poble a incorporar-se a les legions de fortificadors. 

 Firma: Partido Comunista de España. PSU de Cataluña. 

 

5E.II-3044 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Grup Sindical Bancari del PSU de C. 

Es bo que un grup de companys bancaris enarbori la bandera del que ha de ser la 

nostra orientació política en tot moment. Assolir consciència de classe. 

Firma: el Comitè. 

 

5E.II-3044 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Fora vacil·lants i capituladors! 

 El poble ha d’esclafar a Franco. 

 Firma: PSU. 

 

5E.II-3045 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joves! Antifeixistes! 

Anima el poble a la lluita. El Casal “Trifón Medrano” de la JSU organitza una 

companyia pel segon Batalló del Bruc, que serà apadrinada i equipada pel Casal. 

Firma: el Comitè del Casal “Trifón Medrano”. 

 

5E.II-3045 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors, Catalans, Antifeixistes! 

L’enemic amb Divisions italianes intenta esclavitzar Catalunya i la República. Es 

demana unitat complerta de tots els sectors proletaris i populars per damunt de les 

consideracions de Partit. 

 Firma: Comitè de Barcelona del PSU de C. 

 

5E.II-3046 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A tots els Casals: 

La formació dels Batallons del Bruc ha causat gran entusiasme als combatents del 

front. La CNES ha acordat crear compensacions. 
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 Firma: la CNES de la JSU. 

 

5E.II-3047 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 JSU. 

La JSU de Madrid demana a la joventut de tot Espanya, queviures, llenya i carbó per a 

Madrid. I als joves d’Albacete tot l’entusiasme per la Setmana d’Ajuda a Madrid. 

 Firma: Comité Provincial de la JSU de Albacete 

 

5E.IIl-3048 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Herois del Front i de la Reraguarda. 

Per vèncer el feixisme hi ha d’haver herois al front i a la reraguarda. Anuncia una 

xerrada al Gran Price de l’antitanquista Carrasco i la millor obrera de la producció. 

 

5E.II-3049 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La Joventut en armes, parla al poble de Catalunya. 

Els traïdors al carrer! Fa referència al primer Govern popular de lluita i al tercer 

Govern que ens portarà a la victòria. 

 Firma: Joventuts Socialistes Unificades. Comitè Local. 

 

5E.II-3050 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Conferència de la JSU de Barcelona. 

Cartell de la JSU: un soldat cridant. 6 i 7 de març. Ajuntament de Barcelona. A l’angle 

superior esquerre, un nom: Mentör, [podria ser l’autor del dibuix]. 

 

5E.II-3051 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Movilització!! 

Dibuix d’uns soldats amb fusell i la baioneta calada. Diversos apartats: la joventut al 

costat del Govern. Catalunya mai serà de Mussolini. Un anhel de la Joventut. Fora de 

Catalunya els provocadors. Amb fúria i disciplina… 

Firma: Comitè de Barcelona de la JSU de Catalunya. 

 

5E.II-3052 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 PSU. 

Frase: treballadors de la ciutat i del camp, no permetrem els assassinats de Màlaga, 

Bilbao, Santander, Oviedo, etc. Tots en peu de guerra!! 

 

5E.II-3053 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Batalló de la Joventut. 

Tots els joves han de lluitar per la defensa de la Pàtria. Tots s’allistaran al Batalló de la 

Joventut. 

 Firma: JSU. 
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5E.II-3054 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joventut Obrera, Joventut del poble. 

El poble de Catalunya lluita contra els enemics de la llibertat. Cal organització i 

disciplina que no és submissió. També a la reraguarda. Volem la unitat de la joventut. 

 Firma: Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (Secció de Gràcia). 

 

5E.II-3055 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Catalunya en perill! 

Al front d’Aragó els feixistes alemanys i italians preparen una gran ofensiva i a les 

costes un desembarc. 

Firma: JSU -Barcelona. 

 

5E.II-3056 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Als joves llibertaris, nacionalistes, republicans i sense partit. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha mobilitzat les lleves del 32,33,34,35 i 36. 

Ni un sol jove ha de sabotejar la mobilització obligatòria. S’han de crear Escoles 

d’Educació Pre Militar de la Joventut. La unitat és la clau de la victòria. 

Firma: Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. 

 

5E.II-3057 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¿Qué quiere la JSU? 

La Juventud Socialista Unificada vol portar a la joventut la cultura, desterrant 

l’analfabetisme. Frases del programa de Santiago Carrillo. Anuncia una Gran 

Concentracion Juvenil que es farà a Albacete on hi parlarà Santiago Carrillo, secretari 

de la JSU d’Espanya. 

 

5E.II-3058 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Jove: 

 Demana que els joves s’allistin a les divisions de voluntaris. 

 Firma: JSU. 

 

5E.II-3059 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 L’heroisme dels militants de les JSU. 

Reprodueix unes paraules pronunciades per Santiago Carrillo, secretari general de les 

JSU d’Espanya, a la Conferència Nacional de Joventuts. Esmenta noms particulars de 

joves caiguts al front. Invita a un Míting al Price, on hi parlaran els dirigents d’aquesta 

Joventut. 

 

5E.II-3060 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joventuts Socialistes Unificades Catalunya. Radi lV (Gràcia). 
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Amb referències a la guerra fins ara, anima a continuar-la perquè es tenen molts més 

mitjans. Enumera els avantatges militars, econòmics i ideològics. A més de la 

disciplina i la unió de les dues potències centrals sindicals UGT i CNT. 

 

5E.II-3061 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 POUM! 

Unió de tota la joventut de Catalunya per aixafar els enemics. Dibuix d’una mà 

agafant una porra que aixafa un home. 

 Firma: JSU. Secretariat de Propaganda. 

 

5E.II-3062 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Les JSU i el Control Internacional. 

El control internacional vol dir que el poble català ha de multiplicar els seus esforços 

perquè no privarà que Itàlia i Alemanya proveeixin els seus exèrcits que lluiten a les 

ordres de Franco. 

Firma: JSU de C. Comitè Executiu. 

 

5E.II-3063 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 JSU. ¡Jóvenes campesinos! 

Des de fa dos anys Madrid defensa la teva terra. Ajuda tu proporcionant queviures. 

Firma: por el Comité Provincial el Secretariado E. y Propaganda. 

 

5E.II-3064 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 JSU. 

Demanen queviures, llenya i carbó per a Madrid. I als joves d’Albacete tot 

l’entusiasme per la Setmana d’Ajuda a Madrid. 

 Firma: Comité Provincial de la JSU de Albacete 

 

5E.II-3065 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ante la gravedad de la situacion, el pueblo dice: 

El Govern ha de prendre les mesures necessàries per posar el país en peu de guerra, 

amb l’ajuda del Front Popular, els Sindicats i totes les organitzacions antifeixistes. 

 Firma: Partido Comunista de España. 

 

5E.II-3066 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Trabajadores: 

En el Govern de tot el poble estan representades les dues grans Centrals Sindicals 

UGT-CNT. Hem de produir al màxim i treure tot el rendiment dels homes i les 

màquines. 

Firma: Partido Comunista de España. PSU de Cataluña. 

 

5E.II-3067 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Per a expulsar l’estranger… 

Frase de Josep Díaz, en el Ple del Comitè Central del Partit Comunista: per expulsar 

l’estranger és necessària la unió de tots els espanyols que vulguin la independència de 

la seva pàtria, etc. 

  

5E.II-3068 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Hombres y mujeres de la retaguardia: 

Tothom a València ha de fer el possible per guanyar la guerra: reforçar l’exèrcit, la 

indústria. També les dones ocupant llocs dels homes que podrien anar al front. 

Firma: la Cèlula 70 del Radio Centro. Valencia. 

 

5E.II-3069 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Partit Comunista de Catalunya. Adherit al PC de Espanya (SE de la 

Internacional Comunista). 

Anunci d’un Gran Míting contra la Guerra i el Feixisme, al Vendrell. En el local de la 

Cooperativa “La Reforma”. 

 

5E.II-3070 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¿Hay cosas para comer? 

 Demana a la dona que exigeixi la distribució equitativa dels aliments. 

 Firma: Secretariado Femenino del POUM. 

 

5E.II-3071 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¿Por qué no podemos comer? 

No serà per la Revolució perquè encara no s’ha fet. Demana a la dona que lluiti per un 

Govern Obrer i Camperol. 

Firma: Secretariado Femenino del POUM. 

 

5E.II-3072 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A los camaradas combatientes. 

Els militants del Poum lluitem al front des del primer moment. Però com que som 

pocs, la nostra relativa influència i la incomprensió ens ha creat un ambient hostil. 

Potenciant i afavorint en canvi els partits de la contrarevolució, el PSUC i el PCE, s’ha 

arribat a detenir tot el nostre Comitè Central. La situació actual és de caos però hem de 

seguir lluitant. 

Firma: el Comité Ejecutivo del POUM. 

 

5E.II-3073 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

La dissolució de les patrulles de Control. Una nova conquesta de la 

contrarevolució. 
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El Conseller de Seguretat Interior de la Generalitat ha dissolt el cos revolucionari de 

Patrulles de Control, seguint les indicacions del delegat d’Ordre Públic de l’Estat. El 

POUM ho denuncia perquè és contrari a refer l’aparell d’Ordre Públic burgès. 

Firma: Visca el POUM! Visca la Revolució Socialista! 

 

5E.II-3074 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Por el frente de la juventud trabajadora revolucionaria. 

La classe treballadora lluita per liquidar la supervivència del passat burgès, per 

guanyar la guerra al feixisme i fer la revolució proletària. I per tot això cal estar units i 

combatre units. Al revers hi ha els objectius de la joventut treballadora revolucionària. 

Firma: el Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista Ibérica. 

 

5E.II-3075 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Llegiu totes les setmanes Juventud Comunista. 

Juventud Comunista és l’òrgan central de la Joventut Comunista Ibèrica (POUM). 

 

5E.II-3076 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joves obrers. 

Per la revolució socialista, invita els obrers a ingressar a la Joventut Comunista Ibèrica 

(POUM). 

 

5E.II-3077 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joves treballadors!! 

 Els demana ingressar a la Joventut Comunista Ibèrica. 

 

5E.II-3078 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El POUM en el banquillo. Alta traición contra la República. 

Inici a Barcelona de la vista de la causa contra el POUM, en el Tribunal Central de 

Alta Traición y Espionaje. L’acta d’acusació consta de dotze punts. 

 

5E.II-3079 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Partit Marxista Únic!!” 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3080 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Unitat sindical!” 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3081 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Mori la reacció!” 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3082 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Aliança Obrera”. 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3083 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La veritable emancipació… 

Frase de Lenin:”La veritable emancipació de la dona solament és possible mitjançant 

el comunisme”. Invita les treballadores a ingressar al Secretariat Femení del POUM. 

 

5E.II-3084 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Sin tener a nuestro lado… 

Frase de Lenin: “Sin tener a nuestro lado millones de mujeres, no podremos ejercer la 

dictadura proletaria, ni podremos edificar la sociedad comunista”. Invita les 

treballadores a ingressar al Secretariat Femení del POUM. 

 

5E.II-3085 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Toda vacilación de las mujeres… 

Les dones proletàries que vacil·len en trencar amb els grups oportunistes o les 

autoritats reconegudes, retarden les conquestes del proletariat. Invita les treballadores 

a ingressar al Secretariat Femení del POUM. 

 

5E.II-3086 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Trabajadores: 

Amb motiu de la Fira del Llibre, cada treballador ha de fer un donatiu en llibres pels 

camarades del front. 

Firma: Secretariat Central del Socorro Rojo del POUM: 

 

5E.II-3087 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Amnistia! 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3088 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Llegiu La Batalla. 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 
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5E.II-3089 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Llegiu Front ! 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3090 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Contra la guerra imperialista, la guerra civil! 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3091 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Abaix el feixisme! 

 Firma: Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 

5E.II-3092 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El Fiscal de la República acusa al POUM de alta traición contra el pueblo. 

El partit estava a través del seu Comitè Executiu, al servei dels generals traïdors i de 

les nacions totalitàries que envaeixen la nostra pàtria. El POUM és responsable d’un 

delicte d’alta traïció. La justícia de la República jutja els seus enemics. 

 

5E.II-3093 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joventut Comunista Ibèrica. POUM. 

Anunci d’una conferència de Wilebaldo Solano, sobre la JCI i el Congrés Nacional de 

les Joventuts Unificades, a la Sala Mozart. 

Firma: el Comitè Local. 

 

5E.II-3094 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

“En las cárceles de Cataluña se encuentran centenares de militantes del POUM presos 

gubernativamente. ¿No se ha enterado el Sr. Burillo, del PSUC, de la destitución del 

Sr. Ortega y de que los presos de Valencia han sido puestos en libertad por falta de 

pruebas?” 

 

5E.II-3095 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig POUM. A tots els obrers revolucionaris i ciutadans antifeixistes. 

El Secretariat del Socors Roig del POUM demana ajuda pels lluitadors hospitalitzats: 

roba, gèneres de punt, calçats, específics i donatius en metàl·lic. 

Firma: el Comitè del Socors Roig del POUM. 

 

5E.II-3096 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Juventud Comunista Ibérica (POUM). 

Escrit dirigit als joves treballadors per protestar dels preparatius per a un armistici. 
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Firma: la Juventud Comunista Ibérica (POUM). 

 

5E.II-3097 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

“Los militantes del POUM sabrán hacer justicia a los impostores y a los traidores de la 

clase obrera y de la Revolución Social”. 

 

5E.II-3098 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase:  

“El qui us digui que els homes del POUM, els empresonats en temps de la Dictadura, 

els insurrectes del 6 d’octubre, els perseguits del bienni negre, els lluitadors del 19 de 

juliol i de les jornades de maig, són espies al servei de Hitler, Mussolini o Franco, 

escopiu-li el rostre, que és un provocador a sou de la reacció”. 

Firma: POUM. 

 

5E.II-3099 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Resolución del Comité Central del POUM ante la crisis del Gobierno de la 

Generalidad. 

Falta un Govern que canalitzi les aspiracions del poble i organitzi un ordre nou 

garantia de la revolució. Ha d’estar format per representants de totes les organitzacions 

polítiques i sindicals de la classe treballadora. Presenta un programa de tretze punts. 

Full ciclostilat. 

Firma: tampó del Partido Obrero de Unificación Marxista. Comité Ejecutivo. 

 

5E.II-3100 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joventut Comunista Ibèrica (POUM). 

Calen nous batallons al front. Crida al jove treballador perquè s’allisti a la Columna 

Joventut Comunista (Divisió Lenin). 

 

5E.II-3100 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

La URSS ens ajuda a nosaltres. Hitler, Mussolini, Franco i els dirigents del POUM 

ataquen a la URSS. Hi sobren els comentaris. 

 

Àlbum 57. Sense data 1936-1939 (5). 5E.II-3101 a 5E.II-3163 bis 

 

5E.II-3101 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. 

Frase: “Obrer! ¿Ja saps què vol dir Cooperativisme? Vol dir: cooperar tots per a un i 

un per a tots”. 

Firma: el Comitè d’Agitació i Propaganda. 
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5E.II-3102 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. Comitè 

d’Agitació i Propaganda. 

Actualment es posen traves a la nostra obra i ens cal defensar la nostra personalitat. Ho 

concreten en tres punts. Les Cooperatives tenen un cabal de possibilitats enorme. 

 

5E.II-3103 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. 

Frase: Emprar la pistola i la coacció, ens recorda tant els temps 

passats…dictatorials…” 

Firma: el Comitè d’Agitació i Propaganda. 

 

5E.II-3104 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. 

Frase: “Hem d’entendre que les lleis a les quals s’acollen les cooperatives no han estat 

pas derogades i que, per tant, aquestes entitats estan al marge de totes les innovacions 

que es pretenen portar a la pràctica”. 

Firma: el Comitè d’Agitació i Propaganda. 

 

5E.II-3105 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ministerio de Estado. Subsecretaría de Propaganda. 

Bitllet gratuït de visitant per a l’Exposició sobre Madrid amb motiu d’un any de 

resistència heroica. A l’anvers una fotografia amb edificis bombardejats per l’aviació 

feixista. 

 

5E.II-3106 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ministerio de Estado. Subsecretaría de Propaganda. 

Bitllet gratuït de visitant per a l’Exposició sobre Madrid amb motiu d’un any de 

resistència heroica. A l’anvers una fotografia amb edificis bombardejats per l’aviació 

feixista. 

 

5E.II-3107 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Edicions FLAMA. 

 Llista de diverses publicacions. 

 Dos fulls ciclostilats. 

 Firma: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3108 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Catalans! Adquiriu-la. 

 Ensenya de la Generalitat: les quatre barres i per Catalunya. 

 Firma: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 
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5E.II-3109 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Romanç del film soviètic Les Tres Amigues. 

 La lletra és de J. M. Prous i Vila. Boix acolorit que representa tres noies lluitant. 

Firma: distribuït per “Laya Films” del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 

Catalunya 

 

5E.II-3110 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Romanç del film soviètic Les Tres Amigues. 

 És el mateix del full 5E.II-3109 però el boix és sense acolorir. 

 

5E.II-3111 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

De la même façon que vous accueillez un ami quand il vient chez vous… 
 Recomana diaris francesos per estar informats de la guerra d’Espanya. 

Full plegable acolorit en forma de porta que s’obre, i a dins una parella de persones i 

capçaleres de diaris francesos. 

Firma: Comissariat de Propaganda. Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3112 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El feixisme pretén empresonar Espanya. 

Recomana allistar-se a l’exèrcit popular. Full plegable acolorit. A l’interior un final de 

màniga de militar i una mà amb un guant, un mapa senzill d’Espanya. 

Firma: Comissariat de Propaganda. Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3113 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A la sembra camperol! 

Dibuix de color d’una sembradora fet per Pallarès. A l’interior textos de Lluís 

Companys, Josep Calvet i Mora, Joan P. Fàbregas, Garcia Oliver, Victor Colomé i 

Josep Torrents. 

Firma: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3114 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Dibuix. 

Dibuix fet per Domingo d’un jove amb una bandera catalana. Al revers una poesia de 

Joan Maragall titulada: “Cap viu! Catalans!” 

 Firma: Edició del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3115 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Dibuix. 
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Dibuix fet per Domingo d’un soldat i un noi. A l’interior hi ha una poesia titulada “Als 

voluntaris catalans” d’Ignasi Iglésias, escrita el 4 d’octubre de 1916 per els voluntaris 

catalans de la Gran Guerra 1914 -1918. 

Firma: Editat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3116 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Sangre. (La tragedia española). 

Dibuix fet per F. Domingo d’una dona i un nen morts. A l’interior una biografia de 

Enrique Geenzier, ex ministre d’Estat de Panamà, feta per Cornelius. I una poesia de 

Enrique Geenzier titulada “Sangre (La tragedia española)” escrita a Colón, Panamá 

l’any 1937. 

Firma: Comissariat de Propaganda. Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3117 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. 

Una trinxera no és una tomba, és una defensa, etc. Dibuix del Sindicat de Dibuixants 

Professionals, d’un soldat dins una trinxera i un altre al descobert que cau.Al revers: 

dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, d’un soldat i una dona caiguda. Amb 

la frase que la dona pot ser l’enemic. 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3118 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

El tir contra avions no ha de ser individual, sempre amb bateries antiaèries, armes 

automàtiques o grups d’homes, etc. Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, 

d’uns soldats que tiren a uns avions. Al revers: l’himne d’Els Segadors. 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3119 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

No tireu mai a distàncies de més de 500 metres amb el fusel, etc. Dibuix del Sindicat 

de Dibuixants Professionals d’uns sodats que tiren més lluny de 500 metres, etc. Al 

revers:“Hijos del pueblo”(himne anarquista). Lletra de J. Torhyo i arranjament musical 

de Dotras Vila. 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3120 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de Fuego. 
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Quan el blanc està en moviment, s’ha de calcular la seva velocitat i la de la bala, etc. 

Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals d’un soldats tirant a l’enemic. Al 

revers: “La joven guardia”, (Himne de la joventut obrera i camperola) 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3121 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

 No disparar amb metralladora, a distàncies de més de 2000 metres, etc. 

Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals d’un soldat disparant amb una 

metralladora. Al revers: dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, d’un soldat 

descalç i la frase: “atendre les ferides petites dels peus”. 

Firma: Conselleria de Defensa, Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3122 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

 Buscar les posicions clàssiques de combat per assegurar el tir, etc. 

Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, d’uns soldats disparant protegits per 

un arbre, unes roques, ajaguts a terra. Al revers: dibuix del Sindicat de Dibuixants 

Professionals, d’un soldat amb barba, una perruqueria al fons i la frase recomanant 

tallar-se els cabells. 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3123 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

És necessari recollir les beines disparades, etc. Dibuix del Sindicat de Dibuixants 

Professionals d’uns soldats, un disparant i un recollint beines de terra. Al revers: “La 

Internacional” (Himne dels treballadors de tots els països). Lletra i música de De 

Degaiter. 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3124 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

És necessari disparar sempre perseguint el blanc amb paciència, etc. Dibuix del 

Sindicat de Dibuixants Professionals d’uns soldats disparant, etc. Al revers: dibuix del 

Sindicat de Dibuixants Professionals, d’un soldat bevent aigua d’una aigua embassada 

i una frase recomanant no beure aigües insanes. 

Firma: Conselleria de Defensa. Edicions del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3125 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. 

Explica com protegir-se dels avions que llençen bombes, etc. Dibuix del Sindicat de 

Dibuixants Professiobals, d’un soldat ajagut a terra i les bombes que cauen a la vora 

d’ell. Al revers: dibuix del Sindicat de Dibuixants Professional, d’un soldat que va a 

vacunar-se, una infermera amb una xeringa i la frase que la vacuna és la millor arma. 

Firma: Conselleria de Defensa. Ediciones del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3126 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Normas sanitarias para nuestros Milicianos. 

Llistat de les normes. Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, d’una mà amb 

una xeringa. 

Firma: Conselleria de Defensa. Ediciones del Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

5E.II-3127 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El més petit de tots. 

Figureta mascota de la Revolució en tres formes: sola, amb peu i per fixar-la als 

cotxes. També hi ha una cançó i un disc. Un dibuix de la figureta. 

 

5E.II-3128 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Subsecretaría de Propaganda. 

 Títol imprès sobre una tira de paper groga i vermella. 

 

5E.II-3129 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 18 de julio. 

Frase: todos los pueblos de España unidos por su independencia. Al fons una petita 

bandera republicana i catalana entrellaçades. 

 Firma: Subsecretaria de Propaganda. 

 

5E.II-3130 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Subsecretaria de Propaganda. 

Frase: 18 de julio. “Todos los pueblos de España unidos por su independencia”. 

Bandera republicana a tot el fons del full. 

 

5E.II-3131 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Subsecretaria de Propaganda. 

Frase: “Espanya assolirà la seva victòria, que serà també la vostra! Espanya dirà al 

món el que és la solidaritat entre els homes!” Bandera catalana a tot el fons del full. 

 

5E.II-3132 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Celebra la Fira del Llibre d’enguany… 

Recomana comprar les publicacions del Consell de Sanitat de Guerra, en benefici dels 

Hospitals de Sang. Editat per la Secció de Propaganda del CSG. 

 

5E.II-3133 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Tu deus d’ajudar els caiguts en lluita contra el feixisme!… 

Recomana comprar el Segell pro Sanitat que ven el Consell de Sanitat de Guerra. 

Editat per la Secció de Propaganda del CSG. 

 

5E.II-3134 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 No llencis aquest paper! 

Recorda els números del Consell de Sanitat de Guerra que són: els de les ambulàncies 

i el de Defensa Passiva (bombardeig). Editat per la Secció de Propaganda del CSG. 

 

5E.II-3135 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Envia paquets als que lluiten!… 

Recomana utilitzar el Servei de Trameses al Front del Consell de Sanitat de Guerra. Hi 

ha una llista d’oficines receptores de paquets. Editat per la Secció de Propaganda del 

CSG: 

 

5E.II-3136 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Retorneu la vida als nostres germans ferits, donant-los la vostra sang. 

Recomana que s’inscriguin al Servei de Transfusió de Sang del Consell de Sanitat de 

Guerra. Editat per la Secció de Propaganda del CSG. 

 

5E.II-3137 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Diumenge 12 de juny. 

Convocatòria d’un Gran Míting de Front Popular al Teatre Municipal de Solsona. 

 

5E.II-3138 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Per la defensa de la cultura i de la llibertat. 

Demanen 100.000 voluntaris. Dibuix de Bº, d’uns soldats lluitant i la silueta d’una 

cara. 

 Firma: Front Popular de Catalunya. 

 

5E.II-3139 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol! 

 Demanen 100.000 voluntaris. Dibuix de Bº d’un pagès. 

 Firma: Front Popular de Catalunya. 
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5E.II-3140 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Front Popular d’Esquerres. 

Tira de roba vermella i un quadrat blanc al centre amb el títol Front Popular 

d’Esquerres i un tampó que diu Alcaldia Constitucional de Badalona. 

 

5E.II-3141 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Solidaridad Internacional Antifascista. 

Escrit dirigit al poble antifeixista per manifestar que la solidaritat és el punt bàsic de la 

convivència humana. Per organitzar-la degudament ha nascut la Solidaridad 

Internacional Antifascista. Hi ha els noms dels camarades que integren el seu Consell 

General. També una butlleta d’adhesió. 

 Firma: la Sección Española de Solidaridad Internacional Antifascista. 

 

5E.II-3142 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Solidaridad Internacional Antifascista. 

 Es fa una crida al poble buscant una col·laboració moral i material. 

 Firma: Consejo Regional de SIA. Agrupación Local de SIA: 

 

5E.II-3143 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 SIA. Solidaridad Internacional Antifascista. 

La SIA s’adhereix a la commemoració del primer aniversari de la mort de Durruti. 

Firma: Comisión de Propaganda de la SIA. 

 

5E.II-3144 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Bondad… Voluntad… Entusiasmo… Amor a la libertad… 

Tots els que tinguin aquestes qualitats són antifeixistes i tenen un lloc reservat a la 

SIA. 

 

5E.II-3145 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 SIA. Solidaridad Internacional Antifascista. 

Escrit dirigit als treballadors antifeixistes perquè la solidaritat és més necessària que 

mai, lluny de sectarismes i de tota política. Demana que ingressin a la Solidaritat 

Internacional Antifeixista. 

Firma: el secretario, por el Consejo Local de SIA. 

 

5E.II-3146 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Antifascistas de retaguardia… 

Informa als antifeixistes de la reraguarda que poden combatre en el Gran Front de la 

Solidaritat des de les files de la SIA. 

 

5E.II-3147 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Solidaridad Internacional Antifascista. 

Manifest a tots els antifeixistes del món per notificar que la Solidaritat Internacional 

Antifeixista coordinarà totes les activitats i esforços solidaris de tots els homes 

lliberals. 

 Firma: Sección Catalana. Casa CNTFAI. 

 

5E.II-3148 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 SIA. 

 Dibuix en color d’un puny agafat en un reixat de filferro. 

 Firma: Solidaridad Internacional Antifascista. 

 

5E.II-3149 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 SIA. 

 Dibuix en color d’un Guardia Civil i un home lligat a un pal. 

 Firma: Solidaridad Internacional Antifascista. 

 

5E.II-3150 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional. 

Dibuix en color de Subirats del Sindicat de Dibuixants Professionals: unes mans que 

aguanten un home ferit i la frase “ajudeu als caiguts”. 

Firma: Secretariat d’Agitació i Propaganda (CL) del SRI. 

 

5E.II-3151 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Madrid serà la tomba del feixisme. 

El Socors Roig Internacional demana col·laboració per a la caravana que organitza per 

el front de Madrid. 

 

5E.II-3152 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Poble de Catalunya… 

Es dirigeix al poble de Catalunya perquè es recordin dels combatents del front i 

aportin el seu donatiu per celebrar el cap d’any. Al revers: Una frase recordant els 

caiguts i demanant una quota fixa per al Socors Roig de Catalunya (SRI). 

Firma: Socors Roig de Catalunya (Secció del SRI). 

 

5E.II-3153 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional (SC). Comitè del Districte Primer. 

El Comitè del Districte demana una ajuda en roba o metàl.lic, per alls que lluiten a 

Madrid contra els representants del feixisme internacional. 

Versió catalana i castellana. 

Firma: el Comitè. El Comité. 
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5E.II-3154 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional. (Secció Catalana). Comitè del Districte lX. 

El Socors Roig Internacional, Secció Catalana, organitza una recollida de robes, 

llanes, jerseis, diners, etc., per ajudar al poble madrileny que lluita per defensar la 

llibertat i la democràcia. 

 

5E.II-3155 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional. Secció Catalana. Districte Primer. 

El Socors Roig demana una vegada més una ajuda per als milicians que defensen les 

nostres llibertats i també per als mutilats. 

Firma: el Comitè del Districte Primer. 

 

5E.II-3156 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socorro Rojo Internacional. Seccion Catalana. Distrito Primero. 

 Versió castellana del full 5E.II-3155. 

 

5E.II-3157 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional (S.C.). Barcelona. 

El grup Pérez Farràs ha organitzat una tómbola en benefici dels mutilats de guerra. Es 

demana una col·laboració. 

 Hi ha la versió castellana. 

 Firma: el Comitè del Grup. 

 

5E.II-3158 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional (S.C.). Districte Primer. Grup Pérez Farràs. 
Amb motiu de l’organització d’una tómbola per als mutilats de guerra, el Socors Roig 

Internacional confia que els companys antifeixistes col·laborin amb objectes o en 

metàl·lic. 

Hi ha la versió castellana. 

Firma: el Comitè del Grup. 

 

5E.II-3159 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional S.C. Grup Ferrer Alvarez. CADCI. UGT. 

Si ets antifeixista, t’has d’afiliar al Socors Roig Internacional que és la Institució que 

agrupa els antifeixistes polítics i sindicals. Demana el teu ingrés al grup Ferrer Alvarez 

del SR. 

 Full ciclostilat. 

 Firma: tampó del SRI, Grup Ferrer Álvarez. CADCI. UGT. 

 

5E.II-3160 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Aficionats. 
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Invita a anar al Camp de les Corts a veure el millor futbol català en benefici dels 

refugiats. Acte organitzat pel Sindicat de Professionals del Futbol, la Comissió pro-

refugiats, UGT i Socors Roig Internacional. 

 Firma: el Comitè. 

 

5E.II-3161 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase:  

La millor manera de celebrar la victòria de Terol és contribuir al Cap d’Any del 

Combatent. 

 Firma: Socors Roig Internacional. 

 

5Ell-3162 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Madrileños: 

El poeta del poble recorda que els defensors de la República necessiten roba d’abric. 

Hi ha unes “Coplas del dia. ¡Insisto!” de Luis de Tapia. 

Firma: Socorro Rojo Internacional. 

 

5E.II-3163 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Fútbol. 

Anuncia un partit de futbol de Sanitat contra Aviació en benefici de la colònia infantil. 

Es disputarà un trofeu donat pel Socors Roig Internacional. 

 

5E.II-3163 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socors Roig Internacional. 

 Butlletí d’ingrés al Socors Roig Internacional (Secció Catalana) 

 

Àlbum 58. Sense data 1936-1939 (6). 5E.II-3164 a 5E.II-3222 

 

5E.II-3164 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ciutadans! 

La Secció Femenina de les JSUC i la Federació Nacional de Pioners, demanen un 

donatiu per construir un nou Komsomol, i així desagreujar a la URSS. 

 

5E.II-3165 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 150.000 pots de llet. 

 Els porten les noies franceses ambaixadores de llur poble. Homenatgeu-les. 

 Firma: Aliança Nacional de la Dona Jove. 

 

5E.II-3166 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Diada del combatent. Organitzada per les Dones Antifeixistes. 

 Crida a tots els antifeixistes que contribueixin amb donatius. 
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5E.II-3167 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Las mujeres no pueden permanecer inactivas… 

Es demana a totes les dones que facin jerseis i peces d’abric per als homes del front. 

Firma: Comisión Nacional pro Campaña de Invierno. 

 

5E.II-3168 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Los trabajadores de G.M. colectivizada a las mujeres antifascistas. 

Anima les dones a ocupar els llocs de producció de la reraguarda i els homes aptes a 

anar al front per guanyar la guerra. 

 

5E.II-3169 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Dia Internacional de la Dona Antifeixista. 

Invita a assistir al Míting Monstre que celebren les dones a la plaça de Braus 

Monumental. Presidirà el president Lluís Companys. 

 

5E.II-3170 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Sesión de Clausura del Congreso Regional “Mujeres Libres”. 

 Convoca a les dones antifeixistes al Teatre Poliorama. 

 

5E.II-3171 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Setmana Internacional de la Dona. 

Crida les dones antifeixistes a treballar a la reraguarda per ocupar els llocs dels homes 

que han de mobilitzar-se. També a assistir als mítings, assemblees, festivals, etc. 

Firma: Secretaria Femenina del Comitè de Barcelona PSU: 

 

5E.II-3172 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Gran Míting. 

Anunci d’un Gran Míting al Gran Price, organitzat per la Unió de Dones de Catalunya 

amb motiu de la Diada Internacional de la Dona. Presidirà el president Lluís 

Companys. 

 

5E.II-3173 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A todas las muchachas. 

Moltes noies han hagut d’abandonar el seu poble i s’han refugiat a Catalunya. Ara 

se’ls demana ajuda per aconseguir la comprensió i la unitat entre la joventut refugiada 

de tot Espanya i la de Catalunya. 

Firma: La Unión de Muchachas Españolas. La Alianza de la Mujer Joven de Cataluña. 

 

5E.II-3174 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 PSU (Comissió Femenina) PCE. 

Frase per definir que la dona vol el seu lloc en la producció. Dibuix d’una dona 

treballant en una fàbrica. 

 

5E.II-3175 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Unió de Dones de Catalunya. Secció Girona. 

Sobre de carta desenrotllat i una frase que diu: “Sols amb la incorporació de la dona en 

la lluita assolirem la victòria”. 

 

5E.II-3176 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Noia. Obrera. 

Pregunta si sap instrucció i tàctica militar, maneig d’armes. Anima a inscriure’s a 

l’Escola Militar. 

 

5E.II-3177 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Mujeres… 

 Invita les dones a ingressar a la SIA. 

 Firma: SIA os espera. 

 

5E.II-3178 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Exigim!! 

Les noies catalanes han de menysprear els joves emboscats que no s’han presentat a 

les lleves cridades pel Govern de la Generalitat. 

 Firma: Aliança Nacional de la Dona Jove. 

 

5E.II 3179 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Què és La Dona a la Reraguarda? És l’expressió de l’amor per als germans que 

lluiten al front. 

Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3180 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Què és La Dona a la Reraguarda? És l’organització més perfecta per a ésser útil 

en tot moment. 

Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3181 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballa, sí, però sota el control de La Dona a la Reraguarda. 

 Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II 3182 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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Si vols treballar i que el teu treball sigui profitós, fes-lo sota el control de La Dona 

a la Reraguarda. 

 Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3183 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El teu esforç serà d’una doble eficàcia si estàs sota el control de La Dona a la 

Reraguarda. 

 Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3184 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Ja sou de La Dona a la Reraguarda? I si no en sou,¿què espereu per a ésser una 

dona digna dels vostres germans, que lluiten per les vostres pròpies vides? 

Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3185 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Fent-vos de La Dona a la Reraguarda teniu la seguretat de que presteu un treball 

positiu per a aixafar el feixisme. 

 Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3186 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La Dona a la Reraguarda. 

Opuscle. A la portada dibuix de Fontserè del Sindicat de Dibuixants Professionals: una 

màquina de cosir, un cabdell de llana. A l’interior diversos articles referents a la dona i 

algunes fotografies. Comissariat de Propaganda. Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3187 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joventut de Catalunya! 

Demana que totes participin a l’Exposició de Models que es celebrarà a l’Aliança 

Nacional de la Dona Jove de Catalunya, el 18 de juliol. 

 

5E.II-3188 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Casal de la Dona Treballadora. 

Demana que les dones es formin per poder guanyar la guerra, ser útil a la causa 

antifeixista, tenir una cultura general o especialitzar-se en una professió. 

 

5E.II-3189 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Dones de Catalunya!! 

Es convoca les dones a una Grandiosa Manifestació de Conjunt Pro Exèrcit Popular. 

 

5E.II-3190 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 Dones! 

La reraguarda necessita la vostra col.laboració per ocupar el lloc dels homes i animar 

la mobilització de la classe treballadora. 

Firma: el Sindicat Mercantil de Barcelona (UGT). 

 

5E.II-3191 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Mujer, muchacha, madre, esposa: 

Demana a les dones que contribueixin a la “Campaña de Invierno”, fent jerseis, 

guants, mitjons i roba d’abric. 

Firma: Comisión Nacional pro Campaña de Invierno. 

 

5E.II-3192 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡ A la mujer de la retaguardia! 

Les dones de l’Ateneu i JJLL de la barriada de Gràcia inviten les altres dones a 

ingressar en aquests organismes i col·laborar en els treballs que es facin en relació als 

moments que es viuen. 

 

5E.II-3193 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Agrupación Mujeres Libres. CNT-UGT. 

La dona ha d’intervenir en els problemes socials per realitzar íntegrament la 

transformació revolucionària. Per aquest motiu neix la Agrupación Mujeres Libres. 

Demanen la col·laboració moral i material dels seus companys. 

 Firma: Agrupación Mujeres Libres. 

 

5E.II-3194 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Madrid necesita nuestra rápida ayuda. 

Es demana una ofensiva ràpida al front d’Aragó. Homes, queviures i armes per a 

Madrid. 

Firma: Agrupación Mujeres Libres. 

 

5E.II-3195 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Mitin Monstruo contra la Guerra. 

El míting serà al Palacio de Proyecciones, organitzat per les seccions Femenina i 

Cultura del Grup Cultural Atlant Empar. 

 

5E.II-3196 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Agrupación Mujeres Libres. 

Denuncia el sou fabulós del President de la República mentre les famílies dels 

combatents passen privacions. 

 

5E.II-3197 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 Mujeres: 

 Aconsella comprar les Publicacions Mujeres Libres. 

 

5E.II-3198 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Himno del Miliciano. 

 La lletra és de Vicente Satorres, (amb la música de La Cucaracha). 

 Montjuïch. Milicias antifascistas, Sección 11 septiembre. 

 

5E.II-3199 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Himno a Durruti. 

Lletra original de José Ramon Costa. Música de Los Hijos del Pueblo. Editado por el 

Sindicato de la Industria de la Edificación, Madera y Decoración de Barcelona. 

 

5E.II-3200 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Marxa de l’Exèrcit Popular. 

 Himne. 

 Firma: Comitè d’Educació Militar a Catalunya. 

 

5E.II-3201 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Himne del Ejèrcit (sic) Popular. 

 Full ciclostilat amb l’himne del full 5E.II-3200. 

 

5E.II-3202 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

A los traidores rebeldes de España. Promovedores de la revolución. Atención, 

mujeres, la sanidad es el bien general. 

 Tres cants patriòtics de denúncia, d’A. López. 

 

5E.II-3203 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La Internacional, Himno de Riego… 

Lletra dels himnes que es cantaran en un acte programat (no diu quin): La 

Internacional, Himne de la Joventut, Himno de Riego, Els Segadors, Himne de 

l’Exèrcit Popular Regular. 

 

5E.II-3204 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Romance de la Kábila. 

 Dedicado a Comorera y a su partido. 

 La Canción de las Tribus. 

 Música de Los Hijos del Pueblo. 

Firma: un grupo de esposas, madres y hermanas de los cabileños del Sindicato Fabril, 

Textil y Vestir. 
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5E.II-3205 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Los Crimenes del Facismo. 

 Himne. Lletra de A. Zamora. Segona part. 

 

5E.II-3206 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A Musulini (sic). 

 Lletra d’Agustín Zamora. 

 Nobleza Baturra. 

 Jotas. 

 Al revers: A los traidores de España. 

 

5E.II-3207 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frente Popular. 

 Himne. 

 Alianza Proletaria. 

 Himne. 

 

5E.II-3208 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Adelante pueblo obrero. 

 Himne. Lletra de José Cuestas Galán. 

 

5E.II-3209 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Coplas de Mujeres Libres. 

 A l’anvers. El sambenito. 

 Al revers: ¡¡Alto la Revolución!! 

 

5E.II-3210 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Proletarios siempre unidos. 

Himne. 

 

5E.II-3211 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Hijos del Pueblo.  

 Himne anarquista. 

 

5E.II-3212 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Acróstico a Rusia por (El Quevedo). 

 Full ciclostilat. 

 Firma: Antonio Martínez Gómez (el Quevedo). 

 

5E.II-3213 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Milicianos de España. 

 Himne de les Milícies Antifeixistes. 

 Lletra de Toryho. Música de L. Cardona. 

 

5E.II-3214 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Oda a Barcelona. 

Full desplegable de color vermell amb l’Oda a Barcelona de Pere Quart i al revers un 

dibuix de Sunyer. 

Edició del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3215 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La novia del miliciano. 

 Himne. 

 

5E.II-3216 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La Internacional. 

 Himne. 

 

5E.II-3217 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Himno Ruso. 

 Himne. 

 

5E.II-3218 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Joven Guardia. 

 Himne. 

 

5E.II-3219 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 No pasarán. 

 Himne. 

 

5E.II-3220 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

Recomana recollir les beines disparades. Dibuix del Sindicat de Dibuixants 

Professionals, d’un soldat disparant i un altre que recull les beines. Al revers: himne 

dels treballadors de tots els països, La Internacional. Lletra i música de De Degaiter. 

Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3221 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 



 

 

| 471 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

Quan un blanc està en moviment, recomana calcular la velocitat del blanc i la velocitat 

de la bala. Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, d’uns soldats disparant a 

un altre que corre. Al revers: himne de la joventut obrera i camperola, La Joven 

Guardia. Edicions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

5E.II-3222 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Alianza de Intelectuales Antifascistas. Disciplina de fuego. 

Recomana no tirar als avions individualment sinó amb bateries antiaèries, armes 

automàtiques o grups d’homes. Dibuix del Sindicat de Dibuixants Professionals, d’uns 

soldats tirant a uns avions. Al revers: himne Els Segadors. Edicions del Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

 

Àlbum 59. Sense data 1936-1939 (7). 5E.II-3223 a 5E.II-3295 

 

5E.II-3223 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Antifascistas! 

El teu deure és ajudar la República recuperant el material útil per transformar-lo en 

material de guerra. 

Firma: Comisariado del CRIM número 7. Albacete. 

 

5E.II-3224 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Administración del Ejército del Pueblo. (Comité pro Ejército Popular) 

 Butlleta per als revenedors i subscriptors de la revista. 

 

5E.II-3225 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Discurso del Presidente de la Generalidad al pueblo de Cataluña 

El president Lluís Companys es dirigeix al poble de Catalunya per animar-lo a lluitar, 

treballar i resistir per la nostra llibertat i la nostra independència. Fotografia d’un 

soldat. És un full de diari. 

 

5E.II-3226 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase de Negrín. 

Lluitem sols, no en guerra civil contra compatriotes, sinó en guerra d’independència 

contra moros, alemanys i italians… 

 Firma: Comisariado CRIM 16. 

 

5E.II-3227 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “La derrota torna insolent els pobres d’esperit”. 

 

5E.II-3228 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 ¡¡¡Espanyols!!! 

El Comitè pro Avions demana ajuda al poble espanyol per entregar sis avions en un 

termini de tres a sis mesos, a les forces de Carabiners, Seguretat i Assalt per cedir-los a 

l’Aviació Espanyola. 

Firma: Comitè pro Avions. 

 

5E.II-3229 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Aviones! ¡Aviones! ¡Aviones! 

El Comitè pro Avions demana ajuda al poble espanyol per fabricar avions i poder 

defensar el país. 

 Firma: Comité pro aviones. Defensa Ciudades Pasivas. 

 

5E.II-3230 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Des avions pour l’Espagne”. 

 

5E.II-3231 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Poble de Catalunya! 

El feixisme odia Catalunya. Es fa una crida per defensar-la a obrers, camperols i 

intel·lectuals. Cal mobilitzar els 100.000 voluntaris cridats pel president Negrín per 

defensar la República i les llibertats de Catalunya. 

Firma: CNT, FAI, Esquerra de C, PSU, UGT, Unió de Rabassaires, Estat Català, 

Acció Catalana Republicana. 

 

5E.II-3232 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La joventut diu… 

L’AJAC és la unió veritable de les forces jovenívoles de la nostra terra. Es fa una crida 

a no escatimar esforços i poder aconseguir juntament amb l’exèrcit i la indústria, la 

victòria. 

 Firma: Aliança de la Joventut Antifeixista de Catalunya. Consell Nacional. 

 

5E.II-3233 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La AJAC a la Joventut Catalana. 

Crida els joves a no defugir el deure amb la pàtria, estimular el voluntariat. 

Firma: per la Comissió Nacional de Recuperació de la AJAC 

 

5E.II-3234 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La AJAC a la Juventud Catalana. 

 Versió castellana del full 5E.II-3233. 

 

5E.II-3235 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 



 

 

| 473 

C17-5E.II Col·lecció de Fulls Volanders 

 Soldato Italiano! 

Escrit dirigit als soldats italians que si volen salvar la vida, demanin tornar a casa o 

passar-se a les files republicanes. 

 Full en italià. 

 

5E.II-3236 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 España no es Rusia… 

Hitler diu que Rússia vol controlar España. Ho diu a través de la seva agència a 

Barcelona La Batalla Anticomunista. 

 

5E.II-3237 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Tots els esforços per guanyar la guerra, sense desorientar…, etc.” 

 Firma: JEREC. 

 

5E.II-. 3238 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

“El valor no es demostra a les Rambles. El valor es demostra als fronts de combat”. 

 

5E.II-3239 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “La infàmia és l’arma dels pobres desesperats”. 

 

5E.II-3240 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Cens d’aparells ràdio receptors. 

Full de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya per saber qui demana 

un aparell i acredita la seva adhesió al règim antifeixista que garanteix la sol·licitud. 

 

5E.II-3241 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Generalitat de Catalunya. 

Capçalera d’un paper de la Generalitat de Catalunya. Conselleria de Defensa. Servei 

d’enginyers. 

 

5E.II-3242 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Bloc Escolar Nacionalista diu: 

 Calen paraules però les que serveixin d’orientació i estímul. 

 

5E.II-3243 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Bloc Escolar Nacionalista diu: 
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No s’han de fer mítings en llocs tancats. S’ha d’anar a buscar la gent a la fàbrica, al 

taller, al despatx, a l’escola, al carrer. 

 

5E.II-3244 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Als estudiants de Catalunya. 

El Bloc Escolar Nacionalista es posa en contacte amb la massa escolar per defensar 

l’ideari nacionalista i revolucionari dels estudiants. El BEN està enquadrat sota la 

disciplina política d’Estat Català. Hi ha un full d’admissió al Bloc Escolar 

Nacionalista Estat Català. 

 

5E.II-3245 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La Joventut d’Esquerra Estat Català. 

Els catalans que estimin la seva pàtria han d’inscriure’s a la Joventut d’Esquerra 

 

5E.II-3246 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase:  

 “Per guanyar la guerra i la revolució Govern Obrer i Camperol”. 

 

5E.II-3247 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ciutadans!!! 

 Es demana un donatiu a Ajut Català. 

 

5E.II-3248 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ajut Català. 

 Contribuir a Ajut Català és fer pàtria. 

 

5E.II-3249 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Homes de reraguarda! No us canseu de treballar per a la guerra”. 

 

5E.II-3250 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase:  

 “Catalunya fortificada donarà el triomf a la República”. 

 

5E.II-3251 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

Frase de Lluís Companys en la que diu que ningú ha d’estar inactiu per poder barrar el 

pas a l’invasor. 

 

5E.II-3252 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Tot Catalunya un reducte fortificat”. 

 

5E.II-3253 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Treballadors. 

El President de la Generalitat de Catalunya, ha declarat urgent aprovar al Parlament la 

Llei de Contractes de Conreu. Per tant les Hisendes de Can Coll, Solès i Can Martí, 

seran expropiades. 

 

5E.II-3254 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Català: 

Si vols estar ben informat has de llegir Catalunya, el diari vespertí de la Confederació 

Regional del Treball de Catalunya. 

 

5E.II-3255 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Soldado. 

Un 16 de febrer de fa tres anys vas votar per la Llibertat, la Democràcia i la República. 

Ara ho has de mantenir amb les armes. 

 

5E.II-3256 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Mientras el pueblo dormita, sus defensores auténticos son perseguidos 

sañudamente. 

A més a més d’anar a la presó alguns són desterrats sense passar per cap Tribunal. Ara 

en desterren 226 de la Presó Model de Barcelona. 

 

5E.II-3257 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Comitè Antifeixista i de Salut Pública de Barcelona. 

Escrit dirigit al poble de Badalona per notificar-li la mort del nacionalista Antoni Sala 

i Pont al front d’Aragó i demanar l’assistència al seu enterrament. 

Firma: Comitè Antifeixista i de Salut Pública de Badalona. 

 

5E.II-3258 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Al pueblo de Badalona.  

Notifica que s’ha creat el Frente Popular Antifascista per acabar definitivament amb el 

feixisme. 

Firma: Por la CNT, M. Tarín y E. Piñero. Por la UGT, L. Lopez y F. Benages. També 

firmen ER de C, la FAI, el PSU de C, ACR, el Partit Federal. 

 

5E.II-3259 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Al segon Batalló del Bruc. 
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En pocs dies s’ha constituït el primer Batalló del Bruc. Ara es demanen voluntaris per 

al segon Batalló del Bruc. 

 

5E.II-3260 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “En tu calle, ¿cuántos voluntarios hay?”. Dibuix de Bº d’un jove. 

 

5E.II-3261 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase: 

 “Si la joventut dóna la vida, les indústries han de donar els seus beneficis”. 

 

5E.II-3262 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A tí, pueblo. 

Escrit contra els polítics feixistes que han anat eliminant l’entusiasme dels treballadors 

i l’ambient guerrer i revolucionari. Destrueixen les economies col·lectives, assalten els 

Sindicats. Volen perdre la guerra, etc. 

 

5E.II-3263 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Al Pueblo de Cataluña. 

El feixisme internacional confabulat segueix massacrant els nostres germans en tots 

els fronts. En el front falta material bèl·lic mentre a Barcelona hi ha tancs per assetjar 

el que fou domicili dels Escolapis. Aquests tancs fan falta a Astúries o a Aragó. El text 

va en contra de Burillo, Comorera, Negrín. 

 

5E.II-3264 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La voz de la juventud. ¡La guerra y la revolución os llama! 

Si volem triomfar hem d’estar units tots els proletaris. També a la reraguarda. Volem 

la socialització de la indústria i les grans propietats agrícoles, etc.  

 Firma: el Comité de Enlace. 

 

5E.II-3265 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Helios Gómez. 

Edicions EPI. Barcelona. Propaganda de Visca Octubre: dibuixos sobre la Revolució 

Ibèrica. Un dibuix de guerra. Butlleta de subscripció. 

 

5E.II-3266 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Concepciones extrañas de lealtad y de responsabilidad. ¿A quién se hace la 

guerra: al fascismo o al Frente Popular? 

Fa referència al comportament de la CNT i la FAI amb el Govern, l’actuació de Largo 

Caballero, es denuncia el doble joc, etc. S’ha d’elegir entre participar amb la resta de 
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forces antifeixistes o ser esclafat per la voluntat del poble que no tolerarà cap obstacle 

en el seu camí. De Frente Rojo. 

 

5E.II-3267 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Penas de muerte… 
Els tribunals d’Espionatge i Alta Traïció s’han creat per alliberar els feixistes i 

condemnar a presó i matar els obrers antifeixistes. Es volen crear problemes a la 

reraguarda. Exemple dels detinguts en l’edifici dels ex-escolapis. 

 

5E.II-3268 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Aviso. 

Avís d’una fàbrica que té un servei de comprovació de tots els moviments de sortida 

dels seus articles. 

 

5E.II-3269 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Españoles…! 

Avisa de la campanya difamatòria contra el Govern de La Prensa. Demana no 

contribuir a la seva subscripció. 

Firma: Aquilino Sánchez. 

 

5E.II-3270 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Centro Obrero Aragonés. 

 Es convida a un gran acte de confraternitat Catalano-Aragonesa. 

 

5E.II-3271 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Juventud Aragonesista. 

Anunci d’un Gran Acte d’Afirmació Aragonesista, on es definirà la posició de la 

joventut en les eleccions d’Aragó. 

 

5E.II-3272 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Aviso: 

Ha sortit a la premsa que s’han de donar dos-cents cinquanta grams de pa diaris per 

persona. El Comité Económico del Pan diu que s’ha de controlar amb una targeta. En 

una nota als veïns de la Barriada de Gràcia, dóna una direcció per anar a recollir-la. 

Firma: el Delegado del Comité Económico del Pan. 

 

5E.II-3273 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Restaurant Popular “Hotel España”. 

 Full de propaganda de l’Hotel España 

 

5E.II-3274 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Voz de alerta. 

Denuncia al Govern de la Generalitat de no comprar oli que li han ofert mentre a 

Barcelona els obrers no en tenen. 

 

5E.II-3275 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ciutadà: 

 Recomana cuinar amb carbó vegetal en defensa de la salut. 

 Firma: unió de majoristes de Carbó Vegetal. 

 

5E.II-3276 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La Aviación Republicana. 

L’Aviació Republicana saluda el proletariat antifeixista espanyol en el dia 1 de maig. 

Els demana treball i resistència per aconseguir la victòria definitiva. 

 

5E.II-3277 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Vale. 

Val per recollir gratuïtament el primer quadern de “Luces de la Revolución (apuntes 

para la historia)”, de Francisco i Antonio Graciani. 

 

5E.II-3278 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Ateneu Obrer del Districte lV. 

 Anunci d’un Gran Acte Catalanista. 

 

5E.II-3279 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Us interessa un càrrec de funcionari a Catalunya? 

El Liceu Dalmau facilita la formació i estudis necessaris per optar a un càrrec de la 

Generalitat o dels Ajuntaments de Catalunya. 

 

5E.II-3280 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A tots els Treballadors Mercantils. 

Amb la socialització del comerç, assolirem estructurar una economia potent. Alguns 

comerços han creat uns Consells d’Empresa i fan una crida a la resta a adherir-s’hi. 

Aquests Consells servirien d’enllaç. 

Firma: empresa socialitzada Casa Vilardell. Magatzems “El Barato”. Magatzems 

Jorba. Magatzems “Le Printemps”. Magatzems “La Innovació”. Magatzems 

“L’Indio”. Magatzems Alemanys. Magatzems Berlin. 

 

5E.II-3281 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Conferència antifeixista. 
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Organitzada per un grup de joves antifeixistes de l’Escola del Treball. Lina Odena 

parlarà sobre el Congrés Juvenil contra la Guerra i el Feixisme i el problema de les 

nacionalitats oprimides. 

 

5E.II-3282 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Cine Trianon. 

Anunci d’un festival cinematogràfic en benefici de La Organización Sanitaria Obrera. 

Programa. 

 

5E.II-3283 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Sirvase entregar… 

Les mercaderies d’aquesta casa s’han d’entregar a la Oficina de Control de Trabajo del 

Sindicato de la Industria del Transporte de Valencia y su radio. 

 

5E.II-3283 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Consignas. 

 Frases curtes a favor de la guerra. 

 

5E.II-3284 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Les figures del Socialisme i la Cooperació. El lloc de la Cooperació en un Estat 

Socialista. 

 Article de Victor Serwy. Dibuix de bust. 

 

5E.II-3285 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Organitzacions cíviques. 

Full d’un organisme que ofereix excursions, esports de neu, atletisme, biblioteca, 

conferències, etc. 

Firma: G.E. Joventut Catalana. 

 

5E.II-3285 bis 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase. 

 “Amnistía, no. Libertad a los presos revolucionarios.” 

 

5E.II-3286 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Teatro Parthenón. Agrupación Marcos Redondo. 

 Organitza un festival en benefici dels nens refugiats a Barcelona. Programa. 

 

5E.II-3287 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A Barcelone sous les bombes. 
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“L’alcalde et un conseiller de la capitale catalane nous disent… l’horreur de la guerre 

et leur foi inébranlable”. Fotografia de M. Hilari Salvadó i Castell, alcalde de 

Barcelona. 

 

5E.II-3288 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Norman Thomas. 

Frase de Norman Thomas, president del Partit Socialista del EEUU, que fa referència 

al linxament d’Andreu Nin. 

 

5E.II-3289 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Gran Saló Cinema Met. 

 Gran Ball de Vetlla en benefici dels mutilats de guerra. Es fa a Navarcles. 

 

5E.II-3290 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Grupo Anarquista “Estudios”. 

Manifest on es declara que es pot guanyar la guerra i fer la revolució, però amb les 

masses populars incultes no s’haurà aconseguit res. El Grup Anarquista “Estudios” es 

dedica a la difusió de la cultura i s’ofereix als altres Grups, Ateneus Llibertaris i 

Sindicats confederals. 

 Firma: el secretari, pel Grup Anarquista “Estudios”. 

 

5E.II-3291 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 A los lectores de “Estudios. 

Escrit dirigit als lectors per informar de les dificultats que tenen en la impressió per 

falta de mitjans, a causa de la guerra. 

 Firma: la redacción. 

 

5E.II-3292 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Antifascistas! 

El sindicat de Banderillers i Picadors ha organitzat una correguda de vedells 

econòmica a la Monumental, en benefici de les víctimes del bombardeig d’Almeria. 

 

5E.II-3293 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Zona. 

Full imprès per saber quins estatges estan parcial o totalment ocupats per Corporacions 

Oficials, Sindicals, Policia i refugiats, i no ocupats. El full està sense omplir. 

Firma: el responsable. 

 

5E.II-3294 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Generalitat de Catalunya. Conselleria de Defensa. Company de la Costa. 
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La flota republicana demana que se’ls informi si algú veu els creuers següents: 

“Canarias”, “Almirante Cervera”i “Cánovas del Castillo”. S’ha de dir l’hora, direcció i 

velocitat que porten i avisar a la Delegació Marítima. Hi ha una fotografia dels 

creuers. 

Versió catalana i castellana. 

Firma: tampó de la Delegación Marítima de Barcelona. 

 

5E.II-3295 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Falange Española de las JONS. 

Escrit dirigit als espanyols perquè ingressin a la FE de las JONS per poder transformar 

l’estat actual en descomposició, tenir una organització nacional sindicalista i 

aconseguir una Espanya forta i justa. 

 

Àlbum 60. Sense data 1936-1939 (8). 5E.II-3296 a 5E.II-3379 

 

5E.II-3296 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Escrit en contra dels dirigents (Negrín, Álvarez del Vayo, Manuel Cordero) que volen 

que resisteixis i et facis matar. 

 Ciclostilat. 

 Firma: ¡Arriba España! 

 

5E.II-3297 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Escrit en contra dels que van cremar les esglésies, els que van prometre pa i victòria i 

solament han donat fracàs i fam. Diu que es passin a les seves files. 

Ciclostilat. 

 Firma: ¡Viva España! 

 

5E.II-3298 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Socialistas: 

Escrit on els diu que les doctrines comunistes resulten salvatges en el món civilitzat. 

Aconsella al milicià roig que es passi a les files nacionals. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Viva Franco! 

 

5E.II-3299 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Con la solución pacífica… 

 Frases per desanimar a continuar la guerra. 

 Firma: ¡Farsantes! 

 ¡Miliciano!  

 Aconsella passar-se a les files nacionals. 

 Ciclostilat. 
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5E.II-3300 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Para justificar que no salgan los milicianos… 

Per justificar que no surtin els milicians internacionals de la part d’Espanya 

esclavitzada per el Soviet de Barcelona, s’han posat d’acord amb els francesos per no 

deixar-los sortir. Es protesta contra aquesta mesura. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Farsantes! 

Miliciano Rojo: 

 Aconsella passar-se a les files nacionals. 

 Firma: ¡Viva España! 

 

5E.II-3301 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Miliciano Rojo! 

Frase: “Las armas nacionales han terminado la liberación de Cataluña y se van a 

volver contra ti. ¡Pásate y te salvarás!” 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Arriba España! 

 

5E.II-3302 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Dice Prieto.que han sido generosos mientras que nosotros hemos tenido la 

ferocidad organizada. 

Fins al dia 4 d’octubre els Jutjats de Madrid han registrat 17.400 enterraments de 

persones mortes violentament, sense que consti que hagin sigut jutjats ni detinguts. 

Exalça el Moviment Nacional que els ha frenat. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3303 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Formas de vida del Obrero. 

Compara la Zona Soviètica amb la zona de la España Nacional i diu al Miliciá Roig 

que si vol que el seu treball sigui defensat, que es passi a les seves files. Ciclostilat. 

 

5E.II-3304 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Denuncia els banquets per acomiadar les Brigades Internacionals mentre es passa 

gana. Aconsella als milicians que es passin a les files nacionals. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3305 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestra gente cede ante lo incontenible aguardando el desquite… 

Paraules de Negrín en el discurs del 19 de juny de 1938. Notifica al Milicià Roig 

ciutats que avui ocupa l’Exèrcit de Franco. 
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 Ciclostilat. 

 

5E.IIl-3306 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestro programa dice: 

Tots els espanyols participaran a través de la seva funció familiar, municipal i sindical. 

Ningú a través de partits polítics, etc. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 

 

5E.II-3307 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El judaísmo y sus hijos, el marxismo y la masonería, son las causas de la guerra. 

Aconsella al Milicià Roig passar-se a les files nacionals si vol la pau. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3308 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 En la trágica zona de España sometida a vuestra tortura… 

Acusació de que es lluita contra Espanya i no per la seva independència i que es 

converteixi en una colònia estrangera. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3309 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El marxismo es el hambre, es el desorden, es la incertidumbre en la vida, es la 

guerra. 

Diu que la Falange és la pau, la felicitat. Per gaudir-ne aconsella passar-se a les files 

nacionals. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3310 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Gerona. 

El dia 15 de gener es va conquistar Tarragona, el dia 26 Barcelona, ara Girona: demà? 

passa’t. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3311 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Retaguardia Nacional. 

Preus al detall dels articles essencials que es consumeixen. Compara preus actuals amb 

els del juliol de 1936. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3312 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 
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 Informa al milicià que és millor passar-se que ser presoner. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3313 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¿Cómo serà la nueva España? 

Franco diu que tothom participarà en l’organització de l’Estat a través de la funció 

familiar, municipal i sindical. Es formarà un exèrcit poderós de mar, terra i aire. Una 

Universitat clàssica. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3314 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Els assassins que han martiritzat als nostres germans no poden conviure amb els 

espanyols. Ara són els teus superiors i un obstacle per a la pau. Milicià el teu lloc està 

entre nosaltres. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3315 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¡Fumas bien? ¿Te alimentas bien? ¿Vive bien tu familia en la retaguardia? 

 Si no és així, entrega’t a la generositat de Franco. 

 Ciclostilat. 

 Firma: ¡Viva España! 

 

5E.II-3316 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Estás exposant la teva vida a les trinxeres, t’estan explotant, etc. Aconsella passar-se a 

les files nacionals. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3317 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Soldado Rojo:  

Li pregunta perquè el seu Exèrcit ha abandonat la riba dreta del Segre i que ho 

investigui per al seu interès. 

Ciclostilat. 

 Firma: ¡Arriba España! 

 

5E.II-3318 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

En todas la ciudades que he visitado he encontrado esta misma animación. Esta 

misma alegría… 

Reprodueix dues frases del diari francès La Petite Gironde del dia 28 de novembre de 

1938, que lloen com es viu en la zona nacionalista. Aconsella al Milicià passar-se a les 

files nacionals. 
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Ciclostilat. 

 

5E.II-3319 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Francia e Inglaterra han reconocido a Franco. 

 Ningú vol defensar una causa perduda. Passa’t. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3320 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Miliciano! 

Els teus superiors veuen que estan perdent i volen inculcar-te el seu amor a Espanya. 

T’estem esperant amb els braços oberts per fer-te justícia. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3321 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Una radio de Barcelona, para levantar el decaído ánimo de vuestros mandamás… 

A través d’una ràdio de Barcelona, un anglès ha dit que a Barcelona es tolera la religió 

perquè hi ha algunes capelles obertes. A l’Espanya nacional estan obertes totes i no es 

molesta a ningú per les seves creences religioses. 

Firma: ¡Viva España! 

 

5E.II-3322 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Soldado Rojo: 

La consigna dels vostres superiors és: resistir, resistir. Per fer-ne cas s’han fet molts 

presoners a Extremadura: la 37 divisió amb el seu cap Antonio de Blas García i 5.560 

soldats. Més val que et passis que no que et facin presoner. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3323 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Casanovas, president del Parlament català, ha dit des de París, que la guerra està 

perduda i que es deixi de lluitar. Els nacionals t’esperen amb els braços oberts i 

solament es jutjarà als teus superiors i als criminals. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Arriba España! 

 

5E.II-3324 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El frente rojo del Segre ha sido roto por cuatro puntos… 

Les tropes espanyoles avancen victorioses cap a Catalunya. Hi ha molts morts, ferits i 

presoners. Els dirigents estan a Barcelona mirant com escapar. Aconsella al Milicià 

Roig que es passi als nacionals. 

Ciclostilat. 
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5E.II-3325 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Dice Prieto que habéis sido generosos, mientras que nosotros hemos tenido la 

ferocidad organizada. 

Prieto ha oblidat molt de pressa les trucades nocturnes a cases on vivien persones 

bones, les piles de cadàvers abandonats de persones de dretes, l’espectacle de dones i 

nens registrant i robant cadàvers. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3326 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La España del Frente Popular definida por el Caudillo Franco: 

Lleis contaminades, negació de l’honor, insults a la Pàtria, apologia de tots els 

delictes, etc. Contra totes aquestes coses, l’Exèrcit i el Poble espanyol es van revoltar 

el 18 de juliol. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3327 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

¿Qué ha conseguido, en dos años de revolución, el campesino de la zona nacional? 

Ha aconseguit el Fuero del Trabajo, la Ley del Trigo, la Ley del Maíz, la supressió de 

la usura i altres lleis beneficioses per a l’agricultor. A la zona roja la terra és del qui la 

treballa però les collites són pels dirigents. 

 Ciclostilat. 

 

5E.II-3328 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Son pocos los que temen a Franco porque tienen las manos manchadas de sangre. 

Recomanen als milicians enganyats que es revoltin contra els criminals que han 

destrossat i assassinat a Espanya. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Viva España! 

 

5E.II-3329 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Milicianos Rojos: 

Us enganyen quan us diuen que, agents de la Gestapo alemanya, vigilen els nostres 

Oficials Aquí no hi ha altra autoritat que la d’Espanya. Soldat roig vine amb nosaltres. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3330 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Mientras tu estas en la trinchera expuesto a la muerte… 

Mentre tu lluites, els que sempre fugen discuteixen sobre la conveniència o no de 

rendir-se. Rendeix-te. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3331 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 De la Voz de España: 

La UGT, d’acord amb les altres organitzacions del Front Popular, va acordar ratificar-

se en la posició de lluitar fins al total alliberament d’Espanya. Després del replegament 

de l’Ebre, Espanya serà alliberada per nosaltres. Vine a les nostres files. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Arriba España! 

 

5E.II-3332 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Las firmas, los plebiscitos voluntarios sobran (Solidaridad Obrera del 20 

noviembre 1938, pag. 8). 

No calen les llistes interminables d’adhesió a Negrín. Milicià roig no cal seguir els que 

desconfien d’ells mateixos. Vine a les nostres files. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3333 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Negrín, Alvarez del Vayo y Uribe quieren resistir porque temen las represalias de 

los comunistas. 

Resistir és exposar-se a una mort certa. Soldat roig, rendeix-te. 

Ciclostilat. 

 

5E.II-3334 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Soldados rojos! 

 La guerra la teniu perduda, més val que us passeu que no ser presoner 

 Ciclostilat. 

 Firma: ¡Arriba España! 

 

5E.II-3335 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡¡Hemos entrado en Barcelona!! 

Aconsella al soldat roig que es rendeixi perquè els exèrcits espanyols estan vencent a 

Catalunya. 

Ciclostilat. 

Firma: ¡Viva Franco! ¡Arriba España! 

 

5E.II-3336 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El ganado en nuestra zona es abundante... 

Avisa que per tal que les terres que s’ocuparan no passin gana, s’han imposat estar un 

dia de la setmana sense carn. Això també ela passarà els primers dies de la ocupació. 

Però hi ha caça abundant que els compensarà. Dóna els preus del filet i el lluç. Es diu 

als milicians i soldats rojos, que perdonen les faltes però els crims aniran a càrrec de la 

justícia. 

 Full ciclostilat. 
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5E.II-3337 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Miliciano! 

Escrit en el que es diu que la justícia és per als dirigents i criminals, no per als humils. 

Aconsella que es rendeixin. 

 

5E.II-3338 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 

Els comunicats de guerra oficials us enganyen. Estem a 24 km. de Sagunt. Vosaltres 

en sereu les víctimes. 

 Full ciclostilat 

 

5E.II-3339 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 80.000 camaradas vuestros quedaron en el Ebro. 

 Negrín els diu que la derrota és segura. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Arriba España! 

 

5E.II-3340 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Inglaterra y Francia... 

Anglaterra i França reconeixen el Govern de Franco com l’únic legítim. Es pregunta 

perquè resisteixen si fins i tot les democràcies els han abandonat. 

Full ciclostilat. 

 Firma:¡Arriba España! 

 

5E.II-3341 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 La locura criminal de tus dirigentes... 

Les conquestes de Reus i Tarragona són una prova del nostre avançament gloriós. Si 

vols la pau vine a les nostres files. 

Full ciclostilat. 

 Firma:¡Viva España! 

 

5E.II-3342 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Ejército rojo de Cataluña... 

L’Exèrcit roig de Catalunya ajudat per les Brigades Internacionals, no ha pogut 

impedir que les nostres tropes conquistin tot Catalunya. Soldat roig no intentis oposar-

te al nostre pas. 

 Full ciclostilat 

 Firma: ‘Viva Franco! 

 

5E.II-3343 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano Rojo: 
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Catalunya parla ja d’entregar-se per boca del president del Parlament Casanovas. Es 

pot llegir en El Diluvio de Barcelona del dia 16 de novembre de 1938. Per què no 

t’entregues a la nostra generositat? 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Viva España! 

 

5E.II-3344 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Todos los niños madrileños abandonados... 

 A l’Espanya de Franco no hi ha nens abandonats, ni que passin gana i fred. 

 Recomana al milicià roig que es rendeixi i ho comprovi. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Arriba España! 

 

5E.II-3345 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 El Socialista del dia 19 de noviembre... 

 El Socialista diu que solament nosaltres podem elegir el nostre camí, etc. 

 Full ciclostilat 

 Firma:¡Arriba España! 

 

5E.II-3346 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Vuestros comisarios os dicen: 

Els vostres comissaris us diuen que el feixisme persegueix la Religió i que la 

República la protegeix. Que no teniu memòria? Pretenen fer creure tot per absurd que 

sigui. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Viva España! 

 

5E.II-3347 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Miliciano rojo: 

La retirada de les tropes republicanes a l’Ebre, segons els vostres comandaments és 

una maniobra estratègica; en castellà es diu desastre. Els recomana que es rendeixin. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Viva España! 

 

5E.II-3348 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Soldado rojo! 

Recomana que es passin a l’Espanya Nacional, com han fet els seus companys que van 

fugir a França. 

 Full ciclostilat. 

 Firma: `Viva España! 

 

5E.II-3349 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 
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 La Vanguardia de Barcelona del 20 de noviembre dice: 

La Vanguardia diu que el dia 21 de novembre es repartiran 10 grams d’arròs per 

habitant. Menjar 100 grams d’arròs cada quinze dies no és gaire felicitat. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Viva España! 

 

5E.II-3350 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Mapa d’España. 

Mapa d’Espanya amb les zones Nacional i Republicana, i la recomanació que es 

rendeixin. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Arriba España! 

 

5E.II-3351 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Milicianos! 

Recomana que es rendeixin, fent un paral.lelisme amb la paràbola del fill pròdig. 

 Full ciclostilat. 

 

5E.II-3352 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

El Frente Catalan ya no existe. Ya no teneis más ejército que el del Centro. 

 Recomana que es rendeixin. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡¡Pasate!! 

 

5E.II-3353 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Cruzar desde tus líneas a las nuestras... 

 Recomana creuar la línia per salvar la vida. 

 Full ciclostilat. 

 Firma:¡Arriba España! 

 

5E.II-3354 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡Miliciano! 

 Solament hi ha una Espanya, la que nosaltres representem. Rendeix-te. 

 Full ciclostilat. 

 

5E.II-3355 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 ¡¡Toda Cataluña es nuestra!! 

 La teva resistència augmentarà la teva responsabilitat, si és que no mors. 

 Full ciclostilat. 

 Firma: ¡Arriba España!! ¡¡Viva Franco!! 

 

5E.II-3356 
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 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Mapes d’Espanya. 

Quatre mapes d’Espanya amb diferents etapes de la guerra des de juliol de 1936 fins al 

front actual. Es demana el rendiment 

 Full ciclostilat. 

 Firma: Saludo a Franco. Arriba España. 

 

5E.II 3357 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

“Como son tratados en la España Nacional los niños llevados a las filas rojas por 

mandos sin corazón y hechos prisioneros por los soldados de Franco.” 

Els nens són reeducats patriòticament i instruïts en la pau i el treball. Dos fotografies. 

Full ciclostilat. 

 

5E.II-3358  

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Desprestigiado el sufragio popular… 

Frase de Franco on diu que la voluntat nacional es manifestarà a través dels òrgans 

tècnics i corporacions que representen el seu ideal. 

 Firma: ¡Arriba España! ¡Viva siempre España! 

 

5E.II-3359 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 No queremos una España vieja i maleada. 

Frase de Franco on diu que vol un Estat en el que la tradició s’enquadra en les formes 

noves que aporta la joventut d’avui i la de demà.  

 Firma: ¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! 

 

5E.II-3360 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Queremos en lugar de la Economía incoherente e irrresponsable del sistema 

capitalista… 

Frase de Fernández Cuesta, secretari general de FET i de les JONS, on diu que s’han 

de formar sindicats verticals i nacionals. Sindicats no exclusius d’obrers o de patrons 

sinó inspirats en la producció. 

Firma: ¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! 

 

5E.II-3361 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 L’Estat de l’Espanya Nova fomentarà i protegirà l’artesanat… 

És una forma de treball que s’aparta dels defectes de la concentració capitalista i dels 

vicis del gregarisme marxista, i és una garantia per al benestar de la persona humana. 

 Firma: ¡Visca Franco! ¡Arriba España! (sic). 

 

5E.II-3362 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Pagès!! 
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S’avisa que la guerra s’està acabant i que diguin als fills i amics milicians que es 

passin aviat a l’Espanya Nacional, on seran ben acollits. 

 

5E-.ll-3363 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Frase:  
S’han consumit totes les reserves de queviures i es pregunta de què viuran sinó 

s’entreguen a la clemència i a la generositat de Franco. 

 

5E.II-3364 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Si dejáramos a Cataluña abandonada a su suerte… 

Dos frases de Franco que fan referència a la unitat espanyola si s’abandona Catalunya 

i també que Catalunya s’enfonsaria per desorganització, per saqueig, per fam i per les 

lluites internes. 

 Firma: ¡Visca Franco! (sic) ¡Arriba España! 

 

5E.II-3365 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Llegais al término inevitable de la economia marxista: hambre, desorden, muchos 

billetes, altos salarios, nada que comprar con ellos… 

Pregunten sinó tenen ganes d’una altra cosa. Inviten als milicians a passar-se a les files 

nacionals on tindran ordre, pau, treball i pa. 

 

5E.II-3366 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 1. 

Assegurar la independència absoluta i la integritat total d’Espanya, etc. Dibuix de 

soldats estrangers. 

 Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3367 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 2. 

Alliberar del nostre territori les forces militars estrangeres que l’han envaït, etc. Dibuix 

d’un soldat donant un cop de peu des del mapa d’Espanya. 

Full de forma circular. 

Firma: Comisariado 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3368 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 3. 

Lluitar per la República Democràtica que privi el desenvolupament de les bases del 

feixisme i garanteixi els avançaments polítics i socials, etc. Dibuix de l’escut 

d’Espanya, unes balances, la bandera espanyola i una fulla de llorer. 

Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 
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5E.II-3369 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 4. 

L’estructura jurídica i social de la República serà obra de la voluntat nacional, etc. 

Dibuix d’una urna i una mà dipositant una papereta de vot, i una fesomia femenina. 

Full de forma circular. 

Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3370 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 5.  

Respecte a les llibertats regionals sense detriment de la unitat espanyola, etc. Dibuix 

de banderes regionals i una cadena oberta. 

Full de forma circular. 

Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3371 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 6. 

L’Estat garantirà la plenitud dels drets del ciutadà en la vida civil i social, la llibertat 

de consciència i el lliure exercici de creences i pràctiques religioses, etc. Dibuix d’una 

església i llibres oberts. 

Full de forma circular. 

Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3372 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 7. 

L’Estat Espanyol garantirà la propietat legal i legítimament adquirida, etc. Dibuix d’un 

treballador i una parella de vells. 

 Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3373 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 8. 

Reforma agrària que liquidi la aristocràtica propietat semi-feudal que ha obstaculitzat 

el desenvolupament del país, etc. Dibuix d’un pagès i altra gent treballant al camp. 

 Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3374 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 9. 

L’Estat garantirà els drets del treballador a través d’una legislació social avançada, etc. 

Dibuix d’una família menjant a la taula del menjador. 

 Full de forma circular. 
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 Firma: Comisariado. 224. Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3375 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 10. 

L’Estat es preocuparà del millorament cultural, físic i moral de la raça, etc. Dibuix 

d’un atleta corrent i un llibre. 

 Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado. 224. Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3376 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 11. 

L’Exèrcit Espanyol estarà al servei de la nació i per sobre dels partits, etc. Dibuix d’un 

soldat amb la baioneta calada i armes de guerra. 

 Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3377 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 12. 

L’Estat Espanyol es reafirma en la doctrina constitucional de renuncia a la guerra com 

a instrument de política nacional. Dibuix d’una cara femenina i un colom amb una 

branca de llorer al bec. 

 Full de forma circular. 

 Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3378 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

 Nuestros fines de guerra. 13. 

Amnistia per a tots els espanyols que vulguin cooperar a la reconstrucció i 

engrandiment d’Espanya. Dibuix d’una porta de presó, un pic, una roda, un llibre, etc. 

Full de forma circular. 

Firma: Comisariado. 224 Brigada. 60 División. 

 

5E.II-3379 

 Sense data. [1936.07 a 1939.01] 

Frase: 

“Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos. Paz y amor entre los españoles; libertad y 

fraternidad exentos de libertinaje y tiranías”. 

Firma: Franco. 


