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L’estudi analitza el flux d’originals que hi va haver durant el 1910 i el 1911 entre el
diari El Poble Català (1904-1918), la revista Catalanitat (1910-1911) i el setmanari
Ciutadania (1911). La relació que existeix entre aquestes publicacions ve determinada,
entre d’altres factors, per l’afinitat ideològica que professaven un grup de joves
catalanistes, d’esquerres i republicans de la ciutat de Girona amb la redacció de El
Poble Català.
Encapçalats per Miquel de Palol (1885-1965) aquests intel·lectuals van crear el periòdic
Catalanitat. Amb aquesta acció periodística els gironins van entrar a formar part de la
tradició catalanista i republicana que emmarquem dins del Centre Nacionalista
Republicà establert ja en aquell moment a la ciutat de Girona.
En el primer número de la revista ja queda palesa aquesta ideologia: «Som nacionalistes
republicans. Ens diríem solament catalanistes si no fos una necessitat imperiosa avui el
decantar les simpaties a la intervenció en l’Estat constituint per defensar un sobirania
popular i pura. I per sobre de tot si no reclaméssim les nostres forces en l’ordre social i
en totes les derivacions del problema plantejat en aquell, les llibertats i els drets dels
individus». Les relacions amb El Poble Català van ser fluides ja des d’un bon principi
aquest reprodueix part de l’article anteriorment esmentat. Catalanitat, per la seva part,
també reprodueix articles del diari barceloní.
Arran de la creació de la Unió Federal Nacionalista Republicana el diari gironí anuncia
als seus lectors la fusió amb el també diari republicà Ciudadanía (1910-1911). Aquest
setmanari dirigit per Prudenci Bertrana va ser el representant de la Lliga Republicana a
Girona i anava dirigit principalment als obrers de la ciutat.
La nova publicació, Ciutadania, escrita en català, també va rebre seguiment per part de
El Poble Català, reproduint així a les seves pàgines alguns dels articles més rellevants.
La direcció del nou setmanari va ser assumida per Bertrana i va tenir una duració de dos
mesos. Ciutadania es va presentar amb aquestes paraules davant dels seus lectors: Les
dues redaccions juntes i confoses en un mateix entusiasme poden fer la tasca bona,
noble i desinteressada.
Amb aquesta recerca s’ha determinat que l’intercanvi d’originals entre aquestes
publicacions va ajudar a forjar una xarxa solvent entre els intel·lectuals que defensaven
una mateixa idea política arreu del territori català.

