El document del mes de setembre de l’AMR
Un diari oblidat

número 09/2016

L'únic número d'El Defensor de Portbou

Dades arxivístiques

CAT AMR 13.12. Carles Pàramo Ponsetí, Hemeroteca, El Defensor, Portbou, núm. 1, 1 de juny de
1916.

Història arxivística
El diari forma part de la documentació personal del polític rosinc Carles Pàramo Ponsetí,
que va ingressar el seu fons a l'Arxiu Municipal el 10 de gener de 2013. Tot i que
anteriorment ja havia fet arribar algun document solt. Hi ha documentació de caràcter
polític, associatiu, publicitari i de caràcter festiu, així com algunes publicacions
periòdiques i llibres. L'any 2015 també va donar un seguit de documents sobre el
carnaval i altres festivitats locals en les quals participava de l'organització. No es
descarten més ingressos que completin el fons de l'alcalde de Roses entre 1993 i 2007 i
2011-2013, diputat provincial entre 1991 i 1999, així com president de la Diputació de
Girona entre 1999 i 2007 i diputat al Congrés dels Diputats entre 2011 i 2015.
Contingut
L'exemplar publicat el divendres 1 de juny de 1916 de la capçalera d'El Defensor seria el
primer i últim d'aquesta aventura periodística portbouenca. És l'únic exemplar conservat
que es coneix després d'haver fet una cerca a les hemeroteques del país. Era la
continuació d'un altre setmanari iniciat el febrer d'aquell mateix any a Portbou i que tenia
per títol La Voz del Pueblo, del qual només se'n conserva el darrer número, el 9 del mes
d'abril de 1916, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. L'aparició de La Voz havia
sorgit com a resposta d'una publicació monàrquica anomenada El Duende, que havia
desaparegut el mes de març.
La capçalera, igual que la seva predecessora, era l'òrgan de propaganda de la secció
local de la Unió Federal Nacionalista Republicana. Pretenia ésser una publicació auxiliar
del setmanari l'Empordà Federal iniciat l'any 1911. No se sap perquè van canviar el nom
de la publicació ni perquè la seva seu va canviar del carrer Cervera, 12 al carrer de la
Unió, 2. El principal impulsor de l'edició era Martí Inglés Folch (1862-1928), portbouenc
d'adopció i diputat de la Mancomunitat de Catalunya.
Les columnes publicades en aquest primer exemplar eren una exaltació als valors
republicans i a la defensa d'aquests. Una bona prova n'és aquest fragment de l'editorial
signat per la redacció: "Eso sí, no consentiremos, mejor dicho, atacaremos sin tregua ni
descanso, a todos los hombres que llamándose republicanos favorezcan directa o
indirectamente a los representates de la Monarquía".
Al llarg de les quatre pàgines del periòdic hi ha cabuda per articles d'opinió política,
notícies de caràcter local, ressenyes d'actes socials i fins i tot de poesia. S'ha de
destacar un article de Carles Rahola titulat "Al començar" en el qual felicita a Martí Inglès
i fa una exhaltació clarament francofílica en plena Primera Guerra Mundial. Un d'un tal
Keller, potser el mateix Inglès, que parla de la poca organització dels republicans en
molts nuclis empordanesos. En el camp de la literatura hi ha l'aportació del republicà
il·licità Federico López Ayllón amb la poesia "Paisaje".

Detall del final de l'article de Carles Rahola

La impressió d'El Defensor es va dur a terme a la Impremta de J. Serra de Figueres,
situada al carrer Caamaño, 21 i Monturiol, 22.

Detall del títol de la capçalera amb un marcat caràcter noucentista
Context històric
La publicació d'El Defensor no es pot entendre sense la gran tradició republicana de la
comarca, que necessitava d'eines, com la premsa, per la difusió de la seva ideologia i
l'enfortiment de l'organització dels republicans empordanesos. Com l'Empordà Federal,
actiu en tres etapes de 1911 fins a 1938, El Defensor tenia una visió catalanista
progressita, que entroncava amb l'ideari i els valors del republicanisme d'arrel federal.
Eren els òrgans de la Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR). La majoria de
col·laboradors provenien de la petita burgesia comercial, que tenien un interès creixent
per la política i el periodisme.
La publicació d'El Defensor va coincidir amb la desfeta electoral a les legislatives del
mes d'abril de 1916. A conseqüència d'aquest fet gairebé tots els membres van passar
un any després al Partit Republicà Català fundat el 1917.
El seu editor, Martí Inglès Folch (Vilaverd -Conca de Barberà-, 1862- Portbou -Alt
Empordà-, 1928) es va instal·lar l'any 1891 a la població fronterera per raons comercials.
Fou tinent d'alcalde entre 1895-1897 i membre de la lògia maçònica El Progreso
Portbouense (1891-1897). No seria, però, fins l'any 1911 que seria escollit com a diputat
provincial per Figueres. L'any 1913 revalidaria la victòria i el 1914 va formar part de
l'Assemblea i del primer Consell execitiu de la Mancomunitat de Catalunya. Des de la
seva posició va treballar per millorar les infraestructures de la comarca amb projectes
com la carretera entre Portbou i Cervera, la bilbioteca de Figueres o l'extensió de la
xarxa telefònica arreu del districte.
A les pàgines de l'Empordà Federal del 10 de juny de 1916, nou dies després de la
publicació del primer número de la capçalera portbouenca, va sortir un article de la
redacció d'El Defensor comunicant als seus lectors que no en tornarien a editar cap més
exemplar, ja que "ambos [El Defensor i l'Empordà Federal] sustentan y defienden el
mismo credo político e intereses de distrito, hemos creído oportuno, para alejar toda
clase de recelos y suspicacias, suspender la publicación de aquel, mientras las
necesidades no exijan su nueva aparición, que sería siempre en concepto de auxiliar de
Empordà, a quien, por su autoridad y prestigios consideramos el órgano oficial del

distrito". L'article acabava amb unes paraules d'agraïment de la redacció de l'Empordà
Federal: "Sense deixar d'agraïr les paraules d'elogi que'ns dediquen els bons amics de
Port-bou, lamentem la seva decisió que priva a la causa republicana d'un ardit
propagandista. No cal dir que les nostres columnes están a la seva disposició, com
sempre".
Més informació
UFNR: https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Federal_Nacionalista_Republicana
Empordà Federal: https://ca.wikipedia.org/wiki/Empord%C3%A0_Federal
Fitxa de Martí Inglès Folch: http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/ingl
%C3%A8s-i-folch-mart%C3%AD

