
i va haver una tira-
llonga de periodistes i
de capçaleres de
premsa en català que

van fer eclosió durant la Segona
República. Eren diaris nacio-
nals, esportius, satírics, setma-
naris culturals, de tall modern i
desacomplexat, on escrivien les
millors plomes del país, on el pe-
riodisme català va viure l’època
d’or. Periodistes i diaris cata-
lans van fregar aquells anys la
plena normalitat. A les pàgines
del diari La Publicitat, principal
òrgan del catalanisme intel·lec-
tual, es podien trobar Pompeu
Fabra, Carles Riba, Josep Pla,
Carles Sentís, J.V. Foix, Antoni
Rovira i Virgili, Ferran Soldevi-
la o Josep Maria de Sagarra.

Però això no quedava aquí. Al
setmanari Mirador es podia lle-
gir la secció L’Aperitiu de Sagar-
ra, els reportatges de Josep Ma-
ria Planes, Andreu Avel·lí Artís,
Jaume Passarell o Carles Sen-
tís; les crítiques d’espectacles
de C.A. Jordana o Sebastià
Gasch, o els articles especials de
Gaziel, Eugeni Xammar, Mar-
cel·lí Domingo i Rovira i Virgili.
Fundat per Amadeu Hurtado i
dirigit per Manuel Brunet i Just
Cabot (aquest, que havia estat
redactor en cap a La Publicitat,
n’era l’ànima), Mirador va tenir
una clara vocació europea.

Tot i que els tiratges eren do-
minats pel castellà (La Van-
guardia, El Día Gráfico, El No-
ticiero Universal o El Diluvio),
la premsa en català agafava
embranzida. També la premsa
local i comarcal, com mostra
la llista inacabable de capçale-
res que recullen Joan Torrent i

Rafael Tasis a Història de la
premsa catalana. N’hi ha,
com L’Autonomista, diari
gironí republicà federalis-
ta, que amb l’empenta
de la Segona República

es catalanitzen com-
pletament.

Malgrat la con-
vulsió de l’època,
la forta tradició

satírica de la premsa ca-
talana –amb exponents

H com L’Esquella de la Torratxa
(dirigida per Lluís Capdevila)–
va continuar als anys trenta,
amb l’aparició d’El Be Negre.
Aquest va ser un emblemàtic
setmanari satíric comandat per
Planes, que el 1934 escriuria a
La Publicitat una sèrie de repor-
tatges d’investigació, “Els gàngs-
ters de Barcelona” i “L’organit-
zació de l’anarquisme a Catalu-
nya i a Espanya”, on denunciava
la criminalitat d’alguns ele-
ments de la FAI. A més, El Be
Negre tenia una important nò-
mina de dibuixants, que és l’al-
tre col·lectiu que patirà de valent
la repressió franquista. Van di-
buixar per aquest setmanari Àn-
gel Ferran (que n’era redactor
principal), Avel·lí Artís-Gener,
Valentí Castanys, Joan Cortès
o Feliu Elies Apa.

Si en lloc de la ironia, la mor-
dacitat i la mala bava abocades
a cabassos a El Be Negre, prefe-
rien estar al cas dels esports, po-
dien triar i remenar entre una
bona renglera de diaris espor-
tius en català. Entre aquests,
La Rambla, el diari fundat per
Josep Sunyol (el president del
Barça afusellat), que lluïa el
subtítol republicà i de plena mo-
dernitat “Esport i ciutadania”.
Una prova més que esport, cul-
tura i modernitat aleshores no
anaven renyits la donava el pe-
riodista i poeta Carles Sindreu a
les pàgines de L’Esport Català,
on va publicar un seguit de cal-
ligrames sobre el tennis.

Un altre cul d’en Jaumet, so-
bretot pel que fa al periodisme
d’investigació, va ser Irene Polo,
una dona pionera que va fer re-
portatges de denúncia social i
d’alerta política a Imatges, La
Humanitat, La Rambla, L’Opi-
nió, L’Instant i Última Hora. A
aquest nom cal afegir-hi el de
María Luz Morales, una perio-
dista gallega instal·lada a Barce-
lona que durant la guerra va ser
directora de La Vanguardia,
aleshores decomissada. Abans
ja havia fet trajectòria en aquest
mateix diari i a El Sol. Alguns
d’aquests noms s’han recuperat
d’una manera engrunada grà-

cies als llibres que recullen els
seus articles, cartes o memò-
ries. Alguns són una lliçó ma-
gistral d’estil o del que ara en
diuen periodisme compromès.
És el cas d’Eugeni Xammar,
Irene Polo, Just Cabot, Domè-
nec de Bellmunt, Paco Madrid i
Josep Maria Planes, dels quals

es pot trobar “obra” publicada.
Amb la guerra, moltes capça-

leres són confiscades per comu-
nistes i anarquistes i algunes
tanquen. Amb la dictadura, la
premsa en català queda prohibi-
da i, llevat d’intents de reapari-
ció a l’exili (com L’Humanitat,
l’òrgan d’ERC, després dirigit

La premsa esb
El franquisme va esclafar qualsevol rastre
del periodisme català d’or: una rastellera
de firmes i de capçaleres dels anys trenta
que la guerra i la dictadura van silenciar

L’inici de la dictadura
Capítol 92
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per Emili Vigo), això significarà
el seu escapçament, sense solu-
ció de continuïtat en la tradició
periodística. La Veu, La Publici-
tat, L’Opinió, La Nau, El Matí,
L’Esquella de la Torratxa i
tants d’altres quedaran sepul-
tats en el temps. Més o menys
com els professionals. Planes és

assassinat el juliol del 1936 per
escamots de la FAI. Just Cabot,
com molts altres periodistes,
marxa a l’exili, i en no poder es-
criure en llibertat en català, op-
ta pel silenci. Irene Polo, exilia-
da a Buenos Aires, se suïcida el
1942. María Luz Morales pateix
la presó i tornarà a fer de perio-

dista sota pseudònim. Alguns,
com Sentís o Pla, s’adapten ini-
cialment al franquisme. Però la
majoria de noms formen la tris-
ta alineació titular d’un magní-
fic periodisme silenciat que no-
més el compromís d’alguns edi-
tors –intrèpids i audaços– i de
nous lectors ha tret de l’oblit. ■

borrada

Periodisme d’or. Una mostra d’algunes
capçaleres catalanes d’abans de la dictadura
franquista. La resta són imatges de periodistes
que van brillar durant els anys trenta. A
l’esquerra, Irene Polo amb Buster Keaton,
i una coneguda imatge de Just Cabot.
A la dreta, de dalt a baix, Josep Maria
Planes, Lluís Capdevila, María Luz Morales
i Emili Vigo ■ ARXIU

‘Diari d’una ocupació’ descriu el final de l’ofensiva militar franquista a Catalunya i l’inici
de la repressió de la dictadura. La sèrie, que es publicarà fins a l’1 d’abril, està assessorada
per l’historiador Joan Villarroya i coordinada per Jordi Grau

PRÒXIM CAPÍTOL:

“Con la pata quebrada y en casa”
Anna Ballbona
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ugeni Xammar és un dels més grans periodistes cata-
lans. Una figura carregada d’esperit crític, d’intel·li-
gència, estil, modernitat i arrelament al país que va
viure les contradiccions de la Guerra Civil i la dictadu-

ra franquista. Amb la guerra, la FAI es va presentar a casa se-
va a l’Ametlla del Vallès. Després, la Gestapo li va trepitjar els
talons a Alemanya i el franquisme li va confiscar tots els béns i
va ordenar el seu “estranyament perpetu del territori nacio-
nal per roig i catalanista”. No va recuperar casa seva fins al cap
d’anys. Durant el franquisme, Xammar va viure de fer de tra-
ductor per a organismes internacionals i va continuar voltant
pel món (París, Ginebra –on s’instal·laria–, Washington, Nova
York...). Acabada la Guerra Civil i afermada la dictadura, la
censura i la impossibilitat d’escriure en català, el periodista
“pugilístic” –com el qualifica Quim Monzó– es va imposar el si-
lenci i el va reclamar als altres: va llançar atzagaiades contra el
que ell anomenava els “destinataris”, escriptors i periodistes
que s’havien quedat a Catalunya i feien la viu-viu escrivint en
castellà sota el jou franquista. Una de les seves víctimes predi-
lectes seria Carles Sentís. Més endavant, i a petició d’amics, va

escriure alguns articles on va continuar mostrant un esperit
crític infranquejable i la seva independència de pensament,
disparant, per exemple, contra el caràcter pla i simple de
l’oposició al franquisme, bàsicament de tall marxista.

Nascut a Barcelona el 1888 i mort a l’Ametlla el 1973, cata-
lanista i fidel a les institucions del país, liberal i humorista,
Xammar va ser un periodista brillant i agut, que va escriure a
La Tralla, El Poble Català, Iberia, El Be Negre, La Publicitat,
La Veu de Catalunya, l’Heraldo de Madrid, Ahora i El Día
Gráfico, entre d’altres, a més de diversos diaris sud-ameri-
cans. A Londres va fer de corresponsal per El Día Gráfico i La
Publicidad per narrar la Primera Guerra Mundial, i als anys
vint i trenta va fer les seves cèlebres cròniques des de Berlín.
Els seus articles es poden trobar aplegats a Periodisme, L’ou
de la serp i Crónicas desde Berlín, i també hi ha un volum de
Cartes a Josep Pla. Les seves memòries dictades, sota l’impuls
del seu amic Josep Badia i en els últims anys de la seva vida,
retornat a l’Ametlla, van formar el llibre Seixanta anys
d’anar pel món. El seu biògraf, Quim Torra, va publicar fa uns
anys Periodisme? Permetin! La vida i els articles d’Eugeni
Xammar. Aquest any es recorda la seva figura amb l’Any
Xammar, a iniciativa de l’Ajuntament de l’Ametlla, i es fan di-
verses activitats per difondre’l, la darrera de les quals serà una
exposició al Palau Robert. La bibliografia xammariana s’am-
pliarà amb un volum que aplegarà el seu epistolari.

E

Periodista crític,
modern, català
i cosmopolita

Eugeni Xammar, periodista, que va morir a l’Ametlla del Vallès
el 1973 ■ ARXIU JOSEP BADIA / AJUNTAMENT L’AMETLLA DEL VALLÈS




