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Josep Escuder, amb la foto d’Andreu Nin al costat, en el judici contra el POUM del 1938

SP

Fotomuntage amb la imatge i la signatura d’Escuder
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Josep Escuder,
un català infatigable

X E V I C A M P R U B Í

Escuder va emigrar
als 22 anys als EUA,
on va aprendre l’ofici
de periodista i
compaginador. Als
anys trenta
modernitzaria la
premsa a ‘Última
Hora’ i ‘La Batalla’.
L’article es
complementa amb la
crítica del llibre de la
històrica militant del
POUM, Otília Castellví
i un altre d’Irene Polo
(pàg. XIII), companya
a ‘Última Hora’

A
mb aspecte cansat,
pels volts de dos
quarts d’onze del
matí de l’11 d’octu-
bre del 1938, Josep

Escuder compareix davant el
Tribunal Especial d’Espionat-
ge i Alta Traïció, òrgan acabat
de crear pel govern de la Re-
pública per jutjar l’actuació
del POUM durant els anome-
nats Fets de Maig. Sobre Josep
Escuder, com a director tèc-
nic del diari La Batalla, pesa el
càrrec d’haver instigat la re-
volta dels obrers a través de
les planes d’aquesta publica-
ció. A prop seu, dipositat so-
bre el banc dels acusats, un
retrat d’Andreu Nin serveix
per recordar al tribunal que,
el que havia estat secretari
polític del POUM, resta enca-
ra desaparegut. Josep Escu-
der, empal·lidit per la fatiga
però amb la correcció d’un
home amant del bon vestir, es
disposa a contestar les pre-
guntes del tribunal. “Té la
bondat de dir-me la missió
que tenia a La Batalla?”, pre-
gunta Josep Gomis, el fiscal.
“El meu càrrec era –respon
Escuder– el de reorganitzar
tot el diari en el seu aspecte
tècnic, que no es perdessin
correus, que la presentació
fos més viva, més moderna.
Vaig organitzar el treball
perquè els redactors pogues-
sin fer més feina pràctica. A
mi em donaven totes les cò-
pies, el material i jo ho envi-
ava a la impremta. A les nits
em quedava allà fins que es
tancava el diari perquè no es
perdés el correu. Jo vigilava
que cada pàgina tingués la
presentació, les fotografies,
l’interès, en fi, que tot diari
ha de tenir”.

Josep Escuder està empre-
sonat des del 16 de juny del
1937, dia en què La Batalla,
òrgan central del Partit Obrer
d’Unificació Marxista, va ser
clausurada per ordre del go-
vern de la República. Escuder
va ser arrestat en el lloc on,
d’alguna manera, tenia la
trinxera des de la qual lluitava

contra el feixisme: la redacció
del diari. Des de poc després
d’iniciada la guerra La Batalla
sortia cada matí d’un local si-
tuat en un estret i ombrívol
carrer de Ciutat Vella, el de
Banys Nous. Aquell 16 de juny,
però, tot s’havia girat contra el
POUM i els seus militants.
Andreu Nin va ser apresat i

ningú del seu entorn proper
en va saber mai més res. El
POUM, acusat d’estar sota les
ordres de Franco i d’haver
traït la República, va ser su-
primit. Per aquesta raó, pas-
sats ja uns mesos, Josep Escu-
der intenta defensar-se davant
el tribunal que el jutja. Però,
qui era i d’on venia aquest
home? Com va esdevenir pe-
riodista? Per esbrinar-ho se-
guim-li les passes des de bon
principi.

EL JOVE ESCUDER ALS EUA
Josep Escuder i Pobés va néi-
xer a Barcelona el 18 de juliol
del 1903. De la seva infantesa
poca cosa en sabem, només
que provenia d’una família
que es dedicava a vendre cafè
i que una afecció primerenca
per la pintura el va portar a
estudiar a l’Acadèmia de Be-
lles Arts. El jove Escuder devia
ser un noi amant de la lliber-
tat i, per això, l’any 1925,
cansat de suportar la situació
imposada per la dictadura de
Primo de Rivera, va decidir
provar sort als Estats Units.
Tenia, aleshores, 22 anys.

A Nova York va conèixer
América González, una estu-
diant de Florida, amb la qual
més tard es casaria. América, o
Skippy, com l’anomenava ell,
era filla d’un cubà propietari
de La Prensa, un diari novaior-
quès escrit en castellà. Josep
Escuder hi va entrar a treba-
llar l’any 1927 i, ben aviat, hi
va posar en pràctica la tècnica
del rotogravat. Aquell, proba-
blement, va ser l’any del seu
inici en el món del periodis-
me.

Dos anys després la deessa

Fortuna va començar a acaro-
nar les galtes d’aquest intrè-
pid català. Així, Josep Escuder
va trobar feina al New York
World, el prestigiós diari les
brides del qual Joseph Pulitzer
havia agafat l’any 1883. Més
tard, Escuder treballaria per la
North America Newspaper
Alliance fent articles destinats
a Amèrica del Sud. D’aquesta
forma, va aprendre a fer peri-
odisme en el modern estil
americà; estil que ben aviat
portaria cap a Catalunya.

En efecte, la tardor de 1935,
acompanyat per la seva dona,
va tornar a Barcelona. En
principi havia vingut per estar
al costat de la seva mare, que
estava molt malalta, però, ben
aviat, la necessitat de trobar
feina es va fer evident. Per les
memòries de Víctor Alba sa-
bem que als Estats Units Josep
Escuder havia conegut gent
trotskista, de manera que algú
li devia aconsellar dirigir-se a
Andreu Nin qui, per la seva
banda, el va presentar a Narcís
Molins i Fàbrega, home bon
coneixedor de la premsa bar-
celonina. Així, Josep Escuder
va convertir-se en el cap de
redacció d’Última Hora, un di-
ari que acabava de sortir.

El primer número d’Última
Hora va aparèixer el 18 d’oc-
tubre de 1935. Es tractava
d’un diari de tarda vinculat a
ERC. La tesi doctoral del pro-
fessor d’història del periodis-
me Enric Marín recull els trets
essencials d’Última Hora i des-
taca l’aportació que hi va fer
Josep Escuder. “Aquest diari
marca una fita dins la història
de la premsa catalana. És el
signe més evident de la síntesi
d’avantguardisme i tradició
periodística autòctona que
s’estava produint en els anys
del cicle republicà. Els criteris
de compaginació introduïts a
Última Hora per Josep Escuder,
que s’inspirà en les innovaci-
ons de la premsa dels Estats
Units, varen suposar una veri-
table revolució en la premsa
catalana”.

A la redacció d’Última Hora,
situada a la ronda Universitat,
Escuder va coincidir amb gran
part de l’elit periodística del
moment, entre la qual hi ha-
via Josep Maria Lladó i Irene
Polo. Anys més tard, Andreu
Avel·lí Artís, més conegut com
a Sempronio, recordava en un
article la forma de ser i de
treballar de qui havia estat el
seu cap de redacció. “La seva
influència fou decisiva en la
transformació, en la moder-
nització de tota la premsa lo-
cal, la catalana i la castellana,
que aleshores obeïa a cànons
tradicionals i rudimentaris.
Última Hora, el diari de l’Escu-
der, significà una manera no-
va d’enfocar el periodisme.
Josep Escuder tenia tota l’apa-
rença d’un senyoret; pels ta-
llers es movia sempre en mà-
nigues de camisa i armilla i
amb un cigar havà entre els
dits.”

Tot i així, Josep Escuder no
devia estar gaire a gust a Bar-
celona ja que vuit mesos des-
prés, potser per no perdre


