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Una tesi doctoral sobre un dels millors setmanaris catalans

Aquell ‘Mirador’ que
ens emmiralla

É
J o s e p F a u l í

s un dels noms mítics
de la premsa catalana:
Mirador. Es va publicar
entre el 1929 i el 1937.
Fa molt de temps, per
tant, i per això ha po-

gut rebre atencions i dedicacions varia-
des, però fins ara mateix no ha comptat
amb una tesi doctoral. Que aquesta
existeixi és un acte de simple normali-
tat, mentre que la anormalitat, segura-
ment, és que hagi trigat tant a existir. I
parlo d’anormalitat –ben explicable,
com sabem, per tantes causes– perquè
Mirador és un nom major de la premsa
catalana.

L’autor de la tesi –el nou doctor Car-
les Singla– ha tingut l’encert sempre
difícil del títol, un títol que és una defi-
nició i tota una història: Un model de pe-
riòdic al servei d’una idea de país. A partir
d’aquí i només amb això, ja sabem el
més definidor de Mirador, que va ser una
publicació de les que no poden deixar
indiferent. Entre el model i el servei, des-
prés del sedàs de la història, el setmanari
resta ben definit, perquè sabem que
aquella galeria d’il·lustres periodistes,
sovint desenfadats i eternament cosmo-
polites, tenien un nord i no pasaven per
la vida sense deixar empremta.

Des de L’Esquella de la Torratxa, publi-
cada a cavall dels segles XIX i XX, fins a
El Temps, iniciat el XX i que encara es
publica en el XXI, sempre –o gairebé
sempre– hem tingut setmanaris que ens
han fet bona companyia. En aquest
context no pretenc establir cap ràn-
quing inútil, però no em sé estar de dir
que el cas de Mirador és, si més no, un
dels més excepcionals. Amb una història
molt més curta que la dels altres dos

esmentats, va ser protagonista d’una
presència periodística molt destacada,
amb èxits i reconeixements de tota me-
na: èxits i reconeixements, cuito a pre-
cisar, ben merescuts i, a la vegada, molt
ben assumits per la publicació i per la
nostra societat il·lustrada en general.

Mirador va ser fruit de la intensa via
pública d’Amadeu Hurtado (1875-1950),
un nét del qual va assistir a la lectura de
la tesi de Singla. El mateix clima de civi-
litat i catalanitat que va envoltar la vida
d’aquest jurista va dominar al setmanari,
en relació amb el qual, però, com el ma-
teix Singla subratlla, l’intervencionisme
empresarial no va anar més enllà d’asse-
gurar-ne la fidelitat i la continuïtat. La
vida, però, no va ser fàcil per al setma-
nari, com no ho va ser per a cap empresa
de la seva època. Gràcies a l’èxit i a la
importància va tenir, però, al darrere,
una llarga estela, de la qual recordo
quatre fases diferents i destacades.

Mirador va ser una de les publicacions
requisades el 1936. No va morir, però, de
cop: va continuar amb el mateix nom i
sota les noves condicions, però aquella
va ser una continuació artificial; també
com en altres publicacions, la mort real
d’aquesta es produeix el mateix 1936.
Conserva el nom fins al 1937, però
aquella fase és una altra cosa que de-
mostra, si més no, que el Mirador de debò
no era possible en aquelles noves cir-
cumstàncies: ni el model de periòdic ni la
idea de país hi tenien sentit.

Després d’aquesta fase confusionària,
el 1938, amb el nom de Meridià es pu-
blica un setmanari que, amb totes les
reserves del cas, es pot considerar conti-
nuador de Mirador. Va ser una publicació
destacada, lògicament del tot incardi-

nada en les circumstàncies excepcionals
del moment. En aquest cas, però, gràcies
al canvi de nom, no és possible cap me-
na de confusió amb el Mirador autèntic
(1929-36).

El setmanari, però, havia deixat un
gran record i la gent que el feia, tot i que
baquetejada per la història, continua
actuant fins on els temps ho permetien.
Molts dels redactors i col·laboradors es
van retrobar a Destino, setmanari en cas-
tellà creat per Josep Vergés, que va he-
retar moltes coses de Mirador; alguns
dels protagonistes, però encara més el
doble delit de la modernitat i del cos-
mopolitisme. Fins i tot algunes iniciati-
ves socials del setmanari en llengua cas-
tellana recordaven les del publicat en
llengua catalana. Destino va ser un set-
manari de vida llarga i accidentada, pe-
rò, en el millor de la seva història, s’hi
troben engrunes de l’esperit i de les
ambicions de Mirador: ho explico no pas

com a mèrit del setmanari de Vergés,
sinó com una victòria més –pòstuma en
aquest cas– del setmanari que va posar
en marxa Amadeu Hurtado.

Hi ha encara una altra fase de Mirador,
aquesta vegada amb el seu
nom. En la dècada dels 60 del
segle pasat, a l’exili van sortir
tres números –un de doble–
d’un nou Mirador: va aparèi-
xer amb una certa força, però
es va diluir aviat. Més exigent
que moltes publicacions d’e-
xili, per falta de continuïtat,
ha restat com una anècdota.
Aquella revista, que ja no era
un setmanari, es presentava
com a aspirant a ser la publi-
cació setmanal que es llegiria
a Catalunya un cop recon-
querides les llibertats. En ai-
xò, també, la tradicional am-
bició de la publicació anava
més enllà de la realitat, però
aquells tres-quatre números
palesaven, 30 anys després,
que Mirador continuava ins-
pirant respecte i, fins i tot,
una mica de devoció. La veri-
tat, però, és que les circums-
tàncies no eren idònies ni per
al model de periòdic que encar-
nava ni per a la idea de país
que propugnava.

Gràcies a Carles Singla i a la seva tesi,
que ha dirigit Josep Maria Casasús, te-
nim una gran imatge de Mirador que, per
les característiques i la rellevància de la
publicació, és, en bona part, testimoni i
retrat d’una època. Una comissió presi-
dida per Jaume Guillamet va atorgar al
treball, per unanimitat, la màxima qua-
lificació. Mirar i remirar Mirador –lle-
gir-lo i rellegir-lo– és reviure una histò-
ria triomfant i frustrada. Tot i el pas del
temps, no és enfrontar-se amb una his-
tòria llunyana, sinó amb uns anhels
encara vius i no sempre satisfets. En una
certa mesura, encara ens hi veiem, en les
pàgines de Mirador: perquè en moltes
coses s’avançava a la seva època i perquè
la construcció de país que propugnava el
setmanari encara no s’ha acabat. Aque-
lla lluita i aquelles aspiracions encara
són les nostres. I Carles Singla ens hi ha
apropat més i millor. Perquè ens hi pu-
guen emmirallar, també, més i millor.

Més immigració
J o s e p H u g u e t

C
omença aquest semestre amb
dues iniciatives dels principals
líders de la Internacional de la
qual és vicepresident Duran

Lleida: Berlusconi anunciant des de la
presidència europea la prioritat del
tema immigratori i Aznar fent aprovar
l’enèsima llei d’estrangeria. Aquests
representants de la dreta, ben connec-
tats amb aquells sectors de la patronal
que reclamen més mà d’obra d’impor-
tació per rebentar els salaris i, en al-
guns casos, per especular amb mà
d’obra clandestina, després fan de la
demagògia antiimmigratòria el gran
atot per al seu creixement electoral.
Cosa que hom comprovà a Catalunya,
on el PP va créixer en vots en àrees
conflictives de nova immigració. Per
això cal insistint en un programa re-
publicà d’immigració.

La Unió Europea com a espai que
garanteix la lliure circulació ha de
tendir a confluir en les polítiques
d’accés a la ciutadania per part dels no
comunitaris i en la política de regula-
ció de fluxos. Mentrestant, és l’Estat
qui té les competències en matèria
d’immigració, política de fronteres,
control de fluxos migratoris, fixació
dels contingents, primeres polítiques
d’acollida, relacions oficials amb les
confessions religioses. Aquestes com-
petències les utilitza malament: ni le-
gisla adequadament ni aplica la llei, i
no vol traspassar responsabilitats, i és,
en canvi, l’administració local i auto-
nòmica que afronta dia a dia l’acollida
i la integració dels nouvinguts. La po-
lítica de l’Estat mostra:

a) La inutilitat de la llei orgànica so-
bre els drets i llibertats dels estrangers

a Espanya i la seva integració social, i
també de la seva aplicació a l’hora de
regular fluxos migratoris.

b) La caòtica –i sovint perversa: bit-
llets pagats des del sud– gestió dels
fluxos interns entre comunitats autò-
nomes de persones immigrants extra-
comunitàries.

c) La manca d’agilitat de la Delegació
del govern central en la gestió dels
permisos de treball o de residència d’a-
quelles persones immigrants disposa-
des a treballar i en les demandes de mà
d’obra de l’empresariat.

d) La deficiència en la inspecció als
empresaris que utilitzen treballadors
immigrants en situació irregular i en la
persecució legal dels prestamistes i de
les xarxes de tràfic de persones.

e) La incapacitat a l’hora d’establir
convenis de retorn dels immigrants

amb ordre d’expulsió amb la major
part de països de procedència.

f) La inexistent política internacional
i de cooperació exterior destinada a fer
menors els fluxos d’emigrants econò-
mics, especialment pel que fa al Marroc.

Davant la inoperància de l’Estat són,
doncs, els governs autònoms i els mu-
nicipis els que acaben abordant les
problemàtiques derivades de la nova
immigració. L’absència de criteris sufi-
cientment clars per part dels governs
de les comunitats autònomes on es
parla català traspassa la darrera res-
ponsabilitat a les ONGs i als ajunta-
ments, que apliquen polítiques d’aco-
llida ben intencionades però no sempre
adequades i molts cops contraposades i
escassament integrals des del punt de
vista de la integració social i cultural.

Una política integral d’immigració
ha de comprendre la regulació de flu-
xos, les polítiques d’acollida i d’inte-
gració i les relacions intercomunitàries
–incloses les religioses–. I ha de ser
dissenyada pels Parlaments on resideix
la sobirania dels diversos territoris de la
societat catalana i desplegada subsidià-
riament pels ajuntaments.

■ Josep Huguet. Diputat i portaveu d’ERC al Parlament


