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El Destino de postguerra. Entre les tensions de l’interior i les 
polèmiques de l’exili

Amb la victòria de les tropes franquistes l’abril de 1939 i la implantació de la dictadura
a tot el territori espanyol, el panorama mediàtic va canviar radicalment. A Barcelona,
la desaparició de les capçaleres en català sumada a les mesures repressives generals,
que liquidarien des de la pràctica liberal del periodisme —convertit en un mer instru-
ment de l’Estat— fins a qualsevol mena de dissidència política, va aplanar el terreny
on ha via de lliurar-se la batalla, tan aferrissada com silent, per ocupar els espais cul-
turals devastats després de la desfeta. La nova guerra de mitjans, vigilada de prop per
les administracions local, provincial i estatal, es desencadenaria entre les empreses
controlades pel partit o pels diversos sectors integrats en el franquisme i les de titularitat
privada. Era el cas de La Vanguardia Española, que malgrat el canvi de nom i de di-
rector continuava a mans de Carlos Godó, i de Destino. Política de Unidad, que co-
mençava llavors una nova etapa a la ciutat després dels cent primers números publicats
a Burgos (1937-1939), encara que amb un subtítol nou i ja desvinculada orgànicament
del partit després que Josep Vergés, Joan Ramon Masoliver i Ignasi Agustí n’esdevin-
guessin socis propietaris.

Hi ha avui el consens àmpliament majoritari que Destino, incloses les seves rami-
ficacions en el sector editorial amb el segell homònim creat el 1939 i el Premio Eugenio
Nadal instituït el 1944, va ser el projecte cultural més sòlid i influent del franquisme
català. Els estudis històrics de Carles Geli i J. M. Huertas Claveria (Les tres vides de
«Destino», Barcelona: Anagrama, 1991) o d’Eulàlia Pérez Vallverdú i Pilar Cabellos
(Destino. Política de unidad. 1939-1946, Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer,
2007) havien identificat ja algunes raons d’aquesta comesa. En els darrers anys, però,
ha estat Francesc Vilanova qui ha treballat amb més profunditat i extensió els movi-
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ments de Destino i dels seus intel·lectuals sobre el tauler de joc mediàtic, cultural i
simbòlic dels anys quaranta, una dècada marcada per la institucionalització del fran-
quisme sobre el teló de fons del conflicte europeu. A La Barcelona franquista i l’Euro -
pa totalitària, 1939-1946 (Barcelona: Empúries, 2005) Vilanova ja havia demostrat
amb evidències hemerogràfiques el domini de la germanofília en els diferents discursos
de la premsa barcelonina, inclosa Destino, durant la Segona Guerra Mundial i fins que
la derrota nazi va obligar a substituir l’admiració general pel nou ordre europeu —una
admiració plena de matisos personals o de grup— per l’obsessió anticomunista. I uns
anys més tard, a Una burgesia sense ànima (Barcelona: Empúries, 2010) va posar
també en relleu el paper del setmanari en la construcció d’una memòria històrica revi-
sionista del passat republicà a partir sobretot dels perfils intel·lectuals del seu director,
Ignasi Agustí, i de Manuel Brunet.

Partint d’aquestes i altres aportacions seves, Franquisme i cultura és, sens dubte,
el treball més complet sobre la trajectòria barcelonina de Destino fins a 1949, que té a
més el valor indiscutible de situar el setmanari i la seva gent dins els moviments de
forces que desplacen els principals grups d’opinió barcelonins a una i altra banda del
mapa que havia de cartografiar en temps real els punts de centralitat cultural —també
política— tant a escala local com en relació amb els contextos nacional i internacional.
La relació de Destino amb FET y de las JONS i amb els diversos grups falangistes
n’és, potser, el cas més paradigmàtic. Vilanova en reconstrueix les tensions, en alguns
casos poc o gens explorades fins ara: els problemes amb la censura per les quotes de
paper que es repetiran al llarg de la dècada; la rivalitat amb Solidaridad Nacional, d’un
imaginari radicalment rupturista; els diversos intents el 1942 del Delegado de Prensa
Juan Aparicio d’arraconar el setmanari, que van ser probablement neutralitzats des de
la Delegació Provincial per José Bernabé Oliva; la denegació del permís per publicar
l’esportiu Estadio després que Destino s’associés amb La Vanguardia Española i for-
més el primer consorci mediàtic de la ciutat; o els atacs denigrants a Josep Pla, Ignasi
Agustí, Manuel Brunet i altres periodistes emblemàtics de la revista infligits per Azor
o les revistes del SEU Alerta i Estilo que van culminar amb l’assalt a la seu del setma-
nari perpetrat per un grup de joves falangistes el 18 de juliol del 1944. Com és sabut,
el desenllaç de la Segona Guerra Mundial va accelerar la progressiva marginació de la
Falange dels centres de poder i l’obertura, a partir de 1946, d’un període de tolerància
que, malgrat el control rígid, va permetre a Destino incrementar, per exemple, la pre-
sència de la literatura catalana o convertir-se en plataforma de difusió de la historio-
grafia de Jaume Vicens Vives. A la segona meitat dels anys quaranta, doncs, aquest
nou franquisme regionalitzat de base cultural i historiogràfic, conclou Vilanova, havia
guanyat definitivament la partida a la proposta falangista. 

No obstant això, la revista comandada intel·lectualment per Agustí s’havia fundat
seguint l’ortodòxia doctrinal francofalangista. L’antiliberalisme, la germanofília avi-
vada fins al 1943 per la fascinació que despertava Hitler i el renaixement d’Alemanya,
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l’antisemitisme, el reaccionarisme catòlic incommovible de Brunet, l’espanyolisme o
els atacs al passat republicà i catalanista havien marcat, en efecte, el discurs inicial.
Deixant ara de banda l’argamassa ideològica —també propagandística— derivada de
l’actualitat internacional, un àmbit que va anar quedant en mans de Brunet, pel que fa
al discurs rupturista amb el passat local, que sovint costava de diferenciar del de la
premsa oficial, Vilanova destaca com s’equilibrava primer incorporant la tradició re-
gionalista coherent amb els nous temps —un Milà i Fontanals reivindicant Menéndez
Pelayo, per exemple—, fins que a patir de 1945 comença una etapa dominada per la
recuperació de la memòria d’una Barcelona burgesa i menestral, vuitcentista, en defi-
nitiva. Aquest barcelonisme seria «la teràpia anticatalanista» (p. 202) que permetria
als intel·lectuals de Destino liquidar la cultura del catalanisme sense renunciar del tot
a la tradició regional. L’editorial i el premi, que ambicionaven crear una infraestructura
sòlida capaç de renovar la literatura espanyola des de Barcelona, és l’altra cara de la
moneda —la principal, de fet— del seu projecte cultural.

No és d’estranyar, doncs, que des de la clandestinitat i a l’exili, Destino i els seus
homes fossin percebuts amb suspicàcia si no directament com a traïdors o col·labora-
cionistes —pitjors que el vichyistes, segons Eugeni Xammar i Rafael Tasis, perquè, a
diferència d’aquests, havien també renunciat a la seva llengua. Al voltant de «Destino»
complementa l’estudi anterior amb una selecció àmplia d’articles i notes publicades a
la premsa de l’exili republicà, que il·lustren l’estat d’opinió de personalitats com Claudi
Ametlla o Carles Fontserè, que en la seva aposta per buscar punts de trobada amb l’in-
terior veien en Destino una baula on aferrar-se, o Emilio Vigo, Xammar, Tasis i altres,
que hi eren completament refractaris. La batalla, desigual com cap altra, entre Destino
i l’exili es va entaular en aquest cas en el camp simbòlic de la legitimitat, captiva a
banda i banda d’unes experiències salvatgement dividides entre vencedors i vençuts.
I és que, com recordaria més d’una vegada Brunet el 1947 des de les pàgines de la re-
vista, la reconciliació amb el que representava l’exili ni era ni podia ser possible. 
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