
JOSEP JANES I OLIVÉ, PERIODISTA
per Jacqueline Hurtley

«EL SUPfíEM PEFIIODISTA (...) será el que 
sentí les palpitacions del temps.»

(E. D'Ors, «Sobre la Dignitat de 
l'Ofici de Periodista»)'

El poc que s'ha publicat a l’entorn de la 
figura de Josep Janés i Olivé ha tractat 
principalment sobre el director deis «Qua- 
derns literaris» o bé l’editor notori de post
guerra.1 2 També hom ha recordat el Janés 
de la Flor Natural de 1934, el de les anto- 
logies poétiques Tu i Combat del Somni,3 
peró la faceta periodística de Janés sem
bla menys coneguda. No obstant aixó, en 
un període de tres anys, de 1930 a 1933, 
Janés signa dos-cents vuitanta-tres articles 
en quatre publicacions periódiques.4 En
cara firmaría un article com a director del 
«Diario del Comercio», redactat en castellá, 
l'any 1935, i seria responsable5 durant 1938 
deis quinze números d’«Amic», la publica- 
ció quinzenal destinada «a esplai del soldat 
catalá de l'Exércit de la República».6 En 
aquesta última collaboració periodística en 
catalá només publicá dos poemes seus; 7 
no hi apareixen articles signats per ell ni 
consta el seu nom enlloc.

1. E. d’Ors, Obra Catalana Completa. Glosari 
1906-1910, Ed. Selecta, Barcelona, 1950, p. 62.
2. Es tracta essencialment d’articles periodístics 
o de revista. Fins ara, l’única obra una mica ex. 
tensa dedicada a Janés és de Joan Rius i Vila, 
El meu Josep Janés i Olivé, Ajuntament de l’Hos- 
pitalet de Llobregat, 1976.
3. Tu. Poemes d’Adolescencia, Llibreria Catato
nía, Barcelona, 1934; Combat del Somni, Barce
lona, 1937.
4. Vegeu la meva tesi doctoral, La literatura in
glesa del siglo XX en la España de la postguerra: 
la aportación de José Janés, Universitat de Barce
lona, 1983, vol. I.
5. A les seves memóries, Caries Pi i Sunyer 
recorda la «colaboración inestimable» de Janés 
en l’edició i la distribució de publicacions cata
lanes ais soldats: C. Pi Sunyer, La República y la 
guerra. Memorias de un político catalán, Edicio
nes Oasis, SA, México, 1975, p. 535.
6. Vegeu a sota del títol «Amic» a la primera 
plana de cada número.
7. Vegeu la portada del número 2 d’«Amic» (se- 
gona quinzena de gener, 1938), on es publica el 
poema que porta la seva firma, «A un infant que 
els avions feixistes assassinaren i enterraren en 
les ruñes». Aquesta poesía fou publicada a Poesía 
de Guerra, una antología seleccionada per Janés 
(vegeu C. Pi Sunyer, op. cit., p. 538), datada 
equivocadament 1930. És I’últim poema de l’an- 
tologia poética de Janés publicada per l'editorial 
Plaza y Janés l’any 1979, p. 89. El segon poema 
publicat a «Amic» fou «A un mariner base que 
mirava la seva ñau i la seva mar des de l’exili», 
número 3, primera quinzena de febrer, 1983 [sicl, 
última página, sn.
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UNS ANTECEDENTS
De fet, la primera publicado periodística 
de Janés, «Bandera», marca la f¡ duna 
etapa. Clou una intensa activitat de publi
cacions infantils i juvenils en el barrí de 
Collblanc els anys vint i, alhora, el final 
de la publicació coincidirá amb la declara
do de la Segona República. «Bandera» fou 
fruit d’una amistat travada a l’Eixample 
barceloní l'any 1929 entre Janés i Avellí 
Artís-Gener.8 9 * * Sortí per primera vegada el 
27 de novembre de 1930 i se'n publicaren 
deu números, el darrer el 23 d’abril de 
1931. És datada a Collblanc, peró Artís- 
Gener afirma que «Bandera» es feia a casa 
seva, a Barcelona. A partir del número 3 
hi figuren el nom i l'adreca de l'impressor: 
Obradors Gráfics Favéncia, Provenga, 140, 
és a dir, la impremía de la qual fou pro- 
pietari Lluís Almerich. Sabem que Janés 
«feia de noi per a tot»’ a la impremía/ 
editorial a fináis de 1931, i sospito que 
8. Entrevistes amb A. Artís-Gener, 8-1-1981 i 
17-VIII-1981.
9. J. Bonet i Martorell, Josep Janés i Olivé: poeta
i editor. Present en el record de l’amistat, Barce
lona, 1963, p. 5.

Janés hi podía treballar ja l’any 1930, amb 
la facilitat, en conseqüéncia, de fer-hi im
primir el seu periódic quinzenal. En els 
deu números de «Bandera» es publiquen 
vint-i-vuit articles de Josep Janés i Olivé, 
setze deis quals tenen la seva signatura 
i dotze la de «Zoilo Petit», pseudónim ins- 
pirat en el nom del seu avi patern i ja 
adoptat en obres publicades al barrí.
En tots els números de «Bandera», llevat 
del 3, Janés, jove de disset anys, acostuma 
a signar un article en una secció amb títol 
de ressó orsiá: «Paraules del Moment»." 
A «Bandera» queda patent un propósit pa- 
triótic, com també un interés per la cultu
ra, elements que ja s'han revelat prioritaris 
a la seva obra anterior i que continuaran 
ocupant un lloc important a la contribució 
més madura.

10. Concretament en una revista feta des de la 
parroquia de Sant Ramón de Collblanc: «Bran
ques d'Olivera».
11. A la «glosa» «Sobre la Dignitat de l’Ofici de 
Periodista», op. cit., afirma Ors que la tasca 
d’aquest ofici és gravar «les palpitacions del 
temps». «Paraules del Moment» solia aparéixer a 
la primera página a má dreta, i passá a má es
querra en els dos darrers números.
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Ais vuit mesos de sortir l’últim número de 
«Bandera», Josep Janés i Olivé apareixerá 
com a periodista de temes culturáis en un 
órgan de premsa barceloní. El 4 de desem- 
bre de 1931 comenpá la seva publicació 
«Flama», el periódic de la Federació de 
Joves Cristians de Catalunya. Janés només 
hi signa quatre articles: dos amb el seu 
nom sencer ais números 3 i 5, i dos al 
número 3 firmat «J» i «Zoilo Petit». El tema 
cultural és la base de tots quatre: Janés 
hi parlava del Premi Crexells, del cinema, 
del teatre, i mantingué una entrevista so
bre el futur de la cultura catalana amb el 
pare Miquel d'Esplugues. “

EL PAS AL PROFESSIONAL1SME
Per a Janés, el pas de «Flama» al «Diari 
Mercantil» al moment en qué aquest darrer 
passá d'ésser una publicació castellana a 
redactar-se en catalá, representa «debutar 
en el professionalisme del periodisme».12 13 
Al DM 14 es publicaren dos-cents trenta-vuit 
articles de Josep Janés i Olivé al llarg d’un 
període que s’inicia el febrer de 1932, quan 
Janés ja ocupa el carree de director del 
diari; vuitanta-dos són signats amb el pseu- 
dónim Josep J. Margaret,15 16 i els nou res- 
tants són esparsos i firmats Josep Janés 
i Olivé.
En meditar sobre una columna propia dins 
el DM, sembla que Janés pensava en un 
espai titulat «Tornaveu» —desitjant, sens 
dubte, presentar el seu ressó de «les pal- 
pitacions del temps». 'ó Informa sobre 
aquest apartat i les seves pretensions en 
el full suplementari publicat peí «Diario 
Mercantil» el diumenge 3 de gener de 1932. 
S’hi explica que la columna pretendrá «és
ser el tornaveu auténtic de tots els ciuta- 
dans».17 18 19 A més, té el propósit orsiá de 
«collaborar al perfeccionament progressiu 
de la ciutat i, en general, de la Patria».'8 
I la manera d’aconseguir aquest perfeccio
nament progressiu mitjancant els articles 
será la següent: «... suggerint iniciatives, 
assenyalant tares i detectes (...) i recollint 
aquelles iniciatives i observacions que ens 
siguin confiades per aquells deis nostres 
lectors, que d’aquesta manera contribuei- 
xin a fer més plañera i eficac la nostra 
tasca». ”
La recompensa per aconseguir el perfec
cionament de la ciutat será doble, concre- 

12. Sembla que Janés fou autor també d’una 
enquesta publicada per primera vegada en el 
número 2 de «Flama»: «Els homes de Catalunya 
opinen sobre l’orientació de la joventut». Vegeu 
Agustí Esclasans, La meva vida (vol. II), Ed. Se
lecta, Barcelona, 1957, p. 101.
13. Josep Janés i Olivé entrevistat per Ventura 
Plana, «Clarisme», any 2, número 30, 12-V-1934, 
portada.
14. A partir d’ací utilitzarem aquest abreujament 
per «Diari Mercantil».
15. Pseudonim en part inspirat en el nom de la 
seva reina en els Jocs Floráis de 1934, una nord- 
americana, Margaret Ortega Polanco.
16. Vegeu la primera part de la nota 11.
17. Especifica: «de Barcelona i de la Catalunya 
tota»; l’article es titula «Tornaveu ciutadá».
18. El substantiu «ciutat» no porta lletra ma
yúscula aquí. No obstant aixó, surt tres vegades 
a l’article amb majúscula.
19. Fixeu-vos en la idea de diáleg; aquesta volun- 
tat de dialogar ja és reflectida en l’obra infantil 
de Janés.



tament el golg estétic i el prestigi nacio
nal: «Com més bella siguí la Ciutat [sic] 
més gaudira el nostre esperit en la seva 
contemplació i més pur será el goig esté- 
tic que ens en pervindrá; (...) que els ca
talans (...) onsevulla que es trobin, puguin 
dir com els antics romans, amb noble or- 
gull i segurs del seu prestigi: ”Som ciuta- 
dans de Catalunya”.»20
Tanmateix només es publica un article sota 
la capgalera «Tornaveu»;21 Janés tria el 
títol «Mosaic» per a la seva columna ha
bitual a partir de juny de 1932.
Linteres expressat ja en la propaganda de 
la columna que Janés tenia destinada com 
a espai propi al DM revela, dones, una in
quietud nacional i de respecte enversUa 
«Ciutat» que podríem qualificar de fórmula 
orsiana. En efecte, la característica acu
sada d’aquests articles periodístics és la 
seva consciencia orsiana: Josep Janés i 
Olivé se’ns hi mostra fidel continuador de 
les consignes essencials d’Eugeni d’Ors 
expressades a les seves «gloses» a «La 
Veu de Catalunya» a principi de segle. En 
cap d’aquests articles no hi ha cap refe
rencia concreta a Eugeni d’Ors, i el primer 
contacte directe entre Janés i Xénius no 
s’establirá fins el 1934, per carta; no obs- 
tant aixó, les vibracions orsianes hi són 
obvies. Ací troben la seva expressió els 
temes puntualitzats per Enríe Jardí com a 
«punts fonamentals de la (...) ideología» 
d’Ors,22 és a dir, l’esforq individual, l’edu- 
cació cívica, la lluita per la cultura, l’Obra 
Ben Feta, l’elogi de la serenitat, la mesura 
i la continuítat. Ja la forma mateixa que 
el jove periodista tria per a expressar-se 
sembla un camí mitjanqant el qual es de
clara deliberadament continuador de la tas
ca iniciada per Ors a Catalunya. Es pot dir, 
dones, que el «Mosaic» pretén convertir-se 
en la continuació del «Glosari» d’Ors. És 
un fet que Janés utilitzará el verb «glos- 
sar»23 i que el seu article del 19 de juny 
de 1932, «Revistes!! Revistes!!», evoca el 
crit d’Ors sobre els llibres al final de la 
«glosa» titulada «El Clam».24 Ara bé, més 
que les coincidéncies indicades en la for
ma, les quals no voldria pas sobrevalorar, 
ja que són un compliment del contingut, té 
importancia el missatge predicat, l’eix del 
qual és el pensament del Glosador.
Quan, el dissabte 5 d’agost de 1933, és 
anunciada la suspensió transitoria del DM, 
els subscriptors i anunciants són avisats 
que mentrestant el substituirá el «Diario 
del Comercio», periódic «germá» en cas
tellá. Aquell any, i fins el 1935, Janés s’abs- 
tindrá de col-laborar amb el periodisme re- 
dactat en castellá. L’any 1934 expressa

20. Noteu l’émfasi en el concepte del goig rei- 
terat a través del verb «gaudir» i del substantiu 
«goig», elements léxics freqüents en els escrits 
de Janés.
21. Josep Janés i Olivé, «El paréntesi de la neu», 
DM, 13-11-1932, p. 4.
22. E. Jardí, Eugeni D’Ors, Aymá, SA, Editora, 
Barcelona, 1967, p. 66.
23. Vegeu el «Mosaic» titulat «Entusiasme» l-II- 
1933, p. 4. També l’utilitza en l’article «L’equi- 
libri, factor essencial per a la solució de la 
crisi», firmat Josep J. Margaret, 26-11-1933, p. 3.
24. E. D’Ors, op. cit., p. 1.407.
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I’opinió que per principi els escriptors ca
talans no haurien d’escriure en els diaris 
de Ilengua castellana a Catalunya, encara 
que admet que el periodisme en catalá no 
és pas rendible: «cree (...) que els perió- 
dics catalans han d’oferir majors possibi- 
litats económiques ais nostres escriptors. 
La part condemnable del cas és que pugui 
justificar-se.»25 Aquest comentari es fa 
després de la decepció experimentada amb 
«Avui, diari de Catalunya».

«AVUI», EL DIARI DE JANÉS
El 14 d’octubre de 1933, amb el suport de 
Xavier Tusell i Gost, propietari del DM, 
Janés llanca el seu diari. En declarar el 
«Propósit inicial» s’estableix la condició 
independent de l’órgan, el qual afirma teñir 
«la consigna de linteres nacional com a 
única bandera».26 Jutjant per l’article 
«"Avui” va fent camí», publicat al cap d’un 
mes de la sortída del diari, el 13 de no- 
vembre de 1933, l’empresa ha reeixit. Pero 
només en sortiran cinquanta-tres números. 
El 15 de desembre de 1933 aparegué el 
diari per última vegada, sense cap avís.
Com a pubiicació quotidiana vespertina, 
«Avui» complia el seu paper informatiu, 
pero hi trobem un interés accentuat per 
la cultura. A les seves pagines col-labora
ren J. Farran i Mayoral, María Manent, Car
ies Riba, Caries P¡ Sunyer, Joan Teixidor, 
Agustí Esclasans i Sebastiá Juan Arbó, en
tre altres. D’altra banda, destaca a «Avui» 
el cosmopolitisme. Janés adopté a les pa
gines culturáis un format que s’havia intro- 
dui’t en el DM a partir de fináis de juliol 
de 1933, és a dir, uns marges a má dreta 
i a má esquerra de la página dedicáis a 
breus noticies culturáis procedents d’arreu 
del món, separades per dibuixos desenfa
dáis de Pere Calders. El propósit d’aques- 
tes noticies breus sembla que és situar el 
lector en l’actualitat cultural del món, de 

25. Entrevista amb V. Plana (1934), op. cit.
26. «Avui», 14-X-1933, primera plana.

la qual no queda exclosa la catalana. El 
cosmopolitisme es nota també en tot l’es- 
pai dedicat a la cultura, amb contes, arti
cles de crítica literaria sobre autors es- 
trangers i poesía traduida.
A «Avui» Janés signá deu articles com a 
Josep Janés i Olivé en una secció amb un 
títol líric, «Imatges i Sentiments»; cinc 
d’aquests articles ja s’havien publicat al 
DM. Després hi ha tres articles signats 
amb el pseudónim Josep J. Margaret i tam
bé tres poemes seus. Quant al contingut 
deis articles, podem assenyalar que Janés 
hi manté les mateixes inquietuds de l’obra 
anterior, com ho són la visió etéria de la 
dona, l’elogi de la voluntat individual i la 
seva obra eficaq.
«Avui» marca la culminació de l’ambició 
de Janés respecte al periodisme: dirigeix 
un diari propi redactat en catalá, pero, al 
capdavall, representará una frustració per 
la poca durada. A cinc mesos de la seva 
desaparició, Janés declara: «La meva ¡Mu
sió més gran és fer (...) tornar a sortir 
["Avui”].»27 És una illusió que mai no com- 
plirá, primer per dificultáis económiques 23 
i després per raons históriques. Cree que 
la passió que sentía Janés per veure tor
nar a sortir el diari és la que alimentava 
les seves esperances d’una pubiicació pe
riódica en catalá els anys quaranta, i que 
no li permetia comprendre, dones, la re
serva d’altres.2’
Janés va morir ara fa vint-i-cinc anys; un 
editor no del tot insatisfet, pero un poeta, 
un crític literari i un periodista frustrats.

JACQUELINE HURTLEY

27. Entrevista amb V. Plana (1934), op. cit.
28. En ésser entrevistat per V. Plana (1934), 
op. cit., declara: «Si volíem adscriure [“Avui”] 
a un partit polític, ja ho tindríem resolt. Peró 
no pot ésser. “Avui” ha d’ésser independent.» 
No obstant aixó, es revela a «Avui» una simpatía 
per la Lliga Catalana. Vegeu la meva tesi doc
toral, op. cit., vol. I, pp. 205-209.
29. Vegeu Josep Massot i Muntaner, «La represa 
del llibre catalá a la postguerra», dins «Els Mar
ges», 17, 1979, p. 95.


