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L’obra periodística recopilada a Internet

L’extensa obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán ha estat recopilada
i es troba en una web (www.upf.edu/periodis/mvm/index3.htm), on hi ha més
de vuit mil dels seus articles publicats en trenta-set diaris i revistes. Aquest
catàleg exhaustiu de l’obra periodística de l’escriptor i periodista mort el 2003,
és fruit d’un treball realitzat per vuitanta-dos estudiants de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra, sota la coordinació de l’actual degà de la Facultat de
Periodisme i catedràtic d’Història del Periodisme, Jaume Guillamet, i el professor
de la mateixa assignatura Marcel Mauri.

Manuel Vázquez Montalbán va iniciar la seva feina com a periodista el
1960, al diari Solidaridad Nacional, del Movimiento (organisme polític fran-
quista). Va ser molt popular com a escriptor, tenia fama com a articulista i era
reconegut com un intel·lectual d’esquerres. La seva obra pot ser aprofitada pels
investigadors que treballin l’etapa del franquisme, el període de la Transició o
tot un seguit d’altres camps com ara el literari, el sociològic o el cultural.

A la web esmentada, a més de la llista d’articles, hi ha una àmplia biogra-
fia del personatge i entrevistes fetes per investigadors o periodistes que servei-
xen per dibuixar el seu perfil professional i com a militant polític comunista.
A través dels seus escrits, es pot seguir l’evolució de l’Estat espanyol i de la seva
societat i la seva cultura. Només al diari espanyol El País va publicar 2.107
escrits, des del 1976 fins al 2003. Les seves temàtiques anaven des de la polí-
tica fins als esports, passant per la gastronomia. Era un destacat barcelonista,
fervorós seguidor de l’equip de futbol del Barcelona FC.

Entre les conclusions del treball efectuat pel grup d’universitaris que han rea-
litzat aquesta web, destaquen, a més de la diversitat temàtica dels escrits, el
compromís ètic, el domini del llenguatge, l’estil innovador, les aportacions crí-
tiques al pensament de les esquerres i una convençuda militància comunista,
entre altres aspectes.
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