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Ara fa 50 anys que el poble de Catalunya patia una de les tragkdies més 
doloroses de la seva historia mil.lenana. L'ocupació final de Catalunya per les 
tropes franquistes empenyé cap a la frontera francesa centenars de milers de 
catalans i catalanes. Segons els historiadors, entre finals de gener del 1939 
-Barcelona era ocupada el  dia 26- i el 10 de febrer, quan Catalunya queda 
totalment ocupada, havien passat la frontera francesa unes 350.000 persones. 
D'aquestes, unes 180.000 eren soldats, i la resta civils: 68.000 infants, 64.000 
dones, 11 .O00 homes adults, 9.000 ancians i 11 .O00 no registrats. 

Fa també 50 anys que el govem de la Generalitat, presidit per Lluís Companys, 
traspassava la frontera camí de l'exili, juntament amb el president dtEuskadi, José 
Antonio Aguirre, i altres autoritats de la República. El mateix camí emprenien 
prestigiosos intel.lectuals catalans com Pompeu Fabra, Bosch i Gimpera, Carles 
Riba, Pau Vila, Merce Rodoreda, Joan Oliver, Xavier Berenguel i tants altres. 1 el 
mateix camí seguien aquells dies prestigiosos periodistes com Rovira i Virgili, 
Josep Maria Capdevila, Anna Murih, Sebastia Gasch, Avelslí Artís i tants altres. 
Arnb la seva desaparició, es frustava la culrninació de l'etapa més activa i bnllant 
del periodisme catalh, el qual, no pas per casualitat, s'havia anat configurant i 
consolidant a mesura que Catalunya recuperava des de la industrialització i la 
Renaixenca un important protagonisme histbric en la política, en l'economia, en la 
cultura. 

Els anys 30 havien estat especialment fecunds en la maduració de les practiques 
i fins de les teories de l'exercici periodístic. El periodisme representava ja una 
forca real en la societat catalana i ja se situava en l'ull de l'hurach de totes les 
polemiques, polítiques o filosbfiques, estetiques o lingüístiques. El seu paper en la 
nonnalització de la llengua i la cultura catalanes era indiscutible: així ho avalen, 
per exemple, la seixantena de diaris que s'editaren o aparegueren en catalh durant 
la decada. 

Fa 50 anys que tot aquest dinamisme queda totalment truncat. El catala fou 
proscrit de tots els papers públics. Com també de les ones radiofbniques. La 
depuració més estricta s'aplica als periodistes que no havien fugit cap a l'exili. 



Alguns foren executats: recordem el cas de Carles Rahola, editor de L'Autonomista 
de Girona, condemnat a mort per tres articles. Tallers i rotatives foren confiscats 
sense contemplacions. 

Per no perdre la memoria historica o, potser millor, per reconstmir un passat 
dissortadament massa desconegut del nostre periodisme, el  Departament de 
Periodisme de la Universitat Autonoma ha organitzat aquesta setmana d'actes 
academics i les altres activitats també relacionades amb la recuperació del 
periodisme catala de la Segona República. Els tres grans objectius del nostre esforc 
podrien concretar-se de la manera següent: contribuir a la recerca i a l'anhlisi del 
tipus de periodisme d'aquella etapa; recollir i posar a disposició de la comunitat 
universitaria i dels estudiosos els testimoniatges encara vivents d'aquell periodisme; 
i sensibilitzar tant els professionals com els estudiants de Ciencies de la Informació 
en l'interes pel coneixement d'aquells anys del periodisme catala. 

1 acabo aquesta presentació recordant breument les institucions i persones que 
han fet, fan o faran possibles aquestes activitats. La nostra Universitat, a través del 
Rectorat, ha estirnulat sense ambigüitats la celebració d'aquest homenatge, entenent 
que s'adeia adrnirablement arnb la commemoració dels 20 anys de la fundació de 
la UAB, única Universitat catalana que ha impulsat els estudis de periodisme. Hem 
d'agrair la plena col.laboració trobada en la Facultat de Ciencies de la Informació, 
així com en el Colalegi de Periodistes de Catalunya. El nostre reconeixement es fa 
extensible també a totes les entitats que d'alguna manera co1,laboren en aquestes 
activitats, singularment a la Fundació Caixa de Catalunya, que ens ha cedit 
I'exposició sobre Agustí Centelles, així com al Centre d'Investigaci6 de la Comu- 
nicació de la Generalitat i a la Societat Catalana de Comunicació. 

Finalment, convé avancar un agra'iment ben afectuós a totes les persones que, 
d'una manera o altra - c o m  a periodistes dels anys 30 que aporten els seus records 
i la seva experiencia viscuda, com a ponents en les diverses taules rodones o com a 
persones que tenen cura de l ' o rgan i t zac ib ,  contribueixen a fer d'aquesta 
iniciativa una ocasió d'or per a la redescoberta, la valoració i la rediscusdó, si cal, 
del nostre patrimoni periodístic. 


