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PRESENTACIÓ
Josep M. Figueres i Artigues1
Universitat Autònoma de Barcelona

La col·laboració entre la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Barcelona, la Societat Catalana d’Estudis Històrics, societat filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, i el Centre d’Història de Cultura Contemporània
de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, ha permès oferir una visió acadèmica, crítica i de recerca sobre aquesta important tribuna, seguint els passos de
la jornada que dedicàrem, el 24 de novembre de 2010, a la Revista de Catalunya.
El 1922, el vell diari republicà La Publicidad, exponent de la sensibilitat popular més identificada amb aquesta opció política, experimentà un canvi
substancial que no solament afectà la llengua, en adoptar la pròpia del país, sinó
també el contingut i el disseny. Fou un dels centenars de diaris en català del mig
miler editats a Catalunya i assolí un impacte públic excepcional d’acord amb el
seu alt nivell.
El 10 d’agost de 1922 iniciava el procés de catalanització amb el pas al
català dels «Fulls de dietari» de Carles Soldevila, que publicà diàriament fins a
1934. La transformació culminà l’1 d’octubre d’aquell any, quan tot el diari fou
catalanitzat. El resultat fou La Publicitat, un dels diaris culturals més llegits en la
història del periodisme català i, sens dubte, una tribuna d’influència intel·lectual
més que reeixida, que esdevingué, pel nombre i la qualitat dels col·laboradors,
un dels periòdics més importants del periodisme i la cultura catalana, al costat
de La Veu de Catalunya, en el decurs dels anys vint i trenta.
Les ponències que publiquem ens acosten a la història, la realitat social,
cultural i política de la Catalunya d’aquells anys. Han anat a càrrec d’especialistes que, en alguns casos, han fet estudis monogràfics sobre col·laboradors de
La Publicidad molt rellevants, com és el cas de J. V. Foix, Josep Pla o Ferran
Soldevila, entre altres qüestions de gran interès per la seva novetat.

1. E-mail: JosepMaria.Figueres@uab.cat

