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Introducció

D’una banda, volem sintetitzar conclusions d’altres treballs nostres,1 i que
el present esquema ofereixi no només les conclusions dels treballs que fins
avui hem desenvolupat sobre la comunicació en la Guerra Civil, sinó també
remarcar trets de conjunt del periodisme escrit a Catalunya. Igualment volem
aportar una reflexió i interpretació arran de la recent bibliografia, acarada amb
una lectura hemerogràfica que permeti fer una anàlisi més fina del paper dels
mitjans escrits durant la Guerra Civil espanyola a Catalunya i que vagi més
enllà dels tòpics, segons els quals, atès que eren simple propaganda governa-
mental, no aporten noves dades sobre el conflicte si no és el coneixement per
part de la societat, esdevenen simplement un entorn auxiliar en comptes de
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ser un entorn de referència o prioritari quant a la cerca de notícies, a causa de
presència constant de la censura, etc. Els mitjans seguiran el comportament de
la societat oral,2 com la ràdio i el míting, per exemple, però el periodisme
excel·lirà en la ràdio, el cinema i la premsa.

Marc periodístic

Per estudiar l’aixecament militar i el seu sufocament per part de les forces
d’ordre públic que depenien de la Generalitat, la posterior revolució social i la
contrarevolució governamental després dels fets de Maig del 1937, el periodis-
me té un paper essencial en la conformació de l’opinió pública. Certament la
premsa, davant la poca incidència en clau informativa dels altres mitjans (cine-
ma, ràdio, cartells...) és encara determinant. I més a causa dels escassos estu-
dis sobre la importantíssima relació oral de la població, com demostren les ter-
túlies en casinos i ateneus, les homilies a l’església, les converses quodianes
en petits grups –a la taverna, al vespre prenent la fresca... Naturalment, aques-
ta oralitat s’estroncarà. Els cartells de «les parets escolten», el tenebrós
Servicio de Información Militar i altres elements obstaculitzadors de la lliber-
tat oral faran que hom parli només en la seguretat de les sales d’estar o dels
menjadors en el marc de les encara tradicionals visites familiars setmanals que
per a la societat eren una forma ineludible de relació social. 
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Estudiar la premsa ha de ser important per conèixer amb més precisió les
característiques i les interpretacions de les raons del conflicte des de la llum
de la imatge. Ara que s’ha trencat el virginal vel de les idealitzacions, els reduc-
cionismes i els tòpics, potser es podrà avançar en el coneixement precís, per
exemple sobre la persecució religiosa i social de la FAI, com a consigna progra-
mada i atiada per la premsa. Sobre això, podríem apuntar com a hipòtesi que
les il·lustracions de L’Esquella, tot i que algunes siguin dels admirats Tísner i
Calders, no deixen de promoure el foc que, abrandat, cremarà esglésies i cape-
lles fins a liquidar absolutament altars, escultures, etc., del barroc i, si hagues-
sin pogut, fins i tot del romànic. En la introducció de l’esmentat setmanari en
facsímil, Josep Fontana indica:3 «Res d’una qualitat semblant no es va produir
en l’altre cantó. I no penso que sigui per casualitat». Els dibuixos tenen quali-
tat, però segons un estudi sobre la «inversió simbòlica» de la qual parla Hilari
Raguer, es crema l’església per purificar-la atès que no està amb el «poble»,
seria més contundent dir: es crema l’entorn, com s’assassina el protagonista,
per abolir-ne fins i tot el record. 

La il·lustració té pes en una societat acostumada a l’impacte gràfic. El gener
del 1937, cinc mesos abans del maig que enfonsarà els anarquistes, una cari-
catura de Bardasano al diari Ahora de Madrid mostra un puny que esclafa una
granota. El text diu: «Así hay que aplastarlos». Al peu, simplement: «POUM».
Tornem a Barcelona, a l’esmentada L’Esquella dels primers moments de
l’agost mortífer, quan la persecució era al seu apogeu. Mirem les il·lustracions
on apareixen temàtiques, diguem-ne religioses. En seria un perfecte exemple
la portada del número 2.977, de 21 d’agost, d’Avel·lí Artís, on es pot contem-
plar una creu de pedra immensa al peu de la qual hi ha uns militars i uns cler-
gues que disparen. La llegenda diu: «Sota el signe de la creu». A la pàgina 5,
un clergue, gros com un bocoi, degut a Martí Bas, dialoga amb un alemany,
casc en punxa; el peu diu: «50 dies d’indulgència per cada obrer que assassi-
neu i als que quedin els aplicarem la Inquisició». A la pàgina 12, un tercet: un
soldat, un carlí amb la boina orlada i un capellà amb birret, que corren amb
peus que no toquen a terra. La ploma és d’Escobar, i la llegenda diu: «Fugim,
fugim! Ara els qui reparteixen hòsties són ells!». A sota, una altra il·lustració,
un capellà que ha penjat els hàbits a la branca d’un arbre i du un fusell a la mà.
A la pàgina 13, és més clara la intenció: un mapa de la península Ibèrica, amb
uns milicians que disparen contra un soldat, un capellà i un carlí que fugen. El
mateix Escobar ho acaba d’adobar a la darrera pàgina, també en color, on,
damunt d’una bota que ocupa tota la pàgina, la contraportada, com a símbol
del despotisme hi apareix la trilogia ja vista -soldat, carlí i clergue– disparant
trets. La llegenda és ben nítida: «Això s’enfonsa»4.
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De disset il·lustracions, cinc són contra l’Església. De tres pàgines senceres,
dues tenen la mateixa temàtica. Suggerim que l’acció no és innocent: els acu-
dits connoten un missatge determinant que trasllada les orientacions que la
FAI donava als grups de xoc o d’incontrolats, com se’ls coneixia, o «cotxe fan-
tasma», per als pobres ciutadans que miraven la revolució, en l’afortunada
expressió de Víctor Alba, «entre visillos» o, com sintetitza Francesc Roca, «mai
una minoria perseguí una majoria tant dur com en aquests moments».
L’embolic arriba fins avui. A l’antologia Dibuixos de guerra que l’expert en humor
català Lluís Solà va editar,5 al peu de la il·lustració «Sota el signe de la creu», hi
afegeix com a «aclariment»: «Durant els dies de descontrol que van seguir a
l’inici de la guerra, hi va haver alguns capellans que, fusell en mà, van defensar
les seves esglésies». No coneixem un sol cas de capellans que, armats o no,
defensessin els temples tan injustament destruïts, cremats. Ni en el convent
de la Diagonal lluitaren, foren només revoltats els qui, el dia 20, dispararen des
d’allà. L’error, diguem-ho així, ha fet fortuna. A Tierra y libertad, film d’èxit de
Loach, la imatge del capellà armat, torna, erròniament, a aparèixer. El clergat
català fou víctima i no botxí. Això no vol dir que, després de la Guerra, els Gomà
en fossin legió i els Vidal i Barraquer minoria, i que ens trobem amb religiosos
cruels i venjatius, que denuncien, que no donen avals i que, fins i tot, actuen
violentament en els camps de concentració del franquisme; cal veure que
aquesta actitud és posterior a la matança. Situar els esdeveniments en el seu
moment és imprescindible per fer-ne l’anàlisi. 

A la premsa, doncs, no apareixen missatges inoquos ni és simplement la
censura la que no deixa sortir segons què. Els continguts poden ser eloqüents
per la seva contundència, ja que en aquest cas abasten unes finalitats de con-
formació d’una nova societat amb l’Església desapareguda. Si els anarquistes
radicals prenien l’embranzida, els moderats, com Joan Peiró des de Llibertat de
Mataró,6 ho criticaven, mentre que els comunistes simplement ho podien
acceptar i els nacionalistes republicans, la majoria social, amb els lligaires exi-
liats o amagats, havien de callar. Si Companys va permetre el desordre com a
mal menor o simplement el va acceptar com a presoner en una gàbia d’or, –no
ho coneixem prou–, en totes les incidències relacionades amb la història polí-
tica i la història social hauríem de tenir una exigència per ampliar les fonts. Un
episodi determinant com els fets de Maig ha estat focalitzat, l’any 2007, data
del seu aniversari, en diversos estudis que arriben a conclusions ben diferents
i tots aquests argumenten amb aparat documental i testimonial les conclu-
sions a què volen arribar. La premsa comença a ser vista, doncs, no només com
una parca obtenció de dades, sinó més aviat com a instrument de projecció
social en la construcció d’un imaginari col·lectiu al costat dels altres elements
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comunicatius –del cromo al segell, de la postal al cartell, de la ràdio al míting–
i, per tant, ara s’utilitza plenament en tots els estudis sobre el període.
Disposar de nous recursos esdevé una labor essencial, atesa la gran quantitat
de mistificacions sobre la Guerra Civil. 

Durant la Guerra, en una primera fase, tots els partits intenten disposar de
veu pròpia. Aleshores es produeix una etapa que va des del juliol fins a mitjan
del 1937, en la qual hi ha un esclat informatiu extraordinari, una explosió de
cartells7 que serà seguida per les noves capçaleres i tribunes que, entre altres
conseqüències, faran que sigui l’únic moment de la història moderna i contem-
porània de Catalunya en què hi haurà més capçaleres en llengua catalana que
en llengua castellana. Concretament, l’any 1937 hi ha 34 diaris en català per
28 en castellà i, l’any 1938, 24 en català per 17 en castellà. Una altra cosa eren
els tiratges: només uns pocs diaris, com La Vanguardia, La Solidaridad, El
Diluvio, tenien més de la meitat del total. Tots tres en castellà. ERC disposava
de vuit8 diaris i una bona colla de setmanaris, els comitès obrers, els quals, no
estant vinculats a l’anarquisme en el poder, seran els principals impulsors de
nous periòdics, també en català.

Després de la Guerra el conflicte també fou traslladat als mitjans escrits.
Per a uns els combats de la ploma seguiren en la nova premsa oficial del fran-
quisme i ben controlada a la Catalunya ocupada, i a l’exterior, en la premsa de
revolta dels derrotats militarment però no vençuts ideològicament en els paï-
sos que, com Mèxic, França o Xile, acolliren refugiats. Els vençuts maldaren per
articular una memòria de resistència, de coneixement davant la desintegració
que el poder franquista feia de la ideologia republicana amb el control absolut
de l’ensenyament en els mèdia, de la vida oficial en la nova legislació del pas-
sat més recent. Les mentides eren servides amb safata, mentre que ningú no
les discutia. Per exemple, s’afirmava que la ciutat havia estat destruïda pels
rojos, en terminologia de l’època, mentre que tothom sabia que havia estat
bombardejada pels mateixos franquistes. El silenci era general. 

Si bé mitjans com el cinema9 tindran un impacte espectacular amb una nota-
ble dimensió del periodisme informatiu, representat, per exemple, en els docu-
mentals del front en sèries com Espanya al Dia de Laya Films i dels de sindicats
com la CNT o del Govern central, serà en la premsa on hi haurà un contacte habi-
tual amb la població. Amb l’inici del conflicte apareixen nous diaris i revistes i en
desapareixen d’altres. A la taula següent ho podem veure pel que fa als diaris de
Barcelona, però les dades serien igualment ampliables a comarques i també a
les revistes, així es podria observar el gran abast del conflicte: 



Entre la informació i la propaganda. Premsa en la guerra civil espanyola
(1936-1939) • Josep M. Figueres

333II Jornades d’Història de la Premsa

La Guerra comporta la recuperació de tot tipus de recursos comunicatius.
Per exemple, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya
recupera les auques. Grups de poesia com les Sagetes Roges la promouen
amb versos que poetes com Pere Quart escriuen arran de la conquesta de
Terol, en qualitat de textos sensibilitzadors i mobilitzadors. En la fotografia,10

tot i que poc present als diaris, hi haurà un dels vessants comunicatius més
suggeridors. Els primers mesos de la Guerra, el Comissariat editarà l’àlbum
Visions de guerra i de reraguarda, que serà la memòria, la crònica visual de la
revolució. Autors internacionals i del país destacaran amb un suport institucio-
nal, tot i la manca de tribunes. 

Els textos tenen una difusió enorme. Apareixen en revistes, diaris i llibres.
Un exemple en seria En dono fe...: Un any d’actuació en l’Espanya nacionalis-
ta, d’Antonio Ruiz Vilaplana, amb traducció de Joaquim Vila Bisa. Fou publicat
en nombrosos periòdics a través de la gestió del Comissariat, la qual podríem
considerar com una bona agència literària per la intensitat i qualitat de la seva
labor.11

En l’antologia de Contes de guerra i revolució,12 que recull contes de revis-
tes setmanals, i mensuals: Revista de Catalunya, Moments, Catalans!, Amic,

CAPÇALERA ORIGINAL:               NOVA CAPÇALERA:                      ENTITAT OCUPANT:

1936:
El Correo Catalán                            Avant - La Batalla                           Partit Obrer d’Unificació Marxista
El Matí                                               Treball                                                Partit Socialista Unificat de Catalunya
L’Instant                                           Catalunya - CNT                              [CNT]
Diario de Barcelona                       Diari de Barcelona                          Estat Català - Comitè Obrer
La Veu de Catalunya                                                                                  Generalitat/Comitè Obrer ® CNT
La Noche                                                                                                       CNT-FAI
Diario de la Marina                                                                                    CNT
La Vanguardia                                                                                             Generalitat - Comitè Obrer
Las Noticias                                                                                                  Comitè Obrer - UGT 
El Noticiero Universal                                                                                Comitè Obrer
El Día Gráfico                                                                                               Izquierda Revolucionaria
El Mundo Deportivo                                                                                   Comitè Obrer
Diario del Comercio                                                                                   Partit Federal Ibèric (PFI)
Diario Mercantil                                                                                          Partit Federal Ibèric

1937:
La Rambla (ERC)                                                                                         Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya
Diario del Comercio (PFI)             Diari de Catalunya                         Estat Català
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Meridià, Companya i Mirador, veiem que la nòmina d’autors deixa constància
de la vitalitat del periodisme cultural del moment. El fet palesa la premsa amb
funció informativa i literària. Les cròniques culturals i les columnes d’opinió,
més que les de reportatges de guerra, ens serien il·lustratives d’aquest perio-
disme cultural que domina sobre el de guerra, és a dir informatiu. Entre altres,
serien prototipus en l’escala de les columnes d’opinió les de Rovira i Virgili a
La Humanitat13 i, pel que fa a notes breus descriptives de la conjuntura, les
d’Andreu Avel·lí Artís, «Sempronio», a L’Accent de Barcelona.14 Mentre que,
de reportatges, insistim, no hi ha gaire producció pròpia, tot i que les cròni-
ques hi són presents per la força que tenen de cara al lector. Alguna s’arriba a
aplegar en un llibre; n’és un exemple Catalans a Madrid: Impressions de viat-
ge15 de Jaume Miravitlles, a cura de Víctor Castells. En aquest cas són articles
que apareixen també a La Humanitat, com els de Rovira, i no a La Publi, com
s’escriu a la reedició. 

Informació i propaganda

Disposem de diverses monografies que ens glossen el valor de la informa-
ció com a propaganda, tot i que ens fixarem fonamentalment en el periodisme,
del qual intentem oferir tota la bibliografia existent.16 Quan es va conèixer, la
caiguda de Màlaga esdevingué un corrosiu per estimular la resistència i la reor-
ganització. Mentre que la derrota de l’Ebre fou silenciada, ja que des de
Catalunya era inviable cap resistència. Altres caigudes, amb pèrdues de ciutats
com Terol o Bilbao, representaran el valor de la informació com a simple fet
d’anar més enllà: si hom ha guanyat una ciutat, es guanyarà el conflicte. La
informació, encara que sigui verídica, s’amaga pel valor de desmoralització
que comporta. L’exageració caldrà que sigui vista amb prudència, atenent que
la ràdio, oberta, immediatament pot ser l’eina que la rectifiqui i, aleshores,
jugaria en contra. El cas del setge d’El Alcázar de Toledo, amb les constants rei-
teracions sobre la seva rendició, o la destrucció de Guernica són prou elo-
qüents. El treball17 d’Herbert R. Southwort, La destrucción de Guernica:
Periodismo, diplomacia, propaganda e historia, esdevé sens dubte el millor
treball sobre el capítol,18 atès que ens detalla els esforços d’un bàndol per
construir una mentida, i la dificultat a afermar-la a causa de l’existència dels
corresponsals, tema recentment estudiat per Paul Preston.19

La propaganda ha estat, doncs, un dels aspectes més notables sobre els
quals hom ha fixat la mirada acadèmica pel sentit de modificació de la realitat
i d’influència social que comportà. Els treballs de Pizarroso, concretament el
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darrer,20 sobre l’aproximació que fa de l’estat de la qüestió amb una valoració
i sistematització de la bibliografia especialitzada, fa que ens estalviem aques-
ta qüestió. A través de la ràdio, el cinema, els cartells i la fotografia ha estat
molt estudiada en nombroses obres, de les quals remarquem la darrera arran
de l’exposició que sobre el tema es féu a Salamanca,21 així com la de Madrid,
i per revistes, que van donar lloc a sengles obres, catàlegs amb estudis sobre
el tema. A Catalunya no s’ha estudiat, però disposem d’una recent recuperació
del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, amb obres com
les de J. M. Solé i Sabaté i J. Villarroya, Guerra i propaganda: Fotografies del
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (1936-1939), on
figura una selecció de dues-centes fotografies de les gairebé sis mil imatges
que es conserven a l’ANC, i l’obra col·lectiva dedicada al seu director, Jaume
Miravitlles, amb l’aportació d’una vintena d’especialistes coordinats per R.
Pascuet i Enric Pujol.

Com ja hem escrit abans, l’acció pública del Comissariat de Propaganda de
la Generalitat de Catalunya va més enllà de la simple divulgació com a concep-
te actual de «propaganda», entesa com a definició d’exageració o de persua-
sió (o manipulació) de les masses. Seria, en mots d’avui, més aviat una oficina
de difusió o una agència institucional de publicitat al costat d’un organisme
d’educació, cultura, abans que un organisme de propaganda com avui el con-
siderem. Per ser pertinents, substituiríem la denominació de Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya per Centre de Comunicació, i la
denominació actual s’hi acostaria. 

Els canvis del periodisme

El periodisme té una profunda transformació a l’inici del conflicte, que afec-
ta tots els àmbits de la comunicació escrita. A Barcelona, hi trobem 31 diaris i
32 setmanaris, tot i que caldria filar prim distribuint-los per anys, atès que
molts periòdics només existeixen durant un període concret. Pel que fa a la sis-
tematització dels diaris, sabem que l’any 1936, abans del fatídic juliol,
n’apareixen a Catalunya 52; després del 19 de juliol arribaran fins als 62 i, el
1938, hauran baixat a 41 capçaleres. 

Entre els fenòmens que cal consignar a partir del 19 i el 20 de juliol a
Catalunya, hem d’assenyalar les incautacions, això és l’apropiació violenta del
diari, com una de les primeres novetats. S’efectuen atès que es considera la
premsa com un instrument d’influència en els nous àmbits de poder que pre-
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nen els partits i per abastar una posició de rellevància en el nou moment en
què es configura. Un segon fenomen molt rellevant és el de les
col·lectivitzacions, gens estudiades en la premsa, i que marcaran una dimen-
sió de gestió per als treballadors, en uns quants casos concrets. Sigui com
sigui, els mitjans ràpidament seran absorbits pels partits polítics o, directa-
ment, pel poder governamental. El Govern central ho farà amb La Vanguardia,
i els sindicats, amb Las Noticias o La Noche –només per dir-ne alguns dels
títols i com podem veure a la taula sintètica de les incautacions. Una tercera
qüestió serà la transformació radical dels continguts. Tot i l’absència de noves
rutines, el procés jeràrquic segueix igualment fix, encara que, a les revistes,
sorgeixen espectaculars dissenys, noves presentacions i, fins i tot, en determi-
nats casos, el canvi lingüístic, així com la presència també en revistes i espo-
ràdicament en diaris, salvant La Vanguardia, d’imatges (fotografies i
il·lustracions) i el canvi conceptual, és clar, que representa. 

Durant tot el conflicte, a Barcelona i a comarques surten diaris en català i
en castellà. Vegem les taules dels que surten l’any 1938. Són els següents:

Diaris de Barcelona en català, any 1938 

La Publicitat                                           1922-1939                               AC
Treball                                                       1936-1939                               PSUC
Diari de Catalunya                                 1937-1939                               EC
Full Of. del Dilluns                                 1931-1939                                indep.
La Rambla                                                1936-1939                               PSUC       
Ultima Hora                                             1935-1938                               ERC
La Humanitat                                          1931-1939                                ERC

TOTAL CAT: 7 diaris

Diaris de Barcelona en castellà:

La Razón                                                  1928-1938                               Radical
Hoja del Lunes                                        1926-1939                               Indep.
Solidaridad Obrera                                1916-1939                                CNT
La Noche                                                  1924-1939                               CNT-FAI
Renovación                                              1906-1939                               Radical
El Día Gráfico                                          1913-1939                                IR
Diario del Comercio                               1890-1939                               PFI
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El Mundo Deportivo                                               1929                         Indep.
Las Noticias                                                              1896-1939              UGT
El Diluvio                                                                   1858-1939              Rep. indep.
La Vanguardia                                                          1881                         rep. social.
El Noticiero Universal                                           1888-1985              Rep. social.
CNT                                                                             1938-1939              CNT
Mañana                                                                     1937-1939              PS(Á. Pestaña) 

Total en castellà: 14 diaris 
Total de publicacions: 21 diaris

Diaris de comarques, any 193822

Vertical                                     Sabadell                 1937-1938              CAT          UGT
El Dia                                        Terrassa                  1918-1939               CAT          PSUC       
L’Acció                                     íd.                             1933-1938              CAT          ERC
Vida Nueva                             íd.                             1936-1938              CAT          CNT
Llibertat                                   Mataró                    1936-1939              CAT CSP [CNT]
FOCMI                                      Igualada                 1936-1939              CAT          Ajunt.
Diario de Avisos                    Manresa                  1896-1938              SPA          CO
El Dia                                        íd.                             1929-1938              CAT          ERC
UGT                                           íd.                             1937-1939              CAT          UGT
But. del Comitè
de Defensa Local  
Vilanova i la Geltrú               1936-1939              CAT                           CA [CNT]
Diari de Tarragona                Tarragona               1932-1938              CAT          CNT
19 de Juliol                              íd.                             1938                         CAT          Indep.
Front Popular-                        Llibertat íd.            1936-1938              CAT          FA
Diari de Reus                          Reus                         1930-1939              CAT          CA
El Poble                                   Tortosa                    1915-1938               CAT          ERC
Lluita                                        íd.                             1936-1938              CAT          PSUC
Acracia                                     Lleida                      1936-1938              SPA          CNT
UHP                                          íd.                             1936-1938              SPA PSUC/UGT
L’Autonomista                       Girona                     1920-1939              CAT          ERC
Front                                         íd.                             1936-1939              CAT PSUC/UGT

Total en català: 17 
Total en castellà: 3 
Total de publicacions: 20
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Un ric panorama. Passem ara a veure aspectes genèrics del món intern del
periodisme. Entre aquests, hauríem d’assenyalar:

Legalitat

Apareixen de facto unes noves coordenades a partir de les quals seran les
forces polítiques les que prendran el repte de la informació, la qual serà ober-
ta i sense control en un primer moment. Però ràpidament l’autoritat militar i
l’autoritat central política, especialment des dels fets de Maig i de l’arribada
del Govern central a Barcelona, imposarà el control militar i civil de la informa-
ció. Un control que, tot i l’aparença, no serà militarment gaire exigent.23 Els
blancs hi tornaran a ser presents, fins i tot en periòdics gens sospitosos de,
diguem-ne, desviacionisme. L’anècdota que explica Joan Sariol Badia sobre la
reunió a La Vanguardia i la posterior presa del diari per part dels carrabiners
és prou il·lustrativa. Els qui manaven eren el general Hernández Sarabia i el
subsecretari de Presidència, senyor Prat. Mentre que Vázquez Ocaña, director
del rotatiu, acomplia les ordres.24

La censura, les recollides de diaris, els blancs o negres o motlles ratllats,25

els textos prohibits, etc., són habituals i es detecten a partir dels fets de Maig.
El setmanari Ferms és recollit per la policia i el seu director, Ferran Piquer, és
detingut. Mentre que en el Diari de Barcelona –ho explica26 un dels redactors,
Manuel Cruells– «tot és molt censurat». A partir del fets de Maig, el diari La
Batalla; setmanaris de comarques com L’Espurna de Girona; les ràdios del
POUM, etc., seran prohibides de facto. Tarradellas declara que la Generalitat
no hi té27 res a veure. 

Tanmateix, una anècdota ben explícita és la destitució desconeguda d’un
cap de redacció de La Humanitat. Pere Mialet conserva al seu arxiu tota la
documentació. El 12 de setembre de 1938, Roig i Givernau, en qualitat de direc-
tor signa les seves responsabilitats i, l’endemà, signa la destitució per no
haver publicat el discurs de Hitler. Havia parlat en portada només de la mani-
festació de l’Onze de Setembre i del discurs de Companys. Lluís –potser Lluís
Capdevila– tramet una nota al director que motiva la fulminant destitució.
Escriu: 

«Amic Roig. Avui no publiquem el discurs d’Hitler. Potser serem els únics
en no publicar-lo. L’explicació és la següent. De la censura varen comuni-
car que el discurs tenia de passar a consulta del Ministre i que no sabien
si l’entregarien. Això va comunicar-ho a les dotze. Vàreig comunicar a
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Mialet, que pel cas que arribés tard el discurs, jo tancaria a l’hora i faríem
plana nova. Prop de les dues va arribar la Fabra [el despaxt de l’Agència
Fabra] sense el discurs, no es va preguntar si el discurs vindria més tard o
què havia passat; pel que després vàreig veure, tampoc es preguntà a
l’Agència Espanya si vindria res. El cas es que vàrem tancar, sense el dis-
curs. A tres quarts de tres, quan ja havia marxat Mialet i els linotipistes, va
arribar el resum de l’Agència Espanya...» 

Autors

La marxa a un exili primerenc (periodistes conservadors i no només fran-
quistes, des de Pla fins a Sentís, de Sagarra a Lladó, Costa i Deu, etc., haurien
de desaparèixer d’escena si no volien acabar com els patrons o clergues o el
periodista avançat, independent i crític amb la FAI, Josep M. Planes, que no era
precisament un prototipus de periodista de la Lliga.28 Disposem de poques
memòries de periodistes que narrin les seves experiències en temps bèl·lics.
De les obres en destaquen les de Teodor Garriga per al món radiofònic i, per a
l’escrit,29 les de Víctor Alba, Lluís Aymamí i Tísner; ben conegudes, tot i que
escasses en dades sobre el periodisme durant la Guerra. No són habituals els
records en la línia de Josep M. Lladó30 o Marià Rubió i Tudurí.31

Tanmateix, els periodistes que l’any 1936 i el 1937 voldran veure el front són
una legió. El 1938 serà una altra cosa, i molts simplement seran mobilitzats.
Hem comentat que les cròniques no són abundoses, però tanmateix n’hi ha,
especialment de caràcter literari o descriptiu. Hi ha, per exemple, la de Lluís
Capdevila a La Humanitat, i la d’Agustí Cabruja a L’Autonomista. Tots els dia-
ris envien redactors que, després, seran simplement soldats que trametran
cròniques o notes havent estat mobilitzats. O bé seran periodistes mobilitzats
que passaran a ser els redactors de les revistes del front, com Tísner en
Vèncer, mentre que sempre s’enviaran comentaris i notes.

En la notable recopilació de Josep M. Casasús, Periodisme que ha fet histò-
ria, dels vuitanta autors sobre la Guerra, n’hi ha nou, un dels quals és fotògraf
(Centelles). Els comentaris d’opinió són de Carles Rahola, Rovira i Virgili,
Nicolau d’Olwer, Ferran Soldevila i Lladó i Figueres, i els articles culturals i
ambientals són de Pau Vila, C. A. Jordana i Sempronio. Les tribunes són cinc:
La Humanitat, La Publicitat, L’Autonomista, Meridià i Revista de Catalunya. És
a dir, plataformes nacionalistes i intel·lectuals.32 Els periodistes i els escriptors
majoritàriament optaren per la causa republicana, i aquest fet es marca en el
periodisme que fan: compromès i militant.
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Capçaleres

Pràcticament totes, tret d’unes quantes d’obreres i catalanistes
d’esquerres, seran modificades substancialment, encara que conservin la
mateixa capçalera. Els subtítols seran prou eloqüents de la transformació.
Vicenç Riera i Llorca explica33 la incautació d’El Matí d’una forma contundent:
«L’endemà [de l’ocupació] es va presentar a la impremta Pere Ardiaca: s’havia
constituït el partit i l’havien nomenat director del diari. Vaig deixar la feina a
mans seves. Amb la capçalera de Treball es va fer un dels diaris de més circu-
lació a Catalunya, durant la Guerra. Mai no m’he explicat perquè es va proce-
dir a la confiscació d’El Matí, que era l’òrgan d’un partit que feia la guerra amb
la República». 

S. Tavera reporta34 que la Solidaridad Obrera té, entre els anys 1936 i el
1938, uns tiratges força alts, entre 50.000 i 100.000 exemplars, a diferència
dels 20.000 i 30.000 d’anys anteriors. Treball, La Vanguardia i La Humanitat
seran els diaris importants de Barcelona.35 Tanmateix, a cada ciutat hi haurà
diaris que seran hegemònics. El cas de Llibertat, a Mataró, o L’Autonomista,36

a Girona, són exemples ben explícits de diaris locals principals a la seva ciutat,
al marge dels diaris de Barcelona. Seguien l’esquema d’una circulació de
premsa restringida i amb abastament propi.

Presentació

Segurament serà l’element més visible, gràcies a la nova iconografia que
impregnarà les portades, al costat d’un lèxic nou que voldrà desterrar el parlar
influenciat per la tradició eclesiàstica i conservadora. Així, voldrà fer patent
l’existència d’una nova societat basada en l’igualitarisme, o sigui el tuteig, i el
laïcisme, tots els grans valors del republicanisme. Tanmateix no hi haurà, però,
una renovació, un canvi substancial en el disseny o en la maquetació, potser la
presència de gravats o fotos de guerra, una titulació ajustada i el mateix laco-
nisme, sovint, dels anys trenta. És clar que dominava un model de diari:
l’informatiu. Ultima Hora en serà l’excepció, així com alguns números de La
Batalla, amb una presentació dinàmica, agressiva, espectacular.

Com han estudiat Josep Ll. Gómez Mompart i Enric Marín, la Guerra significà
un període en què, tot i la manca de paper, hi ha seccions que romanen inaltera-
bles com ara les de cinema o d’entreteniments, mentre que a les portades apa-
reixen titulars de gran format: «Hi ha una reorientació dels models de premsa. En
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aquest sentit, hom pot dir que el del diari informatiu-interpretatiu de la
República passem a un diari informatiu-propagandístic durant la guerra.»37

Contingut

Serà l’element més vistós del canvi profund del periodisme. Així, afectarà la
finalitat ideològica, cultural i formativa, propagandística en molts casos, infor-
mativa amb les reserves de les censures que actuen, i finalista, atès que cada
periòdic assumirà una subordinació absoluta al nou propietari, ara no econò-
mic, sinó polític. Els diaris seran un instrument més de la voluntat política dels
nous propietaris: la classe política que assumeix el ple control social. El perio-
disme assumirà una dimensió molt específica. Cada mitja té el seu públic.
Víctor Alba, redactor en cap de Juventud Comunista. Órgano Central de la JCI
(POUM), escriu a les seves memòries: «No recordo haver vist mai el setmana-
ri en mans de ningú que no fos de les joventuts».38

Hi haurà una notable presència de la imatge –fotografies, cartells, caricatu-
res, etc.– al marge de la premsa diària, atès que la seva percepció és immedia-
ta i és la més eficaç com a vehicle propagandístic. I el mateix pel que fa a la
ràdio, com a instrument adreçat a la propaganda interior i exterior. La veu
humana donava una solidesa i calidesa a l’argumentació que va ser usada
regularment pels dirigents polítics de totes les tendències, des de Companys
fins a Montseny, i fins i tot es retransmetien conferències, mítings, etc. Hi havia
programes diaris de què el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya disposava com el seu popular «quart d’hora», segons podem llegir
als sumaris de Ràdio Barcelona que conservem a la biblioteca de la nostra
Facultat de Ciències de la Comunicació a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

El periodisme ha estat considerat com a font de provocació. L’exemple
d’Orwell en el seu Homenatge a Catalunya a propòsit de La Batalla en els fets
de Maig és ben expressiu: enlloc d’aquest diari es diu39 que les columnes del
POUM abandonin el front per anar a lluitar a Barcelona, tot i així les argumen-
tacions repetitives semblen veritats. 

Distribució

Ara ja no serà el mercat, els punts de venda, sinó que els partits i els sindi-
cats assumiran la globalitat de la difusió a través de les trameses que faran
fonamentalment a les seves unitats militars, quarters, oficines, etc. i, especial-
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ment, al front d’Aragó. Cada divisió, cada columna rebia la premsa més afí.
Així, la columna Macià-Companys, La Humanitat, diari d’ERC; la Divisió 29, del
POUM, La Batalla del mateix diari; les columnes anarquistes, La Soli, i les
comunistes, Treball.40

Es vol que els diaris circulin cap al front, i l’acció no es fa només a Barcelona
per mitjà del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya que,
per exemple, organitza estands de recollida a la plaça de Catalunya o edita car-
tells per reclamar diaris vells, sinó que també es fa a les comarques. Així, per
exemple, L’Autonomista de Girona, amb el suport de la Unió de Dones de
Catalunya i del Socors Roig de Catalunya, trametia diaris per als gironins del
front.41

Sobre la difusió, caldria esmentar l’opinió de moltes persones que veuen la
premsa distant, lligada al poder, limitada i, per tant, una opinió a tenir present
amb reserves. L’extens i seriós diari de Joaquim Renart, representatiu d’un
sector barceloní, és prou eloqüent en consideracions d’aquests tipus.42

Multiplicitat de funcions

Diu Pere Pagès que el periodisme adoptarà un paper d’èpica pel fet
d’assumir ideals col·lectius, valors culturals, tal com remarquen Maria
Campillo i Josep Massot i Muntaner43, i bàsicament el desig de curiositat
davant la incertesa dels temps. La ràdio, com a informació immediata, però la
premsa com a font, tot i saber les seves limitacions en relació amb la veracitat
i amplitud. Es podia llegir sota un punt de vista passiu: l’absència de combats
en un indrets podia fer sospitar la derrota, per tant, també es podia fer una lec-
tura crítica segons la capacitat d’entendre-ho.

Els grans diaris barcelonins, o sigui el comunista ortodox Treball, el marxis-
ta heterodox La Batalla, l’anarquista Solidaridad Obrera, amb els afegitons de
La Veu de Catalunya i Catalunya, el governamental La Vanguardia, els naciona-
listes La Publicitat, La Humanitat i Diari de Barcelona i Diari de Catalunya seran
els principals. Las Noticias, El Noticiero Universal, El Diluvio mantindran una
hegemonia també per al sector sindical socialista. Diaris de matí i diaris de nit,
tots amb venda al carrer i amb presència constant a les manifestacions.
Barcelona publicarà diaris del Govern, d’Euskadi, de Madrid, etc., que, en reti-
rada, faran servir les impremtes barcelonines, per exemple Gaceta de la
República o Euskadi o Frente Rojo.
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Un exemple de la riquesa i la varietat de publicacions nascudes al caliu del
conflicte el trobem en les publicacions editades pel Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Són les següents: L’Avant-Garde.
Journal du front, Nova Iberia (4 edicions en català, castellà, francès i anglès),
Butlletí Especial per als Absents de la Pàtria, Comunicat de Premsa (català,
castellà, anglès, francès, alemany, italià, suec i esperanto), Amic, Publicació
Quinzenal per a l’Esplai del Soldat Català de l’Exèrcit de la República, Le
Journal de Barcelone –diari fet a París–, Boletín de Información Religiosa,
Mallorca Nova i Nova Galiza. Aquest conjunt de publicacions el podem veure
amb descripcions acurades en el tan útil repertori La premsa a Barcelona, que
permet sistematitzar la varietat tipològica i la temàtica de les publicacions
existents en aquell període.44

Conclusió

El periodisme durant la Guerra Civil acomplirà una funció social de to infor-
matiu i també política en la translació d’objectius de partits, sindicats, governs
i institucions. Existeix una heterogeneïtat formal en la seva confecció i, si bé hi
ha corresponsals i enviats especials, fotògrafs i pàgines il·lustrades com la de
La Vanguardia o Meridià en dos exemples ben antagònics per periodicitat o
influència social, no tenen una dimensió creativa notable, fora d’uns quants
títols d’una altíssima qualitat. La iconografia bèl·lica, la fraseologia del lèxic de
combat, el contingut sobre la Guerra inunden les pàgines dels periòdics, que
van afeblint la paginació per dificultats en el subministrament de paper.
Mentrestant, altres experiències creatives –periòdics murals, periòdics de trin-
xera, amb gestió revolucionària en alguns casos comptats– imposen també
una voluntat de renovació que s’expressa en concursos de contes, en reportat-
ges, en encàrrecs de cultura, art, literatura al servei de la revolució, que es con-
verteixen en testimoni del conflicte social que es viu. En serien exemples
Moments. La Revista del Nostre Temps, que ofereix unes il·lustracions
d’escenes de la revolució al carrer en sintonia amb el que indiquem. I també
Radio Barcelona, Companya, Catalans!, Mi Revista, títols ben diversos quant a
contingut i ideologia que tenen nexos coincidents: una voluntat de fer causa
comuna amb un ideari de lluita, un desig de treballar el disseny, aspecte que
els diaris no poden assumir, i un contingut amb voluntat de renovació. El dis-
seny de què els diaris podrien disposar,45 l’assumeixen les publicacions. 
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