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1. Introducció 

“Fantasma afrós, que només serveix per a ésser llançat al carrer quan la classe patronal 

sent olor de socarrim”. Així és com el periodista badaloní Jaume Passarell (1889-1975) 

parla de l’ordre en un escrit publicat a La Campana de Gràcia el 31 d’octubre de 1930. 

Cinc dies abans, en un altre article i en el mateix setmanari, es refereix a la “gent 

interessada a fer creure que l’estat d’agitació que travessa actualment el país i 

principalment els conflictes de caràcter obrer [...] són obra d’uns agents provocadors.” I 

afegeix: “Aquests són els autèntics pertorbadors de l’ordre i del progrés dels pobles. I 

aquests són els que tenen interès a passejar pels carrers el fantasma de l’ordre, per tal de 

veure si arronsen el melic del poble, i poden campar lliurement, com abans.”  

Són aquestes denúncies valentes, sense embuts a l’hora d’assenyalar les classes poderoses 

ni tampoc por a les represàlies, les que em van captivar quan vaig llegir l’obra Bohemis, 

pistolers, anarquistes i altres ninots, de Passarell. Tant, de fet, que d’entrada em van 

motivar a voler elaborar un Treball de Fi de Grau que estudiés aquella vaga badalonina i 

la figura periodística de Jaume Passarell. Però després de consensuar amb en Toni Vall, 

tutor del projecte, que la investigació havia d’anar més lligada amb el camp de recerca 

del periodisme, el treball va evolucionar fins a esdevenir una obra que vol investigar 

aquesta funció bàsica – però a vegades deixada de banda – del periodisme: la de 

desemmascarar el missatge que el poder – polítics, empresaris, banquers o els mateixos 

periodistes!- pretén estendre i fer calar entre la població. Com he dit anteriorment, però, 

aquesta tasca a vegades és oblidada i és precisament el mateix periodisme qui fa d’altaveu 

del discurs de l’ordre. 

És aquí, però, on rau el propòsit – o objecte d’estudi - del treball: a descobrir si, en els 

darrers cent anys, el periodisme català ha evolucionat cap a una pràctica més lligada a 

l’anomenat “discurs oficial” o si, per contra, cap a una de més crítica, més fiscalitzadora.  

Com que això és un dubte molt extens i difícil d’esbrinar, intentaré trobar-hi resposta 

posant el focus en com tres publicacions amb particularitats diverses van cobrir i informar 

- a còpia de notícies, articles d’opinió, cròniques, titulars, entrevistes, etc. - sobre dos 

moments històrics concrets separats en el temps; un el 1919 i l’altre el 2019.  

Com he dit anteriorment, m’interessa estudiar la funció del periodisme en moments de 

revolta i indignació popular. Perquè el meu estudi sigui el més honest possible, cal que 



7 

aquests dos successos no siguin d’una transcendència i repercussió exageradament 

distant, encara que això sigui certament relatiu. És per això que els fets en què em centraré 

són, per una banda, la famosa vaga de La Canadenca del 1919; i, de l’altra, la setmana 

de manifestacions continuades en contra la sentència del Procés el 2019. Dos 

esdeveniments destacats en la història recent de Catalunya en què la protesta i excitació 

popular és més que evident. 

De la mateixa manera, l’anàlisi comparativa que elaboraré ha de tenir en compte que un 

mateix moment històric és tractat de forma molt diversa segons el mitjà de comunicació 

i la seva línia editorial. Així, l’estudi inclourà, per a cada època, una publicació 

conservadora (La Vanguardia), una més progressista (El Diluvio i l’Ara) i una de premsa 

gràfica (La Campana de Gràcia i El Jueves). 

La intenció comparativa que pretenc donar a la investigació del treball sovint és difícil de 

saber on vol anar a parar; què es pretén fer confrontant. Per això, en primer lloc, elaboraré 

un marc teòric en què es presenti el context històric de 1919 i 2019 i la tradició de cada 

capçalera analitzada, per tal que el lector tingui totes les eines per entendre quina és 

situació social en cada època, quin poder impera i qui l’integra. A partir d’aquí, faré 

l’anàlisi més acurada possible – aportant informació sobre què es diu i què no es diu, 

detectant on es posa l’èmfasi, fixant-me en si es fa ús d’una paraula o altra, subratllant a 

qui es dóna veu i a qui se l’hi nega, etc. – per tal de demostrar o refusar la hipòtesi del 

treball: el periodisme català actual estén més el discurs de l’ordre que el de fa un segle. 
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2. Marc teòric 

El marc teòric del treball consta de tres parts ben diferenciades. La primera és aquella que 

explica detalladament el context històric dels anys 1919 i 2019 per tal que el lector, 

d’alguna manera, es transporti a l’època en què van tenir lloc els dos episodis de revolta 

popular. 

La segona part és la que repassa la història dels mitjans de comunicació analitzats. 

L’objectiu d’aquesta secció és que s’entengui raonadament quina és la tradició de les 

capçaleres i en quin punt es trobava cada una quan es van produir els fets. 

Finalment, la tercera part prova de justificar raonadament per què s’ha decidit analitzar 

unes capçaleres concretes. 

 

2.1. L’any boig: context històric de l’any 1919 

La Campana de Gràcia resumia l’any 1919 en un article publicat en l’almanac per a 1920: 

“El difunt any 1919 ha estat, per a Catalunya, un any estrany. Podríem dir-li l’any 

boig. Va començar enmig d’un formidable moviment per l’Autonomia i ha acabat  

enmig de la lluita social. Al principi regnaren els llacets de la bandera catalana, 

exhibits damunt del pit; i a l’acabament han regnat els carnets sindicalistes, 

amagats dins les butxaques fondes.  

Qui ho havia de dir, en aquells dies d’Assamblees i d’Estatut, de barretina i 

Segadors, que en l’espai d’una setmana tot canviaria? Qui ho havia de dir que tot 

d’una es deixés de parlar de l’Autonomia integral i es parlés, com a nova obsessió, 

de la vaga de la Canadenca?” 

Aquesta nova obessió, l’any 1919, s’emmarca en un context de màxima inestabilitat 

social i política. Cal enfocar el conflicte des de diferents perspectives – cultural, 

diplomàtica, internacional - per comprendre com es va iniciar la vaga més important de 

la història recent d’Espanya . Anem a pams. 

Durant la segona meitat del segle XIX es produeix a Catalunya l’explosió de la 

Renaixença, que, malgrat tractar-se d’un moviment cultural, va significar un canvi de 
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paradigma en la societat i el tarannà del país. Creixia, doncs, una voluntat tenaç de 

recuperar el català com a llengua literària i es deixaven enrere segles de diglòssia. 

Així, no és d’estranyar que el primer terç del segle que començava donés pas a un corrent 

com el noucentisme (1906-1923), que naixia amb una voluntat de ruptura i amb un anhel 

de crear referents culturals propis. Això provocaria canvis importants en el món artístic, 

literari, de la comunicació, l’ensenyament i el lleure que, a més, coincidirien amb la 

institucionalització d’un moderat poder polític a Catalunya. El noucentisme, tanmateix, 

que va resultar innovador i enriquidor per la cultura nacional i que va despertar un 

sentiment d’identificació entre un important gruix de catalans, era de caràcter clarament 

conservador. La seva finalitat era “construir una Catalunya liberal, burgesa, educada i 

europea” (De Riquer; Duarte; Risques; Roig, 1999). Queda clar, doncs, que el 

noucentisme va ser molts més que un corrent artístic; va ser un projecte politicocultural 

pel país.  

Ja d’entrada no sembla difícil intuir que, si aquesta tendència va coincidir en l’espai i en 

el temps amb un creixement – a escala mundial i nacional – de l’anarcosindicalisme, 

l’obrerisme i el terrorisme, la fractura social estava servida. 

Els instruments de què es van servir els noucentistes per assolir el seu ideal burgès van 

ser la diputació de Barcelona primer, i la Mancomunitat (1914-1924), després. 

 

2.1.1. Mancomunitat de Catalunya 

La Mancomunitat va ser una federació de les quatre diputacions provincials catalanes. Es 

va constituir el 6 d’abril de 1914 i va tenir dos presidents: Enric Prat de la Riba (1914-

1917) i Josep Puig i Cadafalch (1917-1923), tots dos militants de la conservadora Lliga 

Regionalista. La Mancomunitat sempre va funcionar per consens1, fet que contrastava 

amb el marc d’inestabilitat política en què es va haver de moure (Balcells; Pérez; Sabaté; 

Simon, 2004). 

 
1 El Consell Permanent, organisme executiu de la Mancomunitat, sempre va tenir una composición 

multipartidista. 
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L’any 1912 Prat de la Riba ja formula els objectius a curt termini d’aquesta institució: 

“Escola amb llibreria pública (biblioteca), telèfon i carretera són tres elements que no han 

de faltar en cap poble, per humil i arraconat que estigui”. 

 

 

Enric Prat de la Riba, primer president de la Mancomunitat de Catalunya. Font: Arxiu Nacional de            

Catalunya (ANC).    

 

Aquest programa, que vist a dia d’avui podria semblar poc ambiciós, no ho era gens tenint 

en compte la realitat del moment: dels 1.087 municipis que tenia Catalunya, 518 no tenien 

ni un camí veïnal, només 38 tenien línia telefònica i no hi havia biblioteques públiques.   

El 1922 la Mancomunitat havia comunicat 218 pobles, havia instal·lat 5.950 quilòmetres 

de línia i havia creat les deu primeres biblioteques populars, incloent-hi la Biblioteca de 

Catalunya (Balcells et al., 2004). 

A més a més, tal com assenyalen De Riquer et al. (1999), la institució dirigida per Prat de 

la Riba havia de combatre el problema real i més greu del país: l’any 1915 el 48% dels 

catalans eren analfabets. És per això que la Mancomunitat va adoptar la reforma 

ortogràfica unificadora impulsada per Pompeu Fabra2, la qual va propiciar que el català, 

havent superat barbarismes i dispersió dialectal, esdevingués llengua literària, 

administrativa i educativa.  

Per primer cop, la cultura catalana no es desenvolupa en contra o al marge del poder, sinó 

amb el seu suport; acceptada i potenciada per les institucions del país (De Riquer et al., 

 
2 Qui va publicar el 1913 Les Normes ortogràfiques, el 1918 la Gramàtica oficial i el 1932 el Diccionari 

general de la lengua catalana. 
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1999). A més, els intel·lectuals catalans de la generació del noucentisme fan seu el 

projecte que s’està gestant d’una cultura nacional autònoma. 

Amb tot, el balanç de la trajectòria de la Mancomunitat és agredolç. El poder central 

espanyol mai va cedir en la sobirania de la institució i en els seus prop de deu anys de 

vida ni tan sols es va produir una descentralització administrativa, fet que resumeix el 

paper de la Mancomunitat en una “simple” concentració de competències provincials. 

Però, a la vegada, el 1914 es constituïa el primer reconeixement de la unitat administrativa 

de Catalunya i d’alguna manera s’iniciava l’obra que la Generalitat continuaria el 1931 

amb més recursos i competències. Aquesta ombra de govern propi, que va desvetllaria els 

primers anhels autonòmics, va suposar la primera i única mancomunitat regional de 

l’Estat, fet que despertaria l’hostilitat del nacionalisme espanyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

2.1.2. Noves formes de vida 

El primer terç del segle XX a Catalunya – com, de fet, a tot el món i durant tot un segle 

farcit de fets històrics rellevants com guerres o importants lluites socials – es van 

esdevenir un seguit de transformacions profundes i ràpides en les vida quotidiana de les 

persones.  

Van ser molts visibles els canvis ocasionats per l’entrada dels electrodomèstics, el cotxe, 

el telèfon, la ràdio o l’electricitat a les cases. Es van trasbalsar les formes de vida 

tradicionals i això es va reflectir en els espectacles, els costums, la manera de vestir o 

d’ocupar el lleure fins al punt que, com afirmen De Riquer et al., (1999), tot allò que 

considerem modern (des del jazz a la simplicitat de la manera de vestir femenina) neix en 

aquesta època.  

Un dels sectors socials que entra a escena amb força, tan laboralment com públicament, 

és el de les dones. Fins al moment la seva imatge s’associava al treball domèstic i a la 

maternitat, però ja a finals del segle XIX havien entrat en un bon nombre al treball de les 

fàbriques. Malgrat tot, les dones de l’època es veien sotmeses a moltes discriminacions, 

tan salarial com legals. El 1919 a Catalunya i Espanya, a més, no tenien dret a vot – van 

tenir-lo per primer cop a les eleccions generals de 1933, amb la segona República-. 

L’altre grup social que es fa visible aquells anys és la joventut. Ja sigui a la universitat 

amb moviments estudiantils o amb la pràctica de l’associacionisme, els joves van guanyar 

molt protagonisme.  

En el terreny del lleure, l’esport i l’excursionisme són dues activitats que van créixer molt 

en popularitat, i en conseqüència també ho va fer el món de l’espectacle. Sobretot parlant 

del futbol, la rivalitat entre clubs va potenciar tant la pràctica com la contemplació del 

joc. 

El sector musical també es va modernitzar a grans gambades. Parlem de l’època daurada 

de l’Orfeó Català, que va inaugurar el Palau de la Música Catalana (1908), i del naixement 

de gran orquestres, com la Simfònica de Barcelona (1910) o l’orquestra Pau Casals 

(1920).  

El món del cinema també va ser rebut amb gran entusiasme per la població catalana. Entre 

1910 i 1920 Barcelona va esdevenir la primera ciutat de l’Estat en exhibició, distribució 
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i producció cinematogràfica. El 1914 hi havia a Barcelona més de la meitat de les 

productores de tot Espanya (De Riquer et al., 1999). 

Finalment, cal indicar que la capital catalana també va ser pionera a escala estatal i 

europea en la instal·lació d’una emissora de Ràdio. El novembre de 1924 començava a 

Ràdio Barcelona, la primera d’Espanya. 
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2.1.3. La crisi de 1917 

Entre 1917 i 1919, tot just fins l’esclat de la vaga de la Canadenca, es produeix a 

Catalunya una forta crisi política sorgida de la pugna entre tres bàndols ben diferenciats 

que s’enfronten per canviar profundament l’estructura de l’Estat. Trobem, per una banda, 

els diputats catalans, que a través de la Mancomunitat i les Assemblees de Parlamentaris 

reivindiquen un estatut d’autonomia; per altra banda, oficials d’infanteria que s’oposen al 

sistema mitjançant les juntes militars de defensa; i, finalment, la classe obrera, que (com 

explico més abastament en l’apartat 1.4 del treball) busca sacsejar una realitat on són 

explotats laboralment. 

 

2.1.3.1. Anhels autonòmics 

El règim polític de la restauració alfonsina arribava al 1917 molt tocat. La inestabilitat 

governamental crònica havia desprestigiat els partits que perpetraven l’anomenat torn 

dinàstic. Tant és així que aquell any el nou govern presidit per Eduardo Dato tancava les 

corts i suspenia les garanties constitucionals. 

Poc abans Francesc Cambó, líder indiscutit de la Lliga, declarava precisament a les corts 

espanyoles: “Desde que es rey constitucional don Alfonso XIII, han prestado juramento 

ciento ochenta ministros, ni uno solo catalán”. Deixava clar, doncs, que els polítics 

catalans, havent recollit els primers fruits generats per la Mancomunitat, se sentien 

preparats per avançar en un projecte autonòmic per a tot Catalunya. 

Els primer dels dos intents que, entre 1917 i 1919, es van fer des de les institucions 

catalanes per intentar guanyar terreny en el camp autonòmic, va ser el de l’Assemblea de 

Parlamentaris: davant la política obstruccionista de Dato es van convocar tots els 

parlamentaris catalans en una assemblea per confeccionar una proposta de reforma 

constitucional. Però la seva confluència en només tres mesos – juny, juliol i agost de 1917 

– amb les juntes militars de defensa3 i una vaga general molt important van frustrar aquell 

primer intent de lluita autonomista. 

 
3 Va ser un moviment sorgit principalment a les casernes de Barcelona i consistia en una mena de sindicat 

de l’oficialitat de l’exèrcit mitjançant el qual pretenien pressionar el govern per canviar els criteris dels 

ascensos i per millorar el seu nivell de vida, ja que se sentien mal equipats i mal pagats (De Riquer et al., 

1999). 
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El 1919, després que la Lliga participés en la política espanyola ocupant dos ministeris 

d’un breu govern de concentració, es produiria la segona temptativa. Es basava en dos 

projectes d’estatut que, abans que poguessin arribar a bon port, es van veure truncats per 

l’inici de la vaga de la Canadenca. 

Aquests anhels autonòmics liderats per la Lliga van atorgar al catalanisme una tendència 

classista, convertint-lo en un instrument de la burgesia catalana (Foix, 2019). Atenció a 

les paraules de l’anarquista Salvador Seguí en un discurs pronunciat a Madrid el 1919: 

“A Catalunya, els elements reaccionaris del catalanisme sovint aixequen la 

bandera de les reivindicacions catalanes, en un sentit nacionalista. I quan més 

soroll fan, és en els moments en què es produeix un fet social de ressonància, 

talment com si cerquessin la intervenció de les autoritats de l’Estat espanyol per a 

batre els treballadors catalans. Nosaltres, ho dic ací, a Madrid, i quan convé també 

ho dic a Barcelona, som i serem contraris a aquests senyors de la Lliga que 

pretenen monopolitzar la política catalana”. 

Amb tot, davant la gran revolta obrera que va suposar la vaga de la Canadenca, el govern 

central va decidir clausurar les corts i suspendre les garanties constitucionals. Així 

s’iniciava una onada vaguista durant el bienni 1919-1920 que deixava les reivindicacions 

autonòmiques de banda i suposava el final d’una campanya en la política catalana saldada 

amb un fracàs del catalanisme possibilista i moderat (Balcells et al., 2004). 

 

2.1.3.2. Sindicalisme i violència 

Per entendre la situació del sindicalisme català l’any 1919, cal rebobinar una mica i 

entendre quines van ser les tendències ideològiques i els successos que van trasbalsar 

l’obrerisme del territori durant la segona meitat del segle XIX. 

El punt de partida és ben clar: parlem de l’època en què la revolució industrial va esclatar 

a Catalunya. Com a conseqüència, milers de treballadors van passar a integrar una classe 

obrera que disposava d’unes condicions de treball molt precàries: sous ridículs, contractes 

amb una durada de pocs dies, jornades laborals interminables, desigualtat salarial per raó 

de gènere i, fins i tot, treball infantil. Com a resposta, el sindicalisme va començar a 

formar-se. El 1840 neix a Barcelona la Asociación de Tejeros de Barcelona, el primer 

sindicat obrer de la història d’Espanya. Quinze anys més tard, el 1855, se celebrava a 
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Barcelona la primera vaga general de l’Estat. El 1888, durant el Congrés Obrer de 

Barcelona, es fundava la UGT. El 1907 es creava l’organització sindical Solidaritat 

Obrera, el 1911 la CNT4 i el 1918, a l’anomenat Congrés de Sants, la Confederació 

Regional del Treball acordava crear un Sindicat Únic que reuniria tots els obrers que 

treballessin en una mateixa branca industrial.  

En la indústria catalana, a banda de cotó i indianes, es teixien les bases de l’organització 

sindicalista. 

A la vegada, a Catalunya començaven a perpretar-se atacs terroristes per part d’individus 

o petits grups anarquistes. Aquests atacs, que sovint eren magnicidis, tenien ressò 

internacional i cap a finals del segle XIX ja es parlava de Barcelona com la ciutat de les 

bombes.  

El 1893, l’anarquista Paulino Pallás intentava assassinar el capità general de Catalunya 

Arsenio Martínez Campos. Aquell mateix any i creant una forta commoció a la ciutat, 

Santiago Salvador feia explotar dues bombes al pati de butaques del Liceu – gran símbol 

de la burgesia catalana del moment – i moren vint persones. 

Tres anys més tard es va produir l’atemptat de la processó del Corpus, en què van morir 

12 persones, el 1905 van tenir lloc els Fets del ¡CuCut!5 i el 1909 la Setmana Tràgica. 

 

 
4 La CNT, com és ben sabut, esdevindria una organitació importantíssia per a l’anarcosindicalisme 

espanyol durant el primer terç del segle XX. Els fràgils governs de la Monarquía alfonsina alternaven la 

repressió amb la tolerancia respecte de la CNT. L’any 1919 concretament es van viure dos dels períodes 

de repressió: el de gener a setembre de 1919 i el de setembre de 1919 a juny de 1920 (Balcells et al., 

2004) 
5 Són els aldarulls que van tenir lloc el 25 de novembre de 1905 a Barcelona quan, després de la 

publicació d’un acudit gràfic de Joan Garcia Junceda al setmanari satíric ¡Cu-cut! en què es ridiculitzava 

les derrotes militars espanyoles, tres-cents oficials de l’exèrcit van cremar la redacció de la revista, la del 

diari La Veu de Catalunya i la impremta on s’editava el setmanari En Patufet.  
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      Barcelona “en flames” durant la Setmana Tràgica. Font: Flickr 

 

Per acabar d’instaurar definitivament l’escenari caòtic a Barcelona, la Primera Guerra 

Mundial acabava a Europa el 1918 i l’economia catalana, que havia crescut molt gràcies 

a la venda d’armes – Espanya mai va participar en aquell conflicte -, va entrar en 

col·lapse6. 

En aquest escenari extremadament convuls de principis de segle XX, al sindicalisme 

català i espanyol hi va arribar, provinent d’Europa, una forta confrontació ideològica entre 

marxisme i anarquisme; entre els partidaris d’impulsar una revolució immediata i els que 

preferien prioritzar la consolidació orgànica del moviment sindical. Així, 

l’anarcosindicalisme d’aquells anys acabaria marcat per constants pugnes entre legalistes 

i insurreccionalistes. (Marianello, 2014).  

La violència sindical a Catalunya i en altres parts del territori espanyol va mantenir una 

corba ascendent, culminant – de 1919 a 1923 - amb els anys del pistolerisme7 (Marianello, 

2014). 

 
6 “S’havia arribat a un extrem en què el 75 per cent dels ingressos de l’obrer s’havien de dedicar a 

l’alimentació. Això i les repressions derivades de la Setmana Tràgica, anaren empenyent l’obrer cap al 

sindicalisme” (Solà, 1973) 
7 Entre 1918 i 1923, nou-centes cinquanta persones van patir atemptats o els efectes; cosa que equival a 

una mitjana de quinze al mes o una cada dos dies (Balcells et al., 2004) 
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Vegem, doncs, dades que evidencien aquesta tendència: 

 

Font: Marinello Bonnefoy, J.C. (2014). Sindicalismo y violencia en Catalunya 1902-1919. (Tesis Doctoral 

no publicada). Barcelona: Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

 

Font: Marinello Bonnefoy, J.C. (2014). Sindicalismo y violencia en Catalunya 1902-1919. (Tesis Doctoral 

no publicada). Barcelona: Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

Com podem veure gràcies a aquesta informació gràfica, els episodis violents al llarg de 

la dècada de 1910 van oscil·lar, amb anys més tempestuosos i anys més “tranquils”, per 

dir-ho d’alguna forma. Tot i aquesta variabilitat, el moment en què es va produir un 

nombre més elevat de morts i incidents violents en general va ser 1919; any en què va 

tenir lloc la vaga de la Canadenca. 
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2.1.4. Mentrestant, a Espanya 

En clau espanyola, el context social i polític dels anys que precedeixen la vaga de La 

Canadenca està marcat per la crisi total del règim de la Restauració d’Alfons III. 

Cal recordar que, ja a finals del segle XIX i després de la breu experiència de la Primera 

República Espanyola, el sistema polític que imperava era el del torn dinàstic, o, dit amb 

altres paraules, el pacte entre el partit conservador i el liberal per alternar-se al capdavant 

del govern espanyol. Per tant, aquest acord – que era validat pel rei - convertia les 

eleccions en un autèntic frau i un pur tràmit.  

Aquesta forma de governança tan poc democràtica es va anar erosionant a mesura que 

avançaven les dues primeres dècades del segle XX. I ho va fer, sobretot, gràcies a una 

sèrie de fenòmens relacionats estretament entre si que cada cop prenien més protagonisme 

en la societat espanyola de l’època: l’aprovació del sufragi universal (1890); l’acceleració 

del desenvolupament industrial; el naixement i progrés de noves forces econòmiques a 

conseqüència de l’expansió industrial; la creixent força del moviment obrer; i, finalment; 

l’aparició de noves forces polítiques que són fruit de moviments socials i que, no només 

estan fora del sistema, sinó que a més hi estan en contra (González Calbet, 1986). 

Enfront d’aquests nous fenòmens que afloraven en la societat, el sistema i els partits 

polítics de la Restauració van reaccionar en un sentit regressiu. En lloc de democratitzar 

el sistema, buscar el suport de l’opinió pública o afavorir la integració de noves forces, es 

va escollir la via contrària. I aquest sentit oposat es va basar, principalment, en buscar el 

suport d’un altre important element constitutiu del sistema de la Restauració: les Forces 

Armades. La Ley Constitutiva del Ejército de 1878 deia que una de les seves missions era 

la defensa “d’enemics interiors” i la “integritat de la Pàtria i l’imperi de la Constitució i 

les lleis”, de manera que els diferents governs de la Restauració, sense excepcions, es van 

aferrar a aquesta prerrogativa per servir-se de l’exèrcit sempre que fos necessari 

(González Calbet, 1986). Per posar un exemple clarificador: l’aparició de 

l’anarcosindicalisme va ser percebut pel règim com una amenaça i, en conseqüència, els 

líders de la Restauració van contestar la Setmana Tràgica de 1909 o la crisi de 1917 fent 

ús de la repressió que els facilitava l’exèrcit. 
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Aquesta tendència es va anar agreujant i al final, a partir de 1917, ja no només es donava 

la situació que les Corts o el govern no dictaven l’organització militar, sinó que a sobre 

el vincle rei-exèrcit va començar a controlar la política general (González Calbet, 1986). 

Als fenòmens ocasionats en l’Espanya de principis de segle XX i la resposta reaccionària 

de l’Estat – la qual posteriorment es demostraria contraproduent -, se li van sumar altres 

fets que, alguns tan imprevisibles com devastadors, van acabar de tombar el règim de la 

Restauració. Vegem-ne alguns: el març de 1918 es va detectar el primer cas d’una grip 

espanyola que, en poc més d’un any – novembre de 1919 – es declararia oficialment 

vençuda. Deixant, això sí, més de 30 milions de morts a tot el món (Colomines; Madaula, 

2014). L’analfabetisme del 60% de la població espanyola l’any 1915, és clar, no ajudava 

en res (De Riquer et al, 1999). El desastre d’Annual8, al Marroc, el 1921; els caòtics 1917 

i 1919; el pistolerisme; uns partits dinàstics fragmentats i incapaços de renovació; i unes 

forces que pugnaven per construir un sistema alternatiu però que mai es van arribar a 

configurar, van acabar desembocant en uns sis anys (1917-1923) agònics del sistema en 

què s’arribarien a formar fins a catorze governs amb una durada mitjana de cinc mesos i 

mig. 

El règim que seguiria aquests anys convulsos, malauradament, no va ser més 

esperançador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 L’episodi conegut com el desastre d’Annual va ser una greu – i humiliant - derrota de l’exèrcit espanyol 

a la guerra del Rif l’any 1921 
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2.1.5. Mentrestant, a escala internacional 

La dècada dels anys deu del segle XX en l’àmbit internacional, com no pot ser d’una altra 

manera, va comptar amb alguns esdeveniments positius per al progrés de les societats i 

amb altres de negatius. Però els dos fets que van tenir incidència en el context sociopolític 

de Catalunya van ser, clarament, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i la Revolució 

Russa (1917).  

 

 

Vladimir Lenin, líder de la Revolució Russa. Font: Flickr 

 

Tot i que Espanya es va mantenir neutral en l’anomenada Gran Guerra, els efectes 

d’aquest conflicte bèl·lic van tenir una incidència clara a casa nostra. I la va tenir sobretot 

en el marc econòmic (del qual en derivarien aspectes socials i polítics, tanmateix). 

Sintetitzem-ne alguns trets. Els primers anys de l’enfrontament van permetre l’aparició 

de beneficis i fortunes ràpidament. Les importacions van desaparèixer pràcticament per 

complet i, sense competència, el mercat interior es va enfortir molt. Però també l’exterior, 

ja que les demandes van créixer en grans quantitats. Malgrat això, ràpidament es veuria 

l’altra cara de la moneda: els preus van pujar molt a causa d’una inflació que va pesar 

molt sobre l’economia de la major part de la població. Entre 1914 i 1917, el cost de la 

vida va créixer un 78%. Acabada la guerra, a més, van baixar dràsticament les 
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exportacions, la pesseta va quedar molt sobrevalorada i les indústries catalanes van quedar 

fora de joc en la nova conjuntura, fent que moltes entressin en crisi (De Riquer et al., 

1999). 

La guerra també va crear disputes entre els aliadòfils i els germanòfils. Els partits 

d’esquerres i catalanistes eren partidaris dels aliats i les formacions conservadores i 

monàrquiques, en canvi, eren favorables als imperis centrals. 

Un cop finalitzada la guerra, El president dels Estats Units Woodrow Wilson va presentar 

a la Societat de Nacions catorze propostes9 entre les quals hi havia inclosa el dret a 

l’autodeterminació nacional. Aquest fet, sumat a la recent independència de Polònia, 

Hongria, Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània i Txecoslovàquia, va tornar a despertar la 

voluntat autonomista dins la Lliga. No obstant això, aviat es va veure que els vencedors 

descartaven incloure les reivindicacions catalanes en l’ordre del dia de la Conferència de 

Pau de París i el president espanyol, conde de Romanones, va respirar tranquil (Balcells 

et al., 2004). 

En aquell moment s’encetava al món un nou període de reconstrucció marcat per un nou 

protagonista: el comunisme, que havia triomfat a la Revolució d’Octubre. Aquesta 

circumstància tindria una repercussió molt important en una Catalunya on 

l’anarcosindicalisme, liderat per una CNT molt potent, anava a l’alça. 

Com comenta Solé i Sabater (2021), la Revolució Russa va ser, pels obrers catalans, un 

mirall com a opció de canvi, de trencament.  En un inici, el 1917, a Catalunya només 

l’anarcosindicalisme mostrarà simpatia pel que ha passat al país eslau. Però amb el temps, 

i sobretot a partir de la creació de la Internacional Comunista el 1919, el suport a la causa 

soviètica començaria a arribar també des del socialisme, el nacionalisme, el 

republicanisme, i el liberalisme progressista. 

Així doncs, l’any en què es produeix la vaga de La Canadenca, a Catalunya i Espanya hi 

havia instaurat un temor a si, malgrat els més de tres mil quilòmetres de distància, el que 

havia passat a Rússia podria arribar a produir-se aquí. 

 

 

 
9 Els famosos catorze punts de Wilson 
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2.1.6. La vaga de La Canadenca 

Finalment, per tancar el context històric en què s’emmarca la vaga de La Canadenca (5 

de febrer – 19 de març de 1919), cal explicar breument en què va consistir aquesta acció. 

La Barcelona Traction, coneguda popularment com La Canadenca, era l’empresa que 

subministrava la major part d’energia elèctrica a Catalunya a través de Riegos y Fuerzas 

del Ebro. A causa de l’acomiadament d’uns obrers de la fàbrica es va iniciar una vaga 

que, a poc a poc, s’aniria estenent a altres sectors fins al punt de deixar pràcticament 

paralitzada la major part de l’activitat a Barcelona i a altres zones del territori català. 

Després que l’exèrcit decomissés la fàbrica i militaritzés els treballadors, va arribar la 

negociació i l’acord: alliberament dels empresonats, augment dels salaris i jornada laboral 

de vuit hores. 

Salvador Seguí (El Noi del Sucre), un dels líders més destacats de l’anarcosindicalisme 

català, va aconseguir amb dificultat l’acord de tornada al treball, però amb la condició 

que si en vuit dies tots els presos no estaven al carrer, declararien una altra vaga general. 

El capità general de Catalunya, Milans del Bosch, va incomplir els pactes i no van ser 

alliberats tots els detinguts. L’obrerisme va respondre iniciant una segona vaga general 

que competiria per guanyar la partida contra el sometent i l’exèrcit. A més, la Federació 

Patronal de Barcelona va amenaçar amb el locaut i va aparèixer el Sindicat Lliure, una 

mena de policia paral·lela que tenia l’objectiu de reprimir.  

 

 

Salvador Seguí al II Congrés de la CNT a Madrid el 1919. Font: Vidal (EFE) 
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Els obrers, cada vegada amb menys recursos i energia, a poc a poc van optar per tornar 

als seus llocs de treball, i la que havia estat la victòria més important del sindicalisme 

obrer català acabaria, unes setmanes més tard, en una desfeta. 

Aquella vaga, que va deixar Barcelona a les fosques, sense transport públic i amb 

vaguistes i policia enfrontats al carrer, crearia ressentiment entre burgesia industrial i 

treballadors i una forta commoció entre la població (De Riquer et al., 1999). 
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2.2. La tardor calenta: context històric de l’any 2019 

Hi ha qui podria dir que la situació als carrers de Catalunya l’any 2019, comparada amb 

la del 1919, va ser tranquil·la. I no li faltaria raó, segurament. Com a mínim amb les dades 

a la mà. 

El que cal tenir en consideració és el context històric del moment, que per això tracto 

d’explicar en aquestes pàgines. El 1919, com he mostrat anteriorment, es trobava 

emmarcat en els anys de plena efervescència de l’anarcosindicalisme, que s’enfrontava a 

un règim agafat amb pinces i a uns polítics conservadors disposats a arribar on calgués 

per mantenir la seva situació de privilegi. Els agents implicats en aquella partida estaven 

disposats, fins i tot, a matar pels carrers. 

En canvi, l’any 2019 venia precedit d’una dècada en què les reivindicacions socials a 

Catalunya es basaven en multitudinàries manifestacions de caràcter indubtablement 

pacífic. Tant és així, que un dels lemes de les mobilitzacions socials que es produïen era 

“ni un paper a terra”. A banda d’episodis puntuals de violència per part de la policia (15-

M, 1-O), els anys deu del segle XXI a Catalunya es poden titllar clarament de pacífics.  

Enmig d’aquest mar en calma, però, el 14 d’octubre tindria lloc un tsunami provocat per 

la sentència condemnatòria dels líders polítics de Catalunya. Aquell dia el diari Nació 

Digital escrivia en la seva editorial: 

“Avui es podria escriure que el balanç d'aquests dos anys de repressió, presons i 

exili constitueix un gran fracàs d'Espanya. Un fracàs en la mesura que no ha 

aconseguit -i potser té més lluny que mai- integrar Catalunya en clau positiva a un 

estat espanyol modern, democràtic i plural, on totes les seves nacions treballessin 

de forma harmoniosa, cap endins i cap enfora. Haurà estat impossible, una vegada 

més, el projecte dels Cambó i dels Roca Junyent. 

 

D'altres, en canvi, creuran que ha estat una victòria d'Espanya. I també podria 

llegir-se així. Seria una victòria perquè, en base al seu pla traçat a l'ombra des de 

2015, ha aconseguit avortar la via pacífica i democràtica que havia emprès el 

moviment independentista, ara amb els seus líders presos i exiliats, i amb les 

institucions com el Govern i el Parlament reduïdes a una caricatura del que havien 
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estat. Els partits independentistes sense estratègia, i les víctimes de la repressió, 

indefenses davant dels aparells d'Estat.”  

Ideologies a banda, aquests paràgrafs parlen de situacions que van marcar l’escenari 

politicosocial del moment: independentisme, repressió, presons, exili, institucions 

catalanes reduïdes a una caricatura i fracàs de la integració de Catalunya a Espanya. 

Deixen clar, a més, els sentiments de ràbia i desesperança que va provocar en molts 

catalans i catalanes els gairebé cent anys de presó que van recaure sobre polítics 

independentistes. Uns sentiments que esclatarien als carrers durant una setmana de 

protestes. 

 

2.2.1. Generalitat de Catalunya 

El sistema governamental a Catalunya l’any 2019 - des de la seva restauració l’any 1977 

després de la dictadura franquista – era el de la Generalitat, una forma d’autogovern 

autonòmic integrat per la Presidència, el Govern, el Parlament de Catalunya i altres 

institucions administratives. 

Vegem la funció bàsica dels tres òrgans principals de la Generalitat: En primer lloc, el 

Parlament, que representa el poble de Catalunya, està constituït per una sola cambra, 

aprova les lleis de la comunitat i controla l’executiu i, a més, és competent per aprovar 

els pressupostos anuals. El Govern, per la seva banda, és l’òrgan en el qual resideixen les 

funcions executives i administratives. Està format pel president/a de la Generalitat, el 

conseller/a primera/a i els consellers/es, i té les atribucions de determinar les directrius 

d’acció de Govern, elaborar i aplicar els pressupostos del país, aprovar projectes de llei, 

nomenar els alts càrrecs de l’administració i aprovar els projectes de convenis de 

cooperació amb altres comunitats autònomes. Finalment, el president/a té la màxima 

representació de la Generalitat i dirigeix l’acció de Govern. També té la representació de 

l’Estat a Catalunya i nomena consellers i alts càrrecs, coordina el programa legislatiu i 

facilita la informació que li sol·liciti el Parlament, entre altres tasques. 

Des del mandat de Jordi Pujol, començat el 1980, fins al de José Montilla, acabat el 2010, 

el Consell Executiu de la Generalitat sempre havia tingut un objectiu clar: aconseguir el 

millor autogovern i finançament possible per a Catalunya dins un marc autonòmic. L’any 

2010, però, poc abans de l’inici de la presidència d’Artur Mas, un fet va capgirar la 



27 

política catalana: El Tribunal Constitucional retallava un Estatut d’Autonomia que 

comptava amb un ampli suport de la població. Aquest sotrac a les aspiracions catalanes 

faria créixer els anhels independentistes entre bona part dels ciutadans de la nació,  que 

els va començar a seduir la idea d’una Catalunya lliure. Així, tal com apunten els 

periodistes Oriol March, Isaac Salvatierra i Ruth Pérez al diari Ara a partir de dades del 

Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el suport a la independència passaria d’un 13% el 2005 

a un 41,9% el 2019. 

  



28 

2.2.2 Anhels independentistes 

Hi ha certa unanimitat a l’hora de concloure que, com he dit en l’apartat anterior, la 

sentència del TC contra l’Estatut va provocar l’eclosió del sobiranisme. També hi ha qui 

diu que l’independentisme, capaç de mobilitzar més d’un milió de persones en diverses 

manifestacions, va ser una maniobra nacionalista de les elits burgeses per desviar 

l’atenció de les retallades posteriors a la crisi econòmica de 2008. Sigui com sigui, sembla 

clar que en l’auge del moviment hi convergeixen un seguit de malestars, interessos i 

il·lusions que expliquen l’escenari sociopolític que es va viure a Catalunya entre el 2010 

i el 2017 (Casas, 2019).  

Karl Marx explica l’esclat dels moviments socials amb una metàfora molt senzilla: de la 

mateixa manera que un talp es mou per sota terra i no se’l veu fins que no treu el cap per 

la superfície, els moviments socials es gesten “per sota terra” abans d’explotar i convertir-

se en influents en una societat. Així, la guspira que es va encendre el 2010 s’emmarca en 

el desenllaç d’uns anys de cocció en què el catalanisme, des del moderat fins al més 

convençudament independentista, dubtava del projecte autonòmic. Les propostes 

reformistes o republicanes, el creixement del sobiranisme i les apostes confederals dels 

diferents nacionalismes de l’Estat espanyol són prova d’això.  

Quan el Tribunal Constitucional va ribotar l’Estatut, ERC i un sector de Convergència i 

Unió (CiU) pretenien demostrar que l’autonomia no donava més de si i, d’afegit, la 

recessió es feia notar amb un fort augment de l’atur i retallades.  

Mentre la població catalana s’anava polititzant, el 2012 es fundava l’Assemblea Nacional 

Catalana (ANC) que, juntament amb l’entitat Òmnium Cultural, demostrarien una gran 

capacitat mobilitzadora. Tant, de fet, que liderarien i organitzarien les manifestacions més 

massives de la dècada a Europa per reclamar la independència de Catalunya. 

En aquest ascens desbocat de l’independentisme s’arribava al 9 de novembre de 2014, dia 

en què s’havia de celebrar el reclamat referèndum d’autodeterminació de Catalunya. 

Malgrat aquesta petició, el Congrés va rebutjar per àmplia majoria la sol·licitud CiU, ERC 

i ICV de transferir la competència per fer una consulta legal. Davant l’atzucac, el 

president Artur Mas va reconvertir el plebiscit en un procés participatiu en què 2,3 milions 

de catalans van votar. Però tot plegat no va ser res més que una nova demostració de força 

de l’anomenat Procés. 



29 

 

Font: Revista Un Judici per a la Història, elaborda per Sàpiens amb Nació Digital. 

 

Per aprofitar l’impuls del 9-N es van convocar unes eleccions per al 27 de setembre de 

2015 en què els dos partits majoritaris de l’independentisme (Esquerra Republicana i 

Convergència Democràtica) anirien plegats en una llista unitària anomenada Junts pel Sí. 

La coalició va aconseguir 62 escons i es va quedar, per tant, lluny dels 70 que suposaven 

la majoria absoluta. Però la CUP, el tercer partit independentista en discòrdia, va 

aconseguir 10 diputats. Els partits a favor de convocar un nou – i vinculant-  referèndum, 

per tant, tenien majoria absoluta al Parlament amb 72 escons.  



30 

Després de les eleccions, el nou president de la Generalitat no acabaria sent el candidat 

que proposava Junts pel Sí, sinó un polític desconegut en l’àmbit nacional: Carles 

Puigdemont, l’alcalde de Girona.  El que sí que es pretenia seguir, però, era el full de ruta 

de JxSí, que prometia la república en 18 mesos i posteriorment votar una constitució que 

el Parlament havia de preparar. 

El nou referèndum – vinculant - es va convocar per l’1 d’octubre de 2017. Un pas tan 

important en la política catalana va generar dubtes dins el mateix executiu i fins i tot 

alguns càrrecs van plegar. Malgrat la crisi de Govern i l’absència de diàleg per part de 

l’Estat ja no hi havia marxa enrere: El Procés arribava al seu final amb la celebració d’un 

referèndum d’autodeterminació no pactat amb Espanya, país del qual es volia 

independitzar. 

 

2.2.2.1. La crisi de 2017 

Si l’any 17 del segle XX a Catalunya va ser agitat, el del segle XXI no es va quedar pas 

enrere. El Govern presidit per Carles Puigdemont tenia el feixuc encàrrec de preparar el 

camí que havia de portar Catalunya a la independència.  

La data més assenyalada del 2017 va ser l’1 d’octubre, dia en què es va celebrar el 

referèndum d’autodeterminació. Però tota la tardor d’aquell any va estar farcida de titulars 

impactants sobre la política catalana. Precisament per això el periodista Oriol March va 

escriure una crònica sobre el període en què s’emmarca el referèndum de l’1-O titulada 

“Un octubre que va durar cent dies”; perquè van ser un seguit de jornades properes a l’1 

d’octubre les que van tenir una repercussió clara en el resultat final d’aquell intent fallit 

d’emancipació nacional.  

El frenesí d’emocions i esdeveniments relacionats amb el referèndum va començar el 17 

d’agost. Aquella jornada es van produir un seguit d’atemptats terroristes a Barcelona i 

Cambrils que van causar fins a setze morts. La gestió política dels fets i l’escridassada 

que va rebre el rei Felip VI en la manifestació de rebuig als atemptats eren una prova clara 

de la tensió del moment. 

Els dies 6 i 7 de setembre el Parlament va aprovar la tramitació de la Llei del referèndum 

i el Govern va signar el decret de convocatòria de la votació. Amb les dues lleis aprovades 

– i suspeses pel Tribunal Constitucional – s’accentuava el torcebraç entre la Generalitat i 
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l’Estat. Les jornades següents les forces de seguretat van realitzar escorcolls en 

impremtes, empreses de missatgeria i redaccions de mitjans de comunicació. Tot va 

esclatar, però, el 20 de setembre, quan la Guàrdia Civil va arrestar una quinzena d’alts 

càrrecs del Govern pels preparatius del referèndum. La detenció va congregar 50.000 

persones davant la Conselleria d’Economia. Aquell dia els activistes Jordi Sánchez i Jordi 

Cuixart - presidents de les entitats Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural 

respectivament – van pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil per demanar que es 

dissolgués la concentració. El 16 d’octubre, per aquests fets, ingressaven tots dos a presó 

acusats de sedició. 

 

 

Jordi Cuixart i Jordi Sánchez es dirigeixen a la població des de dalt d’un cotxe de la Guàrdia Civil el 20-S. 

Font: Europa Press. 

 

Amb gran expectació, doncs, i després de la recerca fallida de les urnes de la votació per 

part de les forces de seguretat espanyoles, arribava el primer d’octubre. El referèndum es 

va celebrar tot i les dures càrregues policials contra els votants – que generarien una forta 

commoció en la ciutadania i 1.066 ferits - i la victòria del “sí” va ser clara: un 90% dels 

2’2 milions de catalans que van votar – un 43% de participació – es van mostrar partidaris 

de la independència. 
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Font: Revista Un Judici per a la Història, elaborda per Sàpiens amb Nació Digital. 

 

El Govern espanyol, malgrat negar en tot moment la legalitat del referèndum, no podia 

estar segur de la repercussió internacional que tindria, i va muntar un dispositiu policial 

amb un cost de vuitanta-set milions d’euros per frenar la votació. A última hora de la 

jornada compareixia el president Puigdemont amb tot l’executiu al darrere: “Ens hem 

guanyat el dret a tenir un Estat”, declarava.  

 

 

Font: Catmemoria.cat 

 

El 3 d’octubre es va celebrar la vaga general més multitudinària de la història de 

Catalunya per protestar contra la repressió viscuda dos dies abans (March, 2019)10. A 

l’escenari general se li va sumar dues grans mobilitzacions del moviment unionista – fins 

 
10 El 81’1% de la población assalariada, el 90% del comer i totes les universitats de Catalunya van 

secundar la convocatòria de vaga (March, 2019) 
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al moment pràcticament no havia reaccionat – a Barcelona. De portes endins, però, el 

debat era clar: Declaració Unilateral d’Independència o noves eleccions? 

El dubte es va resoldre el 27 d’octubre: mentre el Parlament de Catalunya votava la 

declaració d’independència – que ni tan sols s’arribaria a publicar al BOE – l’executiu 

espanyol presidit per Mariano Rajoy destituïa tot el govern català i convocava noves 

eleccions autonòmiques a través de l’aplicació 155 de la constitució. 

Tot i aquest xoc frontal en la política del país, la balança no va trigar a decantar-se: en 

menys d’una setmana el govern de Puigdemont estava dividit entre presó i exili. 
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2.2.3. Mentrestant, a Espanya 

La dècada dels anys deu a Espanya va estar marcada, sobretot, per tres fets: la recessió 

econòmica del 2008, el 15-M i el Procés català. En moments de crisi com aquell, molt 

sovint sorgeixen com a resposta moviments socials que poden ser 

revolucionaris/reformistes o reaccionaris. Segons el doctor en sociologia Josep Maria 

Antentas (2019), tant la mobilització dels indignats com la dels independentistes van ser 

tan ben acollits entre la població perquè tenien dues propostes de canvi que, a priori, 

semblaven concretes, ràpides i fàcils. El sobiranisme català oferia com a solució als 

problemes la creació d’un Estat propi a través d’un procediment ordenat: un referèndum. 

El 15-M, per la seva banda, plantejava una victòria en les eleccions estatals. La realitat 

demostraria més tard que capgirar les tornes de l’statu quo era més complicat. 

Així doncs, el moviment dels indignats va néixer el 15 de maig de 2011 quan el col·lectiu 

Democracia Real Ya va convocar manifestacions a les capitals de província d’Espanya 

sota el lema “No som mercaderies en mans de polítics i banquers”. L’atur espanyol havia 

passat d’un 8% el 2007 a un 26% l’any 201311. Aquesta situació, com és lògic, havia creat 

un gran malestar entre la població i la mobilització va derivar, per influència de la 

Primavera Àrab, en l’ocupació de places per part -sobretot – de joves molestos amb la 

classe política i l’especulació econòmica. Tot i que en la plana política el conservador PP 

governava el país, als carrers la protesta social creixia i moviments com la Plataforma 

d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o les marees contra les retallades prenien protagonisme.  

Tot plegat va derivar en la crisi del bipartidisme que hi havia instaurat en el sistema polític 

espanyol i en l’aparició del partit polític Podemos que, si bé no era una creació estricta 

del 15-M, no hauria pogut existir sense el moviment i el context que va generar. 

 

 
11 Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
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   La Puerta del Sol de Madrid durant el 15-M. Font: EFE 

 

L’independentisme català, com he dit anteriorment, és l’altre gran eix de la crisi política 

a Espanya durant els anys deu del segle XXI. En altres apartats del treball en parlaré més 

a bastament però en aquest, que se centra en l’escenari espanyol, m’agradaria detallar 

molt breument què va passar a l’Estat perquè guanyés tanta força un moviment així. 

I és que l’auge de l’independentisme es va produir principalment per tres causes que van 

tenir lloc en el marc espanyol, no estrictament català. En primer lloc, i com he destacat 

anteriorment, la retallada del Tribunal Constitucional a un Estatut que els catalans havien 

aprovat àmpliament en referèndum va fer pensar molts ciutadans que calia superar l’etapa 

autonòmica. En segon lloc la crisi econòmica, que es va intensificar el 2010, i que va 

permetre al projecte independentista postular-se com una possible fórmula per esquivar-

la. I, finalment, el viratge cap a un intens nacionalisme espanyol que a partir del 2000, 

amb el segon mandat del govern Aznar, es va establir – sobretot – entre la dreta (Antentas, 

2019). 

Entorn de l’1-O es van formar a Espanya dues legitimitats: el poder de l’Estat, d’una 

banda, i el de l’independentisme al carrer i a les institucions catalanes (que va arribar a 

crear un poder legislatiu que contradeia el poder espanyol). Aviat, però, es va veure que 

aquesta correlació de forces era molt desigual. Un exemple d’aquesta incertesa va ser el 
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cas dels Mossos d’Esquadra: com que l’Estat no estava segur de si obeirien les seves 

ordres el dia del referèndum, va enviar fins a deu mil policies espanyols a Catalunya. 

El que és clar, per tant, és que tant el moviment dels indignats com el dels 

independentistes van fer trontollar el sistema espanyol de l’època. Una de les possibles 

respostes a aquestes crisis de legitimitat d’un règim és la que el filòsof i polític italià 

Antonio Gramsci anomena “involució autoritària”, i fa referència a aquell intent de 

superar la crisi fent un gir cap a l’autoritarisme. Un exemple d’això és l’aparició en la 

política espanyola del partit d’ultradreta Vox.  

Després de l’ascens i la patacada del sobiranisme català, el 2018 Vox aconseguia 12 

escons a les eleccions autonòmiques d’Andalusia i així entrava per primer cop l’extrema 

dreta a un parlament espanyol des de la restauració de la democràcia el 1978. L’any 2019 

arribaria al Congrés dels diputats espanyol com a tercera força amb 52 diputats i el 2021 

al Parlament català amb 11 diputats. 

L’Estat espanyol, a més, i com detallo més endavant en l’apartat 2.6 del treball, va castigar 

l’intent català de secessió amb dures penes de presó pel govern que, liderat per Carles 

Puigdemont, va organitzar el referèndum de l’1 d’octubre. 
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2.2.4. Mentrestant, a escala internacional 

La mobilització que va suposar l’independentisme a Catalunya i la setmana de protestes 

al carrer contra la sentència dels líders del Procés el 2019 s’emmarca en un context 

mundial en què, a conseqüència de la desigualtat social provocada pel capitalisme – i més 

específicament pel neoliberalisme que es va anar imposant en l’economia mundial a partir 

dels anys vuitanta del segle XX -, es va produir una forta polarització política, ja fos amb 

l’auge de polítics d’extrema dreta  - Mateo Salvini a Itàlia o Marine Le Pen a França, 

entre altres – o la proliferació de moviments d’esquerres - com la Primavera Àrab o 

l’Occupy Wall Street, també entre altres -. Fem un repàs molt ràpid d’aquesta situació. 

El 17 de desembre de 2010 començava a Tunísia una revolució, anomenada Primavera 

Àrab, que lluitava contra els règims dictatorials, corruptes i desigualitaris que imperaven 

en molts països africans. Els manifestants, a base de mobilitzacions massives i l’ocupació 

de places com a iniciativa característica, van aconseguir fer caure diversos líders suprems 

com Omar al-Bashir (Sudan), Ben Ali (Tunísia), Hosni Mubàrak (Egipte) o Moammar al-

Gaddafi (Líbia) que feia anys que sotmetien els seus habitants. 

 

 

    Manifestació a El Caire durant la Primavera àrab. Font: Reuters. 

 

A banda, l’estiu del 2011 es produïa a Grècia un moviment anàleg al 15-M que portaria 

el partit polític d’esquerres Syriza al capdavant del govern del país i, així, per primer cop 

a l’Europa de les democràcies parlamentàries, s’imposava un partit extern al sistema de 
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poder. En aquella dècada es van produir altres moviments socials progressistes que 

intentaven trencar amb la injustícia social instaurada en determinats països, com per 

exemple a Xile, els Estats Units o la Xina. En un àmbit més global, a més, els moviments 

ecologista i feminista van créixer molt i es van estendre per arreu del món. 

No tots els moviments socials derivats del malestar generat per la crisi dels anys deu van 

ser positius, però. Les mobilitzacions que volen revolucionar la societat també poden 

desitjar-ho en un sentit reaccionari; d’involució de drets. Així, també es va escampar per 

diferents continents una extrema dreta desacomplexada i acostumada a fer ús de les 

anomenades fake news – notícies falses -.  

Un dels punts centrals de la ultradreta de l’època era el racisme i, a Europa concretament, 

la islamofòbia. Tant és així que l’historiador italià Enzo Traverso afirmava que la 

islamofòbia del segle XXI era l’antisemitisme del segle XX; l’ase dels cops. Es 

caracteritzava, a més, per compaginar les polítiques neoliberals amb la retòrica social 

(Antentas, 2019). Tot plegat va fer que aquest neofeixisme arribés a adquirir un paper 

protagonista o fins i tot el poder en les democràcies de països com Brazil, Estats Units, 

Hongria, França o Polònia, entre d’altres. 
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2.2.5. Sentència del Procés i resposta als carrers 

L’any previ a l’inici del judici del Procés a Catalunya (2018) va estar marcat per una forta 

desorientació produïda per l’empresonament o exili dels líders independentistes, el 

control de la Generalitat per part de l’Estat a través del 155 i la formació d’un nou Govern 

presidit per Quim Torra. 

Així, entre l’obertura de diverses causes contra independentistes12 i manifestacions per 

rebutjar-les, s’arribava al 14 d’octubre de 2019. Aquell dia el Tribunal Suprem espanyol 

va emetre la sentència que, combinada, condemnava a noranta-nou anys de presó als 

màxims responsables de l’1-O. 

El jurat, presidit per Manuel Marchena i format per sis magistrats més, va condemnar per 

unanimitat a sedició (i en alguns casos, a més, per malversació) els líders del Procés, 

imposant-los penes de 9 a 13 anys de presó.  

El veredicte afirmava que el 20-S i l’1-O havien estat “alçaments tumultuaris” orquestrats 

pel Govern de la Generalitat, el Parlament, i amb la col·laboració dels Mossos 

d’Esquadra, Òmnium i l’ANC. Tots aquests agents haurien “utilitzat” la ciutadania per 

pressionar l’Estat i trencar l’ordre constitucional en favor d’una legislació catalana, amb 

un clar menyspreu cap a les autoritats judicials i l’ordenament jurídic estatal (Morales, 

2019). 

Segons el Suprem, el delicte de sedició es fonamentava en tres grans eixos: l’aprovació 

del Govern i el Parlament de les anomenades lleis de desconnexió, amb la declaració 

d’independència del 27-O; l’actuació inoperant dels Mossos d’Esquadra; i els fets 

produïts el 20 de setembre i l’1 d’octubre. Pel que fa a la violència emprada per la policia 

espanyola durant el referèndum, el tribunal assegurava que la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional “es van veure obligats a l’ús de la força legalment prevista”. Finalment, en 

referència al delicte de malversació, el TS veia acreditat el desviament de fons públics i 

destacava la implicació de sis conselleries del Govern en aquest delicte (Morales, 2019). 

Tot i això, bona part de la ciutadania catalana tenia un punt de vista ben diferent del dels 

magistrats del Suprem. La repressió patida pels líders del Procés va indignar molta 

 
12 Els anys posteriors al referèndum de l’1-O no només van anar a judici els líders polítics de 

l’independentisme. En la macrocausa del Procés fins a tres mil persones van tenir problemes amb la 

justícia. 
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població – fins més enllà dels límits de l’independentisme – i la sentència del seu cas va 

esdevenir la guspira que propiciaria que, sobretot durant una setmana, es realitzessin actes 

de protesta popular en diferents indrets de Catalunya. 

Per demostrar fins a quin punt va ser palesa aquesta indignació, vegem-la en dades: el 

juny de 2019 – amb el judici a punt d’acabar o ja vist per a sentència – tan sols el 21,1% 

dels catalans afirmava que el judici a l’alt tribunal havia estat just, mentre que el 55,9 ho 

rebutjava. Aquesta xifra s’enlairava fins al 26,1% i 69% si s’ignoraven els enquestats 

compresos en el ns/nc. Així, només la minoria de catalans que reclamaven una política 

austera contra la Generalitat defensaven la causa del TS. D’altra banda, dos terços dels 

catalans de l’època veien injustos la presó i l’exili dels polítics independentistes  i tan sols 

el 18,4% ho justificava. Els qui ho feien s’autodefinien de dretes o d’extrema dreta; 

mentre que la resta de població, com més d’esquerres es considerava, més en reclamava 

la llibertat. I, per acabar, dues dades demolidores: una majoria de catalans creia que el 

judici del Procés havia estat el més rellevant que s’havia produït en la democràcia 

espanyola i prop de dos terços afirmaven que, al llarg de 2018-2019, s’havien vist reduïts 

els drets individuals, col·lectius i fonamentals (Tugas, 2019)13. 

Així doncs, no sembla estrany que la resposta als carrers al veredicte emès per Manuel 

Marchena fos multitudinària, perllongada en el temps i furiosa. Aquell cop el moviment 

independentista, amb els líders escapçats, va replicar liderat per l’anomenat Tsunami 

Democràtic, una iniciativa ciutadana sense portaveus oficials que va mobilitzar la 

població a través de les xarxes socials. Aquesta plataforma volia actuar a través de 

l’anomenada “lluita no-violenta” i la desobediència civil, però aviat els manifestants, 

enfurismats per la situació, van començar a defensar-se virulentament de la violència 

policial en les manifestacions que es van realitzar. 

Així, les mobilitzacions massives es van iniciar el 14 d’octubre de 2019, dia en què es va 

emetre la sentència, amb el bloqueig parcial de l’aeroport del Prat. Aquell dia milers i 

milers de catalans van ocupar aquell punt clau en les comunicacions de Barcelona i més 

d’un centenar de vols van ser cancel·lats.  

 

 
13 La informació és obtinguda a partir d’un article que el periodista Roger Tugas va escriure en base a les 

dades del baròmetre òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió del 2019. 
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   L’aeroport d’El Prat, bloquejat per ciutadans el 14 d’octubre de 2019. Font: EFE. 

 

Després d’aquell potent inici començaria una setmana de protestes en què la indignació 

anava creixent dia rere dia. A la mobilització a la Terminal 1 de l’aeroport del Prat la van 

seguir jornades de vagues generals i estudiantils, talls d’autopistes, importants 

manifestacions a Barcelona i en altres ciutats de Catalunya, l’ocupació de rectorats 

universitaris, talls en vies d’AVE i Rodalies o, fins i tot, manifestacions de l’extrema dreta 

espanyolista.  

La majoria d’aquests actes de protesta estaven convocats pels anomenats CDR (Comitès 

de Defensa del Referèndum fins a l’1 d’octubre de 2017 i a partir d’aquell moment 

Comitès de Defensa de la República), que era un teixit d’assemblees locals, comarcals o 

nacionals que, sense lideratges clars, pretenia mobilitzar l’independentisme popular. 

Quan aquestes accions es basaven en manifestacions sempre repetien un mateix patró: 

una gran quantitat de gent es mobilitzava pacíficament al vespre i, quan queia el sol, 

començaven els enfrontaments entre la gent més jove – majoritàriament universitaris i 

preuniversitaris – i la policia. Durant – sobretot – una setmana Barcelona va viure nits 

d’autèntiques batalles campals amb barricades, llançaments de pedres per part dels 

manifestants i unes forces de l’ordre que van protagonitzar actuacions d’autèntica 

brutalitat policial. Tot i que no es van haver de lamentar morts, durant aquelles protestes 
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es van registrar més de 600 ferits, més de 200 detinguts, i, a causa de l’impacte de bales 

de foam disparades per la policia, quatre persones van perdre la visió d’un ull i un home 

va perdre un testicle. Aquells fets van commocionar fortament molts catalans de l’època 

perquè contrastaven severament amb el període de manifestacions multitudinàries i 

pacífiques que havien caracteritzat l’independentisme català des del 2010. 

 

        Font: Diari Ara 

 

El punt àlgid d’aquella setmana de protestes, però, va arribar el 18 d’octubre. Aquell dia 

es va produir una important vaga general, el desenllaç de les anomenades Marxes per la 

llibertat14, i la manifestació més tempestuosa que es va celebrar en aquell cicle de 

protestes – tant és així, que popularment es parlava d’aquell episodi com “la batalla 

d’Urquinaona” -. 

A partir d’aquella jornada les mobilitzacions van continuar però no amb la mateixa 

intensitat o tensió. La societat catalana va seguir tossudament en la seva reivindicació i 

durant les següents setmanes es van dur a terme importants actes reivindicatius com el 

tall de l’AP-7 a la Jonquera durant trenta hores, una nova manifestació massiva el 26 

d’octubre o fins i tot una acampada d’estudiants a la plaça Universitat de Barcelona que 

va arribar a aplegar prop de mil joves i quatre-centes tendes (Martínez, 2019). Les aigües 

del Tsunami, però, a poc a poc es calmaven.   

 
14 Les Marxes per la Llibertat van ser sis marxes a peu del 16 al 18 d’octubre de 2019 que van recórrer 

Catalunya per protestar contra la sentència del Procés.  
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2.3. Història dels mitjans de comunicació analitzats 

A continuació s’explica resumidament la història i tradició de les capçaleres treballades 

en aquest projecte: La Vanguardia, El Diluvio, La Campana de Gràcia, l’Ara i El Jueves. 

 

2.3.1. Història de La Vanguardia 

La Vanguardia és, sens dubte, un dels diaris més històrics de la premsa catalana. És 

publicat a Barcelona i editat pel Grupo Godó, una de les empreses més poderoses i 

influents en el camp de la comunicació a Catalunya i Espanya. Fundat el 1881, compta 

amb cent quaranta anys d’història, d’entre els quals tan sols 10 han estat oferint els seus 

continguts en català. Aquest diari, actualment propietat de Javier Godó i dirigit per Jordi 

Juan, podria semblar, pel seu nom, un diari progressista, que desitja estar a l’avantguarda 

dels canvis en la societat. Com explica un dels directors més emblemàtics del rotatiu, 

Agustí Calvet – popularment conegut com a Gaziel -, aquest diari ha estat, al llarg de la 

seva història, neutre i de repòs; un ferm defensor de l’ordre establert. Repassem, doncs, 

breument aquesta trajectòria. 

El 1881, dos socis del casino liberal barceloní, els germans i rics empresaris Carles i 

Bartomeu Godó, van decidir fundar un diari nou que fos, en un principi, l’òrgan de 

propaganda del partit liberal15. Per demostrar que de debò volien plantar cara a la 

“reacció” i l’”obscurantisme” dels conservadors, els fundadors van escollir el nom de La 

Vanguardia. El primer director en va ser Pere Antoni Torres Jordi. Un cop acabat el 

caciquisme, però, el diari i el seu model ideològic ja no tenien sentit. “Havia arribat l’hora 

de morir o transformar-se” (Gaziel, 2016). 

El viratge que necessitava el rotatiu el va idear don Modesto Sánchez Ortiz: amb aquest 

periodista andalús com a director (1888-1901), La Vanguardia va passar “d’òrgan ensopit 

d’un partidisme polític” a un “tipus nou de diari, ben informat, escrit amb vivesa i que a 

més presumia de ser independent, és a dir, de no dependre de ningú més que del seu amo 

capitalista” (Gaziel, 2016). Així, durant aquella època, intel·lectuals i artistes tan 

 
15 Recordo, com he exposat en l’apartat 1.5 del treball, que en la política espanyola de l’època – just a 

l’inici de la restauració borbònica d’Alfons XII després de la Primera República – imperava el torn 

dinàstic, segons el qual partit liberal i conservador s’alternaven fraudulentament al capdavant del govern 

de l’Estat. 
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reconeguts posteriorment com Santiago Rusiñol, Alas Clarín o Unamuno van deixar la 

seva firma en les pàgines del diari. Segons Gaziel, aquella fou l’única etapa en què La 

Vanguardia es va apropar vagament al que el seu nom suggeria: una posició capdavantera 

en la renaixença espiritual catalana (2016). Aquest fet, sumat al daltabaix del Diario de 

Barcelona – degà de la premsa barcelonina i conservadora -, van deixar La Vanguardia 

perfectament situada per esdevenir la capçalera hegemònica del periodisme escrit a 

Catalunya. 

Tot i aquesta primera transformació, uns anys després La Vanguardia en viuria una altra 

de la mà de Ramon Godó, fill de Carles i hereu de l’empresa. Aquesta metamorfosi va 

convertir el diari en una de les empreses industrials més sòlides de Catalunya. El va 

convertir, a més, en una “empresa de castellanització uniformista”. Aquesta expressió, 

elaborada per Gaziel, concorda amb la personalitat que, segons aquest periodista, tenia el 

nou amo del rotatiu: “Jo no recordo haver conegut ningú que odiés tant com ell el 

catalanisme i els catalanistes. Era un odi irracional i orb. Un odi de la sang – la tragèdia 

més fonda d’aquell home tràgic...” . Ramon, qui va ser el primer comte de Godó, no tenia, 

tampoc, gens d’estima cap als obrers. “Eren per a ell només una allau d’anarquistes, bons 

per a encarar-los a la guardia civil. Mai no volgué tractar-hi ni fer-los la més petita 

concessió a gratcient” (2016).  

La fórmula de triomf que va portar La Vanguardia a deixar molt enrere tota la premsa 

barcelonina el primer terç del segle XX – i a guanyar milions de pessetes mentre les altres 

capçaleres perdien diners o no passaven de fer la viu-viu – es basava en dos elements: 

publicitat i esqueles16. Tant és així, de fet, que les pàgines inicials i de preferència del 

diari estaven reservades a les esqueles i, quan entraven en conflicte serveis informatius i 

publicitat – perquè tots dos no hi cabien – sempre passava per davant l’anunci17. 

Malgrat els importants beneficis, aquell diari que, a finals del XIX i dirigit per Modesto 

Sánchez Ortiz,  va agrupar el bo i millor de la intel·lectualitat catalana, a principis del XX 

perdria tot lligam amb l’esperit català.  En quedaria, però, el més essencial pel negoci: un 

prestigi que el públic no es parava a comprovar si era o no merescut. El canvi d’actitud 

es produiria quan, a partir de 1900, els artistes i pensadors noucentistes van decidir 

 
16 “Una mort sense esquela no havia mort bé”, assenyala Gaziel a Història de La Vanguardia. 
17 La Vanguardia va arribar a donar números de 72 pàgines que, de lectura, en portaven 7 o 8. 
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començar a escriure només en català. Aquest fet, però, va servir en safata la 

castellanització de La Vanguardia que tant anhelava Ramon Godó.  

Durant aquells anys el diari va anar alternant la direcció única amb la compartida entre 

dos, tres o fins a quatre capitosts. Amb l’objectiu de superar la tempesta social i política 

que va resultar el segle XX a Espanya, Godó va establir uns principis constants i 

infal·libles per regular l’orientació de la capçalera que es poden resumir en dos: acatament 

constant de les institucions triomfants i defensa, sense discussió, de l’ordre establert 

(Gaziel, 2016). Aquest sistema permetia, per tant, adaptar-se al sistema imperant: fos 

monarquia, república o dictadura.  

A Modesto Sánchez el van seguir directors emblemàtics com Miquel dels Sants Oliver o 

Agustí Calvet (Gaziel), sota govern del qual el diari es va consolidar com a primer diari 

d’Espanya18.  

 

 

         Gaziel, un dels múltiples periodistes que han dirigit La Vanguardia. Font: Biblioteca de Catalunya 

 

 
18 Quan Gaziel va assumir la direcció del rotatiu, el seu tiratge era de 60.000 a 80.000 exemplars. Setze 

anys més tard, amb el seu adéu, les xifres havien ascendit a 200.000 – 250.000 (Gaziel, 2016). 
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El 1931 Carlos Godó, fill de Ramon, va esdevenir el president de La Vanguardia i el 1936, 

a causa de la guerra, el director Gaziel va haver de marxar a l’exili. Seguint els principis 

ideològics recentment esmentats, el rotatiu va passar de ser el mitjà d’expressió del 

Govern de la Generalitat i del de la República a, un cop establerta la dictadura, sotmetre’s 

sense matisos al règim franquista (Gaziel, 2016). Així, és van suprimir de les seves 

pàgines l’exercici del periodisme lliure i, fins i tot, es va passar a anomenar – a partir de 

1939 – La Vanguardia Española i no va ser comandat per un sol periodista català en vint-

i-cinc anys.  

El director del diari durant aquest període (1939-1960) va ser Luis Martínez de Galinsoga. 

Un fet permet imaginar-se perfectament el seu mandat: després de vint-i-un anys ostentant 

el seu càrrec, Galinsoga va ser rellevat a conseqüència de l’escàndol que va provocar en 

la societat catalana la seva emfàtica protesta contra una missa oficiada en català. En aquest 

escenari, Galinsoga va dir que “todos los catalanes son una mierda”. 

Amb el final del règim totalitari el 1978, el diari, de la mà d’Horacio Sáenz Guerrero  – 

un altre dels directors més emblemàtics de la història de la capçalera -, va donar un nou 

cop de timó en la seva línia editorial i va començar a donar suport a la transició 

democràtica, la monarquia de Juan Carles I i el restabliment de la Generalitat de 

Catalunya. Va recuperar, a més, el seu nom original. 

El 1981 La Vanguardia va celebrar el primer centenari i aquella dècada es va caracteritzar 

per una important modernització a través d’un canvi tecnològic propulsat per Javier Godó, 

fill de Carlos i actual president i editor del Grupo Godó. 

L’any 2004, després de més de cent anys amb la seu al carrer Pelai 28 de Barcelona, el 

diari es va traslladar a la Diagonal 477, establiment actual del mitjà. Set anys més tard, 

sota la direcció de José Antich – obertament independentista i afí a Convergència 

Democràtica de Catalunya, partit hegemònic en la política catalana des de la restauració 

-, es va publicar per primer cop la versió catalana de la capçalera, paral·lela a la castellana 

i amb els mateixos continguts. 

El 2013, en ple auge del Procés, Antich va ser substituït en el càrrec per Màrius Carol, un 

perfil molt més moderat que va establir una línia editorial molt allunyada de 

l’independentisme català. Més tard, el març de 2020, Jordi Juan va substituir Carol en la 

direcció de la capçalera i actualment és líder en el camp dels diaris digitals espanyols i la 

capçalera més llegida a Catalunya. 
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2.3.2. Història d’El Diluvio 

El Diluvio – entre altres noms que va tenir el diari i tot seguit repassarem – és una de les 

publicacions espanyoles més importants del tombant de segle XX. Segons Enric Marín, 

no tenia la categoria intel·lectual de La Vanguardia, però tenia molta difusió entre les 

classes treballadores. Era, de fet, el diari popular més llegit a Catalunya fins al final de la 

guerra civil (2019). Vegem la seva història. 

El rotatiu comença a distribuir-se per Barcelona l’1 de novembre de 1858 sota el nom 

d’El Telégrafo. El seu principal promotor n’era Ferran Patxot, un advocat i empresari amb 

tímides simpaties republicanes, i la seva primera redacció es trobava al carrer Ferran de 

Barcelona. Ben aviat, però, el 1859, va morir Patxot i la publicació va quedar en mans de 

Manuel Lasarte i Marià Flotats. 

El preu inicial d’El Telégrafo era tres vegades inferior al dels seus competidors i els seus 

primers anys de vida tenia una línia editorial “conservadora i amable, apta per a tots els 

públics” (Toll, 2018). 

A causa de la censura i les suspensions, Lasarte va haver de treballar de valent la seva 

imaginació per canviar el nom del diari diverses vegades, la primera ja el 1866. Així, el 

rotatiu es va arribar a anomenar de set maneres diferents: El Telégrafo, El Principado, La 

imprenta, La Crónica de Cataluña, El Teléfono i El Diluvio. 

Després de “la Gloriosa” el 1868 - la revolució liberal que suposaria l’exili de la reina 

Isabel II – el rotatiu es va mostrar partidari de la Primera República Espanyola (1873 -

1874) . A partir d’aquella època, a més, el diari comença a posar especial èmfasi en els 

successos relacionats amb la ciutat de Barcelona, l’explicació dels seus problemes i la 

petició de solucions a les autoritats. Unes campañas que esdevindrien característiques de 

la publicació i que li comportarien persecucions judicials impulsades per l’Ajuntament i 

el fiscal d’impremta, molest també per les crítiques del mitjà al Govern conservador de 

Cánovas del Castillo. A més, des de les pàgines del diari es va defensar la Llei de 

Matrimoni Civil de 1870 que posava fi al monopoli eclesiàstic i es reivindicaven els drets 

polítics de Catalunya (Toll, 2018). Tot plegat es va traduir en un augment constant de la 

popularitat del rotatiu. 

El 1879, davant l’amenaça d’una nova suspensió, la publicació engegada per Patxot 

passava a anomenar-se El Diluvio. En aquell moment de la seva història, la capçalera 
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s’havia allunyat molt de la línia editorial – “conservadora i amable” - d’El Telégrafo: “Ja 

no és monàrquic, sinó republicà; ja no és catòlic, sinó anticatòlic; ja no és defensor de la 

pàtria, sinó precatalanista” (Argemí, 1998). A conseqüència o no d’aquest gir, quan el 

periodista Jaime Claramunt va arribar a la redacció dirigida per Lasarte el 1894, El 

Diluvio era el diari republicà més antic, més vell i de major circulació a Espanya 

(Claramunt; Pujulà; Toll, 2016). 

El 1901 va morir Manuel Lasarte i la publicació va passar a ser administrada per Manuel 

Busquets George, qui va posar en marxa El Diluvio Ilustrado, un suplement setmanal del 

diari amb dibuixos i textos satírics que pretenia fer competència a les revistes satíriques 

republicanes més importants de l’època, La Camapana de Gràcia i l’Esquella de la 

Torratxa. 

Poc abans de la vaga de La Canadenca, el 1916, Claramunt va esdevenir el director del 

mitjà - i ho seria durant gairebé vint anys; del 1919 al 1938 -. En aquella època la 

conflictivitat social lligada al moviment obrer – amb especial representació en 

l’anarquisme a Barcelona -  era la problemàtica més destacada. El Diluvio va connectar 

amb aquest sector popular arran del Procés de Montjuïc, anteriorment explicat en aquest 

treball. El líder anarquista Joan Montseny, arrestat per aquests fets, va aconseguir treure 

de la presó unes cartes de denúncia política que es van publicar al diari de Claramunt. 

Aquells anys, d’afegit, el rotatiu va augmentar la seva mida i va adquirir un aspecte més 

modern, amb dues edicions entre setmana i una els diumenges. Tot i això, les fotografies 

i il·lustracions encara eren escasses. 

En aquest escenari va arribar l’any 1930 i, amb ell, el període més turbulent de l’Espanya 

del segle XX. Durant aquells anys, El Diluvio seguia fent poc ús de les fotografies, no 

tenia jerarquització gràfica en la informació i la portada estava completament venuda a la 

publicitat. Tot i això, la seva circulació seguia sent alta perquè el públic valorava la 

singularitat de la seva línia editorial entre la premsa barcelonina (Toll, 2018). 

El dia de les eleccions de 1931, que van ser el preludi del 14 d’abril, Jaime Claramunt 

titulava la seva “Crónica diaria” sense pèls a la llengua:“¡Votémos por la República!”. A 

més, descrivia contundentment: “El nervio principal de la Lliga lo constituyen burgueses 

explotadores del pueblo y grandes rentistas”. 
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El 1933, amb la República i un Estatut d’autonomia per a Catalunya,  la situació política 

a Espanya s’assemblava bastant a les reivindicacions del diari. L’empresa, a més, gaudia 

d’estabilitat econòmica i molta publicitat en les seves pàgines, cosa que va facilitar una 

renovació tecnològica i una crescuda en el tiratge. 

Desgraciadament, poc després d’aquesta situació tan favorable pels interessos del rotatiu, 

el 1936 arribava la guerra civil i la censura s’instaurava als diaris de Barcelona. Tot i això, 

Claramunt, en un article del novembre d’aquell any, deia: “Unos diarios obedecen las 

órdenes de la censura y otros, como si tal cosa, la quebrantan”. El periodista cubà també 

va prendre la decisió d’adscriure el seu mitjà al partit polític Unión Republicana i el 1938, 

finalment, va ser substituït en la direcció per Antonio Huerta, un militant de la UGT. 

Com no podia ser d’una altra manera, l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona va 

significar el final d’El Diluvio i els seus dirigents es van dividir entre l’exili i la presó. 

 

 

     Soldats republicans llegint El Diluvio. Font: Arxiu Nacional de Catalunya 
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2.3.3 Història de La Campana de Gràcia 

La Campana de Gràcia és la primera publicació de gran difusió escrita en català i la més 

important entre la premsa gràfica nacional de principis del segle XX. Amb seixanta-quatre 

anys de trajectòria - del 1870 al 1934 -, el naixement i consolidació del setmanari és 

conseqüència d’un moment històric en què conflueixen la Renaixença catalana i la 

formació i creixement de la classe proletària; principal públic lector de la revista 

(Capdevila, 2014). 

Si el periodisme satíric actual és lliure i reivindicatiu és, en bona part, gràcies a La 

Campana, que en el seu moment va ser una publicació que va arribar a grans masses de 

públic en un moment en què això era molt insòlit. Al seu torn, el setmanari no hauria estat 

possible sense la tasca dels seus editors, Innocenci López i el seu fill Antoni López. 

El primer número de la revista es va publicar el 8 de maig de 1870 i el seu article de 

presentació ja alertava que “Aquí hi haurá de tot. Com que tindrà modos y parlará de 

govern, será polítich. [...] Com que dirá que sense república federal y cent mil duros un 

home no pot felis, será federalista”. El primer director d’aquella redacció va ser Conrad 

Roure, però aviat, a partir del número trenta-cinc, el van substituir per una direcció 

compartida entre Antoni Feliu i Josep Roca. Tomàs Padró va ser qui es va ocupar de 

manera gairebé exclusiva de la il·lustració de la revista els primers anys.  

La Campana de Gràcia no va trigar a aconseguir difusió, popularitat i prestigi, fet que va 

propiciar que el paper dels dibuixants de la revista no fos el d’uns simples il·lustradors 

sinó el d’autèntics periodistes gràfics amb influència (Capdevila, 2014). 

Després d’uns primers números bilingües i el posterior èxit popular, el 1872 Roca va 

esdevenir el director únic de la revista, càrrec que ocuparia fins al 1907. La seva figura 

va marcar la personalitat de la capçalera, ja que la seva obra va omplir números 

pràcticament sencers de La Campana durant trenta-set anys. De fet, tal com apunta 

Capdevila, és difícil establir una llista fiable de directors de La Campana més enllà de 

Josep Roca i Roca: la Llei de jurisdiccions de 1906 comportava l’existència de molts 

directors de palla19.  

 
19 Arran de la Llei de jurisdiccions un delicte podia ser jutjat per via militar si es considerava que 

atemptava contra “l’essència patriòtica de l’Estat”. Per esquivar-la en la mesura del possible, moltes 

publicacions disposaven d’un anomenat director de palla que, si es donava el cas, patia les conseqüències 

de la llei 
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La Restauració alfonsina de 1874 va ajudar la consolidació de La Campana, perquè 

d’aquesta manera la publicació, indubtablement republicana, tenia un objectiu clar. Això 

va arrelar entre les classes populars del país. Les dades del tiratge de la revista no deixen 

lloc per al dubte: l’inicial era de tres mil exemplars; el 1875, de deu mil; el 1888, de vint-

i-dos mil; i el 1903, de trenta mil (Albertí, 1972). 

La revista d’Innocenci López es va haver d’enfrontar moltes vegades amb la censura. Era 

habitual veure en certes pàgines de la publicació algunes línies de punts que substituïen 

el text enmig de qualsevol de les peces, o dibuixos impresos amb una creu vermella al 

damunt. De fet, un altre setmanari satíric molt important del segle XX, L’Esquella de la 

Torratxa, va néixer per substituir temporalment La Campana quan aquesta publicació va 

ser censurada. Amb els anys, però, les dues publicacions acabarien coexistint i compartint 

dibuixants, periodistes i directors.  

L’entrada del segle XX va suposar molts canvis renovadors a la capçalera. Malgrat ser la 

primera publicació que va patir les conseqüències de la Llei de jurisdiccions – 1906 -, va 

encetar el nou segle amb un nou editor – Antoni López, fill d’Innocenci – que va introduir 

diverses millores a la capçalera, com l’establiment d’una impremta pròpia.  

Els entrebancs per La Campana van augmentar amb el cop d’estat de Primo de Rivera el 

1923, que va instaurar la censura prèvia. Per combatre-la, la revista va començar a 

publicar molts acudits amb jocs de paraules i dobles sentits. Això, però, va aigualir el to 

i la duresa de la seva sàtira i crítica (Capdevila, 2014). Durant aquesta època, a la vegada, 

la publicació va incorporar algunes de les plomes del periodisme més combatent de 

l’esquerra, com Ángel Samblancat o l’anarcosindicalista Ángel Pestaña. 
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Una de les portades de La Campana de Gràcia el juliol de 1936. Font: La Campana de Gràcia 

 

El 1931 va morir Antoni López, i el seu germà petit, Rafael López, va decidir vendre’s 

La Campana de Gràcia. El 1932, la revista es presentava com un “periòdic nacionalista 

d’esquerra”, i l’empresa que la publicava era l’Editorial Llibertat S.A. Tan explícita va 

començar a ser la capçalera quant al seu posicionament, que al primer número de la nova 

època s’afirmava que era militant d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit al 

capdavant del Govern de la Generalitat.   

Aquest canvi, però, la va convertir en una revista més política que satírica, i la seva 

proximitat amb el poder, lògicament, va afectar la seva capacitat de crítica (Capdevila, 

2014). Com que havien triomfat els valors republicans que el setmanari havia defensat 

durant dècades, La Campana va perdre la seva antiga raó de ser i no va trobar un lloc on 

poder fer la seva reconversió periodística (Cadena, 1995). 

No hi ha dades del tiratge de la revista aquells anys, però segur que es va patir una forta 

davallada: Una Campana menada pels mateixos homes que formaven el govern no podia 

tenir la mateixa mordacitat necessària per enganxar els lectors cada setmana (Capdevila, 

2014). Així, el 12 d’octubre de 1934, a causa de la repressió posterior als Fets d’octubre, 

el setmanari satíric més popular de principis de segle va deixar de sortir al mercat sense 

fer gaire soroll.  
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2.3.4. Història de l’Ara 

El diari Ara, a diferència de les publicacions anteriors, té una història – de moment - molt 

breu. Es va començar a distribuir el 28 de novembre de 2010. En aquests poc més de deu 

anys de vida, però, el mitjà dirigit per Esther Vera és líder a Catalunya en el camp digital 

i ha cavalcat exitosament el declivi de la premsa escrita: el 2017 va créixer un 57,3% de 

lectors, fet que el va convertir en el rotatiu amb un increment més gran de tot l’Estat (Ara, 

2018).  

El setembre de 2010 es va instal·lar la redacció del rotatiu al carrer Diputació de 

Barcelona i dos mesos més tard es va celebrar l’acte central de presentació del mitjà, 

sorgit de l’entorn del grup de comunicació Cultura 03. Ja des del seu manifest 

fundacional, l’Ara deixava clar els seus principis i objectius: contribuir al debat sense 

dogmes ni límits, oferir eines al país per transformar els canvis i crisis en reptes i 

oportunitats i ser un diari de referència i última generació tecnològica (Ara, 2010). 

Aquest manifest, que signaven periodistes catalans de primera plana com Antoni Bassas, 

Carles Capdevila, Toni Soler o Albert Om, afirmava que el diari volia ser una resposta a 

un moment difícil pel periodisme a partir del rigor ètic i la feina inspirada en l’esperit 

crític però no instal·lada en la crítica. Així, el rotatiu va anar expandint-se: el 2011 va 

arribar a les illes Balears, el 2012 al País Valencià i el 2014 a Andorra. 

Durant aquests primers anys de creixement, el director de la publicació va ser el periodista 

Carles Capdevila, qui va ser substituït en el càrrec per Esther Vera el 2015. Al llarg de la 

seva trajectòria, el diari ha aconseguit créixer i guanyar lectors en una dècada en què la 

premsa del país n’ha perdut a cabassos: el mitjà va aconseguir créixer el 2019 un 2,3% el 

seu nombre de lectors mentre que, respecte dels cinc anys anteriors, rotatius com El Punt 

Avui va perdre el 16,9% de les seves vendes, La Vanguardia el 30,2% i El Periódico el 

42,7% (Gutiérrez, 2019). 
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2.3.5. Història d’El Jueves 

El setmanari satíric El Jueves és una de les capçaleres d’humor gràfic més destacades de 

la història de la premsa espanyola. Editada a Barcelona, en més de quaranta anys de 

trajectòria s’ha vist immersa en diversos processos judicials que no han aturat la seva 

crítica de l’actualitat social i polític del país. 

La revista va publicar el seu primer número el 27 de maig de 1977; tres setmanes abans 

de la celebració de les primeres eleccions democràtiques a Espanya després de la 

dictadura franquista. Tot i néixer en la considerada “edat d’or de la premsa setmanal 

satírica” a Espanya, els problemes amb la censura no van trigar a arribar i tot just el setè 

número d’El Jueves ja va ser segrestat per l’administració.  

La publicació, iniciada pel dissenyador barceloní José Ilario i dirigida en primer lloc per 

José Luis Erviti, ben aviat va passar a formar part del Grupo Zeta, un dels grups de 

comunicació més importants de la premsa espanyola. 

Amb aquest canvi en la propietat van arribar certs canvis modernitzadors en la revista: la 

portada i contraportada es van començar a imprimir a tot color i la maqueta de la 

publicació es va professionalitzar. Pel que fa al seu contingut, El Jueves va endurir el to 

de les seves crítiques i es va preocupar més per assumptes polítics; guanyant popularitat 

i difusió entre  aquella població descontenta amb l’evolució de la Restauració. 

Després de la notorietat guanyada sota el paraigüa de Grupo Zeta, el 1982 aquest grup 

empresarial va decidir desfer-se de la publicació satírica, però diversos dibuixants de la 

revista van comprar-la i, posteriorment, van començar a editar-la sota un segell propi 

anomenat Ediciones El Jueves S.A. 

La dècada dels anys vuitanta va ser especialment complicada per la premsa gràfica 

espanyola i moltes publicacions del sector van haver de tancar. No obstant això, El Jueves 

no només va aguantar el temporal, sinó que va aconseguir un notable augment en la seva 

tirada: dels 47.000 exemplars del 1986 va passar a superar la barrera dels 200.000 el 1992 

(Barrero, 2002). 

Durant la dècada dels noranta i principis dels dos mil, la capçalera, ja consolidada, va 

viure una forta renovació amb un “gran desembarcament d’autors” i, mentre dibuixants 

com Pedro Vera, Lalo Kubala o Darío Adanti van entrar a la plantilla de la revista; Albert 

Monteys i Manel Fontdevila es van integrar al seu consell de redacció (Monteys, 2006). 
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Com ja passava dècades abans amb altres setmanaris satírics, ni tan sols l’arribada del 

segle XXI va suposar la fi de polèmiques i processos judicials per El Jueves. El juliol de 

2007 l’Audiència Nacional va ordenar el segrest del número 1.573 de la revista perquè 

presentava en portada un dibuix en què apareixien els prínceps d’Espanya mantenint 

relacions sexuals i, mesos més tard, acusats d’injúries a la corona, dibuixant i guionista 

de la vinyeta van ser multats. 

 

 

Portada del número 1.573 d’El Jueves 

El 2011, cinc anys després que l’editorial RBA adquirís el 60% de les accions del segell, 

Maite Quílez va esdevenir la directora d’El Jueves. Dos anys després, el 2013, la 

publicació es va convertir en la revista satírica més longeva de la història d’Espanya. 

Una nova polèmica va acompanyar el setmanari l’any 2014 quan RBA va ordenar la 

retirada d’una portada en què es criticava l’abdicació del rei Juan Carles I. Aquest fet va 

comportar la dimissió d’autors importants de la capçalera com eren Albert Monteys, 

Manel Fontdevila o Isaac Rosa. 

Finalment, i en especial relació amb el Procés català, el 2017 el cos nacional de policia 

espanyola va denunciar El Jueves per publicar un dibuix en què s’insinuava que les forces 

de seguretat de l’Estat consumien cocaïna, i el 2019, en el marc de les protestes contra 

l’empresonament dels líders independentistes, la revista va publicar una portada polèmica 

en què apareixia un jutge llençant un còctel Molotov on a dins hi havia la sentència. 
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2.4. Justificació de la tria dels mitjans de comunicació 

L’elecció de les publicacions que analitzaré en el meu treball no ha estat fruit de l’atzar, 

òbviament. Tot i això, la tria segueix un patró molt senzill: estudiaré, en relació amb els 

dos moments històrics en què es focalitza el treball, una publicació conservadora – La 

Vanguardia -, una de progressista – El Diluvio i l’Ara - i una de premsa gràfica – La 

Campana de Gràcia i El Jueves-.  

Com que només he escollit una capçalera de premsa gràfica, perquè la comparació tingui 

sentit totes dues han de seguir el mateix corrent ideològic. En aquest cas, les dues tenen 

una línia editorial d’esquerres; propera a les classes populars. 

Aquest patró d’elecció dels diaris respon a la voluntat d’analitzar, de la forma més honesta 

o objectiva possible, l’evolució en el tractament de moments de revolta popular per part 

de la premsa catalana. Com que no és viable estudiar la cobertura que en fan tots els 

mitjans que la integren, m’he centrat, per a cada punt històric concret en què se centra el 

treball - 1919 i 2019 -, en dues capçaleres progressistes i una de conservadora.  Així, 

intento veure si aquesta evolució és positiva o negativa – és a dir: cap a un periodisme 

més rigorós i fiscalitzador o al contrari- i si, a banda, depèn de l’eix esquerra/dreta. No 

seria honrat per part meva intentar examinar aquest procés posant la lupa en diaris 

escollits de forma aleatòria. El resultat de la investigació no seria gens representatiu. 

Així doncs, a continuació argumento breument per què puc afirmar que els mitjans de 

comunicació esmentats segueixen una ideologia determinada i, de retruc, en justifico la 

seva tria. 

 

2.4.1. Justificació de la tria de La Vanguardia 

La Vanguardia, doncs, és i ha estat històricament un diari tan important en la premsa 

catalana com conservador. El fet que ho deixa més clar són els dos principis pels quals es 

va començar a regir la capçalera sota el comandament de Ramon Godó: acatament 

automàtic de les institucions triomfants i defensa emfàtica de l’ordre establert. Es podria 

argumentar que aquests postulats els va establir un propietari mort el 1931, però el cert 

és que el diari segueix en mans del seu nét i que, avui dia, ningú s’atreviria a dir que La 

Vanguardia contradiu aquests principis. No ho ha fet, en realitat, des de fa dècades. I això 

que no es pot dir que durant aquest temps la política catalana i espanyola hagi estat 



57 

avorrida i sense canvis. Amb viratges editorials desacomplexats, el caràcter camaleònic 

de La Vanguardia ha serpentejat els diversos règims que han governat l’Estat els darrers 

cent anys: sigui república o monarquia; democràcia o dictadura. 

Encara en l’àmbit ideològic del rotatiu, el periodista Ignasi Aragay (2016) destaca el fet 

que a La Vanguardia, que durant uns anys – sobretot amb Gaziel al capdavant – es va 

practicar un catalanisme en castellà, actualment es planteja un espanyolisme en català – 

o bilingüe – i, “com durant la major part de la seva existència, el diari està retrobant un 

ADN anticatalanista”. 

Aquesta actitud es regeix per un objectiu tan simple com voler fer tants diners com es 

pugui. Si bé fa uns anys el diari en feia a cabassos – amb la fórmula basada a donar 

protagonisme a les esqueles i la publicitat, com he explicat anteriorment -, actualment 

intenta sobreviure la crisi galopant de la premsa escrita.  

Des de les pàgines de La Vanguardia, el seu director actual, Jordi Juan, segueix amb 

aquesta línia ideològica defensora de l’ordre establert. Es mostra allunyada de 

l’independentisme català, que, tot i ser un corrent amb gran suport entre la societat 

catalana, no deixa de ser un plantejament que fa trontollar els pilars del règim. De fet, ja 

amb aquest periodista – home de confiança de Carlos Godó, futur hereu de l’empresa 

Grupo Godó (Zarzalejos, 2020) – al capdavant, el rotatiu ha mostrat el seu suport a la 

monarquia espanyola20 tot i els escàndols que envolten la figura de Juan Carles I. 

El Grupo Godó, entitat privada que hi ha darrere la capçalera, és un dels grans grups de 

comunicació de l’Estat i un històric defensor dels interessos de la burgesia i les classes 

poderoses del país. Hi ha teories que defensen que els mitjans de comunicació de masses 

poden modular l’opinió pública i és ben clar que l’empresa fundada pels germans 

Bartomeu i Carles Godó té una influència preeminent en el sistema de mitjans català. 

“Estoy con el poder y dentro del poder, con los que mandan” va dir, després de la mort 

de Ramon Godó, un membre de la nissaga (Gaziel, 2016). 

 

 

 

 
20 Fet que es veu clar en l’editorial titulat “Solució taxativa i terapèutica” que el diari va publicar el 

04/08/2020. 
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2.4.2. Justificació de la tria d’El Diluvio 

He escollit El Diluvio com un diari d’esquerres en actiu el 1919, durant la vaga de La 

Canadenca. Havent llegit la seva història en l’apartat anterior ja es pot saber que és així; 

que es tracta d’un diari progressista. Tot i això, a continuació repassaré algunes dades per 

acabar de justificar la seva tria. 

Per començar, el rotatiu engegat per Ferran Patxo va ser clarament republicà: es va 

mostrar partidari del sistema alternatiu a la monarquia borbònica tant el 1873 com el 1931. 

També va tenir durant gran part de la seva existència una indiscutible fama d’anticlerical. 

Aquesta reputació va néixer a partir de la seva crítica a la subvenció pública que rebia 

l’església a Espanya des del pressupost nacional i també gràcies al suport del mitjà a la 

Llei de Matrimoni Civil. 

El diari també es va mostrar com un dels pocs actors de la premsa del moment que 

reclamava drets polítics per a Catalunya. Fins i tot, a conseqüència de l’article “el 

renacimiento catalán” que Valentí Almirall va publicar a les seves pàgines, es va produir 

un nou atac repressiu contra el mitjà que va suposar un dels seus múltiples canvis de nom; 

aquell cop, per adoptar el d’El Teléfono.  

Un dels factors que situen més clarament El Diluvio com un mitjà d’esquerres és el seu 

vincle amb la classe treballadora. Com he detallat abans, arran del Procés de Montjuïc el 

diari va aconseguir ser vist amb bons ulls fins i tot per a l’anarcosindicalisme. La 

influència de la capçalera era tan gran sobre els actors polítics progressistes, de fet, que 

Jaime Claramunt assegura a les seves memòries que ell va ser qui va propulsar la 

candidatura de Companys com a substitut de Macià gràcies a un seguit d’articles publicats 

al seu mitjà (Toll, 2018). En la seva autobiografia també assegura que la família 

propietària de la publicació va deixar l’orientació política del rotatiu completament a les 

seves mans. I, per saber com era aquesta orientació, només cal veure quins temes tractava 

Claramunt en el seu comentari editorial “Crónica diaria”: les candidatures republicanes a 

les eleccions, la defensa de la democràcia o la crítica de l’esclavisme i el colonialisme 

europeu. 

Claudi Ametlla, a més, periodista que va treballar com a redactar a El Diluvio, va parlar 

en les seves memòries del to reivindicatiu i rebel del diari, així com de la seva pluralitat. 

Finalment, la dada que deixa més clara la ideologia del mitjà la veiem en qui conformava 
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el cos de subscriptors del diari: treballadors de les grans fàbriques de Barcelona, carters, 

treballadors ferroviaris o del port, escombriaires, temporers del camp... Classe obrera, en 

definitiva. 
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2.4.3. Justificació de la tria de La Campana de Gràcia 

La tria de La Campana de Gràcia en l’anàlisi del treball està justificada si s’evidencia que 

es tracta d’una publicació gràfica d’esquerres i popular. En l’apartat sobre la història del 

mitjà ja hi ha algunes mostres que ho posen certament de manifest, però tot seguit acabaré 

de deixar-ho clar. 

Capdevila ja anuncia a començaments del seu llibre La Campana de Gràcia; La primera 

publicació catalana de gran abast 1870-1934 (Pagès editors) que la personalitat de la 

publicació és un aiguabarreig de republicanisme, anticlericalisme i obrerisme popular 

(2014). I és que l’església, amb una forta influència sobre l’Estat, amb gran poder 

econòmic, que restringia la llibertat de pensament, monopolitzava l’ensenyament i 

discriminava les dones; va ser un dels objectius preferits del setmanari satíric, que 

pretenia eliminar la influència de les institucions religioses de la vida pública (Capdevila, 

2014).  

A més, la seva vocació popular es va mantenir ferma amb el pas del temps: “La llegien 

els artesans, els botiguers, els empleats. [...] la crítica radical contra el sistema de la 

restauració esdevingué la principal raó d’ésser de la revista, i alhora la causa que li 

proporcionà els seus èxits de venda, difusió i popularitat. A la majoria d’Atenenus 

populars i a les cases menestrals, La Campana substituïa, literalment, la Bíblia”, comenta 

Capdevila (2014). 

En la ideologia de la publicació hi tenien un paper cabdal els editors i directors, 

evidentment. Josep Roca i Roca, que va dirigir la revista durant gairebé quatre dècades, 

era fermament republicà i catalanista (Capdevila, 2014); i Innocenci i Antoni López, que 

van comandar el projecte molts anys des del punt de vista empresarial, van aconseguir 

introduir la lectura del català i un fort esperit reivindicatiu entre la classe obrera del país. 

L’esperit popular de La Campana era tan gran que, tot i ser una publicació de gran difusió, 

escriure a les seves pàgines no aportava cap prestigi intel·lectual (Capdevila, 2014). 

Malgrat això, totes les sensibilitats esquerranes, eternament dividides i enfrontades, van 

trobar un espai comú en el setmanari satíric. Segons Susanna Tavera (1992), La Campana 

de Gràcia va assumir la tasca, en nom de la premsa obrera, de crear en les masses obreres 

de Catalunya les condicions necessàries per a una revolució. 
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2.4.4. Justificació de la tria de l’Ara 

El diari Ara, malgrat la seva breu trajectòria, ha tingut un paper important en la premsa 

catalana de la dècada dels anys deu i, per tant, també durant els moments més intensos 

del Procés i el 2019 en concret. A continuació aporto quatre pinzellades per justificar la 

tria d’aquesta publicació com a mitjà d’esquerres. 

El rotatiu dirigit per Esther Vera té una línia editorial independentista i progressista però 

desvinculada de cap partit polític (Lluent, 2015) (Soteras 2011). Aquest fet es percep amb 

més força si es compara el mitjà amb les altres capçaleres més llegides del panorama 

periodístic català i espanyol, majoritàriament constitucionalistes i conservadores. 

El lema del rotatiu afirma oferir un “periodisme lliure i compromès” i, tot i que el diari 

és un negoci privat que té a Ferran Rodés com a president i principal accionista, ja en el 

manifest fundacional els professionals que representaven l’Ara asseguraven tenir “la 

convicció que el diari és dels qui el fem, però també dels qui el llegeixen. I per això, en 

primer lloc, entenem que un diari és més que un negoci privat”. 

La ideologia d’un diari la fixa, entre altres elements, les editorials que el mitjà en qüestió 

publica. Tot i que es pot argumentar que hi ha altres capçaleres – menys llegides i amb 

menys capacitat d’influència – que segueixen una línia més marcadament d’esquerres, 

des de les editorials de l’Ara s’ha defensat, per exemple, la regulació dels preus dels 

lloguers i el dret a un habitatge digne21 o una sanitat pública de qualitat 22; i s’ha carregat 

contra la violència masclista23, el racisme24 o els desnonaments25. 

 

 

 

 

 

 

 
21 Llegir l’editorial “El PSOE ha d’afrontar la reglació dels lloguers” que el diari va publicar el 

09/09/2020. 
22 Llegir l’editorial “Quina sanitat volem?” que el diari va publicar el 18/04/2020. 
23 Llegir l’editorial “Dues coses essencials sobre la violencia masclista” que el diari va publicar el 

23/11/2019. 
24 Llegir l’editorial “El racisme, altre cop” que el diari va publicar el 15/06/2020. 
25 Llegir l’editorial “La pandèmia dels desnonats” que el diari va publicar el 04/04/2021. 
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2.4.5. Justificació de la tria d’El Jueves 

El Jueves és una revista còmica que, tot i ser d’abast estatal, és i sempre ha estat editada 

a Barcelona i té un arrelament molt fort a Catalunya. He considerat adient estudiar-la com 

a exemple de premsa gràfica perquè, malgrat tractar-se d’una publicació que no és 

específicament catalana i que aborda fets d’actualitat social i política que tenen lloc arreu 

de l’Estat, és un bon exemple de setmanari satíric actual en què els successos que 

trasbalsen Catalunya i la mirada d’autors – i editors - catalans i catalanes hi són molt 

presents. 

Des del 2016 el director de la revista és el dibuixant barceloní Guillermo Martínez-Vela 

i el president i màxim accionista del grup de comunicació que edita El Jueves – RBA - és 

l’empresari argentí Ricardo Rodrigo Amar. 

Pel que fa a la línia editorial del setmanari, Martínez-Vela, en un curt vídeo de presentació 

de la publicació, assegura que des del seu mitjà tenen clar què és important: sorprendre 

cada setmana amb humor gràfic “creatiu, combatiu i popular”. Més enllà d’aquesta 

declaració de principis, qualsevol ciutadà espanyol que estigui mínimament interessat per 

l’actualitat i la premsa sap perfectament que El Jueves és una capçalera d’esquerres. Són 

incomptables la quantitat de vinyetes que han publicat en què critiquen la monarquia, 

l’extrema dreta, el racisme, el masclisme o la manca de separació de poders de l’Estat. 

Aquest fet - com he comentat amb anterioritat en aquest treball - els ha portat a tenir 

problemes amb la justícia i, fins i tot, amenaces i agressions com la que va patir l’antiga 

directora del mitjà, Mayte Quílez, després de publicar una portada en què es criticava 

l’ascens de l’extrema dreta a Europa i parlaven d’una “plaga de nazis”. 

D’altra banda, el director actual de la capçalera, Guillermo Martínez-Vela, ha parlat sense 

pèls a la llengua en entrevistes sobre el fet que a Espanya es persegueixen les expressions 

antifeixistes però no de la mateixa manera les feixistes. Ha lamentat també que no es 

pugui fer acudits sobre la família Reial, que a Espanya estigui en perill la llibertat 

d’expressió i que la justícia tingui un biaix ideològic conservador (Martínez-Vela, 2017). 
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3. Anàlisis dels mitjans de comunicació 

Tot seguit es presenten els estudis de la cobertura que els mitjans de comunicació 

recentment esmentats van fer de la vaga La Canadenca (1919) i de les protestes posteriors 

a la sentència del Procés (2019). 

 

3.1. Anàlisis del tractament de la vaga de La Canadenca 

En primer lloc es mostren les anàlisis del tractament que La Vanguardia, El Diluvio i La 

Campana de Gràcia van fer de l’aturada de treballadors a la fàbrica Barcelona Traction, 

Light and Power Company, popularment coneguda com La Canadenca. L’estudi treballa 

les peces significatives – amb relació al conflicte obrer que ens ocupa - que aquestes 

capçaleres van publicar entre el 5 de febrer de 1919 i el 22 de març - és a dir, just després 

del míting a la plaça de les Arenes que, en un principi, donava per finalitzat el conflicte-. 

 

3.1.1. La Vanguardia 

6 de febrer 

 

L’endemà de l’inici de la vaga de La Canadenca, La Vanguardia dedica una brevíssima 

notícia a explicar el succés. L’escrit és molt reduït i “objectiu” perquè es limita a narrar 

uns fets sense fer ús d’un vocabulari que pugui semblar que titlla de culpable a alguna de 

les dues parts. 



64 

 

El rotatiu dedica un segon breu en què relata una trobada entre un regidor de Barcelona i 

els treballadors de La Canadenca per intentar solucionar el conflicte. De nou, el text és 

extremadament nou i objectiu. Es limita a explicar uns fets. 

 

12 febrer 

 

El dia que els dirigents de la fàbrica de La Canadenca havien imposat com a límit perquè 

els treballadors abandonessin la vaga i tornessin als seus llocs de treball, La Vanguardia 

dedica un breu a explicar-ho – potser seria més adequat dir “esmentar-ho” -. Tot i això, 

es pot apreciar com el rotatiu, malgrat que en aquell moment els vaguistes encara no 

havien aconseguit guanyar cap dret, considera positiu que certs obrers tornin al seu lloc 

de treball. 

 

18 de febrer 
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Després de gairebé dues setmanes des de l’inici de la vaga, el diari dels Godó dedica una 

altra notícia molt curta a notificar que el subsecretari de governació espanyol s’havia 

mostrat preocupat pel conflicte de La Canadenca. D’aquestes línies no es pot extreure que 

La Vanguardia digui que la vaga ha de preocupar a la població, és clar, perquè el rotatiu 

s’està limitant a narrar les paraules d’un polític. 

 

19 de febrer 

 

La Vanguardia escriu una breu notícia el 19 de febrer en què afirma que “existeix 

l’esperança” que patronal i treballadors de La Canadenca arribin aviat a un acord. Pocs 

dies després d’aquella jornada, com que l’entesa no es va produir, el Sindicat Únic 

d’Aigua, Gas i Electricitat de la CNT va declarar la vaga a tot el sector i a les empreses 

participades per la Canadenca. La Vanguardia, per tant, no es pot dir que es mostrés 

preocupada pels drets laborals dels obrers de la fàbrica, però tampoc que els criminalitzés.  

 

21 de febrer 
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En aquest escrit publicat el 21 de febrer, veiem com el director gerent de la “Sociedad 

Riegos y Fuerza del Ebro” – una de les empreses que formaven el conglomerat de La 

Canadenca – utilitza La Vanguardia com a vehicle per transmetre el seu missatge. L’escrit 

no criminalitza els vaguistes; de fet transmet un missatge de concòrdia: “animada pel 

millor esperit de concòrdia, [La Canadenca] està disposada a tractar els altres punts que 

assenyala com a aspiració dels empleats i obrers”. 

Tot i això, també és clar que la classe que utilitza el diari com a “altaveu” és els empresaris 

comandants de la fàbrica, no els obrers. 

 

Aquell dia La Vanguardia fa referència al conflicte de La Canadenca en dos escrits més. 

En ambdós el diari aplica un periodisme que es limita a explicar certs fets; en cap cas 

analitza ni reflexiona. En el primer escrit, fins i tot, el rotatiu reprodueix literalment “la 

nota oficiosa” que el Consell de ministres va oferir després de reunir-se: “El ministre de 

governació va donar informació sobre les últimes notícies relacionades amb l’estat de les 

vagues de Barcelona, especialment la de La Canadenca, notícies que per desgràcia tenen 

major gravetat que les rebudes fins a l’últim Consell.” 

En el segon escrit, el diari arriba a dir que, a causa de l’embat a la fàbrica barcelonina, un 

“ministre o un alt personatge” podria ocupar-se exclusivament del cas; i que si la situació 

deriva en una forta crisi, “és probable” que el Govern decreti la suspensió de les garanties 

a tota Espanya. 
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23 de febrer 

 

La capçalera obria l’edició del 23 de febrer amb la nota que es troba adjuntada al treball. 

El dia anterior, a les 4 de la tarda, la vaga solidària s’havia estès a tots els treballadors de 

totes les companyies elèctriques de Barcelona i la ciutat va quedar completament a les 

fosques. D’entrada, el diari es limita a lamentar les dificultats que han tingut per fer arribar 

els seus exemplars als subscriptors. 
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La peça titulada “Barcelona sense llum” és – amb molta diferència – la més llarga i 

extensa que La Vanguardia havia dedicat fins al moment a la vaga de La Canadenca. Sota 

l’avanttítol “el conflicte de l’enllumenat”, l’escrit és indubtablement una crònica del que 

es va produir a Barcelona la jornada anterior. 

En la peça es narra com els carrers de la ciutat van quedar completament a les fosques i 

com el governador de la ciutat demanava a botiguers que tanquessin tard les botigues i 

als veïns que il·luminessin els seus balcons com poguessin perquè la capital catalana 

recuperés una mica de claror. També s’explica un fet tan impactant com és que el capità 

general de l’exèrcit a Catalunya, Milans del Bosch, es va reunir amb el director de La 

Canadenca per comunicar-li que unilateralment la fàbrica quedava requisada per l’Estat i 

com, en conseqüència, es va comunicar als treballadors de l’empresa que “se’ls convidava 

a seguir la seva tasca a les ordres dels caps de l’exèrcit”.  

L’escrit també detalla com teatres i redaccions de diaris van haver d’aturar-se perquè “la 

vida de la ciutat va quedar aturada gairebé en absolut”; o com “un grup va apedregar un 

tramvia” i es va “sentir un tret que no va ferir ningú”. 

Malgrat aquesta crònica detallada i completa de la jornada, és sorprenent com La 

Vanguardia fa un exercici total de neutralitat. No criminalitza en cap moment els 

vaguistes, ni els culpa de res, ni pràcticament lamenta la paralització de Barcelona; però 

tampoc demana explicacions als líders polítics, ni sembla suposar cap problema el fet que 

l’Estat s’apropiï de l’empresa. Per tant, com he comentat en l’apartat del treball que 

explica la història de La Vanguardia, el diari opta per acatar completament el poder 

imperant. No critica els vaguistes de la fàbrica, però en cap moment fiscalitza el poder ni 

demana responsabilitats per una vaga que interpel·la tants treballadors. El rotatiu es va 

limitar a retransmetre com un espectador els fets que tenien lloc a Barcelona. 
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Just després de la crònica que narra la jornada del 22 de febrer a Barcelona, La Vanguardia 

publica una peça titulada “El dia d’ahir” que té exactament el mateix propòsit: donar 

detalls de què va passar a Barcelona, de com es va viure aquella apagada total. D’allò que 

el rotatiu no en dona detalls és el perquè va passar, ni qui n’és el culpable. En aquest cas, 

La Vanguardia serveix d’altaveu del discurs del governador civil de la capital catalana, ja 

que el mitjà escriu que ell “es va mostrar satisfet de la forma relativament satisfactòria 

com s’ha pogut sortejar el gran conflicte creat amb la vaga”. Perquè, segons la capçalera, 

com veiem, el problema no són les injustícies que han provocat la vaga sinó els 

inconvenients que ha pogut provocar la vaga i la foscor a Barcelona. 
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La peça “El subministrament d’electricitat” explica com fabriquen corrent elèctric les tres 

entitats que proporcionen llum i energia a la ciutat de Barcelona. Aquesta peça és rellevant 

perquè primer cop s’observa un escrit que, en relació amb la vaga, comporta un cert grau 

de recerca i intenta oferir informació de servei al ciutadà. No es limita a narrar de forma 

cronològica com avança el conflicte. Això sí: la notícia ni busca respondre els motius de 

fons d’una vaga tan important ni qüestionar el poder polític/empresarial que ha 

permès/provocat aquella situació. 

 

26 de febrer 

 

La Vanguardia publica un nou escrit el dia 26 molt semblant al que ja havia editat tres 

dies abans. En aquesta crònica de les dificultats que comporta “El conflicte de 

l’enllumenat”, s’afirma que els obrers “persisteixen en la seva actitud i han resultat 

infructuoses fins ara les temptatives realitzades per iniciar gestions d’arranjament”. Com 

veiem, s’informa que els treballadors de la fàbrica segueixen enrocats en la seva posició 

sense haver pogut arribar a un acord amb el patronat de l’empresa, però no se’ls critica 

per aquest fet. Es revela informació sobre com està l’estat de les negociacions però no es 

carrega contra els vaguistes aturats. Tampoc contra els dirigents de La Canadenca, però. 

A més, el diari informa sobre com evoluciona la circulació de tramvies i la producció 

d’electricitat per part de la fàbrica barcelonina. És palès, per tant, que al diari Godó els 

preocupa més el correcte funcionament de les coses – com també el gas i l’aigua, per 

exemple, que més tard en aquesta pàgina s’informa sobre el seu funcionament aquells 

dies incerts – que no pas la precarietat laboral dels treballadors. 
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El mateix dia es publica una notícia que explica com es va voler celebrar una reunió entre 

l’alcalde de Barcelona, el director gerent de la Compañia Barcelonesa de Electricidad, 

l’enginyer en cap de la secció d’enllumenat i els obrers en vaga. Aquests treballadors, 

però, no s’hi van presentar. En conseqüència, destaca el fet que el rotatiu no els critica 

per haver-ho fet, però tampoc busca esbrinar els motius d’aquest absentisme.  

 

27 de febrer 
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En la jornada del 27 de febrer el rotatiu tornava a informar de l’evolució del conflicte 

posant especial atenció a si els serveis de llum, aigua i gas funcionaven correctament a 

Barcelona. Tot i això, gràcies a la cobertura dels fets per part de La Vanguardia, el dia 27 

de febrer els lectors podien saber que la majoria de treballadors de les oficines de La 

Catalana de Electricidad s’havien declarat en vaga per solidaritat amb els seus companys 

de La Canadenca. Aquest fet evidencia fins a quin punt l’aturada a la capital catalana va 

ser important, malgrat que la cobertura del diari en aquella època no intentava buscar les 

raons de fons del conflicte. 

 

En les notícies encapçalades pels titolets “El que diu la companyia” i “Augment de sou” 

es poden llegir cartes enviades pel director gerent de la societat “Regs i Força de l’Ebre” 

i per l’Ajuntament de Barcelona, respectivament. Tots dos escrits lamenten que el comitè 

de vaga no s’hagués volgut reunir amb els altres actors per posar fi al conflicte. Més enllà 

d’aquestes declaracions, que deixen en mal lloc els treballadors – i La Vanguardia no 
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prova d’esbrinar per què no es van presentar a la reunió -, no es carrega durament contra 

els obrers. 

Amb tot, però, es veu clar quins són els actors del conflicte que s’expressen a les pàgines 

del rotatiu dirigit en aquell moment per Miquel dels Sants Oliver: l’agent polític i el 

patronal, però no l’obrer/vaguista. 

 

28 de febrer 

 

El 28 de febrer el rotatiu publica un escrit en què per primer cop lloa un dels bàndols del 

conflicte. “De tots aquests serveis [llum, aigua i gas] ha hagut d’apropiar-se l’Estat, 

ocupant-se’n forces de l’exèrcit i de l’armada. Gràcies a aquesta oportuna i eficaç 

intervenció i sobretot a la intel·ligent tasca acomplerta pels caps de i oficials d’ambdós 

cossos, s’han atenuat en gran part les conseqüències del gran conflicte.” És clar, però, que 

el diari no dóna suport ni als caps de la fàbrica ni als seus treballadors; els veritables 

implicats en el xoc. El que es posa en relleu un cop més és que l’únic interès del diari és 

informar però sempre acatant l’status quo establert; elogiant l’apropiació d’una empresa 

per part de les forces de seguretat, fins i tot. 
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1 de març 

 

L’1 de març el diari publica una notícia (encapçalada pel titolet “El que diu el 

governador”) que, més que una notícia, és un discurs del governador civil de Barcelona, 

el senyor González Rothwos. És així perquè, suposadament per recollir les declaracions 

que va fer aquest personatge, simplement es transcriu el missatge que el governador vol 

enviar als obrers arran d’un comunicat que el seu sindicat ha llançat en què deixen clar 

que fins que no es recuperin les garanties constitucionals, no es reuniran el governador 

civil. 

Com hem vist, La Vanguardia el 1919 no defensava obertament la patronal de La 

Canadenca però lloava l’acció de l’Estat i l’exèrcit. Però llegint el que afirmava el Comitè 

de la Federació de Sindicats Obrers, veiem com precisament l’Estat i l’exèrcit – el poder, 

al cap i a la fi – sí que se’ls havia d’exigir responsabilitats: “Si l’Estat s’ha apropiat dels 

interessos de la citada companyia, i sent el govern el causant de la suspensió de garanties 

constitucionals, de la clausura dels sindicats obrers i de la presó a conseqüència de la 

suspensió de garanties, la comissió només accedirà a parlar amb el governador si té la 

garantia absoluta de l’aixecament de les citades limitacions”. 

A més, la notícia parla de “el conflicte creat per la vaga dels obrers de les societats 

d’aigua, gas i electricitat”. Intencionadament o no, col·loca als treballadors com a 
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culpables del problema, i no els patrons que els obligaven a realitzar jornades laborals 

interminables i que van acomiadar vuit obrers per pertànyer a un sindicat. 

 

És interessant destacar aquesta petita nota perquè és molt paradigmàtica del periodisme 

que, com ja hem vist amb un nombre força elevat de peces, practicava La Vanguardia el 

1919. L’escrit explica que la jornada anterior es van reunir els representants de La 

Canadenca i l’alcalde de Barcelona per tal de trobar “una fórmula” que resolgués el 

conflicte. Just després de dir això, el diari enganxa literalment la nota de premsa oficial 

que es va facilitar als mitjans de comunicació. 

El que és rellevant aquí no és el contingut de la nota, sinó l’exemple clar d’un periodisme 

totalment diferent del que es practica avui dia. Actualment seria impensable que un diari 

enganxés descaradament en una notícia una nota de premsa que ha rebut sense modificar-

la, interpretar-la, afegir-hi context, completar-la amb altres punts de vista. O, en el cas 

que alguna capçalera ho fes, com a mínim ho camuflaria. Aquest periodisme de La 

Vanguardia el 1919, per tant, és un periodisme blanc, inofensiu per als poderosos, que no 

obra de quart poder ni fiscalitza l’acció dels polítics, exèrcit o patrons. 

 

Si enganxar literalment sense vergonyes una nota de premsa no era prou significatiu, en 

la notícia que tracta “l’abastament d’aigua” La Vanguardia sense problemes afirma que 

traslladen una informació que els ha transmès el tinent d’alcaldia: “l’anomenat senyor ens 

prega que recomanem als veïns d’aquella poblada barriada que26...”. Per tant, el rotatiu 

 
26 Tan sols es demanava als veïns que no malgastessin aigua perquè era escassa en aquells moments. 
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era – en certes ocasions – directament i sense exagerar el canal de transmissió del missatge 

que els polítics volien enviar.   

 

5 de març 

  

 

La peça que publica La Vanguardia el 5 de març és especialment significativa. Perquè no 

és ni una notícia, ni una crònica, ni una anàlisi... és, directament, una carta escrita pel 

director de La Canadenca. A més, en aquest escrit es carrega sense filtres contra els 

vaguistes de l’empresa. Vegem-ho. 

Per començar, el director afirma que va enviar una carta als treballadors revoltats “donant 

així una prova incontestable de la bona voluntat de l’empresa”. A continuació, el capitost 

s’espolsa les responsabilitats i assegura que els obrers “tenen pretensions que estan fora 

de l’esfera d’actuació de i de les facultats de la companyia, ja que són de la incumbència 
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exclusiva dels poders públics”. I afegeix: “l’empresa que dirigeixo no pot carregar amb 

el pesat fardot de culpes alienes”. 

En la carta també s’intenta fer quedar en bon lloc els dirigents i malament el sindicat: 

“l’empresa manifesta al públic que la nostra invitació està en peu i el Comitè [obrer] 

segueix mut”.  

Per acabar la carta, el director critica durament el sindicat vaguista: “el públic jutjarà la 

conducta dels sindicats que, explotant el plet dels empleats de l’empresa que represento, 

potser persegueixen objectius revolucionaris”. 

Així doncs, veiem com, d’entrada, és molt significatiu que el director gerent de la 

Canadenca s’expressi a La Vanguardia i el sindicat obrer no ho faci. Però és que a més a 

més, aquest dirigent té completa llibertat per culpar els treballadors de no fer vaga per 

millorar les condicions laborals sinó per “objectius revolucionaris”, llençar pilotes fora 

pel que fa a les seves responsabilitats i lloar el seu paper. Tot, és clar, sense filtres ni el 

treball d’un periodista que rebati la seva posició. 

 

6 de març 

 

Aquesta breu peça del 6 de març és significativa pel fet que lloa la tasca de l’exèrcit i les 

forces armades. Segons s’explica, el fill de la marquesa de Caldes de Montbuí – un 

“distingit amic del diari”, pel que es diu al començar l’escrit – va fer un donatiu de diners 

important a aquests agents de seguretat per agrair la seva ajuda. Aquesta “ajuda”, cal 

destacar, era fer funcionar les fàbriques mentre els obrers estaven en vaga. Per tant, la 

peça, a més de ser descriptiva dels “amics” de la capçalera, defensa el paper de les 

persones que en aquell moment eren considerades esquirols de l’embat obrer. 
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9 de març 

 

L’escrit que La Vanguardia publica fent referència a “La setmana comercial” és molt més 

important del que sembla. La peça tan sols tracta la probable pujada de preus que es 

produirà en el mercat tenint en compte el context socioeconòmic mundial. Però hi ha unes 

poques línies en l’escrit que són crucials per entendre el tractament general que estava 

fent el rotatiu aquells dies sobre la vaga de La Canadenca: “A aquesta qüestió [l’escassetat 

de subsidències], se li afegeix per desgràcia a la nostra ciutat conflictes que, com el de la 

companyia anomenada Canadenca i els seus operaris, provoquen derivacions d’una 

transcendència innegable per la vida i el futur industrial i comercial de Barcelona. Per la 

nostra part, considerant-lo un dels conflictes més perillosos que han tingut lloc des de fa 

molt de temps, no creiem prudent analitzar-lo en les seves causes ara que les autoritats 

locals i sobretot el govern estan en el deure de trobar una solució aviat, sigui quina sigui.” 

Així doncs, per fi s’explica obertament per què La Vanguardia feia una cobertura tan 

superficial dels fets de La Canadenca: perquè, suposadament, no es volia influir en la 
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solució que havien de prendre les autoritats. Aquesta manca d’anàlisi del moment, però, 

òbviament, tenia un perjudici directe en la població, que per voluntat explícita del rotatiu 

no en sabia ben bé les causes ni els arguments de cap dels dos bàndols. Una mostra més 

d’un periodisme que no furga en les qüestions de fons dels conflictes que sacsegen el país. 

 

10 de març 

 

El 9 de març de 1919 el governador militar de Catalunya, Joaquín Milans del Bosch, va 

declarar l’estat de guerra per intentar controlar la situació. Sense poder saber si aquest fet 

va ser el detonant, l’endemà La Vanguardia va publicar un escrit sense precedents en la 

cobertura que estava fent del conflicte de La Canadenca.  

 

En aquella peça del 10 de març, el rotatiu fa una crida claríssima a restablir la concòrdia 

i la pau als carrers de Barcelona, però culpant de la situació a l’autoritat governamental 

per la seva “absència d’acció eficaç”. És més: se’ls acusa de no tenir “aquella aptitud 
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indispensable que sempre ha d’existir en una esfera tan elevada i que és la condició 

primordial per poder ocupar-la”.  

 

La crítica del diari contra la primera autoritat de la província és incessant: “si la seva acció 

es tradueix en quelcom, sembla ser en la mala fortuna que els assumptes pendents, en lloc 

de millorar, empitjoren pel simple fet de tocar-los amb les seves mans”. La Vanguardia 

fins i tot reclama que algú el rellevi en el càrrec. A més, el diari assegura que la motivació 

de la dura crítica no és una qüestió personalista sinó la voluntat d’arreglar el conflicte 

latent a Barcelona. 

 

Així doncs, veiem com La Vanguardia, amb aquest escrit, mostra una ferma voluntat de 

solucionar la conflictivitat social i la vaga però sense criminalitzar els obrers. No es critica 

el patronat, tampoc, però és molt significatiu que el rotatiu per primer cop “es mulli” tan 

descaradament en el conflicte, després de més d’un mes elaborant una cobertura totalment 

allunyada i neutral de l’embat. 

 

13 de març 

 

Cal destacar aquestes dues “notícies” perquè són una prova més del tipus de periodisme 

que realitzava La Vanguardia el 1919. Encara que costi de creure, el diari dedica 

literalment dues línies a anunciar que aquella nit es declarava l’Estat de guerra a 

Barcelona i que l’endemà el rei firmaria el decret de nomenament del nou governador 

civil de la ciutat. Dues notícies tan rellevants explicades en cinc línies. 
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18 de març 

  

 

Cal adjuntar al treball la informació aportada per La Vanguardia el 18 de març perquè és 

aquella en què s’informa el públic que, després de prop d’un mes i mig de vaga a la fàbrica 

de La Canadenca; patronat, governador civil i sindicat de treballadors han arribat a un 
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acord que posa fi al conflicte. A més d’anunciar-lo, també es recollien resumidament les 

bases d’aquest pacte. L’escrit té un to que mostra certa alegria per l’entesa que “permet 

restablir la normalitat del treball i la pau social”, però, com de costum en tota la 

informació aportada pel rotatiu amb relació al conflicte, des d’un periodisme neutral que 

es limita a explicar cronològicament com ha avançat el conflicte. De la mateixa manera 

que al principi de l’embat la capçalera no va explicar en profunditat les causes, ara no 

desgrana amb anàlisis i opinions l’acord signat. 

 

20 de març 

  

L’endemà del discurs de Salvador Seguí a la plaça de toros de les Arenes – en què explica 

als obrers l’històric acord al qual havien arribat amb la patronal – La Vanguardia publica 

una crònica de l’acte. En l’escrit es recull com els oradors van explicar als seus oients 

trets de l’acord com per exemple la tornada dels obrers als seus llocs de treball o 

l’alliberament dels presos de Montjuïc. La peça és una crònica en tota regla: es 

documenten els mítings que es van realitzar i les diferents que reaccions que generaven 

les declaracions de Seguí i Francisco Miranda – representant del diari Tierra y Libertad -
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. Tot des d’un punt de vista “objectiu”; sense entrar a valorar positivament o negativament 

el paper d’algun dels agents del conflicte. 

 

21 de març 

 

El 21 de març La Vanguardia recull en una petita peça com és la tornada a la feina dels 

treballadors de La Canadenca. Es relata algun petit problema com el fet que alguns dels 

obrers, quan van voler tornar al seu lloc de treball, van veure que l’ocupava algun militar. 

Més enllà d’això, no sorprèn veure – després de tot l’anàlisi - com el diari escriu amb un 

to distant, limitant-se a narrar com és aquest primer pas a la normalització, sense carregar 

contra cap actor per aquella vaga que va trasbalsar Barcelona durant més d’un mes. 

 

3.1.1.1. Valoració final 

Després d’analitzar el tractament que La Vanguardia va fer de la vaga de La Canadenca 

el 1919, no és fàcil dir taxativament quin paper jugava el diari Godó. És clar que no es 

mostrava favorable a l’embat obrer, però tampoc el criminalitzava ni lloava el bàndol del 

patronat. De fet, el periodisme que practicava La Vanguardia el 1919, com he dit 

anteriorment en el treball, es limitava a explicar cronològicament l’evolució del conflicte, 
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sense assenyalar culpables de la crisi ni analitzar-ne les causes, les conseqüències o el 

perquè. Dos exemples clars d’aquest fet són les cròniques que el diari fa de la jornada del 

22 de febrer – el dia que Barcelona va quedar a les fosques – i el 19 de març – míting a la 

plaça de les Arenes -. Però aquesta posició neutral enmig d’un xoc desigual, en què un 

dels dos bàndols és més poderós que l’altre, és clar que beneficia els interessos de la 

facció poderosa. 

Una peça publicada el 9 de març explica per què La Vanguardia elaborava una cobertura 

tan “distant” de la vaga de la fàbrica Regs i Forces de l’Ebre: “Per la nostra part, 

considerant-lo un dels conflictes més perillosos que han tingut lloc des de fa molt de 

temps, no creiem prudent analitzar-lo en les seves causes ara que les autoritats locals i 

sobretot el govern estan en el deure de trobar una solució aviat, sigui quina sigui.” 

Tot i aquesta manca d’anàlisi, en l’escrit titulat “El subministrament d’electricitat”, el 

rotatiu informava sobre com tres entitats proporcionaven corrent elèctric a Barcelona. 

Darrere aquella informació hi havia un treball de recerca, és clar. Una recerca que mai es 

va centrar en els motius dels obrers per anar a la vaga, per exemple. 

D’altra banda, encara que el diari mai va criticar els obrers o lloar el patronat, sí que va 

defensar l’acció de l’Estat i l’exèrcit. Però tenint en compte que el règim es va apropiar 

de la companyia i que el govern va suspendre les garanties constitucionals, va clausurar 

els sindicats obrers i va enviar a presó els treballadors, no es pot negar que el rotatiu es 

va col·locar més a favor dels poderosos que dels febles. Un tret curiós, però, és que tot i 

aquest posicionament de La Vanguardia, el 10 de març el rotatiu va carregar molt 

durament contra el governador civil de Barcelona i fins i tot en va demanar la dimissió. 

A més, intencionadament o no, en una notícia publicada l’1 de març el diari parla del 

“conflicte creat per la vaga dels obrers de les societats d’aigua, gas i electricitat”. Aquesta 

expressió col·loca els treballadors com a culpables de la crisi, i no els patrons que els 

obligaven a realitzar jornades laborals interminables i que fins i tot van acomiadar vuit 

obrers pel sol fet de pertànyer a un sindicat. 

Finalment, destaca el fet que La Vanguardia, en nombroses ocasions, enganxava les cartes 

o notes de premsa que el director de La Canadenca o l’alcalde de Barcelona els enviaven. 

Aquesta pràctica, a més de significar que el diari a vegades era directament el canal de 

transmissió del missatge que “els poderosos” volien enviar, és una prova més del 

periodisme que realitzava la capçalera Godó a principis del segle XX: un periodisme 
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blanc, inofensiu amb els rics, que no obrava de quart poder ni fiscalitzava l’acció de 

polítics, exèrcit o patrons. Ja ho deia Gaziel al seu llibre Història de La Vanguardia: en 

aquella època, entre esquelles i anuncis per tot arreu, s’amagava un ofici que se sotmetia 

al règim establert perquè el seu objectiu era fer diners. 
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3.1.2. El Diluvio 

7 de febrer 

 

En la primera peça que El Diluvio dedica a la vaga de La Canadenca, veiem com el diari 

tan sols informa breument sobre el fet que la protesta ha passat de ser secundada per 8 

persones a ser-ho per 90. De la mateixa manera que La Vanguardia, el rotatiu republicà 

tan sols destina un paràgraf curt a tractar el tema, i a més ho fa des d’un punt de vista molt 

distant, que no critica cap dels actors implicats en el conflicte. Veurem si en les pàgines 

següents la seva cobertura de la vaga és més extensa o si critica els obrers o patrons. 

D’entrada, no. 

 

8 de febrer 

 

El dissabte 8 de febrer de 1919 El Diluvio dedica literalment quatre línies a abordar el 

conflicte de La Canadenca, que anava creixent per moments. Tal com explica la capçalera 

en una peça que ni tan sols té títol, aquell dia es trobaven davant l’amenaça que la topada 

escalés fins a convertir-se en un “gran conflicte”, ja que els obrers de la fàbrica avisaven 

que es podien declarar tots en vaga si no es complien els seus requisits, i La Canadenca 

oferia un servei públic tan necessari per Barcelona com és l’electricitat. Tot i això, El 
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Diluvio ofereix un text molt breu sobre l’evolució del xoc. Les causes del problema, a 

més, tampoc s’expliquen. 

 

10 de febrer 

 

Cinc dies després que comencés la vaga a la fàbrica de La Canadenca, El Diluvio va 

publicar una carta que el rotatiu havia rebut de part dels “cobradors” de l’empresa, és a 

dir dels treballadors. L’escrit bàsicament venia a dir que els obrers suspenien els seus 

serveis fins que no es donés solució a les demandes que plantejaven. El més significatiu 

de tot plegat, però, és el fet que, mentre a La Vanguardia es publicaven cartes del director 

de La Canadenca; a el Diluvio se’n publicaven dels obrers. 

11 de febrer 

  

Fins la jornada de l’11 de febrer, de moment, El Diluvio fa un seguiment encara més 

“discret” que el que va fer La Vanguardia dels fets de La Canadenca. Tal com s’explica 

en un dels dos escrits brevíssims que el rotatiu va dedicar aquell dia a comentar la protesta, 

la vaga seguia fent-se cada cop més important i “guanyant” més treballadors que la 

secundaven. Malgrat això, i tot i que un article d’aquell dia a tall d’editorial assenyalava 
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el Govern espanyol com a “L’únic culpable” de la crisi que vivia el país, no es dedica cap 

més espai a tractar el conflicte obrer de la fàbrica Regs i Forces de l’Ebre. 

 

Encara que aquell 11 d’octubre es van dedicar ben poques línies a cobrir la vaga de la 

fàbrica barcelonina, sí que es va dedicar més espai a veure com Barcelona recuperava la 

normalitat en la instal·lació de llum després de l’inici de la protesta. El Diluvio destina 

prop d’una pàgina a explicar els processos que l’ajuntament de la ciutat havia de seguir 

per assolir aquest objectiu, però passa de puntetes per sobre el xoc entre obrers i patró. El 

diari republicà, de nou, sembla més preocupat pel fet que la capital catalana quedés a les 

fosques. 

 

12 de febrer 
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Tal com es pot llegir en la segona notícia de la gasetilla d’aquell 12 de febrer a El Diluvio, 

el governador civil va deixar clar que no hi havia cap fet destacable quant a la vaga de la 

Canadenca. Per aquest motiu, la capçalera no en va parlar; no va dedicar cap peça a tractar 

el tema. Remarco aquest fet perquè és curiós com el diari, aquell dia, va dedicar un article 

anomenat “Dels tristos destins” a criticar la forma com s’havia sufocat i reprimit una 

manifestació ciutadana a Granada, o un altre escrit d’Ángel Samblancat – reconegut 

periodista d’esquerres, que va arribar a ser el director de La Campana de Gràcia – que 

carregava contra els oligarques espanyols.  

Per tant, el rotatiu demostrava en certs escrits la seva ideologia esquerrana, però de 

moment passava de puntetes sobre la qüestió de La Canadenca. Potser més endavant 

començarà a posar-hi el focus. 

 

13 de febrer 

 

El Diluvio dedica per primer cop un escrit llarg – el que seria un editorial – a la qüestió 

de la conflictivitat laboral a Espanya. Així, la peça no se centra exclusivament en l’embat 
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de La Canadenca, però sí que l’inclou. En línies generals, l’escrit és un clam a posar fi al 

xoc entre obrers i patrons sense culpar cap dels dos bàndols.  

El diari afirma que la “normalitat aparent” que hi ha a Espanya convida a elaborar 

“reflexions profundes”: Segons el rotatiu republicà, l’Espanya de l’època estava “sotmesa 

a un cercle viciós” del qual calia “sortir-ne perquè ens ofegarà a tots”; i s’estava seguint 

un camí que portava a “destrossar-se els uns als altres en una guerra civil de 

conseqüències incalculables” i “a l’odi, el malestar i el caos social”. 

Per tant, és indubtable que l’única facció de la qual l’escrit es mostra defensora és el de 

la pau social i el d’una classe mitjana que, segons El Diluvio, pagava els plats trencats del 

xoc entre classes i reclamava “pau i tranquil·litat”. 

 

 

Aquell dia el rotatiu va publicar un altre article – sense firmar – en què es titllava de 

“miracle” el fenomen que una família nombrosa pogués tirar endavant tan sols amb el sou 

del pare, així com el fet que els habitants de Barcelona “se sotmetessin als robatoris 

d’aclaparadors sense ànima, sense protestar mai seriosament com hauria de ser i com 

segur que els demana l’estómac”. Per acabar, des de l’article el diari es pregunta de què 

viu la classe treballadora. “Del miracle, del pur miracle. Fins que el miracle no sigui 

possible”, conclouen. 

Així doncs, veiem com en el marc de prop d’una setmana de vaga a La Canadenca, El 

Diluvio publica una peça que constitueix una defensa clara de la classe obrera, dels 

treballadors que són explotats per “aclaparadors sense ànima”. Per primer cop la 
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capçalera, que acabava de fer una crida a la pau social, pren un posicionament clar en el 

conflicte. 

 

17 de febrer 

 

Com és normal, tenint en compte que la vaga de La Canadenca va durar més d’un mes, 

no cada dia el conflicte comportava fets noticiables. El 17 de febrer, com les quatre 

jornades anteriors, El Diluvio tan sols recollia en una breu notícia que l’embat seguia 

vigent però sense novetats. El diari podria aprofitar les jornades més tranquil·les per 

intentar interpel·lar els afectats en el xoc o explicar les causes de la protesta. De moment 

no ho feia, però. 
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19 de febrer 

 

L’escrit del 19 de març és una clara defensa dels treballadors i el seu dret a vaga. 

D’entrada, el rotatiu afirma que cal una “canalització de forces per mitjà de tribunals 

arbitraris que alcin fins al domini dels patrons la bel·ligerància dels obrers”. Per tant, 

veiem com des d’un inici la peça reclama una equiparació de forces entre capitosts i 

treballadors.  

A més, després de fer una crida al socialisme – que no afavoreix els interessos dels 

patrons, és clar -, l’escrit afirma que “en les subsistències hi ha el perill, no en les vagues”. 

Tot i això, després d’aquest clam, el rotatiu prega “als que poden trobar una solució, que 

pensin més en la intel·ligència ordenadora que en la força repressiva”. Aquesta última 

sentència, malgrat que suposa una certa voluntat d’ordre, el que demana sobretot és que 

no es castigui severament els vaguistes.  
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En el marc d’una notícia que explica “objectivament” l’evolució de la vaga, al final de 

l’escrit El Diluvio es permet el luxe de mostrar el seu desig sobre el fet que “el conflicte 

sigui solucionat”. Perquè, afirmen, “de seguir les coses en aquest estat, es corre el perill 

que tingui derivacions que podrien pertorbar seriosament la vida de la nostra ciutat”. 

D’aquesta manera, sense criminalitzar en cap cas els vaguistes, el diari sí que demana que 

acabi el xoc i que torni un cert ordre a la ciutat. No és la primera vegada, per tant, que a 

El Diluvio veiem com el rotatiu defensa els obrers, però a la vegada vol que s’acabi el 

conflicte i l’agitació que provoca. 

 

20 de febrer 
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La peça “Tinguem seny”, que El Diluvio publicava el 20 de març representa el cas 

paradigmàtic de la postura del diari respecte la vaga de La Canadenca: des d’una defensa 

dels drets dels obrers – “Ben conegut és el nostre criteri sobre el fet que la qüestió social 

ha de resoldre’s fent grans concessions als obrers” – es fa una crida indubtable al seny, a 

la calma, a la fi del desordre – “cal evitar a qualsevol preu que s’enverini la lluita social i 

que s’alteri la normalitat de la vida quotidiana” -. 

Segons el diari, però, aquesta defensa del seny és promoguda perquè beneficia els 

interessos dels treballadors: “Encara que defensem per principi les causes dels obrers, per 

ser la part més desvalguda i la que més pateix l’encariment de la vida, mai ens cansarem 

d’aconsellar-los el màxim seny per a que el públic no els pugui retreure l’alteració de 

l’ordre social”. 

Si hi havia aldarulls i s’aplicava la llei marcial, defensava el rotatiu, se suprimirien 

radicalment les vagues i per tant s’aplaçarien les millores que “en el terreny de de la 

discussió serena i amb esperit de concòrdia s’haurien pogut obtenir”. 

 

En la notícia d’aquell dia referent a la vaga, El Diluvio deixa clar que vol que se solucioni 

el conflicte perquè els seus resultats “podrien ser seriosament perjudicials per Barcelona 

sencera”, però trasllada la responsabilitat de posar-hi remei a l’empresa: “La companyia 

hauria de ser la primer a trobar una fórmula de conciliació”. 
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22 de febrer 

 

  

El dissabte 22 de febrer de 1919, és a dir l’endemà del dia en què la vaga solidària 

s’estenia als treballadors de totes les companyies elèctriques de Barcelona i la ciutat 

quedava a les fosques, El Diluvio dedicava més d’una pàgina a explicar quines novetats 

hi havia en el conflicte – apropiació de La Canadenca per part de l’Estat -, narrava 

l’evolució de la jornada anterior i també aportava el punt de vista de molts actors implicats 

en l’embat – l’ alcalde de Barcelona, l’empresa, el govern civil, altres fàbriques 

barcelonines, etc. -.  

Tot i aquesta extensa crònica dels fets, el diari tornava a no dedicar cap espai al context 

de la protesta; a una resposta ben documentada del perquè d’aquella forta indignació 

obrera. Malgrat això, entre els diferents escrits separats per titolets, n’hi ha un d’especial 

importància: el que es titula “La correcció dels vaguistes”. En aquesta peça, i a diferència 

de la cobertura també extensa però distant que va elaborar La Vanguardia el mateix 22 de 

febrer, El Diluvio defensa “la correcció” dels obrers declarats en vaga, és a dir: la 

legitimitat d’una vaga que és legal. “Si una acusació pot fer-se, no és precisament contra 

els empleats i obrers de La Canadenca”, reivindiquen. 
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23 de febrer 

 

El 23 de febrer la vaga de La Canadenca era un problema tan gran a Barcelona que El 

Diluvio no només en torna a parlar sinó que torna a dedicar una pàgina sencera al cas. 

Poques coses es poden posar en relleu de la informació, però: la distància i “objectivitat” 

de les notícies del rotatiu respecte del conflicte de la llum seguien presents. Destaca, això 

sí, un apartat curt de la pàgina en què es lloen els ciutadans de Barcelona perquè, segons 

el diari, la nit anterior “podria haver-se fet una revolució amb una cinquantena de 

revolucionaris. Però no va haver-hi res. Barcelona està habitada per gent pacífica”. Per 

molt que el diari sigui d’esquerres, seria molt sorprenent que animés la gent a “fer la 

revolució”, és clar. Però tampoc sobtaria que des de les pàgines del rotatiu no es fessin 

tantes crides al seny o no s’escrivissin tantes mostres d’alegria perquè la calma impera 

als carrers de la capital catalana. 
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27 de febrer 

 

La peça “Per a tots”, publicada el 27 de febrer, apel·la a la reconciliació de l’empresa La 

Canadenca i els seus obrers pel bé de Barcelona i els barcelonins. El Diluvio mostra 

clarament la voluntat d’acabar amb el conflicte, però aquest interès sembla més aviat pel 

bé del correcte funcionament de la capital catalana que pels interessos dels treballadors. 

I dic això perquè l’escrit afirma: “Perquè La Canadenca serà molt respectable i ho són els 

seus treballadors; però la ciutat també ho és, sense que pugui prolongar-se la seva tortura 

amb una pugna que, al nostre entendre, necessita, davant la resistència de les dues parts, 

un àrbitre”. 

La peça, per tant, en cap moment reclama una millora de les condicions laborals dels 

treballadors per acabar amb el conflicte. Més aviat equipara els dos actors del xoc 

demanant que hi hagi un jutge imparcial – un “àrbitre” – que resolgui el desacord. Això 

sí: trasllada a les autoritats civils la responsabilitat de fer-ho: “I per això ens preguntem 

si les autoritats posen en la seva solució la diligència, tacte i que exigeix la salut pública”.  

Malgrat aquest perfil força equidistant que marca el diari, al final s’escriu: “Si 

desposéssim de llibertat, afegiríem uns comentaris adversos a la companyia, que no 

escrivim perquè, davant la prèvia censura, seria el nostre un treball superflu”. Aquestes 

línies – malgrat una certa resignació còmode – són clau. I ho són perquè deixen palès que 

l’actitud del rotatiu a l’hora de criticar l’acció de La Canadenca seria més abrandada si 

no fos perquè el 1919 hi havia censura prèvia. Una censura que el 2019 no existia, és clar. 



98 

 

Un apartat de la informació del dia que explica l’evolució de la vaga de La Canadenca es 

titula “Protesta justa”. Aquesta esmentada protesta no fa referència a la dels obrers de la 

fàbrica sinó a la d’uns veïns de Barcelona que reclamen recuperar l’electricitat als seus 

carrers.  

Tot i que el diari s’ha mostrat a favor dels treballadors de la fàbrica barcelonina i mai els 

ha criminalitzat, tampoc mai no els ha defensat de forma tan clara com en aquest escrit. 

Mai ha titulat “Una protesta justa” una peça que reclami els drets laborals que els 

pertoquen. Ni tampoc s’ha escrit, com aquesta peça, que “tenen raó que els sobra. Senyor 

governador: cal que sense més dilació se’ls atengui”. 

Òbviament, com recordo de tant en tant en el treball, no critico ni lloo aquesta pràctica de 

la capçalera, només la destaco. 

 

28 de febrer 
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La “Crònica diària” del dia 28 de febrer, que és la peça més semblant a aquella que avui 

anomenaríem editorial, critica les penúries que ha de travessar la classe treballadora i les 

dificultats que té per tenir un sou digne i viure respectablement. Tot i aquesta mirada 

genèrica – no centrada en el cas de La Canadenca, vull dir -, el rotatiu fa una dura crítica 

a l’Estat en un fet que sí que té a veure amb el cas de la fàbrica barcelonina. I és que la 

peça diu: “L’Estat com a patró ho fa bastant malament. Els conflictes obrers no es resolen 

ni es resoldran mai amb aquestes confiscacions [com la de La Canadenca per part de 

l’Estat]”. Així, a diferència de La Vanguardia, El Diluvio critica obertament aquesta 

pràctica duta a terme per l’Estat el 1919.  

A més, l’escrit carrega – probablement per primer cop amb tanta contundència - contra 

l’empresa nord-americana: “Ha arribat l’hora que, en benefici del bé públic se sacrifiquin, 

no els interessos, sinó les gallardies d’amor propi de certes companyies”. 

 

3 de març 

 

 

Adjunto la informació que recollia El Diluvio el 3 de març respecte de la conflictivitat 

obrera tan sols per destacar que és un exemple més de les notícies que oferien 
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pràcticament cada dia des de la tercera setmana de febrer. És a dir: des que el conflicte es 

va intensificar, el rotatiu pràcticament cada dia oferia una pàgina com la que es veu a 

sobre d’aquestes línies en què s’explicava com evolucionava la vaga de La Canadenca. 

En el cas concret del 3 de març, el diari parla dels conflictes obrers de forma una mica 

més general, però tot i això es concentra molt en el cas de Barcelona.  

A més d’aquesta informació – gairebé -  diària, la capçalera de tant en tant dedicava escrits 

més subjectius a valorar el tema. Les pàgines més informatives que eren tan freqüents 

sempre seguien el mateix patró: informació “objectiva”, distant, que permetia fer-se una 

bona idea de com evolucionava la situació però que no cercava les qüestions de fons del 

conflicte. Com que totes aquestes pàgines que comento eren molt iguals i no aportaven 

informació valuosa per al treball, no les he adjuntat. Tan sols aquelles peces amb interès 

per la qüestió que ens ocupa. 

 

5 de març 

 

 

Sobta veure com la companyia de Regs i Forces de l’Ebre, de la mà del seu director gerent 

Fraser Lawton, publicava a El Diluvio el 5 de març un escrit – sense filtres – en què, a 

banda d’amenaçar els treballadors en vaga de la seva empresa amb el fet que si no 

tornaven als seus llocs de treball el dia 6 de març serien acomiadats, ensabona el paper de 

la companyia en el conflicte. Assegura que La Canadenca ha actuat “en interès del públic, 
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més fins i tot que en el seu propi” per adoptar “totes les mesures que tingui al seu abast 

per restablir la normalitat dels seus serveis”. A més, acusa els obrers del suposat fet que  

la vaga va ser iniciada “sense previ avís tal com exigeix la llei”. És curiós com el diari 

deixa publicar aquest anunci sense rebatre el que s’hi argumenta, perquè pocs dies abans 

era el mateix rotatiu qui reivindicava la legitimitat de la vaga que, segons deien, era 

permesa per la llei.  

 

6 de març 

 

 

El 6 de març El Diluvio publicava una “crònica diària” titulada “Vaga de burgesos”. 

L’escrit explica un fenomen que s’estava produint a Leipzig i semblava escampar-se per 

Europa: Una vaga dels treballadors burgesos que, farts de les vagues dels obrers que 

deixaven sense llum, aigua o gas la seva ciutat, decideixen, per exemple, no operar o 

atendre els treballadors aturats. Segons explica la peça, aquest xoc entre classes havia 

forçat que les dues parts haguessin d’arribar a un acord per acabar amb el conflicte.  
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L’explicació del fenomen és una informació interessant i de servei pel possible lector d’El 

Diluvio. Ara bé, les últimes línies de la peça diuen: “És un exemple [el de Leipzig] cridat 

a ser seguit a tot el continent si la malaltia social russo-germànica bolxeviquista es 

propagués”. Aquesta “malaltia social”, evidentment, són les vagues obreres.  

Hi estiguis d’acord o no, el que és clar és que aquesta expressió criminalitza la protesta, 

el dret a vaga dels treballadors, el seu dret legítim a reclamar millors condicions laborals. 

Les vagues, òbviament, comporten conseqüències – sovint negatives – per la resta de gent 

que no protesta. Criminalitzar la queixa dels treballadors aturats és una acció 

indiscutiblement reaccionària. 

 

11 de març 

 

En el joc d’equilibris que semblava mantenir El Diluvio – entre defensar els treballadors 

i alhora carregar contra la seva vaga que dificultava el dia a dia de Barcelona i els 

barcelonins -, després de l’article “Vaga de burgesos”, el rotatiu escriu una peça 
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anomenada “El governador i La Vanguardia” en què carrega clarament contra el 

governador civil de la capital catalana.  

La tesi de l’article es basava en el fet que si el diari Godó, tal com he comentat en l’apartat 

5.1 del treball, podia demanar la dimissió del governador civil de Barcelona sense patir 

la censura prèvia, El Diluvio també havia de poder declarar el mateix. De fet, la tàctica 

de la capçalera republicana és molt intel·ligent: argumenten que La Vanguardia pot 

criticar durament aquell alt càrrec perquè són una capçalera conservadora, i que El 

Diluvio no pot fer el mateix perquè patirien la censura prèvia. Per evitar aquesta situació, 

el que decideixen fer és copiar i enganxar l’escrit de l’altre diari. 

Aquesta tàctica va funcionar i, efectivament, el resultat que en va sorgir és que El Diluvio 

va poder publicar una peça demanant la dimissió del governador civil de Barcelona sense 

represàlies. En conseqüència, de nou, ni es carrega contra els obrers ni contra els 

empresaris de La Canadenca. 

 

13 de març 

 

Allò al qual es referia El Diluvio en l’article anterior és precisament el que es veu en la 

“Crònica diària” del 13 de març: un espai en blanc a conseqüència de la censura prèvia 

que regia en l’època. Aquesta no es la primera vegada que, des de l’inici del conflicte 

barceloní el 5 de febrer, es produïa aquest fet.  

La censura prèvia, per tant, implica que mai sabrem del tot quina seria l’actitud d’El 

Diluvio si el rotatiu sabés que hi ha llibertat de premsa i pot expressar allò que la línia 
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editorial desitja sense por a represàlies. Perquè potser – segurament, fins i tot - el diari 

seria més punyent amb el poder si no fos perquè sabien que certes crítiques, després de 

ser escrites, serien suprimides de les pàgines del diari precisament per aquest mateix 

poder. 

 

 

Una altra peça d’aquella jornada que és molt i molt significativa del periodisme que 

realitzava El Diluvio – i, com hem vist, també La Vanguardia – és la que adjunto a sobre 

d’aquestes línies. En la notícia s’informa del fet que el dia en què a Madrid ja corrien 

telegrames que asseguraven que el Govern central havia buscat substitut a González 

Rothows - el governador civil de Barcelona - aquest alt càrrec es mostrava estranyat i no 

sabia de què li parlaven. El reemplaçant en qüestió era Carles Emili Montañès, 

cofundador de la Barcelona Traction, Light and Power – La Canadenca -. Això, 

evidentment, significa que ja en aquella època es produïen portes giratòries i, d’alguna 

manera, la fabrica barcelonina prenia el poder polític a dit. 

Dic que aquesta peça era significativa del periodisme inofensiu de l’època – o com a 

mínim del d’El Diluvio i La Vanguardia – perquè davant la indignant situació que s’estava 

produint i la incomprensible reacció de González Rothows, el rotatiu no investiga, no 
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furga. Explica que hi ha periodistes que li preguntaven a l’ex-alt càrrec si era coneixedor 

dels fets però, davant la suposada ignorància de Rothows, aquests professionals no 

demanaven més explicacions. Una denúncia de l’estat de les coses molt i molt minsa, per 

tant. 

 

18 de març 

 

El 18 de març s’anunciava l’acord entre la companyia canadenca i els seus treballadors 

en vaga. El Diluvio recollia aquesta informació en una peça que carregava intensament 

contra González Rothows, antic governador civil de Barcelona, per la seva gestió del 

conflicte: “Va errar en absolut el camí, és més, va empitjorar la solució. El seu fracàs va 

quedar evidenciat quan...”. 

A més, el rotatiu parla de “solució satisfactòria” perquè finalment es permet respirar 

tranquil·la la ciutat de Barcelona i tan obrers com empresaris hi han accedit per voluntat 

pròpia. El diari, però, segueix sense criticar el nomenament de Carles Emili Montañès 

com a governador civil de Barcelona. 

Després d’articles en què es defensava el dret dels treballadors a fer vaga i altres en què 

se’ls criticava perquè fastiguejaven les classes mitjanes de Barcelona, El Diluvio ara 
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argumenta que “la solució de la vaga ha estat un triomf indubtable dels vaguistes” perquè 

“la raó ha triomfat”. I s’afegeix: “Que serveixi el que ha succeït de saludable lliçó a qui 

fins als nostres dies no s’havien adonat que l’obrer és mereixedor de totes les atencions, 

de tots els cuidats perquè és la base indubtable, la roda més important del complicat 

engranatge social”. 

 

20 de març 

 

El 20 de març de 1919, l’endemà de l’acte a la plaça de toros de les Arenes, El Diluvio 

publicava una crònica que relatava els fets. Des d’un punt de vista “objectiu” i sense entrar 

a valorar cap aspecte concret, el rotatiu explica com es va celebrar l’acte i com Salvador 

Seguí va aconseguir calmar els ànims d’aquells obrers que, al principi dels discursos, eren 

contraris a l’acord. Segons narra el diari, la capacitat de persuasió de Seguí va aconseguir 

“fer rendir” els treballadors que al començament l’increpaven. 
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3.1.2.1. Valoració final 

El tractament de la vaga per part d’El Diluvio és certament curiós i es podria dir fins i tot 

desconcertant. El diari, al llarg del mes i mig que va transcórrer entre l’inici del xoc i 

l’acord entre empresa i treballadors – malgrat que després el conflicte s’allargués unes 

setmanes –, balla entre les peces que defensen els vaguistes i els seus drets i les que 

critiquen l’aturada perquè, després de tantes jornades, afecta el correcte funcionament de 

Barcelona i fastigueja les classes mitjanes de la ciutat. Vegem-ho en alguns exemples: 

L’escrit titulat “Vaga de burgesos”, del 6 de març, parla de les aturades obreres com la 

“malaltia social russo-germànica bolxeviquista”. És evident que aquesta expressió 

criminalitza la protesta i el dret a vaga dels treballadors. I carregar contra una vaga perquè 

– com no pot ser d’una altra manera - comporta conseqüències negatives per una part de 

la població, és una pràctica clarament reaccionària. 

En canvi, el 18 de març, el dia en què patronal i sindicat obrer van arribar a un acord per 

la tornada dels treballadors als seus llocs de feina, El Diluvio escriu a la informació del 

dia referent a la vaga que “la solució ha estat un triomf indubtable dels vaguistes “perquè 

“la raó ha triomfat”. I afegeix: “Que serveixi el que ha succeït de saludable lliçó a qui fins 

als nostres dies no s’havien adonat que l’obrer és mereixedor de totes les atencions, de 

tots els cuidats perquè és la base indubtable, la roda més important del complicat 

engranatge social”. 

En un altre exemple, la “Crònica diària” del 28 de febrer carrega amb contundència contra 

l’empresa nord-americana: “Ha arribat l’hora que, en benefici del bé públic se sacrifiquin, 

no els interessos, sinó les gallardies d’amor propi de certes companyies”.  

Tot i aquesta acusació valenta, el rotatiu vagament carrega contra el patronat de La 

Canadenca al llarg de l’embat i no en demana responsabilitats. El que sí que fa és exigir 

en més d’una ocasió la dimissió del governador civil de Barcelona, el senyor González 

Rothows. Però la capçalera republicana, en canvi, quan Rothows va ser substituït en el 

càrrec per Carles Emili Montañès, cofundador de La Canadenca, no va criticar aquesta 

acció de portes giratòries que de facto col·locava l’empresa al capdavant del poder polític 

barceloní. Com veiem, el diari realitzava un funambulisme constant però decantat 

lleugerament cap a la defensa dels treballadors. 



108 

A aquest punt cal matisar que el diari sovint feia costat als treballadors però també insistia 

repetidament en la necessitat d’acabar amb el conflicte per retornar la pau social i el bon 

funcionament a Barcelona. Per tant, d’alguna manera, també treia a passejar el fantasma 

de l’ordre. El cas més paradigmàtic d’aquesta actitud és l’escrit “Tinguem seny”, publicat 

el 20 de febrer. El títol ja és molt descriptiu i en la peça s’aposta per la “sensatesa” i 

l’ordre però des d’una defensa ferma dels obrers. Segons El Diluvio, en aquells moments 

calia apostar pel seny perquè els aldarulls a qui perjudicaven era als mateixos obrers. 

Amb tot, cal tenir en compte a l’hora de valorar el tractament dels fets per part d’El 

Diluvio que el 1919 existia la censura prèvia. Tal com afirma el diari en algun escrit27, 

mai sabrem del cert el fet que, si no fos per aquesta circumstància, potser el rotatiu 

s’hauria mostrat més punyent amb la Barcelona Traction. Tot i que no podem fer-hi res 

per evitar-ho, les circumstàncies socials i polítiques de 1919 adulteren una mica l’anàlisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Com en la peça “Per a tots”, publicada el 27 de febrer. 



109 

3.1.3. La Campana de Gràcia 

22 de febrer 

 

En el número que el setmanari publica el dia 22 de febrer hi ha un article titulat “La nostra 

voluntat” escrit per Just Pons. El missatge de la peça és una defensa de l’esperit català, 

que segons l’autor, es revolta i no respecta ordre ni llei imposada quan veu possibilitats 

de millorar la seva qualitat de vida28.  

Així, Pons escriu: “el desig de viure [...] no respecta voluntàriament ordre de cap mena 

que sigui atentatòria a la seva llibertat. Sempre veiem nosaltres un més enllà que pot 

satisfer millor nostres anhels de vida que seria esmortuïda, si acceptéssim com definitius 

i suficients les ordres supremes que ens són imposades com a remei i que en realitat són 

 
28 “Nostre esperit ultra lliberal, és errant en sentit ascensional i no podem avenir-nos amb 

l’astetisme que l’acceptació de tota llei imposa.” [frase extreta de l’article en qüestió]. 
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sols un pal·liatiu momentani que ens esperona a seguir nostra ruta amb més delit que mai. 

Per viure s’ha d’ésser lliure i la llibertat requereix lluita: per çò l’acatament d’ordres, 

siguin quines siguin, és el renunciament a una part de la nostra llibertat i per tant de la 

nostra vida.” I afirma que si a Catalunya s’han conquerit drets és perquè “el nostre poble 

no s’ha resignat a treballar dins l’esfera d’acció assenyalada pels nostres governants, sinó 

que posant-se al marge de la llei o saltant-la com barrera entorpidora, ha fet la via que la 

natura li té designada”. 

L’escrit, per tant, no parla exclusivament dels obrers de La Canadenca ni de la vaga que 

tenia lloc en aquella fàbrica. Però des d’aquest punt de vista més general, que fa referència 

a la lluita que els catalans històricament han sostingut per conquerir drets nous, Just Pons 

defensa la legitimitat de la lluita popular encara que sigui al marge de la llei. I tot, en el 

context d’aquell 22 de febrer de 1919, quan feia prop de dues setmanes que el conflicte 

barceloní havia començat. 

  

En aquell mateix número hi ha una peça obra de Juli Francesc Guibernau  - C. Gumà – 

titulada “Un conflicte peliagut”. L’escrit, que té un format líric molt original, aborda la 

qüestió del gremi de barbers, que segons l’escriptor han apujat els preus de forma abusiva. 

Gumà denuncia que, a partir d’ara, “vells i novicis” hauran de “pagar calladament el 

considerable augment que’l gremi, en silenci unit en sos preus ha introduït”. Per combatre 

aquesta injustícia, l’autor proposa deixar-se créixer la barba: “Perquè, al fi que pot passar-
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nos, si és que deixem d’afeitar-nos? Que’ls joves semblaran gossos? [...] Quan se tracta 

de l’honor [...] ni que sigui un estropici, s’ha d’arribâ al sacrifici i lluità amb el cap ben 

alt, ans que soltà un altre ral. [...] El pèl que ens vingui, mentre la “vaga” es mantingui 

servirà perfectament per defensar la figura contra l’embestida dura de la freda tramontana. 

[...] quan torni l’estiu, ui! Qui sap qui serà viu! I amb els canvis que hi hauran, potser ja 

no quedaran barberies ni barbers, ni navages, ni diners, ni un cap a la terra nostra”. 

Aquesta “vaga” contra la pujada de preus de les barberies, segurament, és una metàfora. 

Una metàfora que no sabem del cert contra què es queixa – probablement contra la pujada 

de preus general que s’estava produint aquell any a conseqüència de la inflació econòmica 

posterior a la Primera Guerra Mundial -, però que està clar que clama unir forces entre la 

classe treballadora per lluitar contra aquells caps que abusen del seu poder per empobrir 

la qualitat de vida dels obrers. 

De manera que, de nou, en aquell context convuls de la Barcelona del febrer de 1919, La 

Campana de Gràcia publica una peça que, si bé no fa una referència explícita al cas de La 

Canadenca, sí que defensa la legitimitat de les vagues obreres per guanyar drets. 

 

1 de març 

 

En una peça breu que suposa un escrit molt semblant a un editorial, La Campana 

reflexiona sobre els “temps tèrbols” que travessa Catalunya i Espanya. En el segon 

paràgraf podria semblar que es fa una crida a la calma perquè es reclama “serenitat”, però 

no és així perquè seguidament es demana també energia: “En temps com els d’ara, és 

quan més necessiten els pobles la serenitat, l’energia i sobre tot la fè”. Però sí que es 
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demana una cosa:  “la desorientació actual, tota plena de perills i incertituds, podria causar 

un cert defalliment en el poble. I això és el que cal evitar.” 

Així doncs, La Campana de Gràcia envia un missatge que encoratja el poble a no defallir 

en aquells temps foscos. Un dels elements que propiciaven que des del setmanari es parlés 

d’aquesta incertesa és, de ben segur, la vaga de La Canadenca. I és en aquest escenari que 

la capçalera decideix situar-se del costat dels treballadors i demanar-los que no 

sucumbeixen en la seva lluita. 

 

Joan Serra i Constansó, sota el pseudònim de Delfí Rosella, escriu la primera peça que 

La Campana dedica explícitament a la vaga dels obrers de la fàbrica barcelonina. Tot i 

que l’escrit no és especialment mordaç contra els culpables de la situació – quins siguin 

els que Serra opina que són -, l’autor sí que assenyala un col·lectiu. Després d’aconsellar 

com es pot aconseguir llum en aquell moment que la vaga d’electricistes ho dificultava, 

Delfí Rosella afirma que “si vols un bon llum també pots invitar a que et visiti un ministre 

o un governador o qualsevol altra mena d’autoritat de les que s’estilen. De tots modos, 
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aquest últim és el medi més arriscat, perquè t’exposes a que en lloc de donar-te llum et 

donguin fum.” 

Per tant, l’escrit de Serra critica l’actuació dels polítics – ministres i governador civil de 

Barcelona – en el conflicte, a qui acusa de tan sols vendre fum. Tot i això, com he dit, la 

peça no és gaire punyent a l’hora d’acusar o demanar explicacions. 

 

En l’apartat de la revista anomenat “Repics”, en què es recullen breus que informen sobre 

temes diversos amb un to despreocupat i subjectiu, La Campana de Gràcia torna a parlar 

de la vegada de La Canadenca. I amb aquesta referència no en són poques, tenint en 

compte que els números d’aquella capçalera el 1919 tan sols comptaven amb quatre 

pàgines. 

En aquest cas, dos dels curts escrits de l’apartat tracten el conflicte obrer. En el primer 

tan sols es comenta la possibilitat que els treballadors “dels quatre elements” es declarin 

en vaga. En l’explicació d’aquest fet anecdòtic, però, no es criminalitza la protesta ni els 

treballadors. 

En el segon escrit, a més, defensa aquests obrers i lloa que no es presentessin a les 

reunions amb l’alcalde i el governador civil de Barcelona davant la possibilitat de ser 

detinguts. Com hem vist anteriorment en l’anàlisi de La Vanguardia, aquest fet va ser 

criticat pels mateixos polítics en les pàgines de l’altre rotatiu. A La Campana, en canvi, 

es parla “d’exemplaritat” dels vaguistes i s’afirma que, “quan una vaga greugísima 

esclata, se’ls hi té de dir als obrers: Us jurem que no sereu detinguts”. 
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8 de març 

 

 

Per segona setmana consecutiva, La Campana dedica l’escrit equivalent a un editorial a 

abordar el tema de “Les vagues”. Tal com anticipa el mateix setmanari en les primeres 

línies de la peça, el censor no ho haurà de gastar el bolígraf vermell perquè la tesi de 

l’escrit no lloa ni critica ningú. Tot i això, aporta una informació encara més valuosa – 

per la classe treballadora de l’època i per aquesta anàlisi -: ajuda els obrers a teixir una 

estratègia a l’hora de saber quan és intel·ligent realitzar vagues generals i quan és més 

interessant limitar-se a organitzar tan sols una vaga parcial. Tal com diu la peça, la vaga 

general “és una jugada d’un sol cop” i cal reservar-la. Aquesta informació de servei per 

les classes populars catalanes, per descomptat, no és casualitat. 
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Un nou escrit aquella jornada parla de “La lluita social”. Fulmen, l’autor, reflexiona sobre 

el fet que, després de la “guerra de nacions” que acaba de finalitzar, arribarà la “guerra 

de classes” o la “lluita per la llibertat econòmica dels homes”. D’aquesta manera, la peça 

defensa la necessitat de millorar la qualitat de vida dels treballadors i una societat més 

igualitària: “No’s tracta ja d’aconseguir petites millores, sinó de canviar radicalment les 

condicions del treball. No’s tracta de posar un altre pedaç en la vella organització social, 

sinó de construir l’organització social nova.” 

Aquesta lluita de classes de la qual parla Fulmen, és clar, no fa referència només al cas 

català i més concretament al de La Canadenca. Té una visió mundial. Però aquest punt de 

vista global també inclou Barcelona i és evident que aquell escrit és motivat, entre altres 

coses, per la tensió que es viu a la capital catalana arran de la vaga dels obrers de la fàbrica 

nord-americana. 

Tot i aquest ànim d’empenta cap als treballadors – “La cosa certa és que l’hora dels obrers 

ha arribat -, l’escriptor llança un missatge que, de forma relativa, crida al seny: “Com més 

considerable sigui la intervenció en la força de la lluita social iniciada arreu del món, més 

difícil, més costosa i més dolorosa serà la solució d’aqueixos problemes complexes. Per 

a resoldre’ls bé, o tot el bé que es pugui, cal tan seny com audàcia, tanta voluntat com 
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intel·ligència. Tot el que sigui plantejar-los a tall de combats entre el revòlver i el fusell, 

entre el poble en revolta i la força armada, constitueix una equivocació fonamental.” 

Com veiem, les darreres línies de l’escrit consideren un error un enfrontament entre el 

poble revoltat i l’exèrcit i consideren que el seny, en aquells moments, és sinònim 

d’intel·ligència. Tot i això, cal matisar aquesta apreciació, perquè la “crida a la calma” 

que es fa no és igual que les que s’han realitzat en altres mitjans que hem llegit.  

L’argument exposat per Fulmen no demana els obrers que acabin la vaga ni que no lluitin 

pels seus drets. Ans al contrari. Però, segons l’autor, en el marc de la lluita de classes que 

s’apropa, l’enfrontament armat comportaria una derrota pel bàndol dèbil. És a dir: crec 

que la “calma” que demana l’escriptor no és invocada pel benefici del poder sinó per 

aconseguir el triomf de les classes populars en la guerra social que Fulmen augura. No es 

demana als treballadors que no lluitin pels seus drets i retornin la vida normal a Barcelona, 

se’ls demana que siguin intel·ligents a l’hora d’enfrontar-se a les classes dominants per 

tal de guanyar l’enfrontament. 

 

En l’anàlisi vull destacar aquest article sense firma que demana la llibertat del periodista 

d’esquerres Angel Samblancat perquè, com hem vist fins ara, La Campana publica 

diversos escrits que aborden la causa obrera – sense criminalitzar-la -, però cap que 

explícitament defensi els vaguistes de La Canadenca i el seu dret a vaga. Però aquesta 

actitud poc vehement contrasta amb l’article “La detenció d’en Samblancat”, que sí que 



117 

és punyent a l’hora d’exigir la llibertat del col·lega. Veurem si, en els escrits que resten 

d’aquí fins al míting de les Arenes, el setmanari adopta una actitud més curosa o més 

abrandada. 
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També són dignes d’anàlisi les vinyetes que publicava La Campana de Gràcia en 

referència al conflicte de La Canadenca i als dies en què Barcelona estava a les fosques. 

Com veiem, els dibuixos aborden un tema tan seriós com aquell però des d’un punt irònic, 

despreocupat, fins i tot naïf o tendre. Aquest humor gràfic sobta sobretot en contraposició 

amb el que actualment publiquen capçaleres com el Jueves – i com el lector del treball 

podrà observar en l’apartat 5.6 -. Mentre la revista actual fins i tot ridiculitza polítics i no 

té problemes per insultar-los obertament, les vinyetes que La Campana publicava en ple 

embat obrer són simpàtiques però inofensives. Això forma part de l’humor gràfic de cada 

època: el segle XX era més naïf i ara, segurament, és més punxant. Aquesta diferència en 

la mordacitat dels dibuixos, és clar, també és interessant en l’anàlisi que ens ocupa. 

 

Adjunto tot just els primers dos paràgrafs de la peça “Pitos i flautes”, escrita per Gumà. 

L’article, en realitat, critica la pujada de preus dels productes. Tot i això, és interessant 

llegir el primer paràgraf de l’escrit. Aquestes línies lamenten l’existència de la censura 

prèvia: “Oh, si no fos la censura, que vigila nit i dia, implacable, freda, dura, quantes 

coses us diria, Verge pura!...”. El fragment és interessant perquè, malgrat que la peça de 

Gumà abordarà el tema de la inflació econòmica, aquesta queixa per la censura segur que 

es pot estendre a altres camps. I per tant, segurament, si no fos per aquesta retallada 

clamorosa de la llibertat d’expressió, La Campana de Gràcia seria més punyent en els 

seus articles. 
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15 de març 

 

L’article “Una solució?”, que va a càrrec de Juli Francesc Guibernau  - C. Gumà -, és la 

peça més significativa de l’anàlisi de La Campana fins ara. És a dir: tots els escrits 

publicats per un mitjà sobre una controvèrsia són significatius, però està clar que alguns 

ho són més que altres. I és que cal parar atenció en aquest article si el que estàs elaborant 

és un estudi que intenta esbrinar fins a quin punt una capçalera crida a l’ordre en moments 

de revolta popular.  

Això és així perquè, a través de la peça, Gumà es pregunta si la pau posterior a la Primera 

Guerra Mundial ha estat una solució. Tal com repassa l’autor, aquesta pau que tant han 

proclamat “els savis de més fama de la terra”, aquell 1919 havia comportat inflació 

econòmica, “un neguit que remou la massa obrera” i atur. En conseqüència, Gumà es 

qüestiona: “Per què hem d’emmagatzemar tanta paciència?”. 

En les darreres línies de l’escrit, l’autor demana al lector que reflexioni el perquè de les 

coses, que es pregunti per què cal pagar un preu tan alt per una pau que només ha 

comportat conseqüències negatives: “serens, fredament, amb la mà al cor, preguntem, 

com a terme del problema: Si això són conseqüències de la pau, si per la pau passem 

tantes tragèdies, si la pau és la sola explicació del desordre espantós que arreu impera, per 
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acabar d’un cop aquest garbuix de conflictes, enredos i misèries, no seria potser lo més 

senzill tornar tranquil·lament a fer la guerra?”. 

Aquesta expressió final, aquest “tornar tranquil·lament a fer la guerra”, personalment 

penso que no té un sentit literal. Gumà tria curosament les paraules – “tranquil·lament”, 

“fer la guerra” - per tal de transmetre la idea de fer la guitza al poder, a aquells “savis” 

que enarboren la bandera de la pau sense que això suposi un benefici per les classes 

populars. 

Amb tot, veiem com aquest article no només no “treu a passejar el fantasma de l’ordre” 

sinó tot el contrari: qüestiona la legitimitat d’una pau social que no beneficia el poble i 

anima – tímidament - a revoltar-s’hi. 

 

22 de març  

 

El 22 de març La Canadenca dedica un escrit a “La victòria obrera”. En la peça, la 

capçalera es mostra clarament a favor dels vaguistes – parla dels “nostres” treballadors, 
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fins i tot – i lloa la seva nova estratègia de lluita, basada a estendre en el temps diverses 

vagues parcials en lloc de concentrar les forces en poques vagues generals. Així, La 

Campana no només no critica una lluita que ha comportat setmanes de caos a Barcelona 

sinó que a sobre l’elogia.  

A més, cal recordar que la tàctica que va seguir el moviment obrer aquell 1919 és 

justament la que recomanava el setmanari satíric en “l’editorial” titulat “Les vagues”.  

D’altra banda, la peça afirma que han guanyat els obrers el plet però també “ha guanyat 

la justícia”. Perquè “just és que siguin rebaixades les hores de treball, que siguin 

augmentats els sous, que els presos quedin lliures i que no s’exerceixin represàlies”.  

 

En una vinyeta d’aquell número, La Campana de Gràcia carrega contra els polítics 

catalans i espanyols. Però la crítica, al cap i a la fi, no és molt mordaç: tan sols els titlla 

de comediants.  
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En la peça titulada “Sonata XII” se celebra el final del conflicte de La Canadenca i la 

tornada del correcte funcionament de llum i tramvies. El festeig del setmanari, per tant, a 

més de produir-se perquè “ha estat un gran bé el triomf del dret de sos empleats”, és 

perquè torna la vida quotidiana i tranquil·la a Barcelona. Tot i això, la revista no crida a 

la calma. Al contrari, alerta el lector que, en poc temps, caldrà tornar a estar alerta i sortir 

els carrers a defensar l’autonomia catalana: “Bevem doncs, amics, i després de beure, 

preparem-nos per a la propera batalla; que un cop arreglat això, tindrem que tornar al plet 

de l’autonomia catalana”.  

 

 

3.1.3.1 Valoració final 

En general, podem dir que el tractament que fa La Campana de Gràcia de la vaga de La 

Canadenca és força superficial. Des del setmanari satíric en cap moment es criminalitza 

la lluita obrera ni els vaguistes i, com repassarem breument a continuació, algunes de les 

peces publicades durant aquell febrer i març de 1919 sí que deixen pinzellades del caràcter 
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progressista amb relació al conflicte de treballadors. Però després de llegir les 

anomenades “batallades” de La Campana, veiem com en aquella època les preocupacions 

principals de la revista eren la situació europea posterior a la Primera Guerra Mundial i 

la pujada de preus dels productes. Molts cops, fins i tot, hem vist com un tema més 

atemporal com l’anticlericalisme ha tingut més protagonisme en les seves pàgines que no 

pas l’embat dels electricistes que va arribar a deixa Barcelona a les fosques durant 

setmanes. 

Tot i aquest escenari, tal com he dit el setmanari sí que va dedicar unes quantes peces a 

tractar la lluita obrera i el dret a fer vaga29. En el cas de l’escrit “La nostra voluntat”, per 

exemple, escrit per Just Pont el 22 de febrer, l’autor defensa la lluita popular que té 

l’objectiu de defensar i guanyar drets. Encara que sigui al marge de la llei. Aquest 

missatge en el context de desgavell que es vivia a la ciutat de Barcelona en aquells 

moments no és gens menyspreable. 

Després hi ha el cas de l’article “Una solució?”, escrit per Gumà el 15 de març, que és 

encara més significatiu – des del punt de vist que pocs mitjans de comunicació de l’època 

s’haurien atrevit a publicar-lo –. Tal com hem repassat en l’anàlisi, en aquesta peça l’autor 

es pregunta de què serveix la pau que tant han demanat “els savis de més fama de la terra” 

si només porta perjudicis pel poble. Les darreres línies de l’escrit són fulminants: “si la 

pau és la sola explicació del desordre espantós que arreu impera, per acabar d’un cop 

aquest garbuix de conflictes, enredos i misèries, no seria potser lo més senzill tornar 

tranquil·lament a fer la guerra?”. Per tant, l’escrit no només no “passeja el fantasma de 

l’ordre” sinó que posa en dubte la legitimitat d’una pau social que no beneficia el poble. 

Amb la pregunta retòrica final, Gumà fins i tot convida el lector a preguntar-se si no és 

més beneficiós “fer la guerra”. 

Tot i això, la defensa dels vaguistes per part de La Campana no era aferrissada i no 

s’assenyalava amb especial èmfasi els polítics o patrons de l’empresa. En aquesta actitud 

progressista però reposada encaixa l’escrit titulat “La lluita social”, en què Fulmen – 

l’autor – fa una crida al “seny” i la “intel·ligència” i afirma que el combat entre el poble 

en revolta i la força armada és “una equivocació fonamental”. Però aquesta aparent crida 

 
29 Però parlo de la lluita de les classes populars des d’un punt de vista general perquè, certament, La 

Campana es va centrar poc en el cas concret de La Canadenca.Va aprofitar la tensió que aquest cas creava 

per abordar el tema obrer des d’un punt de vista més global. 
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a la calma no va en la direcció d’enviar a casa els activistes sinó en la intenció de demanar-

los que siguin astuts a l’hora d’encara la lluita de classes que l’autor augura que s’apropa. 

En aquest sentit també encaixa el caràcter de les vinyetes que publica el setmanari satíric 

durant aquelles jornades: uns dibuixos que en cap moment critiquen l’obrer ni demanen 

ordre social però que tampoc són mordaços contra el poder. Són vinyetes més 

despreocupades o fins i tot naïfs que les que actualment pot publicar El Jueves, per 

exemple. 

Però la simpatia de La Campana cap a la classe treballadora és innegable. A més de no 

criminalitzar la seva lluita, en l’escrit sense firmar titulat “La victòria obrera”, que la 

revista publica el 22 de març, se celebra el triomf dels empleats de la fàbrica i s’elogia la 

tàctica que han seguit durant l’embat: estendre en el temps diverses vagues parcials en 

lloc de concentrar els esforços en poques vagues generals. Així doncs, no només no es 

critica l’estratègia que ha portat el caos a Barcelona durant unes setmanes sinó que es lloa 

– una tàctica, cal recordar, que proposava la mateixa capçalera en la peça anomenada 

“Les vagues”-. 
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3.2. Anàlisis del tractament de les protestes contra la 

sentència del Procés 

En segon lloc es mostren les anàlisis del tractament que La Vanguardia, l’Ara i El Jueves 

van fer de la setmana de protestes contra el veredicte que el Tribunal Suprem espanyol va 

elaborar i que comportava penes de presó d’entre 9 i 13 anys per al govern de l-O, Jordi 

Cuixart i Jordi Sánchez. Les anàlisis dels dos diaris comencen el dilluns 14 d’octubre – 

dia en què en Tsunami democràtic va ocupar l’aeroport d’El Prat – i acaben el dissabte 

19 d’octubre – l’endemà d’Urquinaona, l’enfrontament més tens entre manifestants i 

policia-. En el cas d’El Jueves, el número examinat és el 2.213, publicat el dimarts 22 

d’octubre de 2019. 

 

 

3.2.1. La Vanguardia 

14 d’octubre de 2019 

 

El 14 d’octubre de 2019, aviat al matí, el Tribunal Suprem va publicar la sentència contra 

els líders del Procés. La Vanguardia, com mitjà escrit que és, va preparar l’edició 

d’aquella jornada el dia anterior, quan encara no s’havia fet oficial el veredicte. 

Aquell número 49.601 del rotatiu obria amb un article del director Màrius Carol titulat 

“Hores complexes”. En l’escrit el periodista fa una crida preventiva a la calma, proposa 



126 

l’avançament d’eleccions per canalitzar la indignació popular i, citant l’exconseller Mas 

Colell, assegura que no seria “bona idea” repetir les imatges de Hong Kong a Catalunya. 

En aquest escrit en què indubtablement es prepara el terreny, Carol acaba amb una cita 

del filòsof francès Montaigne: “El signo más cierto de la sabiduría és la serenidad 

constante”. Un buen consejo para esta hora compleja”, escriu. 

És evident que aquest article del director, que marca la línia editorial del mitjà, no informa 

sobre les protestes contra la sentència, que ni tan sols s’havien produït. Però és també clar 

que precisament per aquest fet és significatiu: davant la sola possibilitat que es produeixin 

protestes populars, Carol aprofita el seu altaveu per fer una crida preventiva a la serenitat 

i la calma. Que ho destaqui no és ni una lloa ni una crítica; tan sols mostro com La 

Vanguardia fixa el seu posicionament sobre les protestes fins i tot abans que es 

produeixin. 

 

15 d’octubre de 2019 

El 15 d’octubre, és a dir, l’endemà que es publiqués la sentència del judici i milers de 

catalans ocupessin l’aeroport del prat; La Vanguardia publicava a la pàgina 16 del diari 

un article de Francesc-Marc Álvaro. En aquest escrit, titulat “Després de la indignació”, 

el periodista planteja la necessitat del govern català d’organitzar un projecte polític més 

enllà de la indignació i ràbia que pugui crear l’empresonament dels presos 

independentistes. Entre aquesta tesi, Álvaro deixa dues pinzellades en contra la 

mobilització popular: primer, quan afirma que “Explorar los límites de la protesta para 

ensayar una supuesta desobediencia hace más daño a la Generalitat que a los poderes del 

Estado” – frase que fins i tot apareix en el destacat de l’article -; i després, quan torna a 

citar Mas-Colell i la seva proposta d’anticipar unes eleccions catalanes per “canalitzar la 
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indignació”. Assegura que és una manera intel·ligent de transformar un “escenari 

negatiu” en un de positiu. 

Així doncs, veiem com Francesc-Marc Álvaro carrega contra la protesta popular que 

comença a coure’s a Catalunya. Potser seria agosarat dir que la criminalitza, però és clar 

que la titlla d’alternativa “negativa”. Molta gent li podria rebatre que la indignació i 

mobilització popular, encara que sigui “explorant-ne els límits”, és un escenari positiu. A 

més, el periodista llença el missatge que la protesta, portada a l’extrem, seria contrària 

per als interessos dels mateixos manifestants. Com ho pot saber? Òbviament només és 

una opinió. Una opinió que pretén influir la població cap a una conducta ben clara, però. 

 

En aquest mateix número, l’escriptor Sergi Pàmies publica un breu article d’opinió titulat 

“Dia 14O: pitjor que ahir i pitjor que demà”. Si bé és cert que l’escrit en cap moment fa 

referència a les manifestacions ciutadanes, també cal dir que critica l’espectacularització 

que certs mitjans de comunicació espanyols fan de tot allò que envolta el procés 

independentista. L’escriptor acaba l’article escrivint: “Si la sentencia pretende ser 

ejemplar, debería incluir la negligencia pirómana de los incompetentes que llevan años 

actuando para extender la discordia, el inmovilismo y los peores agravios territoriales.” 

Per tant, Pàmies no critica ni lloa específicament les protestes popular que acompanyen 

la sentència dels presos polítics, però sí que carrega contra les cobertures sensacionalistes 

i inflamatòries – a banda de l’acció dels polítics - que es fan de les mobilitzacions 

independentistes. Informacions que pretenen “estendre la discòrdia”, diu. 
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En aquest moment de l’anàlisi em voldria centrar en les úniques dues fotografies que La 

Vanguardia va escollir en les pàgines interiors del diari per il·lustrar les protestes a 

l’aeroport.  
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La manifestació, hi estiguis a favor o en contra, va ser un acte de mobilització ciutadana 

massiva en què milers de catalans es van congregar al Prat. Escenes visualment 

impactants en què una munió de gent ocupa els accessos a la Terminal 1 en són la prova. 

No obstant això, La Vanguardia va decidir representar aquells fets amb dues fotografies 

on només es pot veure un grapat de turistes desorientats. Què reprodueix millor aquella 

jornada; un viatger espantat o una terminal plena de gent?  

Algú podria argumentar que la primera imatge simbolitza adequadament el títol de la peça 

– totalment cert i per això no l’he retallat -, però tot forma part de la mateixa construcció 

retòrica. Els periodistes i editors del rotatiu, si haguessin considerat que calia adjuntar 

fotografies de l’aeroport a vessar de manifestants, haurien “trobat la sortida” per 

aconseguir-ho. 

En definitiva: de manera intencionada o no, les úniques imatges que a l’interior del diari 

il·lustren què va ser una manifestació massiva, són aquelles en què apareixen uns pocs 

turistes desconcertats. Perquè encara que sembli irònic, en aquest cas, espectacularitza 

molt més els fets una imatge amb sis turistes espantats que una amb desenes de milers de 

persones manifestant-se. 
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David Dusster és el periodista encarregat de fer la crònica que relata la jornada de 

protestes del 14 d’octubre. Aquell dia, la manifestació a l’aeroport del Prat va ser – amb 

diferència - l’acte més destacat, però es van produir altres mobilitzacions arreu de 

Catalunya. Dusster comença escrivint: “Primero la protesta, luego la política.... si aún 

queda tiempo, espacio i voluntad”. Amb aquesta frase, el cronista critica que s’avantposi 

la mobilització/protesta a la política. Qui són els periodistes per criticar-ho si la població 

així ho considera? És evident, a més, que l’acte de protesta no té per què impedir l’acció 

política. 

Tot i aquest inici que, a primer cop d’ull, pot semblar tendenciós, l’escrit descriu de forma 

honesta i sense espectacularització quins actes van tenir lloc en diferents parts del territori 

català aquella jornada d’octubre. L’adjectivació usada no és sensacionalista i no 

s’esperona ni es critica la protesta. 
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La secció d’opinió del diari comença amb un escrit sense firmar, una espècie d’editorial, 

que mostra clarament el posicionament de la capçalera respecte de l’onada de protestes 

populars que tot just començava.  

La peça es dedica sobretot – gairebé exclusivament – a valorar la sentència del Tribunal 

Suprem i reclama trobar una via de sortida al conflicte català. Tot i això, amb tres 

referències comptades a les mobilitzacions protagonitzades pels ciutadans contraris a 

l’empresonament dels polítics catalans, La Vanguardia ja en té prou per criminalitzar-los 

i titllar-los de radicals. Sense anar més lluny: el primer cop que l’escrit posa el focus en 

les protestes populars i no en el veredicte del TS és per dir que “els radicals no poden 

utilitzar el país com a ostatge de les seves accions”. 

A més, cal recordar un fet important en la valoració de la peça en qüestió: és escrita 

l’endemà de la primera jornada de manifestacions, tot just. En aquell moment, la crema 

de contenidors i enfrontaments amb els agents de policia – que certament tindrien lloc els 

dies posteriors - ni tan sols s’havien produït. L’escrit, per tant, té un caràcter totalment 

preventiu. Davant la sola possibilitat que hi hagi protestes populars que puguin alterar 

l’ordre, el diari dels Godó fa una crida a pacificar els carrers. 

La Vanguardia redueix les manifestacions massives que s’acabaven de produir a 

“agitacions de carrer” i “aldarulls contraproduents per als seus impulsors”. I no és una 

forma de parlar: a banda de les expressions tot just esmentades, en el text només es fa una 

única referència més a les mobilitzacions – titllades, en aquest cas, amb el substantiu 

“protestes”, que no és ni pejoratiu ni elogiós -. 
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16 d’octubre de 2019 

 

La Vanguardia obria la jornada del 16 d’octubre amb aquesta portada. La imatge, amb 

foc i fum; i el títol, que titlla de “batalla campal” els fets que van tenir lloc a Barcelona, 

donen pas a imaginar uns moments de gran violència a la capital catalana. 

El cas, però, és que certament a Barcelona es van viure moments de gran tensió i 

enfrontaments entre manifestants i policia, i també es van organitzar barricades en què el 

foc creava escenes impactants. 

Per molt que sobtin tant el titular com la fotografia de portada del diari, és difícilment 

discutible que no reprodueixin “objectivament” què va passar a Catalunya el 16 d’octubre. 

Ara bé, el missatge parcial del diari arriba quan, en el subtítol30, es parla dels manifestants 

com a “radicals” i únics responsables de la violència del moment. Només va arribar per 

part d’un bàndol del conflicte, aquesta violència? Què entén el diari per violència, d’altra 

banda? 

 
30 “Les accions violentes de radicals es reprodueixen a tot Catalunya i porten el Govern a advertir que pot 

actuar per garantir la convivencia”. 
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En aquest cas, és un bon “exercici d’objectivitat” intentar interpretar la portada com si tu, 

el lector, fossis un turista que acaba d’arribar a Barcelona  i es compra La Vanguardia per 

intentar entendre què va passar el dia anterior a la ciutat on acaba d’arribar. Sense 

prejudicis sobre el cas, observant només la portada del rotatiu, el turista segurament 

jutjaria de forma molt ràpida qui és el culpable de la “batalla campal” que es va produir. 

La realitat, però, probablement és més complexa.  

Finalment, el diari de Javier Godó titlla els manifestants de “radicals”. Què entenem per 

radicals? En aquest treball no intentarem respondre a aquest tipus de preguntes, però si 

mostrar fins a quin punt la premsa  pot informar sobre uns fets determinats – moments de 

revolta popular, en aquest cas – amb certa intencionalitat. En aquesta portada, com a 

mínim, és clar que es responsabilitza de la violència un bàndol concret del conflicte i se’l 

titlla de radical. A continuació, serà interessant esbrinar si, aquell 16 d’abril, La 

Vanguardia va desgranar el xoc i va mostrar les diferents arestes d’aquella “batalla 

campal”. 
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El diari obre la secció de política amb una crònica sobre les manifestacions del dia 

anterior. Altre cop, com en la portada, fotografia i títol de la peça són impactants. Com 

també va ser-ho la jornada. 

Tot i això, aquesta vegada és força clar com la periodista redactora pren posicionament 

sobre les protestes. És a dir: el lector, quan llegeix la crònica, clarament percep un to 

condemnatori dels fets relatats. Per demostrar això que dic, en poso tres exemples: en 

primer lloc, Isabel Garcia Pagan, autora de l’escrit, fa referència diverses vegades als 

manifestants, com és normal. D’entre tots els cops que ho fa, només una vegada fa servir 

aquest terme. La resta de vegades parla de “radicals” o “violents”.  

D’altra banda, les úniques dues vegades que Garcia Pagan parla de l’actuació i càrregues 

policials és per dir que va ser contra “violents encaputxats equipats amb material 

incendiari” i “grups violents”. De totes les vegades que fa referència a la violència, cap 

és en relació amb la policial. 

En tercer i últim lloc, la redactora, després de referir-se als incendis i els violents 

encaputxats, escriu: “Ja no serveix de res posar el focus en les marxes de l’ANC que 

arrenquen avui”. Perquè segons ella, com veiem, el foc i aldarulls tapen qualsevol altra 

forma de manifestació; per multitudinària que sigui. 

 

A la pàgina 15 del diari, Àlex Tort fa una extensa notícia sobre les manifestacions que 

van tenir lloc arreu de Catalunya el dia anterior. Aquest cop, a diferència de la narració 
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de Garcia Pagan, Tort fa servir un vocabulari molt més neutral, menys incriminatori cap 

a un bàndol del conflicte.  

Malgrat tot, cal tenir en compte la tria de les fotografies que acompanyen l’escrit. No és 

aleatòria. En la imatge superior apareix un policia rebent l’impacte d’una escala. En la 

inferior, un manifestant atiant el foc amb un contenidor. Totes dues fotografies són certes, 

és clar. I són representatives de moments determinats dels enfrontaments. Però ho són 

d’això; certs instants concrets. Algú podria rebatre que no es poden afegir desenes de 

fotografies al rotatiu per il·lustrar els diferents punts de vista dels fets relatats; que no es 

poden adjuntar més de dues imatges al text. És totalment cert, això. Ara bé: que cadascú 

valori si l’elecció d’aquestes dues imatges és atzarosa o no.   

 

17 d’octubre 

 

La portada del 17 d’octubre va obrir amb una imatge espectacular en què es veien diversos 

cotxes cremats pels manifestants en les protestes contra la sentència. Feia molt de temps 

a Barcelona no es vivien unes jornades tan tenses i uns enfrontaments tan violents entre 

ciutadans i agents de seguretat, per tant és normal que aquesta situació es destaqui en 

portada.  
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Tot i això, resulta curiós – com es veu en aquesta portada – que La Vanguardia, quan es 

refereix a l’acció dels manifestants, no dubta a parlar de violència. Quan fa referència a 

la policia, però, el diari parla de “l’actuació contundent dels Mossos”. 

També és interessant percebre com el rotatiu, respecte del conflicte polític entre 

Catalunya i Espanya, sempre mostra una línia editorial equidistant31 i demana una entesa 

entre les dues parts; independentistes i unionistes. Ara bé, quan el tema d’actualitat són 

les protestes populars i les dues parts del conflicte són manifestants i policia, - fins ara - 

la capçalera és evident quin bàndol tria. 

 

Altre cop Isabel Garcia Pagan s’encarrega de relatar la jornada de manifestacions del 16 

d’octubre. Aquest cop, però, la periodista recopila més les reaccions polítiques als fets 

que no pas els explica. Per tant, la notícia deixa poc espai a la subjectivitat perquè sobretot 

està integrat per les declaracions i la narració de les accions dels actors polítics catalans i 

espanyols. Tot i això, no deixa de cridar l’atenció fins a quin punt passa de puntetes per 

 
31 Tal com afirma el mateix Màrius Carol en una entrevista al programa FAQS de TV3 el 16/04/2021. 
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les agressions que reben els ciutadans que protesten. El seu modus operandi és a 

bastament descrit; les lesions que pateixen, no precisament. 

 

La pàgina 14 del diari va destinada a fer una “radiografia del caos”. Fins ara, quan en les 

pàgines anteriors del diari apareixen fotografies en què es veien moltes flames, jo 

afirmava que, tot i l’espectacularitat de les imatges, era normal que s’adjuntessin perquè 

eren reals i noticiables o destacables. Ara, però, mirant la pàgina a primer cop d’ull, La 

Vanguardia buscava deliberadament elaborar un petit reportatge “sensacionalista”. O 

sigui: les dues imatges de la pàgina, unides al títol de la peça, no busquen representar la 

realitat sinó espectaculartizar-la. 

La tria de les paraules, a més, no és casual. Tres jornades en què a la nit es produeixen 

unes hores de barricades i enfrontaments entre la policia i els manifestants formen part 

d’uns moments caòtics, potser, però parlar “del caos” – que no és el mateix -, al meu 

entendre és sensacionalista. Perquè “el caos” és una guerra, una explosió devastadora, un 

tsunami que causi danys irreparables.  
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A més, en el paràgraf introductori de la peça se cita una declaració d’un dels manifestants. 

En aquesta única citació de tot el text, l’activista diu que “Jo sóc aquí perquè m’han dit 

que s’ha d’anar a la Delegació (del Govern” de Catalunya)”. Éssers que no saben ni on 

van ni per què.  

Finalment, cal que dir que més enllà de la dramatització de les fotografies i el títol, el 

contingut de la peça és “objectiu”. Caldrà veure si el diari fa altres radiografies per 

investigar tots els motius de la protesta, els activistes ferits o l’actuació policial, per 

exemple. 

 

En una nova notícia referent a les “accions violentes” d’aquella setmana d’octubre, La 

Vanguardia recull la veu dels agents econòmics catalans, que reclamen la fi dels disturbis. 

El periodista Eduardo Magallon es limita a exposar les seves declaracions, de manera que 

es tracta d’una notícia informativa pertinent en el conflicte. Insisteixo: serà interessant 

veure si el rotatiu dóna veu a les diferents parts del conflicte, no només aquelles que 

demanen la fi de les “accions violentes”, com fins ara. 
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Àlex Tort torna a explicar en una nova notícia la nit d’aldarulls a Catalunya en el marc de 

les protestes contra la sentència. La peça explica la realitat: en la tercera nit de 

mobilitzacions, la tensió augmenta i la crema de contenidors i cotxes també. Tot i això, 

cal destacar un fet molt sorprenent de l’escrit: Tort explica – tal com es veu en el subtítol 

de la notícia i també en el cos de la peça – que els manifestants van “causar incidents” 

davant de la Conselleria d’Interior per reclamar la dimissió de Miquel Buch. Com pot ser, 

però, que es limiti a relatar això i no expliqui el perquè d’aquesta demanda dels 

mobilitzats? 

 

A la pàgina 18 del rotatiu, Mayka Navarro explica com el Conseller d’Interior Miquel 

Buch va “tancar files” amb els Mossos d’Esquadra. En aquest cas, és significativa la doble 

vara de medir de la periodista a l’hora de parlar de les actuacions dels dos bàndols del 

conflicte: quan fa referència als manifestants, Navarro parla de la “violència” de 

“grupuscles radicals”; quan la fa respecte dels Mossos, parla de “l’actuació”, 

“l’enduriment”, “la força” o “la tasca” policial. Cada vegada que en el text es parla de 

“violència” o “violents”, és per referir-se als activistes. 
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El rotatiu de Javier Godó, en la peça titulada “Un silenci inquietant i insostenible” exigeix 

al President de la Generalitat Quim Torra que “trenqui el seu silenci” i condemni les 

mobilitzacions i “accions violentes”. Aquest escrit, que és com una espècie d’editorial de 

la secció d’opinió, deixa clar el tarannà de La Vanguardia: en aquells dies convulsos, vol 

que s’aturin les manifestacions que alteren l’ordre, i fins i tot interpel·la la màxima 

institució del país perquè així sigui.  

D’afegit, l’escrit apel·la al sentimentalisme de forma evident: “Comparteix de veres Torra 

el sentiment dels ciutadans que, després de viure les últimes vetllades amb el cor encongit, 

temen que la situació es descontroli una mica més? Està disposat Torra a treballar de 

valent perquè aquests fets no es repeteixin i evitar que ens esperin mals majors?”. Aquesta 

tria de paraules com “sentiment”, “cor encongit”, “descontrol” o “mal major” no és fruit 

de l’atzar. 
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A la pàgina 30 del número 49.604 de La Vanguardia, en un nou article d’opinió – aquest 

cop firmat per Lluís Foix – es demana que Quim Torra condemni la violència de les 

manifestacions que estan tenint lloc aquells dies a Catalunya i en especial a Barcelona. 

Aquesta demanda, com hem vist, és molt recurrent en els escrits que es poden llegir a les 

pàgines del diari. No obstant això, en aquesta ocasió es creua una línia vermella en la 

criminalització de les protestes. I és que Foix escriu: “Quan veig manifestacions amb 

torxes i marxes sobre capitals m’evoquen fets dels anys trenta a Europa”. Per si no queda 

prou clar, aclareixo que aquesta frase diu que les protestes contra la sentència del Procés 

– no només les més violentes a les nits, sinó també les marxes massives i pacífiques – li 

recorden les mobilitzacions feixistes del segle XX.  

Aquesta sentència no només és esbiaixada – les mobilitzacions no s’inspiraven en casos 

precedents feixistes com la marxa sobre Roma de Mussolini, per exemple, sinó que 

precisament ho feien en reivindicacions pacífiques com la marxa pel treball i la llibertat 

liderada per Martin Luther King o la Marxa de la Sal, liderada per Mahatma Gandhi -; és 

que a sobre banalitza el feixisme.  
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Així, veiem com en aquest cas La Vanguardia permet un article d’opinió en què es 

criminalitzen fins a tal punt les protestes que s’arriba a banalitzar el nazisme i els 

totalitarismes que van escampar-se per Europa el segle XX. 

 

Pilar Rahola, periodista i reconeguda independentista, escriu un article titulat “No 

violència”. Com en molts altres casos, fa una crida a posar fi a les protestes que acaben 

en aldarulls i enfrontaments contra la policia. Fins i tot titlla els manifestants d’aquestes 

mobilitzacions d’eixelebrats – “cabeza hueca”, en castellà -. Tot i això, per primer cop a 

La Vanguardia des de l’ocupació de l’aeroport del Prat, Rahola també subratlla i 

condemna la violència exercida per la policia. Recorda que un jove va perdre un ull i un 

altre un testicle per l’impacte de projectils disparats per la policia, fet que passa de 

puntetes a la informació que ofereix aquest rotatiu, i també destaca com els periodistes 

que van viure de prop una manifestació a Passeig de Gràcia van denunciar una actuació 

desproporcionada de la policia. 
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18 d’octubre 

 

La Vanguardia obria la portada del 18 d’octubre amb una nova fotografia de joves 

encenent una barricada. La jornada anterior havia estat marcada per una manifestació de 

l’extrema dreta a la plaça Artós de Barcelona. Aquell dia, alguns ciutadans i certs mitjans 

de comunicació van criticar l’actuació dels Mossos d’Esquadra, alguns dels quals van ser 

fotografiats fent mostres d’afecte als feixistes concentrats i a més no van aïllar-los 

degudament, de manera que un grapat d’ultres van poder apallissar un antifeixista. Sobta, 

per tant, que La Vanguardia subratlli precisament que els Mossos van “evitar el xoc entre 

feixistes i independentistes”. 

Tot i això, el que ens ocupa és el tractament del diari respecte de les protestes contra la 

sentència del Procés, i en aquest cas hi ha poc a destacar. 
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En un nou article del director, Carol carrega durament contra les protestes. I aquest cop 

va més enllà: diu que “el més preocupant” no són les persones que “calen foc a la ciutat 

cada nit” sinó la gent “capaç de justificar-los”. Assegura que els tertulians i polítics que 

es mostren comprensius amb els manifestants “desconeixen la història pròpia i volen 

portar-nos a la ruïna moral com a país” i que “els pobles que justifiquen el que és 

injustificable poden tenir passat, però no tenen cap futur”. 

A més, el periodista escriu que “la degradació moral s’apodera dels carrers” en referència 

a les mobilitzacions i estableix una diferenciació entre els nostres i els seus: “els nostres 

no haurien de ser els que posen potes en l’aire un paí, sinó aquells que intenten millorar-

lo amb el seu esforç, les seves iniciatives o el seu talent”. 

Carol, per tant, deixa clar que sí que hi ha una part catalana que defensa els manifestants, 

però fa més evident que mai que La Vanguardia no es troba dins aquest grup. 

 

Aquesta vinyeta de Toni Batlloris, com resulta prou clar, critica l’atenció que televisió 

espanyola centra en les manifestacions independentistes que acaben amb actes violents. I 

ho fa en un mitjà com La Vanguardia, que, com hem pogut observar, també posa especial 

èmfasi en el foc i les flames de les protestes i critica vehementment aquests aldarulls. Un 
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cop més, doncs, veiem com la premsa gràfica és més atrevida – o no segueix la mateixa 

línia – que l’escrita. Fins i tot tractant-se de la mateixa publicació. 

 

A les pàgines 20 i 21 del diari, Mayka Navarro elabora una peça titulada “El arsenal de 

los violentos”. La combinació que formen les fotografies escollides i el títol deixa prou 

clara la intencionalitat de l’escrit. En aquest cas és interessant preguntar-se si Navarro ha 

redactat la peça amb una voluntat més informativa o tendenciosa; si el tema tractat té un 

valor periodístic rellevant o potser és més important la voluntat de criminalitzar els 

manifestants. 

És rellevant també veure com Mayka Navarro no dubta a fer servir un llenguatge 

literalment bèl·lic en la notícia quan es refereix als ciutadans – “arsenal”, “setge constant 

i violent” – però en canvi, quan comenta per què es manifesten, escriu que ho fan contra 

“el que ells qualifiquen excessos policials”. Segons la periodista, doncs, en un 

enfrontament virulent i frontal entre ciutadans i policia, l’acció dels primers és un fet, és 

objectiva. La dels segons, però, és una percepció dels mateixos manifestants. 

Finalment, en un moment concret de la peça, Navarro escriu: [gairebé tots els mobilitzats] 

“han nascut a Catalunya i és probable que faci diversos anys que participen amb les seves 

famílies i amics en concentracions independentistes cíviques i pacífiques. Per què han 

decidit cremar el contenidor?”. Una pregunta tan escaient, però, es queda sense resposta. 
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Àlex Tort escriu una nova peça sobre la tercera nit consecutiva de mobilitzacions. Aquest 

cop, en l’escrit no s’intueix cap intent de tendenciositat i es relata “objectivament” què va 

passar a Catalunya la nit del 17 d’octubre de 2019. S’explica també com un antifeixista 

independentista va rebre una forta agressió per part d’un grup de feixistes formava de la 

manifestació ultradretana que estava concentrada a la plaça Artós de Barcelona. 
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Per obrir la secció d’opinió, La Vanguardia publica una altra peça sense firmar en què 

exposa una “valoració provisional” de la situació i les jornades de protestes. Abans d’això, 

però, fan una “crida a la mesura”, fet que és un bon exemple del caràcter del diari de Godó 

en moments d’excitació popular. 

En l’escrit es duu a terme un repàs dels danys personals – es destaca concretament el 

nombre de policies ferits, però no de manifestants -, materials i “intangibles” de les 

protestes. El fet que es precisi quants policies han estat lesionats no és negatiu, és clar. 

Ans al contrari: és informació pertinent. El que és difícil de comprendre és que es destaqui 

la xifra d’agents de seguretat malmesos però no la de ciutadans. 

A més, s’assegura que no es pot demanar a tots els ciutadans que “aplaudeixin sine die” 

els “talls de carretera i rutes que alteren l’activitat quotidiana dels ciutadans de manera 

abusiva”. Per tant, consideren prioritaris els drets individuals als col·lectius; l’activitat 

quotidiana al dret a manifestació. Això no vol dir que carreguin contra aquest dret 

fonamental, és clar, però sí que llencen el missatge que cal aturar els talls i aturades per 

donar pas a “l’activitat dels ciutadans”. 

 

El cas de l’article d’opinió de Joaquín Luna titulat “Demanen empatia… la tenen ells?” 

és curiós. En l’escrit, el columnista critica les manifestacions i aldarulls posteriors a la 
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sentència dels presos i lamenta que els catalans unionistes “hagin de patir les 

conseqüències del seu dret a manifestació”. Però per tant, segurament de forma 

involuntària, Luna recorda per primer cop a La Vanguardia des que van començar les 

accions - amb “talls de circulació, tancament d’escoles i crema de contenidors” inclosos 

-, que encara que no li agradin, s’emmarquen en un dret fonamental dels ciutadans com 

és el dret a protesta. 

 

 

En una línia molt semblant a la del seu anterior article, Pilar Rahola reitera el seu “rebuig 

frontal a la violència, una via que només pot conduir a l’abisme” però, a diferència de la 

majoria d’escrits publicats a La Vanguardia, també carrega contra la brutalitat policial. A 

més, aquest cop va més enllà: critica “l’enorme ceguera i irresponsabilitat que han tingut 

els responsables polítics, mediàtics i judicials espanyols en criminalitzar, judicialitzar i 

empènyer la causa catalana a una situació tan extrema”. És a dir que, d’alguna manera, 

Rahola critica les protestes, però per primer cop al diari anomena responsables que han 

“provocat” que “s’encenguin els carrers”. No es limita a explicar o criticar unes 

mobilitzacions escrivint que són conseqüència d’una condemna exagerada - com sí que 

es pot llegir fàcilment a La Vanguardia -. Rahola n’assenyala directament els culpables - 
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segons el seu parer, és clar -. “Ens han portat a una situació límit i ara tot és imprevisible”, 

afirma. I atenció a la justificació: “Queda l’única via del carrer per canalitzar el dolor, la 

indignació i la defensa dels ideals”. 

 

19 d’octubre 

 

La portada del dissabte 19 d’octubre és ambivalent. És a dir, l’endemà dels incidents 

d’Urquinaona, la imatge de la pàgina no són les flames o els enfrontaments que es van 

produir la jornada anterior en aquella plaça, sinó la riuada de gent que arribava a la capital 

catalana amb les anomenades Marxes per la llibertat. Tot i això, la fotografia va 

acompanyada del lema “la via pacífica”. Sense entrar a debatre quina via és la correcta, 

evidentment, és clar que el que fa La Vanguardia aquí és lluir el camí que no comporta 

revolta popular airada ni aldarulls. El camí del seny, en altres paraules. 
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L’article diari de Màrius Carol el 19 d’octubre té una voluntat clarament conciliadora. 

D’una banda, reconeix que Barcelona ha estat històricament una ciutat de barricades i 

revoltes populars; que el que està passant aquella setmana no és res nou en la trajectòria 

de la capital. A més, recull un testimoni reportat a Le Monde: “Ho hem intentat tot per 

mitjans pacífics i no hem sigut escoltats. Aquests incendis són el resultat de 

l’empresonament dels nostres líders polítics. Hem arribat a una situació límit. No es pot 

ser pacifista: ens sentim desbordats per un sentiment d’impotència”. Així, d’alguna 

manera, humanitza els manifestants. 

Tot i això, Carol no perd l’oportunitat per lamentar que “el missatge que enviem al món 

és que Barcelona no és aquella ciutat tranquil·la i tolerant que el planeta pensava” i que 

“ningú tingui el valor” per “tocar el fre i reordenar el país”. Per tancar la peça, a més, 

escriu una sentència que, un cop més, és reveladora del caràcter conservador de La 

Vanguardia, que considera les jornades de revolta ciutadana una bogeria: “Y antes que 

pronto recuperaremos el oremus”.  
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Isabel Garcia Pagan és l’encarregada d’escriure la crònica de la jornada del divendres 18 

d’octubre a Catalunya. Pagan, a més de repassar les mobilitzacions ciutadanes que es van 

produir, també comenta les reccions que van suscitar entre la classe política catalana i 

espanyola. L’escrit pretén fer una lectura tan general, que la veritat és que en la peça no 

hi ha gaires elements dignes de destacar. Com és habitual en els escrits de La Vanguardia, 

la periodista, quan parla dels independentistes mobilitzats a Urquinaona, s’hi refereix en 

tot moment com a “violents” o “radicals”. Aquest fet potser seria rellevant a un altre mitjà, 

però no al diari de Javier Godó.  

Un tret curiós, això sí, es troba en el repàs que fa Garcia Pagan de les dades sobre les 

protestes que s’han realitzat aquella setmana: “La setmana suma 207 agents ferits, 107 

vehicles policials malmesos, 128 detinguts i 800 contenidors cremats”. Casualitat o no, 

en el balanç s’oblida dels manifestants ferits. 

 

En la peça titulada “La violència anirà a més”, Mayka Navarro explica el modus operandi 

dels manifestants en les concentracions que s’han produït aquells dies, i ho fa a través de 

la informació que li proporciona la policia. 

Navarro explica com, segons els agents, els activistes són gent que planeja els aldarulls 

de forma molt organitzada i que han entrenat durament per estar a punt per a l’ocasió: 

“Res està improvisat ni es fa a l’atzar. Al contrari. Els responsables policials consultats 
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asseguren que existeix un grup compacte i organitzat que lidera les revoltes i la seva 

estratègia”. I afegeix: “se’ls suposa un entrenament previ que, segons les mateixes fonts, 

no s’adquireix en quatre nits”. 

Se sap que la majoria de manifestants eren estudiants catalans. Aquestes afirmacions fetes 

per la policia poden ser certes, però de ben segur són aventurades. La periodista Mayka 

Navarro no pot saber la veritat, per tant exposa la informació que li aporta la seva font – 

policial -. Però tenint en compte que es tracta d’un conflicte entre manifestants i agents 

de seguretat, el que podria fer Navarro – i no fa - és consultar també els activistes i oferir 

el seu testimoni per veure si el que afirma la policia és cert.  

Hi ha una citació que afirma que “si una persona diu que plou i una altra diu que no ho 

fa, la tasca del periodista no és donar veu a les dues parts del conflicte sinó obrir la finestra 

i comprovar si plou”. En aquest cas, Navarro segurament no deu poder comprovar del 

cert si els manifestants realment estaven tan organitzats i preparats com diu la policia. 

Com a mínim, però, els ho pot preguntar.  

 

Àlex Tort torna a ser l’encarregat de narrar els moments més violents i tensos de la jornada 

anterior. Havent repassat les cròniques dels dies anteriors, res no sorprèn en aquesta peça: 
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es relata què va passar sense més espectacularització de la que van tenir els fets per si sols 

i titlla constantment els manifestants de radicals i violents. 

 

En l’article sense firmar que encapçala la secció d’opinió, La Vanguardia fa una nova 

crida al Govern de Quim Torra a provar de posar fi a les nits d’aldarulls: “aquells qui, 

ocupant càrrecs públics, no facin tot el possible per evitar els desordres incorrerà en gran 

responsabilitat”. Aquest fet demostra de nou el tarannà conservador – “de repòs”, en 

paraules de Gaziel -  del diari dels Godó. Apel·la els màxims dirigents polítics a posar 

ordre. “Urgeix que les autoritats prenguin mesures destensar la situació”, escriuen. 

La Vanguardia, a més, parla de “destrucció gratuïta” i dóna suport explícit al cos de 

Mossos d’Esquadra, un dels dos bàndols del conflicte a peu de carrer.  

Amb tot, però, en un moment determinat de l’article s’afirma que la major part de 

l’independentisme és pacífic – tot i que seguidament asseguren que “els centenars 

d’elements radicals que l’han penetrat, el desvirtuen” -. 
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En un altre article sense firmar, La Vanguardia fa un agraïment a tots els ciutadans que, 

segons el diari, han “defensat” Barcelona durant la setmana de protestes contra la 

sentència del Procés. En l’escrit, el diari fa ús d’un llenguatge força melodramàtic: “Qui 

hagi passejat per Barcelona després de mitjanit, retindrà en la seva memòria imatges 

entristidores i una sensació de rebuig i impotència”. O altres frases com: “Aquest paisatge 

de destrucció”, “els serveis de neteja municipals [...] han treballat perquè Barcelona 

despertés del malson” o “cal agrair l’actuació de tants ciutadans que, sobreposant-se als 

sentiments d’estranyesa i desolació...”. 

A més, el que està clar és que aquest article fa una distinció entre els que, segons el rotatiu, 

són bons i mals ciutadans. Entre els “radicals” que es manifesten i els “defensors” de 

Barcelona i els contenidors – en l’escrit es lloa explícitament com veïns de Barcelona els 

defensaven-. Reitero, com he fet amb anterioritat, que no pretenc criticar ni ensabonar 

aquesta pràctica de La Vanguardia, només destacar-la. 
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En l’article titulat “Un profund desig de pau”, Gabriel Magalhaes assegura que a Espanya 

i Catalunya hi ha “una majoria silenciosa que desitja pau, assossec, estabilitat”. En aquest 

cas, Magalhaes fa més referència a una entesa a escala política espanyola, no tant de pau 

social als carrers catalans, però és clar que l’escrit suposa una crida a la calma en moments 

de tensió popular. Tot i aquest fet, en un moment donat de l’escrit l’autor sí que para 

atenció explícita a les protestes postsentència: “És en curs, a més, el terratrèmol català, 

posterior a la sacsejada sísmica de la sentència. Però crec que aquest de desig de pau és 

allà i seguirà sent-hi. Un anhel profund de sanar els drames, conflictes i ferides”. Un cop 

més, per tant, veiem durant aquella setmana un article d’opinió a La Vanguardia en què 

es fa una “crida a la serenor”. 

 

 

3.2.1.1. Valoració final 

Després de repassar l’anàlisi detallada del tractament de les protestes contra la sentència 

dels presos independentistes per part de La Vanguardia, és fàcil fer-ne una valoració més 

general; veure clar si el diari, des de les seves pàgines, fa una crida a la calma en moments 

de revolta popular.  

I el cert és que el rotatiu de can Godó és indiscutible que ho fa. Aquest fet es veu clar en 

els articles del director que encapçalen el diari cada dia i en articles sense firmar que 

obren la secció d’opinió i per tant, evidentment, fixen la línia editorial del mitjà sobre una 

polèmica determinada. Des d’aquests escrits es fa una crida constant a posar fi a les 

protestes tempestuoses d’aquella setmana i, en paraules de Passarell, es treu a passejar el 

fantasma de l’ordre. Per analitzar la forma com una capçalera tracta o cobreix uns fets 

polèmics és cabdal llegir tranquil·lament aquests dos textos periodístics. I, en aquest cas, 

remarquen de forma palmària el punt de vista de La Vanguardia. 

Les notícies o cròniques que relaten les manifestacions utilitzen indubtablement un 

vocabulari que criminalitza els ciutadans mobilitzats. Per referir-s’hi, les paraules 

“radicals” o “violents” són infinitament més utilitzades que “ciutadans”, “manifestants” 

o “mobilitzats”. La narració dels fets que van tenir lloc, però, és “objectiva” i fidel a la 

realitat. 
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Per altra banda, els articles d’opinió que són publicats al rotatiu també fan una crida 

unànime a posar fi a les protestes. Entre els opinadors n’hi ha d’independentistes  i 

d’unionistes; de contraris a la sentència judicial i de defensors del veredicte perquè 

confien en la justícia espanyola. N’hi ha molts, també, que carreguen contra les 

manifestacions i les barricades. Però no n’hi ha ni un de sol que defensi els activistes i 

l’ús de barricades. Aquest fet afecta negativament la pluralitat del mitjà, és clar, perquè 

entre el sector independentista sí que hi havia gent que hi donava suport. Tant és així, que 

l’articulista que més defensava els manifestants era Pilar Rahola. I certament no estava 

del seu costat, però era l’única que demanava posar fi tant a la violència dels manifestants 

com a la dels policies. 

La Vanguardia, a més, de la mà de Mayka Navarro, publica diversos reportatges en què 

s’explica detalladament “l’arsenal” dels manifestants i es fa una “radiografia del caos”. 

No elabora ni una sola peça, en canvi, que expliqui els motius de fons de les protestes. 

Unes mobilitzacions en les quals de ben segur es podia investigar-ho: després d’una 

dècada en que les accions independentistes s’havien caracteritzat justament per ser 

massives i pacífiques, l’octubre del 2019 van ser certament inflamades i violentes. De fet, 

precisament en la peça titulada “l’arsenal dels violents”, Navarro escriu: “ [els 

manifestants] han nascut a Catalunya i és probable que faci diversos anys que participen 

amb les seves famílies i amics en concentracions independentistes cíviques i pacífiques. 

Per què han decidit cremar el contenidor?”. Aquesta pregunta tan convenient, però, no 

obté resposta en l’escrit ni entre les altres pàgines del diari. Tampoc s’hi troba cap 

reportatge que abarqui la brutalitat policial que també va tenir lloc aquelles jornades. 

Pel que fa a la premsa gràfica de La Vanguardia, la gran majoria de vinyetes fan referència 

a la sentència i no a les protestes. Tot i això, Toni Batllori n’elabora una en què critica el 

fet que Televisió Espanyola para molta més atenció a les manifestacions independentistes 

des que hi ha aldarulls. És sens dubte una de les peces més irreverents que el rotatiu va 

publicar aquella setmana. Cal afegir que el missatge de la vinyeta és el mateix que el de 

l’article “Dia 14O: pitjor que ahir i pitjor que demà”, escrit per Sergi Pàmies. Ambdues 

peces són les úniques en què el rotatiu critica la cobertura – sensacionalista, segons 

Batllori i Pàmies – dels mitjans de comunicació espanyols. 

Finalment, cal destacar dos escrits concrets que publica La Vanguardia. El primer és 

l’article sense firmar titulat “Defensors de Barcelona” que el rotatiu publica per obrir la 

secció d’opinió el 19 d’octubre. En la peça, el diari fa una distinció clara entre bons i mals 
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ciutadans; entre “els radicals” que cremen contenidors i “els defensors” de la ciutat. En 

segon lloc, cal parar l’atenció en l’article “President o activista”, de Lluís Foix. El 

periodista comenta: “Quan veig manifestacions amb torxes i marxes sobre capitals 

m’evoquen fets dels anys trenta a Europa”. En aquest cas, la criminalització de les 

protestes arriba fins a tal punt que Foix el que fa és banalitzar el feixisme. I La 

Vanguardia, en aquest article, ho permet. 
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3.2.2. Ara 

14 d’octubre 

 

L’editorial amb el qual obria l’Ara el dia en què s’acabaria fent oficial la sentència dels 

presos independentistes és bastant definitori del caràcter del mitjà. Des de l’escrit es 

defensa el de manifestació – “més enllà de les mobilitzacions, justes i necessàries” – però 

es fa una crida a que aquests actes siguin no-violents. Per tant, es fa una crida preventiva 

a la calma, però no a la indiferència. 
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15 d’octubre 

 

L’endemà de l’emissió de la sentència i per tant de l’ocupació de l’aeroport Vicenç 

Villatoro escriu un bitllet en què fa una crida a no deixar que la normalitat regni a 

Catalunya després del que ell considera una injustícia. Afirma que hi ha gent que intentarà 

que “en les pròximes hores, dies, setmanes i mesos hi hagi arreu un miratge de 

normalitat”. Tot i això, diu, la gent que pensi que cal desmentir aquest miratge té dret a 

“demostrar d’una manera permanent, pacífica i visible que aquesta suposada normalitat 

no existeix”. En un altre moment de l’escrit, Villatoro torna a parlar de la necessitat de de 

manifestar-se amb “civisme i sense violència”.  

És a dir: el periodista no només vol que hi hagi calma i ordre a Catalunya les setmanes 

que vindran, sinó tot el contrari; anima la població a mobilitzar-se davant d’un fet – 

segons ell – injust. A la vegada, també demana preventivament que totes aquestes accions 

siguin pacífiques. 
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La crònica de la mobilització massiva que es va produir a Catalunya el 14-O a l’aeroport 

del Prat va a càrrec de Gerard Pruna. La narració destaca, sobretot, en comparació amb la 

que va publicar La Vanguardia. Si en el diari actualment dirigit per Jordi Juan destacava 

que, abans que s’haguessin produït barricades i escenes realment violentes a Barcelona, 

el rotatiu ja parlava de “radicals”, “agitacions de carrer” i “aldarulls contraproduents per 

als seus impulsors”, Pruna escriu en tot moment sobre “mobilitzacions”, “concentracions” 

i “manifestants”. A més, a La Vanguardia ressaltava el fet que, per il·lustrar l’acció a 

l’aeroport, s’havien escollit dues fotografies d’un grapat de turistes desorientats. A l’Ara, 

de moment, i tal com es veu en la imatge adjuntada en aquest treball, la fotografia triada 

és una en la qual es veu una munió de gent concentrada al Prat. Aquesta imatge és més 

representativa de la realitat i, malgrat que pugui no semblar-ho, és menys sensacionalista. 

 



161 

 

L’anàlisi de Toni Soler titulat “Tots ho sabem” se centra en la sentència i en el fet que, 

segons el periodista, l’embat entre Catalunya i Espanya només se solucionarà de forma 

pactada. Però això no ens ocupa en aquest treball.  

El que ens interessa i cal destacar de l’escrit de Soler és el fet que, així com Gerard Pruna, 

les escasses referències que fa a les manifestacions populars no són a través de paraules 

com “violents” o “caos” sinó de “mobilitzacions”, “reacció popular” i “inestabilitat”. A 

l’Ara, de moment, no es criminalitza la protesta. 



162 

 

L’Ara publica una peça a càrrec de Marc Toro en què es consulta a experts en dret sobre 

el perill que la condemna per sedició pot suposar per drets fonamentals com els de 

manifestació o expressió. Dos dels entesos coincideixen en el fet que “la condemna per 

sedició obre la porta a la criminalització d’altres protestes”.  

De fet, quines siguin les respostes dels experts és igual, en l’anàlisi d’aquest treball. El 

que importa és el fet que l’Ara, amb aquesta peça, posa el focus en el risc que corre el 

dret a manifestació; la criminalització que pot patir després del veredicte emès pel TS. 

Un tipus d’escrit que en cap moment es va publicar a La Vanguardia.  
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Jordi Mumbrú i Clara López s’encarreguen de fer una crònica més a fons dels fets que 

van tenir lloc al Prat. El vocabulari usat, de nou, no criminalitza mai els manifestants. Es 

parla de “mobilitzacions”, “reacció massiva”, “manifestants” o “acció de protesta”. 

L’escrit també inclou detalladament el nombre de ciutadans que van resultar ferits a 

conseqüència de l’actuació policial: 75 activistes atesos pel SEM, un manifestant que va 

perdre un ull per l’impacte d’un projectil disparat per la policia i periodistes colpejats pels 

agents de seguretat. A més, s’inclou el testimoni d’una persona que participa en l’acció i, 

encara que el seu comentari no té gaire rellevància – tan sols explica la dificultat que ha 

tingut per arribar a l’aeroport -, apropa el lector als fets i als manifestants.  

Finalment, López i Mumbrú, en un punt determinat de la crònica, detallen com i amb 

quins artefactes es van atacar mútuament activistes i policies. Perquè tots dos bàndols ho 

van fer i és just explicar-ho. 

 

Diversos periodistes escriuen la notícia que explica com “la mobilització” es va estendre 

per tot Catalunya aquell 14 d’octubre de 2019. No hi ha trets destacables en la peça: es 

narra de forma “objectiva” què es va viure a les principals ciutats catalanes i, de nou, es 

fan servir termes com “mobilitzacions”, “persones”, “manifestants” o “participants”. 
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16 d’octubre 

 

La portada del 16 d’octubre és presidida per una fotografia en què s’aprecia l’embat 

inflamat entre manifestants i policies. És una imatge tan impactant com representativa de 

la realitat. En el peu de la fotografia, un cop més, el lèxic emprat no especacularitza els 

fets: es parla de “tensió”, “protestes”, “pujar el to” i “enfrontaments”. 
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En aquest bitllet, el periodista Antoni Bassas fa una clara defensa de la mobilització 

ciutadana del dia anterior i fins i tot carrega contra “la repressió gratuïta i violenta” 

exercida per part de les forces de l’Estat. Bassas parla de “l’orgull de ser ciutadans 

capaços de reaccionar davant la injustícia, de “gent molt determinada a girar-se contra la 

sentència i actuar en conseqüència” i de les “lamentables actuacions de la Brimo dels 

Mossos i de la Policia Nacional”, que, segons diu el periodista, estan “entrenats per 

mantenir la calma en els teatres d’operacions més adversos”. 

Curiosament, Bassas lloa el fet que els activistes no van “llençar ni una ampolla d’aigua 

a terra”, quan certs enfrontaments amb la policia sí que es van produir. Serà interessant 

comprovar si, a mesura que passin les jornades i la tensió creixi, l’articulista segueix tan 

fermament del costat dels “ciutadans capaços de reaccionar davant la injustícia”. 
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Fins a quatre periodistes escriuen la notícia que relata els actes de protesta que es van 

realitzar en diferents indrets de Catalunya el vespre del 15 d’octubre. En la peça, els 

periodistes expliquen “objectivament” què va passar: forts aldarulls i baralles entre 

manifestants i policia i també l’enfrontament que es va produir entre els dos bàndols 

després que un grup de mobilitzats haguessin “llençat objectes als agents que protegien 

l’edifici”. Però a diferència del to general de La Vanguardia el 2019, l’Ara en cap moment 

parla de “radicals” o “violents” a l’hora de referir-se als manifestants i, a més, explica les 

“fortes càrregues policials” i la persecució dels activistes amb furgonetes dels agents, fet 

que passa de puntetes en les cròniques del diari que en aquell moment dirigia Màrius 

Carol. 
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La notícia, escrita per Pau Esparch i Lara Bonilla, és una crítica indubtable a la mala praxi 

policial i a les càrregues abusives que, segons relata l’Ara, van propinar els agents de 

seguretat als manifestants del Prat.  

L’entrada de l’escrit ja és tota una declaració de principis: “uns manifestants agafats al 

capó d’una furgoneta de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos mentre el vehicle circula 

uns metres”. Amb aquesta frase, que explica un dels vídeos que van córrer per les xarxes 

sobre l’actuació de la policia catalana a l’aeroport, els periodistes denuncien ja d’entrada 

una actuació policial injustificable.  

A més, la peça recull detalladament tots els manifestants que van ser ferits per la 

intervenció policial, i concreta les lesions que van patir els activistes més damnificats. 

També recull els testimonis de l’associació de defensa dels drets humans Iríada, el d’una 

ciutadana agredida per les forces de seguretat, el d’Alerta Solidària i el dels advocats dels 

periodistes atacats. 

Esparch i Bonilla també fan una puntualització digna d’un periodisme de qualitat, que 

pretén explicar a la ciutadania allò que ella per si sola mai no podria saber: expliquen 

quina era l’estratègia a seguir de la policia al Prat – impedir que els manifestants 

accedissin a l’interior de l’aeroport – i denuncia com els agents van carregar contra els 

ciutadans malgrat que no havien intentat superar el blindatge. 
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La peça, que humanitza els activistes i defensa el seu dret a manifestar-se sense ser 

reprimits per la policia, també notifica que, aquell 14 d’octubre, 47 agents van resultar 

ferits. Perquè aquesta dada també forma part dels fets que van tenir lloc aquell dia. 

 

A banda, L’Ara dedica un escrit exclusivament a explicar com un noi de 22 anys va perdre 

un ull a la manifestació del Prat per culpa de l’impacte d’una pilota de goma disparada 

per la policia. Amb aquesta peça, el diari aprofita el seu altaveu per denunciar que un jove 

activista pateixi una lesió tan greu per exercir el seu dret a protesta. 

L’escrit també recorda que el cos de Mossos d’Esquadra té prohibit l’ús de pilotes de 

goma des de 2012 i, en la fotografia inferior de la pàgina, es parla de “l’ajut ciutadà”. És 

a dir: lluny de la criminalització que significa parlar dels manifestants com a “grupuscles 

de radicals”, per exemple, l’Ara explica com ciutadans que van presenciar l’escena van 

auxiliar el jove i el van protegir per evitar que rebés més cops. 
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17 d’octubre 

 

 

En la portada del diari Ara el 17 d’octubre es destaca com el conseller d’interior Miquel 

Buch feia costat als Mossos i demanava “aïllar els violents”. L’ús d’aquestes cometes és 

important: a La Vanguardia hem observat com els periodistes no tenien inconvenients a 

titllar els activistes de “violents”. A l’Ara hem vist que, si es fa servir aquest mot, s’escriu 

entre cometes – significant que aquesta és l’expressió que va fer servir Buch –. Si no, es 

parla generalment de “manifestants”.  
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El “pareu màquines” d’Àlex Gutiérrez critica durament la premsa espanyola per la seva 

tasca de “deshumanització” dels manifestants independentistes. El periodista denuncia 

com, segons el relat de l’ABC, “voler marxar d’un estat tan acollidor –amb una premsa 

que respecta la divergència política de manera exquisida– només es pot explicar des de la 

tara moral”. A més, Gutiérrez critica que aquest diari espanyol tracta els independentistes 

com “aquells éssers amb entranyes tumorals i purulentes”. Estiguis d’acord o no amb 

l’escrit, és evident que la peça representa una crítica a la deshumanització que certs 

mitjans fan dels ciutadans que aquelles jornades s’estaven manifestant. 
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L’editorial titulat “Respecte pels presos” que l’Ara publica el 17 d’octubre és la primera 

peça que el diari dedica a “fer una crida a l’ordre” des que van començar les protestes. En 

l’escrit no es criminalitza els manifestants; no se’ls titlla de bojos radicals o “grupuscles 

violents”. Però sí que es diu que les protestes airades només perjudiquen els presos. 

S’escriu, per exemple: “És vital, doncs, que el sobiranisme, i la societat catalana en el seu 

conjunt, foragitin dels carrers i de la vida pública qualsevol brot de violència, per petit 

que sigui”. O: “Les principals víctimes i els més decebuts serien els presos. La resposta a 

la barbaritat jurídica que estan patint ha de tornar a ser pacífica, democràtica i cívica”.  

Algú podria argumentar fins i tot que pot resultar barroer “utilitzar” el patiment dels 

presos per fer una crida a posar fi a les protestes més virulentes. Tot i això, el sentit de 

l’editorial d’un diari és precisament aquest: fixar el posicionament de la capçalera i 

“ordenar” quin rumb ha de prendre el govern o la ciutadania. Això és justament el que fa 

l’Ara i, tot i que no deshumanitza els activistes, sí que “treu a passejar el fantasma de 

l’ordre” en nom del rotatiu. 
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L’apunt d’Esther Vera, la directora de l’Ara, llança un missatge molt semblant al de 

l’editorial que el diari publica aquell mateix dia. En cap moment deshumanitza els 

manifestants, però sí que demana indubtablement posar fi als aldarulls. A més, escriu un 

argument que en aquest cas sí que es força semblant als que es podien llegir a La 

Vanguardia: Segons Vera, la violència posa en risc no només l’economia sinó també la 

imatge del país i qualsevol simpatia internacional. D’afegit, afirma que “la violència no 

només és un instrument equivocat sinó perdedor i que traeix l’esperit dels líders civils i 

polítics condemnats”.  

Sense entrar a discutir si les sentències de Vera són certes o no, és clar, el que és evident 

és que mostren un punt de vista del mitjà que fins ara no s’havia expressat amb tanta 

vehemència. 
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Després de la tercera jornada de mobilitzacions, l’Ara dedica una nova peça a narrar quins 

incidents van tenir lloc a Catalunya el 16 d’octubre. En l’escrit, el llenguatge usat no 

criminalitza ni deshumanitza els ciutadans i es fa un intent d’objectivitat a l’hora 

d’explicar els fets. Un exemple d’això és que es narra la violència propinada per les dues 

parts del conflicte; Mossos i activistes. 

A més, l’escrit comença explicant que la virulència de la tercera onada de protestes 

aquella setmana es produïa amb una “motivació” extra: “la indignació per les contundents 

actuacions policials dels últims dies”. Una frase de context que no es pot llegir a La 

Vanguardia, per exemple. 
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De la mateixa manera que va fer el diari de Javier Godó, l’Ara dedica una peça a recollir 

les declaracions dels actors econòmics en relació amb les protestes populars d’aquells 

dies. El diari relata com Foment i CCOO, entre altres, demanaven acabar amb els aldarulls 

i, tal com va afirmar literalment l’organització presidida per Sánchez Llibre, “preservar 

l’ordre a les nostres ciutats”. Dic el mateix que abans: serà interessant comprovar si el 

rotatiu dirigit per Esther Vera també dona veu als manifestants perquè raonin el perquè 

de les seves accions de protesta. 
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L’article escrit per Aitor Esteban, líder del partit nacionalista basc, compta amb un títol 

que és, ja d’entrada, molt revelador: “Serenitat i política”. Malgrat que el text, en la seva 

gran majoria, critica la sentència del TS i demana una solució pactada al conflicte polític 

entre Catalunya i Espanya, Esteban també té temps per fer una breu però clara demanda 

d’acabar amb les protestes més airades: “És moment per a la serenitat, per vehicular 

l’enuig de gran part de la societat catalana amb intel·ligència de manera ferma però 

tranquil·la i pacífica, des de la defensa de la institucionalitat”.  

De fet, aquesta afirmació que reivindica la necessitat de “vehicular l’enuig de gran part 

de la societat catalana”, és molt semblant a la que feia Màrius Carol quan demanava 

canalitzar aquest descontentament en unes noves eleccions autonòmiques. Aquesta opinió 

d’Aitor Esteban, però, és totalment legítima, per descomptat. Com també ho és que ho 

publiqui l’Ara. Tanmateix, el que seria desitjable pel bé de la pluralitat del rotatiu és que 

també hi apareguin articulistes que defensin la legitimitat de les protestes. Si aquestes 

accions van sacsejar tan fortament el país durant unes jornades, de ben segur que hi havia 

opinadors que hi estaven a favor – o com a mínim que no demanaven explícitament posar-

hi remei -. Veurem si l’Ara els dona veu. 
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L’escriptor Sebastià Alzamora escriu un article en què comença criticant el fet que la 

vicepresidenta espanyola Carmen Calvo celebrés que hi hagi “tanta ciutadania catalana 

que no té res a dir ni res de què protestar”. L’articulista continua escometent contra una 

apreciació com la de Calvo, ja que segons Alzamora “En democràcia, la ciutadania que 

no té res a dir ni res de què protestar sobre les actuacions del poder no existeix. Aquest 

tipus de ciutadania silent només es veu a les dictadures”.  

El que sembla una defensa de les protestes – fins i tot de les més enfurismades - que 

s’estan produint a Catalunya, però, acaba criminalitzant – i menyspreant - els ciutadans 

que s’enfrontaven aquelles jornades a la policia: “Colles de personatges amb la cara 

tapada, rebentistes o senzillament curts de gambals”.  

Cal repetir que l’exposició d’aquesta opinió és totalment legítima, per descomptat. Però 

si no es veu compensada per postures oposades, demostra una voluntat del mitjà a l’hora 

d’estendre un determinat missatge entre l’opinió pública. 
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L’escrit titulat “Sobre la lluita no-violenta contra la sentència”, com es pot imaginar, és 

un clam indissimulat a exercir aquest tipus de protesta en les mobilitzacions contra el 

veredicte del TS. La peça, entre altres lloes a aquesta forma de desobediència civil, afirma 

que “La lluita no-violenta renuncia a tota violència perquè vol aconseguir objectius 

polítics amb mitjans ètics”. Cap violència és ètica? Ni aquella exercida en defensa pròpia 

en un cas de violència de gènere, per posar un exemple? Aquest debat interessant, en 

qualsevol cas, no cal plantejar-lo en el treball. Però potser seria una bona idea que es 

plantegés al diari. 
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Mònica Planas dedica la seva crítica televisiva a denunciar el cobriment sensacionalista 

que, segons ella, les televisions espanyoles van fer de les protestes de Catalunya: “El 

context visual que van crear Antena 3, Telecinco i La Sexta per informar de les protestes 

era un bucle de flames i violència constant”; “El relat televisiu a Espanya estigmatitza 

qualsevol sistema de protesta i manifestació”.  

Així doncs, veiem com la periodista carrega contra les cobertures mediàtiques que tan 

sols busquen inflamar les protestes i no abordar els motius de fons de les accions; critica 

el mal periodisme que no intenta entendre el perquè de les protestes sinó que tan sols les 

utilitza per crear un relat televisiu que tingui audiència. 

 

La vinyeta de Ferreres és força significativa. En el marc d’una edició de l’Ara en què tots 

els escrits - editorial i article de la directora del diari inclosa - que feien referència a les 

protestes demanaven serenitat i el final dels enfrontaments amb la policia, Ferreres 

elabora un acudit gràfic en què llança el missatge molt clar: els polítics catalans demanen 

mobilitzacions pacífiques, però després és la policia – amb el conseller Buch al capdavant 

– “qui decideix si són pacífiques o no ho són. És a dir, l’autor ve a dir que tot sovint són 

les forces de seguretat la part més violenta del conflicte o la que tot sovint propicia que 

les concentracions s’escalfin i derivin en aldarulls. 

Com a La Vanguardia, sembla que l’humor gràfic s’atreveix a dir coses que la premsa 

escrita no gosa.  
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La peça titulada “Coordinats” de Natza Farré té molta rellevància. Després de diversos 

escrits en què es demanava acabar amb les protestes violentes, Farré escriu un article 

d’opinió en què fa una defensa clara dels manifestants. De tots.  

La periodista denuncia l’actuació policial: “Els Mossos, embogits, persegueixen 

manifestants a cops de volant i de porres. Primer de repressió”. També recorda com una 

jove va perdre un ull “per una altra actuació desproporcionada”. 

I és que segons Farré, després de tres jornades d’aldarulls “Es fa de nit als carrers plens 

de persones que demanen llibertat. La política no respon. La injustícia és als ulls de tots 

nosaltres. Responem”. Per tant, és indubtable que considera les mobilitzacions, amb foc 

inclòs, una “resposta a la injustícia”. 

La periodista també carrega contra “els defensors del mobiliari urbà”: “Així no”, 

s’exclamen els defensors del mobiliari urbà. La violència d’estat existeix des de fa molts 

més anys que els contenidors [...]. Els contenidors es canvien i els anys de presó, no. Que 

no tenim edat per córrer tant. No som nosaltres que els donem el que ells volen. No ens 

volen. Però hi som. Alguna solució a la sala?” 

Després d’aquesta dura crítica a avantposar l’estat dels contenidors a la protesta contra 

injustícies o sentències e presó injustes – segons Farré, és clar -, l’articulista acaba 

demanant autocrítica i fins i tot la dimissió al conseller d’interior Miquel Buch. 
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Així, veiem com l’Ara de moment no ha publicat cap peça on reculli la veu dels 

manifestants o intenti explicar els motius de fons de la seva ràbia i actuació, però sí que 

publica un article d’opinió en què se’ls defensa. 

 

18 d’octubre 

El dia 18 d’octubre es va convocar una vaga general a Catalunya i el diari Ara hi va donar 

suport, de manera que aquell dia no es va publicar cap edició. 

 

19 d’octubre 

 

El que més sobta de la portada del 19 d’octubre és evident: l’Ara titlla els manifestants 

de “grups minoritaris radicals”. És cert que l’enfrontament de la jornada anterior, a 

Urquinaona, va ser el xoc més potent d’aquella setmana de protestes, però des del mateix 

dia de l’aeroport ja es van produir enfrontaments amb la policia. I el 15 d’octubre ja es 

van crear barricades a les manifestacions. És sorprenent com l’Ara, tal com he destacat 

en el treball, va començar la setmana de protestes referint-se als activistes amb paraules 
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menys connotades com “manifestants” o “ciutadans mobilitzats” i la va acabar amb el 

mateix vocabulari que feia servir La Vanguardia. 

 

Qui no ha modificat el seu discurs és Antoni Bassas. En el bitllet del dia 16 titulat 

“manifestants al Prat: no abaixarem el cap”, el periodista sortia en defensa dels activistes. 

Vaig acabar el comentari d’aquell escrit preguntant-me si Bassas acabaria la setmana amb 

la mateixa postura. I aquest bitllet demostra que sí. 

Perquè no només no criminalitza els manifestants ni els titlla de radicals, sinó que a més 

els defensa. Escriu que “la gent s’ha tornat a trobar al carrer i ha reforçat la seva humiliada 

autoestima” i critica el partits independentistes, que, segons Antoni Bassas, no estan a 

l’altura “del carrer”: “Quina poca grandesa que expressen les seves diferències davant la 

dignitat del carrer”. I, a més, carrega contra l’Estat espanyol i la seva repressió: “Si el 

sentit d’estat davant la gent s’expressa així, és que l’estat es construeix contra la seva 

gent”. 
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L’editorial d’aquella jornada torna a fer una crida indubtable a l’ordre i a posar fi a les 

protestes populars que acaben amb aldarulls. El títol ja ho deixa ben clar. L’escrit, a més, 

fa una distinció entre “la cara i la creu”; entre les “multitudinàries marxes pacífiques” i 

els “xocs entre reduïts grups de radicals i les forces policials”. Aquesta diferenciació entre 

“el bé i el mal”, per dir-ho així, és evident que criminalitza un tipus de protesta. A banda, 

destaca que l’Ara ja no té recances en parlar de “radicals” i “violents”. Recordo un cop 

més que no critico ni lloo aquesta canvi de parer, és clar; només el constato. 
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L’escrit de la directora Esther Vera és un nou intent de calmar les aigües als carrers 

catalans. És curiós perquè en un primer moment sembla que mostri empatia amb els joves 

manifestants: “L’emocionalitat s’ha tornat a desbordar amb la dura sentència del Procés, 

i amb els líders socials i polítics a la presó no hi ha qui canalitzi la ràbia de joves que ja 

no estan disposats a fer marxes exemplars de centenars de quilòmetres amb sensació 

d’inutilitat i d’uns altres que simplement desborden d’ira”. Més tard, Vera reflexiona: 

“Avui potser algú creu que els de la gasolina són aliats per forçar l’Estat”.  

Tot i això, tot i entendre que hi ha joves que ja no estan “disposats a fer marxes exemplars 

amb sensació d’inutilitat”; tot i comprendre que n’hi ha que “simplement desborden 

d’ira”; tot i plantejar-se que la lluita als carrers pot ser una altra via “per forçar l’Estat”, 

Vera sentencia: “Només són l’enemic capaç de dinamitar el sobiranisme des de dins”. 
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Toni Soler escriu un peça analítica en què comenta la situació social i política de 

Catalunya. Aldarulls inclosos. Potser seria agosarat dir que Soler defensa les protestes 

més airades, però en cap cas les criminalitza i fa un intent de comprendre-les. 

Per començar, a diferència de l’editorial del diari aquell dia, que distingia entre “la cara i 

la creu” en les formes de protesta, el periodista afirma que “És un pacte de defensa mútua 

entre ciutadans que se senten agredits”. No només separa els bàndols, per tant, sinó que 

els uneix en un sentiment comú d’agressió. 

A més, Soler intenta comprendre i exposar què ha dut tants joves catalans a mobilitzar-se 

virulentament: “els activistes més joves han rebut de l’Estat el missatge que la 

reivindicació pacífica porta a la repressió, l’exili i la presó. I, a més, han constatat que les 

concentracions massives, cíviques i somrients no tenen premi, ni tan sols pel que fa a la 

projecció exterior. Són els armilles grogues o els manifestants de Hong Kong els que han 

aconseguit protagonisme mediàtic i èxits reals”. Per tant, l’historiador explica el 

sentiment que ha dut els activistes a canviar l’estratègia de protesta. 

Soler tampoc no titlla els manifestants de radicals o curts de gambals. Creu que són 

“ciutadans que, per sort o per desgràcia, no tenen la ingenuïtat dels que van impulsar el 

Procés”. És a dir: no només no els considera uns insensats sinó que afirma que no són 

ingenus. 

Finalment, el periodista assenyala que els editorials de mitjans de comunicació estrangers 

no posen el focus en les flames sinó en “dues preguntes clau: per què una ciutat agradable 
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i acollidora com Barcelona bull d’indignació? I per què el govern espanyol no fa res, 

excepte proporcionar la benzina dels incendiaris?”. Val a dir que l’autor intenta respondre 

breument a aquestes preguntes en el seu escrit, però l’Ara no s’ha dedicat en profunditat 

a respondre-les. 

 

 

En el marc de les Marxes per la llibertat, el diari recull el testimoni de diversos 

manifestants. Hi ha dos joves que són qüestionats: “És igual la força que utilitzin els 

cossos policials. Als joves ja no ens fa callar ningú, estem farts de veure com es parla del 

nostre futur sense nosaltres”; “Els joves n’estem farts. El que hem vist aquests dies, 

sobretot a les nits, són altres maneres de canalitzar la ràbia i la indignació”. 

Així, veiem com els dos únics testimonis que es dona als joves defensen les protestes i no 

les criminalitzen per molt que acabin amb aldarulls. Cert és, esclar, que l’Ara dona veu a 

dos d’aquests activistes. Però si s’aprecia de forma tan notòria que tots dos defensen les 

protestes, evidencia encara més que seria interessant – i periodísticament potser necessari 

– que el rotatiu fes aquesta mateixa peça però no en el marc de les marxes per la llibertat 

sinó en el de les protestes nocturnes més caldejades. Que no es qüestionin dotze 

manifestants dels quals només dos siguin joves, sinó que s’ofereixi el testimoni de dotze 

ciutadans que participen en els aldarulls. 
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Ramin Jahanbegloo escriu un article titulat “Les Antígones de Catalunya” en el qual 

majoritàriament critica la sentència del Suprem i la repressió estatal a partir de la tragèdia 

d’Antígona, escrita per Sòfocles fa més de dos mil anys. Tot i que gran part de l’article 

es dedica a aquest fet, en realitat es tracta d’una “excusa” per donar pas a les ratlles finals 

de l’escrit, en què es fa una nova crida a manifestar-se a través de la no-violència. 

Jahanbegloo diu: “Els catalans han de continuar inspirant-se, sens dubte, en el missatge 

de la no-violència. Han de seguir com fins ara els exemples de Mahatma Gandhi, Martin 

Luther King, Nelson Mandela i molts altres”. I acabava afirmant: “Cap lluita social pot 

sobreviure si fa de la violència la seva prioritat”. 
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En l’escrit “Feminitzem el conflicte, sisplau!”, M.Àngels Cabré torna a demanar que 

s’acabin els enfrontaments entre policia i manifestants. És curiós, però, que Cabré critica 

el fet que  “l’aparell de l’Estat” criminalitza l’acció a l’aeroport i, al cap de poques línies, 

parla dels “radicals vandàlics” que han fet “barricades i fogueres” als carrers catalans. I 

és curiós perquè al Prat no hi va haver foc, però esbatussades entre policia i manifestants, 

sí. I en primer lloc carrega contra una criminalització que després ella comet. 
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Antoni Batista escriu un article d’opinió anomenat “La traducció catalana de la “kale 

borroka”? D’entrada el títol ja és molt significatiu. Les primeres línies de la peça, també: 

“La violència del final de les manifestacions independentistes postsentència suprema ha 

estat terrible”.  

La peça és un escrit de caràcter assagístic en què argumenta els trets comuns entre la “kale 

borroka” basca dels anys noranta i les protestes d’aquella setmana a Catalunya, així com 

altres moviments comparables – segons Batista – com els que es van donar a Irlanda o 

Hong Kong.  

En l’escrit el periodista mostra clarament que sap del que parla; que les protestes poden 

tenir particularitats comunes. Però aquest fet no nega que una comparació entre una “kale 

borroka” que va durar més d’una dècada i una setmana d’aldarulls a Catalunya sembla 

forçada i comporta un grau elevat de criminalització. El periodista escriu en un punt de 

l’escrit que “no es pot elevar l’anècdota a la categoria”, i precisament és el que ell està 
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fent en aquest article. La fotografia que acompanya el text, a més, afegeix llenya al foc i 

convida al lector que tan sols dona un cop d’ull al diari a associar les protestes amb – en 

paraules del mateix Antoni Batista – “una insurgència juvenil en les seves expressions 

tan extremes, violentes i reprovables”.  

Malgrat el to general del text, el periodista el tanca afirmant que, a banda de condemnar 

les protestes violentes, cal reflexionar-hi al voltant. Ell no intenta desgranar-ne el perquè, 

però. 

 

La columna escrita per Sílvia Soler reflecteix el patiment dels pares i mares catalans que 

tenien els fills a les mobilitzacions postsentència aquella setmana d’octubre. En 

conseqüència, la reflexió que se n’extreu és clara: els joves manifestants, que alguns 

titllen de radicals o violents, són fills de progenitors amoïnats. El text, per tant, humanitza 

els activistes. Allunya l’actitud que els tracta de delinqüents i apropa la que els tracta de 

persones vulnerables que surten al carrer a protestar contra allò que consideren injust. 

Perquè Soler en cap moment parla de “violents” o ni tan sols “manifestants”; s’hi refereix 

com a “els nostres fills”. 
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A més, l’escriptora en lloa la valentia i el fet que seria pitjor que decidissin no aixecar-se 

del sofà quan consideren que es vulneren els seus drets. Finalment, Soler raona perquè 

han decidit passar de marxes pacífiques a enfrontaments amb la policia i barricades: “ho 

fan perquè pensen que tants anys de demostracions pacífiques i ordenades, a la catalana 

manera, no han servit per a res”. 

 

La crítica de televisió Mònica Planas carrega de nou contra la cobertura sensacionalista 

de les nits de protestes per part dels mitjans de comunicació espanyols. Aquest cop, del 

programa Todo és mentira, presentat per Risto Mejide. Critica com cobreixen les 

protestes convertint la reportera en víctima protagonista dels aldarulls. I, segons Planas, 

des d’un “cinisme, sensacionalisme i una farsa que provocaven vergonya aliena”. 

D’aquesta manera, la periodista de l’Ara critica de nou la informació tremendista i 

sensacionalista de les protestes postsentència. Notícies que sempre criminalitzen les 

accions narrades. De fet, Mònica Planas arriba a escriure que les imatges de la reportera 

“fent el paperet d’atemorida i afectada són la comèdia de l’any”. “Deixalla informativa”, 

reblava. 
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La vinyeta de Juanjo Sáez carrega durament contra les forces policials i les seves 

actuacions, de les quals el dibuixant en parla simplement com a “pegar”. Aquest dibuix, 

encara que ni desaprovi ni defensi les protestes amb barricades, sí que es mostra 

frontalment en contra dels policies. Per tant, en aquell conflicte en què un bàndol eren els 

agents de seguretat i l’altre els manifestants, Sáez té clar qui vol criticar. No els 

contenidors en flames, no: les càrregues policials desproporcionades. Per evidenciar la 

importància de vinyetes que enviïn aquest missatge: a La Vanguardia, com hem vist, tan 

sols Pilar Rahola criticava la brutalitat policial. La resta d’opinadors no ho feien. 

 

Novament, el dibuixant Miquel Ferreres critica les actuacions policials d’aquelles 

jornades. Com he dit anteriorment en el cas de Juanjo Sáez, aquest fet és significatiu 

perquè havent-hi dos bàndols reprovats aquella setmana – manifestants i policia, és clar 

– Ferreres decideix carregar contra els agents. I aquest cop, a més, no només desaprova 

la brutalitat policial sinó que també evidencia com els veïns que presencien els fets no 

entenen la benevolència de les forces de seguretat amb l’extrema dreta. 
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3.2.2.1. Valoració final 

Si en la valoració final del tractament de les protestes postsentència per part de La 

Vanguardia havia conclòs que era clar que des del diari es va fer una crida a la calma i es 

va criminalitzar la protesta, en el cas de l’Ara la resposta és menys evident, més complexa. 

Ho és perquè, efectivament, des del diari es llença un missatge de serenitat, d’acabar amb 

els aldarulls i les barricades. A diferència del diari Godó, però, no es crida a abandonar 

els carrers “per deixar pas a la política”, sinó a manifestar-se però de forma no-violenta.  

Perquè cert és que peces tan importants en el rotatiu com és l’editorial o l’article del 

director condemnen amb rotunditat els enfrontaments entre manifestants i policia i, per 

tant, d’alguna manera, volen calmar els ànims de la població quan es revolta. A més, és 

clar i significatiu com les cròniques de l’Ara, l’endemà de les primeres dues jornades de 

mobilitzacions, fan servir un vocabulari molt neutral amb termes com “manifestants” o 

“mobilitzacions”, però a finals d’aquella setmana, en els aldarulls com els d’Urquinaona, 

la capçalera ja parla de “reduïts grups de radicals” o obertament de violència. Tot i això, 

també és rellevant que periodistes amb un pes important en el diari com són Antoni Bassa 

o Toni Soler en cap moment gosin criminalitzar els activistes. 

Per tant, l’Ara es dedica a fer un joc d’equilibris entre cridar a la calma però a la vegada 

a la mobilització – pacífica -. A diferència de La Vanguardia, el rotatiu dirigit per Esther 

Vera publica certes peces de qualitat periodística com una en la qual es compta amb 

l’opinió d’experts en dret per reflexionar si la condemna per sedició emesa pel TS pot 

posar en perill valors fonamentals com el dret a manifestació. O altres en les quals es 

denuncien males praxis policials i es detalla el nombre de ferits que va provocar l’actuació 

policial. I és que aquest diari s’ha mostrat més contundent amb la policia de forma 

evident. 

A més, l’Ara ha publicat nombroses peces en què es critica com alguns mitjans de 

comunicació espanyols informaven sobre les protestes de forma sensacionalista i 

deshumanitzaven els manifestants independentistes. I el rotatiu, malgrat que en el seu to 

general desitja rebaixar la tensió de les nits més caldejades, sí que publica articles com 

els de Natza Farré o Sílvia Soler en què no només no es carrega contra els manifestants 

sinó que més aviat se’ls defensa. 
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Finalment cal destacar tres trets de la cobertura de les protestes per part de l’Ara. En 

primer lloc, cal posar en relleu que dedica molts més escrits a analitzar la sentència que 

les manifestacions i aldarulls. La comparació d’aquest fet amb La Vanguardia es fa sola. 

I aquesta particularitat ja és un valor en si mateixa, perquè les protestes no deixen de tenir 

un clar element sensacionalista i el problema real d’aquell moment històric era una 

sentència condemnatòria crucial en la política catalana i espanyola. Un mitjà que parla 

més dels aldarulls que de la sentència el que pretén realment és desviar el focus d’allò 

que és realment important. Cal informar i intentar explicar els motius de les 

mobilitzacions – i barricades -, però no parlar-ne més del compte. 

En segon lloc, el cas del diari comandat per Vera torna a deixar en evidència que la premsa 

gràfica sovint s’atreveix a dir coses que la premsa escrita no gosa. A l’Ara, un cop més, 

tenint en compte la proporció desigual de peces escrites i il·lustrades, es carrega molt més 

contra la brutalitat policial en les vinyetes que en les notícies, cròniques, reportatges o 

articles. 

Finalment, també és necessari destacar el fet que l’Ara, malgrat que ha mostrat pluralitat 

entre els opinadors, ha fiscalitzat l’actuació policial, no ha fet peces sensacionalistes o 

deshumanitzadores dels ciutadans mobilitzats i ha cridat a manifestar-se però 

pacíficament; no ha dedicat cap reportatge a donar veu als activistes, per exemple, ni 

tampoc cap altre en què s’analitzés a fons els motius de protestes tan airades i aquell 

viratge en la forma de mostrar la indignació o voluntat en l’independentisme.  

Els germans Soler, posem per cas, han dedicat alguna frase en els seus escrits a afirmar 

que els joves catalans mobilitzats s’enfrontaven el 2019 a la policia perquè se’ls havia 

demostrat que la via pacífica era inútil, i també s’ha assenyalat el poder judicial espanyol 

com a culpable d’una sentència injusta que ha despertat els carrers, però, tenint en compte 

que no van publicar cap escrit que analitzés les raons de fons de tanta indignació, no seria 

agosarat dir que no es va assenyalar prou els polítics responsables d’un sentiment de 

frustració tan gran entre la joventut catalana. El temps ha demostrat que aquella ràbia no 

era només conseqüència d’una sentència percebuda com a injusta sinó fruit d’un 

sentiment de ràbia i desesperació molt més complex, potser resultat de factors com la 

precarietat laboral, la discriminació a col·lectius vulnerables o la corrupció. 
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3.2.3. El Jueves 

 

Número 2.213 del setmanari, publicat el 22 d’octubre 

 

 

La portada que El Jueves tria per al número que es publica just una setmana després de 

l’inici de les protestes, és, de tan atrevida, impactant. En la pàgina apareix un jutge 

llençant un còctel Molotov en què a dins crema la sentència elaborada pel Tribunal 

Suprem espanyol. En aquell context en el qual – com hem vist – es va criticar molt des 

dels mitjans de masses els aldarulls que s’estaven produint a Barcelona, el que ve a dir la 

imatge és que aquelles protestes, aquells còctels Molotov, els havien provocat els jutges 

del suprem amb la seva sentència “inflamatòria”. És a dir, que els causants reals d’aquella 

violència eren els jutges, malgrat que no llencessin amb les seves pròpies mans els 

artefactes inflamables.  

El Jueves, per tant, obria l’edició amb una portada que, pel que fa a la gosadia en la 

denúncia, no té parangó amb cap altre peça de les que hem vist fins ara, sigui escrita o 



195 

gràfica. No només no es criminalitza la protesta airada sinó que es canvia per complet el 

focus al qual apuntaven els mitjans a l’hora de criticar els aldarulls. 

 

La segona pàgina d’El Jueves critica la justícia espanyola, que segons la revista “és cega”. 

El dibuix, per tant, no fa referència directa a les protestes del carrer, però va encaminada 

en la mateixa direcció que la portada: la sentència del TS és injusta i això comporta que 

la població s’hagi indignat. A més, “la justícia” ha perdut els dos ulls i “assegura” que és 

perquè els els ha buidat la policia nacional i els mossos d’esquadra. Aquesta broma, per 

tant, critica la violència policial, l’única que s’ha criticat fins ara. 
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De les quatre vinyetes que apareixen en aquesta pàgina, la que ocupa la part superior a 

l’esquerra diu titula “Catalunya: torna la convivència!”. Si el lector es fixa en el 

manifestant que està rebent cops de porra per part de dos agents de policia, veu que aquest 

home diu: “Entre Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra!”. Així doncs, veiem com de nou la 

revista atribueix la violència al bàndol policial, no al dels ciutadans manifestats. 
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La portada del número “Arde la calle!” d’El Jueves va córrer molt per les xarxes. Enmig 

d’aquella onada de crítiques a les protestes per part dels principals mitjans de comunicació 

del país, aquella imatge dissident es va fer viral. El que no va donar-se tant a conèixer va 

ser l’editorial d’aquell mateix número de la revista, tot i que m’atreviria a dir que era 

encara més agosarat – però visualment menys impactant, és clar -. 

D’entrada, la peça diu que la sentència “injusta i abusiva” ha generat una onada de 

manifestacions massives a Catalunya.  En aquest punt, la capçalera acusa les autoritats 

recriminant que “han pensat que no hi ha res millor que els abusos policials per defensar 

els abusos judicials”.  

Però les línies més taxatives i atrevides de l’editorial apareixen en el segon paràgraf: 

“Aquests dies els mitjans no fan res més que mostrar-nos barricades i fogueres a 

Barcelona. Però són només una cortina de fum per tapar la violència impune de l’actuació 

conjunta de Mossos i Policia Nacional. Manifestants i periodistes apallissats, quatre 

persones sense ull i càrregues contra gent asseguda al carrer”.  

Així, veiem com l’escrit mai criminalitza els ciutadans – ans al contrari -, carrega contra 

les actuacions policials desproporcionades i acusa els mitjans de voler desviar l’atenció 

d’aquest fet. Veiem com El Jueves, fins i tot, parla “dels mitjans” com a un agent llunyà, 

situant-se a l’altre costat de la barrera respecte d’aquestes capçaleres. Ben bé com si qui 

parlés fos un ciutadà. 

Finalment, la revista no perd ocasió per criticar els polítics i la seva gestió interessada de 

la situació per esgarrapar vots. Rep Pablo Iglesias, líder de l’esquerra espanyola, pel fet 

de mostrar-se equidistant entre “indepes” i policia; reben els líders independentistes Quim 

Torra i Gabriel Rufián; i fins i tot es titlla de pallasso el president del govern espanyol, 

Pedro Sánchez, perquè visita els policies ferits però es nega dialogar amb el president 

català. 
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La vinyeta de la pàgina 10, de nou, també fa una referència clara a les protestes d’aquells 

dies. El dibuix són “instruccions per iniciar un foc”, i segons se’ns indica, cal fer servir 

dues porres policials. Per tant, veiem com El Jueves torna a criticar l’actuació policial i 

en aquest cas, a més, els acusa de provocar els aldarulls – i en conseqüència també les 

fogueres - que aquells dies tenien lloc a Barcelona. 
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La següent pàgina també fa un parell de referències als incidents. Primer, un paràgraf de 

la vinyeta diu sarcàsticament que Pedro Sánchez “viatja a Catalunya per visitar a 

l’hospital un dels contenidors cremats pels manifestants”. Aquest comentari critica el fet 

que el govern espanyol s’emportés les mans al cap per la crema de contenidors i no pels 

manifestants ferits, persones que realment sí que a vegades havien de ser ingressades a 

l’hospital a causa de les ferides i cops rebuts a les mobilitzacions. 

En segon lloc, en un altre paràgraf, Joan Ferrús – autor de la vinyeta – bromeja afirmant 

que “Els antidisturbis es veuen obligats a colpejar els manifestants amb fuets després de 

trencar totes les seves porres”. Novament es critica la brutalitat policial i s’atribueix la 

violència als agents. 

  

A les pàgines 16 i 17 de la revista, en primer lloc, es critica la Llei de Seguretat Nacional. 

L’actuació policial que es va efectuar per controlar aquelles protestes havia de seguir 

l’esmentada llei, i El Jueves critica sobretot el fet que, gràcies a aquesta norma, el Govern 

central pot coordinar tots els cossos autonòmics, inclosos els Mossos d’Esquadra. “És 

com un 155, però només per a les forces de l’ordre”, afirmen Farruqo i Serrano, autors de 

la peça. 

En segon terme, a la banda dreta de la pàgina 17, una seqüència de fotografies critica la 

cobertura que el programa Al Rojo Vivo, dirigit pel periodista Antonio Garcia Ferreras i 
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emès a La Sexta, per tendenciosa i espectacularitzadora. Se’ls acusa d’ensenyar només 

les imatges de les manifestacions catalanes amb foc i barricades, quan aquells dies se’n 

van produir moltes i de molt diferents. 

 

 

Com es pot observar, El Jueves va dedicar ja d’entrada moltes pàgines a tractar el tema 

de les protestes postsentència. I totes les crítiques, fins ara, anaven en la mateixa direcció: 

denunciar un veredicte injust – que és el que ha encès la guspira del foc als carrers -, la 

brutalitat policial i la cobertura mediàtica sensacionalista i esbiaixada per part de certs 

mitjans de comunicació. 

En la pàgina 19 apareix una nova il·lustració sobre els fets en què apareixen els jutges del 

Suprem afirmant que “Nosaltres ja hem complert, ara l’assumpte és dels polítics”. Darrere 

seu, un escenari de fum, barricades i policies atonyinant manifestants.  
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La secció “El gilipolles de la setmana” d’El Jueves va dedicat a Albert Rivera. La fort 

acusació és motivada pel fet que el llavors líder de Ciutadans va publicar un tweet amb 

fotografies en què comparava Barcelona amb Bagdad o Alep: “Això no és Alep, ni 

Bagdad... és Barcelona. Estem en una emergència  nacional i amb un president autonòmic 

liderant els comandaments separatistes. El Govern no pot seguir paralitzat davant el 

tsunami de violència. Senyor Sánchez, #155Ja. Fem tard”. 

Així, la revista es mostrava implacable i molt crítica amb un periodista que criminalitzava 

les protestes fins al punt de comparar-les amb dues ciutats destrossades durant anys per 

guerres reals i sagnants. 
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La pàgina 28 està composta per quatre vinyetes. Malgrat que totes tracten un tema 

relacionat amb les protestes, les que realment aborden el tema de la criminalització de les 

protestes són les dues que ocupen la meitat inferior del full. 

El dibuix de l’esquerra critica el fet que el Govern espanyol “no sabés com contenir” els 

manifestants independentistes quan el que ells volien simplement era que “es posessin 

urnes”. Així en lloc de criminalitzar els aldarulls el que fa el Jueves és afirmar que els 

activistes en realitat tan sols volen votar. 

La il·lustració de la dreta carrega contra aquells que lamentaven el conflicte 

equidistantment mentre “per darrere” arribaven els agents que afegien gasolina al foc. 

Amb tot, veiem una nova defensa dels manifestants i una crítica al govern, la policia i els 

veritables “agents pertorbadors de l’ordre”, que diria Jaume Passarell. 
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La vinyeta de la pàgina 29 és una clara defensa de la classe obrera i de “les seves lluites”. 

El dibuix, per tant, no fa només referència a les protestes postsentència, però s’hi inclou, 

perquè parla de totes aquelles lluites i mobilitzacions populars que no agraden “als 

senyors amb americana que s’ho miren des de dalt” – metafòricament i concretament en 

la il·lustració elaborada per Azagra -. La prova del fet que la consigna també parlava de 

les protestes en contra de la sentència del Procés és el fet que, enmig del dibuix, a 

l’esquerra del puny alçat, hi ha escrit “tardor calenta”, que és una expressió que va quallar 

entre l’independentisme per parlar precisament d’aquestes mobilitzacions contra 

l’empresonament del govern liderat per Carles Puigdemont. 
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La il·lustració de les pàgines 30 i 31 suposa una defensa claríssima del dret a 

manifestació. I no només això: critica el fet que, després de la sentència del Procés, “ara 

qualsevol manifestació o protesta pot considerar-se sedició”. En conseqüència, veiem 

com la vinyeta no parla estrictament de les protestes que ens ocupen, però cal destacar 

que, en el marc d’unes jornades en què des dels mitjans sovint es criminalitzaven, El 

Jueves no només no ho fa sinó que denuncia el perill que corre aquest dret fonamental. 
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El dibuix de la pàgina 49 és tan agosarat que fins i tot sorprèn. El missatge que pretén 

enviar la il·lustració és una crítica a aquelles persones que estaven preocupades perquè 

en les protestes es cremava mobiliari urbà – cotxes –, però no els amoïnava que 

metafòricament es cremés el país – Catalunya -. En una nova ocasió es podria dir que El 

Jueves no només no demana ordre i pau social sinó que a més no criminalitza els aldarulls. 
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Ara qui rep és el llavors president del govern de la generalitat, Quim Torra. El dibuix 

critica que el polític jugués dos papers a la vegada: el d’animar els manifestants a sortir 

als carrers a manifestar-se i el d’enviar la policia a reprimir-los en aquestes 

mobilitzacions. Per tant, en aquest cas qui en surt malparat no és la justícia espanyola, ni 

tan sols els polítics espanyols, però de nou no es critica els activistes sinó aquells agents 

que tenen més poder per gestionar la situació. 

 

La il·lustració de la pàgina 68 és molt senzilla: afirma que el “conflicte català”  - per tant 

també les protestes – es resol a través de les urnes. Aquest dibuix, en conseqüència, 

aborda una qüestió política més extensa que els aldarulls al carrer, però en aquest missatge 

intrínsecament també es diu que els aldarulls són provocats per la situació que viu 

Catalunya, que es resoldria a través d’un referèndum. 
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3.2.3.1 Valoració final  

En la valoració general de les peces elaborades per El Jueves a partir de les protestes 

postsentència cal començar dient que, de forma clara, la revista gràfica és la capçalera 

que més dura es va mostrar amb “el poder” i que menys crides va fer a la calma i a les 

mobilitzacions no-violentes – no ho va fer, directament -. La revista dirigida per Guille 

Martínez-Vela, de fet, publicava moltes peces que anaven en sentit contrari: criticava 

aquelles persones que criminalitzaven la protesta i es lamentaven per les destrosses de 

mobiliari urbà però no per la situació política catalana ni pels manifestants lesionats per 

la policia. A més, en diverses vinyetes acusava la justícia espanyola i la sentència del TS 

de ser els reals agents provocadors que havien propiciat la situació de barricades i 

enfrontaments entre manifestants i agents de seguretat als carrers de Catalunya. 

En aquest sentit s’encaminava la portada del número 2.213 de la revista, que ja d’entrada 

mostrava el posicionament d’El Jueves respecte del conflicte. Una imatge molt senzilla 

però alhora molt gràfica que carregava molt durament contra els jutges espanyols i que 

era, per la seva gosadia, dissident respecte dels missatges que enviaven la majoria de les 

capçaleres de la premsa estatal. 

En la mateixa direcció corria l’editorial del setmanari: “Aquests dies els mitjans no fan 

res més que mostrar-nos barricades i fogueres a Barcelona. Però són només una cortina 

de fum per tapar la violència impune de l’actuació conjunta de Mossos i Policia Nacional. 

Manifestants i periodistes apallissats, quatre persones sense ull i càrregues contra gent 

asseguda al carrer”. Així, veiem com El Jueves no només no criminalitza els aldarulls i 

les fogueres sinó que denuncia la utilització dels mitjans i els poders de l’Estat per desviar 

l’atenció d’allò que no volen que la gent pensi. 

En diverses ocasions, a més, la revista va criticar durament la policia per les seves 

actuacions desproporcionades i fins i tot els acusava de ser els instigadors de la violència, 

com en la vinyeta de la pàgina 10. 

El Jueves va tenir temps per carregar contra els polítics catalans i espanyols – Quim Torra, 

Pedro Sánchez o Albert Rivera, per exemple –, però la seva denúncia més emfàtica va ser 

contra el sistema judicial que, tal com alertava la capçalera més d’una vegada, posava en 

risc el dret a manifestació. Aquest és el missatge que es llença en la pàgina 30, que no 
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només no demana ordre i seny sinó que avisa que la sentència pretén fer quedar la gent a 

casa en lloc de sortir al carrer a defensar els seus drets. 

Cal destacar també la pàgina 29 d’El Jueves. En la imatge es veu com la classe 

treballadora construeix un puny alçat que atemoreix homes amb americana i corbata – 

símbol del poder -. Aquesta clara defensa de la lluita obrera, a més, va lligada a la causa 

independentista o contrària a la sentència, perquè en la vinyeta apareix l’expressió “tardor 

calenta”, que era sovint utilitzada entre aquest sector de població. Per tant, la capçalera 

vincula les mobilitzacions d’aquella setmana amb totes les protestes obreres que “el 

poder” vol calmar amb les seves crides a la calma.  

Cert és que el setmanari denunciava la situació - segons ells – originada pel TS però no 

furgava en les causes dels aldarulls. Però aquesta no és la tasca d’una revista gràfica. Si 

bé és comprensible que diaris com l’Ara o La Vanguardia no siguin tan irreverents amb 

els polítics o la justícia – han de ser més “objectius” i respectuosos -, el seu objectiu 

d’esdevenir un servei que informa i documenta els seus lectors és molt més important que 

per una revista com El Jueves. I malgrat aquesta discordança en les finalitats de les 

capçaleres, el que sí que és clar és que el setmanari gràfic, a diferència dels rotatius, no 

va criminalitzar les protestes en cap moment ni va demanar calma social. 
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4. Conclusions 

Tot sovint és una bona idea observar la realitat des d’un cert escepticisme: els anuncis, 

les sèries de televisió, els discursos polítics, els llibres o la caixa dels cereals que 

esmorzes. I les portades de diaris, és clar. Perquè el periodisme és l’eina que analitza, 

desxifra i explica la realitat al ciutadà. I, com resulta comprensible, aquesta eina clau en 

el funcionament de totes les societats sempre és subjecte de pugnes entre diversos actors 

que volen controlar-la. La batalla pel relat, que en diuen. 

Partint del tòpic – que, com passa molts cops, és força cert - que el periodisme pot ser 

més o menys honest, però que sempre és subjectiu, és evident que la forma com 

s’expliquen uns esdeveniments determinats pot modular l’opinió pública. Aquest fet, no 

cal dir-ho, ha estat a bastament estudiat i documentat i no és l’objecte d’estudi del treball. 

Però el cas és que el seu origen parteix d’alguna manera d’aquesta idea: de com el 

periodisme, malgrat que teòricament ha d’esforçar-se per ser el més objectiu o honest 

possible, explica diferentment una mateixa situació en funció de la línia ideològica del 

mitjà.  

Aquest fet es veu especialment clar quan la violència entra en escena. Perquè és clar, si 

és una bona idea llegir amb un mínim grau d’escepticisme la informació relativa a 

situacions violentes, això és perquè el mateix terme “violència” ja és controvertit. Malgrat 

que sovint s’associa aquesta paraula a l’agressió física que s’exerceix contra persones o 

coses, la història demostra que hi ha violències molt més sibil·lines però a la vegada molt 

més opressores. 

Aquest xoc entre les dues idees de violència – la física i la més metafòrica – es produeix 

de forma notòria quan té lloc un episodi de revolta popular. En quin moment s’ha esberlat 

la pau social? Quan ciutadans tomben tramvies i cremen contenidors o en el moment que 

senten la necessitat de fer-ho? 

En aquest sentit reflexiona el filòsof i periodista Joan Burdeus quan afirma que hi ha 

“formes d’opressió i de violència molt més invisibles i molt més perilloses que una 

barricada o un contenidor en flames” (2021). L’autor, de fet, escriu això en un article en 

què reflexiona sobre l’obra de Judith Butler. I aquesta mateixa filòsofa assenyala que 

“l’Estat monopolitza la violència titllant de violents els seus crítics”. 
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El Treball de Fi de Grau que el lector està llegint ha volgut indagar sobre aquesta postura; 

concretament, ha volgut investigar si el periodisme català, en els últims cent anys, ha 

evolucionat – o no - cap a una pràctica que ajuda aquest poder a monopolitzar la capacitat 

de titllar de violents els seus crítics i si, en moments de revolta popular, treu a passejar 

el fantasma de l’ordre. 

Pel que fa a la forma com el periodisme català del segle XX va tractar la vaga de La 

Canadenca, en línies generals es pot dir que la cobertura va ser amb poca profunditat, 

sense analitzar les causes de fons de la situació. Tant La Vanguardia com El Diluvio, quan 

havien d’informar sobre el conflicte, es limitaven a explicar com evolucionava l’embat 

de forma cronològica. Entre les peces informatives es recollia les declaracions de 

diferents actors implicats en la protesta o la quantitat de treballadors que se sumaven a la 

vaga, però no es buscava el perquè de tot plegat; no s’oferia al lector la possibilitat de 

descobrir què havia indignat tant aquell grup de treballadors.  

La secció d’opinió dels diaris, a més, en aquella època no existia com a tal, i per tant – 

sobretot en el cas de La Vanguardia – no s’oferia el punt de vista de diferents intel·lectuals 

que fessin de les pàgines dels diaris una espècie d’àgora on debatre sobre aquell episodi 

de revolta popular. 

En el cas de La Campana de Gràcia, com hem vist en l’anàlisi de la seva cobertura, mai 

es va criminalitzar la protesta ni els obrers, però tampoc es va ser especialment mordaç a 

l’hora de criticar “els poderosos” que possiblement van propiciar aquella situació. Les 

vinyetes d’humor gràfic que feien referència a la vaga, a més de no ser molt nombroses, 

tenien un to poc irreverent amb els polítics i patrons. Fins i tot es podria dir que, en 

comparació a l’humor gràfic actual, aquelles vinyetes eren certament inofensives i tenien 

un punt naïf. 

Amb tot, quan valorem el tractament que el periodisme català va fer d’aquell episodi de 

lluita obrera, cal tenir molt en compte que el 1919 existia la censura prèvia. És a dir: que 

quan un escrit no afavoria els interessos de l’Estat, el censor prohibia la publicació 

d’aquelles línies. Tant és així, que, en més d’una ocasió, El Diluvio i La Campana – o els 

autors que hi escrivien, com a mínim - van mostrar la seva frustració per no poder 

expressar obertament què opinaven sobre el conflicte de la fàbrica barcelonina. No és el 

cas de La Vanguardia, que, com hem vist, estava molt més interessada a publicar esquelles 

i anuncis que no pas a reflexionar sobre la situació i defensar els drets dels treballadors.  
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Però aquesta situació, condicionada fortament per la censura i per una espècie de 

protoperiodisme que no analitzava en profunditat les causes i els protagonistes d’aquella 

revolta popular, va conduir a un escenari en què tot just s’informava sobre l’evolució del 

conflicte i pràcticament no es criminalitzava la protesta ni es feien crides al seny i la calma 

social. 

Un segle després d’aquell episodi, Barcelona tornava a ser escenari de noves protestes 

civils. I és que la història no es repeteix, però rima, com diu el periodista David Fernández 

a l’article La Canadenca pel mirall retrovisor (2019). El motiu de la guspira que 

indignava molts catalans el 2019 era la sentència condemnatòria que els jutges del 

Tribunal Suprem espanyol emetien contra els líders del Procés. 

De fet, Barcelona és una ciutat que al llarg del temps ha viscut moltes revoltes populars. 

Així ho repassa el 19 d’octubre del 2019 el llavors director de La Vanguardia, Màrius 

Carol: “Els barcelonins són gent prudent, però la història ens ensenya que, quan perdem 

l’oremus, som capaços de cometre bastants disbarats. La història no enganya, perquè 

poques ciutats han experimentat tantes revoltes populars – i tanta repressió a continuació 

– com Barcelona. Friederich Engels va firmar un assaig el 1873 en què deia que la història 

de Barcelona registra més lluites de barricades que qualsevol ciutat del món”. 

Tot i aquest fet, la cobertura que van fer La Vanguardia i el diari Ara d’aquelles protestes 

condemnava de forma clara els aldarulls i les barricades. Però anem per pams, que el 

tractament que la premsa catalana va fer d’aquests fets el 2019 és més profund que el que 

van fer els mitjans del 1919 sobre la vaga de La Canadenca. 

Per un costat hi ha el cas de La Vanguardia. El rotatiu editat pel comte de Godó va dedicar 

molts escrits a parlar de la sentència del Procés i les posteriors mobilitzacions a Catalunya. 

Però, així com hi havia certa pluralitat entre els articles d’opinió que feien referència al 

veredicte del TS, aquells que parlaven sobre les protestes coincidien tots a demanar calma, 

seny i el final de les barricades. Especialment significatius són els articles diaris del 

director Carol i els editorials del rotatiu, que clarament treien a passejar el fantasma de 

l’ordre. A més, fins i tot les notícies informatives del mitjà feien servir un llenguatge 

marcadament incriminatori per referir-se als manifestants: els titllaven constantment de 

radicals i violents. 

El diari Ara, per la seva banda, es mostrava molt més en contra del veredicte jurídic que 

no pas La Vanguardia – es veia fàcilment en els articles de la directora i els editorials 
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diaris -, però en canvi, pel que fa als aldarulls, en certa manera coincidia amb el rotatiu 

Godó. És a dir, majoritàriament a l’Ara es podien llegir peces – i algunes tan significatives 

com els articles de la directora, altre cop – que demanaven posar fi a les barricades i que 

parlaven dels manifestants com a radicals. Ara bé, també és cert que periodistes tan 

rellevants per aquest diari com Antoni Bassas o Toni Soler en cap moment van criticar 

les mobilitzacions. Especialment curiós és el fet que les peces informatives de la capçalera 

amb relació a les protestes van començar fent servir un vocabulari més neutral – amb 

expressions com “manifestants” o “activistes” – i, amb el pas dels dies i l’augment de la 

tensió als carrers, van anar virant cap a un lèxic menys reposat – “violents”, “radicals” -. 

Algunes de les vinyetes que publicava l’Ara aquells dies eren especialment dures amb la 

violència policial – i no criticava cap violència per part dels activistes, per exemple -, i, a 

més, el fet que aquest diari parlés més de la sentència que de les protestes – a diferència 

de La Vanguardia -, també és significatiu. Però tot i això, durant aquells dies tan caldejats, 

una tasca indispensable del periodisme hauria de ser investigar exactament per què els 

manifestants, després de tants anys de manifestacions pacífiques, van decidir començar a 

cremar coses. Potser donar-los veu i fer un escrit que expliqués en profunditat les causes 

d’aquella indignació, que probablement anava més enllà que la sentència del Procés.  

En qualsevol cas, tenint tots els matisos just esmentats en consideració, sí que es pot dir 

que l’Ara, en tant que mitjà de comunicació que arriba a un gran nombre de població, 

aquella setmana d’octubre va llençar un missatge que demanava ordre als carrers. 

Finalment, cal parlar del cas d’El Jueves. Aquest setmanari satíric va ser, d’entre totes les 

capçaleres analitzades, la més agressiva amb el poder. Des de la revista es va criticar 

durament la policia, els jutges espanyols i els polítics catalans i espanyols. De fet, es va 

arribar a suggerir que el foc del carrer havia estat “encès” pels magistrats del suprem i per 

la violència policia, però ni una sola vegada es va criticar els ciutadans revoltats ni se’ls 

va titllar de violents. 

Així, veiem com és de curiosa la relativitat de les paraules; la volatilitat del seu significat. 

Allò que per alguns mitjans és radical, per altres no ho és. Precisament per això és 

interessant, a l’hora de jutjar què és extremista i què és moderat, tenir en compte 

consideracions com les del filòsof i polític Antonio Gramsci. Aquest autor italià 

reflexionava sobre l’anomenat sentit comú, i afirmava que depenia de la mentalitat 

dominant. Que el que és radical en realitat tan sols significa que es troba fora del corrent 
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majoritari. Elucubrava que si aquest pensament predominant en la societat un dia abracés 

allò que abans es titllava de “bogeria”, el significat d’allò que abans era considerat de 

sentit comú canviaria de cop i volta. Per tant, quan llegim diaris o capçaleres 

periodístiques, cal tenir en compte la seva ideologia. Si el rotatiu en qüestió és de tarannà 

conservador i seguidor de la mentalitat dominant, considerarà extremista tot allò que 

s’oposi a l’ordre establert. Però, com hem vist, aquesta radicalitat és totalment subjectiva 

i modelable amb el pas del temps i els costums. 

Així doncs, m’atreveixo a dir que la hipòtesi del treball era encertada. Que sí; que en certa 

manera, el periodisme català actual estén més el discurs de l’ordre que el de fa un segle. 

Evidentment, però, com el lector del treball pot intuir després de tota aquesta anàlisi, 

aquesta confirmació és parcial i ha de ser matisada. 

És parcial perquè el cas d’El Jueves discerneix del de l’Ara o La Vanguardia. Mentre és 

bastant innegable que els dos diaris van enviar missatges d’ordre i “seny” a la població, 

la revista gràfica no ho va fer en cap cas. Però la influència de la revista satírica en la 

premsa – i opinió pública - del país, òbviament, és molt menor que la dels dos altres diaris. 

I la ratificació de la hipòtesi ha de ser matisada perquè “el periodisme català actual” crida 

més a l’ordre que el de fa un segle a conseqüència del fet que és un periodisme de major 

qualitat, que analitza més l’escenari sociopolític del país. Aquesta situació condueix al fet 

que els ciutadans estan més informats sobre la realitat que els envolta, però aquesta 

percepció està condicionada per allò que diuen els mitjans. I, com hem vist en aquest 

treball, en el cas de La Vanguardia i l’Ara és una clara voluntat a posar fi a les barricades, 

el foc i el desordre social. Els diaris del 1919 estudiats reflexionaven molt menys sobre 

la realitat del seu moment i això comportava que llencessin mols menys missatges que 

d’alguna manera podrien convertir-se en directrius socials. 

Com hem vist, la radicalitat, el seny i la violència poden ser molt relatius en funció del 

punt de vista que es mirin. De fet Hannah Arendt, en el seu assaig Sobre la violència, 

parla de l’Estat com un “instrument de violència controlat per la classe dominant, encara 

que el poder real d’aquesta classe no radica en la violència ni depèn d’ella” (2005).  

Cent anys després dels dies en què Barcelona quedava a les fosques, aquells mateixos 

carrers es tornaven a encendre. Veurem si, d’aquí a cent anys, tenim un futur amb menys 

foc però més llum. 
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