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A I'Anna, a qui li ha
tocat massa vegades
aguantar les murgues
d'un periodista.

NOTA INTRODUCTORIA
Aquest és un treball que ha intentat ser fidei a la historia dels esdeveniments que es reflecteixen. Conserva, per tant, molts tioms de persones que han estat protagonistes directes de la mateixa, pero intenta fugir
de possibles judicis de valor. L'autor vol que quedi constancia de la
inexistencia d'un sol gram de mala voluntat, tot i que és conscient que
la interpretació dels fets no té per que ser la mateixa per a tothom, ni
ha de ser acceptada per aquells que s'hi sentin implicats.
Entre les moltes mancances que hom troba a 1'Hospitalet d'avui,
la d'un mitja de comunicació consolidat resulta paradigmitica si es té
en compte que la ciutat és la segona de Catalunya en nombre d'habitants,
que disposa d'un potencial social i economic important i que per contra,
registra necessitats imperioses de vertebració i de formació de I'opinió
pública, molt per sobre del que és habitual en condicions normals.
Com s'ha dit sempre, la proximitat de Barcelona és I'origen de tots
els avantatges i de totes les miseries d'aquest municipi i, entre aquestes
miseries. I'abskncia d'una consciencia social diferenciadora estroba en
l'arrel de la subsidiarietat de ['Hospitalet respecte d'unes eines que, a
priori, són considerades imprescindibles en una ciutat tiormalitzada.

L'Hospitalet no és, doncs, una ciutat en el sentit modern d'aquest
terine. No és una ciutat, tant perque no té consciencia de ser-ho, com
perque no reuneix objectivament uns mínims honiologables. 1 potser no
reuneix aquests mínims com a conseqüencia de la propia historia feta a
cops de conjuntura i com a resultat del carhcter centrífug dels nuclis de
poder i, per tant, d'opinió, que han fet I'urbs en els últims teinps.
Entre aquestes'eines de normalitat que esmentavein, la premsa escrita és una de les mis significatives per a formar la consciencia col.lectiva, per a identificar-se i descobrir-se i per a diferenciar-se de I'entorn.
Com s'ha dit altres vegades, un poble sense premsa és un poble, a més
de desinformat, aillat del context, invertebrat i orfe d'altematives autbnomes, perque la premsa, ultra informar, crea opinió, fomenta el debat
i I'intercanvi d'iniciatives i en conjunt, estimula I'avenc social.
No és gratuit, doncs, que I'Hospitalet sigui el que és. Pero tampoc
no és gratuit que no s'hagi consolidat un mecanisme de normalització
com és la premsa. Ambdós elements s'interrelacionen fins a I'extrem
que sense uns mínims iio es poden consolidar instruments de normalització, i sense instruments normalitzadors no és possible estructurar una
col~lectivitaturbana malmesa per la historia i les circumstancies. La
premsa només apareix on hi ha vida, dinhmica social i expectatives de
participació per a configurar el futur; pero, a la vegada, perque hi hagi
nuclis dinimics i participatius, calen instruments capacos de reflectir
aquesta voluntat. La premsa és un d'ells, i en ocasions, I'únic.
En aquest sentit, la historia de la informació a I'Hospitalet de Llobregat és indestriable de la voluntat d'autoafirmació col.lectiva per un
costat i d'estructuració de la ciutat moderna per un altre, mostrada tant
pels subjectes com pels mateixos objectes de la materia informativa. Si
no hagués existit un desig diferenciador, constructiu i dinamic: la premsa
mai no hagués pogut jugar un paper galvanitzador de l'empenta col~lectiva, i alhora, sense la premsa, hagués estat més difícil el camí.
La situació, pero no ha estat sempre la mateixa. De fet, sense catastrofismes esterils, la historia de la premsa a I'Hospitalet és també la
historia d'una frustració perque la propia ciutat és una ciutat fmstrada,
que cal refer, si de cas, sense obviar la realitat.
En el procés indefinit de fluxos i refluxos que comporta la quotidianitat, la premsa ha esdevingut un barometre facilmeiit identificable.
Aquest fenomen, d'altra banda no és exclusiu de I'Hospitalet, tot i que
aquí I'evidencia s'hagi encarregat de convertir-lo en norma. És per aixb,
que es poden assenyalar períodes ben definits de la premsa a I'Hospitalet, coincidents absolutament amb el devenir dels fets socials.
De la capacitat d'adequació dels continguts informatius al context

immediat, se'n deriva I'ascendencia de la premsa sobre la realitat hospitalenca i, al mateix temps, de la incidencia sobre la realitat es desprén
la necessitat d'un mitja propi de comunicació.
Les notes que segueixen volen ser una contribució a I'anhlisi del
fenornen comunicatiu a I'Hospitalet; que pugui explicar les profundes
expectatives que hi havia en aquest camp i el perquk dels successius i
traumatics fracassos.

L'HOSPITALET A LA PREMSA DE POSGUERRA
D'enca que a l'octubre de 1937 va deixar de sortir «Ideas», un setmanari del Moviment Llibertari fet a I'Hospitalet -1'última de les revistes que van veure la llum en aquest municipi abans de I'acabament de
la guerra- fins a I'any 1955 en que es detecta un major volum d'informació referida a aquest poble, el «Boletín del Casino Nacional» i el
«Boletín de Información Municipal» -aparegut I'any 54- són gairebé
els únics exponents d'una realitat social encara atordida pels dramatics
esdeveniments viscuts i per la remora que se'n desprén. Una petita reflexió sobre aquells anys resulta, perb, forca interessant. Dos elements que
cal tenir en compte de cara al futur es palesen ja en aquells moments.
D'una banda el fet que la informació a 1'Hospitalet vindradonada a partir d'aquell instant no per l'aparició d'una premsa autbnoma sinó per la
utilització dels diaris de Barcelona mitjancant les corresponsalies de
premsa. D'altra banda, per I'estreta relació entre el fet informatiu i les
persones que el fan possible.
El «Boletín del Casino Nacional» apareix al setembre de 1947 i
entre els seus prornotors s'hi compta Francesc Marcé i Sanabra, el mateix que fa possible I'aparició del «Boletín de Información Municipal»
-i potser també el mateix que té cura del recull de I'hemeroteca local
.iniciada justament el mateix any 55-. Per altre costat, la segona crbnica
que es conserva en la dita hemeroteca és signada per Juan del Llobregat,
té data del 9 de setembre de 1955 i el seu autor, Salvador Rodríguez
Paredes mantindra la conesponsalia regular -amb períodes d'intenupció obligada- fins a la desaparició del diari «Solidaridad Nacional»
l'any 1979. És ben curiós que, com si es tractés d'un parentesi circurnstancial -circumstancial, pero ben dramatic-, la primera crbnica que
es conserva de I'any 55, signada al «Diario de Barcelona)) per Domingo
de Fuenmayor, porta per títol «Aquella Torrassa ... ya no es ni sombra
de lo que fue» i es dediqui a constatar la pacífica vivencia d'aquest bani

\

en contraposició a I'ambient revolucionari tan ben retratat a I'«ldeas» a
que feiem referencia abans.
Entre el 55 i el 57, molt poc és el que es parla de I'Hospitalet als
diaris de Barcelona. Hi ha croniques escadusseres de Rodríguez Paredes
tant a la «Solis, com a la «Hoja del Lunes», alguna cosa a «La Premsa»
i n~oltesporadicament a «El Correo Catalán. signadas per un tal J. B-R.
Gairebé fins el 58 no es pot parlar de corresponsalia diaria, sempre a la
«Sol¡» i sempre signada per Rodríguez Paredes. És I'epoca de l'alcalde
Solanich -28.3.5612.10.62- caracteritzada per l'inici de l'allau immigratbria i del creixement sostingut de la ciutat. Les informacions
d'aquest període inauguren un cert periodisme de carrer més proper al
costumbrisme literari que al professionalisme aseptic. Malgrat aixo -o
potser per aixb mateix- Rodríguez Paredes aconsegueix una forta incidencia local fins 'a l'extrem que altres rotatius es plantejaran després
d'aquest experiment orientacions semblants, mai del tot reeixides justament perque no encerten la persona idonia.
De la mateixa epoca són les crbniques regulars a «El Noticiero Universal» de V. Gimeno Miranda (1960) i de José Maciá Maciá a «La
Prensan (1962). L. Faura a «Diario de Barcelona» i Rodríguez Paredes
a la «Soli» fins el 4 d'abril de 1963. El nom d'aquest últim no tornara
a apareixer en aquest diari, signant crbniques de I'Hospitalet, fins a set
anys inés tard, tot i que en moltes ocasions alguns pseudbnims pertanyen
a el1 mateix. Que ha succeit?
Uns mesos abans, Ramon Solanich Riera ha deixat l'alcaldia.
L'Hospitalet precisa d'uns esquemes de planificació més acurats i més
en consonancia amb el tecnocratisme arribat al poder. Les formes menestrüls de govern han quedat obsoletes davant les noves necessitats. Fan
falta accions rapides i m& dura, un cert modernisme autocratic per fer
front a les exigencies del país i aixb només es pot fer unint pragmatisme
i intransigencia. L'home per a I'Hospitalet ja és a punt: José Matías de
España y Muntadas representara a la perfecció el paper de modernitzador
de la ciutat conjugant un taranna d'independentisme municipal a ultranca
alhora que facilitava la maxima especulació del sol que s'ha produit en
aquest municipi al llarg de la seva historia. Matías de España, carlí de
procedencia i de conviccions, marques de Monsarra, falangista i home
del Movimiento, dúctil amb I'Opus i inflexible amb tot el que no sigui
el seu ideari personal, esdevindra una mena d'absolutista local: L'Hospitalet és ell, i per a fer I'Hospitalet que vol, no hi haurii obstacles durant
una llarga decada.
No és d'estranyar que Rodríguez Paredes topés aviat amb una personalitat tan aclaparadora. Sense que el seu periodisme fos d'intervenció
29
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L'alcaide Matías de España i el periodista S. Rodríguez Paredes van protagonirzai una petira i?io
p d a en I'epoca del Mol.imienro. Article de Rodríguez Paredes a la %Solidaridad Nacional».

-la política no era cosa de carrer i el seu diari era tanmateix del Movimiento- les seves crbniques posaven sovint un dit molt personal a
una nafra massa evident perque fos simulada. Nornés explicant la quantitat de nens que hi havia al carrer en horari escolar o els innombrables
sots de les carreteres, el poder local es convertia en l'eix de la crítica.
No feia falta que la informació parlés dels abundosos negocis de les immobiliaries o dels arbitraris canvis dels plans parcial~d'urbanisme. Una
referencia a la manca de semafors era per a Matías de España un entrebanc gratuit i una molestia potencial que calia eliminar sense gaire miraments. Rodríguez Paredes va ser processat i la seva firma eliminada
de les crbniques de I'Hospitalet. El propi secretari de l'ajuntament va
acompanyar un substitut més dbcil per a cobrir la vacant al diari on treballava. Era la primera represalia de premsa a ¡'Hospitalet. No havia de
ser pas I'última.
Durant aquest període apareixen diferents corresponsals peribdics
a tots els diaris de Barcelona. Macia passa de «La Prensan a «Diario de
Barcelona)), des de I'octubre del 62 fins al maig del 63. A l'abril del
63 entra a la «Soli» fins al desembre del mateix any. Uns mesos més
tard, al rnarq del 64, comenca la seva col.laboració a «La Vanguardia))
i novament al juny del mateix any a «La Prensan. Mentrestant «La Hoja
del Lunes» porta crbniques signades per V. Gimeno (maig-63) i a la
«Sol¡» s'estabilitza una redacció local amb diferents noms -Angel Teixidó, J. Belmonte, A. Carrero, tots ells companys de feina de Rodríguez
Paredes que en aquest interval es cuida de la informació que genera el
port de Barcelona. Eliminat el periodisme casola i elemental de Paredes,
les crbniques dels corresponsals de l'epoca, sense defugir qualsevol tipus
d'informació, tendeixen a fer molta més incidencia sobre els aspectes
culturals, folklbrics, esportius o de vida quotidiana -notes curioses,
avisos, etc.- que no pas sobre aspectes de major trascendencia ciutadana com poden ser els projectes urbanístics o la vertebració social. No
és aquest ni tan sols un periodisme de poble, sinó més aviat una fórmula
informativa aseptica, amb aspectes costumbristes perb sense el relleu
personalista que Paredes sol incorporar a la seva feina.
Aquest periodisme no es planteja ni tan sols reflectir la realitat, sinó
la part menys conflictiva de la realitat. No és facil detectar una crítica
i, si alguna vegada hi apareix, té una expressió ambígua sense assenyalar
mai culpables. Fórmula aquesta que també fa servir el propi alcalde España quan sovint es queixa de la manca de compethncies municipals i
deis pes actaparador de la veina Barcelona.
Les coses canviaran, perb, ben aviat. S'apropa I'equador de la decada, I'Hospitalet llisca cap als 170.000 habitants, comenqa tímidament

una certa revifalla del catala i amb el1 un desig de renovació cultural
que coincideix amb una fase de desenvolupament economic important.
Aquests senyals, ni que sigui molt modestament, tenen un reflex significatiu al municipi. L'apertura eclesial, hereva de la «Santa Misión» de
I'any 60, generara un moviment de fortes inquietuds socials als barris
immigrants rnés poblats corn la Florida, on en poc temps es bastir& un
«Centro Social» aglutinant de 1'Hospitalet nouvingut. Per contra, al Centre i a Santa Eulalia, els primers universitaris, fills de les famílies rnés
arrelades a I'Hospitalet, importen la voluntat d'irradiar la cultura catalana amb plena contradicció amb el que és la ciutat i assumint un cert
trencament amb els seus propis orígens menestrals i petit-burgesos.
D'aquest fenomen, 1'Agrupació Cultural Alpha 63 en sera I'exponent
rnés directe. En els dos casos esmentats es produiran a la fi ruptures
més o meiiys traumatiques i tots dos nuclis seran a la llarga embrions
de futur, embrions que mai no van assolir, pero, la maduresa necessaria
per fer realitat les seves propostes.

ELS ANYS DEL RESSORGIMENT (1966-1969)
En aquest marc no es pot parlar de ressorgiment més que en un
sentit: la premsa autonoma continua sent una utopia irrealitzable -tot i
que alguna veu comenca ja a fer-se ressó de la seva necessitat-, pero
les corresponsalies de premsa intensifiquen la seva tasca informativa a
1'Hospitalet. Ni que sigui formalment, fins aquest any de 1966, l'hemeroteca local reuneix tots els retalls de premsa en una carpeta per any,
més aviat migrada: al 1966 el volum sera practicament el doble i per
I'any 68 ja no n'hi haurh prou amb una de sola. L'any 70 en seran tres,
i quatre a partir del 71.
Aixb vol dir que, pel cap baix, el volum d'informació que genera
1'Hospitalet és doble, les corresponsalies s'estabilitzen. En conseqüincia
s'escriu molt més. Acaba d'apareixer el diari «Tele/eXpress» que tanta
trascendencia tindra en el futur tant de Catalunya com del propi municipi
i sobretot comenca a observar-se una notable valoració del municipi en
el context general de les ciutats catalanes, tant des de I'interior de I'Hospitalet com des de I'exterior.
Al mar$ de 1966 comenca una corresponsalia diaria: Javier Pérez
Maristany a les pagines d'«El Correo Catalán., que es mantindra fins a
I'any 71. La filla de Josep Macia es fara carrec de la corresponsalia
d'«El Noticiero Universal» des de niaig d'aquest any fins al gener del

70. El propi Macia, després de simultanejar la corresponsalia de «La
Vanguardia}) i del «Tele/eXpress» durant una temporada, acabara convertint-se en el corresponsal fix del primer diari de Barcelona, i Pedro
Pina el substituir2 regularment a «Tele/eXpress» fins que el nou taranna
del vespertí obligui a buscar un corresponsal més en la Iínia del nou
enfocament editorial.
L'Hospitalet és converteix en la segona ciutat de Catalu~iyapel seu
nombre d'habitants, la primera en volum percentual d'immigració i la
més destacada en el ritme de creixement urba de tota l'area metropolitana. Les previsions d'aquest anys indiquen que pel 1970 1'Hospitalet arribara als 300.000 habitants i s'aventura la xifra de 450.000 per a La decada dels 80, en base a I'ordenació de tot el sol del terme municipal
Iliurant-lo a la depredació sistemjtica de les immobiliaries i constructores. És I'epoca de les vaques grasses, de la venda dels terrenys de
Bellvitge, de les expropiacions del Gornal, de la construcció massiva a
les Planes i a Pubilla Cases, de la planificació de Can Serra i dels somnis
incoherents de gran ciutat. Pel julio1 de 1966 la «Soli» en un d'aquells
suplements mastodontics que commemoren I'aixecament de l'exercit rebel, parla de I'Hospitalet com a «capital del Bajo Llobregatn incloerit
«dentro de su térmiiio las localidades de Begas, Gavá, Viladecans, San
Bandilio, Cornellá, Prat de Llobregat y Castelldefels». España orientant
el creixement i Vicente Capdevila bastint la imatge, formaran un tindem
perfecte, I'un des de I'alcaldia i la seva representació a les Corts i I'altre
des de la regidoria de Cultura, per fer de la nova ciutat quelcom més
que u11 suburbi. Les contradiccions són, pero, massa forres.
És impossible convertir I'Hospitalet en cap de comarca"' i no sols
perque les comarques no existeixen organicament. En definitiva el creixement de la ciutat no ha anat acompanyat de la planificació sinó d'un
conjunturalisme que s'ha justificat cínicament amb la necessitat d'oferir
residencies dignes als nou-vinguts. La veritat és que ni es van oferir
habitatges dignes, ni es va pensar en edificar una ciutat. Més aviat al
contrari, es primava els negocis dels constructors sense reclamar-los la
urbanització i sense preveure els serveis col.lectius i ciutadans indispensables. Aquesta actitud no podia enganyar ningú i menys que a ningú
al propi alcalde que d'aquesta manera suburbialitzava definitivament
I'Hospitalet. Era impensable que un suburbi ostentés cap capitalitat.
La mala consciencia pero, unida a una complexa operació barrejada
(1). gr un desig laient de les aiitorilars d'üquests aoys oitentai una certa capitalitat del que en
diuen =la comarca del Deltan. sobre la base del partir judicial existeni que incorpora la m;?loria de
les poblacions esmentades.

Associacions de Vefns-, mentse que els fills de la petita burgesia local.
desarrelats i confosos per I'esclat utopista del maig frances. utilitzaran
les fortes contradiccions de classe mit.ja, en I'interior d'un moviment que
tenia per exclussiva finalitat recuperar la iniciativa perduda d'una dreta
catalanista humiliada i oblidada. L'Alpha es convertira així en u n purgatori de tensions que es resoldra poc temps després amb la solució rnés
Iogica i més senzilla: el trencament.
Les cendres de l'associació revifen en una au fenix en forma de
grup de teatre on s'acullen unes quantes d'aquelles joves promeses desarrelades i inquietes. Per fer l'experiencia més sublim, I'aglutinació es
produeix després d'un gloriós bany de Ilibenarisrne 1-ealitzat al niaig del
68 in situ aIs carrers parisins del Barri Llatí, per part d'uns quants deis
components. Al Grup de Teatre, que negocia la seva seu a I'antic estatge
del Casino de Santa Eulalia, s'hi incorpore11veritables homes de teatre
al costat de gent que no té més interés pel teatre que, exagerant. pel
futbol america. El nucli dirigent utilitzara durant anys una tapadora intel.ligent per bastir un grup d'opinió local que aspira a una influencia
determinant en el futur de la ciutat. Aquesta petita «intelligentsian local
aviat es posara al servei de les classes populars, tot preservant. pero.
un cert status intel.lectualista que, unit a les fortes contradiccions internes generades pels propis interessos personals d'una gent que comenta
a fer-se gran i a les poc definides pretensions col.lectives, acabara per
atomitzar els components.
Són anys aquests -del 69 al 73- d'intens debat en el si d'aquest
grup, que servira si més no per delimitar postures. D'aquí sortira, amb
el temps, el club de Premsa de I'Hospitalet, I'únic setmanari local autogestioliat d'escassa vida: «L'Estaca», la major part dels corresponsals
de premsa als diaris de Barcelona entre 1970 i 1980, la revista «Papers
de C i u t a t ~ ,el Grup d'Acció Teatral, I'antic «Cine Club Objetivo» que
trebaliava al Centre Catolic, I'actual <Cine Club de I'Hospitaletn ... Pel
col.lectiu han passat gent com Domknec Font, Joan Lluís Bozzo, Alfred
i Francesc Luchetti, Joan Casas i un Ilarguíssim etcktera. La importancia
d'aquests anys, el dinamisme d'aquest conglomerat de persones i la destil~laciód'iniciatives que es van generar, esperen I'afany dels historiadors. El resultat podria ser fins i tot sorprenent per als mateixos protagoiiistes.
Al marge de les escaramusses que en aquests anys -del 66 al 69encara estan en definitiva gestant-se, les corresponsalies amb prou feines
canvien de mans. «El Correo Catalán» és, en aquest període, el diari
més compromes amb la realitat i , enfront d'informacions com les que
publica la «Sol¡>>(«Nota de la Delegación Provincial de Abastecimiento

sobre los precios de la carne fresca,> o el «nuevo contrato de TVE con
el Teatro Operan del 29.9.66) o «El Noticiero Universal» («Calles en
obrasx, en la mateixa data), el diari esmentat titula la seva cronica del
dia: «Hospitalet necesita centros de enseñanza primaria» («El Correo Catalán» 29.9.66). Aquesta mateixa tonica és la que fa servir Javier Pérez
Maristany en successives informacions: «Es necesaria una acción social
para los ancianos» (14.10.66), «La calle Miguel Ronieu lleva más de
un mes con la calzada levantada)>(16.10.66) i «Gente liinpia y desinteresada para el ayuntarnienton (22.10.66) ainb motiu de les eleccions per
a renovar la ineitat del Consistori. «El Noticiero Universal» és niolt més
mesurat, alternant informacions com «El túnel de Isabel La Católica,
grave peligro para los peatones)), del 19.10.66 i altres que porten per
títol: «La posibilidad de diálogo entre el municipio y el pueblo es ya
una realidad en Hospitalet», del 8.1 1.66.
De fet, resulta exemplificador constatar aquests iitulars i el taranna
de les informacions perque les coses seran ben diferents en els anys futurs, els esdevenirnents s'acceleraran de pressa i el periodisiiie de nova
factura es Para realitat tümbé al nostre municipi. D'aquest periodisme
poc incisiu es passara a un model periodístic on es combina la interpretació de la notícia amb l'explicació de les causes. El fet informatiu passa
de ser allo que veu l'informador i el públic per a convertir-se en allo
que I'informador busca perque esta amagat. El periodista es transforiiia
sovint, d'espectador en notari de la realitat i interpret d'un sentit de la
justícia absent dels codis a I'ús. 1 el més importaiit sera justament
aquesta autovaloració que fa de la seva propia feina. El pas d'aficionat
de les lletres a professional de la informació, el caracteritzara tant com
el fenomen de la utilització dels seus escrits per a sobrevalorar la tasca
col.lectiva de la lluita denlocritica.
Aquells que perdin I'horitzó del present viscut «seran» la vella escola. Les mateixes empreses periodístiques acabaran arraconant-los
sense agrair-los mai prou els serveis prestats. Un, pero, se salvara de la
crema per una tossudesa, innata fins a l'últim instant: I'home de la
«Sol¡>>,Rodríguez Paredes. «La Vanguardia» sempre ha estar un altre
món: Macia es mantindra fins a la seva jubilació en el rotatiu, pero al
capdavall optaran també -quan el nou periodisme s'ha consolidat- per
un representant d'aquesta iiova especie. S'haura acabat el corresponsal
«cronista local». L'epoca del periodisme d'intervenció 6s ja una realitat.
Fins i tot al classic Paredes sembla com si s'acomodés a les noves fórmules, encara que s'afanyara sempre a negar-ho ...

1970-1976: L'ETAPA DEL NOU PERIODISME
El 21 de gener de 1970. un viatge crític pels barris de Barcelona.
que s'enceta a les pagines del vespertí «TeleIeXpress.. s'atura a Bellvitge. L'autor de la serie és Jauiiie Guillainet i , com diu I'encap$alament
del reportatge, intenta esbrinar les causes de las rnancances iiifrastructurals que pateixen alguns suburbis tot realitzant un retrat in situ de les
condicions en que deseiivolupen la seva quotidiaiiitat els treballadors de
les rodalies de Barcelona. El propi Guillamet, un irles niés tard. torna
a tractar el tema hospitalenc en parlar de les queixes dels veins del sector
Sanfeliu amenacats de partició del barri pel projecte de 11 Cinturó. La
cosa seinbla ben clara. A pocs mesos de I'estat d'excepció, la premsa
ha apostar be11fort. aTele/eXpress» sera el capdavanter d'aquesta actitud
que ultrapassa les mateixes liniitacions que s'autoirnposen les enipreses
periodístiques.
D'altra banda, a I'Hospitalet la repressió directanient política ja
s'ha deixat sentir. Mesos abans va ser detiiigut a Pubilla Cases el periodista Eliseo Bayo i la seva filla, un temps després van cause uns quants
sindicalistes que intentaven muntar un Primer de Maig encara molt tímid. A mitjan juny del 69 són detinguts a I'Hospitalet una colla de niilitants comunistes que actuaven en el Centre Social de La Florida. El
país, temerós, desperta lentainent i a I'Hospitalet, tot i que la rnilitincia
comunista no deixa de ser més que una ankcdota, se li suposa un potencial de protesta excel.lent tant pel nombre de treballadors que hi resideixen com per les condicions en que hi viuen. El movinient comunista
d'escassa tradició a I'Hospitalet, es refara lentament sobre la base de
comunistes immigrats -La Bomba i el mateix Bellvitge després en seran el gresol- i de joves universitaris disposats a redimir Les contradiccions de elasse en els barris miserables de nova creació. Les Associacions de Veins -més que no pas les fabriques- propulsades involuntariament des del poder com a valvula d'escapament d'una situació de
serveis insosteniblc, es convertiran en I'eix de la lluita per les Ilibertats,
tot lligant la reivindicació social amb la reivindicació política. Els coinunistes hospitalencs seran a I'avantguarda d'aquest fosc treball de cada
dia i aviat tindran uns companys de viatge inestimables: els nous periodistes.
Aquest nou periodisme inconfessat acabara en poc temps amb els
corresponsals antics. En uns casos perque la confrontació social, encara
que minoritaria, ja no és cosa de broma: ni són quatre els eixelebrats.
La premsa és un marc de conflictes del qual cal fugir. En altres casos
perquk els mateixos diaris limiten la informació que pot provenir de fo-

cus potencialment explosius. El cert és que «El Correo», «El Noticiero*
i el «Diario de Barcelona» redueixen considerablement en aquest comencaments de decada el scu volum informatiu referit a I'Hospitalet.
S'apuntaran al carro de la competitivitat informativa essencialment tres
diaris: «La Vanguardia», «Solidaridad Nacional)) i eTele/eXpress». En
tots tres es registraran significatius esdeveniments referits a la nostra ciutat. 1 en tots tres casos, de signes probablement diferents.
El primer d'ells es produeix a la «Soli». A finals de gener de 1970
canvia el director -Federico Gallo- i la informació local fins aquest
moment coberta per una suposada redacció local, torna a confiar-se a
Salvador Rodríguez Paredes. La primera informació local que subscriu
després dc l'apartament de I'any 63 porta data de 25 de febrer. A partir
d'aquest moment «Hospitalet 1970» avant-títol de la nova secció, tindra
una cita practicament diaria amb el lector. Per cert que I'aterrament de
Rodríguez Paredes a la seva tasca original mostra signes d'una certa virulencia. El Ilarg exili interior no ha ensopit el periodista, ans al contrari.
El dia 24 de mar$, la «Soli» publica en solitari un rumor: l'alcalde España pensa dimitir. La primera autoritat tnunicipal, que és a la vegada
procurador en Corts, aprofita I'avincntesa per a desmentir el seu desgast,
evident d'altra banda, i per anunciar espectacularment que pensa interpel.lar el govern sobre la plusv&lua dels terrenys i la carencia de reglaments afavoridors per als municipis de la imminent «Ley del suelo». El
dia 7 d'abril, Paredes torna a la carregd i es pregunta «¿Por qué no aplica
la Ley del suelo industrial a zonas que son un caos?». Era massa evident
que Paredes era irrecuperable per a l'alcalde España, perb ja són poques
les forces per actuar novament contra I'informador. El darrer cartutx és
a punt de fer explossió. Esclatara I'estiu d'aquell mateix any amb I'aprovació inicial del projecte de remodelació dels barris de Collblanc-La
Torrassa.
El segon esdeveniment es produeix al «Tele/eXpress». El 17 d'abril
de 1970 aquest diari estrena nou corresponsal a I'Hospitalet. Un jove
de 25 aitys, Enric Company, sera el primer i el niés significat coiresponsal de la nova fase.
Les seves crbniques diiries suposen un trencament amb el periodisme local anterior. L'Enric Company havia estat membre de 1'Alpha
63 i després de les convulsions que va patir aquest grup a les darreries
de la decada, va liderar junt amb Enric Flores, el col.lectiu que va fer
possible el Grup de Teatre Popular del Casino de Santa Eulalia. Salvant
totes les diferencies, es pot practicar un paral.lelisme entre aquest
GTPCSA i el Centre Social de La Florida i el que ambdós van representar per a la ciutat en aquells anys conflictius. Mentre al Centre Social

es produ~ala captació de militancia comunista amb la coartada de la
reivindicació comunal, al GTPCSA s'aglutinava un sector jove, inquiet
i culturalista sota una altra coartada no menys plausible: fer teatre.
A fer teatre es van apuntar una importan1 quantitat de joves estudiants i treballadors, en bona part provinents de famílies obreres de dintre i de fora el municipi, que acabarien rebent en {'interior d'aqueli
col.lectiu tota la informació política i social que no havieii tingut oportunitat de rebre fora, pero barrejada a més amb importants dosis de confusionisme, producte dels interessos contraposats i de les diferencies
d'origen de la gent implicada. D'aquest col.lectiu variat i contradictor¡
van anar sorgint al llarg del primer lustre dels 70, tots els corresponsals
de premsa de Barcelona a 1'Hospitalet i una segona fornada de corresponsal~del segon lustre van ser els hereus directes i fortament interrelacionats a aquells primers. La premsa a I'Hospitalet rnodern té les seves
arrels ensorrades sota una pesada carrega de milers d'hores dedicades a
fer política dins el teatre, o teatre més enlli de la política. L'aiguabarreig
no té, pero, cap desperdici historie.
El tercer fenomen en ser significat no té la dimensió dels dos anterior~.A «La Vanguardia)) hi continua de corresponsal Josep Macia, treballador del mateix rotatiu i veí de la Florida, que es coneix forca bé
la petita historia local de la part alta de I'Hospitalet. Durant un pila
d'anys Macia va ser I'anima de la informació local, entre d'altres coses
perque Paredes no hi escrivia i perqui? molts dels qui escrivien, escrivien
d'oides, ja que no vivien a la ciutat. La seva firma va sortir a gairebé
tots els diaris de Barcelona, en un moment o altre, parlant de la nostra
ciutat: «La Prensan, <La Hoja del Lunes», «La Vanguardia», ~Solidaridad Nacional)), «Tele/eXpress», «El Noticiero Universal», «Mundo Diarioa.. . Ha estat sempre una persona jovial, rnés interesada pels aspectes
culturals i costumbristes que no pas per la rebotiga que té tota la informació. Potser per aixb els aspectes més complexos de I'actualitat -sobretot a partir de la tardar d'aquell any - són traspassats a Josep Maria
Puig de la Bellacasa, periodista més compro mi?^ que assegurava el detall
de la informació. «La Vanguardia* diversificava d'aquesta manera els
continguts informatius: un corresponsal de poble per als esdeveniments
de vida quotidiana i un periodista de la casa per als temes més conflictius
i ti?cnics. Aquesta situació es perllongara fins a la meitat del segon lustre, quan el propi Company va aterrar en aquel1 diari i van prescindir
d'en Macih, el qual es va sentir raonablement ofes.
D'aquells anys, cal destacal. per sobre de tots els altres, I'aprovació
per part del Ple Municipal del projecte de Pla Parcial de La TorrassaCollblanc que plantejava la necesaria expropiació d'un miler aproximat

d'habitatges per a esponjar el barri, amb un cost economic de més de
cent milions de pessetes de l'epoca. Aquest fet succeia al juliol del 70
i els diaris se'n van fer forca resso, el ~TeleIeXpressni la «Soli» al
davant. La historia, massa atrevida per al moment en que es planteja,
suposara moltes coses per a la ciutat. En primer Iloc, I'ensorrament poIític de I'alcalde España -amb bastants altres elements que també caldria considerar-. En segon lloc la revitalització del cos social d'aquests
barris -e1 26 d'abril dc 1971 es constitueix la primera Associació de
Veins de I'Hospitalet, la de Collblanc-La Torrassa, conseqüe~iciadirectíssima del trasbals provocat pel Pla Parcial- i en tercer lloc la primera
constatació directa de I'instrument que representa la premsa, posada a1
servei dels interessos populars. D'aquest tercer aspecte se n'encarrega
Enric Company des de les pagines del «Tele/eXpress».
L'ambient que es crea al voltant d'aquell projecte urbanístic, aviat
seri explossiu. El mateix agost del 70 comencen a ploure impugnacions
massives dels velns, que es fan encara més consistents quan els assesors
de la recent creada Associació de Veins es bolquen sobre el problema.
Al febrer del 71 una part dels propis regidors municipals impugnen
I'acord del Ple-basant-se en qüestions purament formals. que eren del
domini públic des del primer dia. L'alcalde se sent fortament trait i aixo
li fara defugir qualsevol resistencia quan li arribi el dia del relleu. Un
home, pero, ben diferent a ell, li seri formalment fidel. El pagament en
sera l'alcaldia. Abans, pero, encara passaran moltes coses, entre elles
la mort del projecte de La Torrassa i el naixement d'uii altre projecte,
quasi tan sofisticat com el primer, quasi tan arriscat, quasi tan polt5mic,
pero molt més defensable: el bisetmanal «La Voz del Llobregatp.
Per primera vegada es planteja des del poder local la rcsposta a una
necessitat aclaparadora: un mitja de comunicació propi; es plantejara
sense embuts, reconeixent a la premsa tota la forca que ja comenca a
tenir. El «Tele/eXpress» fa temps que titula fort: «Faltan cauces de desarrollo comunitario» 23.6.71, «La segunda ciudad de Catalunya, ¿debe
promover procuradores familiares?». El 7 de juliol del 72 rnentre que
el «Tele/eXpress» ja ha donat la notícia de la mort del Pla Parcial de
Collblanc dies enrera, ataca per un altre front: «Se solicita la revocación
de licencias y la demolición de edificios», referint-se a un altre Pla Parcial, aquesta vegada del sector Sanfeliu. «El Noticiero Universal» titula
el mateix dia: «No habrá demoliciones de edificios» (Collblanc-La Torrassa) i «La Vanguardia»: «Patinaje: Campeonato de carreras de Cataluña en Hospitalet». S'han acabat fa mesos els corresponsals antics a
diaris com «El Noticiero Universal* (la filla d'en Macia es casa al gener
del 70 i deixa la corresponsalia), «El Correo Catalán» o «Diario de Bar-

celonan. Aquest últim publica coses soltes sobre I'Hospitalet escrites per
Salvador Alsius i a «El Noti» hi publica reportatges ['Amparo Moreiio.
Un amic del nou cap de premsa dc I'ajuiitament Juan Segura Palomares.
Jairiie Palleja, ocupa provisionalnierit la corresponsalia en aqtiest darrer
diari, pero aviat abaiidonara motivat molt niés per la informació esportiva -sera el corresponsal a I'Hospitalet de «Barceloiia Deportiva»- i
simultane.jara dura111bastaiit de temps la corrcsponsalia setniaiial de #La
Hoja del Lunes.. La informació diaria es concciitra pricticarnent en dos
diaris: la «Solis i el «Tele/eXpress».
Per aixo no pot estranyar que el preini «Ciudad de Hospitalet de
Periodismo* d'aquest any tingui uns gua~iyadorsben precisos. El preini
en realitat és una niena de donatiu niuiiicipal per corregii-, encara que
noniés sigui u11 cop cada 365 dies, les irrisbries xifres que pagueti als
diaris per escriure sobre aquesta ciutat. Si a més, aquest gest graciós
a.juda a coiitenir algunes picabaralles, molt millor. El cert és que, incntre
dura, es coiiverteix en una niena de barbinetre de I'apreci professional
i personal que té I'alcalde respecte dels periodistes del poble. No cal dir
que el gelier del 72 el prenii és per a I'Enric Company i el segoti per a
Salvador Rodríguez Paredes, mentre que cl tercer es declara desert.
L'any anterior la cosa va ser diferent. El guanyador, un tal Guallar i el
segon novament Rodríguez Paredes, quedant el tercer per a Josep Macia:
Compaiiy ha aconseguit en aquests dos anys de feina no solameiit
el reconeixement dels sectors populars. També l'alcalde España s'ha fixat en ell. Tant, que l i oferira la subdirecció del nou peribdic: *La Voz
del Llobregatn. El director -un director absentista- sera el cap de
premsa, Segura Palomares, perque iio hi hagi dubtes de qui ha de guiar
les plomes.
A les bambalines del grup de teaire -mai tan justificat el terme! s'han gestat les noves alternatives per a la preinsa hospitalenca. Repartides les primeres bastonades internes, consolidades les pertinents cscissions, els que han resistit estan prou madurs per a ser dipositaris de deterniinades confiances: a ells se'ls oferiran paulatinament les diferents
corresponsalies Iliures. El mestre de cerimbnies és I'única persoiia iiitroduida en aquest món, tan enrevessat, corporativista i insolidari com és
el món de la prenisa. Company ofereix I'any 72 la corresponsalia d'«El
Correo Catalán» a un membre del Grup de Teatre Popular, Ramon Font,
que la mantindra fins gairebe el 75. A primers del 73 es fa carrec de la
d'«El Noticieron, Doinenec Font, un altre membre del GTP, periodista
de Barcelona que fins es trasllada a viure a I'HospitaIet durant una temporada. Un any just abans és en Joaii Casas qui ocupa la del .Diario
de Bai-celonas, que abandona en anar al servei militar substituint-lo un

dels germans Fina, tots ells membres del GTP o fortament relacionats.
A primers del 74, aquesta corresponsalia passa a mans d'en Jesús A.
Vila que la mantindra fins a I'adquisició del diari per un grup ultra I'any
77. També el1 és membre del GTP. La cadena es trenca quan la corresponsalia de Ramon Font que aquest deixa, és sobtadament ocupada pel
nou responsable de premsa de I'ajuntament, Josep Maria Figueres. Pero
ben aviat entra en el joc, en el mateix joc en que s'iutroduiran successivament els nous corresponsals: Milagros Pérez Oliva, a qui s'ofereix
el «Correo» quan el deixa Figueres, Maria Dolors Calvet i Juan Carlos
Valero que s'ocupen successivament d'«El Noticiero)), Anna Pascual
que es fa carrec del «Mundo Diario., un cop es desprenen del primer
corresponsal, altre cop Macia, Xavier Arjalaguer que la substitueix i,
finalment, Jesús Vila a partir del 78. També Merce Carrera va ser un
temps I'hereva de l'apreciada corresponsalia de *La Vanguardia».
Durant una epoca, llarga i fecunda, la informació local de tots els
mitjans de Barcelona, tret de la «Soli», es controla des d'una institució
que s'acaba de crear: el Club dc Premsa de 1'Hospitalet. Es fixen criteris,
es reparteixen llocs de treball, fins i tot les agencies de preinsa tenen
corresponsals «de confianca». La notícia que surt avui en un diari, dema
sortira en I'altre i així successivament. El pes específic de la premsa
resulta brutal i el domini informatiu és absolut. No hi ha notícia que
s'escapi, ni campanya previament fixada que no tingui el resso esperat.
La constancia més evident d'aquesta feina de coordinació i control
és justament que la ciutat genera més informació de la que generalment
es pot vehicular a lapremsa de Barcelona. L'especialització del treball,
les repercussions que'es produeixen i el sistema emprat, obren més d'una
expectativa professional, política, fins i tot empresarial. La gent que ha
fet possible I'empenta de la preinsa local crcu que ja tot és possible:
fins i tot crear un diari, fcr-lo i després vendre'l. Els més entusiastes
s'embarquen en una aventura; l'aventura final abans del naufragi definitiu: «L'Estaca».
Pero aixo són coses del 78. El Sant Jordi del 73 porta a I'Hospitalet
un periodic sota el brac: «La Voz del Llobregats. Aquest sera en tota
la historia de la premsa de ¡'Hospitalet, el periodic de més durada -si
posem a part I'experiencia d'«El Periódico del Llobregat*, que és expressió d'un altre tipus de voluntat- i de més pretensions -abast comarcal- sorgit d'una idea autbctona. Tot i que s'intitula «Periódico independiente de información comarcal», I'empresa té poc d'independent.
Mai no es va poder esbrinar del tot, pero sembla que el capital provenia
de tres persones: l'alcalde España, el seu successor Vicenq Capdevila i
el constructor Marquina, I'home que estava convertint els antics terrenys

de la casa Escorca en un dels conjunts residencials més densificats del
cinturó barceloní. Males Ilengües havien arribat a afirmar que el paper
de «La Voz del Llobregatn I'estaven pagant els compradors dels pisos
de Santa Eulalia 2 i que les Ilicencies tenien una clausula secreta que
parlava d'un suport sense límits a la nova experiencia de la premsa local.
La veritat mai no se sabra. pero el cert és que en aquella empresa s'hi
van abocar forca diners, i ni Capdevila, ni España no tenien vocació de
socis capitalistes. Des de bon comencament el peribdic, bisetmanal, amb
una tirada inicial de sis mil exemplars i abast comarcal, comptava amb
la bona disposició dels xnous periodistes». A 1'Enric Company li havien
ofert, i el1 I'havia acceptat, el carrec formal de subdirector amb una remuneració fixa important per a I'epoca. La redacció local la formaven
amb ell, Ramon Font i Domenec Font ambdós corresponsals aleshores
a «El Correo» i «El Noticieron i a la vegada corresponsables d'un supleinent setmanal que sortia els divendres al «Diario de Barcelona» i que
era I'aproximació més fidel a un setnianari, aquest sí, iiidependent (en
aquest suplement hi treballaven Domenec Font, Ramon Font i Jaume
Edo, amb la incorporació posterior de Jesús A. Vila, coordinats per
1'Enric Company). La pagina 4 d'aquest suplenient impres en egravat
al buitn I'ocupava sempre Domenee Pastor i Petit. La inforniació, practicament signada tota ella amb pseudbnims, feia repks de la setmana,
agenda, crítica d'espectacles, entrevistes i crbniques diverses i s'obria
sempre amb una crbiiica setmanal política que feia I'Enric Company sota
el pseudbnim de Ricardo Mella (vell utopista llibertari espanyol de finals
del segle xrx).
Que el projecte de «La Voz del Llobregatn era poc fiable, ho dóna
el fet que Domenee Font, a qui Company havia encarregat la part d'espectacles del bisetinanari, a I'hora de buscar un pseudbnim (es va negar
a signar amb el seu nom propi probablement per una qüestió de prestigi)
va escollir <<Benito».Tots coneixien a .La Voz» la deria falangista del
director Segura Palomares, que fins i tot tenia al seu despatx una fotografia d'un familiar molt prbxim fent un míting amb camisa negra. «Beniton era una mena d'honienatge malintencionat a un d e l ~Iíders admirats
del «jefe»: el feixista Mussoiini. Quan Font va decidir abandonar el peribdic a les poques setmanes, el seu substitut, Jesús A. Vila, va continuar la conya del seu antecesor escollint un altre pseudbnim de la mateixa família: «Adolfo. (per Hitler). Així de clares estaven les coses des
del comencament. Malgrat aixb, la voluntat era de jugar el joc del pragmatisme mentre es pogués, sense abandonar ni la feina ni el plantejament crític de lesconesponsalies als diaris.
Els problemes no van fer-se esperar gaire. No n'hi va haver un de

Anicle del periodista Enric Company signat sota el pseudbeim de Rictrrdo Mella. De quan fei ús
dels pseudbnims no era ben bé una opci6 estktica.

definit que decantés la situació, sino més aviat tot un cúmul de petits
problemes que impedien una feina normalitzada. L'abstencionisme del
director unit a la prohibició de temes tabús, els escrits falangistes de
collita propia que Segura col.locava cada cop que tenia ganes d'escriure
-afortunadament pocs-, el desprestigi creixent de la publicació, la baixada de les vendes, i la raonable negació per part de Conipany d'assumir
la responsabilitat editorial d'un peribdic que quan no era reaccionari era
inconsistent, van precipitar la desfeta. Sense deixar de treballar a «La
Voz», el suplement setmanal del .Diario de Barcelona» va fer una dura
crítica de Segura Palomares i dels seus metodes de direcció, denunciant
a més les censures practicades'". Al16 era tant com signar la carta d'acomiadament, que no es va fer esperar. El judici per aquesta causa es va
veure temps després i el van guanyar els treballadors. Jaume Guillamet
(2). E l iet deiiniriu va ser. pero. In pi~blicacióal siipleinent sernianal dels divendres del Briisi de
l'anunci de la preseiitació d'una demanda a Magisiraturii per endarrerilnents en el pagainenr del
sori La veritat és qiie la promesa d'ona llibel-ter iniorinatiua total «respetando la\ leyes iiindainelitales» e , va anar paulatinameni retallanr rnenrre que a les corresponsalies el to ccíric. liriny de disminuir. augmentava. De iet. la presentació d'uiia demanda a Magisrraiiira era iina !nena de provocaciú del que més rard va sncceir.

va explicar el contenciós en el seu Ilibre *La Nova Premsa Catalana..
«La Voz del Llobregatn va continuar durant uns mesos, perb I'escassa
credibilitat que li quedava va fugir amb en Company, en Font i en Vila,
que retornaren a les correspoiisalies tot esperant temps millors.
Dies abans de I'aparició de «La Voz del Llobregatn España y Muntadas van deixar l'alcaldia. Els temps estaven canviant i la duresa repressiva del carlí-falangista era poc útil per a fer front a l'avancada social.
Feia falta una persona més dialogarit, oberta, capa$ de mitigar les protestes sobre la base del dihleg i no pas dels garrots -sistema profundament estimat per I'anterior batlle-. 1 feia falta a més una persona capa$
d'obrir-se a sectors socials de la ciutat susceptibles de jugar I'alternativa
de I'apeizurisnie i de rectificar la política municipal en aspectes claus
com les ordenances d'edificació -la prohibició de construir atics i sobreaties-, la revisió de Plans Parcials com els de Bellvitge, Can Serra
o Sanfeliu, l'erradicació de I'urbanisme vergonyaut i residual -La
Bomba- i l'elaboració d'una política cultural rnés efectiva i menys propagandística. Vicenc Capdevila i Cardona reunia totes les condicions
personals i 13experi6ncia política per fer possiblc I'intemegne local. No
deixaria el carrec fins als inicis de la transició política: uti personatge
amb ambicions futures havia d'apartar-se de I'escena pública per no cremar la imatge. Capdevila seria despres, amb I'UCD, Director General
d'Adniinistració Local i, un cop integrat a CiU, president d'una de les
comissions de traspassos de la Generalitat.
Com a empresari de premsa, sobretot va deixar fer. Ni el projecte
era estrictament el seu, ni el director el seu home de coiifianc;a, ni els
rcdactors els que el1 hagués considerat idonis. La seva actitud va ser la
d'esperar una mort anunciada 'des del mateix inici de la publicació.
Aquella «Voz» era la veu d'un alcalde que ja no ho era, pensada per
uns moments que ja no existien.. .
La necessitat, perb, sí que era ben present per a tothom. 1 més que
per a ningú per als mateixos corresponsals que, abandonat practicament
el treball teatral, aspiraven a una certa professionalització. Quan el volum d'informació va anar creixent i la coordinació de corresponsals s'enfortí, va sorgir la iniciativa de crear un organisme estable, n a i del tot
reeixit, que tenia com a objectius inconfessats convertir-se en una mena
de grup de pressió municipal i de controlador gremialista de les corresponsalies vacants, sempre al servei, aixb sí, dels interessos populars.
D'aquesta manera, el Club de Premsa de I'Hospitalet, va participar en
la constitució de 1'Assemblea Deniocratica de 1'Hospitalet i en tots els
intents d'organitíar una resposta col~lectivalocal i popular al franquisme. Com a precedent remot hi figurava la participació dels aleshores

membres del Grup de Teatre Popular del casino de Santa Eulalia en les
reunions preparatbries per a configurar una delegació de I'Hospitalet a
I'Assemblea de Catalunya, I'any de la seva constitució - 197 1 --i com
a experiencia particular, la decisió col,lectiva dels membres més actius
del Club de Premsa d'incorporar-se personalment a la Iluita social des
de les Associacions de Vei'ns'".
Perb el Club de Premsa no només tenia aquests objeciius, diguemne polítics. L'altre objectiu ben definit era possibilitar una iniciativa autogestionaria de premsa local. La gran majoria dels membres havien estal testimonis de I'eficacia de la coordinació, estíaven fortament cohesionats i fins i tot alguns d'ells tenien experiencies concretes del treball en
comú -el suplement del «Diario de Barcelona. i «La Voz del Llobregatn-. Hi havia voluntat, una experiencia consolidada en el terreny informatiu local, coherencia -si més no, ideolbgica- i interessos professionals ben marcats. Faltava I'element clau: una empresa i bastants diners. Poca cosa si tenim en compte el marc en que es produeix la iniciativa: la transició política, epoca de projectes i.perspectives amplies. Uns
mesos després, la gent parlaria de desencant, perb en aquells moments
la gen1 estava efectivament «encantada» segons l'accepció més ordinaria
del concepte.

1977-1980: ELS SOMNIS 1 LA REALITAT
La idea d'una publicació local, efectivament independent, havia estat madurada pel col~lectiudirigent del Club de Premsa de I'Hospitalet,
des del mateix moment de la configuració d'aquest organisme. La decisió final no va ser, ni molt menys espontania, i es va produir just quan
es considerava que objectivament tot estava a favor. D'una banda s'havia assolit la capacitat suficient per a garantir un bon nivel1 informatiu.
L'equip inicial, encara independent políticament, feia ternps que havia
demostrat una coherencia ideolbgica important, almenys en els mínims
exigibles; el públic potencialment interessat en una publicació popular i
deslligada de qualsevol poder explícit, era ja considerable, tenint en
compte I'arnplitud que havia assolit el moviment ciutada. La imatge de
I'equip impulsor no apareixia lastrada per actituds sectaries o maximalis(3). Una de les iniciatives directamcnt assurnides pel Club de Premsv de I'nospitaier va ser I'organització a la nortra ciritat del Coiigrés de Cultura Catalana. El propbsit va ser oferi a la Coordinadora
d'Associacions de Veins que va assumir-lo. El Congrés de Cultura Catalana a I'Hospitalet, que va
tenir potser un resso inferior al d'alrres innnicipis, signilich iio obstnnt aixb unii possibiliiat d'actualitzar la problemhtica de la ciutat en molts aspecies sota la prospecriva del moviment ciutadh i.
darrera d'aquest, dels panits polítics de I'esquerra.

tes: de senipre, en general, s'havia treballat amb un niínini de rigor que
oferia una deterniinada credibilitat fins i tot per al poder municipal establert. D'altra banda existia un pronuiiciament formal de treballar a
I'Hospitalet i per a enfortir I'autonomia hospitalenca dintre del coritcxt
de la lluita per les llibertats democratiques.
La pan essencial del que havia de ser la redacció del setmanari
-que va ser una de les primeres decisions unanimes- no oferia discussió. Les altres peces s'havien de bastir seguint una determinada estrategia piramidal que anés des de la propietat fins a la Iínia editorial i només
quan tots els elements tinguessin cos. es plantejaria l'aparició. Establert
i assumit aquest esquema, es va comencar el treball. D'entrada, garantir
la propietat col.lectiva de la puhlicació suposava crear una empresa que
tingués un ample suport d'accionistes. Aixb, a més de garantir la dispersió del control, assegurava que ningú interessat es quedaria fora del projecte. L'opció estava entre repartir la propietat entre col~lectiusrnés o
menys organitzats a la ciutat, anib la qual cosa unes quantes accions
d'alt valor eren assumides per grups homogenis. o donar opció individual a tothom marcant unes limitacions determinades per assegurar-ne
una distribució equitativa. En tots dos casos es topava ainb avantatges
i dificultats. Calia veure sobretot, quin dels dos sistemes era el més adequat. En el primer cas els avantatges eren clars: posant d'acord uns
quants grups disposats, s'assegurava una certa independencia de la publicació sobre la base del manteniment de I'equilibri accionarial. A més,
en poc temps es podia reunir el capital necessari. Les dificultats eren
també evidents; ni els grups tenien massa diners per apostar a un projecte
que encara era incert, ni els equilibris podien garantir-se excessivament
perque determinats acords interiors podien decantar rapidament la propietat de I'ernpresa. En el segon cas les coses eren encara més complexes
pero I'opció tenia, en canvi, importants virtuts. La principal, el fet que
si es posaven líniits d'adquisició ningú no podria asegurar-se totalment
el control i d'altra banda els Iímits, si eren suficientment assequibles,
garantien una atomització de I'accionariat i Ibgicament una popularització de I'empresa, capa$ de respondre fidelment als anhels d'independeneia. 1 una altra cosa important: com més propietaris, més lectors potenc i a l ~ .Els problemes rnés greus d'aquesta opció eren els derivats de la
lentitud en aconseguir els accionistes necessaris per a obtenir un cabal
mínim per a comencar.
Tothom va coincidir, pero, que I'important era evitar problemes
com els patits a aLa Voz del Llobregat». Un repartinient de I'accionariat
es considerava la pedra de toc de la independencia i, si aixb suposava
més feina, aquesta s'assumiria com a mal menor. La gent del Club de

Premsa eren o volien ser periodistes -almenys en primer terme- i calia
Ibgicainent buscar algú que s'atrevis a constituir un Consell d'Administració, a fer els trhmits jurídics peitinents per a crear I'empresa i després,
a fer d'empresaris. La idea que es tenia d'una empresa periodística assenyalava en primer terme que havia de ser formada per gent socialment
solvent i així es va anar a buscar professionals de confianqa capaqos de
donar una imatge de serietat. Després de moltes reunions, hores de discussió del projecte i superació d'entrebancs de tot tipus, es va aconseguir
tramitar una societat anonima: «Cornunicació Ciutadana, S.A.», bastir
un consell d'administració format per un economista a sou d'una entitat
financera i memhre actiu d'una Associació de Ve'ins, que va resultar
elegir president, un diplomat empresarial militant aleshores del PSUC,
un aparellador de Pubilla Cases antic mernbre del Grup de Teatre Popular, un dissenyador provinent del mateix grup de teatre i veí del barri
de Sant Josep, un botiguer de la Florida i dos cornponents del Club de
Premsa, Enric Company i Jesús Vila, que a més eren membres juntament amb altres dos corresponsals de la darrera fornada, Milagros Pérez
i Merce Conesa, d'un Consell de Fundadors, del qual formaven igualment part altres membres del consell d'administració. L'adreca social
de I'entitat jurídica era la casa del president del consell, mentre que la
redacció s'instal.laria en un local minúscul, cedit al carrer Xipreret al
bell mig del barri antic de I'Hospitalet.
D'accionistes se n'aconseguiren tres-cents després d'innombrables
reunions personals i col~lectivesper a vendre participacions. L'acció només tenia un valor provisional: 5.000 pessetes, cosa que suposava un
capital, que havia d'ampliar-se amb noves recaptes, d'un milió i mig de
pessetes totalrnent desembossat. Escollit el consell, reunida una part de
I'accionariat i estructurada la redacció sobre la base dels membres més
antics del Club de Premsa -que eren els únics accionistes que podien
subscriure dues accions (i havien de fer-ho)- només feia falta escollirne el director, l'editora i la gerencia. L'acord per a l'editora va ser senzill: la més barata; i el de la gerencia també: una persona que no cobrés
com a gerent sinó que se sentís personalment interessada pel projecte.
Escollir-ne el director, subdirector i un organ de prestigi, el Consell Assesor, ja va ser més complicat.
Aquest procés, explieat aquí en poques ratlles, va ser prou complex
com perque I'equip promotor es desgastés forca amb I'intent. D'una lentitud exasperant, semblava que mai no se sortiria al carrer. Tot i aixb,
la cosa va ser relativanlent breu si es té en compte que des de les primeres discussions fins que va apareixer ~L'Estacan-que aquest és el nom
que finalment prengué el setmanari després de remenar rnoltes opcions-

gairebé no van passar més de vint mesos. En I'interludi van succeir pero
coses forca importants. D'una banda, el relleu en I'alcaldia. En plena
transició a la democracia, Capdevila va abandonar practicament l'ajuntanleiit i la sensació de proviriniialitat que van haver d'arrossegar els
regidors que es quedaren, el nou alcalde Joan Perelló el qui més, esperona fortament els partits polítics que practicament van abocar-se a una
tasca de demolició que comportava I'acumulació d'esforqos i la preparació d'alternatives, qüestions aquestes infinitament més atractives per als
militants -i per als expcctants- que la feina de resistencia immediatament anterior.
D'altra banda, la celeritat amb que es produeixen els esdeveniments
i l'empenta que poiien els processos socials obligueti rapidan~enta una
definició política i sobretot en aquells que, al llarg dels darrers anys,
han portat a terme una acció continuada de suport a l'ideari democritic
sota I'empremta del progrés social. Molts companys de viatge ES converteixen de sobte en militants dels partits i en tnolts casos precisarnent
dels partits que han demostrat niés activitat en l'epoca passada. Un percentatge important de la gent del Club de Premsa es confesscn un bon
dia la seva secreta militancia, que es fara definitivament palesa quan la
legalirat ho permeti. Aquesta situació és tan aclaparadora que, quan
«L'Estaca» surt al carrer -i no abans-, sis dels set membres del Consell d'Administraci6 sóri membres del mateix partit. Comparteixen
també la inateixa militancia el gerent i el distribuidor, tres dels cinc caps
de secció i tres dels quinze membres del Consell Assessor -altres tres
són també persones molt próximes.
Finalment el procés acaba de complicar-se quan 1'Enric Company,
anima~iiidiscutiblede la iniciativa, s'incorpora a treballar com a redactor
al diari «Tele/eXpress». Justament d'aquest diari vindran el director i el
subdirector de la nova publicació: Lluís Bassets i Xavier Barbé.
El 13 d'abril de 1978, amb dotze hores de retard sobre I'horari de
sortida a causa d'una premonitbria vaga d'arts grafiques, surt al carrer
<<L'Estaca».Bona part dels sectors populars que li han donat suport cconomic i moral hi són presents. El marc és el mateix on el Club de Premsa
de I'Hospitalet ha tingut les seves millors nits, o» han sorgit bona part
de les iniciatives"': 1'Aula de Cultura de la Florida. El primer número
(3). Una de ler iniciarivcs directanien1 assomides pel Club de Preiiisa de I'HospitaIer va ser l'orgdnització a la nobtra ciritai del Congrés de Cultura Catalana. El propbiit va ser ofsrt a ia Coordinadora
d'Associacion~de Ve'ins que va nssumir-lo. El Congrés de Culrura Catalana a l'tlospitalet. que va
tenir potier rin ressb inferior al d'altres municipis. ~ipnifickno obstant aix6 rinn possihilitat d'actualitrai la probleii,htica de la ciutat en molis aspscts, sota la prospectiva del inovimcnt ciriradh i.
darrera d'aqueat. dels partiis polítics de i'esquer~i.

gairebé queda exhaurit. Les nits abans, empresa i redactors han estat
enganxant cartells de promoció per tota la ciutat, han gravat un audiovisual i unes falques megafbniques. Sera tot I'esforc de promoció en la
seva curta vida. EIs números aniran sortint i les vendes, després de I'esperada expectació, disminuiran paulatinament. El producte, pero, és bo,
esta ben fet i se li suposa un interes potencial per al lector mig d'aquesta
ciutat. Malgrat aixo, la publicitat no arriba i les despeses són imparables.
Els redactors deixen de cobrar d'immediat i el seu interes ininva a poc
a poc. En un últim esforc desesperat i voluntarista, alguns redactors, en
acabar la feina a la redacció agafen un plec de diaris sota el brac i van
a vendre'ls pels carrers i a les estacions del metro. Els redactors acusen
I'empresa de manca d'iniciatives i I'empresa els redactors de fer un producte poc atractiu. Entre la propia redacció creixen les suspicacies i les
aeusacions. Aviat els problemes estrictament professionals derivaran cap
a problemes de relació interpersonal, producte d'una irreversible situació
d'impotencia davant I'autentica realitat: «L'Estaca» es mor. Allo pel que
tant havien lluitat els corresponsals d'aquest poble al llarg aproximadament de quinze anys, ha durat quinze setmanes. El ve11 soinni es dilueix
en I'eterna claror de la realitat.
Mai no es va poder fer un bala~icdel que havia estat aquel1 procés.
Amb la mort de «L'Estaca» s'enterraven també moltes relacions personals, amistats d'anys, desigs col~lectius,voluntats de lluita pera fer una
premsa independent i municipal, al servei d'una llibertat concreta: la
d'informar els ciutadans de 1'Hospitalet i, configurant opinió, vertebrar
la ciutat, mantenir I'autonomia i afavorir el redrecament.
Després de «L'Estaca» han existit altres veus i després d'aquestes
n'existiran també d'altres, pero l'experiencia de «L'Estaca» sera per
sempre un punt d'inflexió en la historia de la premsa d'aquesta ciutat i
qui sap també si de Catalunya. Caldra pensar que «L'Estaca» va fracassar per errors que mai més no es poden cometre: una empresa que ni
tenia vocació ni possibilitats de ser-ho, una base accionarial que garantia
I'equilibri de la propietat, pero que, en ser pobra -num&ricament i financerament- impedia la necessaria estabilitat economica i condemnava el projecte a una mort segura per inanieió. Una redacció obligada
a superar-se qualitativament número rera número per a interessar els lectors, amb la seguretat d'estar fent una feina militant sense possibilitats
de ser remunerada, i aixo, despres de massa anys de realitzar aquesta
mateixa feina militant als diaris de Barcelona per uns sous de miseria
-i en molts casos traballant a més en altres feines per a poder-se mantenir mínimament-. Una distribució també militant, i una gerencia incapa$ d'exercir com a tal, davant de I'evidencia de la manea absoluta

L9Homtalet,m hueso
1 -

Narcís Seva, primer conseller que
~ i s ael barro de Bellb~itge

...-......;ionsles
entre Pubiiia

Florida, Can
Sant Josep
PTirner exernplar del serrnanari I'prrricn: tota una fila en la histhria recen1 de la prernsa local.

d'estructura empresarial. Un projecte que no comptava amb cap agent
publicitari. amb cap perspectiva de noves captacions més enlli de les
que es gestionaven des de la propia gerencia. Sense promotors. .sense
subscriptors. sense col.lectius dinamitzadors i entusiastes.
1. en el que encara és més greu. sense una Iínia editorial definida.

El cas de la direcció de la revista és paradigmitic a I'efecte. Entre les
moltes discussions que van precedir I'intent, la de la direcció va ser una
de les més importants. Als membres tnés antics del Club de Premsa els
semblava que el director de la nova revista havia de ser una persona
que conegués molt I'Hospitalet, que tingués una Ilarga experiencia en
premsa local i que comptés amb el suport de la redacció. De fet s'estava
dissenyant el cimec per a la persona que millor podia exercir-lo: I'Enric
Company. Aquest es va negar de totes totes i en el seu lloc va proposar
en Lluís Bassets, un rcconegut professional que, com era previsible, només visitaria la redacció per a fer l'editorial del primer número. El factor
prestigi, contra el qual es pronunciava una part significativa del col.lectiu iniciador, va reeixir en aquest cas i en el del consell assessor i va
enrarir sobtadament l'ambient. La discussió d'aspectes menors com el
format de la revista, els continguts d'editorials, la política de sol,licitud
de col~laboracionsi tribunes, no van contribuir gens a fomentar el consens. Un consens necessari tenint en compte les condicions de treball
que es preveien. De fet, mai no va existir un acord consistent i uninime
sobre la Iínia editorial a seguir. L'absentisme del director -una vegada
més-, I'absencia continuada d'en Company a qui la seva feina al «Tele/
eXpress» el retenia més del que hagués estat aconsellable i una creixent
insatisfacció per la feina realitzada, impedirien La superació de tots els
altres problemes que s'abocaven sobre la redacció. Si a aixo hi afegim
una certa febre militant que per la mateixa epoca van sentir alguns membres destacats del projecte, obstaculitzant les atencions necessiries,
construirem un quadre poc edificant, el desenllac del qual no hagués
hagut de sorprendre ningú.
L'enterranient formal de «L'Estaca» va produir-se en una tensa reunió del consell assesor, esgotades totes les alternatives possibles a I'entorn de les quals s'havia treballat iutensament les darreres setmanes. En
aquella mateixa reunió. un altre membre destacat del projecte anuncia,
amb un cert to de desafiament, la superació de la crisi impulsant una
nova revista en un futur més o menys proxim. La nova revista es va fer
esperar i va tenir menys vida encara que «L'Estaca». Es tractava de «Papers de Ciutat*, com diu la Bibliografia editada I'aiiy 85 pel Centre
d'Estudis de I'Hospitalet, d'un intent de premsa local especialitzada sobre *temes culturals i polítics -en un sentit aniple tractats des d'una
bptica d'esquerres». Van sortir només quatre números, dos d'ells dobles
de format clissic i 60 pagines, editats pel Club de Premsa de I'Hospitalet
novament, quan aquest organisme era ja una lleu ombra del que havia
estat. De fet, es va ressuscitar el nom per a donar cobertura legal al que
era simplement un intent ben insostenible d'un tipus de premsa, malgrat
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tot, forc;a original. Una premsa que, topant amb els mateixos inconvenients de moltes altres aventures, gaudia aixo sí, d'una línia editorial
ben precisa i d'un públic reduit i interessat, premsa declaradament d'esquerra, temes amplis i especialitzats, marc de debat i de pol&mica,etc.
Al marge d'aquesta iniciativa, fins a I'any 80 només van sortir uns
quants números d'un succedani de butlletí municipal rnés ensopit i tan
oficialista com els que apareixien durant el franquisme. Era el primer
producte comunicacional del nou ajuntament democrhtic sortit de les
eleccions municipals d'abril del 79. El dia de Sant Jordi d'aquell any,
tres després de la presa de possessió del nou consistori, les despulles
del Club de Prenisa van treure un exemplar del quc havia de ser una
col.lecció: ~QuadernsMonografics», rememorant la historica jornada.
Primer i últim intent buscant una fórmula magica per sobreviure al
marge del poder municipal, cada dia més aclaparador.
Mentrestant, la crisi de la premsa barcelonina no havia fet més que
comentar. A finals de I'any 77, I'empresa del «Diario de Barcelona»
acomiada un nombre massiu de redactors com a conseqü&ncia de les
iluites que van tenir lloc nlesos enrera. Havia comencat, com diu Josep
Maria Huertas, «la defenestració del periodista progre., la purga siste-

matica dels antics militants del Grup de Periodistes Dernocritics, previament utilitzats pels amos dels diaris per a vendre rnés, perb irnmediatament represaliats quan la situació política s'estabilitza i s'ha de posar
-torno a citar Huertas- «ordre a cada casan. El Brusi mai més no
aixecara cap fins que, després de la compra durant un breu temps per
part d'un grup ultra, i una experiencia autogestionaria, acabara tancatit
I'any 84. Quelcom de semblant passa amb el grup Mundo a les darreries
dels 80. Desapareix «Mundo Diario», «Tele/eXpress» i ~CatalunyaExpresa i com a unica contrapartida apareix *El Periódico», i una mica
abans l'«Avui».
Aquest trasbals i I'esmentat del setmanari local, provoquen en les
corresponsalies tradicionals forts canvis de persones i de formes de treball. Es perd la coordinació i el control de corresponsalies i fins i tot,
d'acord amb els nous ternps; també el to crític, sobretot després de la
constitució de l'ajuntament democratic. Només en un sol cas, el de
«Mundo Diario» mentre dura, les informacions posen el 'di5 a la ferida
del nou poder municipal i les primeres irregularitats, els prirners mulladers, troben ressb en aquelles pagines. Aixb li costara al corresponsal
de torn represalies municipals, pressions sobre la direcció del diari i un
procés judicial de I'ajuntament en el breu espai de tetnps que va de
I'abril del 79 a primers del 80. Els temps, pero, ja han canviat. No hi
ha ressb, ni suport social, ni tan sols professional. Cal situar novament
la premsa al seu lloc després d'haver estat instrumentada, sense escrúpols de cap mena, durant una bona colla d'anys. Es crida, ara sí, al
periodisme objectiu, professionalista, sense interpretacions, titllant de
maniqueista un periodisme d'intervenció, d'analisi de les causes' de defensa de la llibertat d'expressió, formalment reconeguda perb virtualment oblidada, quan no vulnerada, per la inercia de la prepotencia. Una
prepotencia que torna a ser un perill per a la premsa i , sent un perill
per a la premsa, és un perill per a la societat en el seu conjunt. Hi ha
hagut massa sovint la temptació de fer callar les veus dissonants al Ilag
de la historia. Han estat errors de justificació complexa a I'entorn dels
quals cal I'acceptació pcrb no I'oblit.
Voldria acabar aquestes notes amb dues cites recents de periodistes
que han sentit la repressió per exercir les seves funcions professionals i
que il-lustren alguns dels perills que encara sotgen el món de la premsa:
«...a Catalunya hom ha observat amb preocupació unes característiques,
poc engrescadores, malgrat totes les excepcions que es vulgui: Manteniment d'un periodisme pla, "xato", poc interpretatiu, a que ha contributt
una dolenta digestió del fet que el periodisme havia de ser només informatiu, sense barreges d'opinió. Aquesta tendencia, accentuada en els

anys vuitanta, ha promogut un periodisme que rara vegada explica les
claus dels fets a Catalunya, i així s'han donat casos d'informacions de
fets passats aquí, apareguts a la premsa de Madrid, que després s'han
seguit en els ~nitjanscatalans per la seva innegable import2ncia.n Josep
M. Huertas'".
L'altra cita és de Manuel Vhzquez Montalban a proposit d'un article
parlant de la revista «El Tempsn: «El Temps es una revista muy crítica
del poder valenciano -es posible que incluso obsesivamente crítica del
poder valenciano- y ha visto cómo ese poder le retiraba toda la pnblicidad institucional para rendirla por hambre. Se trata de un caso de apropiación indebida de fondos públicos destinados a conservar la pluralidad
informativa social, que deberían estar destinados a hacer posible una comunicación democrática.
Que un partido atacado se revuelva mediatizando fondos institucionales, es decir públicos, para asfixiar a la publicación crítica quiere decir
que no tiene buenos pensamientos democráticos y que se deja llevar por
un primitivismo partidario difícil de entender en unos muchachos que
leían a Camus, Malraux, Merleau-Ponty, etcétera, cuando eran adolescentes sensibles al reclamo de la moral de la historia. Los partidos atacados tienen todos los derechos a defenderse menos uno: utilizar la presión institucional para asfixiar a quien les ataca, y mucho más cuando
está en juego ese frágil sistema ecológico de la pluralidad informativa
española, arrasada por las leyes del mercado y por la desfachatez repetida de los medios estatales zafiamente convenidos en medios gubernamentales.
;Peligroso tiempo decantado a la uniformidad el que vivimos! Del
tiempo de la uniformidad pasaríamos muy fácilmente al tiempo del silencio, >>lS'
Res del que expresen totes dues cites no queda gens lluny de la
nostra realitat més immediata. L'Hospitalet és part del món i massa vegades l'han posat on I'espatlla es difumina.

(4). P:lrr de la intervenció de Josep Mariv Hiierrai a les Jorn~idersobre Mitjans de Comunicaci6 i
Políiicu que va organitzar el PSC (PSC-PSOE). la dariera sermana de novembii- de 1985. Reproduit
a "Anndls del Periodisme Catalb OctubreIDesernbre 1985. Asiociació de la Pfernsa de Barcelona.
N " 5.
(5). Anicle de Maniiel V,lzquez Monralban publicar a la dairera pagina del diari .<El País>.edició
de Barcelona del dio,arrr 20 de maig de 1986.

