
Ara fa uns mesos, a finals d’octubre de l’any passat, celebràvem al mas Pla de Llofriu la 

creació de la Càtedra Josep Pla, constituïda, amb una evident convergència d’objectius i 

interessos, per la Universitat de Girona, el Grup 62 i la Fundació Josep Pla.  

 

Aquest paraigua institucional i acadèmic ens ha permès consolidar i ampliar projectes en 

col·laboració amb l’Institut de Llengua i Cultura Catalana i el Departament de Filologia i 

Comunicació de la Universitat de Girona i més concretament amb el  seu Grup de Recerca de 

Literatura Contemporània que actualment treballa en el projecte d’investigació “El naixement de 

l’escriptor-periodista a Catalunya (1909-1936)”. 

 

L’exposició que relatem en aquest catàleg s’emmarca en el conjunt de la recerca duta a 

terme en aquest projecte d’investigació i s’afegeix a d’altres treballs de rescat i reconeixement 

d’un món cultural i professional fins fa poc molt desconegut i per tant gens reivindicat. D’un 

temps ençà, mica en mica es va posant de relleu la gran transcendència que podia haver tingut 

l’obra dels escriptors-periodistes d’entreguerres si la seva aportació com a comentaristes de 

l’actualitat política, social, cultural i literària no s’hagués estroncat i hagués desaparegut sense 

deixar rastre sota el pes implacable de la guerra civil i la dictadura franquista. 

 

Els autors de les comarques gironines que hem volgut recuperar, Claudi Ametlla, Manuel 

Brunet, Jaume Gascon, Emili Vigo i Agustí Cabruja, no van tenir ni la trajectòria ni la dimensió 

d’altres personalitats del periodisme català com Eugeni Xammar, Gaziel o Josep Pla, sota 

l’ombra dels quals van treballar, però formaven part de la generació coetània en l’experiència que 

va modernitzar el periodisme a Catalunya en aquells anys decisius. 

 

Desitgem que amb la lectura d’aquest catàleg i de la documentació que us oferim en 

l’exposició el nostre esforç servirà per salvar de l’oblit els cronistes d’una època. Agraïm a les 

institucions públiques i privades que ho han fet possible, així com, i molt especialment, les 

facilitats que ens han donat les famílies per a la consulta dels seus arxius. 
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