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a condició d'hist.oriadors de
Santiago Sobrcqués i Joan
Regla es complementa amb una
altra que també teñen en cornil:
la de divulgadors de la historia a les pagines de la premsa. En el cas de Sobrequés, la coldaboració periodística va sovint mes enllá deis temes histories per
abastar tota mena de qüestions. Com a
fruit d'aquesta bona entensa amb els
mitjans de comunicació, Sohrequcs i
Regla coincideixen igualmenr en la seva
dedicació personal, afectiva i efectiva, a
la trajectoria del setmanari gironí
Presencia.
Sobrequés, coMaborador de premsa
Sobrequés enccta les seves coMaboraciom periodístiques l'any 1931, amb un
article a la revista Avangadn. sobre l'l de
maig a Barcelona, pocs dies després de
Tadveniment de la Repi'iblica. L'any 1934,
publica el sen primer article periodístic de
tema historie, dedieat ais darrers temps
deis jueus giroains, i aparegut al suplement literari del diari LAutonomista.
L'any 1936, a la revista VÍCÜJTS, impulsada
per un grup de gironins com ell mateix, hi
publica un altre treball historie sobre les
temptative-s de formació d'un estat piriiienc. L'any 1946, després del Ilarg parentesi de la guerra i de la postguerra, participa en la fundacio de l'Institut d'Estudis
Gironins i de la seva revista Anales, on
reprén la publicació de treballs d'historia,

que continuara durant tnolts anys. L'any ¡
1955, s'incorpora des del primer número a
la llista de coMaboradors d'aquesta Revista
de Girona, amb un article sobre el llinatge
deis Requesens, i hi mantindrá una participació intermitenr fins al 1973.
Durant els millors anys del setmanari Destino, Sobrequés hi publica treballs
histories entre els quals destaca el dedi'
cat l'any 1965 a Girona i els seus setges
de 1808 i 1809, punt d'inflexió notable
en la valoració de la figura del general
Áivarez de Castro enfront de la que ha
estat habitual fins a aquell moment,
Pea'), a mes, exerceix durant im temps la
corresponsalía de la revista a Girona,
amb agudes cróniques sobre qüestions
d'actualitat ciutadana signados amb el
pseudonim de Santisó.
Les «Observaciones
de un observador»
Parahlelament, l'any 1967, essent
encara director de l'Institut, decideix escriure sobre temes mes directament politics al setmanari Presencia. L'oferiment
deis seus articles el formula el 16 de setembre per mitjá d'aquesta carta ádrelada al director:
«Tine el gust d'adjuntar-li per a
Presencia aqüestes "Observaciones de un
observador" que un professor de l'Institut voldria escriure amb certa regularitat, sota aquest tito! o el que li sembles
mes adient. Fins que aquest professor no

Nota de Sobrequés al director de Presencia durant la gestado del número monográfic
dedieat a Vicens Vives (marg de 1970).
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hagi rceixir que li sigui acceptada la dimissió (J'un ait carree directiii que té
sol-licitada des de fa dos aays, desitjaria
conservar rigorosament l'anonimat sota
el nom de J. Bermiídez Ruiz. La seva
identitat, que naturalmenr li
revelaré de paraula (n hé em i*
;
pot telefonar), hauria de que
dar entre vosté i Tintciessat.,
Jo ara estic d'exámens i no
tinc temps de visitar-lu, pero
_^^-¿.
a les hores de diñar i sopí
podríem parlar per telefon {
és que no ens veiem casual
ment peí carrer ahans, essen^j
Girona tan perita)».

de los que preocupan al pctiodista español, sujeto a otra cla,se de angustia, incertidumbre y sorpresa de las que son corrientes en el periodismo universal. ¿Pasará
esto? Y si pasa, ¿qué problemas podrá aca-
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J. Rui2 Bermúdez era un
antic professor de Tlnstitut
de Girona. Ara, el scu direc-í
tor comenta a escriure
el nom de J. Bermúdez Ruiz-íEl títol de la secció esdevé^.
popular a les pagines de la re^
vista i, "essent Girona tan
petita», aviat es desvetüa e!:-j
secret de la personalitat
l'autor, Les .seves notes, seivi'
pre en la frontera de la per
missivitat del moment, com-_J
pleixen una funció semblan^
a les «Noticias con acento»
que fa famoses a Destino eh
professor Manuel Jiménez d ^
Parga. Son notes hreus, escrites en un castella docte i s o l e f l ^ ^ i P f
vessat sovint per una incisiva tronia. En
publica un total de vint-i-dues, a vegades agrupades i a vegadas soltes, dedicades a I'acttialitat del país i del món, i algunas resten incdites a causa de Pautocensura que el setmanari es veu obligar a
practicar. En aquest sentir resulta espLcialment tevelador un rext de 1968. tstulat "En el peligro está el placer» —no
publicar fins al 1974—- i que és una lúci'
da aproximació ais problemes d'expressió que eren tipies de l'época i que
Presencia patia tan de prop:
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Un «incondicional amic»

Cana de R.'i^'íí'i ííí Jir,\ii'i ,1c Pn-sencia
(ociidne de ¡9l.-)7).

La participado de Sobrequés
a Presencia és niolt intensa. Fotma
patt de la Junta de Fundadors del
setmanari. Té c ira directa de l'extraordinari que i'any 1970 es dedica a Vicens Vives. També hi pu* blica altres arricies i algunes notes
•" sease signatuta. Les «Observaciones», en canvi. han de ser inteí^fnpudes. En una carta de 13 de maig de
1969, Sobrequés diu al director:

"Esperant que algún día pugui reprendre la meva coMaboració (aixó va
En ei número de Presencia dedicat
Iligat amb la direcció de l'Institut; hom
a Vicens Vives van caincidir-hi
em va fer certes ináicacions), em repeteicom a col-i¿ihoradors Sohrequés i Regla.
xü com sempre vostre i de Presencia incondicional amic»,
Quan s'aguditzen les dificultats del setmanari amb PAdministració, no falta mai
ais seus responsables reneoratjament de
Sobrequés, reforjar mes d'una vegada amb
la parricipació directa i la gestió petsonal.
En una carta de 14 d'abril de 1970, diu;
«Presencia manté l'interés, mdgré tout.
No US desanimen, Com sempre vostre'>.
En una lletta anteriot, del mes de
marg, escrivia:
«Suposo que Presencia segueix sense
mes dificultats. En Manuel Bonmatí
podrá estar ttanquil duranr el seu safari
(potser els lleons li portaran a la memoria el diáleg-monóleg amb el Sr. Fernández Sordo)».

«El periodista —-segiln un informe de
la UNESCO sacado recientemente a colación por nuestro director^— vive entic la
incertidumbre y lo inesperado, siendo las
principales causas la angustia permanente
a consecuencia de los muchos problemas a
que tiene que hacer frente. Quien escribió
estas palabras no se refería, claro está, a
nuestro país. Estos ptoblemas del periodista de la UNESCO etan de distinta índole
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rrear al director.' ¿No habrá secuestro,
multa denuncia, etc.? He aquí un juego
apasionante al que se enttega de continuo
nuestro periodismo: LIR juego no exento de
emoción y de suspense. El día que desaparezca este embite a lo desconocido, el día en que se pueda decir
todo libremente, acaso el perio/^'.
^^ dismo español habrá perdido
'' mucho de su emoción y el periodista mucho de su astucia para
/r •^-^-hacer leer entre letras, para hacer
entender, además o a pesar de lo
que se dice, lo que se quiere decir,
y escapar a las tmmpas que le acechan. A lo mejor pierde entonces
calidad nuestro periodismo, y debemos estar agradecidos a nuestro
régimen de prensa como motor
del aguzamienu) del ingenio y del
desarrollo mental del angustiado
periodista ibérico».
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Aqutst senyor Fernández Sordo era el
director general de Premsa, que havia cridat al seu despatx de Madrid Manuel Bonmatí i l'autor d'aquesta ratUes
-editor i director, respectivament,
de la revista-, indignat peí caire,
que prenia la publicació. La gi
d'aigua que havia fet vessar el
era la publicació d'una instárK:
presentada al Govern Civil
destacats gironins en petici'
d'amnistia per ais delicies sindi'
cals i laboráis. I el primer sign;
de l'escrit era justament Santi;
Sobrequés. Tot plegat havia o
mocionat les autoritats locáis i
ressó havia arribar a les a
instáncies.
El 28 de gener de 1971,
professor Sobrequés torna a
criare al director de Presénci
per ferdi saber que ha pogut e
frontar-se ais reiterats intents
l'autoritat civil d'allunyar-lo
la ciutat i de les comarques gw
nines. Ben al conrrari, hav,
pogut refermar els seus lia
amb un nou Üigam académic.
comunica, dones, que ha ph
possessíó de la cátedra d'Hisí
ria Medieval d'Espanya a 1
Universitat Autónoma de Bar
amb assignació expressa al Coldegi Universitari de Girona i s'ofereix oficialment «al servei de la informació, o qualsevol altre, d'aquesta revista Presencia
tan genu'f'nament i amb tan remarcable
esperit d'independéncia representativa
de la seva ciutat». Pero afegeix a la carta
una targeta personal autógrafa, encara
mes expressiva:
«Aquesta carta no és per publicar,
sino per donar fe hisrorica de "presencia".
També perqué, en el cas que se'n fes algún
esment, certes persones tinguin el disgust
de saber que no es desempalagaran pas
tan fácilment, ara per ara, de la meva
incomoda o incordiant "presencia", recob
lada ara en una base mes solida i per a
ells, afortunadament, menys accessible».
Aqüestes «certes persones» tenien
un capdavanter indiscutible; ei governador civil Victorino Anguera Samsó, sota
el mandat del qual Presencia va ser canceMada peí Consell de Ministres.
Aquest mateix governador, que maldava
per foragitar Sobrequés de Girona, és ei
que, com s'explica en un altre treball
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d'aquest dossier, va fer impossible que el
professor Regla fos el primer director del
CoMegi Universitari gironí.

Observaciones de un ¡ibservador (í 967)

El descobriment de Regla
També Joan Regla va fer divulgado
histórica, com Sí)brequés, en múltiples
coMaboracions a Destino, La Vanguardia,
Serra d'Or i altres publicacioas, entre les
quals cal destacar aquesta Revista de Girona, per a la qual va escriure l'any 1959 un
arricie sobre l'actuació del representant gironí a la Junta Superior del Principar durant la guerra de la Independencia. En el
número que Desuno va dedicar a aquesta
guerra, el 13 de novembre de 1965, i en el
qual Sobrequés escriví l'esmentat arricie
sobre els setges gironins i Alvarez de Castro, Regla hi oferia un Uarg treball sobre
l'Espanyade 1808 a 1814Aquf voldríem comentar, sobretot, la
seva relació amb Presencia. Regla deseobreix el setmanari l'any 1967, perqué s'hi
publica una recensió del seu liibre Com'
prcndre el món. En una carta del 10 de juliol al seu director, parla d'aquesta «revis-

ta que desconeixia -encara que no ho
sembli, Valencia está molt lluny- i que
m'ha agradar moltíssim». En rep alguns
números d'obsequl a partir
d'aquell moment i un mes després, ei 8 d'agost, toma a escriure:
«Cree que una obra com la
. de vostés I'hem d'ajudar rots els
;í gironins. Li agrairé, dones, que
í. passi una nota a l'Administra; ció, i em consideri com a un
'•¿ subscriptor mes de la revisra».
"
El 20 d'ocrubre del mateix
; any, en una nova carta, Regla
insisteix: «M'agrada Presencia
: peí to que adopta envers els dife; rents problemes». El 5 de maig
- de 1968, escriu: «He de confes£ sar-li que, des de fa temps, sóc
£ especialment sensible a les coses
' que m'arriben de Girona». El 26
f d'abril de 1970, tramet l'article
; redactat expressament per al nú' mero que, preparar per Sobre: qués, es dedica a Vicens Vives, i
»,que després ell mateix destacará
•':; elogiosament en coldaboracions
' seves a La Vanguardia i a Destino.
L'última carta de Joan Regla a
Presencia és del 26 de gener de
1972. Parla del seu possihle trasllat a Barcelona i afegeix: «Quant al Centn de Girona, no he volgut saber-ne res
fins que arribi el meu nomenament de director». Aquest nomenament no arribará
mai, i el fet omplirá d'amargor els últims
dies de la seva vida. Ell havia posat tota la
ibiusió en el carree, tal com es desprén de
la seva carta: «Si cree que la meva actuado pot ser útil, no vaciMaré en acceptar»,

Units en la fidelitat
D'aquesta manera, els historiadors
Sobrequés i Regia, semblants per la seva
dedicado a les tasques periodístiques, es
troben especialment units en Taféete i la
fidelitat a la revista que en aquell moment historie connecta substancialment
amb les seves inquietuds polítiques i cíviques. De la seva companyia i del seu
ajut, l'autor d'aquest arricie en conserva
mostres inoblidables i en guarda records
personáis carregats de nostalgia i, sobretot, de gratitud.
Narcís-Jordi Aragó
és periodista.
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