
Destino, del paper de color pa de 
racionament al paper couché



El Destino de Burgos (1937-1939)

Origen en guerra

• Delegació de Premsa i Propaganda de la 
Territorial de Catalunya-Falange Espanyola

• Catalans de Burgos (Joan M. Thomàs): José Ribas 
Seva, Xavier de Salas, Pepe Batlló, Josep Maria 
Fontana o Carles Trías, Martí de Riquer, Ignasi 
Agustí, Josep Vergés…

• Destino: punt de trobada, de comunicació i de 
reivindicació d’espanyolitat per part dels catalans 
de Burgos

• José Antonio Primo de Rivera: “España es una 
unidad de destino en lo universal”





L’erm de la primera postguerra

-Confiscacions

-Destrucció de materials 

d’impremta

-Racionaments (llum, paper…)

-Llei de Premsa i Propaganda 

de 1938

-Censura prèvia

-Nomenament dels directors

-Sindicat vertical de periodistes

1936 = 19 diaris

1939 = 4



Destino a Barcelona 

Josep Vergés i el seu projecte

• 1939-1975

• Agustí - Vergés(Pla) – Teixidor - Luján





40 anys, grans canvis



Ignasi Agustí

• 1913-1974
• Poeta, novel·lista i 

periodista 



Augment de la qualitat 
del setmanari a Burgos

Pere Pruna





Josep Vergés

1910-2001; editor



Joan Teixidor
• 1913-1992
• Poeta, editor, crític literari i 

d’art



Josep Pla

• 1897-1981
• Forta ascendència sobre Vergés (Correspondència)



• 1922-1995
• Escritor, periodista, 

afeccionat a la 
tauromàquia i gran 
gastrònom







Col·laboradors



• Models: revistes il·lustrades del 

XIX (Arte y Letras) i de preguerra 

(Mirador)

• Varietat temàtica

• Ampliar el sector de públic lector 

(burgesia barcelonina)

• Pes de la secció cultural: 

literatura, art, filosofia, teatre, 

cinema, música…









• 1939-1945: germanòfil, proper a 
l’ortodòxia franquista

• 1945: progressiu apropament a 
Europa; valors propis del liberalisme; 
s’allunya tan com pot de les voluntats 
del règim

Evolució 

política









Un projecte triangular

• Segon vèrtex: 1939, 
Teixidor y Vergés funden 
Ediciones Destino; 1942 
neix la col·lecció “Áncora y 
Delfín”; 1946, funden 
l’editorial Àncora de llibres 
en català.

• Tercer vèrtex: 1944: Premi 
Eugenio Nadal de novel·la; 
1968: Premi Josep Pla de 
novel·la.



Áncora y Delfín





Premi Nadal
Antecedent: Premi Crexells - Ateneu 
Barcelonès.

Novel·la inèdita > estratègia editorial.

Progressiva ritualització de l'entrega del 
premi > Sociabilitat literària







el jurat



Destino, 1975



Moltes gràcies!

blancaripoll@ub.edu

mailto:blancaripoll@ub.edu

