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L'Any Xammar culmina amb una
exposició al Palau Robert
La mostra fa un recorregut biogra?fic i periodi?stic per deu fets histo?rics de la
histo?ria, entre els anys 1914 i 1945, a trave?s dels articles que va escriure el
periodista a diferents mitjans de comunicació
El Palau Robert acull l'exposició que culmina l'Any Xammar. Foto: Vanessa Miralles

L'Any Xammar, promogut per l'Ajuntament de l'Ametlla del Valle?s, és a punt d'arribar al seu
punt i final. Gairebe? un any despre?s que es done?s el tret de sortida a les activitats de
commemoració, aquest dilluns 15 de setembre es va inaugurar a la Sala 4 Cotxeres del Palau
Robert l'exposicio? "Eugeni Xammar. El periodista que ens va explicar el mo?n".
La inauguracio? va comptar amb la intervencio? de Josep Marti?, secretari de Comunicacio? del
Govern, el qual va reivindicar la figura d'Eugeni Xammar definint-lo com el periodista me?s
cosmopolita que ha tingut Catalunya, alhora que destacava les llic?ons de vida que s'extreuen
del seu testimoniatge.
Xammar, exemple de periodisme
El director general d'Atencio? Ciutadana i Difusio?, Ignasi Genove?s, va assenyalar que el
periodisme practicat per Xammar ?és un exemple de periodisme de qualitat i d'excel·le?ncia i
forma part, juntament amb Pla i Gaziel, del que podri?em anomenar el trio de primeres espases
del periodisme catala? del passat segle XX?. El comissari de la mostra, Joan Safont, va lamentar
que Eugeni Xammar hagi estat, durant massa anys, un personatge "desconegut, silenciat i
oblidat".
L'Ametlla del Valle?s va estar representada a l'acte a trave?s del seu alcalde, Andreu Gonza?lez,
i del regidor de Comunicacio?, Pep Moret. Alhora, tambe? van assistir a l'acte l'esposa del
president de la Generalitat, Helena Rakosnik; el president del Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA), Carles Duarte; la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona,
Maria A?ngels Torras, l'eurodiputat Ramon Tremosa; el comissari de l'Any Xammar, Quim Torra;
el primer director del Pla de Comunicacio? Eugeni Xammar, Marti? Estruch, i el director del
Programa de Comunicacio? internacional Eugeni Xammar, Jaume Clotet.
"Eugeni Xammar. El periodista que ens va explicar el mo?n"
L'exposicio? fa un recorregut biogra?fic i periodi?stic per deu fets histo?rics de la histo?ria
universal, europea i catalana entre els anys 1914 i 1945, a trave?s dels articles que va escriure el
periodista Eugeni Xammar a diferents mitjans de l'e?poca, tals com La Publicidad, La Veu de
Catalunya, Mirador, El Be Negre, Iberia o Ahora.
Alhora, en aquesta mostra es presenta el documental produi?t per l'Ajuntament de l'Ametlla del
Valle?s amb motiu de l'Any Xammar titulat "Eugeni Xammar. La ploma silenciada", en el qual es
presenta la trajecto?ria del periodista a trave?s d'entrevistes a personalitats destacades com
Joan Triadu?, Heribert Barrera, Llui?s Millet, Ramon Parellada, Amadeu Cuito, Oriol Izquierdo,
Ramon Folch, Albert Manent, Isabel Clara Simo? o Jaume Vallcorba, i de vei?ns i vei?nes de
l'Ametlla del Valle?s que hi varen tenir tracte.
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