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Malgrat que darrerament s’estan recuperant biografies i escrits del món periodístic de la 

història de Catalunya encara resten per investigar moltes vides de periodistes menys 

coneguts, però que també van aportar quelcom a aquest camp. N’és un exemple el 

periodista sabadellenc Joan Costajussà (Costa) i Deu, el qual va estar a la primera línia 

del periodisme català i que en diversos períodes va desenvolupar un paper destacar a 

l’òrgan periodístic de la Lliga Regionalista, La Veu de Catalunya, com a redactor en cap 

i, sobretot, a la presidència de l’Associació de Periodistes de Barcelona entre el 1932 i 

1936. 

Per dur a terme l’article hem consultat la bibliografia especialitzada de la història del 

periodisme, les memòries dels periodistes i les revistes i diaris on el biografiat participà. 

A partir de la Guerra Civil les fonts utilitzades s’han centrat fonamentalment en el ric 

epistolari, una part d’ell publicat en d’altres treballs meus, entre el periodista 

sabadellenc i amistats eclesiàstiques que es trobaven forçosament exiliats com ell. 

La finalitat d’aquest article és realitzar una breu pinzellada biogràfica per la vida 

d’aquest periodista i demostrar la seva coherència professional i política. El text està 

dividit en dues parts, la primera se centra des del seu naixement fins l’arribada de la 

guerra civil. En aquest apartat podrem veure els seus inicis en publicacions locals 

passant per la seva estada al mencionat diari regionalista i la seva presència en diferents 

associacions periodístiques, fins arribar a l’associació de Barcelona on va treballar per 

mantenir la imparcialitat professional i vetllar pels interessos de la professió i de tots 

aquells que la formaven. La segona part de l’escrit va englobar el període de la guerra i 

es centra, concretament, en l’aspecte més personal. 

Tot plegat intentarem donar a conèixer la vida d’aquesta personalitat periodística i 

política que ha quedat totalment oblidada, en part per la seva defunció a Gènova abans 

de la fi de la Guerra Civil, per la història de Catalunya. 


