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La revista acadèmica perioDística dedica aquest número de manera espe-
cial a la memòria i reconeixement, explícit i implícit, de l’exemplar tas-
ca docent i professional del periodista i professor Xavier Batalla (1948-

2012), amic i company inoblidable per a mi i per als col·legues que compartírem 
amb ell hores de treball, d’estudi i de debat; i mestre excel·lent i modèlic de 
totes les persones que estudiaren periodisme internacional a la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Per totes aquestes bones raons de tant pes decidírem dedicar una secció ex-
traordinària dins la revista com a homenatge a qui ens va deixar per sempre —i 
massa d’hora— ara fa un any i mig.

Obre la part especial d’aquest número 15 de perioDística l’article que de-
manàrem a la seva vídua, Judith Adam, que tant col·laborà en els projectes, 
iniciatives i realitzacions de Xavier; i a la seva filla, Laura Batalla, alumna que 
ha estat dels Estudis de Periodisme de la UPF i professional amb una carrera 
internacional sòlida i d’excel·lència.

En aquest mateix apartat de la publicació s’inclouen els articles de dos perio-
distes, el professor Carlos Pérez de Rozas i el seu germà Emilio; del professor 
Albert Garrido, periodista que substituí Batalla en l’assignatura de periodisme 
internacional quan ell decidí donar pas en la docència a altres experts en la 
matèria, i del doctor Sergi Cortiñas, professor agregat de periodisme a la UPF, 
director de perioDística i alumne que fou de Xavier Batalla, de qui va rebre 
formació especialitzada i en metodologia docent.

Els articles que integren l’altra part d’aquest número 15 de perioDística es-
tan vinculats a un univers conceptual, de dimensió ètica, que impregnà tota la 
vida professional i acadèmica de Xavier Batalla: la conjunció de les nocions i 
les experiències d’objectivitat i rigor, valors fonamentals en la formació de 
periodistes, i valors irrenunciables en la pràctica professional.

Cada cop arriben articles de més lluny a la redacció d’aquesta revista que 
edita la Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC). Els avaluadors han seleccionat per a aquest número els treballs 
enviats per Daniela Lazcano-Peña (Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaí-
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so, Xile) i per Julio Grosso Mesa (Universitat de Granada); i els aportats per 
Xavier Ramon (UPF) sobre un cas que hauria interessat particularment al pro-
fessor Batalla pel fet de tractar d’esports (Jocs Olímpics de Londres 2012) i 
diversitat cultural (esportistes musulmanes).

Dos investigadors del Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC) 
exposen aquí els resultats de recerques primiceres. Felipe Alonso formula pro-
postes taxonòmiques per a l’estudi de la pseudociència i Eudald Escribà presen-
ta resultats comparatius sobre el teixit acadèmic de la producció dels clústers de 
Catalunya i la Comunitat de Madrid reflectida en les principals revistes cientí-
fiques espanyoles de comunicació.

perioDística assoleix amb aquest número una nova fita de consolidació dins 
del quadre de revistes del nostre àmbit amb el suport de la SCC i del conjunt de 
l’IEC, i amb l’estímul de l’exemple de tenacitat i exigència intel·lectual que 
Xavier Batalla ens va deixar com a herència als periodistes i als universitaris.

Josep Maria Casasús
Conseller fundador de perioDística
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