
RESSENYES 

Gomis, Lorenzo. Teoría del periodismo. 
Cómo se forma el presente. Paidós, Barcelo- 
na, 1991. 

La teoria del periodisme que ens presenta el 
catedratic Lloren$ Gomis en el seu darrer lli- 
bre és una documentada reflexió sobre alguns 
dels conceptes basics de la periodística i de la 
feina que fan els periodistes. 

Cal destacar-en primer lloc ]'atractiva 
manera que utilitza l'autor per exposar les se- 
ves conclusions, corn si estigués pensant en 
veu alta sobre una feina a fer, corn suggerint 
observacions i punts de vista que volgués sot- 
metre a la consideració dels seus lectors. 
Adoptant un to narratiu que li permet col.10- 
car-se indistintament en els papers de lector, 
periodista, mitja o font d'informació, fa que 
s'entegui el que realment vol manifestar: que 
els fets socials i la nostra realitat present els 
conformem tots els ciutadans que estem inte- 
ressats a saber que passa, a participar activa- 
ment en els canvis socials, i que la manera de 
participar-hi no és altra que el constant inter- 
canvi de dades i comentans arnb l'altra gent, 
prenent sempre corn a referencia el que diuen 
els mitjans que s'ha esdevingut. 

Ja en el seu primer llibre, El medio me- 
dia. (La función política de la prensa). 1974- 
87, l'autor s'esforqa en una visió actualitzada 
i empírica de la influencia i el protagonisme 
que els mitjans s'adjudicaven -amb el pro- 
cés de selecció de les notícies- en la creació 
del present i dels canvis socials del futur. 

Amb aquest nou text, Lloren$ Gomis ex- 
plica, arnb un llenguatge planer, pragmatic i 
ple d'exemples quotidians, corn i per que no 
és del tot encertada la idea que són els mitjans 
els únics que creen la realitat social. Defensa 
aquest enunciat implica donar als rnitjans el seu 
paper exacte i real de «mediadors» en el pro- 
cés d'interpretació de la realitat social, i aixb 
vol dir allunyar definitivament de les teories 
penodístiques la creenca que són tan sols els 
mitjans els que determinen la realitat quan la 
seleccionen, expliquen, comenten i jutgen. 

El llibre ens proposa reflexionar sobre el 

fet que siguin els mateixos destinataris dels 
mitjans, les audiencies, l'anomenat «públic», 
qui, deixant-se impactar pels fets represen- 
tats corn a notícies, parlant-ne i comentant- 
los, se senten moguts a accions i declaracions 
que modifiquen la situació enunciada pels 
mitjans. D'aquesta manera, el presumpte in- 
fluit -1 consumidor dels mitjans- acaba 
sent el factor més influent d'aquest procés (p. 
163). Els periodistes ja no són els professio- 
nals que «busquen» les notícies, sinó que les 
seleccionen. 1 la seva maxima preocupació 
sera, doncs, encertar la selecció dels fets no- 
ticiables, en el sentit de triar aquells dels 
quals més es parlari. 

En aquest procés complex de comunica- 
ció, els lectors són alhora generadors i recep- 
tors dels fets noticiables, individus per tant 
arnb capacitar de crear el seu pensament i 
modificar el seu futur. 

Després de la publicació d'aquest llibre 
han quedat molt enrera les classificacions i ti- 
pologies proposades pel teonc nord-arnerica 
Carl N. Warren sobre els elements que durant 
decades determinaren el valor periodístic de 
la informació. Els vells factors d'actualitat, 
proximitat, preeminencia de les persones, sig- 
nificació dels fets, raresa, etc. són ara referits 
per Lloren$ Gomis arnb una perspectiva pro- 
pera i quotidiana que, sens dubte, resulta molt 
més entenedora i racional pels que compre- 
nem el periodisme corn una tasca lligada a la 
dinamica vital dels esdeveniments humans. 

Segons aquesta visió del periodisme, el 
present social ja no el dicten les classes polí- 
tiques i/o els grups de poder; tampoc esta tan 
fermament controlar, restringit o potenciat 
pels mitjans de comunicació arnb la seva me- 
diació subjectiva, necesshriament tecnica i de 
vegades errbnia. Es l'altre extrem d'aquest 
aparell: el que ocupa el públic, el destinatari 
dels mitjans, els lectors, radiooients i teles- 
pectador~ són els qui, arnb l'acte de pensar, 
comentar i compartir arnb els altres les notí- 
cies, provoquen accions i declaracions a par- 
tir de les quals els mitjans reiniciaran a cada 
moment el seu treball. 



L'autor, d'altra banda, no nega la res- 
ponsabilitat que inevitablement tenen els pe- 
riodistes en la seva tasca diaria com a crea- 
d o r ~  del present immediat. Pero tampoc no 
oblida assenyalar el fet innegable que són els 
destinataris dels mitjans els qui finalment do- 
naran vida a aquest present continu, provo- 
cant nous fets i noves situacions que seran 
els que, ens agradi o 110, conformaran els can- 
vis socials del futur. 

Finalment, Llorenc Gomis toma a insistir 
en una idea queja va enunciar en el «Projec- 
te Docent)), arnb el qual va guanyar la catedra 
de Penodisme, arnb que va contribuir a de- 
sencallar un concepte capital de la periodísti- 
ca: que l'actualitat no és efímera; que els fets 
periodístics triguen a morir rnés del que 
creiem. L'actualitat periodística, entesa com 
l'aparició en els mitjans d'aquells fets selec- 
cionats que creen «resultats», propicien (capa- 
ncions)), expliquen «desplacaments» i infor- 
men  d e  «explos ions» -segons la 
classificació del mateix autor de les cir- 
cumstincies que afavoreixen el valor perio- 
dístic de la informació-, té una durada en el 
temps superior a les vint-i-quatre hores d'un 
dia, i aixb permet que aquesta actualitat es 
renovi constantment i es presenti com la rea- 
litat social que tots compartim. 

Aixb és, bisicament, el que Llorenc Go- 
mis exposa en el darrer capítol del llibre, on 
insisteix que tot aquest sistema integral de 
comunicació crea! en definitiva, un cercle in- 
finit en que l'home, el ciutadi. l'individu és 
per sempre rnés «llautor dels seus dies», mal- 
grat que només pot ser-ho grhcies a la seva re- 
lació activa i constant arnb els mitjans de co- 
municació. 

Montse Quesada 

Culla, Joan B. i Duarte, Angel: La premsa 
republicana. Col.lecció Vaixells de Paper. 
Col.legi de Periodistes-Diputació de Barce- 
lona. Barcelona. 1990. 

La publicació d'un llibre sobre la premsa 
republicana podna semblar un fet anecdbtic a 

segons quins pai'sos, fins i tot cn aquest, on el 
republicanisme ha deixat de cornptar coin a 
opció doctriilal i política des de fa inés de 
inig segle. Pero el republicanisine havia estat 
durant gairebé un segle sencer, abans, el 
camp comú de coincidencia de tots els pro- 
jectes democritics i avancats. 

El llibre que arnb aquest títol generic 
-La premsa republicqna- acaben de pu- 
blicar Joan B. Culla i Angel Duarte fa l'in- 
ventari i l'explicació d'una premsa polJtica 
que és més que una premsa de partit. Es la 
premsa plural de la rnajona dels esforcos de 
democratització política del país d'enca dels 
primers fulls republicans del 1841. 

Els seguidors d'Abdó Terradas ereii re- 
butjats pel liberalisine censitari dominarit a 
mitjan del XIX no tan sols per antiinonir- 
quics sin6 també per democrates. tal coin fou 
conegut també el primer partit republici. En 
la ideologia i el programa d'aquest' s'hi tro- 
baven tots els eleinents doctrinals que per- 
meteren després el desenvolupament dels di- 
versos  republ icanismes -federal ,  
possibilista, radical, nacionalista. etc.- que 
protagonitzaren la vida política espanyola 
fins al 1939. 

El llibre de Culla i Duarte fa l'inventari 
de tots els diaris, peribdics i revistes editats a 
Catalunya, en catala i en castellh, a Barcelo- 
na i a moltes poblacions més, ideiitificats com 
a republicans. Aquest inventar; no seria sufi- 
cient per explicar la historia de la preinsa ca- 
talana, pero n'és probablement un dels capí- 
tols rnés significatius i insubstituibles. % 

Els professors Joan B. Culla i Angel 
Duarte -especialistes reconeguts en el rno- 
viment republici a Catalunya- han trencat 
un mal costum i un prejudici comú a la ina- 
joria d'historiadors de contemporinia: el mal 
costum de tenir la premsa com un iner instru- 
ment de documentació, només com a font, i el 
prejudici de no atorgar als peribdics i revistes 
un interes intrínsec com a objectes d'estudi. 

Els autors no s'han limitat a fer l'inven- 
tari de les publicacions -que hauria estat 
rnés complet arnb una quantificació i un trac- 
tament estadístic-, sin6 que han fet, arnb en- 
cert, d'historiadors de la premsa. 




