
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. 



En el text introductori, s'ofereix una cer- 
ta anhlisi de les dades de que han pogut dis- 
posar sobre els períodes, els peribdics, els pe- 
riodistes, els polítics, els recursos i les 
tkcniques. La seva lectura fa evident la man- 
ca de suports histonogr~fics amb quk han ha- 
gut de treballar. 

La creixent atenció investigadora cap a 
la historia de la premsa no deixa de produir 

un cert efecte paradoxal. Cada llibre nou que 
surt posa més en evidencia les mancances 
existents i la profunditat dels camps inexplo- 
rats. La incorporació dels temes histbrics al 
catdeg de títols de «Vaixeils de Papern no fa 
sinó reforcar l'interes d'aquesta col.lecció de 
llibres editada pel Col.legi de Periodistes de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

Jaume Gi~illamet 




