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les emissions s'obre un ampli ventall de 
noms de persones i de programes, des- 
cabdellat a través del temps. Així mateix, 
amb la lectura del ílibre podem assabenm- 
nos d'alguns aspectes empresarials de 
Radio Barcelona -especialment per a la 
primera epoca-; com de certes temati- 
ques de la recepció -especialment a partir 
de les revistes publicades per la casa, 
d'algunes de les cartes enviades pels radio- 
escoltes i emeses per determinats progra- 
mes o de la utilització del telefon com a 
forma defeedback-, i també de la publi- 
citat aue emetia EAT1. De tota manera, 
aquests aspectes receptius, ~ublicitaris i 
empresarials són els menys rics. 

L'anilisi de l'estructuració de I'obra 
ens uot donar una informació més acu- 

1 

rada del seu contingut. Esta dividida en 
quatre capítols temporals dedicats a 
l'«Inici i consolidació» (1923-1939), 
«Mitja d'entreteniment)) (1940-1959), 
«Competencia amb la televisió)) (1960- 
1976) i ((Recuperació de la credibilitat 
amb la democracia,) (1 977-1 994). Cada 
capítol és subdividit en un conjunt de 
petits apartats, de diferent factura segons 
les epoques (són un total de 25, repartits 
en una norantena de planes). 

Així, per al primer període (1923- 
1939), a part dels temes empresarials i de 
la revista Radio Barcelona s'estudia la uro- 
gramació durant els anys vint, durant el 
període republica i la Guerra Civil. Per a 
la segona epoca (1 940-1 959), el tema 
estrella és la programació (religió, propa- 
ganda política, entreteniment, espais infan- 
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tils, radioteatre, etc.), pero també s'ana- 
litza el uauer dels locutors com a ídols del 
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públic, els serveis especials oferts al oients 
a través de la Unión de Radioyentes i de 
la revista Ondas, cem elements de la publi- 
citat, etc. Per a l'epoca següent, (1960- 
1976), vista des de la perspectiva de la 
competencia amb la televisió, es descriuen 
les innovacions en la programació (amb 
notable incidencia en els serials i en la 
música pop) amb vista a afrontar a aques- 
ta competencia, alhora que es destaquen 
alguns elements puntuals (com ara I'espe- 
cial atenció de Radio Barcelona per les 
inundacions del setembre de 1962) o 
s'incideix en la temirica dels ((informa- 
tius)), més amunt apuntada. Finalment, 
en el darrer ca~í to l  (1977-1 994), el més 
curt de tots, Frkque; tracta essencialment 
la tematica informativa en relació amb la 
democratització del país, pero també toca 
alguns aspectes de la competencia i de la 
concentració empresarial. 

Finalment. els annexos ocuDen una 
cinquantena de planes. El primer, ofereix 
la graella de programació setmanal en 
diversos moments de la historia de l'emis- 
sora: el mes de febrer dels anys 1925, 
1935, 1945 i 1955 i un moment inde- 
terminar del 1965 i del 1980 (en aauest 
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darrer any, també en FM). El segon, les 
plantilles del personal del 1936, 1960, 
1976, 1982 i 1992. 1 el tercer, algunes 
il.lustracions. Una succinta bibliografia 
clou aquestes pagines. 

Fvancesc Espinet Burunat 

Tots els qui s'hagin ocupat alguna vegada realment ben estructurades, una historia 
del tema, ja com a estudiants, ja com a +ncara que sigui breu-, sobre allo que 
professors, sabran de la frustració de cer- és el reportage, ja que més que no pas una 
car i recercar entre els textos de redacció descripció, el que hom sol trobar és el que 
periodística una bona definició, unes línies hauria d'ésser un reportage, tot plegat 



exposat amb un normativisme tan teme- 
rari com imprecís. A les definicions del 
genere com a ((representació vigorosa)), 
«objectivm, amb una «cena extensión, etc., 
segueix un repertori igualment impres- 
sionista de consells sobre com aconseguir 
aquests tren en un relat periodístic: ((escri- 
gui amb un estil ame)), «ag& I'atenció del 
lector)) o «no se'n vagi per les branquesn, 
es recomana i tot aixo no constitueix pre- 
cisarnent una revelació. 

Aquesta és la teoria que ((fa mal a la 
vista)), com escriu Albert Chillón, qui 
constata la greu manca de rigor en els 
estudis de prosa periodística, als primers 
parhgrafs de la seva Literatura defets. 
((Encaara que les al.lusions al reportatge 
en les més importants obres sobre teoria, 
historia i tecnica del periodisrne són cons- 
tants, no s'ha escrit encara cap monogra- 
fia que es pugui considerar satisfactoria. 
L'explicació d'aquesta mancanGa cal bus- 
car-la primer, sense dubte, en I'ado- 
lesckncia dels estudis periodístics, llastats 
en general -amb comptades excep- 
cions- per l'esperit normatiu i per la 
manca de rigor teoric i historiografic; pero 
també en la indiferencia que crítics i his- 
toriador~ de la literatura han rnostrat per 
aquest genere, al qual n o  han dedicat 
I'atenció que al meu parer mereixn. 

Chillón aborda I'estudi del reportatge 
amb una eina metodolbgica que el1 mateix 
ha desenvolupat: el comparatisme perio- 
dístico-literari, que agafa fonamentalment 
les aportacions conceptuals de la teoria 
de la novel.la i de la narratologia. En un 
lliurament anterior, Periodisme i Litera- 
tura. Literatura periodistica i periodisme 
literari en el temps la post-&cid (1993), 
I'autor ja argumentava sobre la necessitat 
d'ampliar el concepte de literatura, cosa 
que significa, en bona mesura, acabar amb 
una identificació canbnica -i fal.la5- 
d'aquesta amb la ficció: en el nostre 
temps, a més, són els mateixos mitjans de 
comunicació els que han contribuit a 
desarticular els eixos que definien «el que 
és literarin, introduint o ajudant en el seu 

desenvolupament formes literiries que 
certament no estan construides en clau 
de ficció. Entre aauestes formes ((testi- 
monials)) hi és el reportatge; el seu estu- 
di ,  mitiancant l'ús del, c o m ~ a r a t i s m e  . 1 ,  

periodístico-literari, no només es justifica, 
aleshores, sinó que els resultats obcinguts 
legitimen aquest mktode com el més 
capa$ per il.luminar problemes específics. 

Al primer capítol del llibre es discutei- 
xen les relacions entre el genere de repor- 
tatge i la literatura de fets contemporhia, 
i també es fa una revisió cuitosa de la 
bibliografia -peques vegades específica- 
sobre el tema. Les aportacions són variades: 
Steiner, Hauser, Wolfe. Beniamin, Lukács 
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i fins i tot Habermas es conjuguen, entre 
molts d'altres. oer a descubrir-nos com les 
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connexions entre formes literhies i genui- 
nament periodístiques són innombrables 
i,  a m&, no uní;oques. Al professor 
Chillón li interesa més la descripció que 
la norrnativització i aixo es oales en els 
quatre capítols següents: s'hi desenvolu- 
pen els temes del punt de vista; del temps 
i I'ordit del relat; dels Ilocs, espais i pai- 
satges, i de la caracterització del personat- 
ge. Els exemples constitueixen aquí la p e p  
més importarlt de I'argumentació. Després 
de descriue sinteticament els diversos pro- 
cediments oossibles oer a cada tema, 
s'il.lustra amb l'ús que se'n fa, tant a la 
literatura de ficció, com als reportatges 
novel.laa o a les novel.les-reportatge. Crida 
l'atenció aquí la precisió i el criteri d'opor- 
tunitats amb que cada p e p  ha estat triada. 

El venta11 de recursos de que es pot ser- 
vir un periodista a l'hora d'escriure els 
seus textos s'amplia, d'una manera que 
no admet cap comparació, amb els que 
ofereixen els manuals de redacció al.ludits 
al comencament. Chillón no nega per al 
periodisme pricticament cap procedi- 
ment. la aual cosa no est i  exemDta de 
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problemes, en ocasions de molt difícil 
resolució, pero la seva posició queda jus- 
tificada en la coherencia del seu iritent de 
fugir de la prescripció. 1 és justarnent aquí 
on rau l'originalitat d'aquest llibre. 
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Encara que es conekien treballs nord- 
arnericans sobre el tema -els de Torn 
Wolfe, Ronald Weber o Sheley Fishkin, 
per exernple-, no s'havia fet cap estudi 
que inclogués, ultra la irnportant tradició 
nord-americana. tot el reoertori d'autors 
europeus, especialrnent en llengua caste- 
nana i catalana, que han cultivat amb exit el 
genere del reportatge. El caricter sisternitic 
de I'estudi és una altra de les seves virtuts; es 
tracta d'una Dart de la tesi doctoral de 
Chillón, trebaü que va rnereixer el Premi a 
la Investi~ació sobre Cornunicació de 

V 

Masses atorgat per la Generalitat de 
Catalunva el 1991. 

La vocació pedagogica d'aquest llibre 
és claríssirna. U n  bon punt en aquest sen- 
tit és I'ús de negretes per a iernarcar 

alguns conceptes clau, encara que s'hi 
troba a faltar un índex analític que per- 
rneti una recerca rnés ripida. Pero sens 
dubte, un  dels assurnptes que rnés ajuda 
a la cornprensió de cadascun dels pro- 
blernes abordats és la propia prosa 
d'Albert Chilllón. La seva escriptura és 
un bon exernple de claredat i d'estil, feno- 
rnen no gaire freqüent, fins i tot als lli- 
bres dedicats a I'ensenyarnent del 
periodisrne. 

La literatura defets constitueix una 
paraula nova en I'estudi del reportatge i 
marca la direcció cap a la qual segurament 
s'orientari bona part dels estudis sobre el 
tema. 

Gonzalo Saavedra Y 

MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc-Andreu 
Prensa y partido en el progresismo valenciano. ]osé Peris y Valero (1 821 -1976) 

Les rnaneres d'aproxirnar-se a la historia 
social i a la historia dels rnitjans de cornu- 
nicació poden ser lineals ilo obliqües: 
poden, fins i tot, fer-ne una barreja rneto- 
dologica d'arnbdues perspectives. El que 
dota de coherencia i de rigor científic no 
és el punt de vista que ernpra l'autor per 
aproximar-se al problema historic escol- 
lit. sinó rnés bé la reflexió tebrica i la tasca 
empirica, la conjunció d'inducció i deduc- 
ció, que I'autor aconsegueix fornir. 

En el cas de que parlern Francesc Mar- 
tínez posa en practica una planificació 
lineal: el curs d'una vida. D e  sobte, pero, 
eixa estrategia li serveix per tractar de 
manera obliqua la historia de les classes 
socials -rnolt especialrnent de la burge- 
sia i de les capes rnitjanes-, la historia 
de les ideologies -del liberalisrne en el 
seu vessant benthamita-, la historia dels 
partits polítics -rnolt especialrnent del 
progressista- i la historia dels rnitjans 
d'expressió periodística que varen concór- 
rer a la Valencia dels anys centrals del 
segle XIX. 

La bio~rafia. llunv d'enrocar-se sobre 
U ' ,  

el seu protagonista, esdevé un carní ple 
de cruilles aue no són sobreoassades sense 
guaitar-hi, sinó transitades per tornar des- 
prés a la via principal. El personatge bio- 
grafiat rnereix en aquest cas la rnonografia: 
és José Peris y Valero. Corn diu l'autor, 
aquest és el norn «d'un periodista, d'un 
polític, d 'un alcalde, d'un diputar, 
d'un governador, d'un conspirador, d'un 
revolucionari, d'un perseguir, d 'un exi- 
liat, d'un líder.. .». Massa ((títols)) corn per 
deixar-los en I'oblit en el qual la histo- 
riografia valenciana havia incorregut res- 
pecte a Peris y Valero. 

Cal dir tarnbé oue eixe oblit discorre 
paral.lelarnent a un  buit rnajúscul de la 
historiografia espanyola en general, 
nornés pal.liat arnb alguns treball locals 
-por pensar-se en la recerca desenvolu- 
pada per Borja de  Riquer en I'irnbit 
histbrico-polític catali o en algunes sín- 
tesis -les de  Jover Zarnora, Artola o 
Cánovas Sánchez, per exernple-: el 
Partir Progressista, actor principal, jun- 




