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Aquest llibre és el resultat d’una reelabo-
ració i un aprofundiment temàtic i docu-
mental de la tesi doctoral de l’autor,
llegida l’any 1992. Ja llavors la tesi va
suposar una novetat rellevant des de la
perspectiva dels estudis d’història de
la cultura, d’història de la comunicació i
d’història en general. I no només en rela-
ció amb el període estudiat. 

La novetat consistia, en primer terme,
en l’aposta per partir d’un material docu-
mental generalment menystingut en nom

ESPINET I BURUNAT, Francesc
Notícia, imatge, simulacre. La recepció
a Catalunya, de 1888 a 1939
Bellaterra: Servei de Publicacions de l
del seu caràcter subjectiu: els materials auto-
biogràfics i memorialístics; allò que el
mateix Espinet ha contribuït a popularit-
zar com a literatura del jo o com a egodocu-
ments. Però, sobretot, també era nou
aproximar-se al sorgiment de la societat, la
cultura i la comunicació de masses posant
en el centre d’atenció la seva recepció.

Encara que l’arrencada dels estudis
sobre la recepció, en àmbits com el de la
teoria i la crítica literàries, la poguem situar
als anys seixanta; i encara que, durant els
mateixos anys, entre els pioners dels estu-
dis culturals i en l’obra d’algun historia-
dor social de la cultura hi trobaríem indicis
clars d’interès pels consums, de fet ningú
no s’havia proposat encara, des d’aquesta
perspectiva, un estudi general de la comu-
nicació, en un sistema nacional i durant
un període tan dilatat.

L’obra, com és imperatiu, denota la llar-
ga trajectòria d’Espinet com a historiador.
Un historiador que havia proporcionat
l’esforç de sistematització teòrica i de sín-
tesi divulgadora de La ciencia de la historia
(Barcelona, Planeta, 1974) o l’edició eru-
dita dels Escrits filosòfics de Denis Diderot
(Barcelona, Ed. 62, 1983) i havia temp-

e la societat de comunicació de masses

UAB, 1997. 348 p.
tejat heterodòxies pròximes a la història
de les mentalitats i la història de la vida
quotidiana. I que, després d’un itinerari
intel·lectual fèrtil però no gaire prolífic des
d’un punt de vista editorial, va optar per
centrar la seva atenció en la relació entre
els mitjans de comunicació i la història.
La progressiva deriva d’Espinet cap a la
història de la comunicació, entesa com a
punt de vista sobre la història global, li ha
permès la incorporació d’un bagatge meto-
dològic dens i complex que es posa de
manifest a Notícia, imatge, simulacre...

No es tracta només d’una opció d’ob-
jecte d’estudi, o la incorporació d’unes
pautes o unes referències. Francesc Espinet
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ha estat un punt singular de referència en
els estudis d’història de la comunicació a
Catalunya, als Països Catalans i a Espanya.
Ha influït de manera decisiva el treball
del grup de col·legues de la UAB, intro-
duint un punt d’exhaustivitat, de cautela
interpretativa, de voluntat quantificado-
ra. Algunes d’aquestes característiques són
especialment presents a Notícia, imatge,
simulacre..., de vegades mostrant una
tendència a l’erudició, al detall i a la xifra
que poden aclaparar. Però l’autor s’auto-
exigeix argumentar amb contundència,
amb dades, amb acumulació d’exemples,
citacions i referències. Amb la mateixa
passió per esprémer l’objecte molt més
enllà dels nivells previs de coneixement,
que per posicionar-se davant dels autors
memorialistes que utilitza com a font
documental i font d’inspiració.

A Un segle de recerca sobre comunicació
a Catalunya —J. Berrio (dir.), (UAB,
1997)— hi dèiem que «l’orientació de l’es-
tudi de la recepció que suggereix la pers-
pectiva proposada per Espinet comprèn els
modes i els contextos de la recepció comu-
nicativa, i els usos que la gent fa dels con-
sums culturals mediàtics». Efectivament,
la preocupació de Francesc Espinet és la
comunicació en una època. Com a eix difu-
sor i organitzador de les noves formes de
vida. Però sobretot com a clau per arribar a
reconstruir la imatge del món, del canvi,
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de la modernitat, que la gent de l’època es
feia. Un temps i un país són, de manera
ben precisa i determinant, el calidoscopi
de visions, idees, concepcions, sensacions,
emocions o sentiments que la gent que els
protagonitza elabora d’aquell temps i d’a-
quell país. I, en conseqüència, ¿com podrí-
em elaborar una bona interpretació de les
transformacions socials, culturals i comu-
nicatives del període a Catalunya sense
saber com les vivien i sentien els actors
directes? Podríem fer-ho sense parlar-hi,
sense interrogar-los, sense parar atenció als
seus records vívids, a les seves anècdotes?
En la gent i els personatges que avalua i
dissecciona Espinet hi ha la història con-
creta i viscuda, les històries particulars de la
comunicació com a expressió d’una coral
d’història compartida. L’assignació als
mitjans, a la comunicació i als seus pro-
ductes d’un lloc pròxim, d’una presència
creixent, d’un protagonisme condiciona-
dor de les maneres de fer i de pensar.

Admetre que per conèixer la comuni-
cació social no n’hi havia prou amb l’estu-
di de l’emissor, o del canal o mitjà, o del
producte, ja s’havia fet. Calia estudiar
també la recepció. Això era imperatiu i ja
s’havia establert. Però Espinet va decidir-
se a buscar les vies per accedir-hi, explo-
rant la documentació deixada de banda o
tinguda per secundària —o sospitosa—,
buscant els procediments més afinats per
estudiar aquesta documentació, i inven-
tant procediments per gestionar amb efi-
ciència uns materials subjectius de manera
que proporcionin un panorama d’impres-
sions ric, variat, potent, acolorit. Això no
s’havia fet. I, en canvi, Notícia, imatge i
simulacre... n’és un ben consistent resultat. 

Darrere de l’obra —i això es nota— hi
ha la que segurament és una de les més
completes col·leccions particulars d’auto-
biografies, llibres de memòries, records,
epistolaris, evocacions, i materials similars
referits a Catalunya i al període 1888-1939;
i una col·lecció també molt considerable
de relats i d’històries de vida. L’explotació
completa i sistemàtica d’aquests documents

Crítica
per comprendre la manera com els mitjans
de comunicació van anar incorporant-se
en la consciència i l’experiència pràctica de
la gent, i per extreure’n els elements d’a-
valuació i d’anàlisi que els propis coetanis
en van anar fent, a mesura que augmenta-
va la centralitat social de la premsa, del
cinema o de la ràdio, constitueix una gran
aportació. Una peça decisiva que, afegida a
d’altres aportacions del mateix autor i d’al-
tres historiadors de la comunicació i de
la cultura —especialment de la UAB i la
UB— ha contribuït a reforçar la hipòtesi
de partida segons la qual el procés de con-
formació de la societat de comunicació de
masses a Catalunya és, si no l’eix més deci-
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siu, com a mínim un dels grans eixos bàsics
de qualsevol assaig d’interpretació general
del període 1888-1939.

El llibre està organitzat en dues parts.
La primera, de caràcter introductori, abor-
da la definició, la tradició, la classificació
i les característiques que presenten els ego-
documents, especialment com a font histò-
rica. Això, continuant i resumint l’exposat
a Teoria dels egodocuments (Barcelona,
Llibres de l’Índex, 1994). També repassa
i critica els conceptes de comunicació de
masses, cultura de masses, societat de mas-
ses. I, finalment, presenta una síntesi des-
criptivointerpretativa de la constitució
de la societat catalana de comunicació de
masses entre 1888 i 1939.
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La segona part constitueix el cos central
de l’obra. S’hi concreta el processament
dels egodocuments per explicar com la
població catalana percep la nova societat.
S’hi exposa com és rememorada la prem-
sa, tant d’una perspectiva quantitativa

Aquest manual és obra d’un conjunt de
professors universitaris de l’Estat espanyol
(Alfonso Braojos, Gloria García González,
Santiago de Pablo, María Antonia Paz
Rebollo i Ingrid Schulze) coordinats pels
també professors Josep Lluís Gómez
Mompart i Enric Marín.

L’obra es proposa abastar, en un seguit
de capítols independents, la història del

GÓMEZ MOMPART, Josep L.; MARÍN O
Historia del periodismo universal
Madrid: Síntesis, 1999, 271 p.
Tanca el llibre un epíleg recapitulatori,
acompanyat per una relació completa
de les fonts, una bibliografia, la relació de
quadres, gràfics i mapes, i un molt útil
índex temàtic.

Notícia, imatge, simulacre. La recepció
de la societat de comunicació de masses a
Catalunya, de 1888 a 1939 és una obra
important. Obre un bon camí als estu-
dis històrics sobre la recepció cultural i
comunicativa a Catalunya, triant els grans
mitjans de comunicació i un període
ampli i decisiu. No només es tracta d’una
lectura obligada pels interessats en l’àm-
bit dels mitjans, sinó que qualsevol histò-
ria de Catalunya que abordi el període
haurà de fer-hi generosa referència. Era
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habitual fins ara esmentar bibliografia
relativa a la història de la premsa, del
cinema i de la ràdio. Però, al marge d’al-
gun manual de síntesi de funcionalitat
estrictament docent, no comptàvem amb
estudis transversals, que s’ocupessin
com qualitativa. El lloc que va anar ocu-
pant el cinema en l’imaginari col·lectiu,
el seu impacte sobre els somnis i els desit-
jos, els reajustament de costums que va
provocar. I, finalment, el paper adoptat
per la ràdio, la transformació del paisat-
ge sonor que va desencadenar, i el seu
paper fonamental en els grans esdeveni-
ments dels anys trenta (abril del 31, octu-
bre del 34, juliol del 36, la guerra).
conjuntament dels grans mitjans i dels
intersticis que els connecten amb la
comunicació tradicional gens o poc
mediada. Aquest llibre ho fa amb eficà-
cia i competència.

Joan Manuel Tresserras
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Periodisme 
i de Ciències de la Comunicació
periodisme occidental d’ençà del segle XV,
centrada en els Estats Units, França i la
Gran Bretanya, amb algunes incursions a
d’altres territoris.

El periodisme escrit és l’objecte dels
dos primers capítols del llibre, els articles
de Braojos («De los antecedentes a la con-
quista de la libertad de expresión», del
segle XV al final de l’Imperi napoleònic el

TTO, Enric (eds.)


