
ca espanyola i, per tant, insolita, des de la 
qual se'n parla. 

En un ordre tot diferent de coses, im- 
porta de precisar l'afirmació segons la 
qual «la tardor del 1937 mona la bibliote- 
caria del Centre de Lectura de Reus a 
causa d'una bomba que esclata prop de 
lledifici» (p. 357). 

Aquest bombardeig es produí efectiva- 
ment el 17 de setembre de l'any consig- 
nat, i la bomba -una de les moltes que 
aquel1 dia vomita l'aviació franquista sobre 
la ca ital del Baix Camp- encerta de ple el 
casafde l'entitat, que en resulta greument 
malmesa, fins al punt que, segons detalla 
Pere Anguera a l'obra El Centre de Lectura 
de Reus. Una institució ciutadana (Barce- 
lona 1977), ps. 183-185, nombrosos intel- 
lectuals signaren un manifest de rebuig 
davant aquella renovada mostra de barba- 
rie, publicat a «La Vanguardia» 1'1-x-1937, 
alhora ue s'iniciava una recapta de fons 
per a sutvenir a la reconstrucció de l'estat- 
ge social del Centre (veg. també Josep M. 
Solé i Sabaté i Joan Villarroya i Font, Cata- 
lunya sota les bombes (1936-1939), Mont- 
serrat 1986, ps. 40-42). 

La noia morta en el transcurs d'aquell 
bombardeig al Centre de Lectura es deia 
Regina Figuerola i Rebull, i per bé que era 
qui tenia cura de la biblioteca en la seva 
condició d'cauxiliar de servei~,  no havia 

cursat els estudis de bibliotecaria (cosa 
facilment corroborable si consultem 
l'apendix B de l'obra que ens ocupa, dedi- 
cat al llistat de les alumnes ingressades i 
alumnes graduades de llEscola, i on en- 
lloc no consta el seu nom). La insuficient 
preparació tecnica que potser es derivava 
d'aquest fet, pero, no fou tanmateix obsta- 
cle perque complis sempre amb el seu 
deure fins a l'últim moment, i que la mort 
l'atrapés mentre encara endrecava els lli- 
bres que els lectors havien deixat cuita- 
corrents damunt les taules així que havia 
sonat l'alarma, tal i com es despren de 
nombrosos testimonis orals de l'esdeveni- 
ment (veg. també les memories de Xavier 
Amorós L'agulla e n  u n  paller, Barcelona 
1985, ps. 62-64). 

Són aquestes unes matisacions que no 
minven gens ni mica el més que conside- 
rable ruix de ll«estudi comprensiu» (són 
parauLs de l'autora, 19) dut a terme 
per Assumpció ~s t iv i l~ .sobre  lrEscola de 
Bibliotecaries; amb ell, diu haver-se pro- 
posat mostrar el seu «respecte a les dones 
i els homes que la feren possible)) (p. 26). 
No cal ni dir com hi ha reeixit amb es- 
creix i com, tot fent-ho, ens ha fet partici- 
par també als seus lectors d'aquest més 
que merescut respecte. 

Joan Manuel TRESSERRAS, c<D9Aci i $Al&. Aparador de la modemitat (1918- 1936), 
Barcelona, Llibres de l'fndex, 1993. 244 ps. 

«DIAcí i dlAlla)). A arador de la moderni- 
tat -versió remodeida de la tesi doctoral 
que Joan Manuel Tresserras va presentar 
a la Universitat Autonoma de Barcelona 
l'an '89- és, alhora, producte d'una llar- 
ga dédicació personal a l'estudi del maga- 
zine i exponent d'un vast projecte de re- 
cerca, compartit amb altres professors, 
que laneja escatir les peculiaritats catala- 
nes :e la configuració d1allO que ells ano- 
menen la xsocietat de comunicació de 
masses». 

Deixant de banda l'olor d'encens que 
despren un estudi guardonat per partida 
doble (Premi Extraordinan de Doctorat 
de la Facultat de Ciencies de la Informa- 
ció del curs 1988-89 i Premi dlInvestiga- 
ció sobre la Comunicació de Masses 
[1989]), el llibre suscita altíssimes expec- 
tatives d'ambició i rigorositat així que 
s'enfiien les primeres planes. ~Aquest tre- 
ball -escriu l'autor- pretén restituir la 
veritable importancia de la publicació i 
establir la seva significació durant les 
transformacions culturals que, en els anys 

vint i trenta, condicionaren la construcció 
de la societat catalana de comunicació de 
masses» ( 9) i ens assegura, encara, que 
provara Z~sbr ina r  les raons per al poste- 
rior oblit de la revista. 

A la practica, el treball s'organitza en 
base a un estricte seguiment cronologic 
de la publicació. La via, elemental i sensa- 
ta, proporciona -a desgrat dels fils que 

er lligar- una acceptable pano- ?:L?d: ~e la historia extrema de .D1Aci i 
dlAlla»: dels canvis de formats, de direc- 
tors, d'empreses editores, etc. Tocant als 
continguts, pero, aquest seguiment minu- 
ciós -revelador d'un buidatge pacient i 
acurat- comporta algunes limitacions. La 
morosa dissecció de sumaris i articles que 
ocupa capítols sencers del llibre voreja 
sovint el risc de la dispersió i fa opac 
l'hipotetic eix interpretatiu que hauria de 
vertebrar l'estudi. Es cert ue l'inventari 

r rolix permet al lector 2etectar grans 
inies d'evolució com ara el rogressiu 

domini dels materials grafics so%re els es- 
crits, la recurrencia d'alguns temes o l'im- 
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pacte gradual de la publicitat. Cal valorar, 
tanmateix, si la mera constatació és el 
maxim exigible a un estudi d'aquestes ca- 
racterístiques. Així, per exemple, el fet 
d'aixecar acta de la fahlera pels esports no 
gassa d'anecdota si no s'apunten les possi- 

les im licacions d'un fenomen que gene- 
ra nomgroses controversies d'ordre cultu- 
ral i ideologic en aquells anys. De la 
mateixa manera, resulta d'una magra uti- 
litat la reproducció dels censos dels au- 
tors que participaren en les primeres epo- 
ques del magazine (ps. 32-34 i 82-83) -ja 
reco ilats per Torrent i Tasis- si no es 
clariffquen una mica els ordits ideolbgics 
i o professionals i/o estetics que els van 
1 i igar i la comunitat d'inclinacions que els 
va fer confluir circumstancialment en 
aquella publicació. L'exercici hauria evi- 
tat, de retop, entre altres imprecisions, el 
que segons crec és una identificació ex- 
cessivament mecanica, poc matisada i 
tendenciosa de la revista i dels co1,labora- 
dors d'un determinat període amb els in- 
teressos de la Lliga. 

El que vinc a suggerir modestament és 
que potser hauria valgut més reemplacar 
la palla taxonomica el gra d'uns resums 
significatius, medul.its en funció d'una 
analisi complexa i articulada. No retrec 
l'escassa organicitat erque sí. Un cop 
d9ull al capítol que es iedica a dilucidar el 
concepte de modernitat demostra elo- 
qüentment com el fi principi de sistema- 
tització queda malmes per l'abusiu collage 
de citacions sobreposades a l'esquifidesa 
d'un discurs teoric que conté alguna ob- 
servació interessant. 

1 és que molsa teorica (d'una mena o 
d'una altra) n'hi ha, aixo és fora de discus- 
sió. Servida en índoles entremig del bosc 
descriptiu i, sogretot, en el massís desple- 
gament de la bateria de conclusions que 
pontifica sobre la formació de ((l'ecosiste- 
ma de la societat de masses», sobre el 
context socio-cultural catala del primer 
terc del segle XX i sobre la transcenden- 
cia del magazine dins d'aquest context. 
Raons obvies de congruencia fan desesti- 
mables les formulacions que afecten els 
dos primers assumptes. Desestimables 
-aclareixo- com a conclusions del llibre 
que tenim a les mans. En aquest punt, 
Tresserras ens fa trampa, despatxant-nos 
els seus qpressuposits» (p. 221), derivats 
sd'opinions propies, apuntades en treballs 
anteriorsn (p. 222) (treballs que no especi- 
fica) «a manera de conclusions»;~amb tot, 
el truc és poc convincent, erque, en rea- 
litat, no hi ha dins l'estu J' i corroboració 
explícita i efectiva per al ruix de les seves 
premisses Quant a les airmacions referi- 
des a «DIAcí i dlAlla», en concret, essent 
plausibles, són lluny d'aportar un balanc 

precís de la significació global de la revis- 
ta. 

Ben mirat, tenint en compte la feblesa 
documental i l'estretor tematica amb que 
s'ha confeccionat el treball, no podia ser 
altrament. Consti que ara no oso en dub- 
te la (<filosofia. general de restudi o la 
logica delimitació que cal imposar a la 
primera materia, sinó, més aviat, a la for- 
ma com tot aixo tendeix a emmascarar el 
sistematic bandejament de l'examen d'as- 
pectes rellevants per calibrar la importan- 
cia cultural del magazine. En aquest sen- 
tit, trobo a faltar, posem per cas, una 
estimació fiable de la incidencia de la cen- 
sura durant el període de la Dictadura o 
una aproximació més re osada a la versa- 
tilitat i l'heterogeneitat 2 1 s  collaboradors 
(i, per torna, del paper representat per la 
premsa en el procés de professionalitza- 
ció d'alguns intel.lectuals) o una analisi 
més detallada dels canvis que impulsen la 
promoció d'un nou tipus d'home i de 
dona o -ates l'anunci previ d'intencions- 
alguna nota sobre els motius pe,r a l'ulte- 
rior postergació del magazine. Es de dol- 
dre, igualment, que es dilueixin les puntes 
crítiques de la revista o que no s'indagui, 
més enlla de l'esfera de les arts lastiques, 
sobre la presencia i el caricter 1'element.s 
d'avantguarda. 

Sense contraforts d'aquesta mena la re- 
cerca es dessubstancia irremissiblement i 
el talisma de les monografies especialitza- 
des no ho acaba de resoldre. Ja se sap que 
en treballs d'aquesta índole s'ha de recór- 
rer, de grat o per forca, a la bibliografia, 
pero a l'hora d'agregar materials aliens, el 
doctor Tresserras opta, de vegades, per fer 
camí dret i el conjunt de la feina se'n 
ressent. Vegeu, sinó, el capítol on es glos- 
sa la figura d'un dels artífexs del magazine 
(capítol en el qual, per cert, s'han esfumat 
totes les notes corres onents a les crides 
del text). Prescindint Se la maliciosa -ma- 
liciosa per injustificada- al.lusió a la supo- 
sada terbolesa d'algunes de les actuacions 
de Carles Soldevila a l'exili (p. 47) que el 
rigor academic imposaria obviar fins a la 
corresponent aportació de proves, la er  
petuació dels t6 ics habituals sobre Fes: 
criptor fagocita f' a seva autentica mesura: 
negligida la importancia de facetes que 
pesaren decisivament en la seva travada 
concepció de l'ofici dlintel.lectual i de les 
seves funcions dins la societat -facetes 
que van des del compromís polític (injec- 
tat de solides conviccions republicanes i 
catalanistes) fins a l'íntima convicció que 
les formes acaben determinant el fons, 
passant per la corrosiva imatge de la bur- 
gesia destil.lada en els millors escrits, el 
dens bagatge racionalista, liberal i lai'cit- 
zant imbricat en les múltiples activitats, 
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etc., etc.- esdevé difícil veure-hi més en- 
11a de la calcomania del dandi culte que 
escrivia manuals d'urbanitat «a tres dits 
del ridículx i que optava com «una de les 
seves posicions personals més xaronesx 
(p. 47) el barcelonisme. 

Signe ex ressiu d'aquestes insuficien- 
cies és tamgé la difuminació que esquitxa 
alguns dels conceptes emprats en l'estudi. 
Dos botons de mostra: noucentisme que, 
en més d'una ocasió, sembla buidat de 
contin ut historic (especialment quan 
s'hibrifa arnb el fatídic prefix neo p s  49, 
65 i 95) i esnobisme que -esqueixat de les 
subtils justificacions intellectuals que Sol- 
devila procura fornir-li des de comenqa- 
ments dels anys vint- esdevé mot-trumfo 
per a qualificar tota mena d'aspectes, acti- 
t u d ~  i ideologies (ps. 40, 147 i 155). 

Ratlles més amunt assenyalava com a 
causa complementaria de les limitacions 
del treball la feblesa documental. Histo- 
riar una cosa significa -amb perdó peI 
sim lisme- contextualitzar-la, constras- 
tar-L, reconstruir les coordenades que 
ens la facin intelligible, que ens l'expli- 
quin. Deu ser per aixo que resulta tan 
sorprenent ue el doctor Tresserras es 
proposi uferya historia del magazine), sen- 
se un altre auxili historic que no sigui el 
del mateix magazine i la destacable excep- 
ció de dos articles de Joan Sacs i una 
citació de 1'Enciclopedia universal d'Espa- 
sa Calpe del 1926. Ni una sola incursió 
més en el material hemerografic de l'epo- 
ca, arnb la qual cosa perdem de vista la 
gamma de competencia potencial que 
«DIAcí i d'Alla» trobava en el mercat i, el 
que és més greu, perdem la possibilitat de 
verificació més fidedigna de la influencia 
socio-cultural de la revista, sigui a través 
dels comentaris d'altri, sigui a través del 
reguitzell d'articles i d'algun interviu que 
Carles Soldevila publica en diversos pe- 
riodics, expressant idees i projectes es- 
pecífics per al magazine. 

L'estrategia compensadora de l'ús de 

memories -d'«egodocuments» que diria 
Francesc Espinet- no deixa de ser, en 
aquest cas, un succedani que cal mirar-se 
arnb prevenció. Nin ú no pot renegar del 
valor documental $e les autobiografies; 
pero em demano, malgrat tot, si és prou 
pertinent incorporar-les a la investigació 
com si fossin documents estrictament 
coetanis, oblidant el grau de distorsió que 
comporta el que no és altra cosa que re- 
construcció, reelaboració filtrada pel re- 
cord subjectiu i -si s'escau- fins per les 
pretensions literaries. S'ha de comptar, a 
més a més, , arnb l'excepcionalitat dels 
seus autors. Es apassionant coneixer l'im- 
pacte de la revista sobre el nen Antoni 
Tapies o sobre el nen Alexandre Cirici; 
aixo no obstant, quin valor representatiu 
tenen eis seus testimonis? 

Aquest amuntegament de circumstan- 
cies mena l'estudi a una visió de la revista 
on hi sobreneda aquella impressió de ba- 
nalitat que li fa tanta angúnia a1 doctor 
Tresserras. Tot i que el1 malda per des- 
eixir-se de prejudicis i que és rou perspi- 
cas per a no fer concessions a% qui titllen 
alegrement de reaccionaria la publicació 
(ps. 64-65), Tresserras no acaba de desar- 
mar-se dels seus escrúpols i mira de mar- 
car contínuament les distancies ideologi- 
ques arnb aquells senyors que ((efectiva- 
ment, eren la dreta, una dreta inquívocan 
(ps. 15 1) omplint el discurs de comentaris 
valoratius que no tenen res a veure arnb la 
distancia crítica que es pressuposa en un 
investigador. 

El millor que ofereix l'estudi de Tresser- 
ras, en darrer terme, és una habil ressenya 
dels continguts de «DIAcí i d'Alla». Aques- 
ta és la seva gran virtut. La gran pega esta 
a haver deixatat en el ma ma descriptiu 
algunes de les línies d9ani?isi insinuades, 
malaguanyant la solvencia del balanq his- 
toric que sobre la publicació s'hauria po- 
gut aportar. 

Carme HERMIDA GULÍAS, Rosalza de Castro naprensa barcelonesa (1863-1899), Edi- 
cións d o  Patronato Rosalía de  Castro, 1993. 196 ps. 

El llibre de Carme Hermida, Rosalía de 
Castro na prensa barcelonesa (1863-1899), 
no és pas el primer que els estudiosos 
gallecs publiquen sobre les relacions 
culturals i literaries entre Galícia i Catalu- 
nya. Se'n poden citar dos més: Castelao 
dende Catalunya (1988) de Xosé Lois 
García, el qual ja havia traduit al catala el 
Castelao politic a El problema de les na- 

cionalitats iberiques (1983), i Carles Riba e 
Galicia (1993), c.onjunt miscellani aplegat 
per Xesús Alonso Montero. En part, com 
és el cas de Carme Hermida i de Xosé Lois 
García, aquests estudis s'expliquen per les 
estades a Catalunya dels seus autors, pero 
no deixen de demostrar un interes que 
entre nosaltres no té gaire corresponden- 
cia: la cultura catalana tendeix a cercar 
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