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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.)
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1815) i de García González («La confor-
mación de la moderna prensa informati-
va [1848-1914]»).

A continuació ens trobem amb tres
articles de temàtica i temps ben especí-
fics. Es tracta de «Las agencias de noticias
y la comunicación de masas», de María
Antonia Paz, que abasta temporalment
fins a l’actualitat; «Guerra y comunica-
ción: una relación compleja», d’Ingrid
Schulze, que aborda el tema proposat al
títol mitjançant l’estudi d’una mostra que
inclou diverses guerres, des de la de
Crimea fins la Segona Guerra Mundial
(1854-1945); i finalment «El periodismo
de los nuevos medios: el cine, el magazi-
ne y la radio», de Santiago de Pablo, que
s’ocupa d’aquestes qüestions entre finals
del segle XIX i la Segona Guerra Mundial,
amb alguna escadussera notícia posterior.

A la fi del volum se’ns presenten dos
articles firmats conjuntament per Gómez
Mompart i Marín Otto, «La irrupción de
la información televisiva y la influencia
del periodismo singular» y «De los nue-
vos reporteros al periodismo digital», que
interpreten aquests darrers cinquanta anys,
fonamentalment des de la premsa escrita
i la televisió.

Una presentació dels coordinadors ens
proposa les claus de lectura de l’obra: el
periodisme seria alhora «causa y efecto de
la sociedad nacida del capitalismo indus-
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trial», mentre que «la cultura de masas es
el resultado de la lucha por una cierta uto-
pía», tot reconeixent subsidiàriament els
seus efectes trivialitzadors, alienants o dis-
solvents. Amb aquests supòsits es postu-
la una «lectura crítica» de la història del
periodisme. Així, aspiraran a escatir les
relacions entre «la manera de relatar y
narrar la información» amb «la construc-
ción social de los hechos del momento»
i amb la «elaboración y discusión de los
discursos históricos hegemónicos y/o
subalternos». I, això, centrat en «los con-
tinentes donde más se ha desarrollado» el
periodisme contemporani i les seves «gran-
des tradiciones [...] que han creado escue-
la» i que han tingut una «gran proyección
internacional»: Estats Units i l’Europa
occidental. Això és el que fa d’aquest
periodisme un periodisme «històricamente
universal», conclouran. A continuació,
ens caracteritzen «las tres grandes tradi-
ciones» periodístiques d’aquest àmbit
geogràfic, la nord-americana, la britàni-
ca i la llatina. I acaben la seva presenta-
ció fent una breu glossa del contingut dels
diversos capítols.

Tot i estant en el seu nucli teòric pre-
gonament d’acord amb els pressupòsits
enunciats, hi ha un element, també teòric,
en l’enfocament del qual dissenteixo par-
cialment: la justificació, igualment teòri-
ca, del marc geogràfic escollit per construir
una història universal del periodisme. No
es tracta de negar la validesa d’un estudi
històric del periodisme «occidental», sinó
d’advertir del perill d’entendre’l com a
universal. És cert que aquest periodisme
ha acabat essent hegemònic, però s’han
encetat d’altres camins, i altres realitats
són avui també presents. Sense el seu
coneixement —«empresa ardua», «difícil
tarea», i més amb la «poca tradición inves-
tigadora» sobre la qüestió, com assenya-
len els editors, en efecte— seria fàcil de
caure en un cert «occidentocentrisme»
valoratiu d’allò universal. (Una disquisició:
per «Occident», «occidental», entenc, pro-
visionalment, els poders de les societats
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capitalistes liberals i neoliberals —amb
els seus antecedents—, dels seus avatars
autoritaris —sien feixistes, sien de capi-
talisme d’Estat— i, en últim extrem, de
l’Imperi globalitzador.)

Passem plana i abordem els diversos
articles de l’obra en qüestió. 

El primer d’Alfonso Braojos, ens ofe-
reix un panorama dels productes dels pre,
proto i primer periodisme europeus, amb
especial incidència a Alemanya, Gran
Bretanya i França, però alhora fent
referències des de Portugal fins a Rússia;
en els darrers apartats s’hi incorporen els
Estats Units i l’Amèrica hispana. Tot
assenyalant i argumentant els moments
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de ruptura (des de la impremta fins als
primers diaris britànics o les publicacions
revolucionàries franceses, amb la constant
amenaça de l’Estat censor), l’article cons-
titueix alhora un gran catàleg de publica-
cions. Com l’article de Santiago de Pablo,
i a diferència de tots els altres, no duu
referències bibliogràfiques.

El capítol encomanat a Gloria García,
d’una gran solidesa, fa efectius els plan-
tejaments teòrics al·ludits a la presenta-
ció de l’obra, amb especial èmfasi en la
controvertida teoria de la modernització,
tot acudint com a font d’informació i
pedra de toc als més consistents estudis
sobre la premsa decimonònica i de prin-
cipis del segle XX. Es limita de manera
taxativa a Gran Bretanya, França i els
Estats Units. Presenta l’evolució de premsa
des de mitjan segle XIX (amb el moment
revolucionari de 1848 com a tret de sor-
tida) com un element central de la con-
solidació del sistema polític i de la societat
civil, en dos grans moments. El primer,
fins cap a 1870, significaria essencialment
la consolidació de la premsa alhora com
a gran negoci i com a coadjuvant en la
constitució dels Estats nació, tot lluitant
per desfer-se de la tutela del control esta-
tal i aconseguint situar el seu producte en
el mercat com un producte de primera
necessitat. En el segon moment, els
avenços tècnics es posen al servei de l’e-
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closió de la premsa de masses, basada,
d’una banda, en la concentració empre-
sarial i en l’abassegadora presència de la
publicitat; i, de l’altra, assentada en un
democratisme populista que abordarà els
mercats populars amb nous llenguatges i
noves temàtiques (virant de l’objectivis-
me cap al primer new journalism sensa-
cionalista), cosa que tendirà a afavorir
l’assumpció de la ideologia imperialista
entre les masses.   

María Antonia Paz és l’autora del capí-
tol següent, sobre les agències de premsa,
que estudia des de la seva aparició fins a
l’actualitat. Amb especial referència a les
tres grans agències (Havas, Reuter, Wolff)
fins a la Primera Guerra Mundial, en la
segona part del present segle amplia del
tot el seu marc geogràfic, que fa mundial,
i dedica alguns apartats al Tercer Món i
al debat sobre el nou ordre mundial de la
informació. D’altra banda, per aquesta fi
de segle especialment, esmerça molta
atenció a les agències com a font d’infor-
mació econòmica i financera per a empre-
ses de tota mena.

Ingrid Schulze ens fa un recorregut pel
paper que la premsa —i incidentalment
d’altres mitjans, com coloms missatgers,
globus, cartells, cinema o ràdio— ha
tingut en diverses guerres (Crimea, Seces-
sió Americana, Franco-prussiana, Cuba,
Primera Mundial, Civil Espanyola, Sego-
na Mundial) i quina ha estat la intervenció
de l’Estat en el control de la informació
i la propaganda. El resultat és distret i
alliçonador, però molt heterogeni, frag-
mentari i de vegades sorprenent. Per
exemple, mentre per a la Segona Guerra
Mundial dedica gairebé tota l’atenció a la
propaganda nazi, s’ocupa molt escadus-
serament de l’anglosaxona, i no diu res
d’italians, japonesos, francesos o soviètics.
O, per a la Primera Guerra Mundial, no
s’estudia el paper del cinema, quan, per
exemple, l’exèrcit francès va filmar dos
milions de metres de pel·lícula, o a Ale-
manya es va fundar la productora UFA a
iniciativa del propi exèrcit i de la gran
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banca i indústria.
A continuació ens trobem amb un

article de Santiago de Pablo on s’abor-
da, per a la primera meitat del segle XX,
l’ampliació històrica del concepte de
periodisme, quan aquest té a la seva dis-
posició uns nous mitjans, revoluciona-
ris: la fotografia, el cinema i la ràdio.
Així, ens trobarem amb una descripció
de l’evolució del fotoperiodisme (i del
seu, en certa manera, precedent, el maga-
zine il·lustrat, que malgrat la seva llarga
tradició ara es vesteix de diumenge, amb
especial dedicació a les revistes nord-ame-
ricanes Time i Life), dels informatius
cinematogràfics (lligats als documentals)
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i de la nova oralitat i musicalitat perio-
dística, la ràdio.

L’obra finalitza amb dos articles dels
editors, que abasten temporalment la
segona meitat del segle XX, i temàticament
un seguit de matèries que explicitaré més
avall. El tot, emmarcat amb una rigoro-
sa reflexió teòrica sobre el paper de la
informació i de la comunicació en els nos-
tres dies, reflexió que vira des de l’empresa
fins a l’informador, des de l’Estat fins als
intel·lectuals, des de la tècnica fins als llen-
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He aquí, por fin, vertido al castellano
desde su catalán original, un libro mayor,
de ésos que sólo surgen de vez en vez por
nuestros pagos. Hace ya muchos años que
el antropólogo y teólogo Lluís Duch
empezó a encaminar sus investigaciones
hacia el estudio del mito, estimulado por
algunos de los profesores que conoció
durante su doctorado en Alemania 
—Ernst Bloch y Hans Blumemberg, entre
otros— e inspirado, ante todo, por sus
propias preocupaciones antropológicas.
Desde aquel entonces fértil pero aún titu-
beante hasta este hoy decididamente

guatges, des de la tematització i l’agenda
fins a la globalització, per acabar amb la
digitalització i la intercomunicació electrò-
nica. Les matèries tractades, tot i centrar-
se en la televisió —amb una especial
atenció a la imatge i a les emissores «tot

Barcelona: Herder, 1998
temps és, al meu parer, potser massa opti-
mista; en conseqüència, és molt més crí-
tica amb els seus crítics que no pas amb
la realitat i la virtualitat: «no se la ha valo-
rado por lo que és o podría llegar a ser,
sino por lo que representa o parece repre-
sentar», diran de la televisió, però la seva
afirmació sembla igualment vàlida per a
tot el sistema informativocomunicatiu.  

L’obra, doncs, ens presenta un pano-
rama múltiple de l’evolució del periodis-
me occidental en aquests dos darrers segles
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—i els seus antecedents—, amb perspec-
tives dissímils i creuades, en què indubta-
blement predomina l’empresa periodística
i el periodista sobre el seu receptor, i que
planteja prou preguntes i dóna prou res-
postes com per enriquir el lector i fer-lo
notícies»—, són variades: des dels grans
diaris «llatins» fins a les revistes alema-
nyes, des del periodisme d’investigació
nord-americà fins al nou new journalism
o el periodisme contracultural, passant
per les versions informativopropagandís-
tiques de les guerres, des del Vietnam fins
al Golf. S’hi troba a faltar, però, la ràdio.
La visió global dels autors sobre el com-
plex món de la comunicació en el nostre

DUCH, Lluís
Mito, interpretación y cultura
reflexionar. Cosa que fins ara era impos-
sible de trobar en una obra de síntesi, i
més encara si tenim en compte la preca-
rietat de la bibliografia a l’abast en els idio-
mes ibèrics. 

Francesc Espinet i Burunat
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament d’Història Moderna
i Contemporània
fecundo, Duch ha descrito con meneste-
rosa discreción una trayectoria intelectual
de coherencia y vuelo poco comunes en
este país, donde las carreras fulgurantes y
el chisporroteo del publish or perish
(«publica o perece») medran a sus anchas.

Durante tres décadas, apartado de la
algarabía mediática y del noble pero arduo
trasiego de las aulas, Duch ha querido y
podido urdir morosamente una obra de
perfil y ambición singulares, cuyas fuen-
tes primeras proceden de su formación
teológica en el monasterio de Montserrat
y de sus estudios de doctorado en


