EL DIARI CATAL4
El catalanisme radical
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La meva tesi doctoral, apareguda re
centment a l'Institut d'Estudis Cata
lans perque va ser guardonada amb e!
premi Nicolau d'Olwer, conté una ex
tensa re!ació de dades sobre la vida de!
periodic de Valentí Almirall, un diari
important tant perque va ser el primer
catala com, substancialment, pel valor
de la seva acció pública a l'hora de
dinamitzar e! catalanisme, el qual va
passar de l'estadi minoritari i cultura
lista en que es trobava a tenir una vo
cació més política. Per tant, e! contin
gut del periodic m'interessa tant com
la seva vida. És a dir, més que e! que va
dir i com ho va dir -1' estricta analisi
del contingut, l'estudi ideologic
m'atragué e! repte de coneixer que féu
i com ho féu. Penso que, més impor
tant que e! que es diu, és e! que es fa.
Un polític o un periodista tenen un
component retoric, verbal, rellevant,
pero sens dubte és més iHustratiu sa
ber com actuen en la praxi quotidiana
o com es belluguen en la dimensió deis
fets, la selecció de les notícies, l'orga
nització d'activitats, etc. Amb aquest
esperit m'endinsí en el periodic per a
poder interpretar la realitat i donar
resposta, a través d'una metodologia
específica basada més en fonts heme
rografiques que no estrictament arxi
vístiques, als interrogants esmentats.
Pe! que fa al Diari Catald, presento
sinteticament les conclusions més re
llevants de l'estudi, allo que aporta al
poc remogut encara món de! naixe
ment del catalanisme polític, car és des
de fa dues decades només que comen
cem a concixer amb profunditat les
principals entitats, personalitats i ac
tivitats de! moviment, que és l'única
manera de contribuir a unes futures
conclusions globals, quan aquests es
tudis hagin avan<;:at molt més. T ot se
guint l'ordre de l'exposició efectuada
al volum publicat, enuncio les diverses
conclusions que exposo per aspectes
re!acionats en cada capítol. De! primer,
<;:0 és de! marc extern i concretament
de! vessant legal, destaco:
a) La presencia d'una administració
for<;:a intervencionista mitjan<;:ant la
utilització d'una tipologia diversa i
variada de control i repressió, arnés
d'una nova legislació oberta pero igual
ment adre<;ada a limitar la llibertat de
premsa. Cal remarcar el poder polític
local i el de l'Església, que incidiran en
el control de continguts.
b) La voluntat de la premsa d'esca
par d'aquest control tot aprofitant les
diverses possibilitats que genera la llei
o la seva manca d'aplicació, com ara e!
cas deIs títols alternatius.
c) La duali tat d'una societat en la

qual coexisteixen un públic liberal i
urba am b forces socials o economiques
com ara l'Església, les quals tenallen
les publicacions de caracter liberal i
laic amb els mecanismes d'influencia
al seu abasto
d) 1 la persistencia d'uns mode!s di
ferents de publicació segons e! pro
gressiu creixement de! mercat, els quals
bé optaran per una especialització te
matica bé per una nova formulació
deis continguts, és a dir, per una prem
sa estrictament informativa, amb la
qual cosa es genera una nova for<;a
social en el camp periodístic que seran
les empreses amb un producte deter
minat al costat de! tradicional perio
disme polític i d'opinió.
Un capítol de la meva tesi ha estat
dedicatal cens de les publicacions exis
tents a Catalunya en e! període de vida
de! Diari Cataldo T ot i ser inedit en
suport paper, pot consultar-se en l' edi
ció en microfitxa (UAB, 1992), on hi
ha l' aparell documental. Les dades que
presen to d' aquest bloc són, doncs, ine
dites. D'aquest apartat, detecto:
a) La premsa en llengua catalana és
inferior al total de l'editada en castellit.
El nombre de setmanaris, el nombre
de publicacions diaries -potser les
més llegides-, és prou il·lustratiu so
bre aixo. Fixar-se'n en e! nombre és
adonar-se de la residual i tat i marginali
tat que té la premsa en llengua catalana.
b) Aquesta premsa en catala neix
com a voluntat política, cultural o re!i
giosa; arnés, I'única premsa que el
mercat pot assimilar és la de caracter
informatiu i humorístic, la qual sera,
pero, efímera.
c) La vida de les publicacions en
llengua catalana és curtíssima (la vida
mitjana és entre e!s sis mesos i e!s dos
anys) i, doncs, sovintegen els números
únics. Les publicacions estables seran
una minoria en la ja minoritaria premsa
en catala.
d) Tematicament, el mode! de prem
sa existent s'ajusta al mercat receptor,
basicament format per escriptors, in
teHectuals, clergues i professionals il
lustrats. Per aixo, la tematica cultural
i discursiva és dominant en la premsa
de llavors. A mesura que el mercat
s'eixamplara, augmentara la diversifi
cació tematica: hom s'ocupara de ma
tcries més populars i es tendira cap a la
distribució general.
e) En aquests anys -1879-1881
es formula l'inici del posterior creixe
ment de la premsa en llengua catalana,
i aixo s'esdevindra, basicament, a me
sura que es desenvolupin les imprem
tes i que la societat incrementi e!nivell
sociopolític de catalanitat, a més de la
el contemporani
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creixent culturalització de capes soci
als noves i més amplies: funcionaris,
estudiants, artesans, etc.
f) La premsa oficial, la tecnica, la reli
giosa, l' especialitzada, la científica, la
professional, l'associativa, elaborada a
comarques sera, basicament, feta en cas
tella. He indicat els camps en que aparei
xeran les revistes en catala -----cultura i
humor-, que s'ampliaran rapidament a
la política, la religió i l'associacionisme i
arribaran, a comen'5ament del segle XX,
a tots els altres camps.
g) 1, finalment, cal dir que no apareix
cap diari en catala si tenim en compte
la tipologia tematica de la premsa en
catala apareguda fins aleshores. El fet
d'existir practicament només premsa
cultural i humorística i una poca, resi
dual i simbolica, informativa en catala,
és un element clau per a determinar
per que no apareix cap diari en catala.
La premsa diaria necessita una estruc
tura complexa, també als anys setanta
i vuitanta del segle XIX. La manca de
revistes informatives en catala ajuda a
explicar la lentitud del procés de nor
malització de la premsa diaria en cata
la.
El total de publicacions editades al
Principat de Catalunya en el període
1879-1881 és de 457, de les quals 88
són en llengua catalana i 369 en llen
gua castellana. Pel que fa als diaris, la
relació és de 2 per 36, i a les revistes de
86 per 333. Fixem-nos en la distribu
ció entre Barcelona i comarques en
aqueix període:

Catala a través de la seva «Biblioteca
del Diari Catalh es pot resumir així:
a) Els quatre títols, agrupats en tres
volums, editats en fulletó correspo
nents a Homer, Darwin, Harte i Poe
responen a uns objectius de moder
nització de la llengua, d'universalitza
ció de la literatura catalana i d'inserir
se en els nous corrents materialistes
de la ciencia que enllacen amb la tradi
ció grecollatina convencional.
b) Al segle XIX, la idea popular
d'utilitzar el fulletó per a novel·la és
transformada amb obres acreditades
de literatura considerada de qualitat,
al marge de la polemica pel que fa a la
no-ficció, és a dir al pensament i a la
recerca, que s'allunya de la literatura
de ficció popular o de qualitat per a
oferir vehicles de culturalització.
c) Tecnicament cal constatar, en els
quatre casos, que no s'ha efectuat la
traducció de l' obra original sinó d'edi
cions assequibles, franceses, amb el
demerit intel·lectual que comporta tot
i la qualitat que ten en, segons els crítics
(Camarasa, Bordoy, Balasch... ) que
han acarat els textos originals amb les
traduccions de Pons i Roure, pel que
fa a rigor, estetica i escriptura.
d) Editorialment, la divulgació no
arriba als objectius prevists ni té l'hit
social que la iniciativa potser feia pre
veure. Només s'editen tres volums,
desiguals en extensió i un d'ells incom
plet, i la previsió de tres volums anuals
esdevé un projecte inassequible.
e) La «Biblioteca del Diari Catalh
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En conseqüencia, en aquest panora
ma, editar un diari en catala és una
tasca difícil pero no improbable. Si ens
fixem en el nombre de setmanaris sem
blaria més facil que n'apareguessin més,
pero el mercat creix lentament. D'altra
banda, la importancia de les comarques
és notable: el tercer diari en llengua
catalana abans de La Veu de Catalunya
sera fet a comarques, a Reus i a Sabadell.
Barcelona tindra, en el naixement de la
moderna premsa catalana, un paper
destacat i la figura d'Almirall és cabdal
per a entendre la lluita contra la ten
dencia general de minorització.
Quant a l' edició del fulletó, de l' anali
si de les tres obres editades es despren
que l'acció que desenvolupa el Diari

és una realització del Diari Catala que
segueix el programa ideologic que pro
posa el seu propietari, fundador i direc
tor en relació amb la utilització de la
llengua catalana en l'ambit científic, la
popularització de la ciencia i la cultu
ralització creixent de la societat. Efec
tuar l'edició simuldnia de tres obres,
dues d'elles de certa envergadura, de
mostra la voluntat practica de pene
trar ideologicament i modificar la con
ducta del mercat, almenys en els cercles
culturals catalans més influenciables.
f) La «Biblioteca del Diari Catalh és
el precedent d'altres biblioteques de
publicacions catalanes que tindran
continultat i exit editorial, com ara
L 'Avens, ElPoble Catala,LaRenaixen

sa ... , amb la diferencia que aqueixa
assolí un notable rigor en la formula
ció teorica del projecte i conjumina la
doble acció de difusió d'obres de lite
ratura creativa i de recerca. Haurem
d'esperar la coHecció popular d'Edi
torial Catalana per a trobar un projec
te reeixit tant ambiciós. Tot i el minso
valor quantitatiu, la importancia
d'aquesta Biblioteca és notable ates
que esbossa uns nous camins per a la
cultura catalana de l'epoca.
g) La publicació d'autors contempo
ranis diguem-ne malelts o condemna
bIes peruna part de la societat-Darwin,
Poe...- i la voluntat de connectar amb
la tradició classica no cristiana -Ho
mer- pretén reafirmar l'amplitud de la
cultura catalana i vincular-la allalcisme
social, a l'empirisme i al metode experi
mental, i al positivisme, enfront de la
tradició escolastica i adhuc reaccionaria
que tenia forts elements de difusió a la
Catalunya d'aleshores. La diversitat
d'opcions i l' amplitud en les tematiques
exposades sera una valuosa contribució
a l'obertura cultural, la qual cosa allu
nyara la cultura catalana del tancament
dels sectors religiosos i conservadors.
En definitiva, la «Biblioteca del Di
ari Catala» és un refor'5ament de les
teories polítiques basades en el republi
canisme, federalisme, lakisme i pro
gressisme del Diari Catala, unes teori
es polítiques que es deixen veure enmig
del domini del centralisme unificador
i el sucursalisme polític -possibilisme,
fusionisme, liberalisme, etc. Aquest
catalanisme nou fracassa per manca de
base social, mentre que la nova vessant
catalanista que es configura precisa
ment com a reacció davant les iniciati
ves del Diari Catala comen'5aa establir
les bases que el faran reeixir plenament
vint anys després.
Pel que fa al suplement femeníModas
y Labors les conclusions són:
a) En la premsa femenina i en l'opi
nió que té la societat de la Restauració
sobre la dona es detecta cert canvi. Al
segle XIX l' opinió que es té de la dona
i la seva educació és alterada i modifica
da per tres grans aspectes: la importan
cia creixent de l' educació i la instrucció
en un món que avan'5a tecnologica
ment, la necessitat de disposar de nous
elements de coneixement -per exem
pIe, l' alfabetització- i la incorporació
creixent de la dona al treball, la qual
cosa alterara a poc a poc els fonaments
de l' estructura familiar tradicional. N e
cessariament, doncs, s'introduira la
noció de l'accés a un ensenyament per
part de la dona, bé com a part del seu
treball especialitzat, com ara les infer
meres o les mes tres, bé com a corretja
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de transmissió per a una major educació dels fiUs.
b) L'educació sera, per tant, una
pe~a clau en els continguts de la prem
sa adre~ada a les dones, una educació
basicament practica i formativa; és a
dir, s'utilitzara la premsa perque tin
guin nocions d'higiene i, especialment,
perque coneguin la moral dominant.
Aquestes lectures fetes amb voluntat
instructiva, que haurien de ser amenes,
segons l'opinió de ]iménez MoreU són
d'un ensopiment extremat. La finali
tat de la dona és el matrimoni, pero en
aquesta concepció apareixera una es
cletxa cada cop més gran gracies al
triomf progressiu, en el matrimoni, de
l'amor sobre l'interes i la conveniencia
social. Ara bé, es mantindran els rols
tradicionals: l'home obert al món exte
rior i la dona reclosa a la vida privada.
Així doncs, la participació de la dona
al trebaU contribuira a obrir-li parcel
les de la vida pública, amb Uuita i
problemes, amb individualitats que
seran excepcions, pero al capdavall sera
l'inici del camí cap a la igualtat. La
instrucció i el treball seran els princi
pals aspectes que es modificaran. La
prostitució seguira, com la virginitat i
la doble moral, tenint el seu paper de
legitimació d'unes estructures intoca
bies. En síntesi, la dona resta com un
model identic al del passat pero amb
noves parcel·les obertes. Per exemple,
la seva finalitat social és l'amor i, si no
es casa, pot dedicar-se a altres formes
de relació, sigui ajudant els qui no
tenen família-orfenats, asils, manico
mis ...-sigui ajudant les classes superi
ors -institutrius, infermeres privades ...
c) En literatura ho veiem molt clar:
és acceptada la dona que tracta una
tematica literaria que no qüestiona el
seu paper, com ara la narrativa infantil,
els poemes intranscendents, els textos
de formació practica de la dona, etc.
Pero hi ha uns camps tancats, igual
que el treball o la vida pública: no
s'entén una dona que vulgui ser polí
tic, militar, etc. ni una dona que vulgui
escriure assaig, ciencia, etc. D'altra
banda, cal dir que aquestes escletxes
només es prodl,1eixen entre les classes
altes i els sectors il-lustrats de les capes
mitjanes; la classe obrera, la classe po
pular, no tindra accés als nous canvis
del XIX, només al treball assalariat a la
llar o a la fabrica.
d) Pel que fa a Modas y Labors, la
primera conclusió és la novetat que
significa en el panorama periodístic
l'aparició d'una publicació monogra
fica -bé que suplement d'un títol
major- en llengua catalana. També és
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significatiu de la voluntat d'eixamplar
el catalanisme el fet d'introduir una
tematica frívola com són les modes i
una d'utilitaria com són les labors, els
brodats, etc., per tal que el públic feme
ní s'incorpori als rengles del catalanis
me político
e) La segona conclusió a Modas y
Labors és la manca d'hit, ja que no fou
seguit pel públic femení. La baixa lec
tura l'obliga a replegar-se a unes pagi
nes monografiques. Tot i aixo, és im
portant la voluntat dels capdavanters
del Diari Catala d'obrir a les escripto
res catalanes una secció fixa, malgrat
les dificultats de lectura del públic
femení, pensant sempre en un objec
tiu de caracter ideologic. El fracas del
suplement es deu tant a factors endo
gens -reducció de pagines- com
exogens -debilitat del mercat en catala.
f) La darrera conclusió sera pel con
tingut i afecta la manca de reflexió
sobre l'arquetip i la funcionalitat de la
dona a la societat catalana dels anys
vuitanta. La via política, oberta el1868
en proclamar-se el sufragi universal,
és concebuda exclusivament pels ho
mes. D'altra banda, la Restauració no
representa, en aquest sentit, cap aven~
destacat. No obstant aixo, es facilita,
amb les discussions generalitzades so
bre el paper social de la dona, que unes
poques dones poguessin expressar un
valor diferent al dominant, el sentit de
la igualtat, i, en definitiva, que es valo
rés la persona en funció individual i no
sexual. Potser aquest fet, la creació
d'un contramodel, sera la més gran
aportació al debat sobre la dona que
tindra lloc en el decurs de les dues
darreres decades del segle XIX.
Pel que fa especialment a Modas y
Labors, hi ha la voluntat clara d'influir
en un segment demografic -el feme
ní- en ascens, per tal d'introduir el
missatge de renovació del catalanisme
cultural i polític en l'optica sentimen
tal, vivencial, lingüística ... no encarna
da en un bagatge teoric. Modasy Labors
aspira a ser el pont entre aquest món i
les noves plataformes que configura el
Diari Catala. Resta, pero, com una
esperan~a, un projecte inacabat, puix
que diverses dificultats impossibilita
ren la continui'tat del suplement i hagué
de reconduir-se en una secció setma
nal que no arriba a aconseguir els seus
proposits. Va ser el símbol d'una vo
luntat fracassada i el seu hit potser
fou el de mostrar nous camps d'inci
dencia social. Altrament, no es plan teja
cap innovació formal o de contingut:
els vestits que s'hi exposen, la temati
ca del fulletó, la tipologia deis poemes,

les dades d'indumentaria, etc., són un
conjunt de materials que podien apa
reixer en qualsevol publicació conser
vadora de l'epoca. És a dir, el fet que
depengués d'un diari laic i avan~at,
catalanista i progressista, no va com
portar tanmateix nous enfocaments.
A taU d'exemple, sospitem que les
il-lustracions que acompanyen la des
cripció dels vestits són, simplement,
reproduldes de la premsa francesa, un
fet d'altra banda habitual a l'epoca.
Ho veiem en la signatura Anoies &
Barbe, que és la mateixa que figura a
les il-lustracions de vestits deis magat
zems parisencs Le Printemps, que són
anunciants del Diari Catala. A més, la
combinació de Dolors Monserda de
Macia i Valentí AlmiraU configura una
tipologia en el suplement volgudament
neutral en la ideologia; només s'aspiraya, doncs, a fer una revista de modes
que fos l'esquer per a la lectura global
del periodic.
Cal dir que als anys de la Restauració
la premsa viu la seva més profunda rees
tructuració tant a causa de factors ex
terns, de caracter economic, cultural i
social, com específics de la premsa matei
xa. Caldria esmentar, d'aquests darrers,
l'expansió de la indústria (en la mesura
que es millora el producte), la creació i
utilització d'agencies de notícies -Fa
bra...- i de publicitat -Roldós...- ,
l' extensió i popularització de la figura
del corresponsal, la creació dels quioscs
com a punts de venda al carrer, i, en
definitiva, la creixent industrialització i
racionalització empresarial del produc
te. No és gens casual que el segon diari
que aparegué en catala, La Renaixensa,
es constituí com a societat anonima,
arriba a tenir una impremta propia i féu
dues edicions diaries. Aquests trets són
habituals en la premsa industrial de
Madrid.
Mentre que a Espanyal'índex d'alfa
betització era del30% i el d'urbanitza
ció del 20%, a Catalunya trobem unes
xifres sensiblement diferents, per la
qual cosa podem deduir, si relacione m
els coeficients de lectura i el nombre
de cap~aleres i tiratges amb el total
d'habitants, que existia una influencia
notable de la premsa. En definitiva, la
premsa fou la que possibilita l'exten
sió de l'ideari catalanista, un ideari que
esdevingué primordial en les informa
cions i les opinions del Diari Catala i
que fou present en tota la premsa de
caracter ideologic que es féu posterior
mento
Si als anys 1874-1883, entre la Res
tauració i la llei de premsa de Sagasta,
es configura un model de premsa i un
sistema informatiu que ultrapassa les
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e!its i arriba a ser popular (lOt i que no
s'assolí l'exit d'altres paisos occiden
tals), a Catalunya les dades deIs tiratges
de la premsa feta en llengua catalana
ens demos tren la creixent importan
cia de! periodisme en la formació de!
pensament nacionalista. Tots e!s pen
sadors i ideologics de! catalanisme co
meneen publicant les seves reflexions
en la premsa i practicament tots (d' AI
mirall a Prat de la Riba, i sense oblidar
Cortada, Mañé, Torras i Bages, Collell,
etc.) utilitzaren e!s periodics com a
principal plataforma divulgativa.
Convindria aprofundir en els estudis
sobre e! timbre i esbrinar e!s tiratges
de la premsa d'acord amb e! pes; tot i
que d'alguna manera ho he fet a l'hora
de situar e! Diari Catald en e! seu con
text, caldria treballar-hi més a fons.
T ambé caldria tractar la re!ació entre
ferrocarril i premsa. El 1879 existe ix
una incipient infraestructura ferrovia
ria catalana. La publicitat que se'n fa
ho demostra. El 19 de setembre de
1879 e! «Brusi» publica un anunci on
apareixen les línies Barce!ona-Vilafran
ca- Tarragona, Barcelona-Mataró
(Tordera), Barcelona-Granollers
Girona-Figueres-Portbou que, al cos
tat de les altres, Girona, Manresa, etc.,
són importantíssimes per al teixit co
municatiu catala. Igualmen t, caldria
avan<:;ar en l'estudi de la tecnologia de
la impressió: si a Madrid es treballa
(tres diaris almenys ho anuncien) amb
rotatives, caldria saber quin és l'utillat
ge tecnic de la impressió deis periodics
de Barce!ona.
Pe! que fa als aspectes de la vida
interna, detecto una existencia relati
vament tranquiHa trencada per tres
processos judicials acabats amb sen
tencies desfavorables que alteren la
marxa de! periodic. La publicació és
regular i es mantenen les activitats i
publicacions afins amb estabilitat, tot
i que e! ritme sempre sera inferior a la
voluntat que s'exposa inicialment. El
juny de! 1881 es produeix la decisió de
finalitzar la seva existencia. Aquest és
e! fet més traumaric de la vida de!
Diari Cataldo Les iniciatives enceta
des al marge de! diari també es trunca
ren. Aquestes realitzacions, com hem
vist en l'analisi de! suplement Modas y
Labors o en les edicions del fulletó,
responen a uns plantejaments ambici
osos en e!s objectius, pero tanmateix
limitats per la manca de mitjans em
presarials o de res posta de! mercat.
Pel que fa a la vida externa, e! Diari
Catala va ser l'exposició de més abast
de l'ideari catalanista, a partir del qual
van apareixer e!s e!ements més dina
mics en la projecció de! catalanisme
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polític: els congressos catalanistes i el
Centre Catala. Culturalment, implica
una renovació crítica notable de la
producció literaria i assagística en ca
tala, que fins aleshores era vistanomés,
generalment, amb complaen<:;a.
Periodísticament, e! dinamisme del
Diari Catala es fonamenta en mesures
de promoció tant des de! punt de vista
tecnic com pe! que fa a la millora deIs
continguts: bústies per als lectors ar
reu de Barce!ona, una extensa xarxa de
corresponsals, redaccions a les capitals
de província (la qual cosa és un notable
intent de descentralitzar e! periodic) i,
fins i tot, amb administracions descen
tralitzades. En definitiva, hi ha la vo
luntat d' obrir-se a nous sectors socials
i es fuig de l'habitual sector que llig,
format per eclesiastics, propietaris ru
rals, advocats conservadors, etc., que
per raons obvies havia d'allunyar-se
de! periodic pecaminós. En arribar a
tot Catalunya, era logic que e! Diari
Catala augmentés e! tiratge in'esdevin
gués un deIs primers de! país. He docu
mentat que tant ell com e! Diario de
Barcelona arriben, practicament, a to
tes les comarques.
El diari s' obre a sectors dinamics de
comerciants, professionals, inteJ.lec
tuals ... i possibilita que existeixi un
eixamplament de! mercat que conside
ra no només útil i necessari sinó també
imprescindible per a la normalització
deis diaris en llengua catalana. Amb el
Diari Catala e! catalanisme cultural i
el polític comen<:;aran a cobrir la neces
sitat de diaris com a vehicle habitual
de transmissió ideologica.
Finalment, la renovació en contingut
i disseny afavoreix una modernització
delcatalanisme que s'allunya d' ocupar
se exclusivament de la literatura i de la
historia i tracta també de la ciencia i
l'economia; a més, concebra la tradi
ció no com un eix immutable sinó com
una contribució essencial per a definir
un caracter coHectiu i una mentalitat
comuna necessitada de renovació. Es
fixara primordialment en les necessi
tats de la societat receptora i marcara
línies de pensament i comportament
en els aspectes més polemics o impor
tants, tot i que no estiguin en la pales
tra pública. La innovació del contin
gut també es manifestara en iniciatives
periodístiques polítiques i de relleu
social com les croniques de l'erupció
de l'Etna que cobreix e! mate ix Almi
ral1.
En conjunt, e! Diari Catala possibi
lita que la premsa en llengua catalana
faci un salt qualitatiu notable envers la
normalitat. Gracies, dones, a l' existen
cia d'aquest diari el catalanisme deixa

ra plenament els postulats culturals i
s'obrira als polítics i socials. N o deba
des, incidid en l' evolució vers plante
jaments nous en la reflexió crítica so
bre la realitat hispanica i també forana,
especialment de! mode! suís, la qual
cosa establira les bases per a la futura
gran exposició doctrinal d'Almirall en
re!ació amb Catalunya-Lo catalanis
me- i Espanya -Espagne telle qu'est
i en e! terreny cultural -Respuesta a
Núñez de Arce.
Tot i que el diari tindra curta vida, el
seu grau de penetració ¿ocial sera nota
ble. El catalanisme polític contempla
ra en aquesta evo lució en la qual parti
cipa directíssimament e! Diari Catala
una nova dimensió en que hom posa
en relleu una visió realista de la societat
i s'allunya deis plantejaments idíl·lics,
utopics o romantics, tot formulant
una teorització, de base federal, en la
qual, per primera vegada, es contem
plen no només declaracions de princi
pis sinó també respostes a la quotidi
anitat. El Diari Catala aspira a una
societat moderna, europea, regenera
da deIs vicis i defectes de la corrupció,
la rutina i la incompetencia per a situar
se com a e!ement de servei.
La construcció de! discurs de la rea
litat sera l'eina més important amb e!
filtratge de notícies que subministren
corresponsal s i col·laboradors afins,
e!s quals, sigui amb articles d'opinió o
amb notes breus, sigui amb croniques
locals o amb comentaris informatius,
ajuden a crear una consciencia catala
nista que s' estructura i es coordina per
primera vegada en projectes específics.
L'interes pel Diari Catala rau en l'acce
leració historica que produí en e! cata
lanisme i en la categoria i importancia
deIs textos publicats.
•

':. Josep Maria Figueres és professor de
les universitats Autónoma de Barcelona i
Ramon Llull.
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