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Lienohl'rGc dels editors d'aqu.esta. obra. acollit amb tot entusiasœe;

perb sense menystenir les Clficultate que oomportav�J t, una grab am

plitud, ben segur difíoil d;omplir, perb tamb6 uns límits, els quals
procurarem de no traspassar. si no �s per tal de donar una major ola
redat al nostre text i una preaisi6 indispensable a lea datea 1 dades

que a.r'renglerarem en les pàgines que segueixen.
Freton9m de tel? la. histbr1a de la. premsa catala.na,. �a a dir, de

tots aque!ls fulls informatius; diaris, setmanaris 1. revistes que ha

gin e stat 1r..tpresoa en llengua oatalana finn al" 2'.ny 1936. Aqu.esta hi
tbri3, si reeixim en els nostre$ propbsits. haurà d"seer, tacb', la
histbria dol periodisme oatalh i, .n bona part, la histbria del pensa

ment politic, i'ilor;bf1c, cientific i social que va reflectint el$

seus canvâ e i lea aavos navets.ta a. tray's de lee p�gilles de la premsa.,
\fol dir aix'b que haureIíl ele dèturar-noa d'una 'llanera espeoial, com ja

.

van fer els mateixos Qutors d'aquesta obra. en una altra de car'hoter

col.loctiu que teia la h1stbr1� de la vida catal.�'1.a entre 1814 i

1930(!' en l'estudi de les personali�at6 que van donar oar�cter 1 in

flubncia a la nostra premss, en ele homes que van promoure les ¡mbI1-
cací.cne i que van mantenir-les, de vegades heroioaœent. Vol dir tam'"

qu� no ens podrem pas deturar en la freda enumeravi6 d� títOls 1 de

oaraoter!stiquf'l$ má:terials de ca.da publioae16, si.n6 que haurem diapun
tar el color que tenia, les 1ntené1ens dels editore 1 redactors i el

punt fins al qual, viet en perspectiva, aquestes intenoions foren a...

oompl�rte s.

ffHistbria de la Premsa Catalana" es referirà. ja ho hem dit, dni
c:::unent a La que ha aparegut eSéritâ en cata.l�j de 1640 a 19'6. No �s

paa unà petita feina, com podrà comprovar el lector pao1ent, i oorre
pon als autors de fer que aquesta teina, que per a ùn d'elle ha ooupat
molts anye de vida, sigui tan 1nter�ssant oom la narraci6 diuna aven

tura, puix que dé: fet, la hist'bria de La ma�or part de les publioa
cí.ena, tant si s6n diáris. coa semanaria, com revistes d'assaigs, dit
dees O d'interessos, representa ben sovint una aventura plena de ris

cos i de trenca.oolls. Ea evident, perb, que parl'ar de la premf!!:a oata
lana 1 ne al.ludir el "Diario de !a:roelonalt - deixant a part el fet
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que, almenys en des moments de le. seva dilatada. histbria empr�s la nô s

tra llengua en les'seves columnes - e b� "El EuropeO" i "El Vapor". de

tanta influ�ncia en l'evoluci6 del -nostre pensament i de la nostra li

teratura, ri. "La Cerona de Aragón" () l'la "Revista. de Ci!'baluf1a", h
j

".La Vanguardia" o 8' '"El DiluviO". fins i tot, deixaria irrealitzàt

el nostre propbsi t i incompleta aquesta hietbr1a. No rarem, doncs, his

tbria detallada de la premsa publicada en castellà a Catalunya, perb no

deixarem de referir-nos-hi quan sigui convenient per, a arrodonir el qua

dre de les publicacions que donaven to i carhc,ter a una �pooa.
Per -dltia, els autors han d'esmentat. amb admiració i gratitud, els

noms d'aquells que 0ls han preoedit brillantment en l� tasoa que avui

s'emprenen: Joan- Giv�,eJ i Mas, �OalluiI1l �v�re; Calvo, Lluís Bertra.n i

Pijoan. Eudald canivell�S �rS�Sl��Hem seguit de molt a

prop llur tasca i cada vegada que ens valem de les dades que ells han
�

fixat en llurs obres, hO esmentem� de la mateixa manera que donem en

n,ota ,tots els manlleus que fem a al tres hlstoria.,_dors de la matlllria O

de. ¡te__!I1es que s'hi r�lacion�m. La �tasoa que ells van dur a terme havia

d"Aser completada, almenys fins a la data que ens hem posat coa a li .... 'I

mit i que, en certa manera., clou pr?visiOnalment la histbria de la pre

sa en llengua catalana. Voldríem que aquesta histbria nOstra d'un perí
de molt brillant fOs un estmnul per a una represa que tot fa creure que

..

�s imminent i que l'apariciÓ d'aquest llibre fos, per áls futurs edi-

tOI'S, directors" redactors i' col.laboradors de publiaacions de totá ,me..

na en La nostra llengua, un motiu d'orgull i un 'incentiu. per a eonti-
.

nuar la: hiatbria. d� �a premsa oata.lana amb els nous diaris, El etmanaris
revistes que sens dubte han de veure la llum molt aviat.
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