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A la Bibliografia Catalana. Premsa (Institució 
Patxot, 1931-1937) de Joan Givanel, l’espai 
dedicat a publicacions no barcelonines és de 
poc més de 660 pagines, mentre que, en poc 
menys de 500, són exposades les editades a 
Barcelona: en el terreny de la premsa, com 
en tots, la nostra macrocefàlia és evident, i és 
una macrocefàlia que, en aquest sector, es fa 
més palesa si hom compta exemplars i no 
títols, que és el que cal fer.
La riquesa resumida per Givanel s’esfondrà 
amb la guerra, però la premsa catalana, limi
tada i frenada, ha ressuscitat amb la continua
ció de publicacions d’abans, com “Recull” de 
Blanes, i la creació de moltes de noves. En 
aquesta represa, Barcelona ha tingut la seva 
part, però ja no la part del lleó com abans. 
Això s’explica, sobretot, per la història que 
hem viscut, en la qual, sovint, les publicacions 
han sorgit i s’han consolidat com a resultat 
de marrades llargues, unes marrades que, a 
Barcelona, han estat més difícils de fer. Rela
tivament, l’actual premsa catalana no barcelo
nina té un pes específic molt més gran que 
abans: fóra un fet falaguer si fos resultat del 
lliure desplegament de les coses, però, no cal 
dir-ho, no és així.
La recuperació, lluny de la gran ciutat, per
meté uns matisos, uns bizantinismes ben em
prats que a Barcelona no eren possibles. L’ai
xopluc de l’Església mateix, tan decisiu, fou 
més planer i senzill a les comarques. I pel 
camí d’aquest aixopluc i pel del bilingüisme 
funcional, la premsa catalana es posà nova
ment en camí. A molts nivells, entre els quals 
cal considerar com a destacats:
“Lluc”, a Mallorca, bon exemple del redós 
eclesial.
“Gorg”, a València, fruit dels optimismes, tan
tes vegades falsos, que posà en circulació la 
Llei de Premsa del 1966.
D’aquesta premsa, gairebé sempre minsa, tot
hora poc normal, n’hem estat cofois perquè 
ens ha vingut a dir una vegada i una altra 
que, malgrat tot, tot era encara possible. 
I l’hem exhibida: perquè ha estat un fruit 
aconseguit en una lluita desigual i perquè, en 
exhibir-la, recordàvem un dret i el reivindicà
vem. De les exposicions de premsa catalana 
d’aquests anys, cal recordar especialment la 
celebrada a la llibreria Cinc d’Oros, de Bar
celona, de l’U al 18 de maig de 1969. El mo
ment era significatiu perquè la “Llei Fraga”

ja tenia tres anys de vida i la marxa vers 
la “legalitat” imposada a la nostra premsa 
havia estat superada, malgrat que amb adap
tacions i noves fórmules moltes de vegades. 
Prenent com a base aquella exposició, és fàcil 
d’assenyalar el caràcter del nou moment, un 
moment que, sense canvis essencials, arriba 
lins ara:
a) Poder d’atracció de Barcelona. Bo o do
lent, però ben explicable. “Oriflama” i “L’In
fantil” —avui “Tretzevents”— en són exem
ples representatius. També n’és, en època més 
propera a Tactual, el setmanari figuerenc “Ca
nigó”, cada setmana més barceloní o català 
en general i menys figuerenc. L’excepció gran 
i joiosa és, no cal dir-ho, “Presència”, però 
Tactual nova i importantíssima etapa demos
tra que el fet barceloní és decisiu: ho palesa 
el lloc de residència de molts dels col·la
boradors.
b) Noves fórmules jurídiques. Conseqüèn
cia, generalment, de la “Llei Fraga”, són, 
però, una base més lògica d’actuació. Empre
ses com les creades per a “Recull”, “Presèn
cia” o “Gorg” ofereixen o oferien un coixí 
legal i econòmic més còmode, però són fites 
aconseguides amb gran esforç perquè la co
mercialització de la nostra premsa comarcal 
no permet plantejaments econòmics a la me
sura d’empreses mercantils normals.
c) Major vigència del català. Tret de la 
premsa pensada per a llocs de forta immigra
ció, tota la nostra premsa no barcelonina de 
la postguerra amb cara i ulls ha estat escrita 
en català o amb voluntat que fos en català: 
els nous temps han permès una major norma
lització, en la qual el bilingüisme ha restat 
reduït a un simple formalisme. (No oblido 
una anomenada “Red Catalana de Prensa”, la 
qual, l’any 1959, s’atribuïa vint-i-cinc publica
cions amb 228.500 exemplars al mes: comptat 
i debatut, només ha servit per a cobrir unes 
necessitats elementals d’informació, principal
ment esportives, i per a divulgar articles doc
trinals sense ressò; el testimoni actual, fins i 
tot, de molts que en algun moment hi van 
creure ho prova a bastament.)
d) Normalitat temàtica. El gran salt, però, 
ha estat fet en el camp del contingut, perquè 
les nostres publicacions han deixat d’ésser 
literàries —tot el que no era literari no podia 
ésser servit amb la llengua del país— per a 
normalitzar-se. (Una vegada més cal assenyalar
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“Presència” com a exemple màximament re
presentatiu, amb atenció a tota mena de te
mes: amb especial atenció, hom pot afirmar, 
vers aquells que durant tant de temps ha cal
gut evitar.)

e) Consciència de ¡atur. Com en tantes de 
coses, la interinitat ha estat superada: les nos
tres publicacions, a causa de la durada de 
l’espera, s’han posat a construir el present. 
És un fet decisiu que, alhora, les ha fetes 
més útils i més llegidores. De “Tothom” a 
“Grama”, de “Comunitat Cristiana” a “Can 
Oriach”, els exemples són nombrosos per 
aquesta banda: són exemples que cal fer pre
sidir per “Presència” i “Canigó”, publicacions 
en les quals la vocació de totalitat i normalitat 
és decisiva. La nova orientació és fins i tot 
clara en d’altres publicacions com “Recull”, 
on, malgrat que el grau és diferent, la inten
ció de normalitat i totalitat és molt més clara 
que no era als anys vint, quan fou fundada. 
Amb tot, però, és difícil de reduir a unes 
línies unitàries la nostra premsa actual. Fruits 
i intencions són molt diferents. La unitat es 
produeix per una altra banda: per la conti
nuïtat, pel servei, per una posició alhora mo
desta i orgullosa de defensar un patrimoni, 
un dret, una civilització. En això coincideixen 
grans i petits, i val la pena de ressenyar unes 
mostres de poc pes relatiu però significatives: 
és el cas d’“Alella”, publicació que el maig 
de 1970 publicà el número 100 (“esperem tro
bar el senderó d’una renaixença no sense pre
gar i lluitar virilment”), i, també, el de “Tara
dell”, revista mensual que ha celebrat el 1974 
les noces d’argent (“conscient del seu deure 
i de l’amor que deu al poble que l’ha vista 
néixer”).

Durant els darrers anys 60 hom posà en marxa 
un secretariat de premsa, que no reeixí. Les 
causes, ara, són el menys important: el que 
dol és la tasca que, durant tot aquest temps, 
podia haver fet i no ha fet. És cert que cada 
dia hi ha més publicacions catalanes que en 
poden prescindir, però aquest resta lluny d’és
ser el cas de la majoria. El secretariat podia 
haver coordinat i ajudat; ultra això, avui fóra 
una font d’informació important. Com que no 
el tenim, tot assaig estadístic és deficient i 
arriscat; sabem, però, que des del “Sant Joan 
i Barres” del Grup Rossellonès d’Estudis Ca
talans fins al “Bajarí” bilingüe i illenc, es pot 
bastir una història densa i apassionant, assao- 
nada a l’entorn de la voluntat de supervivèn
cia col·lectiva. Algú, poc informat, ha pogut 
dir que el “Recull” d’abans de la guerra havia 
estat una joguina a mans de Junceda i de 
Ruyra: ningú, avui, té tan poca informació 
que pugui dir-ho de les publicacions catalanes 
del període 1939-1974. Una secció d’“Oriflama” 
—“Retallant de la premsa comarcal”— ha de
mostrat bé que no es tracta de cap joc.

Renuncio a fer una llista, però és just d’asse
nyalar la varietat de la premsa catalana no 
barcelonina. És una varietat que va de la và
lua intel·lectual de la “Revista del Centre de 
Lectura” de Reus al dinamisme combatiu 
d’“Olot Misión”. És, també, una història plena 
d’eclipsis, com els de “Recull” i “Presència”, 
i de defuncions sense ressurrecció com la 
d’“El Maresme”, publicació suprimida el 1970. 
Si les parròquies foren, de primer, bon lloc 
per a aquestes publicacions, els barris, ara, 
les generen amb facilitat: “4 cantons”, “Can 
Oriach”... Quan se’n faci la història ■—i cal 
fer-la—, hom no podrà oblidar “Avinyó”, “Es
tel” (Prats de Lluçanès), “Cercle” (Sant Adrià 
de Besòs), “Vida Catòlica” (Girona), “Revis
ta de Palafrugell”, “Nueva Tàrrega”... ni tan
tes d’altres. — JOSEP FAULÍ.40 [232]


