
En els quatre decennis que van del 1833 a 1874, a Catalunya la premsa fa un gran 
salt endavant en tots els aspectes, incomparable amb els dos segles anteriors. Es 
multiplica el nombre de periòdics de manera ràpida. Se n’amplia la tipologia. La 
premsa esdevé un fenomen social. Neixen els primers periodistes amb perfil profes-
sional, sota l’influx de la política: la funció apostòlica del periodisme atorga a peri-
odistes i articulistes una força en nom dels lectors per a oposar davant de partits 
i governants. La llengua és la castellana, però comença amb èxit l’ús del català en 
els setmanaris polítics humorístics i en les revistes culturals, amb l’empenta simul-
tània dels escriptors i dibuixants de la primera força política de vocació popular, el 
republicanisme federal, i d’una segona generació d’escriptors de la Renaixença.

Aquestes són algunes de les conclusions de la més extensa i detallada història de 
la premsa catalana d’aquests quatre decennis, elaborada per Jaume Guillamet (Fi-
gueres, 1950), catedràtic de pe-
riodisme de la UPF, i editada per 
Eumo amb el títol L’arrencada del 
periodisme liberal. Política, mercat 
i llengua a la premsa catalana, 
1833-1874. Des del segle XVII, 
recorda Guillamet, l’Antic Règim 
havia limitat fins a tal punt la 
publicació de periòdics que fins 
el 1833, amb la mort de Ferran 
VII i l’establiment de la regència 
de Maria Cristina, no es pot par-
lar d’un sistema de premsa, que 
sorgeix i es desplega de manera 
intensa els quatre primers decen-
nis de règim liberal.

Tots els títols apareguts 
aquests anys són descrits i es-
tudiats per Guillamet, i n’hi ha 
molts, a cabassos. La majoria, 
de vida curta, però. La primera 
gran excepció és el Diario de 
Barcelona (1792-1992), que re-
presenta l’inici de la continuïtat 
de la premsa catalana, després 
d’un segle i mig de gasetes ofici-
als i oficioses, poc o molt dependents de Madrid. I la segona, el setmanari La Cam-
pana de Gràcia (1870-1934), amb tiratges equivalents als dels principals diaris.

El naixement del periodisme era una pàgina fosca de la història del segle XIX i 
l’estudi de Guillamet farà que ho deixi de ser, si bé encara caldrà anar més a fons 
en la “peripècia vibrant dels diaris polítics”, com l’anomena Guillamet, del primer 
periodisme liberal, és a dir, fer més estudis monogràfics. Els orígens de la premsa 
i el naixement del periodisme no han estat objecte d’una atenció preferent en la 
tradició historiogràfica catalana, caracteritzada, diu Guillamet, per una dedicació 
prioritària a la catalogació de les publicacions escrites en català.

L’historiador elabora la llista cronològica dels diaris, i també els ordena per anys 
de duració i per lloc d’aparició. A més, estableix un quadre de la difusió dels dia-
ris de Barcelona i un altre dedicat als periòdics en català editats a Barcelona. El 
paper central de Barcelona és una característica fonamental del període. Fora de 
Barcelona, només Reus, Tarragona i Vilanova i la Geltrú consoliden la premsa diària. 
Els diaris de Barcelona eren l’oferta informativa principal i dominant a Catalunya.

 Lluís Bonada
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Portada del diari La Verdad de l’1 de juny del 1844, de-
dicada a la visita de la reina Isabel II a Barcelona.
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Ni títol ni data
El Diccionari de la literatura catalana 
diu que Joan Josep Amengual i Reus 
(Mancor de la Vall, Mallorca, 1793-
Binissalem, Mallorca, 1876) publica 
el 1850 el llibre Poesies mallorquines. 
Segons el Catàleg Col·lectiu de les Uni-
versitats de Catalunya, el llibre es titula 
Poesías mallorquinas i s’edita el 1859.
 
No cal saber italià
Carme Arenas, la traductora d’El ce-
mentiri de Praga (Random House Mon-
dadori), d’Umberto Eco –traductora que 
compta amb molts llibres girats de 
l’italià–, es troba amb la frase “occorre 
che le rivelazioni siano straordinarie” i 
deu considerar que l’italià és molt fàcil 
perquè fa servir les mateixes paraules 
que el català. “Occorre”, pensa, és 
‘ocorre’, ‘passa’, i escriu això: “passa 
que les revelacions són extraordinàri-
es”. Però el verb italià occorrere no vol 
pas dir ‘ocórrer’ o ‘passar’, sinó ‘cal-
dre’, ‘ser necessari’, ‘fer falta’. Així, la 
frase s’ha de girar d’aquesta manera: 
“Cal que les revelacions siguin extraor-
dinàries.” Llavors té sentit el fragment 
següent, “només d’aquesta manera 
es fan creïbles” (“solo così diventano 
credibili”), que no en té si abans has 
dit “passa que les revelacions són 
extraordinàries”. 

Fill sense mare
Orientades, coordinades i dirigides per 
Josep M. Figueres, professor de la 
UAB, les autores del llibre Cartes de 
condemnats a mort pel franquisme, 
Alba Díaz i Helena Ledesma, diuen que 
Manuel Carrasco i Formiguera “descen-
dia de mare catalana”. No n’era fill?

Monopoli il·legal del porc
El DIEC2 diu ara que el porc és l’únic 
animal que pot furgar la terra. Pompeu 
Fabra, Moll, Enciclopèdia, el GD62 i el 
DIEC1 sabien que ho poden fer molts 
altres animals. Ho fan, per exemple, 
els talps, les fures i les gallines. Per ai-
xò no n’atribuïen el monopoli al porc.
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