
cd 

O 

^ 

pfi 

Premsa i societat 
sota el franquisme 

G irona és una ciutat privile
giada pe! que fa ais estudis 
sobre la premsa i el perio-
disme. Un privilegi no pas 

per excés, sino per diferencia. A di
ferencia d'altres ciutats, a mes de tre-
baiis en el passat que deixaren registre 
de la tradició periodística gironina, co-
menga a disposar en el presenl d'una 
certa bibliografía. N'és la darrera incor-
poració, robra de Lluís Costa publica
da a "Vaixells de Paper" del Col.legi de 
Periodístes de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona amb el titol de "Premsa i 
societat a la Girona franquista (1939-
1975)". Costa no fa pas. com podría 
semblar, una continuació de ¡a seva 
"Historia de la Premsa a la Ciutat de 
Girona (1787-1939)", publicada fa tres 
anys, tot i que en part aquest nou Ilibre 
en fa una certa funció, L'autor fa un 
canvi de joc i utilitza la premsa de la 
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ciutat i les comarques per ¡Ilustrar una 
primera aproximado a la societat giro-
nina durant el període franquista. No 
es casual, en aquest sentit. que n'hagí 
demanat el próleg a Manuel Vázquez 
fvtonlalbán. Amb aquest Ilibre, Costa 
hia obert dos temes, en els quals s'es-
pera que hi continuí, \a fiistória de la 
premsa durant el període 1939-1975. 
en la qual \\a pogut seguir les peljades 
anleriors d'altres autors, í la fiistória 
social de la Girona franquista. Aqui hii 
fia ta gran novetat, damunt la qual no 
mancaven igualment alguns apunts in-
teressants, pero ara amb una visió ge
neral i un abast mes amplis o projec-
tius. La utilització de la premsa com a 
base documental d'anáfisí política i so
cial és una possibililat encara poc 
explotada. "Premsa i societat a la 
Girona franquista (1939-1975)", amb 
toL no és ni un Ilibre per a periodistes 
ni un Ilibre per a historiadors; no ho és 
només. Es un Ilibre molt inleressant 
per a lectors ciutadans, per al públic 
mes ampli de Girona i també de 
Figueres i Olot, una lectura divulgado
ra i agra'ída. En aqüestes tres ciutats 
és on Estat franquista i Església católi
ca varen desenvolupar plenament els 
seus sistemes respectius de premsa i 
propaganda, complementaris en els 
primers anys de la postguerra, diver-
gents progressivament a mesura que 
avancen els anys 60, com ja vaig plan-
tejar a "La Premsa de les Comarques 
Gironines" {Selecta, 1977). El binomi 
periodistic Estat-Esglésía es va resol-
dre clarament a favor del primer a 
Girona. on la torga diaria de "Los 
Sitios" superava absolutament la in
fluencia mensual de "Vida católica", 
pero presentava un cert equílíbri a 
Figueres i a Olot. Sobretot a la capital 
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