Efemérides de premsa

H

i hiiguc un lemps que les elcmcriLICS cni (ortiiu'cn mig boig. liis univcrsaris es Liaiislbriiiavcii on vccordatori ideal de gestes guerreres i suciiils
i potscr per aixo. i pcl meii delit per ia
hislória. rcpassava diaiis i calcndaris inlentanl l'er quacirar els dies anib anliguus halalles i rcalilals. Mes larcl. la pL'i'clua úc\ mmanlicisme i Tatlutiuafió a la llura cxislcncia m'anaren canvianl el concepto i enscnyanl-me que les efemcriclcs servien d'exeusa per organllzar fcsles i actes oficiáis, celebracions d'empresa, recordaioris guarniís
tle ílovs i que, en un eamp eom el perinclisnte, anavcn eom aiicl! al dil, sobreUil per
oTTiplir planes. Son recurs necessari i laii
stíls cal un llistal amh les principáis perLiue.
aprol'itanl la ci>incitlL:iicia i grades a elles,
s'asscgurin una serie de reporlylges amb oís
quals planifiques la demanda de l'any.
En dcfiniliva. cree que reí'enieride es un
producte de f?Lcil venda i iiiillor eol.loeació
i peí" aixo no m'eslranya que enipresos. eonsorcis. insLÍlucii>ns. caixes o bañes osligiiin
pendcnls de les dados per deslinar part deis
sous aelius l'inancers a recordar el dia ile la
fundaeió o l'üborlura del primer coniple
personal.
L'efem^rido convertida en prntagonisla
de la liislüriLL mes comercial que real de
Temprcsa, actúa com frílgil clemeni cohesionailor reuninl diroclius i autoriíais. antics
eul.laboradurs i nous valors.on multiludinaris actes de germandat i comunió.
En aquesl contcxt no sorprcnen els i"umors que anuncien la futura cclcbració del
centenari del "Diari de Girona". tot i que la
cap(,-alei';i Ja l'aci mes de cení anys que estíi
registrada i que el rolatiu eom a tal dcixcs
d'existir a Tinici de la Guerra civil. Per a la
historia queden la dictadura imposada per
"EL Pirineo" i "Los Sitios", rinlent de resurrecció avalal per Manuel Bonniatí i frusiral per Injormació i Turismo, i el darrer
vialgo i transformaciú d'un Ilegal do la dictadura. "Los Sitios", en cap^ídera histói-ica

"Diari de Girona" deis caialanistcs conscrvadors. Poiser por aixo. si quelcom se M ha
d'agrair a "El Pinil" és que. sitia Tajiarieneia normal d'un aniversari. els "25 anys de
la revista Presencia". \w limites la fesia a
piu's focs trartil'ici. i scnse eanninar Taparador la convertís on petita lira de moslres
en la qual dona a Cítneixer una nova etapa
d"cxpansi(í comercial.
La posada en funcionament LIC la rotativa
"sueca", en prosenciLi de
les aiiloritLUs Ibnamcnlals de la íiomarcació des de Talcakle de
Girona fins al presidenl
de la diputado a mes de
diputáis i senadors-. del
director general de
Promoció Cultural de la
Goncra-litai, Xavier Bru
de Sala, i de la majoria
deis mil jans do oomunicació escrita i audio-visual de los nostrcs comarques, si mes no, IVui
una jugada mestra de la
publieital. Era molt
nienys interessant parlar
do la pcrvivencia o de la
bona salut d'una vella revista, que del manteni[iienl d'una eap(;alera
histórica i del rellani;;amenl d'ini suplcmenl dominical. Com digué el
president d'Edicions
Pei'iodiciues. .loan Bosch,
"vivim uns temps que no permeton la contomplació romiVitlea". i la frase descartava
persempre la nostalgia.
La revista c|ue nasqué de la noeessitat
d'insiruir en dialeg lora de les coordonades
tie la dictailura, mentre l'oia vots per la conlinifíial del regim. ha fcl de los dil'oronts
metamorfosis la scva taula de salvació.
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Cn'licii en la l'unna. sihil.liiia cu el loirs,
"Prcscnciii" marca e[ pols de Gironti, fins
que la propia ciulat i la historia ícom puriliialil/a Aragü. "a! Icmps de la Iransició cns
vaní irnbar aiiib la paradoxa que les revistes
que lilis llavors liavicn cslal una eina de resistencia tenieii dilieultais per resistir en la
dcmocri^icia") la portaren a ser devorada peí
propi í'ill.
Des de l'adopcit) per parí d"'EI Puní"" recordó el primer número de la nova etapa
elaborat. pical i pautat en una nit- fins arribar avui. "Presencia" ha travessat un devastador calvari. Gravada per la scva propia
hisloria. i amb dif'iculiats pcrlrobarel canif
que radcqücs per la via rápida a la novLi siluació, la revista ha viscut dies Iristos de
paper prenisa, dos ct>lt>rs i pocs miljans malcriáis i humans. S"ha vist mcnyspreada i ha
palil la progressiva
p¿rclua tridenlital.
Finalmeiil. si
"Presencia" ha
volgut continuar
eelebranl anivcrsaris, s'ba bagul
d'allunyar tic la
idea que inspira els
scus fundadors, rcplantejar-se la seva
funció a la premsa
i socictal gironincs, adequítr-sea
les nccessitals matcrials del nou
milja del tpial
dcpen i, sobretot.
assurnir d'una vcgatla per toles que
la dictadura del
mercal no rcconeix
curriculums
nostalgics, ni gestes gucrreres de
Icnips anleriors.
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