
Guíxols a Gerona, S.A., concessionaria 
del servci púhlic regular de transporc de 
viatgers per carretera de Girona a Sant 
Feliu de Gui'xols i s'Agaró, amh filióla des-
\'iació des de la criiílla Je la C-250 a la 
Fonc de la Pólvora i Vila-roja d'Onyar. I és 
fusionada a TEISA el 1987. 

1992.- Compra del material mobil i 
drets concessionals de transport de viat
gers per carretera a l'empresa Güell i 
Güell de Camprodon, materia! i conces-
sions que s 'incorporen a TEISA de 
manera immediaca.» 

A mes a mes de les conccssions que 
tot just acabem de citar, TEISA també 
posseeix les següents: 

"Figueres-Lladó (km 15). 
De Girona a Rípoll, a Vic, a Figtieres 

i a Santa Coloma de Farners. Olot-Setca-
ses amb filióla de Camprodon a Molió i de 
Sant Pau de Segúries a Ripoll (km 455). 

De Besalú a Barcelona amb incorpo-
ració d'una parada a la Universitat Autó
noma de Barcelona de Bellaterra i amplia-
ció des de Siis a Lloret de Mar (km 199). 

Oiof-Barcelona per Besalú, Banyo-
les i Sarria de Ter, amb prolongació 
d'Olot a Ripoll i d'Olot a Camprodon i 
de Camprodon a Barcelona per Sant 
Joan de les Abades.ses i Ripoll, amb 
incorporació d'un ramal a la Uni\'ersitat 
Autónoma de Bellaterra (km 376)." 

Es tracta, com es veu, i d'acord amb 
el títol del Ilibre, d'una xarxa ben nuada i 
d'una importancia capital en el camp del 
transport de viatgers del nord-est cátala. 

Peí que fa al nombre i a les marques 
de vchicles utilitzats per l'empresa en el 
decurs d'aquests setanta-cinc anys, la seva 
relació puntual va ser, potser, excessiva-
ment Uarga. No podem bandejar, pero, la 
seva constan! expansió en els darrers qua-
ranta anys. I així trobem que s¡ l'any 1958 
el nombre de vebicles era de 35 i el 1972 
de 44, l'any Í995 ja havia augmentat fins 
a 64, amb les marques següents: 

21 Pegaso, I Setra-Pegaso, 11 Man-
Pegaso, 2 Barrciros, 13 Scania, 23 Mer
cedes, 1 Iveco i 2 Volkswagen. 

Una flota de debo. 
En resum, que cal felicitar a TEISA 

peí seu 75e aniversarí i, sobretot, al senyor 
Antoni Maria Rigau i Rigau perhaver-nos 
posat a l'abast la bisroria d'una euipresa de 
tanta importancia i, fins avui, tan desco-
neguda. La prosa fácil, plañera i amena del 
senyor Rigau fa agradable la lectura del ili
bre i li volem agrair ben sincerament. 

Narcís Puigdevall i Diumé 

El quart poder i la 
primera Dictadura 

COSTA FERNÁNDEZ, Huís. 
la Dictadura de Primo de Rivera (/923-/930). 

Comunicado i propaganda a íes cumarques gi'rünine.s. 
Col-lecció Camí Ral, núm. 8. 

Dalmau, editor. Barcelona. 1995, 348 pág. 

N
o descobrirem res en 
afirmar que Lluís Costa 
és un expert coneixe-
dor de la historia de la 
premsa a l'ámbit gironí. 
N'ba donat proves fefa-

ents a través de diverses puhíicacions i 
encara té, a punt de sortir, un altre tre-
ball de carácter general i sintetic sobre 
el pericidisme a les nostres comarques. 
La seva obra mes destacada, pero, -de 
moment, perqué ens permetem esperar 
d'ell encara molces mes coses- és la que 
ara acaba d'aparéixer i que recull basica-
mcnt la seva tesi doctoral, llegida a la 
Universitat de Girona l'any 1994. 

Es tracta d'un Uibre voluminós, 
dens de contíngut, que imposa en el 
moment d'emprendre'n la lectura, pero 
que té la virtut d'anar despertant interés 
! curiositat a mesura que hom s'hi 
endinsa, perqué, a mes, és planer i amé. 
Es llavors, precisament, quan hom 
queda gratamcnt sorprés de la quantitat 
de material que l'autor ha manejar, de 

LLUlS COSTA 1 T E R N A N D E Z 

LA DICTADURA 

DE PRIMO DE RIVERA 
(1923-1930) 

Comunicació i propagada a ¡es comarques ̂ ronincs 

I ffCíroaa^'\ 

ÍIQ IKBSOt 

Á 
nillitar 

Ccl'lDcció Canil Ral, n. S 

les noticies que aporta i del retrat que 
ens fa de la societat de l'época i deis qui 
la van governar a partir del cop d'estat 
de l'any 1923, a carree del general 
Primo de Rivera. 

Al ílarg del seu extens treball , 
Costa analitza sobretot a través de la 
premsa, la línia d'actuació d'una Dicta
dura que, al comengament, és ben rebu-
da fins i tot per nuclis que hí havien de 
ser contraris. I és que la necessitac Lpuna 
regenerado, que predícava Primo Je 
Rivera, influir pels píantejaments de 
Calvo Sotelo pero encara mes peí 
taranná controlador i repressiu de Mar
tínez Anido, era un sentiment compar-
tit per molts estaments descontents de 
la Restauració. Com sol passar sovint, 
pero, la cortupció d'una época va ser 
substituida, a la Uarga, per altres disbau-
xes i, si mes no, per les Uuites internes, 
les intrigues entre tedrics coreligjonaris, 
l'aparició deis oportunistes de torn i un 
llarg etcétera que el Uibre posa en 
evidencia. 

Primo de Rivera va pretenir basar 
el seu régim en una propaganda cons-
tan t a la premsa, generada per ell 
mateix o els seus servidors a base de 
noticies oficioses que era obligatori 
publicar. I ho va completar amb una 
rigorosa censura que va impedir que 
trascendís alio que no interessava al 
govern. Tt»t i aixó, no hi bagué una 
unitat clara de criteri quant a aqüestes 
prohibicions i aquesta no és mes que 
una mostra d'un deis errors que Costa 
atribueix ais primoriverístes: la seva 
manca de coherencia, les constants 
contradiccions, Pescas uniformisme 
ideologic, en definitiva i aplÍcant-ho ja 
al conjunt, una manca de projecte polí-
tic consistent. Tot aixo motiva, de fet, 
la caiguda de la Dictadura. L'intent de 
dirigir ropintó pública mitjan^ant !a 
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premsa, resulta, ¡i la llarya, tallic. El L|UI.' 
nn \';i \'íiriar niai -i al llart; de la nnstra 
hisrüria ho hem agiiantai; cantes vega-
des!- fon Tanticatalanisme acerrim JL'S-
plegac i.lc.s de bon coincni^anicnt, inal-
grat que el previ contacte del dictador 
amb Catalunya, a través de la Capitanía 
General de Barcelona que ostenta\'a i 
des d'on es ptnnunciá, fcia pre\'eure que 
el tráete seria inolc diferent. Aquesta 
fobia contra la cultura catalana -mes 
encara contra la pcipular, puix que 
l'alcra es considera\-a elitista i, per tant, 
de poca diviilyació- porta suspcnsions o 
clausures de periodics, entitats, institu-
cions, empresonaments de persones, 
e tc . El Ilihre és molt al!i(;onador i 
exhaustiu al respecte. 

Encara que la desfilada deis perst>' 
natges mes controvertits -governadors 
civils, delepars governatiiis, censurs, 
oporcunisces- al llarg de les pagines 
d'aquest estudi, siguí mes per corroborar 
¡es tesis de l'autor que per donar-ne 
detalls biografíes, la lectura deis comen-
caris t la panorámica global que permet 
endevinar, ens il-lustra inolt be sobre la 
Girona d'aquell cemps i, a la vegada, 

sobre altres poblacions importants de les 
ct)marques. Precisament anal i tzant 
aquests protayonistcs, amb noms i cog-
noms, Lluís Costa es permet demostrar 
que la pretcsa renovació de carrees i 
d'estils que proposava inicialmcnt la 
Dictadura primariverista no tingué, ni 
de muir, l'abast que es perseguía, D'altra 
banda, en el sac de la Unión Pamóüca, 
quan es crea, bi ana entranl tota una 
variada mostra d'individtis que, per 
damunt de l'esperit de servei, tenien 
només l'atany del poder peí poder. Els 
grups d'intrigants \'an comptar, a vega-
des, amb el suport d'algun periodic i, a 
través del que queda escrit, es veuen les 
tensions i les picabaralles. 

La línia seguida per la dictadura de 
Primo de Ri\'cra va proporcionar - i 
aquesta conseqüéncia també s'ba de 
teñir en compte- una eina de treball a 
un altrc dictador posterior: Franco. Els 
tranquístes en van aprofitar el que van 
\'oler. I algunes idees les van encara 
perfeccionar. La premsa, per exemple, 
gaudí d'iina certa independencia, tot i 
el clima d'incertesa i de temor que 
generaven els castigs, durant el període 

1923-1930. En temps de Franco, en 
canvi , no fou considerada el quart 
poder. Només l'Estat podia teñir poders 
(i encara confonent els termes Estat i 
Regim) i la premsa era un in.strunient al 
seu servei. 

El Ilibre de Lluís Costa -la seva tesi 
doctora!, en suma- ens ajuda molt bé a 
entendre una época de la nostra historia 
contemporania que val la pena teñir 
present. I com que la historia és mestra 
de la vida -com \̂ a dir el filosof grec-
em permcto acabar aquest comentari 
reproduint, resumida al maxim, la frase 
que Josep Ayats va pronunciar amb 
valentía a l'Axamhlca Comuliiva General 
del 16 de gener de 1928: "Habéis des
truido... todo lo que habéis querido, 
pero no os habéis dado cuenta... de que 
solamente podíais destruir lo extemo y 
quedava, vigorosa y purificada, el alma». 
Efeccivament, aixo ha fet que avui 
puguem estar llegint el magnífíc Ilibre 
de Lluís Costa i fcnt-ne el comentari en 
cátala i amb Ilibertat. I sempre sera així. 
Cal contiar-bi. 

Joan Doménech Moner 
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