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La referència del mes de juny de 1641 com a data d’aparició de la Gazeta impresa per Jaume Romeu a Barcelona és important pel que significa de primer indici de formació de la periodicitat en els orígens de la
premsa, més que no pas com a inici directe de la premsa periòdica pròpia de Catalunya, que no es produirà fins a finals del mateix segle, el
1684, amb les Noticias generales de Europa, publicades en tres sèries
setmanals simultànies dels correus de Flandes, França i Itàlia, per l’impressor Rafael Figueró pare.
El 1641, per primera vegada a la península Ibèrica –i a la monarquia
hispànica només de manera indirecta, ja que en aquestes dates Catalunya s’havia adherit a la monarquia francesa–, es coneix l’existència d’una
publicació periòdica. En l’únic número conegut de l’esmentada gaseta en
català, que sembla una traducció de la Gazette francesa de Téophraste
Renaudot, es manifesta un propòsit d’aparició setmanal, que la confirmaria com a reimpressió traduïda del periòdic de la cort francesa.
Pel que fa a l’inici de la premsa periòdica, regular i continuada a la monarquia hispànica hem de convenir a situar-la en 1661 i reconèixer-la en
l’anomenada Gaceta de Madrid –que va ser inicialment mensual amb altres noms i continuïtat alterna i que, ja setmanal, no prengué el seu títol
definitiu fins 1697–; però, com assenyalen diversos autors, a propòsit de
la importància de Barcelona «com el primer centre impressor de relacions i gasetes» en els primers anys 40 del segle XVII1 i de la novetat de la
Gazeta de Romeu, aquesta fou «el primer veritable periòdic, publicat en
un dia fix i formant una sèrie, que ha vist el dia a la península».2

Els fulls de notícies diverses o relacions tipus gaseta

Jaume Guillamet

La documentació existent sobre els anys quaranta permet, en primer
lloc, establir amb una certa precisió el procés originari de formació de
la periodicitat, és a dir, el pas dels fulls esporàdics de notícies als primers
periòdics setmanals. El britànic Henry Ettinghausen ha estudiat la premsa no periòdica dels segles XVI i XVII i la publicació en facsímil de les relacions i gasetes aparegudes durant l’anomenada Guerra dels Segadors,
que defineix amb entusiasme com «el primer gran boom de la premsa
catalana»,3 permet una apreciació molt directa de la seva evolució.
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1. M. D. SÁIZ, (1983). Historia del periodismo en España. 1. Los orígenes. El siglo XVIII, Madrid, Alianza Universidad, p. 43-45.
2. P. J. GUINARD (1973), La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification
d’un genre, Centre de Recherches Hispaniques, p. 111-112. Vegeu també H. F. SCHULTE
(1968), The Spanish Press, 1470-1966, Urbana, p. 74.
3. H. ETTINGHAUSEN (1993), La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l’época, 5
vols., Barcelona, Curial, p. 12-14. Aquesta obra posa a l’abast del públic els fons conservats en
diverses biblioteques i de manera especial en el Catàleg Bonsoms de la Biblioteca de Catalunya
de Barcelona.

Dels 29 fulls de diverses notícies, 6 mantenen el vell nom de relació i
2 el nom també antic de carta, mentre que 8 prenen el de gaseta i 13, la
major part, un nom nou que té un significat especial en l’aparició dels
fulls de notícies: noves –és a dir, novetats o notícies–, que tant poden
ser ordinàries com extraordinàries. La freqüència d’aquest nom entre
els fulls editats a Barcelona es pot relacionar amb la procedència de
França, on els noms de nouvelles ordinaires o de nouvelles extraordinaires són molt freqüents. Cal fixar-se en el contingut i no tan sols en els
noms a l’hora de resseguir el procés de formació de la periodicitat, en el
qual aquests reculls de notícies polítiques i militars de diferents llocs –i
no pas una única narració o text de fets polítics, militars o simplement
curiosos– són un pas molt clar i significatiu cap a l’aparició de les publicacions periòdiques, a manera de transició.
La qüestió dels noms –tot i la seva importància, perquè en el seu canvi s’expressa el sentit d’una evolució de gèneres que s’inicia en la primera part del segle XVII a tot Europa i que es manté fins a finals del segle
XVIII– apareix més clara amb la perspectiva actual que en el seu propi
context, i l’expressió proposada per Ettinghausen –relació tipus gaseta–
ha de ser entesa com un exercici de conceptualització.
Relació i carta –i còpia de la relació i còpia de la carta, sovint– són
noms que es remunten a una tradició originària de publicacions unitàries
i úniques amb relats de fets militars i polítics, però també d’esdeveniments fantàstics i de narracions de fenòmens naturals, religiosos i
llegendaris que tenen aviat una gran acceptació popular. Aquest és l’origen comú de les gasetes –nom atribuït genèricament als fulls de notícies
d’interès públic, tant impresos com manuscrits– i dels canards, que esdevindran molt aviat un gènere menor com a fulls volants però que són
l’origen remot de la premsa popular, humorística i sensacionalista de la
4. H. ETTINGHAUSEN (1993), La Guerra dels Segadors..., p. 22-30 i 63-70.
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Entre els 663 fullets conservats de 1620 a 1662, que contenen narracions de fets recents i són coneguts genèricament com a relacions, només 29, a penes un cinc per cent, corresponen a les que Ettinghausen
anomena relacions tipus gaseta,4 és a dir, fulls que contenen un conjunt
de notícies diverses –no pas la narració extensa d’una sola– i que podem considerar l’antecedent més directe dels periòdics informatius.
Aquests 29 fulls corresponen justament als primers 40 –2 de 1640, 17
de 1641, 9 de 1642 i 1 de 1643–, els anys en què es produeixen més
notícies favorables a l’acord de Catalunya amb França i al curs de la guerra contra el rei de Castella. A partir de la separació d’Espanya, els impressors de Barcelona utilitzen el català en comptes del castellà en l’edició de fulls sobre la guerra a Espanya i a Europa: 17 de 1641, 8 de 1642
i 1 de 1643.
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segona meitat del segle XIX, de la mateixa manera que aquelles ho serien
dels periòdics d’informació.
El títol del més antic full de notícies conservat a Catalunya, sense data
ni peu d’impremta, és Còpia de les noves de Itàlia per letres de Gènova
(1557).5 Sense idea de periodicitat, ja s’hi apunta l’interès del públic per
conèixer noves d’altres llocs, així com el valor de les còpies com a garantia d’autenticitat de les notícies i de la seva font. La carta (lletra, en
aquest cas) és el gènere més antic, la primera font i forma d’informació
des de les notícies manuscrites,6 més enllà del seu ús privat. La manca
de correus i de comunicacions regulars fa que aquests primers corresponsals –generalment militars, nobles, clergues o mercaders– compleixin una funció comparable als corresponsals periodístics moderns. Tot i
ser, molt més que aquests, part interessada i fins i tot protagonista dels
fets reportats, són l’única font fiable i pròxima.
La incorporació dels noms de gaseta i de noves (més endavant, notícies) en els títols de la Guerra dels Segadors, per influència francesa, indiquen el canvi cap a una mena de publicacions que comencen caracteritzant-se per una oferta variada de notícies i aviat adquireixen algun
tipus de regularitat, com a pas previ a la periodicitat. La comparació entre els fulls de notícies d’aquest període és molt il·lustrativa, perquè
el nom de relació sempre comporta la referència a un fet, mentre que els
noms de gasetes i de noves ordinàries i extraordinàries només comporta la referència a una data i, per tant, al costum que s’estableix de rebre
notícies de manera regular en dates més o menys determinades, segons
les arribades dels correus.
Si les publicacions conservades de 1640 encara compleixen la norma
de referir en el títol els fets dels quals s’informa, en les de 1641 ja es comença a fer referència en el títol no a cap fet sinó a la data d’arribada o
de publicació. En el futur, totes oferiran en el títol un conjunt de notícies
diverses i ja no pas una sola narració, de manera que les publicacions
s’identifiquin no pel fet extraordinari que reporten sinó per la seva funció de portadors de notícies.

Jaume Guillamet

Noves, primer títol informatiu genuí
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Gaseta i noves són noms que coexistiran en els títols de la majoria de
periòdics setmanals fins ben entrat el segle XVIII i que perviuran il·limitadament en els catàlegs de capçaleres de la premsa de tot el món en els
5. J. TORRENT i R. TASIS (1966), Història de la premsa catalana, Barcelona, Editorial Bruguera, 2 volums, p. 21-22.
6. G. WEILL (1994), El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica, Uteha, 1979; Limursa, 1994?, p. 4-9.

segles següents. Com a gènere nou de publicació, la gaseta comença indicant en el títol la procedència de les notícies i en el futur indicarà només la població on s’edita, vinculant els noms dels periòdics als noms de
la ciutats. De les vuit gasetes d’aquests anys 1640-1643, quatre indiquen en el nom els llocs de procedència (Venècia, França i dues, Roma),
una el del lloc d’arribada (Barcelona), dues els llocs de les diverses notícies i un altra només el nom de gaseta com a capçalera.

Noves és el nom més freqüent entre els 29 fulls informatius conservats –8 noves ordinàries i 5 noves extraordinàries, un total de 13–, alhora que el més modern i genuí. A diferència del nom de gaseta –inspirat
en la moneda veneciana amb què es pagaven els avisos manuscrits del
segle XV–, el nom de noves –procedent dels fulls manuscrits francesos,
nouvelles–, conté una referència netament informativa i és el primer títol que ofereix notícies al públic. Les tres Novas ordinarias impreses per
Jaume Romeu a Barcelona –25 de maig, 1 de juny i 9 de novembre de
1641, «vingudas ab la estafeta de París»– són el primer testimoni d’una
sèrie de publicacions netament informatives, en les quals prima el conjunt i la data de les notícies. Una dada molt evident de regularitat, si no
d’inici de periodicitat.
El concepte de periodicitat es refereix necessàriament a unes dates fixes i regulars de publicació. La datació en aquests anys inicials de la
premsa periòdica no és fàcil d’apreciar. L’ús del que a primera vista semblen dates de publicació en algunes gasetes i noves ordinàries es revela
confús, de seguida que es comparen amb les dates de les notícies que hi
figuren i amb els temps dels correus. El cas més evident és la «Gazeta
vinguda a esta ciutat de Barcelona, per lo Ordinari de Paris, vuy à 28 de
Maig, Any 1641». Aquesta data no pot pas ser la d’impressió, perquè
l’última notícia està datada a París el dia 25 del mateix mes i al final d’aquesta hi ha un peu d’impremta segons el qual s’ha reimprès prèviament a Lió, el dia 29, una còpia autoritzada de la mateixa gaseta de París que a Barcelona ha estat traduïda al català. Si els correus trigaven un
mínim de quaranta-set hores per anar de París a Lió,7 tampoc no seria
possible que el 28 fos la data de sortida del correu de la capital. Per
7. C. BELLANGER et alt. (1969), Histoire générale de la presse française. I. Des origines à
1814, Presses Universitaires de France, p. 20.
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El canvi de referències en el títol dóna pas a publicacions que, per primera vegada, es relacionen amb el lector a través d’un nom genèric,
una data i una procedència. Són els primers elements de regularitat, les
primeres rutines informatives. Prenen importància la varietat i diversitat
de les notícies per damunt de la seva excepcionalitat, que queda vinculada al concepte de les relacions. Aquestes no deixen de publicar-se,
sinó que es converteixen en complements extraordinaris de les notícies
ordinàries.

117

aquest motiu, s’hauria de comptar un termini aproximat de 10-15 dies
després de la data de l’última notícia corresponent a la ciutat d’origen
del correu, per establir una data aproximada de publicació i, mentre
aquesta no hi figuri de manera prou explícita, els fulls informatius de diverses notícies no podran ser considerats formalment com a datats i periòdics.
El petit nombre de fulls informatius de diverses notícies impresos a
Barcelona que s’han conservat impedeix una visió més global i més matisada sobre aquest moment inicial de formació de la periodicitat de la
premsa, però la seva consideració en el context europeu de l’època, i a
la llum de la dependència política de Catalunya en relació a França, permet una visió més nítida i contrastada del fenomen. La Gazette creada a
París per Theophraste Renaudot el mes de maig de 1631, al servei de
Lluís XIII i sota la protecció del seu primer ministre, el cardenal Richelieu,
no és pas la primera de les publicacions periòdiques aparegudes a Europa ni a França, però sí la que més aviat va prendre importància i va instaurar un model, seguit a tot el continent. Així s’explica que el nom també antic de gaseta esdevingués aviat un nom de gènere, per damunt
d’altres noms formats a partir de la paraula noves o notícia: Niewe
Tydinghen, periòdic quinzenal aparegut a Anvers, Països Baixos, el
1605 i esdevingut setmanal el 1617; Weekly News (1622) a Londres, o
Nouvelles ordinaires de divers endroits a París mateix, el mes de gener
de 1631, que el rei va prohibir a Louis Vendosme, el seu creador, i que
Renaudot va incorporar com a suplement de la Gazette.

Jaume Guillamet

L’aparició continuada a Barcelona de gasetes i noves ordinàries i extraordinàries és una conseqüència directa de l’adhesió de Catalunya a
França. La Gazette sortia cada dissabte des de 1633, havent-ho fet cada
divendres el primer any i mig. Les Nouvelles ordinaires de divers endroits es converteixen en el títol d’un segon quadern de quatre pàgines
a la mateixa Gazette, que publica mensualment un balanç de les notícies del món i cada any recull tots els números en un volum, amb un
pròleg on Renaudot fa comentaris i reflexions sobre una activitat que
encara no és coneguda amb el nom de periodisme però ja en planteja
els primers problemes. La Gazette publica, a més, Extraordinaires –amb
reports oficials sobre batalles i altres esdeveniments– i Suppléments
–amb decrets del govern i altres documents d’interès.
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Els principals impressors barcelonins –Jaume Mathevat, Gabriel Noguers, Pere Lacavalleria i, sobretot, Jaume Romeu, segons els exemplars
conservats– participen en la importació i traducció del que a França ja
són publicacions amb periodicitat des de deu anys enrere, però a Barcelona no apareixen prou definides com a tals. La irregularitat dels correus
setmanals en temps de guerra i l’elevada demanda de notícies podrien ser
la causa de la concentració d’edicions en molts pocs dies. No s’observa
encara un compromís de periodicitat regular, però entre les dues prime-

res Novas Ordinarias editades per Romeu hi ha un interval aparent de
només cinc dies (25 de maig – 1 de juny) i aquest impressor mateix treu
dues Gazeta en aquests mateixos dies.

El compromís de periodicitat regular consta de manera explícita a la
tercera de les gasetes conservades de 1641, de primers de juny, l’única
que expressa, per primera vegada a la península, la vocació i les característiques pròpies d’un periòdic setmanal, excepte la data de publicació.
Es diu només Gazeta –com la Gazette, sense cap altre afegitó– i s’edita
en català, «en la Estampa de Jaume Romeu, devant S. Jaume», església
situada a l’actual carrer Ferran. Sovint ha estat confosa amb la «Gazeta
vinguda a esta ciutat de Barcelona, per lo Ordinari de París, vuy a 28 de
Maig. Any 1641», que ja destacava la primera paraula en un cos de lletra més alt, a manera de capçalera i amb la indicació complementària
«Traduida de Francès, en nostra llengua Catalana». La presència del
gravat de la flor de llis, que completa la composició de la portada, és un
senyal clar de la vinculació a l’òrgan de la monarquia francesa. Igualment en una de les Novas ordinarias del mateix Romeu –la de 25 de
maig de 1641– s’indica que és traduïda del francès i s’hi explica que
abans n’ha estat impresa una còpia a Lió, «ab la insignia del Delfí, segons la copia de Paris, impressa ab Privilegi del Rey». Romeu apareix així
com a traductor i reimpressor tant de la Gazette com de les Nouvelles
ordinaires de Renaudot.
L’important fet de poder considerar la Gazeta com l’inici més clar de
la periodicitat es deu a l’expressió del projecte que fa l’impressor Romeu
–sense indicar però amb claredat el deute amb Renaudot– en un primer
paràgraf programàtic que pot ser considerat com el text fundacional de
la premsa periòdica a Catalunya: «La curiositat dels Impresssors de França me ha donat ocasió de quels imite, perque lo que es bo sempre es
imitable; Estas cartas nouas verdaderas per tants titols, estan foliadas y
notadas ab lletra de quadern, perque los curiosos pugan juntar tots los
successos que succexen en Europa, en particular en cada añ, perque axi
los historiadors vajan segurs y advertits: Axi proseguiré, y qui voldrà tenir esta curiositat de volero juntar, y enquadernar podrà, y qui no, sabrà
los successos assegurats, y impresos ja, enviats cada semmana de Paris».
Sense el model de la Gazette no s’explicaria la simplicitat del títol Gazeta, avançant-se a les capçaleres modernes que a Espanya no trobarem d’una manera estable fins a les primeries del segle XVIII. Fins i tot la
Gaceta de Madrid, apareguda vint anys més tard, el 1661, ho farà encara amb un títol a l’antiga –«Relación o Gazeta de algunos sucesos
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particulares, así políticos como Militares, sucedidos en la mayor parte
del Mundo hasta fin de Diciembre de 1660»– i no assolirà una periodicitat setmanal fins 1676 ni el nom pel que és més coneguda fins 1697.8
La Gazeta catalana segueix al peu de la lletra les idees que Renaudot ha
anat perfilant en aquests anys: el títol-capçalera, el paràgraf programàtic destacat en un cos de lletra més alt i un sangrat d’entrada i, a continuació, onze notícies d’extensió diversa, encapçalades per una línia de
crèdit referida a la ciutat d’origen i a la data: «De Nàpols als 12 de Maig
1641», 6 línies; «De Roma a 14 de Maig 1641», 11 línies; «De Barcelona a 15 de Maig 1641», 6 línies; «De Turin al 17 de Maig 1641», 85 línies; «De Verdun prop de Tolosa dit dia 17 de Maig 1641», 7 línies;
«De Geneva a 18 de Maig 1641», 7 línies; «De Marsella a 20 de Maig
1641», 18 línies; «De Narbona a 21 de Maig 1641», 15 línies; «De Londres als 23 de Maig 1641», 24 línies; «De Castell Raus a 25 de Maig
1641», 6 línies; «De París al primer de Juny 1641», 69 línies.

Jaume Guillamet

Les pàgines estan numerades a l’angle superior d’entrada i de sortida
de pàgina segons siguin parelles o senars, disposades per a ser enquadernades en col·leccions anuals. No havent-hi tampoc data de publicació i amb l’última notícia datada a París el dia 1 de juny, podem situar-la
aproximadament cap al dia 10 de juny de 1641. Aquesta Gazeta destaca per la simplicitat, funcionalitat i elegància de la composició tipogràfica. En altres gasetes posteriors del propi Romeu i dels altres impressors
es mantenen recursos de confecció més antics i decoratius, cossos més
alts de lletra, portades amb títols llargs i composició enfarfegada, il·lustracions pròpies dels llibres i, fins i tot, l’acompanyament al començament i al final del text d’expressions llatines com Jesus Maria, Finis o
Laus Deo, així com d’un recurs d’enllaç entre pàgines, consistent a avançar al final d’una pàgina i fora de caixa la primera síl·laba de la pàgina vinent.
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L’ordre de les notícies també és reveladora de la matriu parisenca de
la primera Gazeta en català. «L’ordre del temps i el seguit de les dates
m’obliguen a començar les meves relacions pels llocs més allunyats i
acabar per França, per on poden començar, nogensmenys, aquells qui
vulguin seguir el de la dignitat», havia explicat Renaudot a propòsit de
la confecció del periòdic.9 Aquest ordre, que seguiran totes les gasetes
durant dos segles, revela doblement l’origen francès. A la pàgina 2 hi ha
una notícia datada a Barcelona el dia 15 de maig i que arriba al seu públic natural amb quasi un mes de retard, després d’anar i tornar de París. Des de Marsella, des de Narbona i sota algunes altres de les rúbriques d’aquest primer número de la Gazeta hi ha altres notícies relatives
a la guerra entre França i Espanya que es desenvolupa a Catalunya, com
8. M. D. SÁIZ, Historia del periodismo..., p. 51-60.
9. C. BELLANGER et al., Histoire générale..., p. 88.

a part francesa. La primera notícia periodística catalana publicada a Barcelona en una publicació periòdica només fa sis línies:
Los Castellans son encara a Tarragona de hont no se atreuexen a
exir pera pelear, després que los señors de la Mota Houdancoart, lo
Excellentissim Diputat Militar, y Conseller Terç de la ciutat de Barcelona los han rebatuts. Lo Duch de Nochera es partit malalt de Fraga,
ahont dexà mil soldats de guarnicio, y lo demes del exercit ses posat
en Monso.

L’existència continuada de full periòdics de notícies a Barcelona està
documentada des de 1684, 43 anys després de la Gazeta i les Novas ordinarias. Posteriors a 1659 i a la reintegració de Catalunya a la monarquia hispànica es conserven únicament dos exemplars de la Gazeta de
Amsterdam dels dilluns 17 d’abril i 26 de juny de 1673, degudes respectivament als impressors Jacinto Andreu i Rafael Figueró, que confirmen
la continuació del costum d’imprimir traduccions de gasetes estrangeres. A partir de 1684, el nombre d’exemplars conservats és extens i ininterromput, amb Figueró com a impressor principal. Tot i la manca de
documentació d’alguns anys posteriors, sobretot entre 1720 i 1735, es
pot considerar com un fet la continuïtat de l’existència de periòdics setmanals de notícies des d’almenys quinze anys abans de l’acabament del
segle XVII.
Els periòdics que caracteritzen aquesta fi de segle, que semblen propis de Barcelona, són les anomenades Noticias Generales de Europa venidas a Barcelona por el Correo de Flandes (1684-1702), Noticias Generales de Europa venidas a Barcelona por el Correo de Italia (1684-1690)
i Noticias Generales de Europa venidas a Barcelona por el Correo de
Francia (1686-1690), de totes les quals Rafael Figueró és l’impressor, almenys des de setembre de 1685, febrer de 1690 i juliol de 1686, respectivament. Hi ha altres impressors –Jacinto Andreu, Vicente Surià,
Mathevat, Cays, Gelabert, Francisco Guasch– i altres publicacions, però
a la vista de les col·leccions conservades només podem considerar com
a publicacions periòdiques les que duen un títol de sèrie com les citades
Noticias Generales de Europa o altres de les quals hem vist més d’un
exemplar amb indicis de periodicitat.
A partir d’aquests anys, els impressors barcelonins comencen a trobar a Madrid un centre de referència periodística comparable al que havia significat París en els primers 40, però fins al Decret de Nova Planta
de 1716 els impressors barcelonins editen les seves diverses gasetes i
notícies generals d’Europa amb més llibertat que els de les ciutats dependents del Consell de Castella, gràcies a les lleis de la Corona d’Aragó
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que, com ha explicat Josep Pella i Forgas, eren més favorables a la lliure
edició i circulació de llibres, fulls volants i gasetes.10 No s’ha de descartar
tampoc la inspiració estrangera de les esmentades sèries de Noticias Generales de Europa, la qual cosa no trauria cap mèrit a la seva continuïtat
durant més de quinze anys per Rafael Figueró. El tipus de publicacions
que es conserven de finals del XVII mostren una escassa evolució pel que
fa a les relacions, gasetes i noves de gairebé mig segle abans. El canvi
més visible és la llengua, que torna a ser la castellana.
La novetat estilística de les sèries conegudes de les Noticias Generales de Europa és l’adopció d’un disseny informatiu simple i auster, que
en la seva forma més habitual consisteix en la simple anteposició a l’inici
de la primera pàgina d’una doble línia de títol, amb ús de cursiva i la primera línia destacada en majúscula i una petita creu presidint la pàgina.
La periodicitat ve determinada amb l’adopció d’un títol continuat i d’un
interval setmanal regular, en un dia fix, que és el divendres o el dissabte.
La numeració continuada de les pàgines al llarg de l’any, quan hi és, accentua la idea de continuïtat, a més d’afavorir el relligat anual ja previst
per la Gazeta de Jaume Romeu, seguint també el model de Renaudot.
El número de pàgina –en les Noticias Generales de Europa venidas a
Barcelona por el Correo de Francia des de 1687 i en les Noticias Generales de Europa venidas a Barcelona por el Correo de Flandes des de
1689– figura en els angles superiors d’entrada i de sortida de les pàgines, és a dir, a l’esquerra de les parells i a la dreta de les senars. Encara
no apareix en aquests anys la numeració d’edicions, ni tampoc hi figura
el preu.

Jaume Guillamet

Gazeta de Barcelona, austriacista
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Les Noticias Generales de Europa cobreixen, almenys, els disset anys
que transcorren entre 1684 i 1702. A partir del canvi de segle, amb una
Gazeta, venida a Barcelona por el Correo de Francia que surt cada divendres de la mà de Rafael Figueró (1700-1701), possible traducció castellana de la Gazette francesa, reapareix el nom de gaseta coincidint
amb la nova aproximació a aquest regne, arran de l’accés al tron d’Espanya de Felip V, nebot de Lluís XIV. També el mateix any 1700, l’impressor Francisco Guasch l’utilitza en una citada Gazeta venida a Barcelona por el Correo de España, probablement setmanal.
L’any 1701, Felip V va confirmar el privilegi reial per a la impressió de
la Gazeta de Madrid a Juan de Goyeneche i, seguint l’exemple francès,
atribueix al periòdic setmanal l’exclusivitat que «todo lo que son noticias
10. J. PELLA I FORGAS (1879), Periodisme. Estudi històrich del de Catalunya. La Renaixensa,
p. 26-37.

Rafael Figueró –de qui Pella i Forgas parla com a «renomat editor de
Barcelona que per sas impressions á las mellors de Venecia y Lió igualava»12 serà el principal impressor d’aquests anys, tant pel que fa a les relacions oficials de les distintes batalles, com amb la creació de la primera
Gazeta de Barcelona. És probable que Pella i Forgas es refereixi a Rafael
Figueró fill –nascut el 1669 de la unió de Rafael Figueró pare i la filla del
també impressor Jolís–, que de jove havia fet un llarg viatge de formació
per l’estranger i va incorporar després al negoci familiar una fundició de
tipus.13 Amb data 2 de gener de 1706, el rei Carles III, arxiduc d’Àustria,
va atorgar a Rafael Figueró i Rafael Figueró i Jolís «el título de nuestro
Impresor Real, con la facultad de imprimir Gazetas, Papeles políticos, de
Estado, Relaciones de Servicios» i altres, amb prohibició expressa que
ho faci cap altre impressor sense el seu consentiment, per un període de
deu anys.14
La Gazeta de Barcelona, de la qual es coneix l’origen el 1706 i es conserven exemplars dels períodes 1708-1710 i 1713-1714, té caràcter oficial i es converteix en el diari del setge i defensa de la capital de Catalunya en el combat final de la guerra. La seva publicació regular setmanal
està documentada l’any 1708, del qual es conserva el número 39, corresponent al 16 d’octubre. És una publicació de quatre pàgines numerades en cada número, segons l’estil tipogràfic de les Noticias Generales
de Europa, amb una presentació tipogràfica variable del títol, però només excepcionalment en tipus destacats.
Aquesta gaseta, per primera vegada entre les conegudes, incorpora
la numeració de les edicions i inclou informació pròpia de Barcelona,
com a última notícia, amb la mateixa data d’aparició. La informació local, que ocupa una pàgina i mitja del total de quatre, és una ressenya de
les activitats dels reis a Barcelona, les distincions atorgades i altres notí11. J. PÉREZ DE GUZMÁN J. (1902), Bosquejo histórico-documental de la Gazeta de Madrid.
Escrito al entrar en el IV siglo de su existencia y para solemnizar la declaración de la mayoriedad del Rey Don Alfonso XIII, imprenta sucesora de M. de Minuesa de los Ríos, Madrid, p. 7071.
12. J. PELLA I FORGAS, Periodisme. Estudi..., p. 59.
13. M. GONZÁLEZ Y SUGRAÑES (1918), Contribució a la història dels antichs Gremis dels Arts
y Oficis de la Ciutat de Barcelona, vol. 2, p. 144.
14. M. GONZÁLEZ Y SUGRAÑES (1918), Contribució..., vol. 2, p. 133-142.
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generales y políticas, que propiamente corresponden a Gacetas, no se
pueden pasar a imprimir por otro que por vos».11 Amb l’inici, el 1704,
de la Guerra de Successió, en què Catalunya donà suport a les pretensions de l’arxiduc Carles d’Àustria en contra del rei Felip V que tant bé
havia estat rebut a Barcelona, poc temps abans, per a jurar les constitucions davant les Corts catalanes, Figueró signa les seves gasetes com a
«Impressor del Rey nuestro Señor», és a dir, del pretendent arxiduc
d’Àustria.
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cies que arriben a la ciutat; s’anota que fa molts dies que no hi ha correus d’Itàlia.
La Gazeta de Barcelona de Figueró, per primera vegada, pot ser plenament considerada una publicació pròpia i no una simple traducció
d’altres. Seguint els models de París i ara també de Madrid, per primera
vegada s’edita a Barcelona un periòdic que és òrgan d’un govern amb
seu a la pròpia ciutat, almenys mentre duri la guerra. És la primera ocasió en què s’assaja el model genuí de gaseta com a periòdic oficial, segons Renaudot el va definir tres quarts de segles abans a París. Al peu
d’impremta –«Con licencia y privilegio. Barcelona: Por Rafael Figueró,
Impresor del Rey nuestro Señor, año 1708»– s’ampliarà l’any 1710 la
referència a Figueró com a impressor, també, «de la Santa Cruzada» i
aquest anirà anunciant en successius números que també té a la venda
diversos llibres i fulls volants, com «la Relación del feliz Viage, y sumptuosa Entrada de la Reyna nuestra Señora en esta Corte de Barcelona»
o «Misales, Breviarios y Diurnos, de nueva Impresión, con todos los Santos nuevos».

Jaume Guillamet

Dels números conservats de 1709 es comprova que aquest any la periodicitat es va fent més irregular i dilatada, però es manté el caràcter de
gaseta oficial, amb una informació àmplia datada a Barcelona, seu de la
cort, que sovint comença dient que «Sus Magestades gozan (a Dios gracias) cabal salud y asisten con mucha frequencia a los Oficios Divinos y
Sermones en la iglesia de Santa Maria del Mar» (28 de febrer de 1709).
És el número 7 i el retard és encara imperceptible, però l’11 de juliol tot
just surt el número 14, i el 24 de desembre només hauran sortit vint-ivuit dels cinquanta-dos corresponents a les setmanes de l’any. Al número 23 (29 de setembre) hi ha notícies datades sis dies abans a Girona i
tres dies abans a Balaguer, mentre va augmentant l’espai de notícies de
Barcelona, que el 27 d’agost de 1710 ja arriba a ocupar tres de les quatre pàgines de la gaseta. La col·lecció d’aquest any indica un retard superior: fins al 13 de gener no ha sortit el número 1, el 10 de setembre
tot just es publica el 20, i fins al 16 de desembre no apareix el 21.
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Després d’una interrupció indeterminada, la Gazeta de Barcelona
austriacista reapareix el 31 de juliol de 1713, amb un número 1 que presenta canvis significatius en el contingut: en endavant serà un únic text
sense datar, enriquit en ocasions amb la reproducció de cartes i altres
documents. Es reprodueix en el número 1 un text oficial en català, però
és una excepció. El número 2 és de l’11 d’agost; a partir del 3 el periòdic
pren el nom de Continuación del diario del sitio de Barcelona i en l’afegit «publicada a 18 de agosto de 1713» hi queda un femení del nom
anterior de gaseta. En sortiran disset números fins al 22 de desembre,
amb una regularitat quasi setmanal, en alguns casos amb vuit pàgines i
petites modificacions a l’afegit del títol. El 3 de gener de 1714 continuarà la numeració amb el 18, tot i el canvi d’any, i se’n publicaran vint-i-

quatre més, amb renovada regularitat quasi setmanal i nombre doble
de pàgines en els darrers números. En el número 22, de 26 de febrer, al
peu d’impremta s’indica que la gaseta és «Impresa por mandamiento
del Excelentíssimo y Fidelissimo Consistorio». Durant aquests darrers
mesos de la guerra, Figueró, Guasch i altres impressors publiquen diverses relacions i cartes. El número 42 i últim és de 23 d’agost de 1714, vint
dies abans de l’ocupació de la ciutat per les tropes de Felip V.

El Decret de Nova Planta de 1716, que acabà amb les institucions polítiques pròpies de Catalunya i de la Corona d’Aragó, anà acompanyat
d’un auto del Consell de Castella de 27 de novembre de 1716 que instaurava la legislació comuna en matèria d’impremta, segons el règim de
privilegi reial i llicència expressa del propi Consell per als llibres i l’autorització preceptiva de la Reial Audiència per a la impressió de fulls volants i periòdics. Tot i que Pella i Forgas dóna com a immediata (1714 o
1715) la data d’aparició d’un periòdic, Gaceta de Barcelona,15 per les
col·leccions conservades hem d’anotar que aquest nom no reapareix
fins l’any 1750, com a nou títol d’una gaseta anterior, documentada
per primera vegada l’any 1719 amb el nom de Noticias de diferentes
partes venidas a Barcelona, editat «con licencia y privilegio» per Josep
Texidó, «Impresor del Rey nuestro Señor». De la numeració anual resulta que aquesta gaseta es publica almenys des de la primera setmana de
gener de 1719 i, fent cas a Pella, es pot creure que ja hagués aparegut
en anys anteriors, immediatament després de la caiguda de Barcelona
o, almenys, després del Decret de Nova Planta i de l’esmentat auto del
Consell de Castella de 26 de novembre de 1716.16
Excepte els exemplars citats de 1719, a les col·leccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona hi ha un buit important entre 1715 i
1736, i després un segon, més breu, entre 1737 i 1739. A diferència de
les de 1719, les Noticias de diferentes partes de 1736 presenten la novetat de la seva identificació amb Barcelona, per mitjà de la presència de
l’escut de la ciutat al títol, que ja pren forma de capçalera. Una novetat
pel que fa al procés de formació de la periodicitat és que a la línia superior de la capçalera, a banda i banda de la creu, figuren el preu i el número de l’edició. La novetat del preu –sis diners– és efímera, ja que no
15. J. PELLA I FORGAS, Periodisme. Estudi..., p. 61-62.
16. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC, 1980, vol. 14, p. 268), l’impressor Josep
Teixidor hauria obtingut el 1716 el privilegi d’edició de la gaseta de Barcelona que titulà Noticias de diferentes partes venidas a Barcelona i a la seva mort, el 1722, el seu fill Josep Teixidor
li retornaria el nom original, fet que es produí en realitat el 1750. En el registre de la Confraria
de Llibreters i Estampadors de Barcelona figura un únic Josep Teixidor, el pare, entre 1706 i
1735, que seria doncs l’any real de la seva mort (GONZÁLEZ Y SUGRAÑES, Contribució..., p. 81).
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tornarem a trobar-la fins quasi vint anys més tard. L’absència de notícies
de Madrid fa pensar en l’autonomia d’aquesta gaseta, nodrida directament pels diferents correus d’Europa, que fins una setmana més tard no
devien arribar a la capital d’Espanya.
Tot i que deu anys més tard les notícies de Madrid apareixen datades
en últim lloc una setmana abans del dia d’aparició, de manera que el
1746 aquest periòdic setmanal, sense informació datada a Barcelona, ja
podria semblar una reimpressió de la Gaceta de Madrid, el 23 d’octubre
de 1750 pren el nom de Gaceta de Barcelona i fins 1762 mostra una
certa vocació local. Des de l’1 de maig, una breu notícia de Barcelona,
de caràcter oficial, tancava el recull de cada número. L’any 1754 apareix
Maria Teresa Texidó com a titular de la llicència i privilegi d’impressió;
l’any 1755, Maria Teresa Barra y Texidó, potser filla de l’anterior i, el
1759, Maria Teresa Vendrell y Teixidó, també de la família.

Jaume Guillamet

L’any 1762 es produeix un canvi imperceptible –Gaceta de Barcelona
passa a ser Gazeta de Barcelona– i el 1763 apareix al peu d’impremta el
nom de Thomas Piferrer, «Impresor del Rey nuestro Señor», tercer esglaó d’una nissaga d’impressors començada per Joan Piferrer, que el
1702 s’havia casat amb la filla del també impressor Josep Llopis,17 i ell
mateix casat també amb la filla del segon Josep Teixidor.18 De la mà de
l’impressor del rei i amb la z, la gaseta barcelonina sembla perdre caràcter local i ser una mera reproducció de la de la cort, coincidint amb l’inici de la publicació de la Gazeta de Madrid sota la titularitat de la corona,
després que s’hagués procedit al rescat del privilegi d’impressió, dins les
mesures d’impuls a la premsa del regnat il·lustrat de Carles III i en el
qual la difusió de notícies es reservava a l’Estat, «para que experimente
el público, entre otras ventajas, la de tenerla de mucho mejor papel y
con más frescas y fundadas noticias».
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El canvi de signe de la gaseta de Barcelona té un aspecte més visible i
simbòlic que la substitució de la c per la z: la desaparició de l’escut d’armes de la ciutat de Barcelona que, almenys des de 1736, havia format
part de la capçalera de les Noticias de diferentes partes fins 1750 i, des
d’aquest any, de la Gaceta de Barcelona. La Gazeta de Barcelona el
mantindrà durant cinc anys, però el 1767 hi ha un canvi de disseny en
què l’escut desapareix de la capçalera i és desplaçat al gravat que emmarca la lletra capital de l’inici del text.
A partir del 19 de setembre de 1778, la Gazeta de Barcelona passa a
ser bisetmanal, com la de Madrid. La de la cort es publicarà dimarts i divendres i la de Barcelona dimarts i dissabtes. Aquesta duplicació setmanal era possible per la prèvia duplicació, quasi vint anys abans, del servei
17. GONZÁLEZ Y SUGRAÑES, Contribució..., p. 145.
18. GEC, 1980, vol. 14, p. 268.

de correu de l’Estat, que fins 1760 constava d’un únic correu setmanal i
a partir del dia 3 de juliol d’aquest anys seria doble, «deseando facilitar
la correspondencia de España con los Países Estrangeros».19

La col·lecció conservada de la Gazeta de Barcelona s’acaba l’any
1806, en prohibir el govern les reimpressions en altres ciutats de la de
Madrid. Des de 1775 havia estat impresa per Eulàlia Piferrer, «viuda, Impresora del Rey nuestro Señor», i des de 1793 pel seu fill Juan Francisco
Piferrer, també impressor reial. Aquests mateixos anys hi ha documentada l’existència de dues gasetes més a Catalunya, la qual cosa significa
alhora l’origen de la premsa periòdica fora de Barcelona: la Gazeta de
Gerona (1787-1800, impresa per Joseph Bro) i la Gazeta de Vich (1803,
1805),20 bisetmanals i amb les mateixes característiques que la de Barcelona, podrien ser també reimpressions de les notícies aparegudes en
la Gazeta de Madrid. D’una possible Gazeta de Tarragona de 1737, força anterior, només n’hi ha una referència bibliogràfica.21

Diaris sense notícies polítiques ni militars
El 12 d’octubre de 1792 havia aparegut el Diario de Barcelona, segons privilegi reial obtingut per Pedro Pablo Husón de Lapzaran, antic
oficial major del Diario de Madrid. Catorze anys després de la conversió
de la gaseta en periòdic bisetmanal, el diari no naixia pas per a participar en la tasca d’oferir al públic «más copiosas y recientes noticias»,22
19. Gazeta de Barcelona, 24, 1760.
20. Els estudis locals la citen com a diària (J. GUDIOL I CUNILL (1905), «La premsa vigatana»,
Gazeta Vigatana, núm. 106, p. 2, citat per C. MIRALPEIX I BALLÚS (1981), La premsa de la ciutat
de Vic al segle XIX, Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 31-36), però de la numeració es dedueix que és bisetmanal, com les gasetes de Madrid i Barcelona.
21. P. GASCÓN DE GOTOR (1904), «Orígenes y desarrollo del Periodismo», Revista Contemporánea, any XXX, núm. 648; citat per L. DEL ARCO (1908), «El periodismo en Tarragona. Ensayo histórico-bibliográfico», Boletín Arqueológico, VIII; i per L. BERTRAN I PIJOAN (1931), Premsa
de Catalunya, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
22. Gazeta de Barcelona, 37, 1778.
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La Gazeta de Madrid disposava de dos i tres dies entre la recepció
dels correus procedents del nord per Baiona –dimecres i dissabte al
matí– i la distribució de les seves dues edicions els dijous i dilluns al vespre, amb dates de divendres i dimarts. Les edicions de la Gazeta de Barcelona serien les equivalents, amb una setmana de retard. Els correus
cap a Saragossa i Barcelona surten de Madrid els dimecres i els dissabtes, continuant cap a «las Provincias Meridionales de Francia, Saboya,
Suizos, y Cerdeña» i es reben de tornada a la cort els dimarts i divendres
al matí. Els correus cap a Cadis i «los quatro Reynos de Andalucía» surten de Madrid els dimarts i divendres a mitja nit i les respostes arriben
els dimarts i divendres de bon matí.
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assenyalada pel rei com a competència exclusiva de la Gazeta, sinó per
a tractar uns «asuntos propios de estos papeles periódicos»,23 dels
quals ja hi havia antecedents reeixits a Madrid i València.
Sota l’antic règim, i com a França, la circulació de notícies polítiques i
militars és una prerrogativa de l’Estat reservada a les gasetes i la resta
de publicacions periòdiques, autoritzades sempre en règim de privilegi i
sotmeses preceptivament a la censura de l’Estat i a la vigilància de la Inquisició. L’evolució dels anomenats journals o periòdics literaris –per
exemple, el madrileny Diario de los Literatos de España (1737-1742),
doblement inspirat en el Journal des Savants i les Mémoires de
Trevoux– prenia un desenvolupament complementari en el procés de
formació de la periodicitat, que podia ser mensual o fins i tot trimestral.

Jaume Guillamet

Vint anys abans, però, que la gaseta oficial passés de setmanal a bisetmanal, l’any 1778, havia aparegut a Madrid un primer diari, dedicat
al que modernament seria conegut com a informació de serveis, el Diario noticioso, curioso-erudito, y comercial, público y económico (1758),
imitat ràpidament a Barcelona pel Diario curioso, histórico, erudito, comercial, público, y económico (1762, 1772), de breu existència. L’accés
a la més alta periodicitat no aniria lligat, per tant, a la funció més genuïnament informativa, que seguiria reservada a les gasetes oficials fins a
l’arribada del règim liberal. Aquestes novetats es produeixen en els anys
del que Paul Guinard ha anomenat la primera edat d’or de la premsa espanyola24 –entre 1737, any d’aparició de l’esmentat Diario de los Literatos de España, i 1788, final del regnat il·lustrat i reformista de Carles
III–, període desigual però única excepció de l’escàs interès en el desenvolupament de la premsa que durant dos segles va demostrar la monarquia espanyola dels Borbons, a diferència de la il·lustració dels seus parents francesos.
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L’impuls a la premsa privada des de l’inici del regnat de Carles III, el
1759, no va generar encara a Barcelona iniciatives pròpies, però sí la
imitació d’aquelles que amb més èxit hi havia a Madrid, com les reedicions dels setmanals El duende especulativo sobre la vida civil en Madrid (1761-62) o del Caxón de Sastre Cathalán (Barcelona 1761-1762;
Figueres 1763), inspirats en el periodisme moral o de costums atribuït
als anglesos Joseph Addison i Thomas Steele pel to reflexiu i la crítica de
costums dels Tatler (1708) i Spectator (1709).
El diari que Francisco Mariano Nipho va crear a Madrid el dia 1 de febrer de 1758 –Diario noticioso, curioso-erudito, y comercial, público y
económico– s’avançava en quasi vint anys al Journal de Paris de 1777,
però duia 56 anys de retard sobre el Daily Courant de Londres, conside23. Gazeta de Barcelona, 13 d’octubre de 1792.
24. GUINARD, La presse espagnole..., p. 125-150.

rat el primer diari del món, tot i que els primers a assolir aquesta periodicitat foren periòdics locals alemanys, a mitjans del segle XVII.25

Menys sort va tenir el barceloní Diario curioso, aparegut a Barcelona
el 7 de gener de 1762 de la mà de Pedro Ángel de Tarazona –i de nou,
com a Diario evangélico, histórico-político, el 1772–, amb la mateixa vocació: «Dos assumptos ha de contener esta diaria tarea, el uno será lo
curioso, Histórico, Moral y Erudito; y el otro lo Comercial, Público, y Económico. Para este segundo, que es el principal objeto, debe mediar mucho más la fatiga personal, diligencia, y eficacia, que la literatura. Para el
primero, que solo ha de servir, como de adorno, y suplemento al segundo...».
A diferència de les revistes de l’època i de les gasetes, la primera pàgina del Diario Curioso inclou tots els elements registrals: el preu de l’exemplar –4 diners– figura en la línia damunt de la capçalera, així com el
número de l’edició, bé que les seves vuit pàgines, en format de quart,
encara no són numerades. Trenta-tres anys més tard, l’ambició utilitària
i popular del seu projecte seria ridiculitzada com una extravagància, en
un periòdic literari titulat Correo de Gerona, a propòsit de la seva venda
a quatre perruqueries.26
La publicació, des del dia 1 d’octubre de 1792, del Diario de Barcelona donarà definitiva carta de naturalesa a la periodicitat diària a Barcelona, alhora que a l’existència continuada de premsa periòdica a la capital de Catalunya. El nou diari no era gaire diferent dels que s’havien
començat a publicar, sense prou èxit, trenta i vint anys abans. Fins i tot
25. El Einkommende Zeitung de Leipzig (quadrisetmanal, 1635; pentasetmanal, 1636) i el
diari traduït com Notícies fresques dels afers de la guerra i del món (1660), també a Leipzig.
Vegeu J. WILKE (1992), «El desenvolupament de la premsa diària a Alemanya al segle XVII», Periodística (Barcelona), núm. 5, p. 41; i P. ALBERT (1990), Historia de la Prensa, Rialp, p. 33.
26. Correo de Gerona, núm. 48, 20 de juliol de 1795: «Era tanto lo ridículo que tenía, y la
muy poca utilidad que se podía sacar de él, que careciendo sus editores de despacho, lo debieron entregar a los peluqueros, quienes con truhanerías, y a pesar del desagrado general,
consumían algunos y los restantes fueron destinados a cucuruchos de especias, y embolturas
de vizcochos. Los despachos de él eran las casas tienda de los que aquel oficio, y así, del conducto por donde se esparcía, recibió el septimo título, llamándose el peluquero».
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El Diario noticioso, com és conegut, no és un diari de notícies, sinó de
divulgació cultural i, sobretot, de serveis. Es planteja en dues parts o artículos: el primer, destinat a la instrucció i el foment de la cultura, no pas
pensant en els erudits sinó «en el común de las gentes»; el segon, «incluirá noticias sobre Ventas, Habilidades, Amos y Criados, etc». Com es
veurà, la seva existència va clarament lligada al concepte d’informació
de serveis que és la que determina el seu èxit o necessitat, més que la
pròpia divulgació cultural, que ocupa la primera part i noble de l’exemplar. Malgrat que Nipho vendria la seva part l’any següent, el diari va
continuar fins 1781 i va tornar a sortir el 1786, com a Diario de Madrid.
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era més petit, amb la meitat de pàgines d’aquells primers. Tampoc al
prospecte distribuït alguns dies abans no es feien propòsits gaire diferents. Tant en un cas com en l’altre era un foraster qui promovia el projecte, però ara hi havia una petita diferència. Si Pedro Ángel de Tarazona s’havia proposat imitar els models d’altres ciutats i molt especialment
de Madrid, Pedro Pablo Husón de Lapazaran tenia alguna cosa més al
seu favor: l’experiència. Carles IV havia reconegut a Husón, en el text
del privilegi reial d’edició del 6 d’abril del mateix any, «que la experiencia que tenía adquirida en la dirección de este papel periódico, por estar
sirviendo de oficial mayor en el despacho principal de la citada mi Corte,
le había puesto en proporción de poder por si establecerlo y dirigirlo». I
allò que el rei li concedia era exactament això: «establecer un Diario en
la Ciudad de Barcelona, con tal de que en su extensión se ciña precisamente a los términos con que se publica el de mi Corte».

Jaume Guillamet

L’autorització i aparició del Diario de Barcelona és un fet excepcional
que només s’explica per la confiança del rei en la persona d’Husón. Les
dures restriccions a la premsa de la resolució de febrer de 1791, per la
por de la monarquia a la Revolució francesa, són evocades al text mateix d’atorgament del privilegi reial. Les circumstàncies polítiques eren
menys favorables a la premsa que les de l’aparició dels diaris de Tarazona, però aviat es va veure que les circumstàncies socials i econòmiques
potser eren millors i la necessitat d’un diari potser més sentida. «La general instrucción y la común utilidad» són les finalitats principals del diari definides per Husón en el prospecte anunciador, en una expressió que
defineix genuïnament el model de diaris característic de l’Antic Règim a
Espanya, vigent fins als anys trenta del segle XIX. La llei de llibertat d’impremta de 1837, més enllà de l’estrena constitucional de les Corts de
Cadis durant la Guerra de la Independència, posarà fi a la divisió de funcions informatives entre gasetes oficials de notícies i diaris locals de divulgació i serveis.27
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27. Aquest article és la presentació d’una part de la recerca titulada Els orígens de la premsa a Catalunya. De la Gazeta al Diario de Barcelona (1641-1808), distingida amb el Premi Joan
Givanel i Mas de l’Institut d’Estudis Catalans, 1998.
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1
2
1 i 2. Portades dels primers números de la Gazette de la cort francesa (1631) i de la Gazeta, editada a Barcelona (1641) com a traducció al català de
l’anterior. A part de la imitació de la capçalera, també les notícies estan presentades de manera semblant, tot i que les anotacions de l’origen i la
data apareixen al marge en la francesa i en la línia superior en la catalana. En aquesta es distingeix, també, un primer paràgraf de presentació.
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3

Jaume Guillamet

3. Portada del full setmanal Novas ordinarias, editat per Jaume
Romeu (1641), com a traducció de les Nouvelles ordinaires editades
per Renaudot com a complement de la Gazette francesa.
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4
4. Primera pàgina de la Gazeta de Barcelona del 16 d’octubre de
1708, editada pels impressors Figueró, segons privilegi atorgat per
l’arxiduc Carles d’Àustria, pretendent al tron d’Espanya en la Guerra
de Successió.
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5
6
5-6. Portades de diverses gasetes editades a Catalunya, tingudes com a reimpressions de la Gazeta de Madrid: Noticias de diferentes partes
venidas a Barcelona (1741) i Gazeta de Barcelona (1762).
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7

Jaume Guillamet

8

7-8. Portades de diverses gasetes editades a Catalunya, tingudes com a reimpressions de la Gazeta de Madrid: Gazeta de Vich (1803) i Gazeta
de Gerona (1793).
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9

10

11

La formació de la periodicitat durant els segles XVII i XVIII, a través de la premsa de Barcelona

9-11. Primera pàgina del número 1 del primer diari editat a Espanya –Diario Noticioso, Curioso-Erudito y Comercial, Público y Económico, de
Francisco Mariano Nipho (Madrid, 1758)– i portada i primera pàgina del Diario Curioso, Histórico, Erudito, Comercial, Público y Económico de
Pedro Ángel de Tarazona (Barcelona, 1762).
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13

14

12-14. Primeres pàgines del Journal de Paris, de l’1 de gener de 1777, el Diario de Madrid de l’1 de febrer de 1789 i el Diario de Barcelona,
publicat a Barcelona el dia 1 d’octubre de 1792. Les dades astronòmiques i meteorològiques que el diari francès aportà com a novetat foren
incorporades successivament pels de Madrid i Barcelona.

12

136

