Jaume Guillamet (ed.)

El desafiament català
Un relat internacional de la Transició
Entre la mort de Franco i l’aprovació de la Constitució de
1978, els ulls de la premsa europea i nord-americana van
estar posats sobre Espanya. Això els va permetre descobrir
una realitat nova: Catalunya i la seva reivindicació de
l’autogovern, que havia de tenir un paper fonamental en la
Transició a la democràcia.

EL LLIBRE
El títol del llibre està inspirat en el de l’editorial del diari Le Monde del 10 de febrer de 1976.
“El desafiament català” és el que Catalunya planteja i afronta a l’hora de contribuir a
l’establiment d’un règim democràtic a Espanya que porti al reconeixement de la seva
personalitat política i cultural. Aquest llibre presenta un relat internacional de la transició a
Catalunya, a través de l’anàlisi i el comentari de tres-cents textos (cròniques i editorials)
publicats en aquells mateixos anys per la premsa estrangera, uns textos que permeten enfilar
una aproximació cronològica i documental al relat històric encara pendent del canvi
democràtic a Catalunya. Els textos utilitzats corresponen als principals diaris de França, Itàlia,
el Regne Unit i els Estats Units.

L’AUTOR
Jaume Guillamet i Lloveras (Figueres, 1950), titulat en periodisme i doctor en història
contemporània, és catedràtic de Periodisme del departament de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra i un destacat investigador de la premsa catalana, tant del seu passat històric
com de la seva realitat present. Entre les seves publicacions més recents hi ha L’Empordà dels
escriptors (L’Avenç, 2009) i L’arrencada del periodisme liberal. Política, mercat i llengua a la
premsa catalana, 1833-1874 (Eumo Editorial, 2010). Per a aquest llibre sobre el “desafiament
català”, ha dirigit un equip de recerca integrat també per Marcel Mauri, Ruth RodríguezMartínez, Francesc Salgado i Christopher Tulloch.
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