
UN GA6IEL' DEFI UTIU ?

compresa. Poques per-sones hauran estat me.s sibil.linament eomba+u-

Als vint anys de la mort de Gaziel ,un professor d'institu de Barce

lona m'escriu dient-me que stha posat a estudiar a fons la figura i

l'obra de Gaziel ,per tal der- de fer-ne una tesi.

La noticia m' omp'l e de gOigf.per r8.0n6 personal, perc t�mbe per-que
,

Ga.,.iel es mereix un e.- tudi definitiu que espero que 1 esmentat profe-

ssor ens donar�. Son encara moltes les llac'�es que tenim entorn de

les personalitats que han corrcr-a uYt a afai('>011ar el nostre panorama

cultural del segle XX. Gaziel hi contribu! d'una manera encara no bert

des com aquest catala, i precisament pels catalanistes "purs". Els

purs de qualsevol cosa ,de qualsevol donctrina particularment,fan

sempre una POI" no cortfe�sa?da : jo comeneo a perdre La por , i els dd.c

a la cara que no exagerem,que mirem d'acostar-nos a la realitat. No

podem fer coIncidir el m6n amb els nostres desigs.

Tesis i tesines ens en fan falta a cabassos. 10n���Sen e1 terrer�

Ii terB.ri 0 d estudi Qst�tic, sin6 clarificador, ant tos en tots e1-s
,.

camps, des de la geologia a Ifestructura del suro, des del moviment

comercial a La Selva al segle XX fins a Ie. trajectoria politica dlun

Salvador Albert, per esmentar tames acostats a la rea,litat d'aquestew

terres on surt l'ANCORA •••

Ara Gaziel pot -0 podr�-esser estudiat.en els seus diversos ve

ssants: com a primerissim treballador del l'Institvt d'Estudis Ca

talans, com a estudi6s de la filosofia i dels heterodoxos, com a pe

riodista de ploma a1ada i alhora penetrant, fins i tot -no s,escanda
,.

.-

litzins els purs - com el catal� que posniblement ha manejat m�s b

la llengua castellana ; i sobre aquest punt deixeu-me dir que estimo

que Gaziel fou tambe un cl�ssic del catal • I encara podr esser es--:

tu!i�at en e1 seu vessant personalment politic, no tan complex com

podria s�mblar d·entrada.
Un professor jove ,mrtrmmm Albert Rosich, des de la seva plaga als

estudis universitaris de Girona ha enl1estit la tesi sobre Francese

Vicens Garcia, e1 Rector de Vallfogona, l'obra del qual havia estat

enfosquida per la llegenda. Vaig� seguir a prudent proximitat

e1 trebal1 de Rosich, aleshores membre, com jO, de la Junta Permanent

de Catal� de la Generalitat,i puc asse"urar que si tenia admiraci6

pels confegidors de tesis, aquella Rdmiraci6 augment en adonar-me

tie com es d'ardua la tasca d'investigaci6 en un determinat nivell
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.

a:'exig�ncia. Espero que tambe el treballa que ara s esta fent

sobre Gaziel tindro la profunditat i l'exhaustivitat del de Rosich,

perqu� Gaziel ,a mesura que se l'estudia, ofereix nous eaires a la

euriositat i a la sorpresa.

Tine, finalment, mmDWmmIDm unn inter�s viv1ssim per veure si e1

professor Llanas aeonsegueix un bon estudi de la llengua de Ga7iel.

Jo hi trobo unes riqueses insospitades : eol.loearia Gaziel entre

els cine primers prosistes del nostre segle XXo I us puc assegurar

que ,quan algun jove eseriptor em demana qu� pot llegir per donar

aire a la seva prosa,no deixo mai de reeomanar-li Ia lecture. de Ga

ziel� aquell que sovint eomengava els eserits dient: "Desvagat

lector ", apel.latiu que,pel sol fet dl�sser-nos adregat, ja ens
.

omplia de felicitat,perqu� era una mana d endormiscament,precisament

en els nostres dies que tant poe ens vaga dlestar desvagats •••


