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Haig de parlar d ' un home mIt important. dins La cuItura i La 'Zida civil

catalana del segle X1�,un periodista influent,un intel.lectual dialtura

i un s ImboL i epitom de la trajectoria d'una classe social que ,ha. ____

afaigonat bona part del curs vital de la societat catalana.

Gaziel ,per a un home d'avui,es identificable com un prosista,autor

de llibres d'assaig,testimoni i viatges : Una vila del Vuit-cents,

Castella Endins, Portugal Enfora,La

Peninsula Inacabada,l'Hbme es el tot, Meqitacions en el Desert •••

Per a una persona amb consciencia anterior a la guerra civil,o per

a �'historiador del segle XX, Gaziel es per damunt de tot ,l'editoria
lista i director de La Wanguardia,un home que , amb esperit cata Ila , i

una total inde�ndencia de criteri embolcallada per un seny imPLacable,

formava ..

' pimi6 per a un sector de burgesia i classe mi tjana molt dens •

•

Entre aquella primera epoca i la segona s,.esten una guerra civil i
...

uns anys de postguerra en que Gaziel roman mut,la seva veu rro se sent.

t:�t
Diguem que la primera an�inomia del pers�natge que



ens visita,�s l'ampliaci6 de la que s'havia muntat d pr�7- �.Tenim

entre els anys vint i trenta, quan tothom s'esforgava per estendre la

llengua catalapa,el llibre catala,la premsa catalana, Gaziel escrivia
"

en castella ; quan el catal.J<'L e s t i.gue prohibit, en

la postguerra,i tants periodistes s'amollaven a escriure en l'Unica

llengua permesa, ell va jurar-se no tornar a la premsa : en canvi,feu

una successi6 impressionant de Ilthibres en una de les mes belles proses

catalanes mai eserites.

Caldr� explicar un poe tot aixo. Perqu� si no, el rise d'ineomprensi6

desfigurara e1 jUdici.

Agusti Calvet neix a Sant Feliu de GUixols el 1887: fa poc mes d'un

any La seva.
.: �adiua Ii d.eddca un homena'tge al qual va i.g ....

d 1 '_ALprendre- part,l'unie de la taula rodona que l'havia cone

gut personalment. Ara, enguan: ;��celebra el vint-i-ci�.que aniversari

de la seva mort, esdevinguda el 1964.I l'exposici6 circulant que avui

al nnstre abast una bona mostra de la Vida, l'obra, correspondencia. i

detaIls anecdbtics del personatge. Un personatge, tot sigui dit, que



fins molt

obra del professor Manuel Llanas,que ha escrit la�va tesi doctoral

sobre Agusti Calvet.

Sant Feliu de Guixols, a finals del segle passat,tenia dues activi

tats: la �sca i el suro: encara jo, �ue vaig viure-hi a principis
dels anys c tnquarrt ee, he treballat en una f'abrLca de taps. Tot aLxo

av ui s
' �s dissolt com una buf'ada perq us el turisme i eLs serveis han

capgirat la situ2ci6. Pero Gaziel va viure de pIe aquella �'poca del

suro i del bot de pesca,tot i q�e

a viure a Barcelona. .

ja es va:."" traslladar

en un seu llibre, l'aire

lliberal i de compartida familiaritat dels antics obradors dels tapers�
com la mateixa fabrica del seu pare.

Ja a Barcelona estudia als jesuites ,intern a Sarria,i d1aque11 temps

cap bon record,si no �s la freqttentaci6 de les lectures

el fet que d'alli passa ,com a mig pensionista,a l'a1tre

col.1egi dels jesul.tes, e1

vGcaci6,de 1a rna d'a1guns



va a la Universitat. AlIi la familia el feu matricular de Dret,carrera
El 1'907 des

pres dlun dificil: �_ amb el s eu pare, virtualment s' escapa a Paris

un temps,per tomar al cap _

de po c i ccnvb lC£(' el seu _��re que �. deixi
estudiar filosofia, >\--

:-;::--:s; ad�bant primer
- 'Lletres��eixant Dret.

La vocaci6 filosbfica obeta al desig d'estudiar quelcom b�sic,el
m6n de les idees que rau darrere de tota creadi6 Imteraria. Tambe aixo

Ii forni\1'ocasi6 de traslladar-se a Madrid, ciutat que coneixia amb

sobretot dels romantics i dels cl�ssics francesos. Gaziel va tenir

tota la vida una admiraci6 per la cultura franEsa en tots els ordres.

Per a ell, Franga hava a do a.t la mesura de
.

La civili tzaci6 europea.

�i cal dir que fou francbfil a la primera guerra europea,tot i que es

tigue tarnlligat a un germanbfil ,Prat de la Riba.

De mica en mica ,per�,Calvet compr�n que entre ele jesuites aprendra
mes retbrica que no Ld, teaatura viva, i el s eu sentit Ofiediterrani, d I

apa

mar les coses, es rebel.lava,"�ontra U m6n tancat. El darrer curs de

batxil1erat el feu a 1 ':Insti tut.El 1903 era ja batxil1er i ingressa-



d'Estudis Cata-

tot detaIl. No solament els carrers i el �u pintoresquisme -pr�ctica_
ment encara el Madrid de G'ald6s i de Carrere";'sin6 l'Ateneu,Pombo,Cgf�

.J 1 �4�� '--Wt4Tl-U1triJ
de Levante etc.����__ :.�� ?-��s_?�a�§_��_:__ R�_:o��:�_ Jull.o Anto�io/Vila-
dric el Museu del Prado, la Masion Doree i el Congr�s dels Diputats.

Pr-e s encLa despr�s La Setmana Tragica a Barcelona, ju�t quan acabava La
carrera.I mentre,la guerra del Marroc el feia reflexionar :politica

espanyola desastro,3a a fora, politica espanyola desastrosa a dintre.

Despr�s d'un altre sojorn a Paris,aquell �eix 1909 torna a Barcelona

1'1 . V
, entra de redactor a a Veu de Catalunya. Els seus

,__.._,.....--=�.'f':;;;�/2 cridaren l' a t encLo de Prat i del public ':"del pu_
blic catalani�ta conservador del diari, �, Eugeni d' re, de molta

of!.

gent. Ar�jell confessa que la seva voe.ac�P no era la de periodista

_politic,ni tan sols la de periodista: ell volia dedicar-se a la cate-
(/ 1/

dra,a la cultura alta,a la investigaci6. En tot cas, deixa La Veu
_

_.;...

lans, recentme�t creat; en aquelles tasques or itzatives tenia per
..krnJi

�

,jc:uvm(_
com�nys_�IOr�, RUbi6�joan, Mass6 i Torrents, Duran Reynals. Dos



anys despr�s, en crear-se la Facul�a� de Filosofia a la Universitat
a �("C.-f�

de Barcelona!Gaziel -�- ,- presenta, r--m fracassa. El desti el prepara-

-va per tornar al periodismej tampoc no vol quedar-se a l'Institut
- �-

d'Estudis Catalans. 'l:orna a Paris, vV-'�.i!� un contracte -fluix- per en-

�

viar de tant en tant crbniques a�1a .Veu·. Es l'any 1914: mentre,tor-

naria

esperit inspirador de

Sbcrates,rebatejat pels arabs. Gaziel escrivia, Agusti Calvet estudia

va,s'especialitzava en els mistics medievals, comenqava d'entrar en

el pensament i l'obra d'Anselm Turmeda,que seria l'eix de la seva tesi

doctoral. Perb el desti li reservava,aquell
�

eix any, un canvi �a

dical de rumb : arribava la mobilitzaci6 gene't-al a Franga i la primera

GaBrra Europea. Ha d'aban(Jnar novament Paris i tornar a Barcelona.

L
"

.

\'lavors Miqual dels Sants Oliver, director de la Vanguardia,li pro-

posa que escrigu,L alguna cosa dels inicis de La guerra, de La s i, tuaci6
,_

de Pazi ,S., i Gaziel redacta -ara en castella - rafent-las, les notes

que h�via preses al Paris convuls del 1914.



Miquel dels S
;

ts Oliver l'envia a Paris de corresponsal i alIi vis-

.es seves memories, que malauradament abasten num�s la primera jbven

ut de l'autor, Gazie+ les subtitula H��ftoria d'un desti. Tota la vida

va creure que la sort dels homes es imprevisible, perb que deu haver-hi

un dest! que guia la nostra trajectoria vital, amb giragonses inespera

des: ben cert que tots nosaltres, en m ,I, Dr 0 menor mesura, a.Lgun cop

haurem pensat el mateix davant una circumstancia vital determinada i
• e-n. tMfA- ��.sa..

absolutament imprevisible i imprevista•. : ix!,doncs, em deia, ja ho ve-

ieu,havia nascut un periodista! com neix una planta en un indret impen-

sat» Jo he senti t els coment ris de " .-:. '_�� que havf 11 es-

clat incomparable de la seva s Tie d'articles Diqrio de un estudiante

en Paris. E.ll mateix confessa que al cap de cine dies el tira:tge de�la
Vanguardia'l1 hav i.a fet un salt impressionant ,mantre tot de diaris espanyols

reprodu1en aquells articles,i tambe moltes republiques hispano-america-_
nes. M�s tard es publicava en volum i per tot America se'n feien edicions

5'� �--<.1: ;{' I - r.;:;-L. - o/.e.._
/.I
J� VeL{.

�.

pira t e s • --€/�UiL--- /'-



qu� fins a la terminaci6 de la guerra europea. Despres ja tornaria a Bar

celona i ascendiria llocs_dins l'empresa dels God6 fi-s a ser director

del gran rotatiu. Res no havia fet, deia ell, per arribar alIi: tenia

un dot inicial,i la sort f�u la resta. HQuan l'hora arriba -i l'hora

no la dona l'home sino e1 fat -,mai nn fa1ta un (ristofol Colom per

descobrir les Ameriques. Entre el dot i la sort, indispensables tots

dos, 1a sort es encara la que mes pesa i comptaP

i que tenia una

direcci6 tripartita :Oliver, �pisso (Alfred) i equiel Hbixet ,un

11eidat� que �onve estudiar. Gaziel en�naria a formar part de la nova

directiva. A�Historia de 1a ¥anguardiaPexp1ica com va creixer el diariJ
que en erlrar-bi ell tirava 60/70.000 exemp�ars i el ll936 200/250.000
amb 100.000 subscriptors,i havia passat de 8 a 64 planes.

Redacta els editorials mes delicats, tota vegada es,de fet, el "direc

tor de confianga",una confianga que no Ii lleva pas discussions amb els
�� ./ .

<I ,,3...3
Gbd6: G�zte� volia fer un diar�esperit catalanista encara que escrit

en castell�,perb e1s dificils Gbd6 eren de mal tracte. De fet Gaziel
feu un diari li�eral,obert, i hi gent jove: Josep Maria



Llado, Joaquim ��ii:¥�fl��¥O�iS��Ftf��zF�6fu��.Sfl��rXi��riviat el regim,
hi havia Republica.

Feia anys que Ga1iel sofria una discriminaci6 i una marginaci6

part l' un sector de l� intel.lectualitat liter�ria catalana : el fet

de dirigir un diari en castella el feia ingrat als furibQnds de la ce

ba; el fet de dirigir un diari conservador el col.locava enfront dels

elements populars. Gaziel , temperat tothora, s'havia defensat sobre

tot de la primera de les inculpacions en un preci6s llibre de 1927,

Hores Viatgeres, en catala. I torna a j�stificar-se en el seu

Historia de le Vanguardia.

db dixia "pero, que no era tot aix0 el que me s l' enquimerava, sino

el que hi havia darrere de qualsevol intolerancia : el risc d'arribar

ran del penya-segat i eaure-h�. Perque Gaziel ,des de 1920,�ia que

o hi havia entesa entre els conservadors i els socialistes -el 1920!
{j

� Espanya s/enfonsaria: que tan era el datalanisme folkloric
r

i tradicionalista i supe ,icial com el refinat i intel.lectualitzant.



Gaziel retragu� a la burgesia catalana ,la que m�s el lIegia, que no

s
l hague s manif'es ta t dijM�;X�ij,��a£� i:epublica,que s'hagues inhibit, de�
xant que 1Ujtla respons abilitat del poder. I era

....,J
-

tan forta la seva convicci6 que,mentre no fou director unic,col.labora

amb 1 t· d·' d Md' d comflT:ll S"'l"o' 1//1. ......ra.!1es seves eS1S � 1�r1S e a r1. � v ��

Gaziel era el director ideal per a un di2ri de l'exquisida i a voltes
". " 'L JI

irritant neutralitat de La Vanguardia. La Vanguardia presta acatament

a la Republica sense declarar-se republicana, va ser liberal dins l'es

perit de la Societat de les Nacions,i europe5:sta, i conservadora sense

caure en la rateta del mirall de la Ceda. Els articles de Gaziel

prenien cada cop me s voLada ,
tenien 18 consistEmcia d �s grans edieb

rials de la premsa mes solida a Europa ,i gracies a ell,a Gaziel, era

un diari respectat per dretes i esquerres. L'art de l'e1egant equilibri

era un do de G'aziel ,�,l·"ffflnfessava _

""
a Jbsep "Ilaria Llad6 4jo du_

rant la dictadura de ?rimo de Rivera vaig escriure molts articles con

tra aquell regim.Mai no em va passar res. El propi general confessa
<I..

un dia : a ase Gaziel no puedo meterlo en la carcel ,porque si me ata-

ca 10 have de tal modo, tan entre l:l!," _eas, que no hay manera ,\.



Gazie1,que escrivia. per a un diari predominantment llegit per la bur

ge s ia i aque lla c Iass e mit jana alta ,cuI ta, hereva de modernismes i nou

centismes,les veia venir. Amb e1 triomf del Fx-ont Popular e1 1936, ell,

que arrossegava 1a decepci6 del fete del 6 d'octubre de 1934, va veure

un cop m�s, com l'entesa desapareixia,practicament per culpa �orit�-
----,

ria d' unas coalicions conservadores que encara no havi en l.fe� no
__ , ....

aprofitat la 11ig6 de1s canvis del segle XX. Creia que anavem cap a la

desf'eta,que els elements m�s reaccionaris acabarien fent retrocedir

el pais perc tot �ssant per un bany de sang, del qual tambe caldria res

ponsabili tzar La toises'a de molts de I' altre bando l., "Els catalans, -va

escriure, em hem d' armar amb armes de 11um i no amb armes de f'oc "; Perb

parlar de concordia no vol dir trobar la concordia.
/I

Vingue el juliol del 1�36 i un escamot de milicians ocupa La Vanguar-
d. 1/
�a, Gaziel i el Comte de Cbd6 i els al tres principals responsables

de Franca espera

qu� diran



01�Cl.na� de nremsa.�� I�
•.concretamen-c� an que s� Gazl.el entrava a Espanya

1afusellarien • Aug t_o Assia explica que molts dels "intel.lectualstt

falangistes ni sabien qui era Gaziel,pero sf que estaven

ssionadament en contra de l'europeisme, la liberalitat i
<!<

I continua : Gaziel no havia estat mai cap dels trem�nds que encenien la

facill irri tacio "nacional tI. Ni roig, ni mao o , ni eepar-at i.s ta i

A nib u ra formaci6 filosofica elaborada en La llavors moderada escola de

la Sbrbona,totes les activitats de Gaziel estaven animades per un eclec

ticisme del qual nom�s treien el cap das oonceptes predominants :el

pragmatisme i l'efici�ncia.�
, I podem demanar-nos si :
�- esperar massa que e1 pr�gmatisme i l'eficacia,i l'eclecticisme)
fossin virtuts avaluades en l'efervescencia de la cruzdada per uns i

de la revoluci6 proletaria pels altres.
- e.l 11lf(JDe Franc;ra a Belgica,'i davant let invasi6 alemanya, a Espanya novament.

_�.Fra� -

Un expedient de responsabilitats politiques es re-

sol passablement, sense pres6,pero amb el preu del silenci. Unalenci



que comerrca per La pr-emaa , Exa......iW- nsab�El q�e: :.pogues.-- �S:s�autori t
zat,de moment ,a escriure als diaris.Pr�cisamentULa Wanguardia'fou po

sad���ia la direeci6 de Luis de Galinsoga, parent de l'esposa de Fran

co, i el diari e s convert! en'ta VIa.lguardia Espanolaf�.� Gal-ilks_o ;a-- �-�ac,-<
li�Haraafa-cs persOJals, tan anticatalanista com ho pogues esser el que

hauria pogut sortir del si

lenci si s'hagues a�pit a jUrar fidelitat al regim i a escriure al

dictat,actitud incompatible amb el seu pensament que,-en puc donar tes

timoni per converses entre 1952 i 1963 -es mantenia liberal, civilitzat,

anti-absolutista i catala. Sempre va creure que podia fer-se una premsa

sense excessos, europea i culta. Ela temps no oferien aquella pastura.
,

Situat a Madrid�ent treballs editorials i escrivint per a ell un

dietari CO�'�lld. s Medi tacions em
�... __ :w:-.:..�.-...� ..

el desert ,de 1946' a 1953, editades pbstumament. Aquestes notes compre-

nen,com 5i ,dguessim prem5at,el pensament de l'autor • En primer terme

hi ha la preocupaci6 per la situaci6 europea i mundial. Gaziel s'adona

que Europa sortira de la guerra afeblida,que els gegants americ� i _--



sovi�tic canviaran el protagonisme d'una Eur��a que ell havia �,
despres la situaci6 interior: el seu raonament -constant en tota la

seva vida - entorn de Catalunya i Espanya, esdeve adolorit commai:

segons ell la convivencia �s sempre desitjable,perb impossible.La bur

gesia,que hauria de passar al davant, no hi passa mai: espera que siguin
. ,fLexiblas

les forces factl.oues m�s poc' -'�-..
-

- Le s qui Ii treguin les cas-
J.. _ -_

�__

• __
•

_:;:__-.

tanyes del foc--llegeixi's els militars. Rls mmmmmm catalans no tenen

JDlIDIllPl innel.ligencia politica. I en tercer lloc, la situaci6 de Catalunya

id'®spanya davant Le s forces politiques mundials. Franco :ser� destro

nat? Que fa Churchill? Quan el m6n pacta amb Franco, Gaziel en rep
el c@p mes dur.

Es aleshores que.
.

depassats als seixanta

nova : es dedicara a escriur�o�re Ia se-cinc anys, comenqa una etapa

va gent, el sen pa (s, el m6n vist per un cabaLa universal: es el mmmmm

Gaziel mes brillant de tots. Recupera el catala de forma total. nV-ull

-confessava- consagrar tota�ment les meves darreres forces ales tres

realitats super.�!Ors,per mi, ales altres :la nostra terra, la nostra

gent,la nostra llengua".



seu poble, Sant Fel:iu,quan ell era nen. Llibre ritme i

dv!,
c.,

I inicia el recorregut� Vila del Vuit-cents, evocaci6 lirica del

d"una gracia tota saLada , obSf que.J�liaria
. titol de

Sant Feliu de la Costa Brav��els Camins duen a-Roma, memories

fins a 1914 �
..�. inicia La confeeci6 de dues trilogies de viatges 2- somnis

( que n'es el tito1. general) que eomencen a apar�ixer el 1959,quan

i s
1 instal.la a Bare eJJona ,

endins

(un aquests

Llanas:

ttEl proposit d'aquests recorreguts peninsulars era desvetllar l'in-

teres catala pels altres pobles iberics ja que secularment han via_
I "

cut ignorant-se m\!'tuament,girats d '

esquena·. De pas sada retrata molt

be Castella en el « te de for9a i de ceguesa.Hi ha tambe una dolguda

cons-ta taci6 de 1 "abandonament d' una possible uni tat ha s pant ca ,

'aires era la segona trilogia de la qual norn�s arriba a eorn-



pletar i ed1tar dos dels

S��/contenia l'esperit d'intel.ligencia i convivencia mes exem�ar

O;e di � ��q--�. ell ): Sutssa ( a S,eny treball i llibertat ,)\. Italia
- concre-tament Florencia -� LI home es el tot.)
@aziel,amb aquests llibres, torna rguanyar-se un public extens: ha

llegit,i ell n'estava segur. No tan so]5- torna

gent de la

lans ,i els de mitja edat que es

sino els mous lectors ca-

directius : .,

,.
- que s'adonaven de la possibilitat de pensar. Tanmateix,

en l' or-dre de Le s idees Gaziel ja no influi tant com en el del testi-
"

mona , Ara be, podem g:firmar que feu p,er La llengua molt i molt. El seu

estil �s inimitable,acosta els temes al lectGr, Ii parla quasi a cau

d"orella i, quan vol, se separa del text, el text pesa per ell sol,

i nomes despres,repensant-lo,�m s'adona del gran escriptor que l'ha

possibilitat. Aquest era el do de Gaziel, la llengua,l'estil, el ca

minar, el vellut de La passa, jl patent en el seu primer text ca ta.La



dir que hom " havia dit al10 que digu�, ara que costa tant de tenir

En l' abli t malastruc a que, - 'j sotmetem tot el que sigui tradici6
.�--

cultural,ara que hi ha tanta d' �conocl�stia

i tant de fals prestigi momentani muntat sobre

mi t jans de

clips i la

1V*::AlO.1..;;,'::, la desqualificaci6 iI' engany premedi tat,:" des de La con

xorxa, l1uny d'ideals i de fidelitats sostingudes� ara que les pro

meses fan riure si s6n acomplertes i el graci6s enjolit consisteix a

el cap clar"perque el bombardeig innoble ens fibla des de tots els

costats, les actituds de Gaziel,mantingudes tota la vida,(per defec

tes que tinguinlla recerca constant d'un equilibri,una concordia,

sense perdre mai Is decent elegancia de cada dia ,s6n d'admirar.Ell

va craure sempre que erem Q� poble excel.1ent,pero mancat de virtuts



al

treball. Que una entesa amb Espanya era nec&�saria,tot i ue a la

incapacitat d'enfrontar-se al perill per part catalana �. s'hi a1fe

gia,frontalment ,la inflexibilitat i infinita incapacitat de Caste

lla per' - comprendre res que no fos ella mateixa.. Dilema etern. Va

re que els historiadors catalans forjaren urn, imatge irreal del

seu pais,una apologia del Somni de Catalunya i prescindiren de l'

Unica premissa certa fIe Historia de Catalunya es la de'la impotencia

de 1a Catalanitat per constituir-se una Nacionalitatn.�Catal�ya ha

viscut i viu com una perp�tua anima en pena,incapag de fondre's amb

Espanya i alhora, de separar-se'n po1iticament.K1
ItEl dret natural es una pura er1elequia.El que compta,exc1usiva

ment,es la capacitat humana ••• Vistes les coses histbricament, l'en

titat po1itica Cata1unya,o Cata1unya com a entitat poiliitica, no

existi mai.��i e1 nom de Cata1unya no equaval a �� Estat".



Quins factors han produ'it aquesta situacio?

En primer lloc, una pessima localitzacio geografica, fronterera amb dos
temibles pobles remolcadors, heroics i expansius: Castella i Franca: En
segon lloc, l'antinornia irreconciliable entre l'esperit catala i el castella."
Finalment, i per damunt de tot, una congenita incapacitat politica catala
na, rastrejable al llarg de la historia i especialment visible, per Il)..es proxi
ma, en l'epoca conternporania. Des de 1833 a 1936, un segle sencer, el

4_ I.\ catalanisme s'ha sustentat en un triomfalisme sense base real: «tot plegat,
r 2.000 catalans (1.500 barcelonins i 500 de les comarques) creguts que eren

I tot un poble queavancava donant-se les mansv." Nemes Prat de la Riba,
\ l'unic politic de talla, amb Carnbo, del moviment catalanista, s'adona

) d'aquesta feblesa interna i encara la seva accio a contrarestar-la. Per rant,

,

«el nacionalisme politic catala, tal com l'hern vist neixer i caure els qui
avui ja som veils, ha estat una pura, una desastro'sa marrada, Ha estat, a

/ mes, una equivocacio total. Plantejar el problema de Catalunya en un pla
I exclnsiu de !'?cic.Q·,k'l1e, com una 11,,;r" =ntre dues nacionalitats -Iel
l ·:·iiia·teix'··�ra�,";:;;:".a d'cprc sscrc ; unr j'Oi-.)l;�j"'::!;:;, es-ficar�se::eri �n:i,c;:arrGJ
i sense sortida Cataluny., es un dels exemplars mes febles que mai hagi

�
rodult l'�specie dels nacion�lismes. ,Voler fer-Ia topar vi_olentarbe;nt a.mb

Espanya es com posar en pracnca I anriga faula del tUPI de terrissa I el

tupi. de ferro»." Amb tot, concloia, cal no perdre mai l'esperanca, que, en

aquestes condicions, ha d'orienrarse cap a una superacio dels nacionalis-
mes en una futura, desitjable i integradora Societat de Nacions.

� -rtr1- a.-0co, ���� /�

l'esperanqa • Gaziel no va estar mai desesperat,encara que sf



desolat • .±'ero, com va clir a un ami.cj eLs anys trent.a :

"La jbia de la vida es l' e sper-anca ; es a dir,la fe em les

possibilitats que desitgem veure realitzades en�re les infinites

que aparentment es poden realitzar. L'esperanga que ens fa viure

no es al tra cosa .. sin6 La Lgno r'ancd.a absoluta de "qu i.na " possi

bilitat es la "unica" que ser� entre les innombrables teoricament

possibles"

II

,

- -



no espiritual catal� en-

Gaziel '
- 'una banda la crisi ,l!Ai-;;I;_nl:-, d '

una classe social,
.�

I' al tra .na. crisi personal. Convencutla burgesia de pre-guerra,i de

que el desti ens governa, esceptic respecte de les valors heroiques,

partidari del compromis pero des d'una escala de valor _��-�
previament, , i victima de la histbria. Cal,nom�s,llegir les seves

Medi tacfuns en el Desert per adonar-se de I' efecte deva sbadoi •.'1" que

en el seu esper�t fe�a l'evo1uci6 dels esdeveniments mundials: en

primer terme,1'aparici6 totpoderosa de1s Estats Units i de la Uni6

Sovi'tica dominant La cuana i el men ja'do r- europeus; despres la des

aparicii, d'una IKuropa model,sate:J..1itzada per l'Est i l'Oest; La

la dictadura espanyola es conso1idava sense que les

pot�ncies guanyadores de la guerra mundial fessin altre que beneir-la;

i, fmnalment , la constataci6 de la persistencia de l'etern dilema

ae la .convive�cia dintre d'Espanya : la incompatibilitat entre 1les_
[.,duuW

perit catal�tmalgrat el seu pragmatisme,i les critiques al concepte

de l'esperit dels pobles,germanic ����� �e _ Prat de la Riba ),el1



i constatant despres un cop mes La nostra poca de1icadesa, les �e�bre
�onbm�co- jL'arrog�ncia fora de context i 1a tebia catalanitat-

i-:fi-�e:s;
,

del nostre col.1ectiu? Fa vint-i-einc anys que yam perdre aquell

gran periodista, perc tot i eLs grans c' nvis haguts, em penso que en

el fans i en la forma ens pot encara il.luminar el cami.

frontat al de Castella,resum d'Espanya Per tot aixQ feu quelcom que
.1'

tenia tao d elegia com d'exerci9i es ttic:la seguida de 11ibres
-

sobre la terra, l'home i el m6n, en una prosa meravel1osa, iamb

un goteig de les seves idees de sempre perc vehiculades amb ironia,

borihomia, dolcesa, sense la contundencia ni el trenat argumental

dels articles de fons.

No podem demanar impossibles,pero no deixo de formular-me la qUes

ti6 : com hauria reaccionat Gaziel veient 1a transici6, esperanQada,'-


