
TRES CARTES IN,EDITES DE GAZIEL
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Gaziel fou tota la vida un home de rotativa, d'impremta, d'edici6.

EI seu gran drama fou haver de quedar apartat de la redaccio d'UR diari . Els

revolucionaris anarcomarxistes el feren fora de. la butaca de director de "La

Vanguardia" el 1936 , s'exilia i, €n tomar el 1940, a mes de prohibir-li de

moment de residir a Barcelona, i tenir-Ii obert 1Ul amenacador consell de guerra,

els franquistes havien posat a dirigir el "seu" diari un home diametralment

oposat als seus criteris, idees i formacio • Lufs de Galinsoga .

Durant anys Gaziel alimenta l'esperanca de poder editar un

periodic, i des de Madrid arriba a reunir socis i capital per treure "La Hora",

aprofitant l'anterior publieacio "Ahora", amb seu a Barcelona, cosa que al final

no es produi, Mes sort tingue en l'aspecte de les empreses editores : va dirigir

durant bon temps l'editorial Plus Ultra. Tambe, abans de la Guerra Civil, a

banda de dirigir "La Vanguardia", havia estat director de pubIicacions de Seix

Barral. Per fortuna, aquesta activitat Ii era coneguda, i es movia de gust entre

redactors, originals, proves d'impremta, relligats i pudor de tinta ,

AI principi nomes molt de fant en tant anava a Sant FeIiu, pero

confessava que era com tornar a viure la infantesa perfumada. Hi ha testimonis

escrits d'aquella afeccio profunda per la seva vila (1) . I €nmig del traut que el

torna a prendre des de 1951 en viatges a Portugal, Suissa Franca, referia les

ganes de passar temporadesa Sant Fellu :

...m 'esticpreparant a anar a refer-me, una mica capbussant-me

en la mar de Sant Feliu :una de les poques coses que em resten ,

autentiques. (carta a Miquel Forteza ,JuIioI1954)

Sobre les cales de Sant Feliu i voltants:

Llsavors .en els anys de lameva infantesa ide lameva

joventut, alIiespodia csptsr, I/O uns ideaplstonics.que

(smb tots reverencis siqui dit), em semblepocs coss,



Agustin Calvet

$enyor J.Vallverdu

Madrid 9 de mare 1954.

sip6 unamasua viva, csients, de) que de.gue ser

e1paradis terrensl .

{UNA VILA DEL VUlT-CENTS)

D'aquelles temporades estivals , que va regularitzar des de

primeries dels cinquantes, ja vidu , en tiny testimonis diversos, de converser; i de

correspondencia (2) . Gaziel, tan desenganyat de la politica, tan esceptic sobre

els poder d'Europa per regenerar-se , abatut per la descomposicio de les

democracies i afligit per la dimissio de les burgesies, s'aferrava a I'esperanca

que tal vegada d' entre els joves sorgiria algunmoviment sensat i amb empenta,

En aquest sentit sempre va interessar-se pel que jo escrivia i me

n'hi feia al.lusions en cartes diverses . En carta del 9 de mary de 1954 al.ludeix a

algun homenatge 'que es devia insinuar de fer-li a Sant Feliu, del qual ara no

tine memoria tot i que jo devia ser-ne dels promotors: ell fa esment de les

prohibicions sobre el catala ide les actituds que calia prendre:

P}JNITENCIA 27 -ST.FeLIUDE GUixOLS.

Benvolqut amic : torno d'un viatge una mica llarg p�r

Portugal i el Marrec frances, i m'afanyo a dir-li que vaig

rebre la seva bona Carta del 21 del passat febrer. Tot el

que en ella em deia ho trobo just,menys el que es referia

a mi i en aqueix projectat homenatqe. No es ara temps de

coses semblants: crequin-me, q:ue en s6c UJ'l gat vell .

Recorda que vaig parlar-li del- centenari, de Costa i

Alcovet,a Mallorca ? Dones tot ha degut anar-se'n per

terra, i Carles Riba, Salvador Espriu i jo hem haqut de

renunciar a donar a Palma les anunciades conferencies,

Ara nomes es donaran - segons tine entes - en castella i

aniran a carrec de Ridruejo � altres Ouevedos de menor
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quantia. Cregui'm : quan l'enemic irteductible no es

possible combatre'l, mes val fer el mort.

Tarnbe m'interessa fer-Ii saber que mai encara

no he rebut ni un sol rnimero d'ANCORA, fora d'aquell del

qual Ii vaig parlar darrerament. I segueixo sense rebre ,

en absolut, aqueix simpatic setmanari -on hi trobo, quan

el ve�g,coses que a mi m'arriben mes fons que els

editorials del Times de Londres,

Records ben afeotuosos a tots els bons amics.i

per voste un encaixada ben cordial del seu affrn. �.dalvet.

Poe temps despres, Gaziel m'envia un retaIl d'AB C

amb el veredicte del Jurat que va atorgar-me el meu primer prcmi dins el

camp de la literatura juvenil, retall enganxat dins la quartilla de la carta :

Madrid, 22 d'abril19S4

Senyor [osep Vallverdu

Penitemcia;27- Sant Feliu de Guixols

Benvolgut amic : Fa dues hores que ,c�igut del

eel, acabo de retornar a Madrid,d'on eta fora des del passat

-dia 7. I al repassar la correspondencia i els papers acumulats

durant la meva absencia, una de les primeres coses que trobo -

a l'ABC d'ahir- es la nova que Ii retallo i-remeto.

O\l�ha bona sorpresa ! Estic eontentissim del

triomf' que. voste acaba d'assolir, i tambe que el seu esclat

literari sigui acompanyat substancialment d'una considerable

xifra de rnoneda.

Que siguf enhorabona ! i rn'agradaria molt llegir la seva

novel.la quan siqui publicada que espero no pot triqar,

REBI LA MES EFUSIVA FEL1CITACIO DEL S�U BON AMIC

A. Calvet. (3)



AGUSTINCALVET MADRID, g DE MAlo 1954

Gaziel, sempre amatent a les questions monetaries , fa referencia a

la quantitat amb que estava dotat el Premi "Mossen Chusep", que .era realment

gruixuda en aquells anys : 20.000 pessetes.

Despres d'una resposta meva on li explicava els meus inicis en el

camp de la literatura d'aventures, les traduccions que ja n'havia fet per a Seix

Barral ,i el proces concret d'elaboracio de l'obra premiada Las Cinco Vidas del

"Nereo ",ell contesta amb una molt interessant carta on mig dibuixa un projecte

editorial guixolenc :

,

SENYOR

JOSEPVALLVEJIDU
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Benvolgut amic : vaig rebre la seva targeta de 25 d'abril

i fa pocs dies la seva bona earta del dia 1.

ts interessant el que voste em eonta, i em sernbla

reveler, de part de voste, una autentica vocacio per la

Iiteratura adrecada als infants ,la qual, -com gairebe tot el

que afecta a la gent menuda - esta completarnent abandonat

o deixat en mans del diable. Sobretot la nostra bm:gesia -una

de les roes estupides del m6n- mai no s'ha preocupat

seriosament dels greus problemes de la infantesa, deixats

com te els seus fills ales dides, ales rnainaderes i a monqes

� capellans. (4)
Potser voste no sapiga, naturalment, que jo vaig dirigir

durant molts anys l'Editorial Seix & Barral. Des que mort el

seu inspirador primer, el malaguanyat Palau i Vera, jo vaig



encarregar-me'n fins que la direccio de i'La Vartguardia"

m'ho permete.

Si v6st� tinques la bondat de dir-me quan i on sortira, jo

llegi;ria amb molt de gust
" Las cinco vidas del Nereo", El?

una branca de la Iiteratura que sempre m'ha interessat, i

crec, -el cas Folch i Tones ho demostra-que donaria molt de

jec, fama i profit a I'horne ben dotat que s'hi adones

plenament,

Despres d'haver rodat tant de rnon, i ha,ver...me agitat en

tanta de manera, durant una vida que ja va essent llarqa, els

darrers anys he pensat.mes d'una vegac;la, en retirar-me a

Sant Feliu -on jo em sentiria tan be la major part de l'any a

condicio de tenir-hi posada una caseta confortable,cosa

facil, -i entretenir-me alli creant un petit centre editorial que

podria tenir la seva importancia,

Les publicacions per infants, ben fetes i seleccionades,

podtia esser una de les mes planeres tasques a emprendre.

Com que, per ara, ai ! el meu projecte de .repos es va

retrassant, li "passe" amb molt de gust aqueixe petita idea,

que jo no orec desencaminada. Veiam si voste ... que ja

compta amb l'essencial, que es voste mateix- troba Ia

manera de realitzar-la, Ho celebraria moltissim.

Dema-passat rhe'n vaig a. Barcelona, on estate uns wit 0

deu dies. Despres, molt poc despres de tornar a Madrid,

marxare a �ij.issa, on a darrers de Juny asistire al XIII

Congres Internacional d'Editors, I a penes sigui a Madrid

altra 'Vegada, ja haure de fer els preparatius per anar-me'n -

i aquesta sera la bona! - a Sant Feliu,

Rebi el since� afecte del seu amic A. Calvet,



A LA MEVA NOVEL. LA JUVENIL, ESCRITA A SAN'!' FELIU,
" LAS

Notes : l- La passi6 per Sant Feliu es evident en multiples escrits, cartes

i articles de Gaziel. Particularment , a banda els seus volums dedicats a la

ciutat, ho reflecteix el magnific estudi de Manuel Llanas Gaziel, vida

periodisme i literatura , (PAM, 1998)

2- UNA BONA APORTACI6 AL PERFIL DE GAZIEL ,I TESTIMONIS DE LES

SEVES ESTADES A SANT FELIQ : DIVERSOS AUTORS: "REVISTA DE

GIR,ONA",- JU;r,.�AGOST 1987.-TAMBE "AN'CORA" , NADAJ., 1987.

:3 - EL 1954 A LA CIUTAT VA SER GENEROSAMENT CELEBRAT EL PREMI

CINCO VIDAS DEL NERECf', EDITORIAL MARFIL , ALCOI. VAN

.A:RRIBAR, LOGICAMENT, FELICITACIONS DE FORA DE LA CIUTAT , I

D' ENTRE LES PRIMERES, LA DE GAZIEr... DES DE MAD.FUD•

4- S6N CONSTANTS ELS ATAtS DE GAZIEL A LA BURGESIA CATALANA :

LA TITLLA D� CURTA VQLADA POLiTICAMEijT, DE NEFASTA

SbCIALMENT I ENCARA DE DESINTERESSADA DEL MON DE LA CUL�URA.

LLA�AS (OP. CIT.) INSISTEIX EN LA FREQUENCIA AMB QUE AQUESTA

ACTITOD ES REF�ECTEIX OBERTAMENT I QUASI OBSESSIVAMENT, EN

T9TA L'OBRA DE GAZIEL.

AQUES'i'A NOVA pAOINA SUB5Tl'I'UEIX LA QUE ET vAlG

ENVJA_R. (FES CAS OrvtIS DEL TIPUS DE LLETRA)



PREVISIONS INCOMODES
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Generalment els articles i breus col.laboracions per a proqrames

de Festes Majors solen tenir un to amable i festiu , 'positiu i optimista,

Podem .licitament pensar que iqualment es poden exposar en aquests

papers idees no tan rialleres. La vida te llums i ombres,

Quin ha de ser el futur de Les Garrigues ?

Palesament, hi aqui ni ara el tema no pot discutir-se a fons. Seria

questio d'un dehat llaq i amb especialistes de tots els camps,

possiblement dins unes jornades muntades amb up gran sentit de la

responsabilitat i amb el suport d'entitats que, a llur torn, tinquessin

capacitat d'influir-hi, No es que demanem massa, demanem quelcom

que ens sembla just i necessari i, si se'm permet reproduir amb tot el

respecte els mots de la liturqia , "es el nostre deure i es la nostra

salvacio' .

Diriem que si que conve que es tinqui un debat series sobre el

futur de la comarca , de tota ella, estudiant-ne els aspectes parcials mes

aqudarnent critics i el8 gener?lS damunt els quals es pugui actuar. Es

una comarca que ha de trobar la dinamica exacta per scrtir de la

posicio passiva en que el desenvoluparnent del mon modern l'ha

deixada. Les publicacions garrigue;nques, des de les dues mes

qeneralitzades que apareixen a Les Borges fins al mes modest butileti

d'altres poblacions , exposen sovint mancances , debilitats i fins

marqinacio, I reconeixer-ho es un bon eomencament. Posar-hi remei no

es a l'abast de cap ajuntament ni del Consell Comarcal : reclamaria una

conjuncio de farces operatives de mes superior responsabilitat, perc no

nomes d'elles, sino que per dessota hi hauria d'haver el clam

veritablement unitari de tota la poblacio, que ha patit l'aillament, la

minva d'habitants, l'estretor dels recursos economics. Per comencar, no

estern segurs que les reiterades crides al rnillorament -i queixes per
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l'estat general de la comarea -, arribin gaire lluny. Una comarca no pot

quedar-se al marge de tota la dinamica que ha de qenerar e1 segle que

ha comencat, cridant en e1 buit, amb el silenci per' tot eco . No es l'unica

comarca que pateix circumstancies adverses, perc aixo no ha de ser

un consol. Les seves germanes de dissort possiblement encara estan en

un poe de mes bona situacio per la seva localitzacio qeoqrafica,

recursos tutistics , mes poblacio ... Que ha de fer Les Garrigues? Si no

ens estimessim la comarca no ens fariem tan savint la pregunta.
I'
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