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És tan saborosa 
l’escriptura de 
Gaziel (pseudò-
nim d’Agustí Cal-
vet i Pascual, 
1887-1964) que la 
reedició de les se-

ves memòries Tots els camins duen a 
Roma és una notícia literària de pri-
mer ordre. Les coses d’en Gaziel te-
nen un valor excepcional i no dub-
to de qualificar-lo d’escriptor euro-
peu extraordinari, tant com pugui 
ser-ho un Zweig, per exemple. A di-
ferència d’aquest, en Gaziel, d’algu-
na manera, ens palpa profunda-
ment. I no només per l’òbvia proxi-
mitat sentimental, sinó pel desple-
gament d’una personalitat rica i 
complexa que trasllueix un panteix 
profund, malgrat tenir un enjogas-
sat talent literari, irònic i cristal·lí. 
Potser aquest sentiment li ve d’un 
absurd que li va pessigar l’ànima to-
ta la vida: el d’intentar comprendre 
Catalunya i la seva gent. O sigui, mi-
rar d’entendre la tràgica història del 
país. Això també traspua en aques-
tes memòries sensacionals, escrites 
al final de la vida, però que només ar-
riben fins al 1914, quan la primera 
Gran Guerra ho esfondra tot. Tot, 

Gaziel, o “la vida és  
un gran joc d’atzar”

excepte l’autor, que vola per damunt 
de tothom i totes les coses. 

Aquestes memòries apassionants 
no són altra cosa que la crònica d’un 
destí, el del Gaziel interior, que es 
desdobla i corre en paral·lel al destí 
històric de Catalunya i Europa. Per 
tant, també és el relat d’un destí con-
vertit en història, i l’evidència cruel 
de la inutilitat de conèixer-la. I és que 
Gaziel estava aclaparat per la incer-
tesa, un estat constant que li produ-
ïa autèntica basarda. ¿I què s’ha de 
fer davant una condició vital en què 
l’eventualitat fa i desfà petant-se de 
riure a la vostra cara? Viure en l’an-
goixa d’estar a les mans d’aquest po-
der fatídic que revela la petitesa hu-
mana fa veure que “la vida es presen-
ta a la immensa majoria dels homes 
com un gran joc d’atzar”. Certament, 
el destí d’en Gaziel és el d’un jove in-
tel·lectual, fill d’una família benes-
tant burgesa, que somia dedicar-se 
a la investigació i a la docència al ser-
vei de la cultura catalana (sempre hi 
va estar, malgrat que a alguns els pe-
si), però que l’auguri el porta insospi-
tadament a convertir-se, d’un dia per 
l’altre, en periodista. De fet, en el pe-
riodista més conegut i suplantat de 
l’Amèrica del Sud i d’Espanya. I més 

Al voltant d’una taula, 
vora el foc primigeni, la 
família Taltavull s’aple-

ga per celebrar la nit de Nadal. 
L’espai tancat de l’antiga ca-
sa s’eixampla a mesura que els 
mons diversos de cada bran-
ca i personatge hi penetren i 
s’entrellacen en una narració 
comuna. Per una sola nit, la 
memòria dels Taltavull els en-
cercla com el fum de la foga-
nya i crea una atmosfera mà-
gica en què passat i present, 
mite i realitat, tenen la matei-
xa consistència.  

Aquesta és la premissa ar-
gumental de Les primaveres i 
les tardors, novel·la amb què 
Baltasar Porcel (1937–2009) 
va guanyar el premi Sant Jor-
di. L’autor mallorquí havia fet 
els primers passos com a nar-
rador de molt jove: abans de 
fer els 30 anys ja havia publi-
cat tres de les quatre novel·les 
del cicle centrat en la Serra de 
Tramuntana, Solnegre (1961), 
La lluna i el Cala Llamp (1963) 
i Els escorpins (1965), comple-
tat amb Els argonautes el 
1968. Segons Jordi Cornude-
lla, “Porcel va atènyer la ple-
nitud literària en quatre no-
vel·les posteriors, que es po-
den llegir amb tota indepen-
dència però basteixen una 
única crònica familiar densa i 
bigarrada –i, de passada, pun-
tuen les diverses etapes de la 
llarga maduresa de l’escrip-
tor–: Difunts sota els amet-
llers en flor (1970), Cavalls 
cap a la fosca (1975), Les pri-
maveres i les tardors (1986) i 
El cor del senglar (2000). ✒
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Un tast del 
Porcel madur

endavant, en director de La Van-
guardia, un diari, com molt bé sap 
tothom, pensat i escrit en castellà.  

Veure com s’acaba el món 
Tot això ho trobareu en aquestes 
impagables i delicioses memòries, 
però també l’atemptat contra la vi-
da del famós Martínez Campos; la 
rigorosa i aspra descripció dels 
col·legis jesuïtes on van entaforar-
lo els pares, barreja de noviciat i de 
caserna; els jocs infantils; el retrat 
de professors inoblidables i tro-
nats; l’òpera i Maria Barrientos; el 
passeig de Gràcia amb la quotidia-
na desfilada del ballet social; el fa-
bulós enterrament de mossèn Cin-
to a Montjuïc; la coneixença de 
Cambó i Maragall; la pèrdua de les 
colònies; la universitat llorda; la vo-
cació literària; la fugida i conques-
ta de París amb dos amics; la topa-
da amb D’Ors; l’anada a Madrid 
amb les seves tertúlies mítiques; 
l’haixix; Amadeo Vives; els viatges 
a Segòvia, Andalusia i Tànger, la 
Guerra del Marroc i la Setmana 
Tràgica... Una mostra del desgavell 
general del país, on Gaziel diu: 
“Més que res, fou l’estat estrambò-
tic que es produí durant quatre o 
cinc dies en una gran ciutat carre-
gada d’explosius, pel fet de la falta 
–absoluta i simultània– del poder 
constituït i de la força revolucionà-
ria. Així que l’estament militar rebé 
l’ordre d’intervenir i reparar aquella 
doble ensulsiada, s’acabà tot”. I Ler-
roux, el burgès disfressat de revoluci-
onari; l’amor encès amb una ballari-
na de cabaret, la guerra i la seva entra-
da en el món dels diaris, un fet trans-
cendental que potser resulta 
d’aquestes paraules: “Veure com 
s’acabarà el món sempre ha estat, per 
a mi, l’ideal de la curiositat màxima”. 

Gaziel és el nom que els comenta-
ristes àrabs i medievals de Plató 
 donaven al famós daimon socràtic, 
una mena de llum que inspirava el 
 filòsof, el misteri d’una veu interior 
que li deia què s’havia de fer i què no. 
Un pseudònim que es va empescar el 
jove Calvet quan era a París i havia 
d’enviar la seva primera crònica a La 
veu de Catalunya. Però tot això, 
 millor que ho descobriu vosaltres 
mateixos en aquestes pàgines 
 memorables.✒
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De vida inestable, envoltat de 
males companyies i sempre a 

un pam de caure a l’abisme de l’ado-
lescència, la vida de Jaume Ortega fa 
un tomb quan s’endinsa a l’abando-
nat Complex Olímpia i hi troba un 
inquietant grafiti: “Us matarem a 
tots”. Centrat en la delinqüència ju-
venil, el llibre d’Andreu Martín es-
tà catalogat com a novelette: histò-
ries emocionants, índex per localit-
zar temes, mapes conceptuals... La 
UOC s’estrena en la ficció.

Complex 
Olímpia 
ANDREU MARTÍN 
Editorial UOC
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FICCIÓ

Malala ja és un símbol inesbor-
rable de protesta pacífica, va-

lentia i transformació social. La va-
lentia d’una nena que va saber plan-
tar cara als talibans en defensa de 
l’educació per a les dones a la seva re-
gió del Pakistan, un dret que els ha-
via estat arrabassat, i que va estar a 
punt de costar-li la vida. Aquest fet, 
sumat a la inesgotable lluita que ha 
dut a terme des de nena, l’ha conver-
tit en la persona més jove del món 
que rep el premi Nobel de la pau.

Malala. La 
meva història 
MALALA YOUSAFZAI 
Alianza
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Tan aparent és el títol del llibre 
com el que esperaríem trobar-

hi. Allunyat dels fenòmens abstrac-
tes, el gruix dels poemes de Jordi Ju-
lià, que aquest cop signa sota el pseu-
dònim de Carles Robert, el constitu-
eix l’expressió de sentiments, 
aparentment típics, que es desfan 
ràpidament d’aquesta faceta quan es 
llegeixen les primeres pàgines. El re-
curs dels pseudònims és força recur-
rent en el poeta català, que també ha 
firmat com a Alexandra March.

L’aparent 
JORDI JULIÀ 
Perifèric
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