ara DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE DEL 2013

47

arallegim

Gaziel i la dolorosa
radiografia de l’ànima
catalana

EL LLIBRE

DE LA SETMANA

PERFIL
AGUSTÍ CALVET
(1887-1964) VA
DEDICAR GRAN
PART DE LA SEVA
OBRA A LA TERRA,
LA GENT I
LA LLENGUA
CATALANA. ‘TOT
S’HA PERDUT’
ÉS UN RECULL
D’ARTICLES
REVELADOR SOBRE
LA POLÍTICA DEL
PAÍS ENTRE EL
1922 I EL 1934

A molts els bastaria una lectura
atenta de Tot s’ha
perdut,
recull
JOAQUIM
d’articles d’AgusARMENGOL
tí Calvet, Gaziel,
per explicar-se la
natura psíquica del país. O sigui,
com som els catalans? Per quina raó
fem el que fem? I per què sempre
fracassem irremeiablement? L’ombra de Gaziel és extraordinària i
allargada, d’una lucidesa racional,
dolorosa i perfecta. En aquest volum excepcional dedicat a la política catalana hi trobareu 47 textos en
castellà publicats entre els anys
1922 i 1934. Són articles formidables que van ser publicitats a les pàgines de La Vanguardia i El Sol, i
que han estat profèticament recuperats per Jordi Amat i RBA.
Seria fascinant saber què pensaria Gaziel del moment polític que

viu Catalunya. ¿Trontollaria el seu
iberisme inalterable? Què diria davant l’esgarrifosa mediocritat general i el cinisme descoratjador dels
nostres representants polítics?
Aquest llibre publicat avui per algun
periodista intel·ligent irritaria molt,
perquè la lucidesa que conté és emprenyadora per als que som catalans, siguem il·lusionats secessionistes o no. I és que Gaziel fa una radiografia de l’ànima catalana gens
complaent, vegeu: “El individualismo de los catalanes es algo sencillamente feroz. Cada uno de nosotros,
por republicano que sea, lleva un rey
en el cuerpo. Un catalán va a todas
partes y se abre paso. Dos catalanes,
ya es difícil ponerlos de acuerdo. Tres,
se hacen un lío. Y a partir de tres, cuantos más hay, menos valen”. Tampoc crec que li falti raó quan afirma
que el poble català és dels més individualistes i democràtics del món,
absolutament mancat del sentit de
la jerarquia, i que el desgovern crònic ha gravat els seus instints anàrquics. I donant resposta a la impossibilitat d’implantar el comunisme
a Catalunya diu: “Al catalán le repugna profundamente confundirse con el
vecino, promiscuar las vidas, no tener
nada propio, por ser todo de todos. El
catalán, enseguida que puede, se aísla. Hasta el pobre tiene aquí su huerto... El obrero y el burgués son profundamente idénticos, forman un solo y
único ser, como que nuestros burgueses no son por lo general otra cosa que
trabajadores enriquecidos. El burgués catalán, individualista acérrimo, no se ha interesado nunca por la
política. No siente la cosa pública.
Siente tan solo la cosa privada”. I una
vegada l’autonomia és un fet a Catalunya, Gaziel, que la veu com una
oportunitat única, s’esgarrifa quan
sent el rumor que els catalans ja
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n’estantips,iquepreferirienqueens
governessin altra vegada des de fora:
“El pueblo que tolerase en su seno un
morbo semejante estaría perdido. Y
yo, que no soy de los que gustan de hacerse ilusiones sobre el valor del pueblocatalán,puesnuncahepadecidode
megalomanía...; yo, digo, que más bien juzgo a mi pueblo como un pueblo
mediocre, hacendoso, morigerado,
corto de alas, muy casero, muy trabajador, gran amigo del pájaro en mano
y profundamente refractario a todas
las altas categorías de la vida heroica; tampoco puedo aceptar que, precisamenteahora,traslospenososyseculares esfuerzos realizados para remontarse de su historia caída en la
abyecciónpolítica,deseevolverahundirsecuantoantesenella”.Aixòésnomés un petit tast de l’estil i el to
d’aquestesgasetillesimplacables,peròencasosconcretslalecturapotarribaraglaçar-noslasang.Passaenespecial a ¿Una nueva Cataluña?, on
GazielevidenciaquevaserCatalunya
qui més va contribuir a l’adveniment
de la dictadura de Primo de Rivera, i
la que menys va fer per derrocar-la.
A diferència de l’escepticisme
iberista de Josep Pla, Gaziel esbossa, en aquests articles esplèndids,
una freda i autèntica cartografia ibèrica, sempre des del realisme polític
i el sentit comú. Gaziel és el seny
exemplar. El que preval, però, en
aquest llibre dolorós és aquest esperit tan crític que mostra un home
profundament preocupat pels fets
que passen, perquè el seu és un amor
incondicional a Catalunya i per això,
crec, exposa, des de la crítica més
implacable i dura, l’ànima petita del
nostre país. El lector queda del tot
abatut quan comprèn que el que ja
adverteix Gaziel durant els anys 20
i 30 no deixa de ser un eco aterridor
que reverbera en el present.✒
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Andreu Pujol Mas
é 23 anys i és llicenciat en històriaihistòriadel’art.Ésregidord’ERCalseupoble,Breda,
un municipi amb 3.767 habitants i
dosquioscos.Enund’aquestsquioscosvaconfirmarquelesrevistesdel
cor no lideren les vendes de premsa només a Barcelona i les seves ciutats veïnes, també les lideren en un
poble on els partits més votats són
CiUiERC.¿Elsafareigdelsfamosos
espanyols no interessa els independentistes? Segons les dades que dónaaMinisterid’Incultura(AContra
Vent), no hi ha dubte: els sobiranistes també s’ho passen pipa amb les
desventures de Belén Esteban.

T

Pujol Mas és insultantment jove
pertotelquehafet.Ésdirectord’El
MatíDigital,ésunmoltbonorador,
i també ha publicat un altre llibre,
Podran arranar, però no desarrelar
(PAM), un treball sobre el catalanisme durant el franquisme. Em
sembla deliciosament incongruent
que escrigui un llibre sobre un religiós i intel·lectual, mossèn Pere
Ribot, que fa el possible per defensar la cultura catalana, i després en
faci un sobre el paper del kitsch i els
mitjans de baixes passions a Catalunya. L’autor no hi veu cap contradicció: “Els dos llibres analitzen
processosdenormalitzarlacultura

catalana, el primer durant el franquisme, el segon ara que cal construir un estat”. Creu que un país
normal ha de tenir premsa del cor
i teleporqueria, però admet que bona part dels seus amics no hi estan
d’acord i lamenten la tesi.
Pujol Mas és un noi culte i patriota, però això no nega el seu
dret a consumir cultura de masses i teleporqueria. Exemples: un
cop publicat el llibre, s’acosta al
correbars de Girona, on sap que hi
participa Carmen de Mairena. No
s’ho pensa i per a la promoció del
llibre es fotografia amb ella. “Què
et va dir del llibre?” “Res. No sé si
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es trobava gaire bé”. Encara més:
l’any 2012, a Breda, amb Esquerra i la colla de diables local van
portar Josmar en concert al festival Tututs. Admeto que no sé qui
és Josmar i el mateix Pujol Mas
em detalla que era un friqui que
Toni Soler va descobrir a TV3 i
que es va fer famós cantant vestit de làtex la tornada És superfort. El nom del festival és una picada d’ullet a una dita que diu “A
Breda tututs i olles”. Tututs és
una onomatopeia del so de la
trompeta –les olles són, segons
m’informa el mateix autor, per la
tradició ceramista del poble.✒

