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Estat té
2.078.710 pro-

blemes. És a aquests
ciutadans –o a una
part significativa
d’ells– als qui necessi-

ta desactivar políticament i desmobi-
litzar socialment. Madrid no vol més
manifestacions massives ni més risc
insurreccional i és en aquest sentit que
actua per represaliar la primera línia
dels polítics del procés. Tot plegat,
pensen les elits madrilenyes, ha de
servir per escarmentar el conjunt de
l’independentisme i, sobretot, per inti-
midar una nova fornada de líders que,
des d’un independentisme retòric, re-
tornin a l’autonomisme.

El seu problema és que tot això ho
poden fer i ho fan a costa de deslegiti-
mar tant com faci falta les institucions
de l’Estat. I serà aquesta arbitrarietat
autoritària la que mantindrà cohesio-
nat el bloc social independentista, con-
tra el que preveu l’estratègia de Ma-
drid. Sense camí democràtic per re-
córrer, l’independentisme seguirà ocu-
pant la totalitat del catalanisme polític,

en espera d’una nova oportunitat his-
tòrica més insurreccional que pacifis-
ta. Per al gruix de les classes mitjanes
d’aquest país, ha quedat clar que no hi
ha possibilitats d’evolució democràtica
dins la monarquia espanyola. La Repú-
blica serà, per tant, l’únic sinònim de
democràcia plena.

Represaliant persones, partits i enti-
tats pensen que aconseguiran torçar
la voluntat dels dos milions d’electors
que consideren Carles Puigdemont el
seu president legítim i que, a més, te-
nen clar que Felip VI representa la ins-
titució d’origen franquista que ha legi-
timat, en última instància, l’“a por
ellos” hispànic.

Ningú no pot acceptar que amena-
cin, inhabilitin i empresonin els seus
representants electes quan l’únic que
intenten és obeir la voluntat dels que
els han votat. I la humiliació és l’arma
política més poderosa quan del que es
tracta és de combatre la injustícia. El
que ve ara és, per tant, un canvi d’es-
tratègia de l’independentisme. S’han
acabat els somriures, arriba la mala
llet.
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La punxa d’en Jap
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l Gaziel que m’agrada és el de la
postguerra, el que, retirat per
força del periodisme que abans

havia exercit en castellà, recobra el ca-
talà matern i ofereix llibres tan impor-
tants, tan saborosos de llegir, com els
memorialístics Tots els camins duen a
Roma, Sant Feliu de la Costa Brava i
Història de La Vanguardia o els re-
portatges continguts a Castella en-
dins. L’Agustí Calvet de Sant Feliu de
la Costa Brava, com s’havia d’expres-
sar amb naturalitat, sinó en català? La
paradoxa tràgica és molt pròpia de Ga-
ziel: s’hi va expressar quan el català
estava prohibit per Franco, i no du-
rant la República, quan era habitual
en el periodisme però no a La Van-
guardia, que va dirigir. Gaziel admira
el castellà de la Generación del 98 i,
anant més enrere, el dels místics o el
del Quixot. Ell no hi arriba. S’hi entre-
banca, no hi troba el “geni” que hi va
saber trobar, per exemple, el seu ad-
mirat Azorín, “llevantí” de Monòver.
Fa uns anys, Jordi Amat va recollir en
un llibre articles juvenils de Gaziel, en
castellà. Em van convidar a presentar-
lo, amb Enric Juliana. Vaig fer aques-
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tes observacions i em va semblar que
no van agradar gaire a l’analista i di-
rector adjunt de La Vanguardia. Pot-
ser no era el moment de fer-les.

Però Gaziel, en català o castellà,
sempre s’ha de llegir. Ara, Narcís Ga-
rolera ha aplegat en el llibre ¿Seré yo
español? els articles que va publicar al
diari de Madrid El Sol entre 1925 i
1930, època sensible. En el pròleg,
Francesc-Marc Álvaro situa Gaziel al
lloc que li correspon dintre del perio-
disme català i mundial del moment.
Molt bé. Es veu que l’editorial no es de-
cidia a publicar el llibre. No hi veia sor-
tida comercial. N’hi ha vist quan el

“procés” ocupa l’interès general. Ga-
ziel intenta fer entendre als lectors de
Madrid la situació de Catalunya, la se-
va història i cultura, les aspiracions
polítiques. L’aplec és, doncs, vigent,
encara que, suposo, insatisfactori i
“antiquat” per als independentistes
més o menys radicals. Gaziel, que
sempre defuig el tòpic, admira els Reis
Catòlics. Els atribueix la idea de cons-
truir una península Ibèrica política-
ment forta, Portugal inclòs, amb reg-
nes “autònoms” ben avinguts. La mort
dels reis, la irrupció de monarquies es-
trangeres i, sobretot, la “distracció”
que va suposar el descobriment
d’Amèrica van esguerrar el projecte.
“Esguerrar”, paraula molt pròpia de
Gaziel quan parla d’Espanya. L’esguer-
ro subsisteix i produeix acusades ma-
nifestacions. Gaziel no només parla de
Catalunya i Espanya. Ho fa d’Europa,
del món, també de literatura. Les se-
ves “baralles” amb Dostoievski... El noi
de Sant Feliu era cultíssim. Garolera
fa la gran pregunta: quin diari de Ma-
drid acull ara plomes brillants que ex-
pliquin Catalunya des de Catalunya? A
El Sol hi havia també Pla, Carner...

“Surten els
articles que va
publicar a Madrid
entre 1925 i 1930

Vuits i nous

Gaziel i l’esguerro
Manuel Cuyàs


