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CULTU A

Ho explica molt bé Mauri-
ci Serrahima en aquell
assaig sobre la prosa ca-
talana, mai prou elogiat,

que és Dotze mestres: un dels casos
més extraordinaris d’escriptor d’ir-
rupció tardana és el de Gaziel. Pas-
sats ja els setanta anys, Gaziel va pu-
blicar un volum amb les seves me-
mòries fins a l’any 1914: Tots els
camins duen a Roma. Història d’un
destí. I, a partir del 1959, reinstal·lat a
Catalunya, abans de morir el 1964, va
viure uns intensos anys de plenitud
editorial amb la publicació de mitja
dotzena de llibres de proses literàri-
es, de literatura d’idees, decantat de-
finitivament cap a la no-ficció, el diari
de viatges, el memorialisme i l’assaig.

En destaquen la trilogia formada
per Castella endins (1959), Portugal
enfora (1960) i La península inaca-
bada (1961), tres llibres exemplars,
tres assajos que mostren la seva
intel·ligència política, liberal i anglò-
fila, i el pòsit de cultura francesa, de
Montaigne a Stendhal, que l’havia
conformat al llarg de la seva vida.
Després de la seva mort, apareixe-
ran les impressionants Meditacions
en el desert, un amarg dietari polí-
tic escrit a Madrid entre els anys
1946 i 1953, i la valenta Història de
‘La Vanguardia’ (1881-1936), que
ajuden el lector d’avui a completar
la imatge d’un gran escriptor de per-
sonalitat inclassificable.

Com li explicava en una carta al
seu editor Josep M. Cruzet l’any

Quatre
textos tristos

1961, els últims anys de la seva vida
Gaziel va disfrutar amb uns llibres
escrits en català en què anava “dient
tot de coses que em passaven pel
cap, sense pretensió ni sistema, però
que tanmateix, fet i fet, són una ma-
nera de veure el món i una manera
de viure-hi”. Una manera de veure el
món i de viure-hi, una imago mundi,
que Gaziel va desenvolupar des de
ben jove, quan era un ambiciós filò-
leg a l’Institut d’Estudis Catalans, des
de les seves múltiples feines perio-
dístiques, bàsicament des de la di-
recció de La Vanguardia, i, sobretot,
a partir de la posició de “vencedor
vençut” en la Catalunya de postguer-
ra. Per al solitari, fatalista, patidor i
extremadament lúcid Gaziel, els úl-
tims anys de retorn a la literatura ca-

Novel·la❚ Xavier Pla

Gaziel va dedicar una part
dels seus esforços a intentar
entendre Castella i els castellans
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talana tenen l’aire d’una renovada
joventut i d’una reconciliació amb la
llengua i el país.

Gaziel va ser el pseudònim que va
utilitzar Agustí Calvet per donar-se
a conèixer de ben jove en el món del
periodisme. Aquest era el nom que
els comentaristes àrabs de Plató uti-
litzaven per referir-se a l’impuls ins-
pirador dels pensaments del filòsof.
Segur que l’origen grec clàssic i, per
tant, noucentista, del seu pseudò-
nim ja informen d’alguna de les
seves màximes preocupacions com
a intel·lectual: el diàleg entre els que
opinen diferent, la convivència a
l’àgora, la democràcia a la ciutat.

Recull de quatre assajos
Ara s’acaba de reeditar Quina
mena de gent som, un aconsellable
recull de quatre assajos sobre Ca-
talunya i els catalans, escrits entre
el 1938 i el 1947, presentats per Ma-
nuel Llanas. Es tracta de la Intro-
ducció a una nova història de Cata-
lunya, escrit a l’exili de París, molt
crític amb Rovira i Virgili i la histori-
ografia nacionalista. Pobles remol-
cadors i pobles remolcats, en què
Gaziel desenvolupa, amb menys
gràcia que altres vegades, la seva
idea d’una Castella quixotesca i una
Catalunya assimilada a Sancho
Pança, el vell esquema de l’amo i el
criat. El secret d’una migració mis-
teriosa, potser el més fluix, on apa-
reix el seu amic pintor Joaquim Su-
nyer. I El desconhort, una densa re-

flexió, una mica solemne, sobre la
històrica dissort catalana.

Són quatre textos tristos, deses-
perançats, que parteixen d’una “Ca-
talunya anorreada” després de la
Guerra Civil i de l’increïble esforç re-
alitzat per tres generacions de cata-
lans per fer de Catalunya “un país
ben constituït”. I, alhora, són quatre
textos independents, d’alta exigèn-
cia intel·lectual, plens d’autocrítica
i de reconeixement de les pròpies li-
mitacions i febleses, en què es nota
que Gaziel vol ajudar a evitar que
Catalunya, condemnada fatalment
com Sísif, torni a perdre en el seu
plet amb Espanya.

Gaziel i Pla s’assemblen molt.
Però potser els diferencia i alhora
els complementa el fet que l’autor
d’El meu país va passar la seva vida
observant i intentant comprendre
Catalunya i els catalans i, en canvi,
Gaziel va dedicar una part impor-
tant dels seus esforços a intentar
entendre Castella i els castellans.
Però una sola conclusió, esfereïdo-
ra, avançada a les Meditacions, sem-
bla tenyir també els textos de Quina
mena de gent som: “Voler que Cas-
tella, l’ànima més dogmàtica i exclu-
sivista d’Europa, reconegui de bon
grat la diversitat hispànica i accepti
el dret de Catalunya a conrear lliu-
rement la seva llengua i adminis-
trar-se ella mateixa a dins de casa
seva, són les coses més difícils i tras-
balsadores que es puguin somniar
entre el Pirineu i Gibraltar”.❋
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