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Pel desembre de 1949, el físic Miquel Masriera rebia una carta de Gaziel –en la dèca-
da dels anys 40 es van escriure intermitentment– que en un paràgraf deia: «A vostè,
Miquel, el llegeixo de tard en tard a Destino. Sempre també amb fruïció i profit. Els
seus articles m’oratgen una mica d’aquells horribles i feixucs predicots que l’amic
Brunet hi prodiga». Sembla, en efecte, que la fama pòstuma de Manuel Brunet, tras-
passat el 1956, s’ha vist molt perjudicada pels seus escrits de postguerra, fins al punt
que n’ha perdurat una imatge de periodista marginal i subaltern. 

Curiosament, la seva trajectòria i la de Gaziel serven un seguit de paral·lelismes.
Tots dos, per exemple, són absorbits pel xuclador del periodisme (Brunet és autor de
quasi 5.000 articles), ofici en què comencen a professionalitzar-se escrivint sobre la
Primera Guerra Mundial, que descriuen i valoren amb ulls aliadòfils; tots dos donen
fe, als anys 20, de les seves ambicions literàries (Brunet, el 1925, amb El meravellós
desembarcament dels grecs a Empúries; Gaziel, el 1926, amb Hores viatgeres); tots
dos, en fi, cultiven sobretot l’article d’orientació i excel·leixen com a escriptors per
una prosa periodística pulcra, fluïda i permanentment intel·ligible.

Les coincidències s’acaben aquí. Perquè Brunet, a diferència de Gaziel, esdevé,
fins a 1936, un rodamon de les redaccions d’una colla de mitjans (La Publicidad/La
Publicitat, Las Noticias, Agència Havas/Fabra, El Diluvio, L’Opinió, La Nau, La Veu
de Catalunya, Heraldo de Madrid, L’Esquella de la Torratxa, Revista de Catalunya
o Mirador, que dirigeix fins a l’agost de 1931); i perquè, en especial, protagonitza una
evolució ideològica sotraguejada per giragonses desconcertants (de seminarista a
anticlerical –amic, correligionari i company de redacció d’Andreu Nin durant els
anys del pistolerisme–, per acabar retornant a la fe i a l’ortodòxia catòliques més inte-
gristes i convertint-se en un reaccionari colèric), unes giragonses àrdues d’explicar a
falta de documents (correspondència o notes personals) d’abans de la guerra que aju-
din a entendre-les.

Brunet enceta la dècada de 1930 adherit als postulats d’Acció Catalana i col·labo-
rant a La Publicitat, diari des del qual destapa l’anomenat afer Bloch –un cas de cor-
rupció política: sempre han tingut bec les oques. Es tracta d’«un dels punts clau de 
la seva carrera», que al febrer de 1932 li va reportar una agressió física –a banda 
d’atacs verbals duríssims– i que, diria, obre la porta al vessant més combatiu d’un
periodista que a partir d’aleshores viurà entre polèmiques constants. I que, lluny de
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refrenar-se –segons el testimoni de Rossend Llates, aportat i corroborat pel biògraf–,
refor çarà «la violència de les seves intervencions periodístiques» i es refermarà «en
una actitud d’extrema dreta que l’obligà a rompre amb gairebé tots els seus amics de
temps anteriors» (p. 109). Per discrepància radical amb el laïcisme de la legislació
republicana, Brunet passa a militar a la Lliga, i a la primeria de 1933, entra professio-
nalment a La Veu de Catalunya, que tot seguit li confia la defensa dels principis ideo-
lògics. Amb la qual cosa plouen sobre el periodista les acusacions de transfu guisme i
es multipliquen i agreugen les envestides dels seus contraopinants, mentre que «el seu
radicalisme es va anar accentuant fins a fer-se agressiu i temible» (p. 118). Per con -
trast, són els anys en què el periodisme de Brunet, diu Domènec Guansé, «donà els 
fruits més assaonats i alhora més àcids i amargs» (p. 125). Com a prova del crèdit gua-
nyat entre els sectors més cavernícoles, sabem ara que, atès el resultat electoral de
febrer de 1936, el bisbe Irurita «volia provocar una revolució a La Vanguardia, o fer-
la comprar, i m’hi volia posar a mi [Brunet] de director» (p. 151).

Simultàniament, Brunet comentava la marxa de la política internacional, però l’ir-
reductible sectarisme ultracatòlic i vaticanista (el 1945, en plena febrada anticomu-
nista, manifestava sense embuts que, al llarg de la guerra mundial «L’Osservatore
Romano ha sido nuestro guía») entelava fatalment els seus judicis, manllevats i,
doncs, incapaços de provar d’entendre la realitat amb criteri propi. 

Retornat a Catalunya al novembre de 1939 –n’havia fugit, com tants d’altres,
arran de l’inici de la guerra–, Brunet esdevé un «vencedor vençut», com en diu grà-
ficament Francesc Montero, que a partir d’aquella data ha pogut pouar en l’arxiu per-
sonal del periodista, on només abunden materials dels anys 40 i 50. Gràcies a aquest
material, l’examen del Brunet dels darrers vint anys és molt més ric i matisat. La seva
trajectòria professional anterior a 1936 no li va servir de res, fins al punt que l’abril
de 1942 el sotmetien a un expedient de depuració, incoat per la Delegación Nacional
de Prensa. Desposseït de tot, perseguit acarnissadament el seu catalanisme insubor-
nable, Brunet es troba desplaçat, amargat i frustrat. Així, l’octubre de 1941 escrivia a
Ramon d’Abadal i Calderó: «En aquest país –el nostre– tot i tothom m’ha enga nyat,
des del “mandamás” fins al bisbe, o “el senyor bisbe”, de la diòcesi» (p. 231). Un cop
ressituat professionalment, per bé que de forma sempre precària –gràcies als bons ofi-
cis de Carles Sentís i, sobretot, d’Ignasi Agustí, que l’incorpora a Destino (on firma-
rà amb el pseudònim de Romano, denotatiu del seu granític catolicisme)–, Brunet, de
Figueres estant, col·labora en publicacions empordaneses, assisteix a tertúlies, no
perd l’esperit polèmic (s’enfronta ara, durant anys i per motius morals, a Salvador
Dalí, que s’hi torna sense mossegar-se la llengua), publica algun llibre esporàdic de
to menor o rep –indirectament i directa– dures escomeses des de publicacions de 
l’exili francès, però ja no és ni l’ombra del que havia estat. Del caire de les seves crò-
niques sobre política internacional a Destino –sobre la guerra mundial i la postguer-
ra– en dóna fe una frase com la següent: «el Papa es el único centro infalible de ver-
dad que hay en el mundo» (p. 195). Montero no s’està d’assenyalar «el trànsit cap a
l’apologètica» de Brunet, així com la reclusió en si mateix, «amb una vo luntat d’auto -
aïllament molt acusada» (p. 299). L’actitud de Brunet voreja el patetisme –o hi cau de
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ple– en una carta a Josep Pla del Nadal de 1951 (p. 297-298) en què malda per fer
recuperar la fe cristiana al destinatari: «T’encomano a Déu, cada dia, fa molt de
temps, he demanat a Déu que et concedeixi la gràcia del Naixement». Són els anys,
al capdavall, dels «predicots» que ensopien Gaziel. 

En alguns passatges, la biografia peca, al meu entendre, d’excursos superflus
sobre aspectes sobradament coneguts (gènesi i caràcter d’Acció Catalana, significa-
ció i valoració dels setmanaris Mirador i Destino, context del Sis d’Octubre); aques-
tes innecessàries digressions són especialment de doldre perquè ocupen un espai que
el biògraf hauria pogut esmerçar a incidir amb més detall en els articles de Brunet
sobre aspectes literaris i culturals, aparentment d’un interès notori (p. 83). Algun cop
s’hi troba alguna vacil·lació que, atesa la solidesa documental de l’obra, sobta el 
lector, com ara que Brunet, als anys 20, «era corresponsal d’un diari argentí –proba-
blement La Nación, de Buenos Aires» (p. 57). Engavanya –si més no a mi– la pervi-
vència del fetitxisme ortogràfic en la transcripció prenormativa de textos de Brunet
anteriors a 1913 (p. 22-28). Altrament, la bibliografia, selvàtica de tan extensa i hete-
rogènia, demanava a crits una esporgada; en aquest sentit, i per més que s’hagi citat,
no s’entén què hi fan obres tan generalistes com l’obra completa de Maragall, una his-
tòria de la Segona Guerra Mundial, una altra de la Guerra Freda o la de la premsa
catalana del binomi Tasis-Torrent; o, per citar un altre cas, vuit volums de l’obra com-
pleta de Josep Pla. 

Francesc Montero ha treballat amb rigor i honestedat; a parer meu, no aconse -
gueix arrenglerar Brunet al costat de les grans personalitats periodístiques de pre -
guerra, però per damunt de tot plana en l’obra l’afany de veure-hi clar: aporta una
colla d’elements de judici i explora de manera exhaustiva les fonts informatives i
documentals a l’abast. El llibre, que es trobava molt a faltar, contribuirà decisivament
a una caracterització definitiva de l’escriptor.
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