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Palol i Bertrana,
una aventura periodística
paral-lela
JAUME FABRE
mes d'agost de l'any
deu es publicava a Giro
ná el primer número del
setmanari "Catalanitat".
Fa setanta-cinc anys,
exaclament, en el moment que escric aqüestes ratlles.
"L'aparició
del
primer
número
-explica Miquel de Palol a "Girona i
j o " - va ésser. per a nosaltres,
un
esdeveniment; la ciutat. sospito que no
degué adonar-se'n
massa".
Miquel de Palol n'era el director,
pero cal donar a aquest mot un
signiflcat situat dintre el context del
periodisme local de fa tres quarts de
segle, íanmateix ben diferent de Tactual.
Aieshores eren mes evidents els
interessos polítics que representaven
els mitjans de comunicació i no hi
havia plantejaments empresarials. Si
algún diari era negoci, era un negoci
de familia, i si no ho era, tothom sabia
qui era el mecenes. Les despeses eren
mínimes, perqué els costos d'impressió eren reduits i amb poc personal
n'hi havia prou. Els col.laboradors i les
estisores feien la resta.
Una colla d'amics podia plantejar-se
de fer un setmanari sense gaire problemes, sempre que estiguessin disposats no solament a trehallar de
franc sino fins i tot a posar-hi uns
quants diners. Establir si el que feien
era periodisme o no, ja és una altra
qüestió.
Miquel de Palol, en emprendre l'aventura de "Catalanitat", ho tenia ciar:
"El periodisme i la política era alió que
a nosaltres -poetes locáis, segons les
gasetilles encomiástiques- ens mancava perqué se'ns reconegués
personalitat. Calía, dones, introduir-se al periodisme ".
Van reunir-se un grup d'amics, cadascún va fer una petita aportació
económica, van buscar un "home de
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Miquel de Palol en un dibuix de
Pardiñas.
1935.

palla" que constes com a director a
efectes legáis - u n popular enllustrador
a qui deien el " D i m o n i " - i Miquel de
Palol va assumir la direcció efectiva,
que volia dir espavilar-se cada setmana per acopseguir, sense gaires despeses, l'original necessari per a omplir
quatre fulls.
El nom de Miquel de Palol mai no va
aparéixer en el setmanari. Ni, óbviament, a la cap?alera, ni signant cap
col.laboració. Va utilitzar sempre el
pseudónim "Epicur" i en alguns casos
la inicial "?.". Si hi va escriure altres
coses, no les va signar i no podem, a
hores d'ara, saber-ho. Pero la feina
básica d'un director no és escriure,
sino fer que el producte surti dignament.

Catalanitat i Ciutadania
"Catalanitat" duia el subtítol de
"Setmanari Nacionalista República".
L'única col.lecció que se'n conserva a
la Biblioteca de la Casa de Cultura de

Girona és incompleta. El primer número que hi ha és el 1 2, corresponent al
2 3 d'octubre de 1 9 1 0 . Palol no explica
al seu Ilibre de memóries la data
d'aparició del primer número, pero
tractant-se d'un setmanari, i suposant
que no hi hagué cap interrupció, pot
suposar-se que fou el 7 d'agost de
1910.
La col.laboració conservada passa
del número 1 2 al 21 i després salta al
3 4 . A partir d'aquest, hi ha tots els
números fins al 46, que és l'últim, amb
data del 2 4 de juny de 1 9 1 1 .
"Catalanitat" va aparéixer al mateix
temps que "Ciudadanía", un diari també república en castellá que dirigí
Prudenci Bertrana, amic de Palol. Pero
"Ciudadanía" representava un sector
república gironí diferent del de la gent
que feia "Catalanitat", i diferent també
del repuhlicanisme que defensaven els
Rahola a "L'autonomista".
Bertrana explica a "El vagabund"
-reeditada fa pocs m e s o s - les peripé-
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O de "Ciudadanía",

cies que va passar en la direcció de
"Ciudadanía". Dona noms suposats,
pero no és difícil identificar el seu
García Rodríguez de Lafuente com ai
real Eduardo Fernández del Pozo,
advocat de Jaén que va presentar-se a
les eleccions legislativas del 8 de maig
del 1 9 1 0 per la circumscripció de
Girona. Palol, a "Girona i jo", encara fa
mes broma amb el n o m d'aquest
polític que va aterrar no se sap com
a Girona: "S'anomenava del Pozo i del
Río; per aixó e/s seus contraría li de/en
"Humedades".
Fernández del Pozo no va sortir per
poc i el 2 9 de juny va tornar per a
participar a la festa que els republicans organitzaven cada any a Girona
en record deis militars Ferrández i
Bailes, afusellats el 1 8 8 4 . Aprofitant
la seva estada aquí, proposá de crear

el diari que dirigía

Prudenci

un diari que fos l'órgan de la "Lliga
Republicana" en la qual de cara a les
eleccions de maig del 1910, es coalitzaren diversos corrents republicants
de Girona: lerrouxistes, unionistes i
federáis. Es va negociar amb la familia
Rahola per tal que "El Autonomista"
es convertís en aquest órgan d'expressió, pero no va haver-hi entesa, perqué
Del Pozo volia que els Rahola renunciessin a la propietat del diari i
aquests només eren disposats a renunciar a la direcció.
Per aixó es va crear un diari nou,
amb el n o m de "Ciudadanía", i e s va
encarregar la direcció a Bertrana, en
circumstáncies que ell explica prou bé
a "El vagabund", i amb un sou no gaire
brillant: 1 5 0 pésetes al mes, segons
confesa. "El Autonomista" assegurava
pero que ni aixó cobrava. En un article

Ais baíxos del número 11 del carrer de les Ferreries
Velles hí havía la impremía Llach, on va comencar-se
a imprimir
"Catalanitat".

Kevista de Girona
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publicat el 2 de juliol de 1 9 1 1 i titulat
tuiat
"Política Republicana Local", dona la
seva versió sobre el naixement i
l'evolució de "Catalanitat" i "Ciudadanía" i informa que el sou del director
d'aquest últim diari era de 1 2 5 pesetes i el de fadministració de 7 5
pessetes "sin que para proveer esos
cargos fueran //amados aque//os repub/icanos de combate
que se han
distinguido por su consecuencia y su
tenacidad en defender /os modernos
ideales".

J
y

El número zero de "Ciudadanía" va
sortir el 2 9 de juliol de 1 9 1 0 , una
setmana abans que el primer número
de "Catalanitat". El diari es va publicar
fins al 31 de desembre del 1 9 1 0 . Una
setmana després tornava a sortir,
convertit en setmanari. L'antic "Ciudadanía, diario republicano autonomista
de avisos y noticias" s'havia convertit
en "Ciudadanía, semanario republicano autonomista, segunda época". Van
sortir-ne vint-i-dos números, del 8 de
generde 1911 al 18 de juny de 1 9 1 1 .
Recordem que el "Catalanitat" dirigit
per Palol va sortir fins al 2 4 de juny de
1 9 1 1 . Així, dones, el diari/setmanari
castalia dirigit per Bertrana i el setmanari cátala dirigit per Palol van néixer
i morir junts.

El centre Nacionalista
República
En el moment de la mort deis
setmanaris "CiLdadanía" i "Catalanitat", Bertrana tenia 4 4 anys i Palol en
tenia vint-i-cinc. Cap deis dos no
reconeix ais seus ilibres de memóries
cap mena de miliráncia política i es
refereixen a les respectives experién-
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Al número 16 del carrer deis /\ñercaders hi havía el
café Girona, on es trobaven els federáis que van
promoure
"Cíutadania"
com a diari unítarí del
republicanisme
gironí.
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cies periodístiques com motivades per
necessitats crematístiques, en el cas
de Bertana, o per uns vagues ideáis
literaris i política, en el cas de Palol.
Tammateix. els mitjans de comunicació que van dirigir tenien una clara
significado
política.
"Catalanitat",
sense confesar-ho a la capcalera pero,
sense deixar cap marge al dubte amb
el seu contingut, era l'órgan a Girona
del Centre Nacionalista República, que
s'havia constituí! a Barcelona ei desembre del 1906. "Catalanitat" era a
Girona, setmanalment, el que "El poblé
cátala" era a Catalunya, diáriament. El
partit havia estat f o r m a l per dissidents de la Lliga Regionalista, c o m
Jaume Carner, lldefons Sunyer o Lluhí
i Rissech i s'adrecava a una clientela
de petits botiguers i menestrals. Malgrat el conservadorisme evident del
partit en certs aspectes, va mantenir
una posició d'obertura a l'esquerra i
dintre seu es formaren militants que
després anirien a posicions revolucionáries d'esquerra. L'ambigüitat centrista i socialdemócrata d'aquest partit, el seu nacionalisme i el seu
republicanisme, eren un bon acolliment per ais joves catalanistes d'empenta.
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El primer número de "Ciudadá
nía" convert/t
en setmanari informava a portada que "El director va a ser juzgado en Consejo
de
guerra".

s'integrés - c o m tampoc no ho van fer
els socialistes amb qui mantenía relacions excel.lenís a la "Liga Republicana de Gerona" que va propiciar Eduardo Fernández del Pozo de cara a les
eleccions del maig del 1910. Sí que
s'hi van integrar, en canvi, els del
Centre d'Unió Republicana del carrer
del Carme, els lerrouxistes i els del
Partit República Federal a Girona.
Com ja hem comentat, la Lliga no va
obtenir per poc un escó, pero Fernández del Pozo va voler mantenir la unió
aconseguida, pensant en unes noves
El CNR va mantenir sempre un ciar
eleccions. Per aixó va fundar "Ciudadistanciament respecte ais radicáis
lerrouxistes, i aixó va fer que no danía", que va néixer clarament com a

Prudencí
Bertrana
va publicar
en lloc molt destacat un article
signat contra la Unión
Republicana en el setmanari
"Ciudadanía " que tenia la Redacció
i
Administrado
a la seu de la Unió
Republicana,
com pot llegir-se a
la capcalera.
No és estrany que
el setmanari
morís dos números
després.

portaveu de la "Lliga Republicana" i
com a mitjá de comunicació obert per
igual ais Unionistes, ais radicáis i ais
federalistes.

El partit Federal I la Unió
Republicana

El solar on va haver-hi el centre d'Unió Republicana
al carrer del Carme
és en venda actualment.
L 'edifici fou enderrocat
en els primers
temps
de l'alcalde Nadal quan ja era en molt mal estat. S'hi accedía per l'escala
que es veu darrera la reixa.
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Fernández del Pozo, elt mateix,
provenia del "Partido Republicano Democrático Federal". Com va venir a
parar a Girona i va aconseguir que els
federalistes gironins amb qui tenia
relacions mes directos convencessin
els del centre del carrer del Carme i els
lerrouxistes per anar junts a les eleccions. és un misteri difícil d'aclarir. El
seu home a Girona era el president del
Partit República Federal, Albert Balari,
macó, funcionari municipal i professor
a rinstitut. Eli fou el president del
Consell d'Administració de "Ciudadanía". Pero malgrat la pertinenca al
federaltsme deis promotors del diari,
aquest va mantenir-se fins al final fidel
a la idea d'unitat proposada per la
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Lliga Republicana, tot i que aquesta
Lliga no era aitra cosa que una coalició
accidental que va dissoldre's per si
sola un cop acabades les eleccions.
Per qué van anar a buscar Prudenci
Bertrana com a director? EN no ho
aclareix, a les seves memóries, i Palol
dona una explicació que sembla convincent: "El metge fi'/ósof director del
Manicomi Provincial, biliós / magnétic,
Diego Ruiz. que estava en aquells
moments al capdamunt
de la seva
batalladora popularitat, va convencer
el bon Bertrana que. per mitjá d'una
migrada remunerado,
s'encarregués
de dihgir-lo, pensant que en emportarse'ns un bon element, nosaltres defalliriem ".
Pero el grup de nacionalistes republicans del qual formava part Palol no
va defallir i va aconseguir treure el seu
portaveu
"Catalanitat"
al
mateíx
temps que la "Ciutadanía" que representava els federáis, els unionistes del
carrer del Carme o algún residu lerrouxista. Palol i Bertrana, bons amics, van
trobar-se així fent-se la competencia
periodística i política sense teñir, cap
deis dos, vocació política ni periodística.

La baralla Palol-Bertrana
Van haver de mantenir, fins i tot,
alguna agrá polémica, des de les
planes deis diaris respectius. Tot va
comencar amb un article publicat a
"Ciudadanía" sota el títol de ''Por una
regla de tres sin incógnita", escrit per
Bertrana. Palol lí va contestar des de
"Catalanitat" en un to que sembla

impropi d'amics. No disposem del text,
ja que el número on es va publicar no
es conserva a la col.lecció de la Casa
de Cultura. Pero en coneixem alguns
parágrafs per la contraréplica que li va
fer Bertrana al número de "Ciudadanía" del 7 de desenbre de 1 9 1 0 . Palol,
que escrivia la seva réplica com una
carta adrepada personalment a Bertrana, lí recordava que "maltes vegades
ens havia dit que ell no tenia cap idea
política, que lo mateix podia dirigir un
diari lerrouxista
que un diari carlí,
mentres el retribuíssin".
Bertrana es lamentava en la contraréplica del to ofensiu emprat per Palol,
desmentía haver fet mai una afirmado
semblant, i al.ludia a l'afirmació que
aquell feia que no era el director de
"Catalanitat": "Si él realmente no es el
director -escrivia Bertrana- al menos
lo propagaba por ahí con aquel su aire
de modestia y con aquel su natural
engreimiento que es lo más delicioso
de su persona".
Palol, certament, no era el director
oficial de "Catalanitat", ja que, com
hem dit, hi van posar un home de
palla, práctica habitual en aquell
temps, pero ell sempre va mantenir,
extraoficialment, que era qui realment
dirigía el setmanari. La familia de
Miguel de Palo! conserva un álbum
amb bona part deis articles publicáis
per ell a "Catalanitat", i a la portada
d'aquest álbum, manuscrita peí mateix
Palol, s'hi llegeix: "Llibre provincia
d'Epicur, editat en les columnes del
setmanari "Catalanitat" per l'any de
MIMX i MIMXI. M. de Palol, director".
Epicur era el pseudónim amb qué

Prudenci Bertrana, bon amic de Palol. obligat
fer-li la competencia
periodística i política.

itevísta de Girona

signava tots els seus articles al setmanari.

Els articles de Palol
Grácies a aquest álbum de retalls
que el mateix Palol es va confeccionar
podem conéixer avui part de la seva
obra periodística, ja que en la col.lecció del setmanari que es conserva a la
Casa de Cultura de Girona no hi ha cap
número on s'hi publiques una col.laborado seva. A l'álbum de retalls, d'altra
banda, no hi fa constar el número en
el qual van aparéixer els articles
retallats. Son catorze, entre els quals
hi ha tant la crónica de costums, com
la mordacitat periodística, composicions en prosa d'un lirisme desbordant, notes necrológiques, comentaris
de Ilibres, i fins i tot confessions deis
seus amors. No figura a l'álbum de
retalls la réplica a Prudenci Bertrana ni
dos articles que també amb el pseudónim Epicur publica a "Ciutadanía", el
setmanari cátala en qué es fusionaren "Catalanitat" i el castella "Ciudadanía".

El fracás d e la U F N R a Girona
Aquesta fusió fou una conseqüéncia
lógica de la crisi que patien tant el
setmanari dirigit per Palol com ei diari
-després setmanari- dirigit per Bertrana. Pero fou també una conseqüéncia
lógica deis intenvs de formar a Girona
la UFNR. La Unió Federal Nacionalista
Republicana shavia constituft a Barcelona, de la unió del CNR, el Partit
Federal i la Unió Mepublicana, el 2 4
d'abril de 1910, ; com a tal va
concórrer a les eleccions legislatives
de maig. A Girona, com ja, hem
explicat, els republicans van presentar-se a aquelles eleccions coalitzats
en una "Lliga" mes amplia, pero on no
hi havia el CNR. Tampoc per a les
provincials de marg de 1911 no
s'havia pogut formar la UFi IR a Girona, pero de cara a les municipals de
novembre van comencar-se a fer
passos en ferm.
"Catalanitat" feia saber, en el número de sant Jordi de l'any 1 9 1 1 , que "el
CNR. en sessió extraordinaria,
acordá
per unanimitat fer les gestions necessáries per arribar a la perfecta unificado deis tres partits que arreu de
Catalunya composen
la UFNR". El
Partit República Federal de Girona feia
saber, al mgteix temps, a través de les
planes de "Ciudadanía" (n° 121), que
havia decidit ingressar a la UFNR.
Els problemes van venir per la part
de la Unió Republicana. El mes de
maig, en una assemblea al Centre del
carrer del Carme, van decidir formar
part de la Conjunción RepublicanoSocialista que constituía una minoría a

a
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les Corts, pero no adherir-se a la
UFNR. Un acord pintoresc que motiva
airadas critiques de federáis i nacionalistes. Prudenci Bertana fou el mes dur.
En un editorial del setmanaria "Ciudadanía" va atacar despietadament la
Unió Republicana de Girona per no
ingressar a la UFNR. "Catalanítat" va
reproduir íntegrament aquest editorial,
afegint-hi un comentan en el qual
elogiava el fet que Bertrana es poses
"resoltament al costat de l'esquerra
catalana" i fuetegés "nohlement ¡"mdecisió que ha caracterítzat i caracteritza els republicans de l'antiga Unió".
El mes bo és que "Ciudadanía", que
aleshores ja s'havia convertit en setmanari, tenia com adrepa legal, en
aquells moments, el centre república
del carrer del Carme, seu de la Unió
Republicana criticada des de les planes del setmanari. "Ciudadanía" havia
estat sempre, a mes, portaveu oficios
de la Unió, Pero el nacionalisme de
Bertrana, i el federalisme del president
del Consell d'Administració del setmanari foren segurament el que va
impulsar aquell editorial que suposava
el trencament de la idea que "Ciudadanía" havia representat des del principi.
La "Lliga Republicana" que n'havia
originat el naixement ja no era res, i la
UFNR que veia amb bons ulls l'equip
directiu de "Ciudadanía" no podia
portar-se a bon port a Girona per la
intransigencia de la UR.

" C i u t a d a n i a " , i el r e t r o b a m e n t
d e Palol I Bertrana
Dos números després d'aquell editorial, el setmanari "Ciudadanía" desapareixia i es fusionava amb el setmanari "Catalanitat". Naixia així, en cátala, "Ciutadania". Palol i Bertrana degueren fer-se una abragada que deixés
en loblit el que s'havien dit a través
de les planes deis mitjans que dirigien,
i van tornar a treballar junts com a
bons amics. Bertrana va ser el director
del nou setmanari que refonia els
ahteriors - a l número 8 hi ha una nota
que ho deixa ben ciar- i Palol va
col,laborar-hi amb alguns articles, almenys dos, que aparegueren srgnats
amb el pseudónim "Epicur' sobre
Teodor Llórente i sobre Apel.les Mestres.
Pero la vida d'aquest setmanari fou
curta. El míting de constitució de la
UFNR a Girona només amb federáis i
nacionalrstes, que s'havia de fer la
segona setmana d'agost del 1 9 1 1 , va
haver-se d'ajornar per la mort de
Josep María Valles i Ribot, que l'havia
de presidir. Els problemes s'acumularen. Bertrana era en una posició
personal difícil després del procés
militar a qué fou sotmés per un article
publicat al diari "Ciudadanía". El mes
232

M i q u e l de Palol va p u b l i c a r a les p l a n e s d e l s e t m a n a r i " C a t a l a n i t a t " ,
q u e e l ! d i r i g í a , un d i á l e g , p o t s e r i m a g i n a n , p o t s e r real en p a r t , e n t r e el!
m a t e i x i un a s p i r a n t a r e d a c t o r . El s i g n a a m b el p s e u d ó n i m " E p i c u r " ,
q u e u t i l l t z á n o r m a l m e n t per ais t r e b a l l s p e r i o d í s t i c s g i r o n i n s , i el v a o b r i r
a m b u n a c i t a d e Larra, c o m a m o s t r a clara d e la i n t e n c i o n a l i t a t d e
l'article. És u n d e i s s e u s m i l l o r s t r e b a l l s p u b l i c á i s a " C a t a l a n i t a t " , i
s e r v e i x p e r c o n é i x e r la v i s i ó q u e t e n i a d e l'ofici q u e v a e x e r c i r
o c a s i o n a l m e n t d u r a n t d o s a n y s a G i r o n a . El r e p r o d u í m a c o n t i n u a c i ó :

Periodisme
"Quisiera ser

cómico..."
(Larra)

ella térra la nostra! d'aquell sol que exagera les
coses tenim fet l'esperit
i no podem pas ésser
responsables
de
les
nostres mentides.
Estava ahir en la redacció, fullejant
els periódics de "províncies": Tenia al
meu davant els deliciosos articles
espanyols d'en "Fígaro" els quals
m'havien fet sentir la sana ironia del
"Ya soy redactor", i la placidesa del no
fer res m'havia aclofat a una beatitud
fresca, quans uns tímids trucs donats
a la porta de la cambra e m tornaren a
la realitat.
Vaig fiangar al meu ñas els lents
d'or, vaig cercar cómoda postura en la
butaca, i obrint a l'atzar els Ilibres - i
sucaní la ploma com si el visitant e m
sorprengués en una intensa febre de
treball- donguí ordres d'entrar al desconegut que s'havia aturat porugament al pas de la porta.
Seria vosté el redactor que es firma
"Epicur", tal volta?
En qué podría jo servir-lo?
...i després del prolegomen que els
bons modes i la urbanitat exigeixen
- c o m son d'interessar-se per la mutua
salut, d'excusar-se de l'atreviment
d'interrompre, de preguntar el nom del
personatge amb qui es té el gust de
parlar, d'oferir una de les cadires
sobreres i de tants i tants complim e n t s - ens várem trobar fit a fit,
embrancats en una interessantíssima
conversa jo en primera persona- i el
meu interlocutor.
Era aquest un jove deis que bé
podríem incloure entre la classe incolora; ni alt ni baix; ni flac ni obés; ni ros
ni moré; vestia correctament, sense
ésser elegant; í si bé de primer antuvi
la seva paraula era indecisa i vergonyosa, s'anava a poc a poc reanimant,
fins que esdevingué a la fi atrevida,
segura i declamatoria.
Vosté s'estranyará de la meva inoportuna visita, mes, venia a demanar-li un
consell.
Si és que puc donar-li...

Ho suposo. Jo sóc un jove
empleat,
amb un sou anual de cinc mil rals i
valdría dedicar-me a la política.
A la política?
Com que la nació está desorientada.
ara. cree que és la millor ocasió.
Sens dubte. Mes. vosté ja s'haurá fet
aquest propósit amb una fi preconce-

buda.
Calculi-ho. No cree que vosté em
creguí tan innocent: SI amb les meves
batalles jo puc aconseguir un augment
de sou suposo que hauré abastat el que
em proposava.
Uavors vosté desitjaria figurar en la
política d'opositió. em sembla.
Aixó era, precísament. el que em felá
dubtar i venía perqué vosté m'aconsellés. Ja veurá: Aixó de la política
m'atreu: sóc jove. no m'espanta el que
dirán í pensó obrir-me pas ben prompte. sense míraments al que calgui fer.
No dubto que vosté té els dots necessáris per ésser un polítíc de nota.
Domina ja l'oratória?
Ja veurá: No la cree pas necessária. Un
periodista no ha de parlar jamaí en
públic.
Uavors és que vosté pense
dedicarse
a la premsa.
És on es cullem millors fruits. Jo tina
alguns amics a dins d'algunes redaccíons. Jo mateix sé com es porta, aixó
de les intrigues polítíques, i pensó
complír la meva comesa tan bé com els
altres.
No dubto que vosté estará inícíat.
quan ha pogut fer tal resolucíó... Al
mateix temps deurá conéixer les millors obres polítíques. socíals i económiques. antigües í modernes i deu
haver-se fet un ciar judicí sobre totes.
Alguna cosa, no diré que no: Mes no
considero de tan cabdal
importancia,
com vosté vol suposar, conéixer-les.
Deu teñir, almenys,
coneixements
generáis de les ciéncíes: si no una
carrera, un títolde batxiller; per demostrar haver llegít la historia, la gramática, les ciéncíes exactes, la filosofía, la
química...
Oh no! Aixó ho supleíx fácilment un
diccionarí
enciclopédic.
I. Ilengües? Deu teñir
coneixements
de grec. posseír el llatl, llegir perfectament l'alemany o l'anglés...
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Portada del quadern personal en
el qual Palol aplega la se va
prodúcelo
periodística.

"Catalanitat"
/
"Ciudadania"
van fusionarse
en
"Ciutadanla", un setmanari que va durar
només dos mesos, i que es
presentava com a portaveu de la
UFNR. Heus ací l'últim
número.

Cá! Amb una mica de francés per
arreglar alguna lleugera traduce/ó n'hi
ha suficient. La qüestió és saber distingir, la resta ¿Per qué és necessari?
Jove. jo reconec en vosté unes grans
qualitats per a la fi que es proposa.

siasme per culpa de "l'empieomania"
que pateixen els joves. Vosté és un
ignorant? Dones parlt que aquí tot és
incultura, que "en t a l " no sap escriure,
que "en tal altre" no sap astronomía.
Vosté ha estat un romántic? Ha fet
versos a la lluna? Dones, fuetada ais
poetes! Tot aixó, si altra cosa no,
privará que demá els seus contrarié ho
aprofitin per combatre'l; en aquest
cas, els podria acusar de falta d'originalitat o de plagiaris.
A m b aquest, precisament, amb els
que puguin fer-li una mica d'ombra, ha
d'ésser despietat. Contra ells, li será
permés tot, en veritat i en mentida;
des de la calumnia rufianesca fins a
l'amenapa; tant en el terreny de les
idees com en la seva vida privada.
Sobretot en aqueixa última que és la
que dona mes plaera la multitud. Aixó
encara que s'amagui en el pseudónim;
no importa. Si així ho fa, si sap seguir
els meus consells, no dubto, jove, que
ha de treure'n profit ben prompte:
arribará la fi primordial que es proposa: El temerán els covards; l'adularan
els ambiciosos i traurá honra i profit
del seu ofici. Car no dubto -ja que
vosté, ni té cap idea, ni s'ha proposat
tenir-ne- que, mitjancant una bona
gratificació, demá traspassará la seva
ploma al camp contrari, si ais altres els
és necessari que així sigui.
Mes ara cal afegir-li una cosa; la
intenció de vosté és molt bona, mes,
jo no sé pas si avui per avui trobará
lloc en cap redacció. De joves de les
qualitats de vosté, ja totes les redaccions en son plenes.

Realment, jo pensava: vet aquí les
millors condicions per ésser periodista; teñir ambició i ser ignorant, per a
miiior atreviment, de tot... Ja no cal
mes que una ploma i una cadira en
qualsevol redacció de qualsevol full

diari.
Vosté té gran coneixement de l'ofici
-vaig dir-. La qüestió és ésser periodista: Davant els altres, sobretot,
adopti una "pose" de suficiencia, doni
copets a l'espatila de qui suri en
política, en ciencia, en literatura; prodigui alabances, tingui bona correspondencia aduladora amb els personatges
mes eminents o mes de moda i
ensenyi ais amics les retacions que
vosté tingui amb ells, i la resta ja s'anirá
fent.
La qüestió és ésser periodista. Quan
no tingui idees, tradueixi; quan no
tingui opinió propia en un assumpte,
limiti's a copiar les quartilles que eí seu
principal li dicti; i no dubti mai de la
moralitat del xantatge si aquest va
acompanyat d'un bitllet de cent pessetes.
¿Que vosté no té ni els mes remots
coneixements d'una cosa? No hi fa
res; parli'n amb ironia, la qual cosa ja
l'excusa d'argumentar. La ironia l'ha
de cultivar molt bé. Burli's de tot, pero
en particular de tot el que vosté tingui
de dolent. Per exemple: Vosté és empleat? Dones digui que a la ciutat seva
no hi ha vida, ni iniciatives, ni entua-

a SIS messos, el capitá general dissentí
la sentencia i el Consell Superior de
Guerra l'absolgué. Va rebre la proposíció de dirirgir a Barcelona "La Campana de Gracia" i "L'EsquetlIa de la
Torratxa". L'acceptá, peí mateix sou
que cobrava a Girona: 1 25 pessetes al
mes.
L'últim número de "Ciutadanía" - e l
v u i t é - va sortir el 27 d'agost. L'acord
deis federáis republicans nacionalistes
i deis federáis amb la Unió Republicana no va ser possible a Girona.
Bertrana va marxar a Barcelona el mes
d'octubre.
Palol explica així a les seves memóries aquellas dies:
"El fet és que, després de maltes
converses, Catalanitat i Ciutadania (el
d'ells) es varen fondre. Pero nosaltres
perqué deixavem la tasca a mans
d'ells, i ells perqué es refiaven de
nosaltres, el fet és que la nova publicado al cap de pocs dies va morir
d'esgotament
sense pena ni gloria.
Malgrat la mort periodística,
l'enraonament entre els dos grups no va pas
acabarse
encara (...) Les converses
continuaven: la unió, de bon grat, tots
la volíem (...) pero la unió no fou
possible. fíestárem, bon temps després. al marge d'aquelles coses".
S'acabava una época per a Palol i
per a Bertrana, una época de la política
i del periodisme a Girona; un temps
únic, que jo no toinaria. Palol, comentant la marxa de Bertrana a Barcelona,
escrivia: "Era un altre que es desprenia
de la colla; per raoni: comerciáis o per
haverse creat una familia, ja ho havien
fet alguns altres: els llocs d'esbarjo i de
bohemia -la tertulia del Café Vila. o els
ressopons de Can Barris- també desaparegueren. I escriure. sense estimul.
sense elgrup en qué ens compreníem i
ens animávem
mútuament,
s'anava
fent cada vegada mes ülsminuit
i
escás".
Palol va comengar a treballar en una
empresa comercial, i la seva activitat
periodística, a partir d'aleshores, es
limita a algunes col.laboracions que va
enviar a Bertrana mentre aquest fou
director de la Campana i de l'EsquetlIa,
i que signava amb el pseudónim
Narcís. Al primer número de " V i c t o r s "
(gener del 1936), va escriure-hi una
salutació patriarcal. El cens deis seus
trebalts al món de la premsa anteriors
a "Catalanitat" es limita a la participad o a "L'Enderroc" (1902) i a " A r m o nía" ( 1 9 0 5 - 1 9 0 6 ) , publicacions gironines mes literáries que periodístiques. Per aixó l'aventura periodística
de Palol ha de limitar-se ais anys deu
i onze i a l'experiéncia molt concreta
de "Catalanitat", de la qual n'hem
presentat aquí algunes pinzellades.
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