Faqana de l'edifici de "La Vanguardia" af carrer Pelai de Barcelona.

Gaziel, el meu director
JOSEP

M.

LLADÓ

n t e m p s de la meva
adolescencia, jo ja
sabia qui era Gaziel.
Ho sabia pels meus
mestres de l'Escola
Catalana del distrlcte sisé, de Barcelona, i pels meus
pares. Sabia, per tant, que Agusti
Calvel havia estudiat Filosofía i Lietres a la nostra Universital; que l'any
1911 se'n va anar a Madrid a c o m pletar els estudis: que ais seus vinti-sis anys havia estat secrelari-redactor de la secció histórico-arqueológica de l'lnstitut d'Estudis
Catalans, creat per aquell gran patrici E n r i c P r a t d e l a Riba, home que
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sempre trobava els col.laboradors aqüestes paraules: "Si la nostra preadequats. Sabia també que Gaziel visió fos suficient, veuriem que l'eshavia deixat la investigació per a devenidor está determinat per una
convertir-se en un deis millors cro- serie de fets també únics. tal com
nistes de guerra a "La Vanguardia" ho és el passat. Aquesta lucidesa
(anys 1914-1918), periódic al qual pefó. potser ens fóra insuportable.
s'havia incorporal de la má d'aquell La jola de la vida és l'esperanga; és
altre gran periodista que fou Miquel a dir, la fe en les possibilitats que
deis Sants Oliver, el qual es va con- desitgem veure realitzades entre
les infinites que aparentment es
vertir ben aviat en codirector.
poden realitzar. L'esperanga que
ens fa vjure no és altra cosa sino la
ignorancia absoluta de "quina" posUn autógraf, una Hipó
sibilitat és la "única" que será entre
Endut per la meva a d m i r a d o les innombrables teóricament posenvers els grans homes de la nostra sibles".
Catalunya, i endut també per una
vocació periodística, ais meus quinze anys 11 vaig demanar un autógraf.
Gaziel, en correspondre a la meva
petició, va donar-me una Migó amb

Aquesta página manuscrita de
Gaziel la vaig emmarcar dignament, i la vaig donar anys després
al meu fill per tal que la conserves,
la llegís sovint i aprengués la Iligó.
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Gaziel havia convertit "La
Vanguardia" en un diari
liberal, obert a totes les
opinions i respectóos amó
toes les tendéncies.

A casa meva. com en tantes
d'altres, els pares llegien "La Vanguardia", sobretot el divendres, que
era quan a primera página hi apareixia un article de Gaziel, que, per
a molta gent, era article de fe i d'esperan<pa- La prosa de Gaziel era
impregnada d'un elegant c o s m o politisme, t e n y i d a d ' u n s m a t i s o s d ' a mable desencís, d'assossegada suavitat, de puicríssim estil iiterari, de
perfecta visió del present i del futur.
Bé podem qualificar Gaziel com un
deis prosistes catalans amb mes
profunditat, sensibilitat i sentit. Cal
només llegir la seva gran trilogía
Castella endins, Portugal enfora i
La península inacabada. O la novella Sentiment o L'home és el tot,
dedicat a Italia. O Seny, treball i llibertat que va dedicar a Suíssa. O
Tots els camins duen a Roma. O la
magnifica biografía de SantFeliu de
Guíxols. on ell va néixer ara fa
cent anys.

Treballar a m b G a z i e l
Poc podia pensar jo en la meva
época d'adolescent que anys a venir —el 1933— hauria. no tan sois
de conéixer personalment Agusti
Calvet, sino d e treballar sota la seva
direcció a la redacció de "La Vanguardia".
Interessat a renovar aquella re372
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dacció. Gaziel va tractar —i ho va
aconseguir— d'incorporar-hi gent
jove. I pensá en mi. Antoni Martínez
Tomás, secretari de redacció del
diari, fou l'encarregat per ell de ferme la proposta, que, naturalment,
vaig acceptar de bon grat. Aixó succeía el mes de maig de 1933, quan
jo pertanyia al diari "L'Opinió", dirigit per aquell altre gran periodista
que fou i que és Joaquim Ventalló i
Vergés, que ara també col.labora a
"La Vanguardia".

quella gran organització periodística que era i és "La Vanguardia".
Només ens cridava quan calía.

Cada dia ens donava una Higo
de periodisme, de ciutadania i de
Ilibertat. I aixó que els redactors de
"La Vanguardia" només el véiem de
tant en tant. Agusti Calvet passava
moltes hores tancat al seu despatx,
des del qual movía tots els fils d'a-

A "La Vanguardia" vaig fer-hi
tota mena d'informacions: des de la
Prefectura de Policía i el jutjat de
guardia —hi acudíem dues o tres
vegades cada dia— íins a la de
'•passadissos" del Parlament de Catalunya, on vaig teñir de company

El teléfon i el d e s p a t x

A l'ampla sala de redacció, hi
teniem, a mes d'una cabina telefónica per comunicar-nos amb l'exterior, un teléfon interior. De tant en
tant, els redactors sentiem el timbre
d'aquest teléfon. Era quan el director.
Gaziel, volia parlar amb aigú
En realitat, el canvi de redacció
no representava per a mi un canvi de nosaltres.
Entrávem al seu despatx amb
d'ideologia, car Gaziel no tan sois
respectava civilitzadament totes les una certa emoció i amb tot el resmaneres de pensar, sino que havia pecte que ell ens mereixia. "Segui,
convertit "La Vanguardia" en un seguí", ens deia. Perqué, el cert és
diari liberal, obert a totes les o p i - que ell a tots —ádhuc ais mes j o nions i respectuós amb totes les ves— tractava sempre de vosté. I
tot seguit ens exposava el cas: estendéncies.
Jo tenia aleshores vint-i-dos anys. crture un article sobre un tema conEll. Gaziel, nascut el 1887, q u a r a n - cret, o un reportatge d'actualitat, o
ta-sis; és a dir. en la plenitud de la bé demanar-nos simplement una
vida, de l'activitat, de la intel.ligén- dada. Pero tot moitconcret. perqué
cia i de l'acció, perqué la paraula Gaziel gaudia d'un ordre mental
escrita és també acció. Trobar-me extraordinari i tenia una clara visió
davant d'ell, em sembla una mena de les coses. No era home que us
fes perdre el temps.
de somni.

Matí del 7 d'octubre de 1934 a la plaQa de San( Jaume de Barcelona:
Gaziel va escriure el reportatge deis esdeveniments com una gran IIÍQÓ
destinada "ais catalana de demá".

Josep Pía, redactor de "La Veu de
Catalunya". Aixó equival a dir que,
a part de passar-ho molt bé, vaig
aprendre molt d'aquest gran periodista i escriptor, autor de Caries de
Huny i de Coses vistes, entre molts
d'aítres.
Una larda va picar el teléfon
interior de la redacció. Gaziel volia
parlar a m b mi. Vaig entrar puntualment al seu despatx. S'apropaven
les eleccions legislatives de novembre d e 1933. "Vosté —em va dir—
anirá a les tertulies, ais centres polítics i tractará d'assabentar-se del
que diuen, del que (an i del que
pensen fer. A mes —va afegir— li
donaré Ilibertat d'horari, perqué comprenc que aixó no és massa fácil i
suposa molta faina, Pero vull, si és
possible, una crónica diaria".
Gaziel m'encarregava una missió difícil, plena de responsabilitat.
Préviament em va advertir: "L'objectivitat és essencial en un periodista que treballa en un diari independent com el nostre". I després
d'una pausa, em va dir: "Miri, Liado:
jo durant la dictadura de Primo de
Rivera vaig escriure molts articles
contra aquel! régim. Mal no em va
passar res. El propi general c o n -
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fessá un dia: A ese Gaziel no puedo
meterlo en la cárcel, porque si me
ataca lo hace de tal modo, tan entre
líneas, que no hay manera".

Profeta e n el desert
Pero quan el nostre país va entrar el 1931 en un régim de Ilibertat,
Gaziel va poder expressar la seva
opinió. i tant de bo l'haguéssim escoltat. En donaré un exempte; pocs
d i e s a b a n s d e l 6 d'octubre de 1934,
en qué el govern de la Generalitat
es va algar contra el govern central,
ell, a "La Vanguardia", publica un
article titulat l e s armes de la Generalitat. Hi deia: "Els catalans hem
d'armar-nos, no amb armes de foc,
sino amb armes de llum. A cops
d'intel.ligéncia acabarem amb els
nostres rivals". I afegia: "La ingel.ligéncia. el tacte, la constancia governen el món. A m b aqüestes armes invencibles, la Generalitat es
podrá ben riure de totes les contrarietats. de totes les peripécies, de
totes les fases difíciis que haurá de
suportar. Si fossin melralladores,
aniríem fatalment a la ruina". Ho va
predir i ho va endevinar,

Si; els fets li donaren la rao. Una
rao que Gaziel hagué de constatar
aquell dia 10 d'octubre. amb un
reportatge ágil, viu, realista i palpitant, publicat a tota página a ''La
Vanguardia" amb el títol Apunts
d'una nit irjoblidable.
Uns apunts
presos al vol, hora per hora, deis
esdeveniments que es produiren
els dies 4, 5. 6 i 7. Una gran Migó la
de Gaziel; una Hipó destinada, c o m
ell va escriure, ais "catalans de
demá".
Gaziel fou profétic. El 6 d'octubre fou una auténtica desteta per a
Catalunya. Dos anys després —el
1936— Gaziel se n'havia d'anar de
Barcelona i d e Catalunya, tant perqué no estava d'acord amb el desgavell que va produir l'algament
militar com perqué perillava la seva
vida. L'anarquia s'havia ensenyorit
del nostre pais. I ell, liberal, d e m ó crata, catalanista i responsable, no
hi tenia cabuda.

Josep M. Llad¿ és periodista
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