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Manuel Í-LA\AS.
Gaziel: vida, periodisme i Ikcracura.
Pubhcacions de l'Abadia
de Montserrat.
Barcelona, 1998, 4«lrSg.

grafia del professor de la Univer^irat de Vic Manuel Llanas, el
periodista i literat Agiusn' Caívet i
Pascual mcreixía un csiudi que
aclarís malenresos i valores amb
imparcialirat la seva obra literaria
i periodística. Gaziel é.s un homc
difícil de classiíicar entre cLs
inteidecruals caraians deis anys 20
i 3Q. Es Lin noucentista, pero és
apartat d'aquest projecte perqué
escriu en casrellá a La VangUíirdia.
Aquesta biografía s'encarrega de
definir el lloc i la importancia que
li pertany a la cultura catalana i
desfa la mala imarge que va transmetre la prcmsa de l'cpoca, que
l'acusava de botiflcr.
Llanas descriu la vida i la
carrera de Gaziel des deis seus inicis, en cls quals es planteja el problema de profes.sionalit;ar-se com a

cscriptor. fins al^ anys cinquanta í
seixanta, quan recupera l'aspiracio
de joventiif de converrit'se en
escriptor de «diteratura».
La biografía també tracta
amb detall molts altres aspectes de
la seva trajectória: el Gaziel corresponsal a la Primera Guerra Mundial, Tindividu incomprés i aillat a
la Barcelona noucentista, l'home
perseguir peí bándol nacional i peí
república, la inquietud que íi pro\'oca el fet de rebrií-ordres de
Gambo a l'exili, la seva aventura
editorial a Madrid, el procés a qué
és sotmés després de la guerra...
Una vida i una obra inieressants i fins ara mal interpretades
que Llanas s'encarrega de descabdellar en aquesta exccMent biografía.
Jordt Cornelia Dctrell

Del catalanisme
al nacionalisme
SFAÍPRE ÉS ÚTIL l'aportació -i gra-

tificant la lectLira- d'un nou esrudi sobre un per,sünatge de la
Renaixen^a gironina, joaquim
Botet i Sisó (18464917), perqué
ens permet d'escatir els ambíents,
les discussions polítiques i les confrontacions socials de tombant de
segle passat, tot seguint un til
biografíe que es dcscabdella a
Tentorn d'un pensament amb una
incidencia política i cultural
important: del catalanisme al
nacionalisme. Un problema del
passat, del prcsenr i del nostrc
futur immediat. Per .sort, els
autors -Ramón Albercb i Josep
Quer, arxivers i historiadors- no
ens presenten una trajectória lineRamón ALBERCl 11 ]üsi:p QUHR,
al i sense ombres de la personali]oaqum BomiSisó.
fat estudiada -i a priori ben conDel cata/tinisme di nacicmalisniL-.
ceptuada-, deslligada del seu conColumna, Barcelona, 1998,
text social. Sino que, a mesura
l92píiE.
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que ens hi apropcn mitj^n^ant les
noves investigacions, a la persona
i a l'época de Botet i Sisó, en descohrim tambe la complexitar.
D'una banda, progressivament,
podem aprofundir el pas o el
canvi d'uns refcrents ideológics i
culturáis d'una societat vinculada
a les classes mitjanes gironines
-quan giraven al voltant d'un
nacionalisme espanyol gens qüestionat- a la constatació d'un nou
panorama polftic en la darrera
década del segle passat, encara que
es traeres d'un sentiment molt
feble, estrictamem de minorics i
d'escás arrelament social. D'altra,
és evident que amb el nou llíbre
sobre la persona i i'obra variada
(política, periodística i histórica)
de Botet i Sisó ens permet
d'endinsar-nos en la complexitat
del biografiar i ens obliga a matisar

el grau d'alguns deis adjectius que
fins ara s'havien utilitzat per a
determinar i etiquetar rildustre
gironí: la seva adscripció católica,
romántica i integrista. I tot aixó,
sense que se'ns amaguin, pero, les
contradiccions própies d'un home
de cultura que, al mateix remps,
pertanyía a una determinada classe social, amb intcressos conservadors molt concrets. Aixó, pero, no
va ser un obstaclc perqué es manifestés un teóric defensor de! patrimoni historie i artístic, i difusor de
la historia supralocal. Un altrc
tema de gran actualitat.
Es ho, dones, que es vagín
publicant treballs monográfics que
expliquin un xic mes el nostre present i ens permetin pouar raons
per ai nostrc futur.
Ángel Jiménez
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