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E
l 20 d'octubre de 
1910.eldiari"LaVeu 
de Catalunya" Inse
ría, en lasevaedició 
del vespre, un edi
torial que va pro-

duir un cert impacte. Els prohoms 
de la Lllga. almenys, el llegien amb 
una indissimulada rialleta de satis
fácelo. Lerroux, aleshores la bestia 
mes negra del catalanlsme conser
vador, havia fet un miting a Barce
lona el día abans i redltorlal. amb el 
titol de L'evolució del senyor Ler
roux. pronosticava amb agudesa 
un lombant declsiu en la carrera 
política del líder del partit radical: el 
renunciament ais seus ideáis revo-
lucionaris. S'hi veia, sens dubte, la 
má mestra de Prat de la Riba, el 
qual, Tendemá. era felicitat efusiva-
ment pels seus partidaris. Tothom, 
pero, a excepció del mateix Prat i 
de Josep Morató, redactor en cap 
de '"La Veu". ignorava la veritat so
bre l'autoria d'aquell article. L'havia 
escrit un jove de 23 anys, Ilicenciat 
en Filosofía i redactor politic del 
diarl desdefe ia un parel lde mesos. 
Es deia Agustí Calvet. i hi havia 
entrat per una serie de circumstán-
ciestotalment a! marge d'una even
tual vocació periodística. El cap li 
anava pie de projectes molt mes 
ambiciosos; volia dedicar-se a la 
filosofía, a la recerca académica, i, 
per aixó. quan el senyor Prat li va 
proposar Tentrada al flamant Insti-
tut d'Estudis Catalans, va deixar el 
diari en sec. 
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Carnet de identidad expedido a 

favor de 7^. ^^¡^{^.^u. C¿<€v^ 

?porfer C^-^^^cíetJL^ de 

.a Vanguardia,e/7¿/¿ca.-A3 /3a^ 

Se ruega'Q todas ¡as ^uioridades 
y a sus agentes a quienes ex/¡iba 
este carne! que se sirvan faciUfarle 

el desempeño de su comeiido. 

Barcelona '^:^ M^^^'Vi^..de!9Q^ 
El Director i/c 1.A VANGUARDIA 

Carnet de "La Vanguardia", expedit i'any 1922, que acredita Calvet com a 
corresponsal a la conleréncia de Genova. D'aquelles cróniques en sortiria 
el volum "El ensueño de Europa". 

La irrupció de «Gaziel» 

S o m a r a a l a primavera de 1914. 
Calvet s'ha doctorat en Filosofia, 
pero ha fracassat en les oposicions 
a una cátedra universitaria. Ha aban-
donat rinstitut, on la retribució 11 
resultava del tot insuficient. Deso-
rientat, fa un pacte económic amb 
el seu pare i opta per tras!ladar-se a 
París. Per contribuir a la seva ma-
nutenció, ha convingut amb Pral de 
la Riba que enviará articles a "La 
Veu". Volent reservar, pero, el seu 
n o n per a empreses de mes enver
gadura, decideix acudir a l'ús d'un 
pseudónim. I aixi, el 30 de marp de 
1914, un article sobre Henri Berg-
son, aparegut al portaveu de la Lli-
ga, va f i rmal per primera vegada 
per Gaziel {"el nom que els comen-
taristes árabs, medievals, de Plato 
[...] donaven al famós daimon so-
cráttc"). Fins al final de juliol, a aquest 
article en segueixen nou mes \ en 
conjunt, alternen la literatura narra
tiva amb la d ivagado cultural i reve
len, tot i el caire inequivocament 
orsiá d'algun d'ells, l'esforg de Ga
ziel per posseir un estil propi. 

L'inici de la Guerra Gran, a l'a-
gost d'aquell any decisiu, estronca 
la serie. Com si pressentís la trans
cendencia d'aquella hora, Calvet 
no abandona la capital francesa 
fins al final de mes. Ja a Barcelona, 
Miquel deis Sants Oliver, aleshores 

codirector de "La Vanguardia", el 
requereix urgentment. Al seu diari, 
explica Oliver, li son imprescindi
bles informacions de primera má 
sobre la guerra a Franga; tots els 
corresponsals que hi ha enviat no 
han pogut passar de Perpinyá. Cal
vet, confús, li contesta que només 
pot oferir-li un carnet de notes inti
mes on ha apuntat les repercus-
sions de la guerra en la societat 
parisenca. Agitat, Oliver l'hi arra-
bassa literalment de les mans, hi 
passa els ulls ávidament i dictamina: 

LOSTPiiSVÍ:\SI)El!i\líi;f:L()SLS,ll. 

AÑO 1921 -PRIMER SHMESTRE 

LIBRE CIRCULACIÓN 

Rl DirecioT Ceneral 

"Ja en tinc prou: aixd és magnífic. 
És un deis test!monis mes vius que 
segurament quedaran d'aquesles 
hores terribles. Només cal posar-
ho en net —traient-ne tot el que 
sobra. Vagi a casa seva, vagi on 
vulgui, i escrigui tot aixó. en casle-
llá. dividint-ho en capitols o arti
cles. Li pagaré el que vosté demani. 
El primer article. me l'ha de portar 
avui mateix, abans de les sis de la 
tarda. Faci el que li dic: vosté és tot 
un periodista". 

Impressionat per aquella con-
tundent asseveracíó d'Oliver, Cal-

A 1) V ir. R T K N o 1 A K 

1 . ' E l l e bil lete el persciiini e ¡ottaiisfe-
ribie, y esií. concedirio bajo In cjtprríH CDJI" 
diciíJn (ir q u e la Cniíipnñiii no tckjiimde de 
nioKiinn clnae d« per in ic ias que puedan 
oranitiniirsc ni ]inrlndoi d d iiiiRmo. 

2.1 Pr cruiíidcrnr.T nulo si no lleva In 
fctagraí in y lirnin del Intecciddií, qu ien no 

, p o d r í iii!;riirse a ¡dcntificnr ,>ii peiJoiiHlidnd 
por mediii de la finiin o de in cédiiln ticrsnnnl. 

3." I J e l i c r á ser 
ptescnlfldi) cuanlna 
veces lo exijnn loi 
e m p l e a d o s ár. la 
Conipüñia y ¡ler í 
recoRídd y aiiiilndo 

. sí t e iiciiÍ2s<:e ] ror 
(lira p e r s o n a , niri 
pe i ju i t i o (ie exi([-rlc 
I na rcA^xirt-nliilirla-
dcfl a q u e hl l l i ief 
lugar . 

. t " 

EL INTERESADO, 

lAJi 

Carnet de premsa de 1921 a favor de Calvet per a la Iliure uiilització deis 
tramvies de Barcelona. 
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Gaziel en un oli de 
Joaquim Sunyer. 

vet. de moment, dubta. En primer 
I loe, nohapensat mai, ni en somnis, 
en l'ofici periodistic; en segon lloc. 
se sent moralment obligat amb "La 
Veu de Catalunya", i per aixó, abans 
de decidir-se. consulta el cas amb 
Prat de la Riba. Pero el líder de la 
Lliga, germanófi l convengut de la 
imminent derrota francesa, ama-
blement el deslliura de tot compro-
mis. "Aquella mateixa tarda" —re
cordará Calvet molts anys després— 
"escrivia el primer article de la serie 
que m'havia encomanat Oliver". I 
aixi sorgeix el Diario de un estu
diante en París, un deis éxits perio-
distics mes extraordinaris de tots 
e ls temps. "La Vanguardia" va mul
tiplicar les vendes i diversos diaris 
espanyols i americans van repro-
duir, amb permís o sense. aquelles 
celebrades cróniques ^. Amb el ma-
teix títol, no triguen a ser recollides 
en volum (1915)^, precedides per 

Revista de Gf roña 

un próleg entusiasta d'Oliver que. 
entre altres coses, deia: 

"Con dificultad se hallarla en los 
anales de la prensa española un 
éxito periodístico más rápido y bri
llante... [...] Con mis treinta años 
de experiencia profesional yo no 
puedo citar, porque no lo conozco, 
un caso semejante". 

Ates al ressó públ icobt ingut, no 
és difícil imaginar que Oliver fácil-
mentconvengGaziel perquétorni a 
París com a corresponsal de les 
potencies aliados. Per a Gaziel és 
l'oportunitat, llargament perse
guida, d'estabilitzar-se económica-
ment ' ' . Aixi, oblida els seus projec-
tes i ambicions anteriors i, amb un 
sou de tres-centes pessetes men-
suals ^, arriba a la capital francesa 
els primers desembre. Excepció 
feta de viatges esporádics per Eu
ropa i d'excursions al front, s'hl que
dará fins a comengament de 1918. 

Les seves cróniques de guerra, re-
portatges vivissims d'un observa
dor de taranná pacifista i irreducti-
blement francófil. passen deis tres 
centenars i es van recollint, en bona 
part, en volum —com a continuació 
del Diarío: Narraciones de tierras 
heroicas (1916), En las líneas de 
fuego (1917). De París a Monastir 
(1917) i El año de Verdún {1918). 

Consagració professional 
definitiva 

1918: Gaziel, instal.lat novament 
a Barcelona, esdevé redactor en 
cap de "La Vanguardia". Hi treballa 
emparat per Oliver, el qual es con-
verteix en el seu brag dret i el pre
para perqué el substitueixi. L'ocasió 
es presenta molt aviat; enmig de 
gravíssims conflictes socials a Bar
celona i d'una violenta topada amb 
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La p/apa de Sant Jaume de Barcelona després deis fets del 6 d'octubre de 
1934. que van frustrar la confíanQa amb qué Gaziel havia acolíH la 
República. 

Ramón Godo, Oliver mor el gener 
de 1920. Tot seguit, el propietari del 
rotatiu fa saber ais redactors el seu 
propósit: la direcció tripartita inte
grada per Ezequiel Boixet, Alfred 
Opisso i el desaparegut Oliver será 
substituida per una altra, quatripar-
tita, formada per Didac Priu, Ma
nuel Rodríguez Codolá. Josep Es-
cofet i Gaziel. Segons el seu testi-
moni personal, Gaziel d'entrada s'hi 
nega, pero comminat per Godo i 
pels altres tres designáis reconsi
dera la negativa. Quan al final hi 
accedelx ho fa, argumentará anys a 
venir, mogut per una combinado 
de motius personáis, professionals 
i, diguem-ne patriótics: 

"Ja era instal.lat a Barcelona, amb 
la muller i el primer fill. Ja hi havia 
retroba! les amistats i els aires que 
només es troben "'a casa". Ja til 
tenia un públic nombrosíssim, que 
m'estimava i em llegia amb una 
devoció de la qual jo matelx no em 
sabia avenir. Tot aixó era tan dolp i 
tan fortl I hi havia. amb la inexpe
riencia i i'audácia deis 30 anys, una 
veu secreta —segurament la de la 
Serp del Paradís— que em deia a 
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cau d'orella: "Ja hi ets, ara a "La 
Vanguardia", a dins d'aquesta for-
talesa gairebé impenetrable, que 
ningú, ni els mes forts, ni els mes 
valents, no han gosat apropar-s'hi. 
¿Per qué no proves, dones, de 
transformar-la, de fer-ne un gran 
diari d'esperitcátala, escriten Men
gua castellana?" ^, 

Immediatament, Gaziel es con-
verteix en el director de conflanpa 
de la casa. Redacta els editorials 
sobre els temes mes delicats i con-
f l i c t ius ( ia fequen 'h i vahaver.entre 
1920 i 19361} i es guanya un sólid i 
gradual prestigi com a columnista 
quasi setmanal. A la primavera de 
1922 emprén la seva iJItima aven
tura com a corresponsal assistint a 
la conferencia de Genova; les cró-
niques sobre aquell esdevenimenl 
es reuneixen, el matelx any. en vo-
lum: El ensueño de Europa. 

Una curiositat ¡I.limitada 

Com a articulista la seva curiosi
tat és ilJimitada. I com que manté 

una orgullosa independencia de cri-
teri, falcada amb l'adhesió creixent 
del públic lector, no triga a interve
nir en nombroses polémiques pe-
riodist iques' ' . A "La Publicitat" i a 
"La Veu de Catalunya", sobretot, es 
troben els seus contraopinants mes 
freqüents. Ben aviat, el calalanisme 
polític li fa el buit. i Gaziel és situat, 
malgré lui. en una posició marginal 
respecte a la majoria de la intel.lec-
tualitat catalana. Aquest fet. que ha 
produit no pocs malentesos en la 
interpretació del fenomen Gaziel, 
explica que, sovint. es cregués obl i -
gat a fer professions publiques de 
catalanitat i d'amor a la Mengua pro
pia ^. Ja en la vellesa, fent balan? 
del període, Gaziel es planyia viva-
ment de la incomprensió deis sec-
tors catalanistes per la seva tasca 
solitaria i imputava aquella hostil i-
tat a enveges i a passions polítiques: 

"Davant la suor freda que dona 
recordar només una experiencia 
semblant, poseu-vos la má al cor i 
digueu si hi ha aigú que pogués 
desitjar, i encara menys envejar. 
del 1919 al 1936. la direcció de "La 



Vanguardia"! Pero el fet és que a 
mi me l'envejaven, com si el meu 
turment no fos prou per a fer-la 
avorrible al qui en tingues mes 
ganes. I els qui m'escometien mes 
i amb bales enverinades eren ¡us-
tament els catalanistas entellonits, 
que atribulen la permanencia me-
va al cap d'aquell diari i els meus 
clams anuncianl a uns I a altres la 
tempesta que se'ns emportaria a 
tots. a la privilegiada situado 
—deien ells— que jo tenia dins la 
premsa espanyola i al meu sou de 
vedette. Quins miratges mes lal-
sos dona l'encegament politic" ^. 

Tot i aquests entrebancs, la seva 
audiencia cada día és mes amplia; 
Gaziel s'erigeix en el periodista mes 
llegil de Catalunya i en el mentor 
indiscutit de la burgesia. Una bur-
gesia, pero, que, ara i adés. no se 
salva de les seves crit iques, espe-
cialment quan, a partir del 1931, li 
retreu durament la seva inhibició 
davant el nou régim república, Al-
tres rotatius reclamen la col.iabora-
ció de Gaziel, el qual, així, eixampla 
l'ámbit de la seva influencia; du -
rant la dictadura de Primo de Rive-

Revista de Girona 

Acotacions 

1. Dos d'aquests articles, els mes literaris, van ser recollits, el 
1915, en el volum núm. 115 de la Lectura popular, col.lecció 
que, a Barcelona, dirigía Francesc Matheu. Tots ells van ser 
aplegats en llibres posteriors: Hores viaígeres (1926), Una vHa 
del Vuit-cents (1953) i Un estudiant a París i altres estudis 
(1963). 

2. Quan Gaziel va viatjar a Colombia, el 1937. va ser saludat 
peí propietari d'un rotatiu de Bogotá, "El Tiempo", en aquests 
termes: "\Caramba, Gaziel, cuánto me alegro de poder 
abrazarle en carne y hueso, ya que desde 1914 le estuve 
saqueando a usted impunemente}". Enllestida ja la publicació 
del Diario a les pagines de "La Vanguardia", i abans que 
aparegués en volum a Barcelona, en van sortir mes d'una 
dotzena d'edicions pirates a diverses repúbliques americanes. 
El nom de Gaziel hi va arribar a ser tan famós que, acabada la 
guerra, mes d'un individu, suplantant la personalitat del 
popular periodista, es guanyava la vida donant conferencies 
d'un pais a l'altre. 

3. En morir. Gaziel treballava en la versió catalana d'aquest 
volum, versió que, completada per Bartomeu Bardagí, va 
aparéixer el 1964 amb el títol de París, 1914. Diari d'un 
estudiant. 

4. Al marge de la peremptória necessitat d'una retribució 
suficient, Gaziel. anys després, atribuía també la seva decisió 
a altres factors: "Que jo hagués de ser periodista, mai, ni 
remotament, no m'havia passat peí magi. Pero era certament 
una perspectiva que m'enlluernava tornar a París i veure de 
prop els esdeveniments que feien trontollar Europa i tenlen 
espalmat el món... Vaig acabar acceptant a mans besades" 
{Historia de "La Vanguardia" (1884-1936). París. 1971. p. 21). 

5. En aquella meravella literaria que és VHomenot que Josep 
Pía va dedicar a Miró i Folguera (Obra completa. XI, 
Barcelona, 1969, p. 568), hi podem llegir aqüestes afirmacions: 
"...el costum que hi ha hagut en el periodisme d'aquest país 
en el meu temps amb els corresponsals a l'estranger ha estat 
la gratuTtat sistemática. Els primers que han comenpat a 
cobrar amb una certa puntualitat han estat els corresponsals 
de la darrera guerra. Es pot dir que Gaziel ha estat el primer 
que ha viscut d'aquest ofici. Abans hom donava un carnet al 
corresponsal i se li desitjava explicitament un bon viatge". 

6. Historia de "La Vanguardia", p. 100. Aquest Ilibre, edificant 
en mes d'un sentit. constitueix una just i f icado personal de la 
seva trajectória com a director, descriu les seves difíciis 
relacions amb els dos Godo amb qui va haver de tractar 
—Ramón i Caries— i detalla les fases de la formidable 
expansió del diari. Quan Gaziel va entrar-hi tirava de 60.000 a 
80.000 exemplars; quan. passat el 19 de juliol de 1936, l'en 
van treure, en tirava. amb una base de 100.000 subscriptors, 
de 200.000 a 250.000. El nombre de pagines també havia 
augmentat sense parar: de 8 a 64 —amb el complement de 
quatre a vuit mes d'i l . lustrado gráfica. En aquest inusitat 
creixement la figura de Ramón Godo hi va teñir un paper 
essencial. Sobre aquests aspectes es pot consultar, a part del 
testimoni de Gaziel. Josep Pía. El senyor Godo i "La 
Vanguardia" (1864-1931). (Obra completa. XXIX, Barcelona, 
1975), text que el prosista de Palafrugell va escriure a partir 
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Soldats de guarnido de 
Barcelona fent toe des de 
la plaQa de Sant Jaume. 
Desenganyat, Gaziel va fer 
servir el diari per tractar 
d'infondre calma a la 
poblado. 

ra escriu en un órgan periodístic tan 
influent com "El Sol" i a l'inici de la 
Segona República en un altre diari 
madrileny ("Ahora"). 

Director únic de "La Vanguardia" 

Totes aqüestes col.laboracions 
externes, i algunes altres de mes 
esporádiques, Gaziel les ha de sus-
pendre quan, el 1933, és nomenat 
director únic de "La Vanguardia". 
Aquesta decisió. presa per Ramón 
Godo poc abans de morir, trencava 
una práctica amb décades de vi
gencia al diari: la da la direcció múl
tiple i compart ida. És aler^horesque 
Gaziel hi pot incorporar, d'una ma
nera molt mes rápida i franca, algu
nes de les firmes catalanes mes 
prestigioses: Agustí Duran i San-
pere. Caries Soldevila, Josep Pijoan, 
Joaquim Folch i Torres, Alexandre 
Plana, Eugeni d'Ors (el qual retor-
nava, així, a la premsa del país}. A 
poc a poc, el director anava ven-
cent les reticéncies deis intel.lec-
tuals catalans a col.laborar a "La 
Vanguardia". No hi va haver temps, 
pero, d'avancar gaire mes. La mar-
xa deis esdeveniments va frustrant 
la confianqa expectativa amb qué 
Gaziel tiaviaacollit la república, iels 
fets del 6 d'octubre l'enfonsen defi-
nitivament. Desenganyat, compro-
vant que els seus advertiments re
sulten inútiis, tracta llavors d' infon
dre calma i serenitat davant la im-
minéncia d'una guerra civil que pro
nostica reiteradament Els daus. com 
diria Gaziel mateix, ja estaven llan-
gats. 

Manuel Llanas és professor d'lnslitut de BaiKillerat 
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de la in formado que el mateix Gaziel li va subministrar 
directament. 

7. Ja ha estat comentada la seva part ic ipado en el debat 
sobre la novel.la que va teñir lloc el 1925 (Alan Yates, Una 
generado sense novel.la?. Barcelona, 1975. pp. 180-183). 

8. Vegeu, per exemple. el próleg a Horas viatgeres (1926) i 
l'article Los amigos de la verdad ("La Vanguardia", 
24-VII-1925, p. 5), text del máxim interés on, a mes de 
descriure les raons de rail lament a qué se'l sotmet, es defensa 
de les acusacions d'anticatalanisme rebudes: "Se me quiere 
presentar como un detractor de la renaciente espiritualidad de 
Cataluña. Es absolutamente falso. No hay en toda mi vida ni 
en toda mi obra, que ya no son cortas, un solo acto ni una 
sola palabra contrarios al espíritu de mi tierra. Y en cambio, 
todos mis lectores recordarán innumerables páginas mías 
henchidas de catalanidad. He combatido a hombres, 
tendencias, egoísmo, intereses y vicios. Pero a Cataluña no la 
he combatido ni la combatiré jamás". 

9. Historia de "La Vanguardia", pp. 102-103. 


