
MANUEL LLANAS

EL SENYOR GODO I ,,LA VANGUARDIA» (1864-1931):
HISTORIA D'UN <<HOMENOT» APOCRIF

1. Emmarcament necessari

En una anotaci6 de dietari del 1960, Josep Pla escrivia aixo que se-

gueix:

-En el moment culminant de la campanya popular contra "La Van-

guardia" del Galinsoga -campanya que fou admirablement dirigida

per Vicens i Vives i Benet- em sembla que s'havia de concentrar tot

I'esforc sobre un altre diari, per fer aquella campanya realment efi-

cac. I, com que el diari que em sembla mes catal'a era el "Correo",

vaig parlar-ne amb Ortinez. Manuel Ballve havia eliminat de la direc-

ci6 del diari Colomer, i els cotoners tenien la majoria. El paper ja no

pertanyia a la Comun16n Tradicionalista, sing a la Comun16n Tradi-

cionalista Algodonera.,,'

En efecte: tant Manuel Ortfnez com Manuel Ballve formaven part
d'un consorci d'industrials cotoners catalans que havia concebut la
compra i subseguent renovacio de -El Correo Catalan,, -que sempre
havia girat en 1'6rbita carlina- dins un ambicios projecte d'enforti-
ment de la seva influencia economica, social i, al capdavall, polftica.2
Tal vegada hi havia tambe, en I'adquisicio del diari, el desig natural d'a-
profitar la crisi que llavors travessava -La Vanguardia», trasbalsada, des
de 1'octubre del 1959, per l'afer Galinsoga. Era una oportunitat unica

1. Josep PLA, Notes per a Silvia, volum 26 de I'Obra completa (Barcelona, Ed. Des-
tino, 1974), ps. 169-170.

2. Manuel IBANEZ ESCOFET, que va viure en directe al diari aquest canvi en la pro-

pietat, s'hi refereix, per be que sense entrar en details, a La memoria es an gran cemen-
tiri (Barcelona, Ed. 62, 1990), esp. ps. 244-264.
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que, si mes no, Pla percebia clarament; aixf, 1'11 de gener del 1960, en

el pie de les mobilitzacions contra el rotatiu dels Godo, I'escriptor en-
capcalava una Carta a Ortfnez amb aquests termes:

«Sap que fa 48 hores que estic donant voltes a la possibilitat d'es-

criure al "Correu Catala"? No crec pas que I'afer de La Vanguardia

sigui una simple anecdota. Es un fenomen polfticament important

que convindria aprofitar en tots els aspectes, sobretot trencant el

monopoli de l'estupidesa burgesa i petit burgesa que God6 to i fens

per manera que Ia gent Ilegis altres papers. Jo no tine cap forca per

res, pero cregui que m'agradaria de tenir-ne per provocar aquest

desplacament -per petit que fos.,,'

Mes enlla de la col•laborac16 setmanal a aquell diari -que, a partir

d'aquell moment, mante al llarg de cinc anys-, Pla idea -i devia ser

aleshores, a principis de l'any 60, ates el testimoni de les cartes trans-

crites mes endavant- una maniobra personal destinada a «provocar

aquest desplacament», es a dir, a desacreditar -La Vanguardia» als ulls

dels seus lectors. Una maniobra que consistia a incloure, dins la seva

galeria d'«Homenots», un retrat de Ramon Godo de caracterfstiques

especials i uniques. Aixf, a diferencia de tots els altres, 1'«Homenot» de

Ramon Godo, ben (luny d'enaltir el personatge, s'orienta visiblement

a denigrar-lo -a ell i al seu hereu Caries - i, tot passant, a atacar el

pragmatisme acomodatici i mercantil del diari. Per aquest propostt,

es clar, 11 faltava la 1nformaci6 essencial, pero no pas la persona que la

hi podia proporcionar. Gaziel, que havia tornat a Catalunya el 1959,

ja jubilat, passava tres mesos Ilargs de cada estiu a la seva poblacio na-

tal, Sant Feliu de Gufxols, on Pla li escrivia i el visitava sovint. No

costa gaire d'imaginar-se la simpatia amb que Gaziel devia acollir la

proposta. De tota manera, si d'una banda estava disposat i interessat

a facilitar tot el que sabia al respecte, de 1'altra coneixia que ni la cau-

tela ni la prudencia no eren virtuts que adornessin el seu col•lega em-

pordanes; per aixo, va ronsejar tant de temps com va poder, fins que

3. Carta reproduida per Xavier FEBRES ajosep Pla: biografia de l'homenot ( Barcelona,

Plaza & Janes Ed., 1990), ps. 174-176.
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a la primavera del 1961, cedint finalment a la insistencia dels requeri-

ments, va entregar a Pla, en dues tongades, un plec de quartilles amb la

informacio sol•licitada.

II. Documents

Tot i les fervoroses recomanacions de discrecio que devia fer-li oral-

ment i per escrit, Gaziel noes va pas quedar tranquil. Ho avala el fet que,

el 28 d'abril d'aquell 1961, envia a Josep Maria Cruzet -igualment in-

quiet pel retrat en projecte- una nota' perque la fact arribar a Pla corn si

fos el mateix editor qui l'hagues redactada. Gaziel volia amagar de totes

passades la seva condicio d'informant exclusiu, i val a dir que els seus

consells al respecte van ser seguits per Pla al peu de la lletra:

-Per a major seguretat en la resposta que voste em demana, referent

al nostre amic Calvet, he aprofitat una visita d'aquest, per consul-

tar-lo. Ha estat molt content de saber que la informacio l'ha trobada

voste interessant, i diu que demani tota la suplementaria que neces-

siti, que ell Ii donara amb molt de gust. Esta absolutament d'acord

amb voste en que, essent rigurosament confidential, no se li deu

atribuir a ell; ni pensa que tampoc fora convenient atribuir-la a M. S.

Oliver, perque, a mes de no ser cert, desencadenaria de part de Ia fi-

Ila d'ell, que to molt mala jeia,s i de la mena de "masoneria" que for-

men els mallorquins, reactions tempestuoses i de gran incomoditat.

4. El text d'aquest escrit, aixi com el de les cartes exhurnades a continuacio, formen

part de I'arxiu personal de Gaziel. Mes concretament, procedeixen d'una carpeta que,

amb la indicacio de .<Correspondencia editorial", conte un centenar Ilarg de cartes

creuades entre Gaziel i diversos responsables de ]'editorial Selecta -en especial, Josep

Maria Cruzet- des del 1957 al 1964. En la transcripcio, he respectat escrupolosament

la llengua dels originals.

5. Gaziel aqui parlava per experiencia propia. Poe despres de publicar Tots els Ga-

mins duen a Roma , Joana Oliver es va despenjar a la revista , Destino " amb una carta al

director on I'acusava no pas menys que de difamar la memoria del seu pare. Un mes

despres, i a la mateixa revista, la germana de Gaziel s'afegia a la protesta de la filla d'Oli-
ver, si be per un motiu diferent i molt mes explicable. Gaziel va respondre a l'una i a

I'altra, i pel mateix conducte, dues setmanes despres (cf. -Destino" del 21-II, 21-III i

4-IV-1959).
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El nostre amic esta convencut que no es necessari atribuir a ningu
concretament el que voste explani, prque ho pot haver recollit molt
be en els cercles periodistics i penyes per voste frequentats, directa-
ment de boca de professionals de "La Vanguardia" mateixa i d'altres,
avui ja morts o totalment retirats. Tot es quest16, diu ell, de bona
ma, i que voste prou la to trencada en aquest ram i en molts d'altres.
Pensa anar a St. Feliu, per Ilarg temps, durant la segona quinzena de
Juny vinent. I Ilavors o abans, si a voste Ii conve, com diu que ja va
oferir-li, vol que revisin plegats el text, amb nomes la preocupacio
de donar-li la maxima exactitud possible en els fets reportats, ell I'a-
judara molt content de servir-lo.,,

A partir d'aquell moment, doncs, Pla devia comencar a planificar el

retrat, que enllestia segurament a finals de juny o primers de juliol. El

dia 7 d'aquest darrer mes, Cruzet, des de Barcelona, expressava a Ga-

ziel les seves temences sobre el text a desgrat de les garanties donades

per Pla:

-Em diu IPIal que ara treballa en la serie vuitena dels "Homenots", i

que fara passar a maquina ('original sobre God6 perque el vegem

voste i jo. Confidencialment, he de dir-li que aquest treball em fa

molta por i, com que segurament el veura voste primer que jo, si al

coneixer-lo es de la meva mateixa opinio, sapiga que estarfem d'a-

cord, si aconselles ajornar la seva publicaci6."

Nomes dos dies despres, de Sant Feliu estant -la correspondencia

viatjava aleshores amb una rapidesa avui impensable-, Gaziel responia

a aquest paragraf de la carta de Cruzet com excusant-se d'haver cedit a
la peticio de Pla i mirant de calmar I'esverament de l'editor:

"Ja sab voste com m'he resistit i he anat donant Ilargues, durant un

any i mig, al menys, a satisfer el desig del nostre amic sobres infor-

maci6 de "La Vanguardia". Es una materia explosiva per naturalesa, i

6. Ho confirma el fet que, a Ia pagina 308 de I'edicio de l'<.Homenon", Pla afirma que
escrivia aquelles rattles el mes de Juny.
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no tranquilitza pas gens, en efecte, que la manipuli un pirotecnic tan

meravellos i imprevisible com ell. Pero finalment no vaig tenir mes
remei que accedir als seus precs, orals i escrits, perque altrement ja

hauria estat senyal de poca amistat i de desconfianca. Veiam que en

sortira. De totes maneres, el que jo i voste, o voste i jo (que tan se
val l'ordre) haguem de Ilegir el text abans que es publiqui, penso que

es una bona garantia de que el nostre amic podra comptar, si cal,

amb uns consellers que nomes senten per ell una estimacio i una

amistat profundes.'

A finals de juliol, Cruzet havia rebut i Ilegit ja la copia mecanogra-
fiada de 1'«Homenot> anunciada per Pla; comunicant a Gaziel les seves
impressions, en carta del dia 29, el considerava absolutament impossi-
ble d'editar:

No se Si voste haura vist el nostre Pla, ni se si haura arribat ja a les
seves mans el seu treball sobre G., que suposo deu tenir intenci6 de
portar-li ell mateix personalment a Sant Feliu. Jo ja I'he pogut Ilegir,
i, parlant-11 amb tota sinceritat i reserva he de dir-li que en aquests
moments i circumstancies em sembla impublicable. Es un document
importantissim, que per la seva informaci6 -deguda a voste- i la
seva trascendencia en la vida del pals, un dia o altre s'ha de donar a
coneixer, pero ara, com passa amb altres originals valuosissims, s'ha
d'esperar el moment oportu que pugui veure la Hum.

Tot aixo li ho comunico reservadament, i em sembla que es mi-
Ilor que no ho digui a En Pla d'una manera massa directa -ja sap el
seu caracter- sobretot abans de que voste el llegeixi amb calma i pu-
gui emetre la seva opini6.>>

Mentrestant, Pla rondava per Suissa i Portugal; al seu return, que
devia ser a mitjan agost, es va presentar a Sant Feliu per veure Gaziel,
el qua] tot just s'havia comengat a mirar la copia mecanografiada en-
viada per Cruzet. En carta a aquest darrer del 25 d'agost, Ii feia saber la
seva opinio provisional sobre el text i, alhora, Ii reportava unes parau-
les tranquil•Iitzadores de Pla:

Enfeinat en altres coses, nomes he pogut passar-hi els ulls per so-
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bre. I m'ha fet I'efecte que es una reproduccio gairebe literal de les

notes que jo li vaig facilitar. Es una Ilastima, em sembla, que ell no

les hagi transformades amb el seu tipic i extraordinari talent. Hauria

quedat una cosa molt millor. Espero, pero, tenir Ileure de Ilegir len-

tament aqueix treball, amb tota I'atencio que cal, per fer-me'n una

idea perfecta.
Una cosa va anar de primera -i es, sobretot, per comunicar-la a

voste, yue li escric avui. Pla em digue que, sent el "Godo" una

bomba que petard molt tort (tal com ell vol deliberadament que

fassi), no la vol pas malgastar en salves, lino engegar-la en el mo-

ment oportti. Aquest sera, segons ell, quan ell del "Correo Catalan"

tinguin la maquinaria nova que han comprat i estiguin en conditions

de comen^ar seriosament I'ofensiva que es proposen. Aixo significa

que el nostre amic no pensa pas publicar de moment ayucix treball

[...].»

Dos dies despres, el 27 d'agost, Cruzet contestava a aquest punt de

la Carta anterior de Gaziel alternant escepticisme i desconfian^a i des-

tapant, al final, ell arguments esgrimits per Pla per fer public el seu

«Homenot»:

«^...] segueixo esceptic en quant a la eficacia que pugui tenir el "Co-

rreo" en combatre "La Vanguardia", a pesar de la nova maquinaria.

L'instrument es massa petit, li sobren precedents i li falta la enverga-

dura necessaria.

La primera impressio que voste ha tret, en Eullejar el "Godo", es

tambe la meva, i en el supost yue despres de polar-nos d':uord en la

revisio, es decidis tirar-ne endavant la publicacio, encara falta veure

com es sortejaria I'escull de la censura. Pero el principal es que la

cosa no es inmediata, i en el que si tint un veritable interes es en co-

neixer la seva opinio mes a fons, quan conegui totalment el contin-

gut del dit original. EI que si em diu en Pla en la seva darrera Carta, es

que no to el menor inconvenient en que el vegi En Josep Ma. Trial

de Bes, si be encara es prematur, puix per part nostra seguirem por-

tant I'assumpte amb la cautela que precisa, i si s'esbomba, no n'hau-

rem pas tingut la culpa. D'altra Banda, poder destruir un mite

enorme, iniciar el restabliment de la veritat ptiblica i contribuir al re-

dre^ament de la premsa, son uns objectius magnifies, pero no sc si

possibles, ni a les nostres mans, en ell temps yue correm.»
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Tot seguit, el 29 d'agost, Gaziel donava el seu veredicte final sobre

I'-Homenot>> plania:

«Be: he llegit el "Godo", amb tot deteniment, i no puc pas rectificar

la meva impressio primera, que vaig dir-li a voste a la meva carta del

25 passat, que li confirmo. El treball reprodueix, fins textualment, la

informacio que Pla va demanar-me. Es poqufssim el que ell hi ha

afegit; i ensems es una gran Ilastima, perque la seva aportacio perso-

nal hi manca essencialment. A mes: la informacio esmentada, que

fou donada en dos cops, calia, naturalment, que fos comprovada,

paida i assimilada. Coro que esta ara abocada tal com va rajar, en

brut, el treball es difus i ple de redites. En fi: em sab greu que Pla no

n'hagi tret, valorant-lo amb la propia visio, el profit que podia.

Tal com es, pero, constitueix un -paper,,, com Pla en diu, sensa-

cional. Si ell voles fer-hi els petits retocs i la reordenacio que jo

penso aconsellar-11 amb tota amistat i Ileialtat, penso que podria ser

un document memorable.-

L'endema mateix, 30 d'agost -la facundia epistolar el va distingir

sempre-, Gaziel tornava a escriure a Cruzet amb el proposit de deixar

perfectament assentada, amb el seu cartesianisme caracterfstic, la si-

tuacio del terra en aquell moment:

-Estero, com de costurn , perfectament d'acord : el "Godo" de Pla no

es pot pas publicar, ara com ara , ni -al meu lleial entendre - tan mal

girbat . Sortosament, el mateix Pla esta d ' acord amb nosaltres sobres

el primer punt , que es 1'essencial . I respecte del segon , tot i el rise

que evidentment la cosa representa , jo provare de convencer Pla que

refassi el seu treball - presentant - li per endavant refet en progecte.

Va molt be igualment , que Pla accepti la consulta a Trias de Bes,

si voste tries endavant la judica oportuna. Sera un al•liat nostre mes.

Per cert ( m'havia oblidat de dir - li a voste), que Pla em feu saber que,

abans que a ningu altre , el seu "Godo" el sotmete at malaguanyat

Ballbe, el jurista mort tragicament fa poc, ' perque li digues si conte-

7. Manuel Ballve -Gaziel ortografia malament el cognorn- es va ofegar al mar, tal

corn ho explica Josep Pla a Notes per a Silvia, ps. 203-204.
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nia materia o expressions que els Godo poguessin considerar delic-

tives. I Balibe -m'assegura Pla- Ii respongue que no hi havia abso-
lutament res d'ordre penable.

Ja sab voste com penso jo sobres qualsevol intent d'enfrontar-se

amb "La Vanguardia". Tambe coneix el concepte que em mereix

!'intent concret, en progecte, amb el qua] el nostre arnic sembla tan

il•lusionat. I es justament partint d'aquest criteri meu, que jo soc re-

soltament partidari de no fer res a la babala ni fora de temps -tot i

seguint creient, no solament que es tracta de quelcom d'essencial

per la nostra terra, sing tambe que ho es en tai manera, que a]gi ho

portara fatalment a la practica. I si ho fa be, ho encertara de pie, en

tots sentits, 1'espiritual i ]'economic.,

Per acabar la relacio, a estones segurament feixuga, dels fets, cal

transcriure part de la carta que, el 2 de setembre, Gaziel, en complici-

tat amb Cruzet, envia a Pla, al qual els dos primers havien acordat no

esmentar-li la necessitat de refer l'« Homenot»:

,,Estimat i bon amic Pla: Cruzet m'envia el vostre «Godo», i ara

acabo de Ilegir-lo.
Realment, com vos m'havieu deixat entendre, es un brulot incen-

diari contra "La Vanguardia", actualment fondejada en aigues pesti-

lencials.

Tindra, lens dubte, una extraordinaria ressonancia, i pot tenir

tambe consequencies incalculables. Tot dependra, al meu entendre,

del moment que I'explosiu sigui llen4at i de la traca amb que la cosa

es faci.
Estic, doncs, plenament d'acord amb vos, en que no cal gas-

tar-!o, ara com ara, en pures salves. Val mes reservar-lo per a I'avi-

nentesa justa -que un dia o altre vindra fatalment.,'

Sens dubte, I'avinentesa es va fer esperar molt mes que no podien

sospitar els tres protagonistes d'aquesta historia. L'«Homenot» de Ra-

mon Godo, que finalment no es va publicar a l'editorial Selecta, no

apareixia sing al volum 29 de l'obra completa de ]'editorial Destino,

l'octubre de 1975, quan les circumstancies que havien induit Pla a con-

fegir-lo havien variat absolutament 1 Cruzet 1 Gaziel feia mes d'una de-
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cada que havien mort. D'altra banda, la transcendencia de les novetats

de la tardor d'aquell any devia contribuir de forma decisiva a diluir la

incidencia publica del retrat, que, aixo si, i comprensiblement, va mo-

lestar molt Caries Godo."

III. El text de l'«Homenot»

De les cartes reproduides a 1'apartat anterior se'n despren inequi-

vocament que la primera redaccio del text transcrivia, gairebe fil per

randa, la informacio escrita proporcionada per Gaziel. Ara: la versio

publicada reprodueix aquesta primera? No la va refer ni el mateix Pla

ni Gaziel, que s'havia ofert reiteradament a Cruzet per dur-ho a

terme? Crec honestament que no, pero tractare de justificar el meu

punt de vista en les rattles que segueixen.

Com en molts d'altres, ('«Homenot» de Ramon Godo s'estructura

en sequencies o unitats narratives d'extensio irregular que, separades

tipograficament per espais en blanc, se centren en aspectes diferents

del biografiat. En el nostre cas, sumen un total de 10, precedides d'un

portic -on Pla, seguint les recomanacions de Gaziel, camufla el seu

informant- i seguides d'un epileg, que insisteix en el neutralisme pos-

sibilista i apatrida de -La Vanguardia<. Segons la seva carta a Cruzet

del 29 d'agost, Gaziel havia facilitat a Pla la informacio sobre el diari

<<en dos cops,,, i com que Pla no s'havia pres ni la molestia d'acoblar-la

i ordenar-la el retrat resultava «difus 1 pie de redites'>. L'examen atent

del text no fa sing confirmar aquest diagnostic de Gaziel. De fet, i

prescindint del portic i de I'epileg -seccions que, altrament, traeixen

1'estil plania-, les sis primeres sequencies -que ocupen aproximada-

ment la meitat de I'extensio total i que acaben a la pagina 299 del vo-

lum que recull l'«Homenot»- segueixen un ordre tematic 1 cronologic

perfecte i constitueixen probablement el croquis o 1'esquelet del que

havia de ser el conjunt del text d'acord amb la idea de Gaziel. Aixi, les

8. Cf. 1'entrevista de Vicent Sanchis a Javier Godo a «Setze,,, num. 1 (18-IV-1988),

p. 6.
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cinc primeres es tanquen el 1920 i ressegueixen esquematicament la

historia de la famflia Godo, els orfgens del diari i ]a triple rao del seu

exit, mentre que la sisena s'inicia amb la mort de M. dels S. Oliver i se

cenyeix als quatre directors que el van substituir fins que, amb el

temps, Ramon Godo es va decidir a optar per la direccio tinica en la

persona de Gaziel. No es fa dificil considerar, doncs, aquestes sis pri-

meres sequencies com la primera part de la informacio rebuda per Pla;

mes que mes perque la setena -que retrocedeix en el temps i tracta un

terra, els conflictes i topades d'Oliver amb Ramon Godo i el caracter

atrabiliari i autoritari d'aquest, ja tocat a la cinquena sequencia- co-

menca amb una estranya i maldestra justificacio d'aquesta giragonsa

desconcertant:

aI ara que hem arribat a I'ultim periode de gestio del senyor Ramon
Godo, no podrfem continuar elaborant aquest retrat sense fer unes
referencies a les relacions que tingue amb Miquel dels Sants Oliver."

Aquesta sequencia setena, junt amb les tres seguents, doncs, de-

vien formar part de la segona tramesa de Gaziel, amb la qual calia om-

plir els buits d'informacio de I'esquema dibuixat a les sis primeres.

Aixf, la vuitena, centrada en el periode 1920-1936, detalla la renovacio

tecnica i humana del diari; la novena, l'actuacio de Caries Godo entre

1931 i 1936; i la desena i darrera recapitula les etapes de la historia de

La Vanguardia», repetint moltes notfcies aparegudes a les sis primeres

sequencies i incorporant una dissertacio -absolutament despla4ada-

sobre les relacions polftiques entre Antoni Maura i Cambo."

Per fortuna, al mateix arxiu on s'han conservat les cartes transcri-

tes mes amunt hi figura una copia mecanografiada de I'>>Homenot>>

que ens ocupa; el seu comentari em permetra ara arrodonir I'analisi

precedent de la versio impresa. Es tracta de 28 fulls holandesos encap-

calats per I'anotacio manuscrita «Gaziel», fet que autoritza sens dubte

9. Aquestes idees sobre la indecisio de Cambo a prendre el relleu de Maura, Gaziel

les exposa en diferents passatges de Ia seva obra. Cf., per exemple, Meditations en el de-

sert (1946-1953) (Paris, Editions Catalanes de Paris, 1974), ps. 74-75.
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a concloure que es la copia que Cruzet li havia fet arribar perque hi do-

nes la seva opinio. El mes destacable es que conte alguns afegits i cor-

rections escrits de la ma de Gaziel i de Pla; els de Gaziel -mitja dotze-

na- rectifiquen errors d'informacio o de transcripcio de noms i

alguna vegada proposen variants estilistiques, mentre que els de Pla

-tres en total- es limiten a completar o a retocar frases. L'acarament

dels dos textos -el mecanografiat 1 el publicat- revela que son 1&n-

tics en un 95 %; prenent corn a base el segon, les uniques diferencies

radiquen en la supress16 o escurcament d'alguna frase i en la revisio

linguistica del text.'° No s'hi incorporen, per tant, les esmenes manus-

crites de Gaziel i Pla, de manera que l'«Homenot' publicat presenta

errades i constructions sintactiques deficients que algun dia caldra co-

rregir." A la vista de tot aixo, sembla evident que aquests fulls meca-

nografiats de I'arxiu Gaziel revisen pero no refan el retrat plania, que,

al seu torn, no feia sing transcriure una informacio manllevada. Trans-

correguts quinze anys des d'aquell episodi, la versio de I'<Homenot»

publicada a l'editorial Destino va haver de reproduir per forca una altra

copia de ('original, una copia on no figurava cap mena de correccio.

10. Una revisio linguistica -ortografica, lexica i sintactica- forca exhaustiva que,

aixi i tot, passa per alt alguns nyaps de certa consideracio. Mes enlla de l'anecdota, crec

que aquest fet posa en quarantena la intervencio real de Bartomeu Bardagi en la correc-

cio normativa de tots els textos planians. Perque resulta incomprensible que a un cor-

rector expert i competent com ell se li escapin, per exemple, expressions tan absurdes

com -tot arroncant-se [sic] les espatlles» (p. 286) i <mavegant de conserva amb el pais>'

(p. 296), o mots impropis o espuris corn a '<ni "La Vanguardia" ni el seu amo contaren

mai per res» (p. 291) i a <<secretari i presumpte hereder de la direcci6» (p. 297). Estic se-

gur que qualsevol lector de Pla convindra amb nil que aquest no es pas, ni de bon tros,

un cas aillat en I'obra completa publicada per 1'editorial Destino. Altrament, tot plegat

fa sentir mes aguda la necessitat de poder accedir als originals manuscrits de Pla; fins

que no arribi aquest moment, no se'n pot emprendre cap estudi linguistic fiable.

11. Entre les errades corregides per Gaziel, aquestes son les mes notories: Lerroux

no va ser enviat a Barcelona per Romanones (p. 291), sing per Segismundo Moret; el

cognom d'un dels quatre directors de -La Vanguardia» amb posterioritat al 1920 no es

Prim (ps. 297-299), sing Priu; i la invenci6 del rotogravat es deu a un enginyer de

Plauen, no pas de Planen (p. 305). N'hi ha mes, pero, que ningu no va detectar. A la pa-

gina 288 n'apareix una de divertida: ,el sainet del senyor Comas i Masferrer,, no es tal

sainet, que no to cap sentit, sing casinet.
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IV. Conclusions

1) Despres de reiterades peticions, el 1961 Pla obte de Gaziel un
text sobre ,La Vanguardia>> que, a penes retocat, transforma en el re-
trat de Ramon Godo, un «Homenot» insolit dins la serie que concep
com una contribucio a I'operacio de desbancar 1'hegemonia d'aquell
diari en benefici d'-El Correo Catalan-, adquirit un any abans per un
grup d'industrials cotoners.

2) L'« Homenot>>, finalment, no es publica a l'obra completa de 1'e-
ditorial Selecta, sing al volum 29 de la de 1'editorial Destino, el 1975, i
la seva aparicio, en un context del tot diferent, no assoleix pas, ni de
bon tros, el desitjat resso que quinze anys abans se'n podia haver espe-
rat. Al marge de l'omnipresencia d'una censura infatigable, una altra
rao que explica que no es publiques en el moment inicialment previst
es el terror -expressat per Gaziel i, sobretot, per Cruzet- a les repre-
salies de <<La Vanguard'

d'uns mitjans periodistics, tecnics i economics que la convertien en un
poderos grup de pressio que, per cert, tard o d'hora s'haura d'estudiar.
Al respecte, cal consignar la severa reprensio de Cartes Godo a ('editor
Josep Verges quan, als inicis del 1959, la revista <<Destino>> -impresa
als tallers de -La Vanguardia»- va saludar ('aparicio de Tots els camins
duen a Roma.

3) Ja fos perque no el satisfeia la forma com s'havia resolt ('«Ho-
menot», ja perque va advertir que la seva publicacio s'ajornava sine die,
o per les dues causes alhora, devia ser en aquell moment -1961- o
poc despres que Gaziel va tenir la idea d'escriure la seva historia de <La

Vanguardia», la qual, apareguda postumament a Paris el 1971, conte la
totalitat de la informacio proporcionada a Pla, en ocasions ampliada i,
aixo si, revestida d'una estructura atentament planificada.
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