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DIGITALS DE FOTOGRAFIES I DOCUMENTS 

1. 
 El jove Gaziel. [1914] 
 

 
                                             Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/5  
 
[Miquel dels Sants] Oliver tancà de sobte el quadern, fent sonar les seves cobertes 

xarolades, i em digué amb gran vehemència: 

--Ja en tinc prou: això és magnífic. És un dels testimonis més vius que segurament 

quedaran d’aquestes hores terribles. Només cal posar-ho en net – traient-ne tot el 

que sobra. Vagi a casa seva, vagi on vulgui, i escrigui tot això, en castellà, dividint-

ho en capítols o articles. Li pagaré el que vostè demani. El primer article me l’ha de 

portar avui mateix, abans de les sis de la tarda. Faci el que dic: vostè és tot un 

periodista. 
“Tots els camins duen a Roma”, din Obres completes. Obra catalana.  p. 732, §3 

Fons Agustí Calvet, “Gaziel”                                                                    4       



       
 
 
                                                   
2-7 
Trobada amb Narcís Oller a Puigcerdà.  
De camí a Tolosa de Llenguadoc,  Fulls 60-63 del Ms. 9210, autògraf. 1909? 
 

 
         2                                  Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel. Ms. 9210 full 60 recto 
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         3                                Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel. Ms. 9210 full 60 verso 
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           4                                    Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel. Ms. 9210 full 61 recto 
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          5                               Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel. Ms. 9210 full 61 verso 
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  6                            Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel. Ms. 9210 full 62 recto 
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 7                                 Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel. Ms. 9210 full 62 verso 
 
 

Text  incorporat, amb variants,  a  “Tots els camins duen a Roma”, dins Obres completes. 
Obra catalana. p. 638 
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8 
Retrat de 1924 
 

 
                  Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/6 [Renom]  

 
L’home, per tant és racional només en el sentit de ser l’únic animal completament 
dominat per la pròpia imaginació i que fa més cas del que somia i creu que del que 
veu i toca. Credo quia absurdum! ha estat sempre el lema característic de la 
Humanitat. I en aquest procés de la imaginació que el domina rau el secret de la 
seva estranya grandesa i, conjuntament, de la seva inguarible misèria. 
 
“Definició de l’home” dins Obres completes. Obra catalana. Meditacions del desert.  p. 1513 § 
1 
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9 
Retrat de Louise Bernard Larrey, senyora d’Agustí Calvet. 
 192?(Chalon –sur-Saône, 1895  - Madrid, 1947) 
 

  
Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/6 [El Siglo. Galeria fotográfica] 

 
 
Jo no tenia una finalitat concreta. Només la vaga finalitat de viure, d’anar vivint amb 
tu. No tenia pervindre perquè amb tu tot era present. Ara tot el meu pervindre s’ha 
condensat en l’aspiració de me rejoindre amb mi mateix , que ets tu. 
 

“Notes per a una elegia a Lluïsa”, dins Obres completes. Obra catalana.  p. 1556, § 5. 
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10 
Retrat de la biblioteca.1931-1932 
 

 
Bibllioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/7 [Gaspar Sagarra]  

[A rel de la requisa, a l’agost de 1936, de tota la biblioteca de Gaziel]   
Algú que coneixent l’existència dels meus llibres i el que valien –com a selecció 
pacient feta durant prop de mig segle, amb compres i tries constants, d’obres en 
català, castellà, francès, italià, alemany i anglès--, va posar en joc, per fer-se’ls 
seus, un truc revolucionari.  

 “Quina mena de gent som”, dins Obres completes. Obra catalana.  p. 1408, § 2. 
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11-13 
“Gaziel. Artículos I”  
de 31 de març de 1914 a 8 de gener de 1926 (numerats 1 a 681). 
Dos quaderns autògrafs llisten els articles de Gaziel i el diari que els va publicar 
entre 1914 i 1936.  

 
                                                                    Biblioteca de Catalunya Ms. 9212/1 foli 27                                                                         

12-13 
“Gaziel. Artículos II”: “, de 9 gener 1926 a 3 juliol 1936 (numerats de 682 a 940 

 
     12                                                              Biblioteca de Catalunya. Ms. 9212/2 foli 52 verso                                                                               
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13                                                                   Biblioteca de Catalunya. Ms. 9212/2 foli 53 
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14 
Retrat de 1934 

 
Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/7 [A. Ribé]  

 
      De manera que Sanxo, tan pràctic, tan materialista, tan sorneguer, no va veure, ni 
probablement veurà mai l’únic essencial: que ni don Quixot ni cap altre boig de cap mena, de 
tantes com m’hi ha al món no pot complir la seva absurda prometença. Per on venim a parar 
que el més ple d’astúcia i el més pràctic és aquí el cavaller guillat, que, tot i menysprear les 
baixes cobejances del seu escuder, se n’aprofita per a pescar-lo i dur-lo a la seva pròpia 
dèria. I el més fantàstic dels dos, el veritable boig és el vulgar materialista.  

“Quina mena de gent som”, dins Obres completes. Obra catalana.  p. 1437 
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15 
Lluisa Calvet i Bernard en pintura de Joaquim Sunyer. 1935 
 

 
                                               Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/7 
 
L’art de Sunyer, com la poesia de Maragall, és directe i transparent, sense a penes 
fórmula estètica ni una determinada filiació d’escola. És una pintura despullada de 
tesi i de transcendentalisme, tot al contrari d’una pintura intel·lectual, però 
intel·ligentìssima. 
 

“La pintura de Joaquim Sunyer”, dins Obres completes. Obra catalana. p. 1559 
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16 
El pintor Joaquim Sunyer i l’escriptor Gaziel 
 Barcelona, Avinguda Diagonal. Abril 1946 
 

 
                                                 Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/9 
 
Un dels millors amics que jo he tingut és el pintor Joaquim Sunyer. Poques 
vegades he sentit tant la mort d’algú, com vaig sentir la seva.  

“Quina mena de gent som”, dins Obres completes. Obra catalana.  p. 1446  
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 17-18 
Retrat de 1939 
Perfil. A París. 11 juliol 1939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons 
Gaziel 6/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
Semifrontal 

 
 
                       

Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/7 

 
Els escenaris de la nostra cultura i les 
seves viles sagrades, Atenes, Roma, 
Florència, Parìs, que ens omplen 
d’emoció quan els trepitgem com el 
pelegrì trepitja terra santa, no són res, 
quantitativament parlant, no compten 
per a res, econòmicament parlant, no 
fan por respectuosa a ningú, 
brutalment parlant, dins del món d’avui 
dia. Ës un fet molt greu, en un temps 
que tota la terra, desvetllada, brunzeix 
com un vesper i la gent ja està 
delerosa d’anar-se a córrer pr l’espai 
planetari, mentre que aquí baix només 
imperen, conduint imponents masses 
humanes, la tirania, la tècnica i la 
força. 
 

“El somni impossible” dins Obres 
completes. Obra catalana. L’home és tot.   

p. 1321, §1 
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19-24  
Dues fotografìes d’Olga Sacharoff 

 
 

Fotografies (19 i 23) en forma de targeta postal  amb 
imatge i text d’ Otho Lloyd, escrit en el dors (21 i 22) i 
i detalls amb les imatges dels remitents (20 i 24). La 
parella visqué a Barcelona i ella destacà com a 
pintora i el marit com a fotògraf.  
 
 
 
 
 
 
 
19 
Biblioteca de Catalunya. Fons Gaziel.  
Ms. 9232/1 capsa 10 /Sacharoff 
 

 
20. Detall del digital 19.    

Biblioteca de Catalunya Fons Gaziel. Ms. 9232/1 capsa 10 /Sacharoff 
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21. i 22. Dors de les targetes  reproduïdes a  19 i 23    
Biblioteca de Catalunya Fons Gaziel Ms. 9232/1 capsa 10 /Sacharoff 
 
 
 

Fons Agustí Calvet, “Gaziel”                                                                    21       



       
 
 
                                                   

 
23                                      Biblioteca de Catalunya Fons Gaziel. Ms. 9232/1 capsa 10 /Sacharoff 
 

 
Detall de la fotografia 23. 
Olga Sacharoff i Jeanne 
Alsina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Biblioteca de Catalunya 
Fons Gaziel. Ms. 9232/1 
capsa 10 /Sacharoff 
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25 
“Esboç d’un serpent”, 
 de Paul Valery,  traducció catalana de Gaziel. Inèdit. Madrid, 1948. Prototipus 
presentat a la censura que n’impossibilità la publicació. 
 
   

 

 
                                                                                         Biblioteca de Catalunya. Ms. 9226/4 p. 25 
 
 
 
 
 
[Sobre Paul Valery]  
Màgic de l’intel·lecte pur, que fou pensament i sensibilitat en fórmules de poesia 
exactes i abstruses, com les fórmules matemàtiques d’Einstein. 
 

“Tres definicions de Paul Valéry” dins Obres completes. Obra catalana, p. 1509 
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26  
Gaziel i la seva filla Lluisa  
Roma, a la font  de Trevi. 1956 
 

 
                                                  Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/9 
L’home que es passeja per Roma amb els nostres metres i quilòmetres habituals, amb els 
anys i els segles que ens serveixen correntment per a amidar la vida i la història s’hi sent 
desbordat per totes bandes i en una proporció esfereïdora, com el nàufrag perdut dins un 
oceà de temps, joguina d’onades compostes d’incomptables centúries, de dotzenes de 
races i pobles, de cultures antagòniques, d’esperits enemics, formant un aiguabarreig que 
mareja i se us emporta a fons.  
“La humanitat és un somni (Roma)” dins Obres completes. Obra catalana. p. 1339 
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27 
A casa de Pere Sacrest. 
Trobada d’amics.  Estiu 1958 De dreta a esquerra: Gaziel, Josep Maria Cruzet, 
Josep Pla, Pere Sacrest, Casimir,  Glòria i desconegut.  
 

                                              Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/9  
 
 
 
 [Sobre Josep Maria Cruzet] 
 
[...]  Cruzet era, en efecte, d’una mena excepcional a casa nostra, perquè tot i 
pensar i sentir, de llavis endins, amb una convicció de catalanitat irreductible, tenia 
la utilíssima, la difìcil virtut de fer sentir, de llavis enfora, la cançó més falaguera i 
adient a cada interlocutor – sobretot com més antípoda i perillós se li mostrava. 
Virtut suprema en les situacions d’inferioritat palesa. Ella la posseïa de naixença, 
com la tenen els diplomàtics autèntics.[...]  
 
Gaziel “Una flor que val per totes”, Biblioteca de Catalunya, . Ms. 9220/1, document 8, full 10, 
§3
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28 
Excursió al castell de Tona.  
23 abril 1961 
 

 
             Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/10 

Un altre grup d’amics: 
Drets, d’esquerra a dreta Miquel Coll i Alentorn, Joan Torrent i Fàbregas i Agustì 
Calvet. 
Asseguts, de darrera endavant, sra. Torrent, Josep Maria Casacuberta i senyora, 
Dolors Hostalrich. 1961 
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29 
Jurat del I premi Sant Jordi 
13 de desembre de 1960 a Barcelona, Hotel Colón. 
Drets, d'esquerra a dreta: Joan Petit i Montserrat, Joan Fuster, Josep Pla i Joan 
Pons i Marquès. 
Asseguts: Jordi Rubió i Balaguer, Agustí Calvet "Gaziel" i Ernest Martínez Ferrando 
 

 
                                       Biblioteca de Catalunya Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/10 [Foto Postius]  

Agustí Calvet formava part d’una generació molt important: la que se sol 
anomenar segons generació del’Institut d’Estudis. Aquest nucli humà, 
d’afinitats electives molt notòries, el deganat del qual ostentaria, si 
visqués, el poeta Guerau de Liost, potser el més gran d’aquest segle, i 
que ha tingut i té homes de la talla de Francesc Martorell, Ramon 
d’Abadal, Jordi Rubió, Ramon d’Alòs, Agustì Duran i Sanpere, Ferran 
Valls i Taberner, Pere Bosch i Gimpera, Josep Carner, Joaquim Folch i 
Torres ... fins a arribar als més joves, que foren Estanislau Duran 
Reynals i Agustí Calvet.  Aquesta generació ha fet moltes coses, ha 
treballat infatigablement pel país –infatigablement, amb gran seriositat i 
sense precedents en un llarguíssim espai de temps--, ha estat un grup 
que ha fet grans descobriments i ha portat a cap una gran feina, 
sistemàticament contrastada i sense cap caiguda en l’esperit adotzenat i 
provincial 

Josep Pla. Obra completa, vol. XVII,  Retrats de passaport. p. 569 
i, en castellà, “Agustín Calvet (Gaziel)” a Diario de Mallorca, 1 maig 1964 
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30-31 
Rafael Patxot i Jubert. 
Carta. 19 gener 1962.  
 

 
          30                                                                Biblioteca de Catalunya  Ms. 9232/1/Patxot 
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         31                                                                   Biblioteca de Catalunya  Ms. 9232/1/Patxot 
 
La guerra de 1936-1939 ha deixat Catalunya anorreada per una llarga estona. La 
més bona fornada d’homes, el millor planter vital que els catalans hem tingut en 
molts segles, s’ha perdut del tot. 

“Quina mena de gent som”, dins Obres completes. Obra catalana.  p. 1398. 
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32 
Retrat de Sant Feliu de Guíxols.  
 

 
  Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/10  

 
Ai, que n’ets de ben plantada, 

amorosa com un niu , 
tan dolça i tan encalmada, 

entre la boscúria alada 
i el sorral com un caliu: 
ai, ciutat de Sant Feliu, 
arran de la mar salada! 

 
Goigs de Sant Feliu. Biblioteca de Catalunya. Fons Agustí Calvet, Ms. 9222/3  
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33 
Josep Pla i Gaziel a Pals.  
1962  
 

 
                                                     Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/10   
 
 
 
[...] Era el que en el sistema de la cultura francesa en diuen un sage. Era, per altra 

part,  una persona que en cap moment s’evadì de la discreció més absoluta, de la 

prudència i de l’equanimitat més enraonada i tingué una tendència, vertaderament 

insòlita en aquest país de babaus i d’arrauxats, de presentar les seves passions, 

que tenia com tothom té, desencarnades de tota temperatura apassionada. Era un 

d’aquests catalans que, tot i tenir el gust de la comprensió molt cultivat, reaccionen 

a base del bon sentit permanentment i pensant en l’eficàcia fins a l’extrem que de 

vegades rompen els nervis d’esperits més brillants i més impremeditats, perquè són 

indesmuntables.  
          Josep Pla. “Agustí Calvet, ‘Gaziel’”, dins Obra completa, vol. XVII,  Retrats de passaport. 

p.769 §1. 
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34 
Capvespre vora el mar.  
12 agost 1963 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
                                          Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/10  

 
La mateixa platja de Sant Feliu, quan encara no ens l’havien esguerrada i malmesa 

amb el port, era un joiell linial, de tan bé com l’havia traçada durant segles i segles 

el bes fresc i fonedís de les onades. Era com una catifa de sorra esbandida per 

l’aigua, ni massa granada ni massa fina, estesa davant mateix de la vila i ben 

reclosa dins la ferradura dels pujols, que tanquen la menuda badia, entre les puntes 

de sant Elm i del Molí de les Forques. Feia una ratlla contínua i puríssima, graciosa, 

com la del llavi femení, tal com només sap marcar-la la mar, ajaçant-se mansament 

a les riberes sorrenques. 

“Sant Feliu de la Costa Brava”, dins Obres completes. Obra catalana. p. 360 
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35 
Retrat de senectut.  
1962 

 
                                                               Biblioteca de Catalunya. Unitat gràfica. Fons Gaziel 6/10 
 
L’home anònim d’avui, simple molècula d’una massa que cal fer obedient i 

compacta el tracten també amb la mateixa caritat, donant-li generosament els 

pensaments que haurà de pensar, els sentiments que haurà de sentir, els llibres 

que haurà de llegir, les noves que li hauran d’arribar, les excursions i viatges que 

haurà de fer, els jocs que l’hauran d’entusiasmar, les músiques que haurà 

d’escoltar i les imatges que haurà d’escollir. I el principi suprem és aquest: l’home 

és allò que el fan, com els càntirs són el que vol qui maneja l’argila. L’Estat es 

substitueix al Creador; aquest no ha de fer res més que aportar humilment la pasta; 

la forma i el contingut ja són cosa de l’altre. 

“Impromptu sobre la novel·la”, dins Obres completes. Obra catalana. p. 1632 
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