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Jaume Gascón, 
el pescallunes il*lustrat 

Text: Xevi Planas 

Fotos: Josep María Oliveras 

Periodista, traductor jurat i lióme de mon que ha trencat el pronós-

tic del metge del seu poblé que el condemnava a un destf trágic, 

Jaume Gascón és un pescallunes il-lustrac. Nascut fa 92 anys a Sant 

Feliu de Pallerols, Jaume Gascón va viure de prop a Berlín l'apogeu 

del nazisme i ha tingut l'oportunitat de tractar algunes de les grans 

personalitats catalanes d'aquest segle, com Francesc Maciá, Josep 

Pía i Eugeni Xammar. 

ens va cobrar la visita. Vam turnar cap a 
casa i peí camt la meva mare es va enso-
pegar. jo vaig caure com una pilota i 
vaig tornar en mi. Vaig arribar a casa 
ressuscitat. La caixa havia costat tres 
pessetes, pero la van vendré aquella ma-
teixa nit a meitat de preu a un veí al 
qual se li havia mort e! fill de debo. 
Aquesta va ser la primera vegada que em 
vaig morir. Tenia tres o quacre mesos. 

— i la segoiia? 
— El 1918, hi va haver una passa de 

grip terrible, que va matar moka gent. Jo 
també vaig patir-la. No parava de treure 
sang. Cada vegada estava mes greu. Un 
parent que havia acabat feia poc la carre
ra de metge em va receptar diversos 
medicaments, pero jo no reaccionava. Al 
final, ja no sabia que mes recomanar-me 
i em va posar a les mans un exemplar de 
Don Jaume el Conquistador. L'anavem lle-
gint i ens féiem uns farts de riure que les 
parets tremolaven. De seguida em vaig 
recuperar. En Pitarra em va salvar i per 
aixü em vaig llegir totes les seves obres. 

— Encara va tornar a néixer alguna 
altra vegada^ 

Sí, un parell de vegades mes. Un 
dia jo estava dormint a casa d'un parent 
de les Planes i es \'a calar fnc a la casa. Ja 

iiien que vosté ha 
tingut set vides, 

com ekgais... 
— Set o vuit... 

Qiian jo era petit, em 
vaig morir. Hi va haver 

una passa a Sant Feliu de 
Pallerols i va morir molta 

mainada. El metge del poblé va visitar
me i va dir que jo era mort. La mare es 
va posar a plorar i el pare va anar a en-
carregar la caixa per enterrar-me. Una 
veina que em va veure no les tenia 
totes que jo fos mort i va insistir ais 
meus pares perqué em portessin al 
metge de les Planes. M'hi van "dur a 
coll per un camí de cabres. El metge de 
les Planes va creure que si el metge de 
Sant Feliu assegurava que jo era mort 
volia dir que no hi havia res a fer No 
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Jaume Gascón i Roda va néi-
xer a Sant Feliu de Pallerols (la 
Garrotxa) el 30 de desembre del 
1904. Va cursar estudis elemen
táis al seu pohle natal, a Olot i a 
Vic. A Alemanya, es va diplomar 
en Uengua alemanya a la Univer' 
sitat de Berlín, on va viure del 
1935 al 1937, després d'haver 
estat uns anys a París i haver 
viatjat també a Anglaterra. 

Instal-lat definitivament a 
Girona el 1940, va dur a terme 
una intensa activitat com a tra
ductor i professor d'alemany, 
francés i anglés. Entre altres 
alumnes, va teñir com a deixeble 
Cru2 Martínez Esteruelas, que va 
treballar d'advocat de l'Estat a la 
delegado d'Hisenda de Girona 
abans de ser ministre franquista. 

A la meitat de la década deis 
50, Jaume Gascón va comentar a 
traduir de l'alemany Ilibres que es 
van publicar a l'editorial Destino, 
per a la qual va traduir a l'espa-
nyol Energía liberada (d'Anton 
Zischka), Eí misterio de los hiútas 
(de C.W. Ccram), Pirámides, es
finges •y faraones (de Kurt Lange), 
Los dioses de la Prehisuyria (de Jo-
hannes Maringer), La kycnda de 
los dioses blancos (de Fierre Ho-
noré), El primer americano (de 
C.W. Ceram), Los fenicios (de 
Gerbard Herra) i El libro de la 
Edad cíe Piedra, de Fierre Honoré. 

ens estávem asfixiant, pero per sort una 
dona del poblé se'n va adonar i ens va 
salvar. L'última vegada que vaig tomar 
a néixer va ser quan em va detenir la 
Gestapo a Alemanya. jo ja em temia el 
pirjor, perqué em van fer creure que em 
durien a Espanya i que m'afusellarien. 
Finalment, dos falangistes espanyols 
em van dur a la presó de la Corunya, 
on vaig estar tancat dos anys i mig, 
pero vaig salvar la pell. 

— ¿Va viure una infantesa felig? 
— No em puc queixar. No vaig co

mentar a enraonar i a caminar fins 
prácticament ais quatre anys. El metge 
al qual vaig fer quedar malament quan 
vaig ressuscitar em va tornar a visitar 
quan jo tenia quatre anys. Va avisar ais 
meus pares que jo no seria mut, pero 
que no parlaría mai com l'altra gent. Va 
acabar tenint rao: al meu poblé ningú 
no parlava l'alemany, l'anglés i el 
francés com jo. També els va pronosti
car que no no caminaría mai gaire bé i 
que, en tot cas, no aniria gaire Uuny. He 
estat arreu del món: de Rússia a l'Africa 
del Sud, d'Europa a Asia... Tenint en 
compte el futur que m'havia dibuixat el 
metge, dones, no em puc queixar. 

— Fíns quan va viure a Sam Feliu de 
Pallerols! 

— Fins ais set anys. El pare era fer-
roviari. Treballava per a la companyia 
del tren d'Olot, que de fet quan jo vaig 
néixer encata no atríbava a Olot, sino 
que acabava el seu trajéete a Sant 
Feliu. Posteriorment, ja va arribar a 
Olot i el meu pare va haver de traslla-
dar-s'hi a treballar. Vam anar a viure a 

44 
Quan era petit, 

hi va haver una passa 
a Sant Feliu de Pallerols 

i el metge del poblé 
va dir 

que jo era mort. 

ff 
Olor quan jo tenia set anys. A Sant 
Feliu, no hi havia electricitat a casa. Ais 
carrers, no hi havia ningú de nit, petqué 
a cada racó s'hi amagava una bruixa. 
Com que no teníem diners, la mainada 
anávem a robar fruita ais camps, encara 
que les pageses ens disparaven tirs de sal. 
Cada any una meva tia em donava deu 
céntims per la festa major i aixó ja era 
una fortuna. Al coMegi, els Ilibres eren 
en castellá i no entenia absolutament 
res del que deien, tot i que me'ls aprenia 
de memoria. Només ens ensenyaven la 
historia de Castellá i Lleó, com si aquí 
no en tinguéssim, de castells i lleons. 

— Era moíi trapella de petii! 
— Tota la mainada ho étem, de tra-

pelíes. No teníem jocs i havíem d'entre-
tenir-nos com podíem. Quan vivíem a 
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Olot, jo anava a coMegi ais Escolapis. 
Com que hi feia d'escolá, em pagaven 
dues pessetes i mitja al mes i d'aquesta 
manera la matrícula em sortia mes bara
ta. Amh un amic, em van enganxar 
menjant hosties i ens van expulsar. 

— No va anibar a esiudiíir cap carrera? 
— No. Després de passar pels Esco

lapis d'Olot, vaig estar un temps amb els 
Maristes de Vic. Ais setze anys, vaig co
mentar a treballar al despatx de Barcelo
na del meu cosí metge que em va salvar 
la vida llegint-me Pitarra. Quan vaig en
trar en quinta, em van declarar inútil 
temporal, perqué el cor no em funciona-
va prou bé. Vaig aprofitar-ho per anar-
me'n a fer la verema a prop de Lió, on 
també vaig estar un any treballant de 
mosso en una botiga de iiegums. Llavors 

(4 
A ['escola 

només ens ensenyaven 
la historia de Castella i Lleó, 

com si aquí 
no en tinguéssim, 
de castells i Ueons. 

9f 

em van fer una altra revisíó médica i ja 
em van trobar bé del cor. Em va tocar 
embarcar-me cap a Ceuta, on vaig estar 
molt bé, ja que vaig teñir la sort que grá-
cies al metge militar em van cractar 
d'una manera privilegiada, perqué jo li 
traduía les cartes que li enviava una 
amiga francesa. Em van fer una altra re-
visió mes tard i em van tornar a donar 
per inútil. Vaig poder tornar a casa. Pero 
només hi vaig estar quinze dies, perqué 
vaig decidir anar-me'n a París. Era el 
1928. Vaig entrar a treballar en un banc 
de l'avinguda de l'Opera. 

— A París va comengar a escn'ure a ¡a 
premsa barcclonina? 

— Quan vivia a Olot, coMaborava 
en diferents publicacions, com El deber, 
La Revista d'Oloi i una que vam fundar 
que es deia Espiáis Uteraris. La vam crear 
seguint la iniciativa de Josep Maria 
Folch i Torres, que llavors organttzava 
grups de joves que cada setmana tenien 
l'obligació de fer un acte d'amor a Déu i 
un acte d'amor a la patria. A Barcelona, 
vaig comentar a escriure contes per a 
Patu/er, L'Esquetlla de la Tonatxa, Borínoí 
i altres revistes. Estant a París, pero, vaig 
fer de corresponsal del setmanari L'Opi-
nió, del qual vaig ser un deis fundadors. 
A París, a través d'en Met MiravitUes, 
vaig entrar en contacte amb la colonia 
catalana de la ciutat, que va fundar ¡a 
Casa de Catalunya, de la qual em van 
fer membre de la junta. Un dia m'hi van 
presentar l'Adi Enberg dient-me que era 
l'esposa d'en Josep Pía, sense que ella ho 
desmentís. A París, vaig teñir molta re-

Per a Edicions 62, recomanat peí 
seu amic Jordi Carbonell, va tra-
duir al cátala El coneixemem del 
món físic, de Max Planck. 

Periodista autodidacte, ha 
coMaborat a L'Opíníó, La Publici-
tat, La Rambla, Destino, Paiufei, 
VEsqueúla de la Tonatxa, Preséíi-
cia i Díarí de Girona, entre altres 
publicacions. Per encárrec del di
rector del Centre d'Historia Con-
temporánia de Catalunya, Josep 
Benet, ha redactar el Ilibre 
Memóríes d'un periodista cátala, 
que es manté inédit. 

Tot i que només hi va parlar 
quatre o cinc vegades, Josep Pía, 
que el cita en un deis seus Ilibres 
(com també ho va fer Eugeni 
Xammar en les seves memories), 
sentía un gran afecte per Jaume 
Gascón. Li va regalar les seva 
obra completa, amb una dedicato
ria que diu: «Al meu amic Gas
cón, una de les persones más cul-
tivades que he conegut, amic re
cordar —de l'época de Berlín—, 
amb el mes gran afecte i agraí-
ment.» Fia i Gascón, pero, mal 
no van coincidir a Berlín. 

Segons l'editor Josep Vergés, 
Jaume Gascón era una de les per
sones de Catalunya que Josep Pía 
mes estimava. «Li devia caure en 
gracia. Val mes caure en gracia 
que d'un cinqué pis. Va bé 
viure!», comenta Jaume Gascón. 
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4é 
A París 

vaig convidar a sopar 
Ramón Franco, 

que hi acabava d'arribar 
sense ni un duro. 

•fe-̂ '̂ .̂'-., 

9f 
lacio amb els catalans que hi vivien: en 
Pere Guilanyá, en Pau Planas, en Pere 
Carros, en Caries Espía, en Francesc 
Vinyes, en Martí Vilanova, en Manuel 
Masramon, els germans Fontbernac, en 
Ramón Xurriguera, el pintor Francesc 
Domingo, l'escultor ApeMes Fenosa, 
en Rafel Ramis, en Víctor Hurtado, els 
germans Badia.,. En Miquel Badía em 
va explicar que el dia deis Fets del 6 
d'Octubre del 1934 ell estava amb 800 
humes esperant ordres al reatre Tívoli 
de Barcelona t ningú no li va dir res. Es 
estrany. Aquest capítol mai no l'he vist 
exphcat enlloc. 

—• A París, també va iractar Fran
cesc Maciá... 

— Recordó que qiian jo era molt 
jove i militava a Estat Cátala ja tenia 

en Maciá com a gran ídol. Ell estava 
desterrat a Brussel-les i un bon dia de 
l'esriu del 1930 va venir a París camí 
de Catalunya, on va intentar entrar 
d'estranquis, sense sort, perqué un 
cop va arribar a la frontera el van fer 
tornar enrere. Abans d'abandonar 
París, em va deixar els seus docu-
ments personáis perqué els hi guardes. 
El vam hüstatjar tres dies a la Casa de 
Catalunya, on li vam oferir un diñar. 
D'aquella reunió, en vaig fer unes 
fotos que van agradar molt a en 
Maciá. Conservo una carta seva en 
qué em demana que li'n faci copies. 
Sempre he portat la camera a sobre i 
he anat tirant fotos que encara guardo 
ben ordenades. També en vaig fer a 
en Hitler, 

— Va coneixer alguna dtra personaíi-
tai a París! 

— Un dia estava assegut amb uns 
amics llegint ei diari i veig que hi porta 
una fotografia de Francisco Franco. Jus-
tament quan l'estava mirant, vaig veure 
que s'asseia al meu costat algú que era 
clavat a ell. Era el seu germa Ramón, que 
acabava d'arribar a París sense ni un duro 
i que ideologicament se situava a la 
banda contraria al seu germá. El vaig 
convidar a sopar. Em va explicar que, si 
no fos per la seva mare, tractaria el seu 
germá de fill de puta. El seu pare va 
abandonar la familia al Ferrol i va morir 
a Madrid sense que ningú se n'assaban-
tés. A París, també me'n va passar una de 
bona relacionada amb Miguel Primo de 
Rivera. Jo era amic del padre PiniUa, de 
la Missió Espanyola. El general buscava 
un secretar! particular de confianza, pero 
sense ni la mes lleu connexiú amb els qui 
l'havien traít a Madrid, després deis set 
anys de dictadura. Ei padre Pinilla va 
pensar en mi de seguida perqué li havien 
fet gracia uns versos meus que deien: 
«Des de petit / sempre he sentir / que 
Madrid / rima amb malparir». Va creure 
que jo era la persona adient. En Primo de 
Rivera, abans de decidir-se, volia rebre 
una carta meva autógrafa que faria exa
minar per un grafóleg per saber si jo li 
faria el pes. Vaig escríure-li immediata-
ment una carta, pero amb la mala sort 
que la devia rebre quan ja era morr. 
Quina {lástima! Hauria estat una bona 
experiencia al costat de les que encara 
m'esperaven a la vida. 
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— Després de la seva etapa a Franga, 
se'n va anar a Anglatena? 

— Després d'escar quatre anys a 
París, me'n vaig anar a Anglaterra, on 
vaig estar vuic mesos aprenent Tanglés. 
Llavors em van cridar d'Olot perqué vo-
lien que anés a treballar de professor de 
francés i anglés a l'insricut municipal de 
segona ensenyan^a que hi volien obrir, 
amb el patrocini de l'Esrat. Hi vaig estar 
fent classes un any i mig, fins que el go-
vem de Madrid es va quedar el centre i 
va canviar tots els professors. Vaig que
dar penjat i em vaig preguntar qué faria 
a partir de llavors. Com que sempre sen
tía parlar de Hitler, vaig decidir anar-
me'n a Alemanya. Era el 1935. 

— Es va adaptar bé a la vida aiemar\ya? 
— Sí. M'hi van tractar molt hé. Al 

cap de sis mesos de ser a Alemanya, em 
vaig matricular a la Universitat de Ber
lín a uns cursos de Uengua i literatura 
alenianyes. Un any després, em van 
donar el títol de mestre d'aíemany. Va 
ser un éxit, sobretot tenint en compte 
que quan vaig arribar a Alemanya 
només sabia quatre paraules en alemany. 

-— A Berlm, va conéíxer el periodista i 
traducior Eugeni Xammar! 

— Sí. EU treballava a l'ambaixada es-
panyola, on ho passava molt malament, i 
ens vam fer amics de seguida. L'Eugeni 
Xammar havia estat molt amic d'en Josep 
Pía abans de la guerra espanyola. Molts 
anys mes tard, diuen que en Xammar, que 
després de la guerra s'havia distanciat 
d'en Pía per raons ideologiques, va decla
rar que s'havia d'afusellar en Pía. La veri-
tat, pero, és que una de les poques vega-
des que ens vam veure quan ell va tomar 

-a-Catalunya va ser per anar a visitar en 
Pía un dia que no el vam trobar a casa 
seva. En Xammar va fer una mala fi. La 
seva segona dona el va deixar estar quan 
va haver aconseguit que posessin al seu 
nom tota la fortuna d'en Xammar. 

—• De qué vivia vosté a Akmanya? 

— Feia classes a jueus i enviava cro-
niques per a La Publicitat, primer, i La 
Rambla, després. Em pagaven poc: 25 
pessetes per cada arricie. Sort que tenia 
el carnet de l'Associació de Periodistes 
Estrangers de Berlín i podia entrar de 
franc al teatre, Popera, el cinema... 
Aquest carnet també em permetia acce-
dir a altres llocs privilegiats. Una vegada 
vaig entrevistar el cap de les Camises 
Fardes i ell em va demanar que les fotos 

44 
Quan em va detenir 

la Gestapo a Alemanya, 
em van fer creure 

que em durien a Espanya 
i m'afussellarien. 

99 
les féssim per partida doble: jo l'havia de 
fotografiar amb la meva americana i ell 
m'havia de fotografiar amb el seu unifor
me. Per aixo ara puc ensenyar una foto
grafía en qué apareixo vestit de nazi. 

— La seva estada a Alemanya va aca
bar malament... 

— Hi vaig estar des del juny del 
1935 fins a l'abri! del 1937, quan em va 
detenir la Gestapo i em van portar a la 
presó de la Corunya, on vaig estar dos 
anys i mig. Després em van dur a Olot, 
on em van deixar en llibertat provisio
nal. Em van fer un consell de guerra a 
Girona, Com que van veure que no 
havia matat cap capellá i que no tenia 
res a veure amb els comunistes, em van 
retirar les acusacions. Pero em van que

dar pendents responsabílitats civils i no 
vaig tomar a teñir passaport fins al cap 
de molts anys. jo era el ministre d'As-
sumptes Estrangers, l ' intérpret, de 
l'equip d'hoquei sobre patins mes impor-
tanc de Girona i quan havíem d'anar a 
disputar un partir a l'estranger no hi 
havia manera que m'arribés mai el visat. 

— Després del ¡udici, es va quedar a 
viure a Girona^ 

— Sí. Des del 1940 he viscut sempre 
a Girona. Em vaig casar amh una senyora 
que havia conegut a la Corunya i vaig en
trar a treballar al despatx de les Industries 
Químiques i Tiirtáriques, de t'Ensesa, un 
vaig estar 37 anys, fins que em vaig jubi
lar A part de treballar vuit hores cada dia 
a ca l'Ensesa, feia cinc hores de classe diá-
ries i traduía Uibres per a l'editorial Desti
no o cartes per a diferents esiipreses, com 
la Torras Hostench, de la qual vaig ser 
traductor durant 40 anys. No parava de 
treballar i no em quedava temps per res. 
Grácies a l'alcalde Ordis, al qual havia fet 
classes, el 1970 em vaig poder treure el 
certificac de penáis que necessitava per 
presentar-me a Madrid a les proves per al 
Eítol de traductor jurat. Vaig anar a Ma
drid i vaig passar les proves de traductor 
jurar de l'alemany, el francés i l'anglés. 
Eren molt difícils. Deien que només les 
passaven tres o quatre de les mes de cent 
persones que s'examinaven. A Girona, 
només tenim el títol jo i el meu fill, que 
no es dedica a traduir, perqué exerceix 
d'advocat. 

Xevi Planas 
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