
 
 

Fons de política internacional Carlos Nadal 
 
 
Carlos Nadal Gaya (Barcelona, 28 de desembre de 1923 - 27 de 
gener de 2010) fou el professional català de la seva generació 
que protagonitzà amb més excel·lència l’evolució positiva del 
periodisme internacional contemporani. 
 
Des de la plataforma del diari La Vanguardia, Carlos Nadal 
conreà un model d’anàlisi que superava els enfocaments polítics 
parcials i localitzats que caracteritzaren als comentaristes dels 
anys 30 i 40 del segle XX.  
 
Carlos Nadal fou un pioner aquí en un tractament de l’actualitat 
estrangera dirigit cap una interpretació global i contextualitzada 
de les relacions internacionals que anés més lluny de la política 
internacional particular de cada país, bloc o potència.  
 
També fou un avançat en introduir a Catalunya i a Espanya 
mètodes periodístics d’estudi de la realitat exterior alineats amb 
els rigorosos plantejaments cientificistes i diplomàtics de l’escola 
anglosaxona d’internacionalistes.  
 
Combinà aquest capteniment professional amb una fidelitat 
vigorosa als principis humanistes i liberals més compromesos, i 
amb una sensibilitat social progressista, valors que compartí 
amb altres destacats especialistes de la seva generació, com 
Mateo Madridejos, i de la  posterior, com Lluís Foix i Xavier 
Batalla. 
  
El 1969 va succeir el seu germà gran, Santiago (exponent 
reeixit del periodisme internacional liberal dels temps de la 
Segona Guerra mundial i de la “guerra freda”), com a redactor 
en cap d’Internacional de La Vanguardia. 
  
Des de 1976 fins a la seva mort, Carlos Nadal publicà sense 
interrupcions, cada diumenge, la secció “Week-end político 
mundial”. 
 
Aquests articles de Carlos Nadal eren de lectura obligada a les 
ambaixades i en els serveis exteriors d’arreu del món.  
 



L’exemplaritat de Carlos Nadal desborda, però, la valoració 
estricta de les seves aportacions tècniques i culturals a l’exercici 
del periodisme internacional. Fou, sobretot, un exemple 
professional íntegre i d’integritat. 
 
Les qualitats de Carlos Nadal com a persona eren emotivament 
admirables per la seva bonhomia, l’humor afinat i respectuós, la 
humilitat sense hipocresia, i la predisposició a escoltar, sobretot 
als companys més joves. No es podia esperar mai d’ell cap 
observació incòmoda o distant, o menys encara feridora. 
 
Per totes aquestes virtuts -les professionals i les cíviques- Carlos 
Nadal fou un mestre que deixà llavors fecundes en alumnes i 
deixebles.  
 
Com a professor de l’Escola de Periodisme de l’Església a 
Barcelona era estimat per l’atenció extrema que dedicava a 
millorar en un sentit ampli la prosa dels estudiants. Posava més 
èmfasi en els recursos de l’estil que en l’ortodòxia sintàctica; 
posava més l’accent de la correcció en la dimensió conceptual 
dels continguts que no pas en l’estructura gramatical ordinària. 
 
El seu fou, doncs, un mestratge ètic en el sentit universal i 
aristotèlic del terme: l’ètica del treball acurat i responsable; 
l’ètica de l’exemple personal en l’estudi exigent i en el tracte 
humà exquisit; l`ètica del compromís amb les llibertats i amb 
els drets humans. 
 
Quan consulteu els textos de Carlos Nadal que hem aplegat en 
aquest Fons -impulsat per la seva companya, periodista i 
escriptora Maria Dolors Masana- podreu comprovar com el 
treball d’aquest analista extraordinari projectava sobre els 
lectors un coneixement complet, raonable, sensible i just de la 
realitat mundial.  
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