
48
Dimecres, 14 de març del 2007

www.elpunt.cat

8 437006 148054

0 7 1 1 3

Dipòsit legal: GI-1480-2003
Barcelona: C/ Tàpies, 2. 08001. � 93 227 66 00. Fax 93 227 66 06.

om al 1952. Temps de franquis-
me cru. Això no obstant, en una
revista erudita, hi ha pogut apa-

rèixer un any abans un estudi llavors
lluminós sobre el Tirant lo Blanc. Sig-
nat per un il·lustre filòleg, i també poe-
ta, espanyol: Dámaso Alonso. El qual,
invitat per un seu col·lega català, ve a
Barcelona a impartir-hi unes classes a
la universitat. Enllestida la feina, el
nostre home es desdobla en sociolin-
güista precoç. I, a les portes d’uns
grans magatzems de l’època, para ore-
lla a veure quanta de gent hi sent parlar
en català i quanta en castellà. Després
exulta davant el fet que, segons ell,
n’ha sentida molta més expressant-se
en aquesta última que no pas en aque-
lla, llavors proscrita i durament repri-
mida.

L’anècdota, personalment viscuda i
reportada sovint per Joaquim Molas,
pot semblar il·lustrativa d’una actitud
contradictòria. Però només ho és a ulls
catalans, no pas espanyols. Per a
aquests (i encara amb referència entre
ells només als més oberts i tolerants,
que tampoc no és que siguin gaires), el
català ha de ser a tot estirar una llen-
gua ad usum litteratorum, de mauso-
leu, però en cap cas un sistema simbò-
lic d’organització de la identitat col-
lectiva. No, això fóra polititzar-la (i
per cert, ¿què es fa –o si no l’hi fan–
amb una llengua?). I així des de Tubi-
no fins a...

...Vargas Llosa. Entusiasta també
del Tirant lo Blanc. Com no menys
aferrissat detractor de tot intent de
normalització lingüística i cultural
efectives. I ara novament d’actualitat
per l’encàrrec que se li ha fet des de
l’Institut Ramon Llull per promocio-
nar la novel·la de Martorell a Frank-
furt. D’acord, ens calen padrins. Però,
quins padrins? Tornaveus del jacobi-
nisme hispànic? Premis Nobel de lite-
ratura, com García Márquez, fent de
big brother retrospectiu a la Rodore-
da? ¿No caldria buscar padrins, si no
tan coneguts, sí almenys estalvis del
rol de tutelatge i del filtre de la inter-
posició dels reclutats entre l’espanyo-
lia?

S
Calen padrins

la columna | JOSEP MURGADES
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n. Quan entro a l’Ateneu Bar-
celonès, Joan de Sagarra va al
davant. Camina amb un bastó,
porta el barret calat fins a les

orelles i s’abriga el coll amb una bufanda.
Més tard sabrem que està engripat. Res
preocupant: fuma un senyor Montecristo.
Comença a pujar les escales del pati i en
aquell moment un home que les baixa li fa
un comentari que no retinc però que deu
haver estat greu perquè Joan de Sagarra li
retorna quatre fàstics i l’engega, per dir-
ho finament, a fer punyetes. Penso: sí que
comencem bé.

El que comencem, el que anem a co-
mençar al bar de l’Ateneu, és un acte que
demana una explicació prèvia.

Quan el Centre Dramàtic de la Genera-
litat tenia la seu al Romea, Joan de Sagar-
ra va decidir donar un bust de bronze del
seu pare al teatre on el poeta, dramaturg,
memorialista i novel·lista Josep Maria de
Sagarra havia conegut grans nits d’estre-
na. Domènec Reixach, director del Cen-
tre, va rebre la peça, obra de l’escultor
Martí Llauradó, i la va situar en un lloc vi-
sible del vestíbul. El Centre Dramàtic es
va traslladar més tard al Teatre Nacional i
cap allí hi va anar també el cap. Hi va anar,
però tot i les colossals dimensions de
l’edifici, no se li va saber trobar un lloc.
Fins que un dia, fa pocs mesos, un em-
pleat del TNC va comunicar a Joan de Sa-
garra on era l’efígie paterna. Era a l’Ikea.
Que el lector no s’esveri. Ikea és el nom
que el personal del TNC dóna al magat-
zem de l’attrezzo. Amb aquesta informa-
ció, Joan de Sagarra va escriure un dels
seus magnífics articles dominicals a La
Vanguardia, on acabava demanant que li
fos retornat el «coco de mi papi», si no li
trobaven millor acomodació. La intenció
del fill no era quedar-se el coco a casa sinó
donar-lo a l’Ateneu, on el seu progenitor
havia viscut altres tardes i altres nits glo-
rioses per la via oral i gesticulant de la ter-
túlia. Dilluns al vespre, doncs, assistíem a
l’entronització de Josep Maria de Sagarra
a la casa del carrer de la Canuda, un cop
rescatat de l’Ikea.

Oriol Bohigas, president de l’Ateneu,
va fer la recepció de l’obra amb una cor-
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bata de ratlles de colors que era la bandera
de la seva satisfacció. Joan de Sagarra va
resumir el periple que la testa havia seguit
fins arribar on ens trobàvem i va evocar
com el seu pare el portava a l’Ateneu quan
ell anava amb pantalons curts i com expo-
sava el cap a les tisores del perruquer de
l’establiment, que és un perruquer, un fí-
garo, que treu el nas en alguns dels «ape-
ritius» que el papi Sagarra publicava a Mi-
rador. Per rematar la festeta, el bàrman de
l’Ateneu, Àngel Teixidor, va oferir a la
concurrència un còctel fet amb Cinzano,
Picon i sifó. Un còctel, un aperitiu, que
abans es deia una pera, que ara es diu un
Sagarra i que és el que prenia la colla de
l’Ateneu quan feia aquelles tertúlies on no
es deixava res per verd i al final de les
quals els integrants tant podien quedar
amics com sempre com enviar-se, per dir-
ho fi, a fer punyetes. L’acte va reunir ate-
neistes i amics i parents de Joan de Sagar-
ra que ell va anar saludant un a un. Xucla-
da al Montecristo, una mica de música, i ja
està. Benvingut a casa, senyor Sagarra.

Dos. Un dia dels anys cinquanta el meu
pare, el meu papi, que era dibuixant, va fer

un apunt al natural de Josep Maria de Sa-
garra. A l’escriptor li va agradar, i llavors
es va treure l’estilogràfica i amb dos tra-
ços va fer damunt una quartilla una carica-
tura que era un autoretrat. «Així em veig
jo», va dir. Va signar el dibuix i el va donar
al meu pare, que el va guardar dins el vo-
lum del Poema de Nadal. (Primera edició,
amb gravats de Ricart). Cada nit de Nadal,
quan el pare llegia el Poema, sortia l’auto-
retrat de l’autor d’entre les pàgines del lli-
bre. Un dia, quan a Mataró vam organitzar
uns actes amb motiu del 25è aniversari de
la mort de Sagarra, vaig ensenyar al seu
fill la caricatura pensant que li faria il·lu-
sió. Se la va mirar, va dir: «Pobre pare, no
s’hi assembla gens», i la va deixar en una
cadira amb gest displicent. Jo trobo que
s’hi assembla prou, i en tot cas és obra se-
va i està signada. Si als senyors de l’Ate-
neu els interessa, els en puc servir una cò-
pia –l’original és un record familiar–. Una
còpia ben feta i del color de la tinta de l’es-
tilogràfica, no perquè hagin de fer cap fes-
ta ni cap còctel sinó perquè la guardin en-
tre les pàgines d’un dels llibres de Josep
Maria de Sagarra que hi ha a la biblioteca.

El coco del papi Sagarra
la crònica | MANUEL CUYÀS

L’Ateneu rep un bust de Josep Maria de Sagarra rescatat d’un magatzem del TNC

Oriol Bohigas, president de l’Ateneu, i Joan de Sagarra observen el bust. / LLUÍS CRUSET




