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A
hir es van complir
cinquanta anys de
la mort de Josep
Maria de Sagarra,
un escriptor que
continua sent un

cas a part de la literatura catala-
na i que s’escapa a la mentalitat
dels que topografien la història li-
terària amb criteris ideològics.
On s’ha de situar Sagarra? Va

ser un escriptor excessiu. Va pu-
blicar poesia lírica, religiosa, dra-
màtica, èpica, satírica, cançó, as-
saig, novel·la, articles periodís-
tics, traducció i llibres de viatge
i de memòries. En vida va ser
l’autor popular que omplia els te-
atres amb obres que componia
amb celeritat al dictat del seu pú-
blic i també un versificador riu,
amb massa facilitat per escriure
poemes que haurien necessitat
més contenció.
De Sagarra se’n valora avui la

prosa, sobretot, les memòries i
els articles periodístics; les tra-
duccions del Dant i Shakespeare
i la seva novel·la-reportatgeVida
privada. Va polemitzar amb Riba
(l’autor selecte contra l’autor po-
pular) i Pla (competien per ser
els millors prosistes) i els catala-
nismesd’esquerra i resistencialis-
ta li van posar l’estigmade “sospi-
tós” per acceptar la medalla
d’Alfons X durant el franquisme.
Laprimera clau de la singulari-

tat de Sagarra la dóna el pare Bat-
llori: “Ell va conservar una certa
vanitat dels seus quatre quartos

d’antiga aristocràcia, però era
massa Castellarnau per pren-
dre-s’ho de debò”. El seu pare
era l’historiador i xilògraf Ferran
de Sagarra i de Siscar de l’Espa-
gnol i de Montoliu i la seva mare
era una Castellarnau, un llinatge
al qual pertany el rector Caste-
llarnau, que va destrossar amb
les seves sàtires reis, papes i
jesuïtes. Tenia casa seva al car-
rer Mercaders i el seu món es va
anar desplomant a mesura que
s’encimbellava una nova classe
social. Narcís Garolera, que edita
l’obra completa de Sagarra en
edició crítica –és a punt de sortir
el volum 19 i arribarà als 25–, cor-
robora Batllori i aporta la segona
clau: a més del recel dels escrip-
tors de l’Eixample, el menyspreu
dels intel·lectuals de “cella alta”
envers els escriptors populars.
“Nohi ha –diu–una sola tesi doc-
toral sobre ell”. “Un senyor sem-
pre sap posar-se unes esparde-
nyes”, cita Garolera per realçar

que Sagarra empatitza de segui-
da amb el poblemés pla. Els enri-
quits procuren distanciar-se’n
per esborrar els seus orígens hu-
mils i adquireixen actituds infa-
tuades i esnobs. Sagarra va saber
alhora riure’s de la seva classe:

“Els senyors de les famílies ràn-
cies que ja s’havien convençut
queno servien per a res i la políti-
ca democràtica o industrial del
país els havia arraconat, aquells
senyors que s’acontentaven ta-
lant boscos de les finques durant

la guerra, criant canaris i fent
exercicis espirituals, van sortir a
la llum amb la quincalla dels
seus escuts i la seva infelicitat”.
Durant la guerra, JosepMaria de
Sagarra va fugir a França disfres-
sat de mariner, quan es va assa-

bentar de l’assassinat de Josep
Maria Planes, director d’El Be
Negre, per pistolers de la FAI
que no van tolerar les sàtires de
la revista. Una cosa, la sàtira, per
a la qual Sagarra – “Ets fresca
com una rosa,/ més puta que les
gallines/ i pesada com la pro-
sa/de don Pere Coromines”– era
temible, com va comprovar
Lorca en sentir recitar el 1935
Margarida Xirgu, enfilada en
una cadira, Fra Rupert i ex-
clamar emocionat: “Amb una ac-
triu com tu i un poeta comSagar-
ra mai no morirà la llengua
catalana”.
Garolera recorda que Sagarra,

en tornar a Catalunya després de
la guerra, escriu El poema de
Montserrat, que va aparèixer
molt censurat molt més tard, el
1956, quan ja havien sorgit Es-
priu i Pere Quart. “Ara sabem
que de 1942 a 1944, quan el fran-
quisme era més dur, va comen-
çar El poema deMontserrat; com
no podia posar-hi Catalunya, va
triar Montserrat com a símbol.
Hi havia versos molt contun-
dents sobre l’estraperlo, els ve-
nuts, els caragirats, les garrota-
des i els afusellaments del Camp
de la Bota. Ni a lesElegies de Bier-
ville de Riba, Nabí de Carner, o
Foix, s’havia vist una cosa així.

Ell havia escrit: “Avui que una
ventada de ponent assassina el
perfum de la ginesta” i, en canvi,
es publica: “Avui que una venta-
da impenitent encongeix el per-
fum de la ginesta'”.
Garolera creu que Sagarra va

fermés per la normalitat del cata-
là que autors resistencialistes
d’obres minoritàries. “Des del
1946 omplia diàriament els tea-
tres amb obres en català, quèmés
es pot demanar?”. També creu
que en el seu enfrontament amb
Pla i la seva sortida de Destino,
s’amagava una rivalitat per lide-
rar la prosa catalana. “Sagarra va
publicar les seves colossals Me-
mòries el 1954 i el paper de prosis-
ta de Pla queda molt tocat. Potser
el va obligar a reaccionar i publi-
ca les seves primeres memòries
el 1956 per acabar escrivint El
quadern gris”. A Sagarra –diu Ga-
rolera– no li perdonen que gua-
nyés diners. “Sagarra fuma ros i
va en taxi”, li recriminava Pla,
que li criticava un excés d’orna-
ment, la inanitat de les obres tea-
trals i certa indolència a l’hora de
polir les obres. Què llegir de Sa-
garra? LesMemòries, La ruta bla-
va, Vida privada, les seves sàtires,
les versions del Dant i Shakespea-
re i els articles de premsa.c
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