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El 27 de setembre del 1961
moria Josep Maria de
Sagarra i de Castellar-
nau, un dels escriptors
catalans més populars i

prolífics de la primera meitat del se-
gle XX. Cinquanta anys després,
l’efemèride va passar desapercebu-
da, institucionalment parlant, i no
ha estat fins gairebé quatre mesos
més tard que el greuge serà mig re-
parat. Per demà dilluns, a partir de
les 19.30 h, la Generalitat ha convo-
cat un homenatge al Palau de la Mú-
sica que té la intenció de retornar a
Sagarra una mica de la popularitat
que va tenir en vida. Les invitacions,
que es van posar a disposició dels in-
teressats a través d’institucions pú-
bliques i de diversos mitjans de co-
municació, es van esgotar en poques
hores.

El director Joan Ollé ha estat
l’encarregat de posar fil a l’agulla
i reconstruir el mite sagarrià –po-
lièdric i hiperactiu– a partir d’una
posada en escena “de l’austeritat
i simplicitat que reclamen els nos-
tres dies”, però, així i tot, amb una
representació d’actors i músics
gens anecdòtica. Per la part inter-
pretativa hi haurà Joan An-
guera, Pere Arquillué, Sílvia
Bel, Ivan Benet, Montser-
rat Carulla, Enric Majó, Ro-
sa Novell, Josep Maria Pou,
Carme Sansa i Lluís Soler. Les
adaptacions musicals d’una selec-
ció de poemes sagarrians serà exe-
cutada per Ester Formosa, Roger
Mas, Sílvia Pérez Cruz, Marina
Rossell, Toti Soler, Maurici Villa-
vecchia i el cor jove de l’Orfeó
Català.

Un viatge biogràfic
L’equip interpretatiu i musical
plantejarà un exercici de memòria
que resseguirà la biografia de Jo-
sep Maria de Sagarra comen-
çant pel principi de la sego-
na part de la seva autobio-
grafia: “Jo vaig néixer cap a
les nou, quarts de deu, de la
nit del dia 5 de març de

Reportatge
1894. El part no oferí complicacions
i tot va anar com una seda, segons
havia previst la senyora Consuelo”.
Fill de l’historiador Ferran de Sa-
garra, última baula d’una nissaga
que es remunta fins a l’any 1524, i de
Filomena de Castellarnau, a les Me-
mòries Josep Maria es declarava
més a prop de la família materna
que de la paterna: “Físicament i mo-
ralment he de reconèixer que sóc un
Castellarnau de cap a peus”. Això no
li impediria explorar la biblioteca de
la casa –de gairebé quatre segles
d’antiguitat– i començar a desenvo-
lupar un gust literari ferm i omní-
vor, compaginat amb les excursions
als boscos per estudiar els ocells,
una de les passions que l’acompa-
nyaria tota la vida i a la qual dedica-
ria un llibre i tot, Els ocells amics
(1922), que l’homenatge del Palau
no passarà per alt.

Josep Maria de Sagarra es dona-
ria a conèixer literàriament l’any
1913 amb el poema Joan de l’Ós, En-
glantina d’Or dels Jocs Florals, i el

fet de sovintejar la penya literària
de l’Ateneu Barcelonès el va espero-
nar a pitjar l’accelerador creatiu i
estrenar-se amb Primer llibre de po-
emes (1914) i El mal caçador (1916)
al mateix temps que escrivia la se-
va primera obra de teatre, Rondalla
d’esparvers (1918) i una novel·la,
Paulina Buxareu (1919).

D’aquesta etapa primerenca l’ho-
menatge al Palau de la Música res-
catarà alguns dels poemes més em-
blemàtics de Cançons d’abril i de no-
vembre (1918), Cançons de taverna i
d’oblit (1922) i Cançons de rem i de
vela (1923), com també Record de
Solsona, La dansarina del Cafè Con-
cert, Vinyes verdes vora el mar, Bala-
da de Luard el mariner, Entre les
barques quan passa l’amor... i Dan-
cing girl, quinta essència dels happy
twenties, anys de disbauxa i desco-
bertes constants: “Tu dius això i
allò, / ella somriu i calla, / escolta el
teu parlar de llamp i tro, / i et fa

l’ullet i xucla amb una palla / el
vas de color indefinit, / i fa

veure que es torna verme-
lla / i el que suara lenta-

ment li has dit / li surt
per l’altra orella”.

L’home orquestra
Durant la dècada
dels 20, Josep Maria
de Sagarra va com-

paginar l’escriptura
vertiginosa d’obres
de teatre –que gaudi-
en d’una acceptació
notabilíssima–, la

creació poètica i la crítica teatral i
l’articulisme, exercits en tribunes
com La Publicitat i Mirador, amb
seccions tan seguides com L’aperi-
tiu i Cafè, copa i puro, que tampoc
seran ignorats en l’acte del Palau. La
prosa dúctil, llaminera i emocio-
nant de Sagarra podrà ser escolta-
da gràcies a la lectura de fragments
d’articles com Port de la Selva i La
meva cançó. Com que es tracta d’un
homenatge declamat, musicat i can-
tat, la part teatral –la més abundosa
i enriolada– serà poc generosa. En
comptes d’això es posarà èmfasi en
dos poemes llargs confeccionats al
cim de la popularitat sagarriana: El
comte Arnau (1928), èpic i monu-
mental, i El poema de Nadal (1931),
que el mateix Sagarra es va atrevir
a recitar en un Palau de la Música
ple a vessar.

Només un any després, el 1932,
Sagarra va publicar la seva novel·la
més coneguda, Vida privada, retrat
de l’engrunament econòmic i mo-
ral d’una família de la burgesia bar-
celonina, els Lloberola, que més
d’un conegut de Sagarra va llegir
amb la desagradable sorpresa de
reconèixer-s’hi.

Abans de l’aturada inevitable que
suposaria l’esclat de la Guerra Civil,
Sagarra encara va tenir temps d’es-
trenar un grapat més d’obres de te-
atre, com ara La rambla de les floris-
tes i El cafè de la Marina, aquesta úl-
tima també representada en l’acte
del Palau per mitjà de la lectura d’un
fragment de la peça. Acabat de casar
amb Mercè Devesa, Sagarra va em-
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prendre un llarg viatge per la Poli-
nèsia, experiència que va recollir al
llibre de viatges La ruta blava. Vi-
atge a les mars del Sud, que seria pu-
blicat en versió castellana l’any 1942
i en català 22 anys després, a títol
pòstum. Aquest quadern també se-
rà recordat en l’homenatge al Palau
a partir dels passatges dedicats a
Madu i al port de Papeete: “Escam-
pada al voltant de la rada, davant
d’un lagon vastíssim i mantenint
per teló de fons la màgia policolor de
l’illa de Morea, Papeete és un ample
jardí tropical on es crien uns quants

la Institució de les Lletres Catalanes
ha deixat de subvencionar la publi-
cació de la seva obra completa, de la
qual Edicions 3i4 n’ha publicat 18
volums. El responsable de l’edició,
Narcís Garolera, sap que després del
dinovè volum, previst per febrer, no
hi ha data per al proper lliurament.
“El conseller va dir que s’ho repen-
saria, és a les seves mans”, diu Garo-
lera. Entre les tres obres incloses al
volum que està a punt de veure la
llum, destaca una farsa ambienta-
da als baixos fons i que porta per tí-
tol El cas del senyor Palau.e

fragments de l’últim poema sagar-
rià i el més extens de tots, Montser-
rat, publicat per primera vegada
–encara que en versió censurada–
l’any 1956.

Les obres completes, aturades
La Generalitat homenatja demà a la
tarda “un escriptor d’una significa-
ció extraordinària en la nostra cul-
tura i per la llengua”, segons va re-
cordar el conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, durant la roda de
premsa de presentació de l’especta-
cle. Tot i la importància de Sagarra,

carrers de botigues i on es respiren
uns quants centenars de bungalows
mig amagats entre el verd dels coco-
ters, dels mangos, dels buraos, dels
banians, dels maiorés, de les més fi-
nes acàcies, dels més esmolats pan-
danus i dels flamboyants més te-
nyits de vermell”.

El Sagarra més tropical i viatger
donarà pas al vessant com a traduc-
tor. Es llegiran fragments de la ver-
sió de La Divina Comèdia, de Dan-
te Alighieri, i d’Antoni i Cleopatra,
de William Shakespeare. El tram fi-
nal serà representat per diversos

Barceloní i universal
01. Sagarra va ser un dels escriptors que va freqüentar la penya literària de l’Ateneu Barcelonès, capitanejada per Quim
Borralleras, a qui dedica pàgines emocionants a les Memòries. ARXIU HISTÒRIC DE L’ATENEU BARCELONÈS 02. El viatge de noces de Sagarra

i Mercè Devesa a Tahití va donar lloc a un llibre de viatges amb gust de fruita exòtica, La ruta blava. COMEDIA

0201

Joan de Sagarra, satisfet (però amb matisos)

Columnista sense por, Joan de Sa-
garra va escriure un article enveri-
nat a La Vanguardia pocs dies
abans de la commemoració dels 50
anys de la mort del seu pare, en què
es queixava de l’absència de cap
homenatge institucional i en què
denunciava el fet que el TNC no
hagi programat cap obra sagarria-
na, tot i que hagi estat un dels dra-
maturgs catalans més populars de
la primera meitat del segle XX.

La descàrrega va ser recompen-
sada amb una trucada del conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, que
el va citar a l’Ateneu Barcelonès
amb la intenció de solucionar la
descurança cap a l’efemèride. “Els
governs que tinc més propers te-
nen el calendari de commemoraci-
ons ben present –va recordar Sa-

garra el dia de la presentació de
l’acte del Palau de la Música–.
Aquest homenatge em sembla bé,
però encara em sorprèn que el
TNC no hagi programat cap obra
de Josep Maria de Sagarra, a hores
d’ara. El seu director, Sergi Belbel,
deia que volia actualitzar els clàs-
sics. Amb el meu pare no ha com-
plert el que deia”. Pel que fa a l’ac-
te de demà, Joan de Sagarra no es
va poder estar de fer notar l’absèn-
cia d’actors com Lluís Homar, Ro-
sa Maria Sardà i Anna Lizaran, que
no podien participar-hi per motius
d’agenda. També va mostrar el de-
sig que l’actor i director Esteve
Polls llegís el Poema de Nadal: el
desembre passat, Polls va repes-
car-ne el muntatge teatral que ja
havia fet l’any 2004.
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