
28 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 14 FEBRER 2012

H
i ha una
d’aquestes con-
tradiccions
delicioses en
Josep Maria de

Sagarra (Barcelona, 1894-1961),
un oxímoron vital que sembla
explicar-ho tot o potser confon-
dre-ho tot i que no fa ni una
cosa ni l’altra sinó que obeeix
al caprici, la curiositat i l’atzar:
la seva naturalesa d’escriptor
popular enfront de la seva con-
dició socialment aristocràtica,
culturalment erudita i biogràfi-
cament cosmopolita. A això va
consagrar la conversa al vell
Ateneu madrileny el seu biò-
graf, el periodista Lluís Perma-
nyer, que va començar per
rememorar aquell gener del
1931 i la reeixida lectura d’El
poema de Nadal. Escrivia Sagar-
ra “més a prop de Delibes que
de Cela, més a prop dels ho-
mes que del diccionari”, va
explicar Permanyer. El seu
teatre “ja era als anys trenta
traduït i estrenat a Madrid”.
Com a il·lustració de la seva
popularitat, va relatar el biò-
graf el cas d’una vaga que va
paralitzar Barcelona a finals
dels vint i en la qual l’empresa-
ri Canals va decidir mantenir
obert el teatre Romea, que
estrenava Sagarra. Van enviar
els sindicats les seves quadri-

lles per rebentar la funció. Va
passar que els comandaments
sindicals que esperaven a fora
no veien cap enrenou, fins que
dues hores després van sortir
els sindicalistes sabotejadors
amb tot el públic i, com a dis-
culpa per la inacció, van dir:
“És que aquest fill de puta es-
criu uns versos...”. Estudiant
precoç, va aconseguir la fama
ben aviat, que va anar creixent
amb ell fins a convertir-lo en

un novel·lista supervendes, un
dramaturg famós i un poeta
reconegut. Cinquanta anys –i
uns mesos– després de la seva
mort, la Generalitat l’ha home-
natjat a Madrid –amb presèn-
cia del director de promoció i
cooperació cultural de la Gene-
ralitat, Jordi Cabré–, a l’Ate-
neu que tant va visitar i on va
conèixer Valle Inclán, Unamu-
no, Juan Ramón Jiménez o
Pío Baroja, i la bullícia intel·lec-

tual del qual el va apassionar.
Però també va ser vòrtex de la
seva passió el Café de Pombo,
on Sagarra va fer tertúlia els
dissabtes al grup capitanejat
per Ramón Gómez de la Serna.
En aquell Madrid –que era
“dropo i irreductible segle
XIX”, va llegir Mario Gas de
les Memòries de Sagarra– va
fer amistat amb José Ortega y
Gasset. Va ser ell qui alimenta-
ria la fam de món de Sagarra,

proposant-li la corresponsalia
d’El Sol a Berlín, cosa que li
permetria recórrer l’Europa
central i fins i tot la de l’Est.
Ja gran, va estar a punt de ser
cronista per a La Vanguardia
del II Concili Vaticà, però va
morir poc abans, tancat ja el
compromís de ser correspon-
sal entre la cúria.
Del seu trànsit madrileny,

durant els estudis consulars,
en va parlar el president de la

Reial Acadèmia, José Manuel
Blecua, d’una ciutat que era, a
la seva manera “pur segle
d’or”, fragor intel·lectual i sor-
didesa populosa: poetes i no-
vel·listes, pensions i bordells,
pàtria de genis i bous.
S’explica d’aquesta manera

que la paradoxa proposada a
l’inici no era així: van ser el
coratge i la saviesa els que li
van permetre exhibir l’ex-
cel·lència sense renunciar a la
celebritat. Hedonista culte, en
paraules de Permanyer, “sol-
ter, tronera, cabareter, va ser
Sagarra visitant del barri Xino
de l’època. Que no era qualse-
vol cosa”.

Del poeta eloqüent i cabareter

Mario Gas, Jordi Cabré, Carlos París, José Manuel Blecua i Lluís Permanyer, ahir a Madrid
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Les obres de
Sagarra s’estrenaven
traduïdes al castellà
a Madrid
ja als anys trenta
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Les escoles d’ensenyaments ar-
tístics superiors han posat el
crit al cel. El motiu és una sen-
tència per la qual el Tribunal Su-
prem (TS) deixa sense titulació
de grau diverses especialitats
d’estudis artístics.
La mesura afecta uns 17.000

estudiants que han cursat ense-
nyaments demúsica, art dramà-
tic, dansa, disseny i arts plàsti-
ques així com conservació de
béns culturals.

La resolució té com a origen
una demanda presentada per la
Universitat de Granada impug-
nant el reial decret 1614/2009
d’Ordenació dels Ensenya-
ments Artístics Superiors. La
sentència estima parcialment la
impugnació i declara nuls els
articles 7.1, 8, 11, 12 i la disposi-
ció addicional setena del reial
decret.
Aquests articles es refereixen

a l’estructura dels estudis de
grau, als títols corresponents,
als continguts i a l’accés dels es-
tudiants. La disposició addicio-

nal es refereix amesures per evi-
tar títols coincidents, cosa que
vulnera, segons la sentència,
l’autonomia universitària.
Al contrari, la disposició addi-

cional 19.1 de la llei 4/2007 orgà-
nica d’Universitats atorga l’ex-
clusivitat del títol de grau a les
universitats. Endifondre la notí-
cia, la federació d’ensenya-
ments de CC.OO. va indicar que
això podria significar l’exclusió
dels ensenyaments artístics su-
periors de l’Espai Europeu
d’Educació Superior i un incom-
pliment de l’acord de Bolonya.

Comissions Obreres va desta-
car que des de fa dos anys s’im-
parteixen aquests estudis supe-
riors de música, dansa, art dra-
màtic, restauració i conservació
i arts plàstiques i disseny per tal
que condueixin a l’obtenció
dels títols de grau correspo-
nents. Dues promocions d’estu-
diants han començat carreres
en totes aquestes branques. “La
situació delicada en la qual que-
den –afirma la federació d’ense-
nyament esmentada– requereix
una actuació immediata del Mi-
nisteri d’Educació, Cultura i Es-

ports, que serveixi per reinstau-
rar la seguretat jurídica dels
alumnes que les cursen i dels
centres que les imparteixen”.
El president de l’Associació

Espanyola de Centres Supe-
riors d’Ensenyaments Artístics
(Acesea) va assegurar ahir en
declaracions a Efe queni el Con-
sell d’Estat ni el Consell d’Uni-
versitats no van objectar al seu
dia que aquests estudis es consi-
deressin graus. Al seu torn, la fe-
deració d’ensenyament de Co-
missions va estimar que s’ha ar-
ribat a una situació gravíssima
com a conseqüència dels re-
tards i distraccions en l’elabora-
ció delmarc normatiu dels ense-
nyaments artístics superiors.
En un comunicat, va sol·licitar
al ministre d’Educació que con-
cedeixi “la màxima prioritat” a
la resolució d’aquest conflicte, i
busqui una solució que pugui
tornar a situar els ensenya-
ments artístics en l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior.c
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