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L''Obra Completa' de Josep Maria de Sagarra arribarà a 30 volums

Narcís Garolera considera que l'escriptor "ha tingut un purgatori massa llarg" i que ja seria hora
que la seva obra "entrés" a la universitat

Jordi Capdevila

Amb la sortida del volum 14 de l''Obra completa' de Josep Maria de Sagarra -que és el tercer de
les seves 'Memòries'- es tanca tota la poesia i la prosa de l'autor. Ja es preparen els 11 volums
del teatre de l'escriptor i en faltaran cinc més per aplegar la seva obra inèdita.
Narcís Garolera, que porta l'edició crítica de tota l'Obra completa, considera que a més dels 25 volums
previstos per a l'edició canònica -conjunt de tota l'obra publicada i revisada pel mateix autor en vida-
caldrà fer un apèndix amb cinc volums més per a l'obra inèdita de Sagarra, ja que se n'ha trobat molta
més de la prevista. Amb els manuscrits descoberts fins ara, caldrà treure almenys un volum de poesia
esparsa, un altre de prosa inèdita -que aplegui els discursos i conferències i l'epistolari-, dos volums
més d'articulisme literari -articles publicats en diaris i revistes però no aplegats en llibre- i un altre de
crítiques literàries i teatrals.

Al marge d'això encara quedaria per publicar la seva obra en castellà, bàsicament de després de la
Guerra Civil, i totes les traduccions -la major part d'obres de teatre, a més de La Divina Comèdia del
Dant-. "Si es volguessin publicar també aquestes obres podríem arribar a fer una Obra completa de
Sagarra d'almenys 40 volums", recalca Garolera.

Els cinc primers volums de l 'Obra completa apleguen la poesia de Sagarra, en què destaquen les
cançons -Cançons de taverna i oblit, Cançons de rem i de vela...- i els poemaris -El comte Arnau,
Poema de Montserrat i el Poema de Nadal, que ara mateix estan representant en diferents poblacions
catalanes dues companyies professionals-. No cal dir que en prosa destaquen les seves novel·les,
especialment Vida privada, i els tres volums de Memòries, dels quals acaba de sortir l'últim. Per
Garolera, només les Memòries "ja justificarien per si soles la gran qualitat literària de l'escriptor". Entre
altres raons, perquè en els seus textos fa una àmplia defensa del seu estil, de la seva manera d'escriure
i de la seva condició d'escriptor popular.

Autor clàssic
El filòleg està satisfet de la marxa de l'Obra completa de Sagarra, que edita 3i4 de València i que va fent
forat, "malgrat que l'escriptor ha tingut un purgatori massa llarg", segons explica a l'AVUI. Garolera no
entén com una persona que ha creat uns "poemes fascinants", que "va fer renéixer el teatre català en la
postguerra", que amb la novel·la Vida privada ha escrit una de les millors cròniques sobre la decadència
de l'aristocràcia barcelonina i que és un dels millors articulistes del país encara no hagi entrat a la
universitat.

Cal assenyalar que malgrat tota l'obra feta que continua tenint actualitat -la cartellera teatral catalana
acull cada any algunes obres de l'autor-, "a la universitat no s'hi ha fet cap tesi doctoral sobre Sagarra".
Per Garolera, això no és gaire estrany, si es té en compte que fins fa 15 anys "tampoc no n'hi havia cap
de Jacint Verdaguer ni de Josep Pla. Però sorprèn que aquests tres autors, considerats els més
populars a Catalunya, hagin estat exclosos de la universitat".

Però si Verdaguer i Pla sembla que els darrers anys han sortit de l'ostracisme, "Sagarra encara no,
perquè la universitat continua sense fer res per estudiar la seva obra". Però Sagarra és un autor que
tampoc no ha estat gaire reivindicat fora de la universitat. Només alguns escriptors, com Josep Palau i
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Fabre, Josep M. Espinàs i el seu biògraf, Lluís Permanyer, "continuen recordant Josep M. de Sagarra",
ressalta Garolera.

Sagarra és un escriptor de permanent lectura, "un clàssic", recalca el filòleg, que afegeix que tot el que
escrivia, des dels articles a la novel·la, passant per la poesia, les cançons i la literatura memorialística,
"s'aguanta molt bé". Narcís Garolera valora molt l'activitat que va fer Sagarra després de la guerra,
encara que alguns no li han perdonat que escrivís en castellà per guanyar-se la vida. "El seu Poema de
Montserrat, escrit el 1942 i no publicat fins al 1956, és una obra dantesca mai prou valorada".

L'edició de la seva Obra completa vol compensar l'oblit en què s'ha mantingut Sagarra arreu dels Països
Catalans. "L'editem perquè es torni a llegir", diu Garolera, que assenyala que els volums 1 i 3, els
cançoners, "ja s'han exhaurit". I el que és més important, "es venen molt a Catalunya, però també al
País Valencià, que és on s'edita".

Nous aperitius
Josep Maria de Sagarra va aplegar en el llibre L'aperitiu 187 articles publicats a la revista Mirador els
anys 20 i 30. Si bé al peu d'impremta hi diu que el llibre va ser publicat el 1937 a Perpinyà, se sap que
es va editar clandestinament a Barcelona el 1947. Sagarra va preparar ell mateix el llibre i va escollir els
temes amb menys contingut polític i social. Garolera ha estudiat ara tots els articles que va publicar
Sagarra a Mirador, amb el títol genèric de L'aperitiu, i ha aplegat els 186 que havia deixat de banda
l'autor en el llibre El perfum dels dies, que sortirà a mitjans de gener publicat per Quaderns Crema. Per
Garolera, Josep Pla i Josep Maria de Sagarra són els dos articulistes de premsa més punyents i
populars del segle passat, el primer més polític i el segon més costumista. El filòleg destaca de Sagarra
que, malgrat haver nascut i viscut en medis urbans, "té un llenguatge de la natura d'una riquesa
sensacional".

L´escriptor Josep Maria de Sagarra
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