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completes de Josep Maria de Sa-
garra. “Era un fenomen del vers:
li sortien amb gran facilitat, i en
alguns casos, són de gran sump-
tuositat. És un cas com el de
Verdaguer i Guimerà: escriu
versos que s’entenen –explica–.

De tot el que va fer, el que ara
s’aguanta més és Vida priva-

da, les Memòries, La ruta
blava i l’articulisme. Cal
destacar que Sagarra va

ser un home d’escrip-
tura diària que

va viure de la plo-
ma en la seva

llengua i en
una situació
gens òpti-
ma”.

L’escrip-
tor i perio-
dista Jordi
Puntí té clar

quin Sagarra
cal recuperar:

“Per als estudis li-
teraris dels 70, era
un pageset que pi-

xava versos i parla-
va de flors i violes.

Des de fa uns anys,
Sagarra és també el
de la vida urbana,

atent al brogit i als
canvis i al testimoni

present”.✒

LES SIS
CARES DE
SAGARRA

GAROLERA: “VA VIURE
DE LA PLOMA EN CATALÀ
EN UNA SITUACIÓ
GENS ÒPTIMA”
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El poeta
L’any 1913, Sagarra es va estre-
nar literàriament amb el poema
Joan de l’Ós. La seva facilitat per
escriure versos –satírics, des-
criptius i fins i tot de caràcter va-
porós– el va portar a escriure
dos dels poemes més extensos
de la literatura catalana del se-
gle XX: El comte Arnau i El poe-
ma de Montserrat.

El dramaturg
La producció teatral de Sagarra
va omplir les sales barcelonines
–en especial, el Teatre Romea–
abans i després de la Guerra Ci-
vil. Potser és la part de la seva
producció menys actual, però
que no se n’hagi programat cap
obra amb motiu del 50è aniver-
sari de la seva mort és una de-
cisió que hauria de portar cua.

El prosista
Després de Paulina Buxareu
(1919), Sagarra va esperar deu
anys fins a escriure la seva prò-
xima novel·la, All i salobre. L’any
1932 publicaria una de les grans
novel·les catalanes del segle
XX, Vida privada. El 1954 dona-
ria a conèixer les gairebé 1.000
pàgines d’un llibre indispensa-
ble: les Memòries.

El viatger
L’any 1937, Sagarra i Mercè De-
vesa, amb qui s’acabava de ca-
sar a París, van agafar un creuer
que els havia de portar fins a Ta-
hití. De l’experiència del viatge,
que va durar set mesos, en va
sortir La ruta blava, un dels lli-
bres més aventurers de Sagar-
ra (i amb més d’un comentari
políticament incorrecte).

L’articulista
Durant més de 40 anys, Sagar-
ra va col·laborar en diaris i re-
vistes. A més de l’indispensable
recull de L’aperitiu, els últims
anys han aparegut dos reculls
més d’articles no aplegats mai
en volum a cura de Narcís Garo-
lera: L’ànima de les coses i El
perfum dels dies.

El traductor
Sagarra va assumir dos reptes
que haurien bloquejat més
d’una persona: la traducció en
vers de La divina comèdia, de
Dante Alighieri, i la versió “més
teatral que literària” –en parau-
les de Joan de Sagarra– d’una
vintena llarga d’obres de Willi-
am Shakespeare.
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ESPINÀS: “A MÉS DE SER
POPULAR, SAGARRA
HA ESTAT UN GRAN
CREADOR DE MITES”
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