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a iniciativa més aprecia-
ble per commemorar els
50 anys de la mort de Jo-
sep M. de Sagarra haurà

estat la publicació de l’estudi de
Josep Miquel Sobrer sobre la
producció dramàtica del gran
autor. D’entrada, la monografia
La poesia dramàtica de Josep
Maria de Sagarra. Les veus de
la terra és una obra de classifi-
cació difícil perquè abraça alho-
ra diverses àrees, com ara l’as-
saig personal, la historiografia,
la crítica literària i la teoria lite-
rària general. La barreja de dis-
ciplines i/o gèneres respon a les
necessitats expressives i intel-
lectuals de l’autor a l’hora
d’acostar-se a la ingent obra tea-
tral de Sagarra: una cinquante-
na justa de peces.

Sobrer vol dur a terme una
sèrie d’operacions que requerei-
xen diversos recursos expressi-
us. Vol mostrar la seva opinió
sobre la societat catalana, la se-
va cultura i molt concretament
el lloc que Sagarra va ocupar i
ocupa en el marc de totes dues.
Vol historiar certs vessants del
desplegament de l’activitat tea-
tral a Catalunya al llarg del segle
XX. Vol avaluar les 50 obres,
d’una en una, des d’un punt de
vista formal i temàtic, per des-
prés dibuixar les constants
transversals del conjunt. Vol fer
un resseguiment de qüestions
generals de la teoria teatral com
ara les definicions de subgène-
res (tragèdia, comèdia, melo-
drama, drama) o els fonaments
conceptuals de l’acció.

El llibre de Sobrer té moltes
virtuts. És clar i precís, i es fa de
bon llegir, tot i que, al capdavall,
és un treball més aviat acadè-
mic. La presència constant de la
positiva personalitat de l’autor
salva l’estudi de caure en l’aride-
sa. És ambiciós i complet per-
què recorre tota la producció
teatral de Sagarra, amb la seva
corresponent periodització en
quatre èpoques ben delimita-
des: 1918-1923, 1924-1929,
1930-1936 i 1945-1959. Esta-
bleix la cronologia de la creació
de les obres. Rastreja molt bé la
recepció passada i actual de la
producció sagarriana, amb do-
cumentació gràfica, fins i tot. A
més, la monografia ens ajuda a
entendre millor el fenomen tea-
tral i situa Sagarra en el panora-
ma català i internacional de
l’època.

És honest i ponderat perquè
evita l’hagiografia que tant ha
dificultat la recepció recent de
l’obra de Sagarra, i no esquiva
cap de les qüestions espinoses
com ara l’actuació política de
l’autor durant i després de la
guerra o els terribles prejudicis
morals que es van traduir en ac-
tituds antisemites i homofòbi-
ques. Sobrer no es deixa res al
tinter i opina obertament sobre

L

l’obra de Sagarra, posant en re-
lleu les seves grans virtuts i els
seus gran defectes. És útil per-
què es pot fer servir com a obra
de consulta puntual i està desti-
nat a convertir-se en un punt de
partida per a altres estudis par-
cials que vindran en el futur. És
constructiu perquè, malgrat
tot, deixa una imatge ben posi-
tiva del teatre de Sagarra.

Només hem de lamentar al-
guna deficiència. Per exemple,
el fet de no aprofundir més en
l’ús del vers i la poesia en el tea-
tre modern. La falta de com-
prensió de l’anacronisme del

món teatral de Sagarra com a
opció estètica plenament volgu-
da i assumida, amb una clara
voluntat autoral d’omplir greus
llacunes al relat històric i litera-
ri de Catalunya. La renúncia a
altres referents teatrals inter-
nacionals, com ara Archibald
MacLeish, que, per comparació,
haguessin ajudat a entendre
molt millor el projecte teatral de
Josep M. de Sagarra. I la manca
de certes obres imprescindibles
a la bibliografia, com ara l’es-
plèndida monografia de Denis
Donoghue sobre el drama mo-
dern en vers. ❋

Josep Maria de Sagarra va escriure un total de cinquanta obres de teatre

El llibre de
Sobrer té
moltes
virtuts: és
clar i precís,
i es fa de
bon llegir
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