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Josep Maria de Sagarra de jove

P E R I O D I S M E C A T A L À D E L S A N Y S V I N T I T R E N T A

Sagarra escriu
articles de
costums, fa
crítica literària
orientada a tots
els públics,
assaja sobre els
valors de la
modernitat...

El primer, potser perquè en-
ganxa un Sagarra que tot just
tempteja el periodisme, des
d’Alemanya, i en una llengua
que no és la seva, val la pena
llegir-lo sobretot per les cròni-
ques italianes de Josep Pla. La
descripció i l’anàlisi que l’es-
criptor empordanès fa de la
Itàlia de Mussolini es podria
passejar per les facultats cata-
lanes d’història com un mate-
rial didàctic de primer ordre.
Pla, que va enviar a El Sol dues
tongades de cròniques, el 1922
i el 1928, es mira la parafer-
nàlia feixista amb l’escepticis-
me de qui es pregunta iròni-
cament “porqué se haya tenido
que hacer en Italia una revolución
para que los trenes lleguen casi a la
hora”. Escrits en un castellà
farcit de modismes catalans
(“estirar más el pie que el zapato”,
tradueix l’escriptor), els arti-
cles disseccionen la sociologia
feixista constituïda, diu Pla,
per la gana, la humiliació de
Versalles, la descomposició del
socialisme i una certa comodi-
tat idiosincràtica: “No volem
més homes, volem feixistes”,
sembla que responien alguns
caps del partit a l’allau d’ad-
hesions interessades.

El recull, que també inclou
els articles que l’escriptor va
enviar al seu pas per Iugoslà-
via, Hongria, Polònia i Suècia
després del segon viatge a Ità-
lia, avança pels conegudíssims
paisatges del franquisme. Són
temes recurrents: el naciona-
lisme carnavalesc, l’estricte
control mediàtic (recordem
que Arias Salgado preferia el
model italià que l’alemany de
Goebbels) i l’intent de subver-
tir la tradició cultural del país.
En aquest sentit, Pla defensa
Croce i Pirandello (antijoves i
antiitalians segons la premsa)
davant les arengues de D’An-
nunzio i el futurisme de Mari-
netti, que, ve a dir, només ves-
teixen un país de fireta i sense
relleno, a mida de la pirotècnia
mussoliniana.

CARTES DE SAGARRA
Las cartas europeas de Sagarra no
tenen la profunditat de les de
Pla, excepcionals, i s’hi nota
més el pas del temps. Han re-
sistit millor les cròniques ger-
màniques de Camba, Xammar
i, sobretot, d’Augusto Assía,
que també van exercir de cor-
responsals al país teutó. Els
articles d’aquest últim, con-
cretament, els únics que resten
inèdits (algú els hauria de re-
collir, per més sobrat que vagi
el castellà), són un gran retrat
de l’evolució d’Alemanya des
del crac del 29 fins a l’ascens de
Hitler al poder. Sagarra, en
canvi, que va arribar al país
germànic poc després del puts-
ch de Von Kapp, no es va sentir
ferit per la política, cosa que
trobant-se al moll de l’os de la
història europea del segle XX
és gairebé un delicte. El bati-
bull ideològic, nacional, social
i econòmic que va acabar en-
sorrant la República de Wei-
mar apareix d’esquitllada, o
superficialment, en les seves
cròniques.

Diríem que Sagarra no va

acabar d’entendre aquella
combinació de sensibilitat i
rudesa tan alemanya que Na-
bokov il·lustrava amb la mane-
ra com els berlinesos pronun-
cien el nom de la seva ciutat:
“Ber-lin! Dins el nom de la ca-
pital [...] la contundència de la
primera síl·laba i la ressonan-
cia lleugera de la segona...”,
deia l’autor de Lolita. Tot això
explica que Sagarra no es
prengui gaire seriosa-
ment el tarannà germà-
nic i que, agafant-se a un
fil ja estirat per Camba,
presenti el ciutadà mitjà
com una mena de ge-
gant espès, més bonàs
que filòsof, més destra-
ler que artista, i el tracti
amb un cert menys-
preu, com si fos una
mena de Frankenstein
inofensiu. Evidentment,
no va ensumar el que
s’esdevindria, per més
que l’encertés dient: “Lo
que passará en Alemania es
difícil de decir; su suerte,
además de nacional, es
continental”. Que ja és
molt.

I si el Sagarra d’Ale-
manya és un Sagarra
més esbravat, en canvi,
el de L’ànima de les coses
és aigua carbònica en
plena forma, una festa
de sal i bombolletes. Se-
gurament, un escriptor
com Sagarra, que basa la seva
prosa en els fruits que li dóna
el paisatge, necessita, més que
cap altre, conèixer el terreny
que trepitja. I l’autor d’All i sa-
lobre tenia ben apamada la
Cartoixa catalana, aquesta Ca-
talunya petita de quatre es-
criptors i quatre de tot en què
tothom compta fins a deu
abans de dir què pensa com si
al país hi hagués un sol carrer
i una sola vorera. Tot plegat
explica que els textos que va
publicar a La Publicitat entre el
1922 i el 1929 conservin una
connexió amb l’actualitat que
només mantenen, al cap dels
anys, les mirades penetrants.

D’entrada, el primer i l’úl-
tim article (mirin, cadascú lle-
geix com vol) ja ens advertei-
xen de l’amplitud temàtica del

volum i d’alguna cosa més.
L’un sobre els melons i l’altre
inspirat en l’èxit internacional
de la novel·la de Remarque Res
de nou al front de l’Oest donen,
superposats, una idea força
afinada del cosmopolitisme
arrelat a la terra que articula el
discurs sagarrià. Entremig,
l’autor teixeix un mapa de l’e-
fervescència cultural de la Ca-
talunya dels vint que, amb

unes notes a peu de pàgina que
seguissin l’exemple dels vo-
lums d’Eugeni d’Ors, seria una
meravella gairebé indepen-
dentment de la ploma d’or
amb què està traçada.

Sagarra escriu articles de
costums, fa crítica literària
orientada a tots els públics,
assaja sobre els valors de la
modernitat, para atenció a
l’esport, al teatre, al cinema, a

la pintura, es fixa en les modes
musicals i els balls importats,
enceta polèmiques i intervé en
d’altres, elogia els punts forts
de la cultura catalana, en cri-
tica les febleses i, així, crònica
rere crònica, va retratant tota
una època. D’entre les 644 re-
collides, potser ens arriscariem
a destacar “l’explosió d’entusi-
asme il·limitat” amb què rep el
Cartes de lluny planià, l’elogi
que fa de Guimerà i Verdaguer,
també de Maragall, l’article
que escriu sobre L’article, les
paraules que dedica a l’art de
la traducció, les seves opinions
sobre la novel·la i les diverses
disquisicions que fa al voltant
de la llengua “encara flonja” i
el nacionalisme aigualit del
país.

El més bo de tot, però, és que
Sagarra parla d’aquestes coses
amb un català d’arrel oral, in-
festat del que avui anomenarí-
em barbarismes, que no sembla
que facin les més mínimes
pessigolles ni a la qualitat lite-
rària ni a la personalitat lin-
güística dels seus articles. Des-
taco això impressionat per l’ac-
tual indigència del català peri-
odístic, que ha esdevingut una
ombra que camina rere el cas-
tellà, copiant, no ja paraules
(Sagarra, que deia allò que “del
despreci ara en diuen menys-
preu”, no hi hauria vist cap
problema) sinó la manera de

dir, el que els especialis-
tes en diuen la sintaxi.
(El lector que vulgui
comprovar-ho pot dei-
xar-se regalar un d’a-
quest diaris del metro
que si el que pretenen
publicant articles en ca-
talà és donar un cop de
mà a la llengua farien bé
de treure’s el guant de
pues metàl·liques per
fer-ho.)

Arribats a aquest
punt, doncs, segura-
ment no tenim més re-
mei que donar la raó al
subtítol que encapçala el
llibre que ens falta res-
senyar, Mirador. La Cata-
lunya impossible, de Josep
Maria Huertas i Carles
Geli. Els autors de Tres
vides i un Destino han
confegit un volum que,
com era previsible, ha de
conviure amb les virtuts
i els defectes del tarannà
periodístic. El treball so-

bre Mirador, com el de Destino,
no és allò que se’n diu definitiu.
No pretén ser exhaustiu i pre-
senta algunes mancances me-
todològiques (el benintencio-
nat índex d’articles miradorians
no el recomanaria com a mo-
del) de les quals ja he sentit
rondinar algun historiador. Ara
bé: com el seu antecessor, és un
model de claredat i amenitat
que els que rondinen no acos-

tumen a practicar.
El punt més fosc es troba, si

ens atenim a la carta al director
que Josep Palau i Fabre va en-
viar a l’AVUI fa uns mesos, a la
pàgina 33. Els autors atribuei-
xen al poeta un article escrit
per Manuel Viusà, publicat
sense signar a la revista clan-
destina Per Catalunya, que titlla-
va de “col·laboracionistes” l’e-
quip de Destino, constituït amb
la meitat que es va passar al
franquisme del Mirador repu-
blicà. No obstant, el llibre
manté una línia expositiva que
fa honor a la trajectòria i la
significació del setmanari: re-
corda el caràcter pioner de la
revista (va estrenar la fotografia
a les pàgines de publicitat i va
donar protagonistme als fenò-
mens culturals del naixement
de la cultura de masses), ana-
litza les seves seccions cèlebres
(qui no establiria un vincle
sentimental entre l’àcid Mirador

indiscret i l’amic Desclot d’a-
quest diari), i repassa la trajec-
tòria de les seves ànimes em-
presarials i periodístiques (l’e-
ditor, Amadeu Hurtado, els di-
rectors, Manuel Brunet i Just
Cabot, i els col·laboradors Ro-
send Llates, Sagarra, Planes,
Sempronio i Ignasi Agustí, en-
tre d’altres).

Resumint, el llibre de Huer-
tas i Geli pot ser una magnífica
excusa per endinsar-se de for-
ma planera al periodisme cata-
là de la II Republica. No en va,
Mirador en va ser el seu expo-
nent més refinat, un model tan
idealitzat i somiat que fins avui
ningú no havia pensat a fer-ne
un llibre. El setmanari, que va
aparèixer el 1929 i va tancar el
1937 ja molt desdibuixat per la
guerra, és “una fita esplèndida
d’un temps que pretenia un
país culte, civilitzat, europeu,
tolerant i progressista”, ens di-
uen els autors. Bé, en alguns
aspectes, ens hi hem anat acos-
tant. En castellà. Val la pena
recordar aquesta obvietat ara
que hi ha moviment als vesti-
dors de la premsa barcelonina.
L’element que ha fet impossible
la Catalunya periodística de
Mirador no ha estat cap altra
fatalitat que la manca d’un pa-
rell de mecenes prou generosos
i constants. A veure si apareix
un Cambó; ni que sigui per
salvar tot aquest estol d’il·lus-
tres columnistes que, defensant
el català amb el seu castellà
descolorit, fan tot l’efecte d’un
Michael Jackson exercint de
Nelson Mandela.
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