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Molts articles de J.M. de Sagarra encara són actuals

R E F L E X I O N S D ’ A C T U A L I T A T

Sagarra: “Un periodisme
a la meva manera”

C A R M E A R N A U

D
arrerament han
aparegut reculls
d’articles periodís-
tics, d’abans de la
Guerra Civil, que

han donat a conèixer autors
oblidats, com és el cas d’Irene
Polo, La fascinació del periodisme
(1930-1936) (Quaderns Crema), o
han aprofundit en aquells en-
cara en actiu, com Carles Sen-
tís, L’instant abans del 36 (La
Campana), o en d’altres, prolí-
fics i polifacètics, que van con-
rear tots els gèneres, com ara
Carles Soldevila, Fulls de dietari
(Edicions 62), i Josep Maria de
Sagarra, El perfum dels dies, en
edició de Narcís Garolera (Qua-
derns Crema). Tots d’una gene-
ració molt preparada, van ser
professionals de l’escriptura,
catalanistes i ben arrelats a un
país i a una ciutat, Barcelona,
centre neuràlgic de la seva vida
i obra, que vivia llavors un mo-
ment particularment dolç,
aquell que, més d’una vegada,
precedeix una dràstica desapa-
rició, com en aquest cas. I des-
aparició perquè amb el fran-
quisme se n’esborraria la me-
mòria, l’única pervivència, en
definitiva, i d’aquí l’oportunitat
d’aquesta recuperació. Autèn-
tics europeus si, com assenyala
Georges Steiner a La idea d’Eu-
ropa, la vida als cafès i els pas-
sejos per la ciutat són uns dels
trets més característics, aquests
autors van participar activa-
ment en la vida de Barcelona.

Recomano vivament la lec-
tura d’El perfum dels dies, en
aquest Any del Llibre i de la
Lectura, en el qual val la pena
llegir, rellegir o descobrir els
grans prosistes catalans. Així es
manifesta Sagarra en aquests
articles, no aplegats en volum
fins ara, gràcies a la seva pro-
funditat –es tracta com ell
mateix assenyala d’un moralis-
ta–, amenitat i, evidentment,
escriptura, perquè cal tenir ben
present que Sagarra va ser un
poeta i un novel·lista destacat; i
en la seva escriptura, amb un
lèxic de gran precisió i flexibi-
litat, destaquen unes imatges
que ens sobten per la seva au-
dàcia i poeticitat, i és que, com
Sagarra destaca, el que més li
interessa és la poesia, perquè és
“l’única cosa que dóna sentit a
la vida dels homes”. Però també
val la pena assenyalar-ne l’ac-
tualitat, sovint sorprenent, per-
què més d’una vegada aquests
articles escrits per a la secció
L’Aperitiu de Mirador i que van de
l’any 1929 al 1936, semblen
acabats d’escriure. Només per
la notícia o la reflexió, evident-
ment, però no pas per l’escrip-
tura molt superior a la dels
nostres dies, en general, per-

què, com ja he destacat, es
tracta d’un gran escriptor. Però
sobta llegir en aquests articles
notícies de no fa pas gaires
mesos, per exemple, una que
l’articulista considera sensacio-
nal, més sensacional encara
que no pas la proclamació de la
República que s’acaba tot just
de produir: «I ara ve de sobte el
fet extraordinari: l’Estat cedeix
el castell [de Montjuïc] a la ciu-
tat de Barcelona, el castell passa
a ésser una pedra inofensiva, i
tot el misteri i tot l’odi desapa-
reixen. Sentim un entendri-
ment ràpid, una mena de sim-
patia frenètica pel castell, i tot-
hom es pregunta: “¿Què en fa-
rem? ¿Quin partit podrem
treure de la mole de pedra?”.
Tots nosaltres som una mena
de personatges de faula i tenim
un cert parentiu amb aquella
noia que duia un gerro de llet al
cap i anava fent calendaris».

LA HISTÒRIA DEL CASTELL
A més, la notícia arriba després
que l’autor ha fet una descrip-
ció molt instructiva i acolorida
de la història del castell, asse-
nyalant l’escàs lligam de la
ciutat amb la muntanya; de fet,
Sagarra demostra ser un home
d’una vasta cultura i lectures,
que exposa, però, amb tota na-
turalitat, defugint sempre
qualsevol mena d’erudició.
També resulta molt instructiu
conèixer la satisfacció de Sa-
garra davant de les manifesta-
cions de Barcelona, perquè es
tracta d’una ciutat “de mani-
festacions magnífiques, d’una
gran qualitat, d’una gran sime-
tria, d’un to noble i explosiu al
mateix temps”. I la reflexió que:
“El que passa moltes vegades és
que els polítics no estan a l’al-
çada del públic, i que els ma-
teixos conductors de masses
s’enduen sorpreses que els dei-
xen parats”. Totes, doncs, ben
vigents, perquè Sagarra demos-
tra ser un profund coneixedor
del país on viu, del qual sap
extreure, també, “aquest per-
fum dels dies que vol dir viure
en un espai, en una ciutat”.

D’altra banda, la novetat dels
articles de Sagarra i alhora la
seva modernitat, que enllaça
amb la nostra època, resulta
evident pel tractament dels te-
mes i pels temes en si, perquè
com ell mateix destaca el que
busca en els seus escrits és el to
menor, que vol dir la manca
“d’èmfasi, de transcendentalis-
me, de patètic, de processó de
Corpus”. Per això fustiga repe-
tidament els Jocs Florals, amb
tot un altre tarannà, concor-
dant amb una època que vol
abolir pel bé de la nostra cul-
tura. De fet, l’aperitiu és un

costum actual i profundament
barceloní –i Sagarra assenyala
la diferència amb Madrid–, la
conversa, al voltant d’una tau-
la, en un bar o cafè, una con-
versa o monòleg amb el lector,
aquest “estimat lector” en el
qual Sagarra sempre pensa.

UN ‘TOUR DE FORCE’
Els temes tractats per l’autor
són molt diversos, i fins i tot de
vegades inexistents, un autèn-
tic tour de force, com ara el color
vermell dels llavis de les senyo-
res a ple dia. I és que, com ell
mateix assenyala, fa un perio-
disme “a la meva manera”, pe-
rò destaca l’actualitat política
tan important a l’època –amb
la proclamació de la República
presentada com un allibera-
ment–, el cinema, les lectures i
les publicacions més notables,
sense oblidar l’ofici d’escriptor i
la seva difícil situació a Catalu-
nya, una situació que el preo-
cupa. I, sobretot, la ciutat de
Barcelona, per la qual Sagarra
sent una veritable devoció, com
demostrarà també a Vida priva-
da, una de les novel·les més im-
portants de la nostra literatura,
guanyadora del premi Crexells,
la instauració del qual Sagarra
valora molt positivament en un
dels articles.

De fet, pocs autors han sabut
descriure el paisatge urbà amb
la penetració, gràcia i poesia,
onirisme, també, de Sagarra, en
aquests articles modèlics, un
Sagarra que passeja solitari o
acompanyat per la ciutat, i sap
copsar-hi espectacles enlluer-
nadors i plens de sensualitat,
gràcies a uns sentits molt afi-
nats, aquells del bon novel·lista,
com una olor ben urbana,
aquest “aire de gasolina, de
mitges de seda i de paper de
periòdic”. Així, el lector pot co-
nèixer, entre d’altres aspectes,
l’ambient cosmopolita que es
va viure a Barcelona, arran de
l’Exposició Universal del 1929,
amb música de jazz i begudes
de fora, que aviat es van fer
pròpies, la incorporació de la
dona a la vida de la ciutat, que
Sagarra veu de manera molt
positiva, les institucions presti-
gioses, el turisme creixent, l’a-
mericanisme que es comença a
imposar i anirà desvirtuant
l’essència europea de Barcelo-
na... I Sagarra valora de manera
especial la Ciutat Vella o aquells
indrets des dels qual es possible
contemplar, els miradors de
“Barcelona, la ciutat més bella
del món”, com ho són els jar-
dins de Montjuïc, descrits amb
un evident sentit poètic.

Ara bé, de tots els espais de
Barcelona, és la Rambla per on
passeja Sagarra a totes les hores
del dia, aquell més emblemàtic,
la seva més pura essència, com
ho és també d’allò tan imprecís
que anomena barcelonisme, per
això aquest espai s’esmenta re-
petidament en aquests magní-
fics articles i clou Vida privada; i
per això, també, Sagarra salta
literalment quan es presenta
un projecte per transformar les
parades de les seves floristes i
demana que no hi toquin res,
perquè aquest indret és “la cosa
més sòlida, més elegant i més
honesta que tenim a Barcelo-
na”. A més, en els articles s’en-
trellacen, com acostuma a pas-
sar amb els grans creadors, la
malícia i la innocència, per
exemple, quan Sagarra recorda,
aquest record tan proustià, la
millor època de la seva vida,
quan era un infant i podia
creure que “encetar un any és
com encetar una fruita tota
ensucrada de misteri”.

ELS TEMES LITERARIS
Lògicament també tenen un
ampli tractament els temes li-
teraris, a més dels cinemato-
gràfics; pel que fa a aquests
darrers, Sagarra destaca amb
agudesa l’expressionisme d’u-
na gran actriu que esdevindrà
una mena d’icona, Greta Gar-
bo, i de manera especial apun-
ta l’admiració que sent per
Charlot, un inconformista,
amb “la grandesa de tots els
inadaptats sublims”. Pel que fa
als llibres, a més de l’interès
per les novetats, com L’home
que es va perdre, de Francesc
Trabal, el seu amic, i Madrid, de
Josep Pla (del qual diu: “Tot
aquest Madrid és, en el llibre
de Pla, com una papallona vi-
va, de tots colors, clavada amb
una dotzena d’agulles”), Sa-
garra insisteix, sobretot, en la
necessitat de llegir els llibres
imprescindibles, els clàssics
universals, com ara els assajos
de Montaigne, que ha traduït
Nicolau Maria Rubió i Tudurí, i
la Bíblia, per la seva rabiosa
modernitat. I quan recomana
al lector La muntanya màgica,
que s’acaba de traduir al cas-
tellà, ho fa “perquè una de les
causes de la manca de sentit
comú que es nota avui dia per-
tot arreu és aquesta banalitat i
aquesta lleugeresa en una cosa
tan important com és la lectu-
ra”. Per aquest motiu Sagarra,
que ausculta la societat de la
seva època, s’adona que aquesta
banalitat, ben present ja lla-
vors, s’està apoderant també
d’una diada que primer saluda
amb entusiasme i després pro-
voca totes les seves reticències,
la del Llibre, i escriu així una de
les millors defenses que es po-
den fer a favor de la lectura dels
bons llibres, perquè aquesta di-
ada no ha de ser la “del llibre
imbècil o del llibre tronat que
surt a darrera hora amb una
coberta llampant i amb uns
anuncis de xarcuteria, sinó que
la diada del Llibre és pel llibre
que s’ho val, per les grans obres
essencials, pels llibres que po-
den ésser una utilitat, una
companyia, una lliçó o una re-
acció”. Sense comentaris.


