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Combregàrem amb l’ombra del poeta Sa-
garra? No, l’estança no era ombrívola,
sinó plena de llum i sol de primavera.
No era l’ombra sinó l’esperit del poeta

que revivia màgicament al so dels hendeca-
síl·labs del poema Comte Arnau, gràcies a la
veu pregona i prodigiosa de Lluís Solé. L’actor
aixecava els personatges del paper (Espinàs
dixit) i els posava dempeus.

FOU UNA SESSIÓ MEMORABLE, LA PRESENTACIÓ del
poema de Josep M. de Sagarra, publicat per
primera vegada l’any 1928. A l’antiga cançó lle-
gendària del Comte Arnau, ja es diu que la
seva ànima en pena està condemnada a errar
eternament, i heus aquí que Lluís Solé la in-
terpretà amb la seva veu profunda i la captà
durant una hora.

NO ÉS QÜESTIÓ DE PARLAR DEL LLIBRE que ara publi-
ca La Campana, incloent-hi un CD, perquè ja
ho féu, amb tota qualitat, Ada Castells, dime-
cres passat, en aquest mateix AVUI, com al-
tres crítics barcelonins ho han fet en diferents
diaris. Només voldria esbossar un apunt sobre
el Sagarra del voltant dels anys 30. Certament
en una posteritat que ha estat bastant gasiva
per culpa d’una certa crítica, no és prou cone-
gut l’èxit personal i literari que en aquella
època assolia Josep M. de Sagarra, considerat
per molts “el poeta nacional”.

ERA, EN TOT CAS, L’ESCRIPTOR MÉS BRILLANT de Bar-
celona. Potser per això tenia alguns adversa-
ris, en contrast amb els molts amics de què
gaudia. Molt generosament em comptà entre
aquests últims i en un Aperitiu –així es titula-
va la seva secció setmanal a Mirador– em qua-
lificà de “joveníssim i estimat amic”, arran de
la publicació dels meus reportatges sota el títol
Viatge en transmiserià. Aleshores Josep M. de
Sagarra estava al ple de la seva edat i de la seva
creació i estendre un “certificat” d’amistat en
què em diu “joveníssim” m’impressiona, més
que aleshores, avui que sóc “vellíssim”.

A LA SALA D’EDITORIAL LA CAMPANA érem una vin-
tena de persones, entre crítics i amics, i el fet
d’ésser jo el més gran feia que fos l’únic que
l’havia conegut molt als començaments dels
anys 30. El seu fill, Joan, també present, que
recorda la fesomia del seu pare, no havia en-
cara nascut. Josep M. Espinàs i Lluís Perma-
nyer, aquest últim autor del llibre Els amics de
Josep M. de Sagarra, el conegueren ja després
de la guerra. Era un senyor que en venia de
mena, però mai no va voler fer valdre la condi-
ció aristocràtica del seu llinatge.

LA SEVA ARISTOCRÀCIA ERA DE L’ESPERIT i sabia molt
bé no solament escriure versos populars, sinó
barrejar-se amb pagesos o pescadors com els
del Port de la Selva, on passava mesades. S’hi
retirava algunes vegades per escriure quan la
Costa Brava era solitària. Hi escrivia sovint
sobre el mateix terreny, com és el cas de la
peça teatral El cafè de la Marina, extreta d’un
ambient del mateix poblet de la costa.

TENIA DINERS I ES DEIA QUE A CATALUNYA NINGÚ en
guanyava tants amb la ploma a la mà. No era,
certament, per les seves col·laboracions a La
Publicitat i Mirador, sinó pels seus drets
d’autor teatral d’èxit permanent. Cada tem-
porada estrenava una obra, que podia agradar
més o menys, però sempre omplia el teatre.
Anava sempre vestit molt acuradament. Molt
pulcre i amb robes de qualitat.

JOSEP M. DE SAGARRA SORPRENIA TOTHOM per la
seva fluïdesa literària, tant en prosa com en
vers. Alguns en prenien pretext per parlar de
lleugeresa o d’una frivolitat que solament
podia existir en els seus versos satírics d’El Be
Negre.

ERA UN HOME FELIÇ QUE ES CASÀ AMB UNA NOIA de
totes les qualitats, la Mercè Devesa. Formaven
una estampa clara i lluminosa que, com tantes
altres, s’enterbolí un dia de juliol quan caigué
damunt dels caps de tots la Guerra Civil.

Carles Sentís Periodista

L’esperit de Sagarra
“Cada temporada estrenava
una obra, que podia agradar
més o menys, però sempre
omplia el teatre”

DES DEL MOLÍ

Ànimesescarransides

Acabam una setmana que inici-
àvem amb el dia mundial del te-
atre. M’agrada que siguem ca-
paços de celebrar l’espectacle
i de reivindicar les bamboli-
nes. En un temps en què so-
vint ens dedicam a homenat-

jar més sovint la mort que la
vida, retornar al joc dels esce-
naris, de la improvisació i la
memòria, del gest mesurat i
l’esbojarrament rialler és
sempre una aposta a favor de
l’esperança.

Representar la realitat o
una part de la realitat per als
altres. Els humans ho hem fet
sempre. Ho vam fer quan
érem infants que imitaven els
gestos dels adults, i quan ens
convertírem en adolescents
que pretenien reinventar el
món. Probablement el teatre

existeix des que existim nos-
altres, capaços de burlar-nos
de les nostres creences, de
les nostres pors. Nosaltres,
que hem sabut capgirar les
regles del joc i convertir l’uni-
vers en un gran teatre on es
representa la història de les
nostres vides. L’altre dia,
Arnau Vilardebó reivindicava
el valor de la paraula sensata
en un món dement. Deia que
el teatre és un acte de fe en
els éssers humans. Hi estic
d’acord. El teatre és l’afirma-
ció decidida de les persones i

la creença en la seva llibertat.
Som persones i podem estra-
fer els gestos, els pensaments
i els somriures per mostrar
als altres la representació del
que ens toca viure. Som lliu-
res i podem escollir els textos
a través dels quals els autors
parlaren de la vida. Podem in-
ventar-ne de nous també,
perquè la creativitat és un do
que no admet cap límit.

Un grup d’actors va llegir
en un acte públic les parau-
les de Víctor Hugo Rascon, el
dramaturg mexicà. S’orga-

nitzaren visites guiades a di-
ferents teatres. Es va reivin-
dicar que s’educàs la sensibi-
litat teatral des de les esco-
les. D’acord. A mi, però,
m’agradaria demanar que
anar al teatre arribàs a con-
vertir-se en un fet habitual,
en una necessitat lògica que
no es qüestiona. Anar al tea-
tre, com llegir, o com escol-
tar un bon concert: aliments
de l’esperit que no volem dei-
xar de banda per convertir-
nos en ànimes escarransides
dins cossos inerts.

DE FIL DE VINT

I les
firmes?
On són?

Isabel-Clara
Simó

Espanya és un cadàver. Oi que
no ho sabíeu? Doncs ho ha dit
Jiménez, que de coses espa-
nyoles hi entén. Diu que
l’hem matada nosaltres
(sic), el lliberticides. Cosa
que m’estranya, perquè els
lliberticides maten la lliber-
tat, no els Estats, que són
gairebé els seus antònims.
Diu que l’arma homicida ha
estat l’Estatut; veges què
hauria passat si fos un Esta-
tut de debò, jesusmariasan-
tíssima, quin devessall que
hi hauria hagut!

Tot amb tot, hi ha un bé
molt preuat que ha desapa-
regut, potser en les tràfecs
de l’enterrament. Perquè a
veure: on són els milions i
milions de signatures de
Rajoy? Què se n’ha fet? On
les guarden? Què en volen
fer? Qui les ha comptades?
¿Són a Marbella, a ca l’alcal-
dessa? ¿Les té Esperanza
Aguirre, entaforades en un
helicòpter? ¿Estan guarda-
des allà on ningú no les bus-
carà, per exemple a la redac-
ció de l’AVUI?

En canvi Villepin no és un
cadàver. Ni tan sols ho és
Chirac, que és més vell.
¿Veus quina injustícia? Per-
què veus la foto dels estudi-
ants ensenyant el cul i tor-
nes a creure que la gent jove
és provocadora i audaç, que
ja no es porta el model Àngel
Acebes; i et preguntes, com
és que l’Estat francès no és
cadàver, amb tanta gresca? I
és que a l’Estat espanyol,
com explicava Sebastià Al-
zamora, li falta un bull, li
manca temps de cocció; en
canvi, el francès, com que té
forma de pentàgon, està
protegit per la cosa de la
màgia. Catalunya també
està viva, malgrat tenir l’Es-
tatut en contra. Tan viva
que ens permetem tenir un
futbolista sensacional, l’Ole-
guer, que a sobre escriu lli-
bres, perquè ell és un lletra-
ferit des de sempre. I a sobre
independentista. ¿Veus com
també hi ha notícies bones?

Maria de la Pau
Janer

DANIEL BOADA


