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L’hora
de l’aperitiu

L’obra de Josep Maria de Sagarra,
reconeguda en el seu vessant poètic i
dramàtic, ha estat ben considerada
també per les seves aportacions en la
prosa periodística. Des de la crítica tea-
tral a La Publicitat l’any 1922, els seus
interessos s’acostaren cada vegada
més cap a la crònica impressionista i
urbana. El pròleg de Narcís Garolera,
que també és curador del text, informa
del prestigi i tarannà del setmanari
Mirador als anys trenta, de les plomes
conegudes que hi participaven i del
caràcter de la prosa literària de
Sagarra. L’autor donava així continuïtat
a la sèrie anterior, «Cafè, copa i puro».
Amb «L’aperitiu», va obrir un camí de
manifesta sintonia amb el moment bri-
llant d’entreguerres, i se situava sota la
influència americana d’aquells anys
feliços de despreocupació i vida al
carrer. L’edició present aplega els tex-
tos triats per l’autor l’any 1947, d’una
edició prologada aleshores per Rossend
Llates, i que ja havien estat publicats
entre els anys 1929 i 1936.

Els interessos de l’escriptor en aques-
tes columnes són variats, com correspon
al títol genèric de la secció «L’aperitiu».
Alguns temes s’estiren de l’actualitat del
moment, d’impressions sobre les coses,
és a dir, temes del dia a dia, des dels
anuncis lluminosos fins als maillots, i
solen ser presentats en un to entre frívol
i discursiu, gairebé com si sentíssim
«aquella veu suau, aplomada i sempre
captivant» de què parla Antoni Tàpies a
Memòria personal. Rere les anècdotes
que hi apareixen, i que en alguna oca-
sió provoquen el disgust del públic, hi
ha tot un tractament de les formes habi-
tuals de la vida quotidiana, de l’apre-
ciació dels mínims plaers —amb una
minuciositat descriptiva i refinada que
fa del detall un arabesc cobejat—, de
les consideracions polítiques fetes des
del fum d’un cigar, de l’anàlisi de tot
allò que té el segell de la modernitat.
D’aquests accessos de realitat, Sagarra
n’extreu substància poètica, en part
perquè els seus pensaments sorgeixen
del moment de suspensió que represen-
ta el migdia i són lliures, per tant, del
dogma i de l’academicisme.

L’hora de l’aperitiu serà motiu central
dels articles, pel fet que es tracta d’una
hora creativa en què la contemplació
de la vida s’amara del gust per la
intranscendència i l’escriptura feliç.
Aquest aparent to menor en el plante-
jament dels temes fa que el ventall d’o-
pinions sobre coses d’una insignifi-

cança notòria —i notòriament civilitza-
da, com és ara qualsevol teoria sobre
el barret, el cafè o la lectura d’uns epi-
grames—, perfili un món atractiu per
als lectors que comparteixen les mels i
els peatges d’una societat urbana i que
s’integren al discurs com a receptors
directes de la conversa de Sagarra. 

L’article sagarrià va des de l’estampa
altament lírica fins al text amb voluntat
informativa i adopta fórmules periodísti-
ques molt properes del moment actual.
La gràcia, en ell, és que l’anècdota
esdevingui literària sempre. Amb aques-
ta finalitat, l’autor poua tots els registres
de l’humor més fi per saltar de la nota
costumista a la confidència o al retrat
parcial de personatges triats de l’època
que no deixa cap dubte quant a les
seves obsessions més profundes sobre
el país. El món del cabaret, del jazz,
del teatre, de les grans cocteleries de

Barcelona, de les dones del passeig de
Gràcia, fins el de la filosofia oculta sota
la pell d’un felí van farcint aquestes
pàgines d’una moderada actitud con-
templativa, amb interferències mínimes
en el brogit real. En l’espessor etèria del
licor d’aperitiu, s’hi barregen a parts
iguals la valoració de l’artificialitat de la
bellesa i la crítica lleugera de llibres. Les
imatges de Sagarra són vives, i dotades
d’una encertada sensualitat que sovint
serveix per posar el punt final a un estu-
diat escepticisme. Als articles, la sang
no arriba mai al riu i el patetisme d’al-
gunes imatges vistes queda desdibuixat
no poques vegades per una voluntat
última de seduir els lectors.

Des del punt de vista de la historio-
grafia literària, les referències a
Francesc Trabal, Xènius, Gómez de la
Serna, Dostoievski, Andreu Nin, Carles
Sindreu, Paul Morand, apreciat per la
intel·lectualitat de l’època, Montaigne o
Fréderic Mistral expliquen la voluntat de
Sagarra de mostrar un criteri a la moda
amb la literatura francesa i amb aque-
lles tendències considerades modernes
a Catalunya. Sagarra menysté l’anacro-
nisme d’algunes manifestacions culturals
i celebra la vivor d’una dona elegant
que se serveix audaçment dels clàssics.
En alguns casos, l’autor rubrica els arti-
cles amb frases lapidàries: «Jo divideixo
les lectures entre Dostoievski i tots els
altres». Els textos contenen idees sobre el
teatre, el cinema i els seus mites —entre
els quals brilla Greta Garbo com a mani-
festació en viu del corrent expressionis-
ta—, sobre els premis literaris i el món
editorial. Tanmateix, les opinions literà-
ries vénen servides amb la mateixa tem-
perança i varietat amb què es parla dels
colors de la ciutat, amb indolència mun-
dana i relativisme il·lustrat. Una tècnica
assimilable al balanceig erràtic i cons-
tant de la barca des de la qual observa
la societat. Perquè Sagarra es mira la
vida amb talent dramàtic, descobreix
caràcters i escenes i ell mateix qualifica
aquesta tendència al teatre com de
malaltia que exigeix estrenes tardorals.
El subjecte d’aquests textos exposa per
tant el seu cas amb la mateixa càustica
intranscendència amb què analitza un
món amablement convencional. 

El perfum dels dies és d’aquells lli-
bres que reconcilia els lectors amb la
literatura perquè conté la diversitat,
l’emoció, l’humor i la subtilesa del tràn-
sit humà que coneix la intel·ligència.
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