
La prosa de la decepció
La recuperació de ‘La ruta blava’, de Sagarra, mostra la seva portentosa capacitat descriptiva

J
osep Maria de Sagarra 
(Barcelona, 1894–1961) va 
ser un gran prosista més que 
no pas un gran narrador. Si 

algú desconeix el que és «el geni de 
la llengua», n’hi ha prou que obri a 
l’atzar qualsevol dels seus llibres i 
hi trobarà l’aliança més harmonio-
sa entre llengua i parla, entre tradi-
ció popular, cultura escrita i apor-
tació personal. Aquest do es desple-
ga millor en els poemes que en les 
novel·les, ja que fa l’efecte que per 
a Sagarra la música predomina da-
munt la lletra. Així, la millor prosa 
d’aquest autor no és la narrativa, si-
nó la memorialística, la descriptiva, 
la de viatge.
 En plena guerra civil espanyo-
la, després d’abandonar Catalunya 
amenaçat per la FAI, Sagarra em-
prèn un viatge de set mesos en vai-
xell que el durà a la Polinèsia. Al 
llarg del trajecte, pren nota de les se-
ves vivències i sobretot de les seves 
sensacions, en especial de les que li 
arriben a través de la vista i de l’ol-
facte: la casba d’Alger, les anques de 
les noies antillanes, la ferum de pe-
troli que envaeix el vaixell, el para-
dís adulterat de Tahití. La mirada és 
freda i distant. El lector de seguida 
entén que l’objectiu del viatge no és 
pas arribar a una destinació concre-
ta, sinó més aviat abandonar un es-
pai irrespirable. 

TERRA AMB PATÍBULS / En tot cas, La ru-
ta blava no és una evasió reeixida ja 
que Sagarra no disposa de les reser-
ves de candor que són desitjables en 
un turista plàcid i badoc: «Necessito 
una terra amb patíbuls i il·lusions, 
amb mesos de fred i amb mesos de 
calor, amb assassinats i sentit mo-
ral». Aquest desencís té l’efecte d’es-

molar el bisturí amb què l’autor 
dissecciona l’entorn. Una hipòtesi 
provisional: la prosa de la decepció 
supera en qualitat la prosa de l’en-
tusiasme.
 A La ruta blava, la capacitat des-
criptiva de Sagarra resulta porten-
tosa. Alliberat de l’argument, sen-
se necessitat de seguir els viaranys 
psicològics dels personatges ni de 
posar paranys al lector, seguint el 
rumb marcat pel destí, sense ni tan 
sols sentir-se atret pel que troba, Sa-
garra concentra les seves energies 
en un festival de símils i adjectius. 
Així, doncs, les flors  són «carnoses 
com ronyons de seda, com vísceres 
de llum», «els esmalts de l’aigua ul-
trapassen la set de la retina més ca-

priciosa», el sol és «acabat en pun-
ta». Arrepenjat a la barana del vai-
xell, entre calada i calada de la pipa 
perfumada, entre la indiferència 
i l’enyor, Sagarra s’entreté a selec-
cionar les paraules més intenses i 
sumptuoses.
 És l’any 1937. La Legió Còndor 
bombardeja Guernika, i a Barcelona 
es produeixen els Fets de Maig. Men-
trestant, a milers de quilòmetres, 
Sagarra fotografia nadius a Bora Bo-
ra. Però aquesta secció és de crítica 
literària, no pas de judici moral, de 
manera que aquí l’obligació és cons-
tatar el valor del llibre. Tampoc jut-
jarem amb la mesura d’avui l’euro-
centrisme d’ahir, que es concreta 
en la comparació entre els tahitians 

mudats i els ximpanzés ensinistrats. 
Pocs llibres escrits fa 70 anys resul-
ten políticament correctes. Felici-
tem-nos, en canvi, perquè la prosa 
de La ruta blava ha guanyat amb el 
temps.
 Sagarra va escriure el llibre en ca-
talà però es va publicar en castellà el 
1942, amb el títol El camino azul. Fins 
al 1964 no va ser possible llegir l’ori-
ginal. Edicions 62 el va reeditar el 
2000 i l’ha tornat a reeditar ara, com 
si volgués prevenir els lectors contra 
els desencisos produïts pels paradi-
sos estivals.  H
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El llibre de la setmana. Exiliat a París, Josep Maria 
de Sagarra se’n va anar amb la seva dona, Mercè De-
vesa, el 1937, a la Polinèsia. Allà va prendre nota de 
les seves vivències i de les seves sensacions. El resul-

tat va ser La ruta blava. Viatge a les mars del Sud, ara 
reeditada coincidint amb l’estrena d’un documental 
televisiu i de la versió teatral al Romea, dins del festival 
Grec, que es podrà veure fins al dia 2 d’agost.

33 Josep Maria de Sagarra el 1937, mentre escriu La ruta blava a l’illa de Tahití.

ARXIU

Un ‘western’ a Grècia

Abans de convertir-se en una marca 
d’articles de luxe, Hermes va ser una 
divinitat que, al destacar per la seva 
oratòria, eloqüència, astúcia i capa-
citat per interpretar els significats 
ocults, va esdevenir missatger dels 
seus allà on calgués imposar l’or-
dre. Encara més: se’l considerava un 
guia dels morts per l’Inframón. Te-
nint en compte això, no hauria re-
sultat estrany que aquest habitant 

de l’Olimp exercís de patró dels de-
tectius en lloc del dels pastors, poe-
tes i atletes. Amb unes immaculades 
vambes de tennis en lloc de sandàli-
es alades i sense rastre de la muscu-
losa figura que llueix el seu prede-
cessor en l’estàtua de bronze amb 
què Lisip el va honrar, Hermes Di-
aktoros –àlies l’Home Gras–, que pro-
tagonitza i bateja El mensajero de Ate-
nas, de la britànica Anne Zouroudi 
(1959), és un individu ambigu i mis-
teriós –¿un simple detectiu? ¿un jus-
ticier? ¿un enviat de Zeus?– que des-
autoritza els que es lamenten que 

tots els detectius ja estan inventats.
  Hermes arriba a l’illa grega de 
Thirminos, proveïda d’aquesta ma-
ledicció tan homèrica que consis-
teix a reunir una bellesa i una pau 
tan grans que acaben per enveri-
nar l’ànima dels seus habitants. En 
aquest recés viciat, tediós, on im-
pera la salvatge llei del què diran, 
s’hi ha produït òbviament una tra-
gèdia: Irini, una bellesa del conti-
nent i dona d’un pescador, apareix 
morta en un penya-segat. Accident 
per als uns, suïcidi per als altres; si-
gui com vulgui, cas tancat per les au-

toritats. Espècie de western insular  
–Hermes és el forà cridat a desmun-
tar el conciliàbul entre la corrupció 
policial i les famílies intocables– es-
quitxat de referències mitològiques 
–la figura del bàrman-Oracle– i un 
regust a Stromboli de Rossellini, la 
novel·la dedica una enlluernadora 
atenció a les olors, l’orografia, la flo-
ra i la climatologia de l’illa, alhora 
que dissecciona les misèries de la ru-
morologia en una lírica defensa dels 
somiadors i els valents de cor. 
 Després d’una metàfora sublim 
que implica tarongers i oliveres, ar-
riba un final rodó amb un peu en la 
sorpresa i l’altre en l’esperança. Que-
da fumejant un interrogant juga-
ner: per tots els déus, ¿qui és aquest 
Hermes? H
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El detectiu Hermes és l’ambigu i misteriós protagonista d’‘El mensajero 
de Atenas’, una intriga insular plena de referències mitològiques

NOVEL·LA NEGRA

ANTONIO LOZANO

A molts lectors l’estadística els 
deu semblar una jungla impe-
netrable i inhòspita. Però el pe-
riodista Michael Blastland i l’eco-
nomista Andrew Dilnot han ex-
plorat, a El tigre que no está, el cor 
d’aquestes tenebres matemàti-
ques, i han identificat El Dorado 
numèric emboscat en l’espessor 
dels percentatges, les mostres i 
les mitjanes. 
 L’equip necessari per inici-
ar l’expedició és elemental: el 
matxet de les imatges aclarido-
res per obrir-se camí entre les li-
anes d’abstractes conceptes esta-
dístics (per exemple, per explicar 
l’efecte homogeneïtzant del con-
cepte de mitjana, els autors bri-
tànics suggereixen de recórrer a 
l’arc iris, la mitjana del qual se-
ria el color blanc); la brúixola de 
les dades quotidianes, referides 
sobretot a la Gran Bretanya però 
extrapolables, per orientar-se en 
una selva de xifres; el salacot del 
redactat àgil i directe, heretat del 
format radiofònic original del 
contingut del llibre, per evitar la 

insolació del llenguatge tècnic 
abstrús; i les vacunes del sentit 
comú i una insaciable curiositat 
crítica, per no contraure la malà-
ria de la credulitat i el dengue de 
l’estupidesa. Una vegada proveïts 
de tot això, autors i lector s’endin-
saran amb prudència, sense por, 
per la jungla numèrica, un retrat 
fidel de la dispersa, canviant i tur-
bulenta jungla vital. 
 Però ¡alerta! S’ha d’avançar 
amb cautela per esquivar els pe-
rills que ens esperen: funcionaris 
sense els mínims coneixements 
sobre la fauna numèrica de la co-
lònia que han d’administrar, pe-
riodistes furtius de titular fàcil 
àvids de caçar lectors incauts i po-
lítics farsants que, abusant de la 
por i la ignorància, pengen de les 
parets de les seves declaracions el 
trofeu de les xifres per donar-se 
aires de grans exploradors. En el 
punt de mira del poder, el rigor i 
la confiança són espècies en perill 
d’extinció.  
 Els indígenes anomenaven 
les cascades Victòria, les fonts 
del Nil, Mosioatounya, «la fume-
ra que rugeix». Guiat per Blast-
land i Dilnot, el lector no ha de 
tenir cap mena de por dels ru-
gits interessats i tendenciosos i 
sí molt per admirar en els bells 
arc iris que es formen en la va-
porosa fumera dels números. La 
senyora Estadística, suposo... H  
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La senyora 
estadística, 
suposo...

‘El tigre que no está’ 
explora el cor 
de les tenebres 
matemàtiques
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