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Quan el 27 de setembre de 1961 Josep M. de Sagarra 
va morir, desapareixia una de les personalitats més po-
pulars de la Catalunya contemporània. Ho era per a la 
meva àvia, filla del Port de la Selva, que m’explicava 
històries del seu pas pel poble, i per a ma mare, espec-
tadora del seu teatre, que se sabia de memòria frag-
ments de poemes i cançons seves, algunes musicades 
per Eduard Toldrà i interpretades per Emili Vendrell. 
Justament, al cap d’un any de la mort de Sagarra es van 
produir la de Vendrell i la de Toldrà. Tots tres, cadascú 
en el seu àmbit, van contribuir a configurar una realitat 
cultural genuïnament i radicalment catalana, acollida 
per amplis sectors del país. La guerra, la revolució i el 
terrible desenllaç amb la implantació de la dictadura 
franquista ho van malbaratar tot. Quan al cap d’uns 
anys va ser mínimament factible redreçar públicament 
el país des del punt de vista cultural, va caldre recu-
perar entusiasmes, inquietuds i complicitats en tots 
els camps, mancats dels mitjans i els suports neces-
saris per a tirar endavant. Tanmateix, en els moments 
difícils, Sagarra, Vendrell o Toldrà van comptar amb 
l’afecte, el suport i el reconeixement dels sectors popu-
lars. Només cal consultar la premsa per a topar amb les 
imatges de la gentada que va assistir a l’enterrament 
d’en Sagarra, al marge de la presència de les autoritats 
polítiques de la dictadura.

La mort va triar un curiós moment per a arrabassar 
la vida de Sagarra, quan era viu l’èxit al Teatre Candi-
lejas d’El fiscal Requesens, que Joan Capri va saber dur 
astutament al seu molí. L’èxit formava part del guió 
previst en un dramaturg com Sagarra, amb un clar 
coneixement del funcionament de l’empresa teatral 
i la realitat del públic, que li van proporcionar una 
inqüestionable popularitat. En els anys de postguerra, 
altres fets i comportaments van extremar el distanci-
ament de Sagarra amb determinades instàncies de la 
resistència cultural. Per a aquells sectors, Sagarra era 
un caragirat que, entre altres consideracions, havia 
escrit a la premsa en castellà, a «Destino», «Diario 
de Barcelona», «Revista Gran Via» i «La Vanguardia 
Española». L’últim «pecat» de Sagarra va ser acceptar 
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la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que li va ser lliu-
rada pel ministre Gual Villalbí a l’Ateneu Barcelonès 
el mes de maig de l’any de la seva mort.

Controvèrsia

Sagarra desapareixia en un moment de transició per 
a l’escena en llengua catalana, poc abans que els joves 
autors l’ignoressin absolutament, perquè el seu model 
teatral, el qual identificaven amb el poema dramàtic 
però també amb La ferida lluminosa, una polèmica obra 
en prosa, no els satisfeia ni els servia com a punt de 
partida de les seves propostes. El rebuig de Sagarra 
s’estenia al conjunt del teatre català encapçalat per Fre-
deric Soler. Amb poques excepcions, el reconeixement 
a la tradició dramàtica no formava part dels interessos 
dels nous dramaturgs, per més que l’ADB n’hagués 
fet una selecció representativa, que incloïa La fortuna 
de Sílvia de Sagarra.

Arran de la mort, es va saber que Sagarra havia 
escrit en castellà Esta vida nuestra, una obra per a ser 
estrenada a Madrid, cosa que finalment no es va pro-
duir. Si fem una ullada a la premsa, un es fa càrrec 
de l’impacte polític, cultural i social que va represen-
tar la desaparició de Sagarra. Sense pretendre fer un 
estudi de recepció, voldria, però, assenyalar alguns 
punts que em semblen interessants. L’endemà de 
la mort la imatge del poeta cobria la portada de «La 
Vanguardia» i del vell «Brusi»; aquest ho va fer per 
partida doble, en dedicar també la portada del 30 de 
setembre a imatges de l’enterrament. Vull assenyalar 
també els números que li van dedicar «Destino» i «Re-
vista Gran Via», que xocaven amb el tractament cenyit 
a una estricta valoració global de l’obra literària que 
F. va publicar a la secció «El món concret» d’aquesta 
publicació montserratina en el número de setembre. 
Les circumstàncies forçaven el silenci de qualsevol es-
ment a la qüestionada actitud de proximitat de Sagarra 
al règim franquista, en contrast amb la llibertat amb 
què es va tractar aquest tema a l’exili. A «Pont Blau», 
posem per cas, s’havia publicat en el número de maig 
d’aquell any «Los puntos sobre las íes», un article de 
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Sagarra que «La Vanguardia» es va negar a publicar, 
en què, tot responent un article d’Alfonso de la Serna 
a «ABC», defensava el paper de l’IEC i els Jocs Flo-
rals, i parlava de les seves dificultats per a sobreviure 
dignament. En el número d’octubre, la mateixa revista 
no va obviar el rerefons polític, que afectava i condicio-
nava el judici sobre Sagarra: «Per bé que després de la 
guerra les seves febleses l’havien induït a una actitud 
que, atesos els seus antecedents polítics, equivalien a 
una claudicació, el poble de Barcelona, comprensiu 
amb les flaqueses humanes i generós, va fer de l’en-
terrament un homenatge a qui, en la millor època de 
la seva vida, va animar i enaltir, d’una manera brillant, 
les lletres catalanes» (pàg. 280). I completava: «Però 
no trobaríem entre els més intransigents verbals dels 
exiliats, molts que en terra de llibertat han claudicat 
pràcticament en el seu catalanisme, afanyats només a 
“fer l’Amèrica”, com un gachupín mai vinculat a les 
inquietuds polítiques del meu país? Els trobaríem… 
Els trobem, i els tenim una tolerància que amb major 
motiu podem tenir per a la memòria de Josep M. de 
Sagarra. Les febleses que aquest hagi pogut tenir com 
a home són fets anecdòtics, que seran oblidats; i la seva 
obra literària ocuparà un lloc destacat en la història de 
les lletres catalanes» (pàg. 282).

Sagarra va morir, doncs, enmig d’una gran contro-
vèrsia sobre la seva figura i una obra literària, i con-
cretament la teatral, que tenia sobretot i bàsicament 
el suport del públic, un cop abandonades experiències 
com La fortuna de Sílvia o Galatea. Dels articles publi-
cats sobre el seu teatre en morir, crida l’atenció «El 
teatro de José María de Sagarra», de Luis Marsillach 
a «Solidaridad Nacional» (29-IX-1961), perquè fixa ní-
tidament la imatge més estesa sobre el seu teatre en 
l’àmbit de la crítica i la historiografia literàries:

«El teatro de Sagarra es, en bastantes ocasiones, muy 
convencional. No se lo reprochemos demasiado al insigne 
poeta. Sagarra probó una y otra vez de hacer teatro de 
altura. La fortuna de Sílvia y Galatea, por ejemplo, son 
brillantes muestras de una desinteresada y entusiasta vo-
luntad de remontarse hasta el mejor teatro. Pero cuando 
Sagarra se lanzaba a una gran empresa intelectual dentro 
del teatro, se veía desasistido del público. Y había que sal-
var al teatro catalán, había que darle vida, una vida que 
sólo podía encontrarse en el calor del público.»

Reconeixement

Si fem un repàs als cinquanta anys transcorreguts 
d’ençà de la mort de Sagarra, es pot constatar com 
el pas del temps ha assentat la seva valoració, no sé 

si definitivament. Sagarra continua gaudint del reco-
neixement popular, alhora que s’observa una actitud 
més contemporitzadora i ajustada del món del teatre 
i també de la crítica i la historiografia literàries quant 
al reconeixement del seu paper com a dramaturg i tra-
ductor en el teatre català del segle XX. Els primers anys 
posteriors a la mort, ironies de la vida, va compartir 
amb els joves dramaturgs la seva particular travessia 
del desert de l’escena professional, mentre no va deixar 
de ser mai representat pel teatre d’aficionats.

Progressivament, en el decurs dels últims quaranta 
anys, Sagarra va anar guanyant presència i crèdit a l’es-
cena, sobretot en la pública més que en la privada. En 
faré una selecció. Per començar, i amb motiu del desè 
aniversari de la mort, se li va retre un homenatge al 
Port de la Selva, l’agost de 1971, en una primera mani-
festació pública de conciliació amb determinats sectors 
de la resistència i amb la participació activa en el mun-
tatge d’El cafè de la Marina de gent ben representativa 
del teatre independent del moment. Al cap d’un any, 
Ricard Salvat, com a director del Teatro Nacional Àngel 
Guimerà, va muntar una Galatea que, malauradament, 
no va merèixer el reconeixement ni de crítica ni de pú-
blic. La fortuna escènica de Sagarra va començar a can-
viar uns pocs anys després de la mort de Franco: com a 
traductor de Shakespeare va ser requerit per la majoria 
de grups i companyies interessats a representar una 
obra del dramaturg anglès, amb especial atenció del 
Teatre Lliure, que, ai las!, mai no ha ofert una obra 
original de Sagarra.

Com a autor, en els últims trenta anys, els espec-
tadors han pogut assistir a uns quants muntatges 
realitzats amb les millors garanties artístiques i amb 
un ampli vistiplau de públic i especialment de crítica. 
Cinc espectacles van elevar sobretot el valor estètic 
de seu teatre amb noves aproximacions: El cafè de la 
Marina (1983), dirigit per Juan Germán Schroeder 
al CDG; L’hostal de la Glòria (1992), dirigit per Josep 
Montanyès i interpretat per Rosa M. Sardà en el marc 
del Cicle de Teatre Clàssic Català que va organitzar el 
CDG; La corona d’espines (1994), que va dirigir Ariel 
García Valdés, el qual va reincidir amb Galatea (1998) 
al TNC. De tots els muntatges, em quedo amb el de 
La corona d’espines, perquè és el que va saber treure el 
màxim rendiment artístic d’un dels textos més popu-
lars de Sagarra; n’elevava la plasticitat i l’expressivitat 
i refermava la sòlida construcció dramàtica d’un text 
de factura melodramàtica que tanmateix aconseguia 
traslladar l’espectador a una hipotètica, però creïble i 
plausible, edat moderna. Perquè, anacrònic o no, el seu 

d'Or_novembre10-10.indd  24 14/10/11  06:57



25   /   809 Fets i  opinions |  novembre / 11

Un moment de la representació de La 
fortuna de Sílvia de Sagarra, dins la 
selecció de la nostra tradició teatral 
que va fer l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona. (Foto: Barceló)

Galatea de Sagarra en el muntatge de 
Ricard Salvat per a la Companyia Àngel 
Guimerà, amb escenografia de Iago 
Pericot. Barcelona, Teatre Moratín, 24 de 
gener de 1972. (Foto: Barceló)

El muntatge de La corona d’espines a 
càrrec del CDGC, amb direcció d’Ariel 
Garcia Valdés, va saber treure el màxim 
rendiment artístic d’un dels textos més 
populars de Sagarra. Barcelona, Teatre 
Romea, 6 d’octubre de 1994. 
(Foto: Barceló)
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teatre poètic funciona/va, fos quina fos l’argumentació, 
gràcies a una consistent arquitectura textual i sobretot 
a la llengua rica, acolorida, sensual i viva que regala/va 
les orelles de l’espectador.

En els últims trenta anys, Sagarra ha estat dirigit 
també per directors de les últimes promocions com 
el desaparegut Jordi Mesalles —La filla del Carmesí 
(1987)—; Manuel Dueso, que ha ofert una nova versió 
d’El senyor Perramon (2008), o Xavier Albertí, que ha 
dramatitzat Vida privada (2010). La seva obra poètica ha 
estat acollida a l’escena: El poema de Nadal, dirigit per 
Esteve Polls; Lluís Soler i últimament Rosa M. Sardà 
han fet recitals de la seva obra poètica amb gran èxit. En 
un altre ordre de coses, les commemoracions del seu 
naixement o de la mort van tenir una àmplia repercus-
sió en els mitjans: 1971, 1976, 1986, 1994 no van ser 
commemoracions que passessin de puntetes o desaper-
cebudes, ans tot al contrari, alhora que la voluntat d’edi-
tar les seves Obres Completes, sota la responsabilitat de 
Narcís Garolera, es va concretar i iniciar, finalment, el 
1997. Pel que fa al teatre, se n’han publicat quatre vo-
lums (2007-2009), a cura de Miquel M. Gibert, un dels 

màxims coneixedors de la seva obra. I, last but not least, 
enguany la Universitat Catalana d’Estiu de Prada li ha 
ofert un homenatge coordinat per Narcís Garolera i amb 
la participació de Josep M. Soler, abat de Montserrat, i 
Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona. 
Hem arribat en aquell estadi que Maurici Serrahima, un 
dels homes més representatius de la resistència cultural 
durant el franquisme i gran amic de Sagarra, assenya-
lava en un full del seu dietari:

«Què en quedarà, d’aquí uns anys, de les acusacions 
contra Pla i Sagarra —per no moure’m dels mateixos 
exemples— al costat de la contribució immensa que 
han donat a la nostra cultura i a la nostra literatura? 
Els “saldos” els són tan favorables que, vista de lluny, 
la recusació actual farà una mica de pena. (Com queda-
ran els russos que van atacar Pasternak? I els francesos 
que van fer empresonar l’indubtable col·laboracionista 
Céline?)» (10-X-1964).

No sembla que avui hi hagi cap dubte possible; cin-
quanta anys després de la mort, tot duu a considerar 
que Josep M. de Sagarra i de Castellarnau s’ha guanyat 
definitivament el reconegut prestigi dels morts.

L’enterrament de Sagarra, el 29 de setembre de 1961. A primer terme portant el taüt, Pau Garsaball i Joan Capri. Al costat de Capri, una mica 
separat, Guillem Díaz-Plaja. (Foto: Manuel Sayrach)
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