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A CABEN ‘de  reeditar  »L’aperltlu.
de  Josep Maria da Sagarra. Una
bona idea. No sé per quina raó,
el  Sagarra prosista, ha ‘ tingut

encara  més «mala premsa’. que el  Sa-
garra  poeta i  el  Sagarra dramaturg. 1
dic  el  Sagarra prosista, no el  Sagarra
novel’lista.  Les  novel’les de  agarra,
avui  ‘poden resultar ingénues o conven
cionais.  No és que jo  ho cregul, alto!
Peró és una opinió passable. En canvi,
la  .‘prosa-prosa», la de les Memóries.
i  la  deis  articles  periodístics, mereix
uña  atencíó distingida.  És una •altra
prosa».  Una prosa que irritava  en Pía,
i  que  segurament  no  agradava  a  en
Riba.  Bon senyal.  doncs.  De  fet,  es
tractava  duna manera d’escriure .dife
rent»,  i que, avui, amb la mica de pers
pectiva  histórica  que  ja  en  tenim,  re-
sulta  altament  refrescant  1  versátil.
Convó  rellegir  el  Sagarra de  .‘L’aperi
tiu’,  Fa uns quants anys, jo mateix vaig
promoure  la publicació de »Café, copa
i  puro».  Els títois  són duna  frivolitat
que  el temps s’ha encarregat de dissi
par.  Gui  fa,  avui,  sistemáticament,
l’aperitiu,  entre  la  set  i  el  ritu?  1 la
sobretaula conversadora, llarga, recar
golada,  culta? Ens  han  parit  en  una
época  on  tot  aixó  ja  és  história.  O
quasi.

ls  temes eren els temes en la con-
junció  de l’aperitiu: afablement trivials.
Amb  el café, la copa i  el  puro, de ve-
gades, els conceptes i  la veu tendien a
‘la  severitat. No gaire, tampoc. Quan Sa-
garra  escrivia aixó, encara hi  havia a
Barcelona  .vida  literária»,  i  l’enginy
quodidiá era estimulant i  estimat.  Són
coses que s’han acab.at. Els últims .‘pi
cons’» de Sagarra els feia  al «Destino»,
i  tot  se n’aná a  la  quinta forca:  els
«picons», el Sagarra i ‘el »Destino.. Déu
Nostre  Senyor s’encarrega que el  món
girl.  Avul, ala aperitius i  les  sobretau
les,  1 els  ápats interferits,  solen ser
«de trebali». Els polítics, els homes de
negocis,  els  •quadres», mantenen el
costum  desvirtuant-lo.  «De  treball »?
Sagarra  ho considerava una oportuni
tat  de  passar  l’estona  afablement.  Tam
bé en Pla; no sé si en Riba. Hl havia la
institució  de la tertúlia.  La meya gene
ració  ja  no  l’ha coneguda. He fet  ter
túlies  —poques— amb CarIes Riba, 1
n’he  fetes  —mol’tes—- amb Josep Pía.
Peró  l’»aperitiu» de Sagarra era cada
dia.

1 avul prácticament no ens lnteressa
de  qué parlaven, Sagarra i  els seus. O
sí,  en  tant  que  curiositats  d’un  passat
pintoresc.  ‘Peró hi  ‘ha la  seva .prosa..
s  una escriptura rápida, virolada, amb
comparances imprevistas i  brillants, i

D IU la  llegenda que,  quan les
verges ‘n’egres, l’antiga Isis ‘del
‘Mediterrani, ‘foren retrobades,

els  pastors ‘i  pagesos que  volgueren
portar-les al poble, no pogu’eren erros
segar-les de ca’p ‘man’era: ‘la imatge es
resistia  a abandonar  el  seo  ‘lloc  ‘seg’rat
i  hagueren  de  bastir  ermites  1 ‘basí
liques  en ‘I’indret on  ‘la ‘Mare de ‘Déu
s’aparegués.  Així  mateix  ‘resulta  en
certs  temes literaria  que exigei’x’en Un
Iloc  ‘determinat  ‘1 una forma  adequeda
en  l’indret  ‘precís o’n  són  ubicats.

Anys  enrera,  ‘Il’egint ‘un  ‘lli:bre magis
tral  d’Henri ‘de Focillan sobre ‘l’a’ny 1000,
vaig  d’escobrir que el  famó’s ‘Papa Sil
vestre  II ‘havia ving’ut de  joyo  ‘al ‘Pi
•rineu, ‘per ‘estudiar nlate’mátiq’ues; el
fet,  tractant.se de  la persona que in
troduí  la nurneració ár’b  e  Eurpa,  em
semblá enorme, signifi’cati’u. Des dales
hores  vaig ‘interessarme ‘pel rnlste’riós,
poc  conegut i decisi’u fenoiman cultural
que  ‘es ‘pi’oduí al  Pirin’eu &s  vo’ltants
de  l’any mil. Tant ‘de ‘bo, porqué aquest
Interés  coincidía amb la rne’ie infantesa
marcada pel claustre ‘1 ‘la catedral ro
‘mónica de  la  Seu  d”U’rgell, on  hevia

amb  uns treta  d’humor esqueixat i  pe
dant.  ‘No és la  d’en Pía, no és la  den
Riba. Jo proposaria a algun jove lucen
ciat  en lletres  que en fas ‘la compara
ció.  Seria una  tesina  apassionant. Hl
havia  la  «prosa de  creació»:  la  deis
contistes,  la  deIs novel’listes. Hi  havia
la  prosa política, des de Pera Cor.omi
nas  a Rovira i Virgili o  el canonge Car
dó.  ‘Peró 1 I’article  de diari,  que era  1
és  l’aliment fugaç d’un lleu porcentatge
de  lectors...? Caries  Riba podria  ser
descartat:  eh només s’ocupava de ‘lite
ratura,  i  ho feia  tan bé —o tan  mala
ment— que ningú no se n’adonaya; Jo
sep  Pla, situat  al  mateix nivell  que Sa
garra,  fou  l’antiSagarra. Un estudi d’a
questes tres  maneres —n’hl havia més
a  Barcelona, aleshores—, d’escriure
»articles», per exemple, se”ia molt ms
tructiu.  La «prosa.  abstracta de  Riba

vist  una carta smb  la  signatura a má
del  rnateix  Silvestre  II.

Escriure sobre tot  aixó suposava una
invasió del cam,p deis ‘historiadors, ‘per
a  la  qual e’m faltava vocació, prepara
ció  i  ganes. La ‘história és una presen
tació  subjectiva que  pretén ésser ob
jectiva,  tendenciosa  que  pretén  ser
científica;  peró si  no  s’adopta el  sis
tema  metodológic vigent, avul estadís
tiques  i  detalls sociológics, no és ac
ceptada en els  media intellectuals. Dir
quelcom  sobre  ‘la  história  suposa,
doncs,  acceptar un  enfocament ‘i  una
metodolon’ia de moda que, ‘essent par-
dais,  no  donen cap garantia de  ven
tat,  soIs  de  credibihitat i  ecceptació
entre  els  media de  l’oficl.  Quan hom
té  una hipótesi una mica ‘apartada de
la  teoria  del  rnoment  1 no  es  té  el
tem,ps ni les gánes de vestir-la amb la
metodologia  histórica  usual, ‘peró es
vol  manifestar aqueixa ‘hipótesi  par
veure  si  té  cap ressó en  l’inconscient
col’lectiu  del  poble en  qüestió,  es  fa
una  noella  histórica. Vet  aquí parqué,
després  d’anys  d’escriure  assalg,  he
fet  una novella.

contrastava amb l’alegria verbal  de Jo-
sep  Pía. 1 Pía resultava gris  ah costat
de  les fantasies barroques de Sagarra.
Sagarra  tenia  més  lmaginació verbal
que  en  PIa, i  Pía no ‘Ii ho va perdonar
mal.  1 Pla admirava Sagarra. Pla dela
que  el  •seu’. poeta era el  sényor Pons
del  Rosse’lló. Mentida:  eh seu  poeta
fou  Sagarra. El seu prosista, en canvi,
no  Eh era el  seu prosista. Sagarra el
desbordava en coloraines, en tópics, en
modismes divertits.  Pla s’havla propo
sat  ‘una prosa subalterna...

Sobre  la prosa —1 la  llengua—, d’en
Pla  n’hauríem de  discutir  llargament.
No  és ara l’ocasió. ‘L’ocasió és parlar
de  ha prosa den  Sagarra. 1 aixó convin
drá  consignar-ho en ‘les futures .histó
ríes  de la literatura»: la »prosa  de Sa-
garra  és la més brillant, despi-és de ‘la
d’en  ‘Ruyra, que s’ha donat en  catalá.

Per  qué en catelá, quan haviá ‘escrit
sempre en castehlá? És el  problema de
‘les verges flagres. Vaig començar eixa
novel’la dues vegades en castellá  1 el
relat  s’encallava; a  la tercera va’ig fer
ho  en  cataá, bastint  el temple amb els
materials  mentals  del  lIoc on  il’acció
passava,  1  a  construcció començá a
enlairar-se  rápidament:  misteris  del
fons  :i la  forma, Indestriables, enforto
lligats,  alimentant-se  l’un a ‘I’aftre. Una
acció  al  ‘Pirineu,  a  l’any  mil,  només  es
pot  explicar amb naturalitat 1 precisió
en  ‘idioma del  país. L’idioma és l’ex
‘pressió  sonora duna forma de pensar,
sentir  i  reaccionar; l’idioma no és ‘mai
gratu’it  o  intercanviable,  és  tan  lneluc
tablement  part  d’un  terriiorl  com  les
fiors  que només creixen en  aquest in
dret.  Expressar en paraules eh Pi’rineu,
és  ‘parlar o callar, com ho fan cha pas
tors  1 la gent que he conegut d’infant.
Recordant equelles  converses, jo  he
escrit  la  novel’la, ‘la part humana, s’en
tén,  ‘la part histórica  me Iban inspira.
‘da  els  treballs  de  Nicolau d’Olwer,
Mihls  Vallicrosa, Miret 1 Sans, Abadal,
Píadevall, Albert  i  molts  d’altres  que
lamento  no ‘poder enumerar aquí. ¿Es
pot  penetrar  la  mentalitat  de  IAbat
Oliba  en castellá o de ‘la ‘comtessa Er
messenda, quan Ii  diu:  «Us he ,donat
més  de  mil  homes par  Éhs ‘monesti’rs
i  ara lme’n negareu un»? ¿Com podnia
jo  posar-me a diñs de Cercamón, pas
tor  de la Seu d’Urgell, pensant en cas
tellá?  Vaig optar  per  alié  més eficaç,
que  era  ‘la  cosa  més  fácil:  escriure
en  catalá, dicara  que cm  faltés  prác
tica  ortográfica. Quant a  la qüestió de
la  forma ‘noveh’lad’a, hi  ha  una  entiga
discussió sobre qué és més difícil, ‘l’as
salg  o ‘la novella, ergument que recor
da  ‘ha bizantina discussió sobre si  Wag
ner  és  millor  com e  ‘mús’ic o  com  a
poeta. Jo penso que els  rnitjans expres
sius  neixen, par definició,  del tema a
expressar;  el  mateix objecte  assenya
la  la forma més escaient per e donar-
Ii  cos 1 vestirlo  smb  lmatges, sons ó
paraules  És ‘la ‘l’mrnutabie dialéctica de
fons  1 forma, el fons o ertema  etlge’ix
una  forma,  com  el  papar d’un drama
demana un cert tipus d’actor. Hl beco
neixemente  que s’a,dqulreixen per  sr
gu’mentacmó, altres par lntuicíó; ele pri
mera  es  poden expressar en  un  es
saig,  els  segons ‘s’han de presentar en
una  novella.  Lastrónom  Fred  Hoyle
escriu  ‘noveiles de ciéncia ficció  par a
divulgar  aquella descobriments que cli
considera certs, peró que l’establiment
científíc  no II  permet publicar  en els
medis  académica. Hl  ha  hipótesis,

Ou  vol dlr  .brlliant.?’ Pla va procurar
no ser brillant: svulgar., dele sIl. 1 Car
‘les  Riba, que  va  redactar ele  versos
més egregia de l’ldloma —superiora als
d’Ausiás  March 1 tot—, fotia  una pro-
sa  torturada, aséptica 1 difícIl.  L’ava’n
tatge  de  Riba és que fou notablement
cartesié,  enfront de  les divagacions de
PIe  o  de  Sagarra. L’estil  de  Riba és
.clar  1 distint-.  El  d’en Pie és contra-
dictorl  1 confús. ‘El de Josep Maria de
Sagarra respon a una lnanitat vegetati
va  tremenda, 1 preciosa. El ‘recure de
Sagarra fou el  malabarisme, f ningú no
l’hi  ha superat. O només l’Esprlu. L’Es
priu  eembla  ‘l’antlSagarra,  1 ho és. pa-
ró  amb l’idioma s’ha esforçat  per  un
ioc  més refistolat,  i dlns la mateixa lí-’
‘nia. Deixo per a una altra ocasió la fas-
cintant  comparació Sagarra-Espriu: una
antípodes  que  la  grotesca moda •es
tructuralista.  —moda encara?— no ea-
bria  explicar...

1 un sugger’iment: no hl ha un fons
d’elegla  en  .‘L’aperitiu.,  en  «Café, co-
pa  1 puro.?  No ho sé, mho  pregunto.
Potser  tot  Sagarra és eiegíac. No hem
de  creure que  I’elegia sempre ha  de
ser  cosa de plorar. També el  sarcasme
és  elegia;  És,  proba’ble’ment, l’elegia
deIs  qul  més angoixadament viuen l’e
legia.  Sagarra ni tan sois ho dissirnula
va.  Llorenç Villalonga, per posar-hl un
ahtre  cas, no  ha fet  sinó descriure —1
lamentar— una decadéncia. La de la ‘se
va  classe. Com Sagarra. A  l’hora de
rl’aperitiu,  qualsevol anécdota és  váli
da.  ‘Peró, sota  cada .picon.  que  es
bevia  1 escrivia Josep Maria  de Saga
nra, 1 senas dI  saber-ho, hi  havia una
llágnima. Com en  l’asma de Proust. O
com  en  els  pésols d’en  Pla. Jo rara-
ment  he viet  que Pia mengés :pésols,
peró  ell  sabia de pésohs cern ningú. 1
en  feia  .literatura  com  Balzac de  les
monedee d’or,  en Eugénia  Grandet»...
Són  coses de la vida. Un món s’acaba
1  un altre  no comença. El que  no co-
mença  ‘no  té  literatura,  peró  el  que
sacaba,  sí. Tot Sagarra és aixó. Tot ‘Pía.
TotRiba.  Tot Villalonga. Tota la  Rodo-
‘reda.  Totcristo... Ja  s’han acabat  ele
aperitius  dele Sagarra: sha  acabat un
género  ‘Ilterari, 1 una  concepció de  la
literatura.  1 s’ha acabat el  •café, copa
m puros. S’han scabat com  fa  temps,
segles,  s’acaiaren ele  smrventesos, les
pastorel’les 1 ele  cantars de  gesta. ‘En
la  literatura catalana,   L’aperitlu  d’en
Sagarra  s’hqmologa amb les  ‘Lietres

,de  ‘batallas que  publicó Martí  de  Ri
quer  o  amb  l’epistolarl  deis  Borges
pontificals  que e!’ P. Batlloni no  publi
cá  ma!...

‘        Joan FUSTER

Idees,  lntuícions que  no  podrien ex-
lpressa’r-se mal  al  haguess’in d’es’perar
‘una formulació que  complís els  ‘requi
sits  académlcs, ‘requisita que, per  al-
tra  banda, no donen tampoc cap garan
tia  de certitud, com ho demostra el
fracás  do la cos’mologla rieutonlena da-
vant  ‘la relativitat  d’Emnsteln.

Doncs  ‘bé, a  ‘la meya noveHa «Cer
camón.,  hl  ha un conjunt d’intuioions
históriques  de  fons  que  l’estat  actual
de  recerques no potvehiar,  paré tam
poc  refutar plenament, ‘1 si  tenen una
part  de  ‘realitat, el  lector  ‘ho ‘Intuirá
d’aIguna  maneraS

Novel’la, diu  E.  M.  Forster, és  una
ficció  en prosa de  més de 50.000 pá
raules.  Assaig, en el sentit  que Ii  doné
Montaigne, és una conslderació perso- ,

nal  de  ‘betia fe  sobro ele  fets  da  ‘la
reahitat.  L’assaig és  més  fácil  en  el
sentit  de mantenir-se dina la seguretat
cl’ahló real  1 ‘par sixó  convé  más ala
qui,  com  jo,  ‘hem tingúit una formació
científica;  es difícil  en tant ‘que obliga
a  mantenirse dina ‘la •realitat  ec’cep
tada  por  te cultúra en  qué  hom viu.
La  ‘novefla és  fácil ‘en  tant  que dóna
‘la  ilibertat per fugir  d’alé ecce,ptat ‘per
‘la  situsció  establerta  ——la qua’l c’osa
‘no  cal confondre ma  nl  smb la  reali
tat  nl smb la veritat, puix ‘que tan soIs
és  un parad’igmapassatger—, ‘1 és di-
fícil  en  tant  que. ‘aquesta lilberta  pot
‘mancar d’imaginació 1 caure en la fan
tasia.

Lart,  dele  Leonardo, yol  competir
smb  ‘la natura ‘en la. creeoió d’obres
vivents,  estables,  org’ánicament via
bIes. La fantasia és la combinaória de
ía  Imaginació, una simple Juxtaposició
d’elements  inconnexos que conformen
una  quiniera.  És fácil,  com ja  revelé
Horacl,  afegir  un cap humé a  un cIa-
telI  decavall,  posar-li plomes ‘1 donarhi
forma  de dona. Compondre emuntegant
elemente, Cosa que ‘han fet  moits  es-
criptors  ele  darrera temps, no té  gal-
re  dificultad, El mérit  és construir unl
tats  vn.ents viables  lmagmnaBYes paré
tan  ‘reala que semblmn persones cono
gudes.  l  la  genlalitat  s’essoleix  en
crear,  com Cervantes el Oulxot, un és
ser  Imaginat que  par  ha saya  força
de  reaIisme acabl esdevenint real, fent
que  ele  espanyots se  sentmn 1 actuYn
com  a  quixots. Aleshores es ‘produeix
el  mirada  1 la naturalesa; com volia
Óscar  Wilde, segueix l’ai-t, Es per aixó
mateix  que la  novella pot  tenir  un po
der  de transformar el  món más direc
ta  que ll’enraonada sensatesa’ de  ¡‘as
saig.

Lluís RACIONERO 1 GRAU

Mol: i  errors
veluslosH  ha en  le  nostra
mots que formen parelles
lmmemorlais  (pablo  dis.
sortat»,  .Déu  omnIpo.

tent,  •‘amor etern.)  que han ce-
lebrat  ‘las seves noces d’or,  do
platí  fins  1 tot,  fine que de sob
te  arrIba un poeta o  un pensa
dor  que  óns ensenyen a  divor
ciar-les  1 a  trobar-los pa’reIles
noves.

Hl  ‘ha ,també, en  el  nostre
‘pensament, un bon ‘nombre d’er
rors  vetustos  que  aobrevluen
nomós  grécles a  la  pátina 1 e
la  lluor  que  han  adqulnit smb
l’ús.  Senténcies que  perduren
no  tant penqué la  gent  les  hagl
venificat  amé perqué s’hl  ha ha-
bituat. . .  Aquesta, el tingués éxit,
en  seria  potser  una.

Al  costat d’aquest errors  que
‘  no qüestionem, la parla duu tam

bé  verltats  que  no  aprofundim
ni  portem fins  a!  final,  Senti’m
‘dir,  par  exemp’le, que  .l’háblt
‘és  una segona ‘natura», peró no
duem  el  pensament fins al  fina!
par  concloure  que,  aleshores,
«la  n’atura és un primer  háb’it»:
que  natura no vol  dir  si’nó habi
tual,  que  anomenem objectes
‘els trossos ‘d’ex’periéncl’a per gIs
quals  tenim  pa’raules, que  ene
semblen morals les fo’mes con
vencionals  d’iniquitat  1  sanes
‘hes conductas psicopatológiques
costumáries.

Xavier RUBEAT de VENTOS

(Fn «picón» amb en’ Sagurra

Josep ‘Maria de Sagarra

Can vis de forma

OPOSICION ES
CAJAS DE AHORRO

Resultado  de las oposiciones  realizadas  por las personas
que completaron su preparación en EURO

Ultímósemestrel98O:78%  AprobadQ  cori PLAZA
Primersemestrelg8l:  86% Aprobados con PLAZA
Estos da tos puede comprobados usteo’mjsmo pasando pornuestro centro.
¿Cuál es el secreto de semejante éxito?
El impecable ajuste de nuestros cuneos a los minimos detalles que exigen las
distintas Cajas deAFiorro.

-  No emplee dinero y energía en estudiar sin asegurarse de que reúne tas condiciones
pare ser ccnvocado.,Acuda a nuestras reuniones de información que lo
asesoraremos sin cargo alguno.

-  No haga una simple tentativa de trabajaren una Caja da AhorrosGarantícese su
ingreso  preparándose  como  corresponde.
EURO inicia la etapa 1981-1982. No espere a que pasen las vacaciones y (as plazas
estén cubiertas.Si una vez informado y asesorado Ud. decide acometer la empresa,
aú nestará a tiempo de reservarsuplaza a preciodelañoahterlor

.  EURO Centro e  Estudios EspecialIzados
_  Avda. de Roma 109-1 11-Tete, 250 38 66-32127 95-322 15 27 (Barcelona)

(La información se brinda en reuniones celebradas porel mismo personal Directivo
tal Centro. Le rogamos, por lo tanto, pedir hora telefónicamente.
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