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 INTRODUCCIÓ

Aquest dossier didàctic va destinat a l’alumnat que cursa la Literatura catalana de la
modalitat d’Humanitats i ciències socials del batxillerat i que pretén treballar la novel·la
Vida privada de Josep M. de Sagarra com a lectura prescriptiva.

Les propostes didàctiques del dossier s’han construït segons l’estructura següent:

El primer apartat, Josep Maria de Sagarra, un cas particular, es divideix en dues parts.
En la primera es fa una aproximació a la vida de l’escriptor i a la seva vocació literària, i
en la segona, se n’analitza el vessant novel·lístic.

El segon apartat, L’ambient literari , està dedicat a oferir una visió globalitzada del món
literari que envolta Josep M. de Sagarra des de la seva joventut fins a la publicació de Vida
privada l’any 1932.

En el tercer es contextualitza històricament i socialment l’ambient barceloní de l’època que
es reflecteix a Vida privada. Es fa un repàs de la Barcelona de l’època i dels estaments
socials que la caracteritzen.

El quart apartat se centra en l’estudi dels personatges que apareixen a la novel·la. En
primer lloc s’analitza la família Lloberola com a eix neuràlgic de l’argument i les seves
relacions amb d’altres personatges. També es dedica un subapartat a la seva conducta
sexual, aspecte cabdal en l’anàlisi dels valors ètics i morals de les relacions que
s’estableixen en Vida privada.

El cinquè, La relació entre tècniques i continguts, està dedicat a analitzar dos aspectes
fonamentals de la narració novel·lística: l’estructuració i les tècniques. Són aspectes que
estan en íntima relació amb la visió que Sagarra ens vol donar del contingut: la manera
peculiar d’ordenar la temporalitat dels fets narrats, l’omnisciència del narrador i un seguit
de recursos narratius estan posats al servei de la intenció o intencions de la novel·la.

El sisè apartat, finalment, ens apropa a la sensació de veracitat d’una llengua que ha de
respondre a un context determinat i ens proporciona un tast de la mestria amb què Sagarra
aconsegueix imprimir una gran força a allò que ens diu: el domini de la frase, la plasticitat
de l’adjectivació i de les imatges, i l’ús savi dels recursos retòrics, principalment.

El dossier didàctic es complementa amb uns annexos, on podeu trobar un conjunt de
materials útils per fer determinades activitats didàctiques o per completar la comprensió
global de l’obra.

Per a l’elaboració del dossier hem pres com a referència l’edició de Vida privada,
publicada per Proa Columna Jove, edició de l’any 1997. Tots els fragments referits a altres
obres corresponen a les edicions consignades a la bibliografia.

Volem recordar també al professorat que treballi aquest dossier que segurament la
diversitat de l’alumnat farà que, en casos molt concrets, s’especialitzi en els estudis
literaris; per això caldrà enfocar l’estudi d’aquesta novel·la cap a l’adquisició del gust per
la lectura i a desvetllar l’interès pel fenomen literari en sentit ampli. La nostra intenció és
que es pugui treballar Vida privada com una matèria viva, dinàmica i flexible, on
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l’alumnat  trobi uns referents socials propers i un estímul que l’ajudi a reflexionar.

El nostre objectiu, a més d’ajudar l’alumnat a adquirir uns coneixements literaris, és
contribuir a l’ús correcte de les tècniques de comunicació, tot fent valorar la pròpia
expressió com a indicativa del nivell cultural i com a possible font de gaudi personal en
l’elaboració de textos.
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT

1. Objectius

1. Contestar qüestionaris de comprensió sobre textos llegits. Sintetitzar la informació
continguda en un text.

2. Consultar bibliografia pertinent sobre Josep M. de Sagarra i el moment històric que li
tocà viure.

3. Conèixer el context social, cultural i literari de principi del segle XX  i relacionar-lo amb
la novel·lística sagarriana.

4. Conèixer els aspectes de la biografia de Josep M. de Sagarra que ajudin a
contextualitzar la seva prosa.

5. Deduir aspectes de la vida de Sagarra (afeccions, personalitat, visió davant la vida, etc.)
a partir dels seus textos.

6. Relacionar la producció literària de Josep M. de Sagarra amb el moviment Noucentista,
els debats sobre la manca de novel·les i els models literaris europeus (Proust,
Dostoievski).

7. Reconèixer en un text literari narratiu els principals recursos expressius i la tècnica
narrativa usats.

8. Analitzar els components bàsics de l’estructura de la novel·la.

9. Formar-se una opinió crítica de l’evolució novel·lística de Sagarra i saber-la reflectir per
escrit.

10. Produir textos de diferents tipologies (argumentació, explicació, etc.) a partir dels
models temàtics o formals dels fragments treballats oralment i per escrit.

11. Identificar els temes i les tècniques que apareixen de forma recurrent en la narrativa
sagarriana.

12. Valorar, d’acord amb la sensibilitat pròpia, les aportacions de la lectura literària.

2. Continguts

Procediments

1. Comprensió dels textos seleccionats: identificació del sentit i síntesi.

2. Situació dels textos llegits en el seu context històric, cultural i literari.

3. Interpretació del significat global de la novel·la.

4. Anàlisi dels recursos literaris emprats en els textos, principalment la comparació, la
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metàfora i la ironia.

5. Comparació de textos, tot analitzant-ne les coincidències i les divergències.

6. Actitud crítica respecte de les idees literàries.

7. Recerca d'informació en fonts bibliogràfiques. Síntesi de la informació.

8. Detecció d'elements lèxics i sintàctics significatius.

9. Aplicació de coneixements d'altres àrees del currículum.

10. Creació de textos a partir d’estímuls procedents de l’obra treballada.

11. Demostració de competència lingüística en les produccions orals i escrites sobre les
propostes de treball i en les produccions més creatives.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Josep M. de Sagarra: biografia i producció novel·lística.

2. L’ambient literari de Josep M. de Sagarra.

3. La novel·la Vida privada:  el context historicosocial
els personatges
els continguts i les tècniques
els recursos lingüístics

Valors, normes i actituds

1. Interès per la literatura i, més concretament, per la producció literària de Josep M. de
Sagarra.

2. Valoració de la novel·lística de Josep M. de Sagarra pel que té d'innovadora i de reflex
de la seva societat .

3. Interès per conèixer els canvis determinants de la societat de tombant de segle.

4. Obertura intel·lectual i sentit crític.

5. Participació en les activitats de classe i realització acurada de les activitats proposades.

6. Esperit de recerca en obres de consulta.

7. Realització i presentació acurades de les pròpies produccions, tant orals com escrites.
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3. Orientacions didàctiques

Per a l’ensenyament aprenentatge

Dins del material per a l'alumnat es presenten moltes i diverses propostes. Cada professor
pot seleccionar aquelles que cregui més adients.

Per arribar a una bona interpretació de la novel·la de Josep M. de Sagarra Vida privada, és
necessari conèixer prèviament tota la part de contextualització històrica, social i cultural de
l’obra. Per a completar aquesta informació poden ser útils l’apartat biogràfic, el de Sagarra
prosista i el de l’ambient literari durant el Noucentisme. En tot cas, el professor o la
professora pot fer al principi una introducció explicant la situació de la novel·la catalana
quan es passa del Modernisme cap al Noucentisme i de la reacció d’alguns escriptors que
troben a faltar aquest gènere literari.

A més, el treball de l’apartat «Organització interna de l’acció» està pensat perquè es faci a
mesura que es va llegint la novel·la i pugui convertir-se en una bona guia de lectura, per tal
que el joc temporal que ens proposa Sagarra no es converteixi en un entrebanc per a la
comprensió del text.

Al dossier se segueix un dels possibles ordres lògics en la presentació dels materials. Dins
de cada apartat hi ha propostes de dificultat i finalitat diverses. El professorat ha de
plantejar-se una gradació adequada per al seu alumnat i una selecció del que pugui
despertar més el seu interès.

Hi ha activitats interdisciplinàries per a la realització de les quals caldrà aplicar
coneixements d'altres àrees curriculars: història, filosofia, etc. Així mateix, els alumnes
hauran de recórrer sovint a fonts de documentació per a realitzar algunes de les activitats.

A més del treball individual, certs aspectes de la novel·la permeten el treball en equipàg.
Els grups haurien de fer una exposició a classe de les seves aportacions.

Com a complement de la lectura, una bona activitat −si es pot fer− és la realització d’un
itinerari literari pels indrets barcelonins per on transcorre l’acció.

Per a l’avaluació

En el moment d’establir criteris per a l’avaluació hem de tenir present que l’alumnat, en
l’educació secundària obligatòria, ha assolit el reconeixement dels principals períodes de la
literatura catalana atenent a la relació amb el context historicosocial, dels gèneres literaris i
d’alguns autors significatius, per tal de situar les lectures dins el marc de referència
adequat. Per tant, l'avaluació inicial ha de permetre al professorat formar-se una idea
aproximada del grau de formació literària assolit prèviament per l’alumnat i de quines són
les seves concepcions respecte del fet literari. L’apartat II  d’aquest dossier, o un
qüestionari de resposta breu on l’alumnat hagués de relacionar característiques essencials
d’aquella època, podrien ser útils per fer aquesta avaluació.

La pauta de l'avaluació formativa ens l'anirà donant la comprensió progressiva dels
referents del dossier i la realització de les activitats que proposem en els diferents apartats.
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De tota manera, el professorat ha de tenir present la dificultat intrínseca que comporta per
als alumnes enfrontar-se a una novel·la rica i complexa a la vegada. El dossier pot ser de
gran ajuda perquè s’hi vagin endinsant amb pas segur i arribin a assolir els tres grans
objectius de treball que es poden plantejar sobre qualsevol obra literària: la comprensió del
text i el context, el gust per la lectura i la millora de les pròpies produccions escrites.
Aquests tres components han de ser presents inexcusablement en l’avaluació sumativa que
es faci al final del treball sobre la lectura d’aquesta novel·la, que enriquirà, segur, el
bagatge cultural i lingüístic de l’alumnat.
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I. JOSEP MARIA DE SAGARRA, UN CAS PARTICULAR
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1. JOSEP M. DE SAGARRA, MEMÒRIES D’UN HOME

«Sagarra era un home de família de casa bona. Va tenir una sòlida educació i una gran
cultura. De fet, va ser un privilegiat per la natura. Quan es posava davant d’un paper en
blanc, de seguida li rajava tot, ja fos poesia, teatre o prosa. Aquesta facilitat natural li va
permetre dues coses: escriure una obra molt vasta i, alhora, disposar de molt de temps per
viure la vida.» Així començava un article de Lluís Permanyer, biògraf de Josep Maria de
Sagarra, publicat en commemoració del centenari del seu naixement a la revista El Temps.

A continuació us proposem de fer un petit itinerari per la vida d’un dels escriptors més
grans de la nostra literatura. Un itinerari on hem volgut ressaltar la humanitat de Sagarra i
la vocació literària, dos aspectes que van fornir l’escriptor.

1.1. El naixement

1. Llegiu aquest fragment autobiogràfic on l’escriptor descriu el seu naixement i treballeu
després les activitats que us proposem:

Jo vaig néixer cap allà a les nou quarts de deu de la nit del dia 5 de març de 1894.
El part no oferí complicacions i tot va anar com una seda [...] Al cap de cinc dies de
veure la llum solar, em portaren a la parròquia de Sant Francesc de Paula, en un
faetó de lloguer que proporcionà el senyor Jaume Martí, el nostre cotxer de
confiança. [...] Tornant al faetó i a la parròquia, penso que ens hi encaminàrem cap
a les tres quarts de quatre de la tarda. La senyora Consuelo em duia a la falda; hi
devia anar també el meu pare, un o dos germans, els padrins i no sé si ningú més. El
meu germà gran, el tenien intern als Jesuïtes de Sarrià; la meva germana, al col·legi
de Jesús Maria de Sant Gervasi, i a més em consta que va passar un disgust, perquè
jo era un noi i no una noia com ella havia desitjat.

Josep M. de Sagarra, Memòries I

a) Relateu en primera persona el vostre naixement i bateig.

b) Descriviu el vestit que portàveu quan vàreu ser batejats, o bé en motiu de la
celebració del vostre naixement.

2. Llegiu les primeres pàgines de la biografia de Sagarra (de la pàgina 167 fins al final del
primer paràgraf de la pàgina 174), escrites per ell mateix a Memòries I, i després contesteu
les preguntes que us formulem a continuació:

a) Definiu: dida, faetó, mainadera, seny popular, fidelitat, abnegació, nyeu nyeu,
raspalladora, hipòcrita, paper de barba, els jocs de la brisca i el tuti, soldats vestits
de “rayadillo”.

b) El pare de Josep M. de Sagarra treballava a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Expliqueu
què és aquesta institució i quines funcions s’hi realitzen.

c) En aquest fragment del text, l’escriptor explica les seves sensacions sobre la  guerra
de Cuba. Exposeu les anècdotes que explica Sagarra sobre aquesta guerra. Informeu-
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vos en la Gran Enciclopèdia Catalana de com van anar aquests fets.

d) En un altre moment del text es fa una comparació d’uns fets que ocorrien quan
tornaven de la guerra de Cuba, relacionats amb la història del profeta Jonàs i la
balena. Llegiu i després expliqueu el passatge bíblic.

3. Descriviu algun petit detall, algun objecte, que recordeu de la vostra infantesa i que us
produís una sensació positiva o negativa, o que afectés els vostres sentiments.

4. Sagarra parla també de la tradició, quan arribava el fred, de posar la casa d’hivern.
Descriviu alguna tradició de la vostra família que es produeixi en els canvis d’equinocci.

5. Reproduïu el quadre següent en la vostra llibreta i després ompliu totes les files amb la
informació que us demanem pertanyent al fragment citat anteriorment:

Personatges Descripció pàg.

la dida

• nom

• trets físics

• treball

la mainadera

• nom

• trets físics

• treball

l’oncle Joaquim i
la tieta Luisa

• noms

• trets físics

• treball

Josep M. de
Sagarra

• noms imposats pel baptisme

• trets físics

• malalties

• primers interessos

1.2. La vocació literària

1. A Paulina Buxareu, el mateix Sagarra vol fer saber al lector que és ell qui explica la
història i no pas un narrador impersonal o allunyat de l’autor. Llegiu el fragment següent i
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a continuació feu l’activitat que us proposem:

[...] i, com que el seient que tenia més a prop estava al costat de la senyora que
m’acabaven de presentar, per cortesia, per curiositat i per avinentesa vaig col·locar-
me a tret de conversa íntima amb la dama dels impertinents, a qui, en sentir el meu
nom, s’enrojolà la cara de satisfacció, i exclamà tot seguit: Ai, Víctor! Poc m’ho
podia esperar!  Amb perdó sigui dit, la tia Paulina era una admiradora meva.

Ara veuran en què consistia la seva admiració. Quan jo anava al col·legi dels
Jesuïtes, vaig fer uns versos en castellà per ser llegits en presència d’un senyor
bisbe que ja és mort. Recordo que aquests versos varen fer plorar els meus
companys de col·legi; i un pare jesuïta, el nom del qual no està bé que retregui,
tingué la pensada de publicar-los a la Revista Popular. Aquells versos duien una
empenta formidable. Recordo que, entre altres coses divertides, n’hi havia una que
deia: «Oprobio vil, de que Satán blasona.» Doncs bé: la tia Paulina, es veu que, en
aquella ocasió ja llunyana, va emocionar-se amb el fruit de la meva musa infantil; i
l’emoció fou tan forta, que, en conèixer-me a mi en carn i ossos, no pogué menys de
manifestar-ho tot seguit.

Quan jo vaig veure que l’admiració era purament i exclusiva per aquest motiu,
vaig tranquil·litzar-me.

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu

− Imagineu-vos que sou algun personatge famós i que us assetja un admirador/a. Creeu
un text narratiu en el qual interposeu algun diàleg, seguint les pautes del fragment que
acabeu de llegir.

2. Llegiu el fragment de les Memòries I comprès entre: En els inicis de batxillerat el meu
pare començà... fins a ...es considerava excessivament cru per a la meva inexperiència de
la vida. (pàg. 299-301). A continuació realitzeu les activitats següents:

a) Sagarra explica que de molt jovenet el seu pare el duia al teatre. En el text
n’anomena dos: el Romea i el Principal. Localitzeu-los en un plànol de Barcelona i a
continuació informeu-vos sobre la seva història.

b) Relacioneu algunes de les obres que l’autor explica que va anar a veure amb els seus
autors:

La Dida
Terra Baixa
Les garses
L’alegria que passa
La Santa Espina
El castell dels tres dragons
Els vells

Santiago Rusiñol

Àngel Guimerà

Ignasi Iglésias

Frederic Soler

3. Llegiu des de la pàgina 311 (darrer paràgraf) quan diu: Jo, que m’havia anat
espavilant,... fins a la 314 (segon paràgraf) quan acaba dient Les mares són així, i potser és
una sort que siguin així, de les Memòries I, i a continuació feu les activitats proposades:
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a) Relacioneu aquests tres personatges, amics de Sagarra, amb el seu ofici i, després,
informeu-vos sobre ells.

Francesc Folguera

Joan de Déu Trias de Bes i Giró

Rossend Carrasco i Formiguera

advocat

uròleg

arquitecte

b) Sagarra explica que havia acabat el tercer curs. Escriviu en aquest butlletí de notes
fictici tota la informació que es pot extreure del fragment que heu llegit a la primera
pregunta:

Assignatures Aprofitament Premi concedit

Llatí

Matemàtiques

Francès

Història

Llenguatge (Prosa)

c) Segurament que Josep M. de Sagarra havia llegit els poetes romàntics catalans de la
Renaixença, sobretot Jacint Verdaguer. Sagarra explica que va escriure un poema en
octosíl·labs rimats, sobre el tema llegendari del Comte Guifré i les barres de sang.
Informeu-vos sobre la figura del Comte Guifré i la llegenda de les barres de sang.

4. Llegiu l’últim paràgraf de la pàgina 271 del llibre Memòries I. Busqueu el poema de
Jacint Verdaguer «Les barres de sang» dins l’aplec Llegenda de Montserrat (Obres
Completes, pàg. 171) i comenteu-lo a l’aula.

5. Llegiu aquests dos fragments del llibre Memòries II  de Josep M. de Sagarra, sobre la
coneixença de Josep Carner, Joan Maragall i Carles Riba. A continuació, feu els exercicis
que us relacionem:

Però Carner, com he dit, era l’esquer que m’atreia dins aquell cau periodístic;
gràcies a ell, ben aviat vaig convertir-me en un més de la casa, i aquell primer any
ja vaig col·laborar en el número de Setmana Santa de “La Veu” amb uns versos,
junt amb les signatures de Josep Carner, Josep Maria López Picó, i Jaume Bofill i
Mates. Perquè Carner, a més de divertir-me intensament, m’esperonava i em feia
treballar; i fins em modificava i em corregia algun vers [...].

Josep M. de Sagarra, Memòries II
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Després de consignar la meva breu però vivíssima comunió amb la persona de
don Joan Maragall, que per desgràcia va desaparèixer tan aviat dels meus afectes,
em sembla que ha arribat l’hora d’entrar de ple en el local que des que vaig
abandonar el col·legi es convertí en el meu segon domicili. Em refereixo a l’«Ateneu
Barcelonès». Vaig ingressar-hi com a soci al mateix temps que Carles Riba; [...] el
mes d’octubre de l’any 1910.

Josep M. de Sagarra, Memòries II

a) Ompliu la fitxa següent sobre Joan Maragall, Josep Carner, Josep Maria López Picó,
Jaume Bofill i Mates, i Carles Riba:

Nom de l’escriptor: ____________________________________________________

Època viscuda: _______________________________________________________

Estudis realitzats: _____________________________________________________

Ofici: _______________________________________________________________

Amistats: ____________________________________________________________

Publicacions (revistes, setmanaris): _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Afiliacions: __________________________________________________________
____________________________________________________________________

Obres: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Influències rebudes: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) Informeu-vos sobre la publicació La Veu de Catalunya i escriviu les dades que us
demanem en el quadre següent:

Diari La Veu de Catalunya
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Lloc i data de sortida: _____________ Data de tancament: _______________

Fundadors: _____________________________________________________

Tipus de publicació: ______________________________________________

Ideologia: ______________________________________________________
 ______________________________________________________________

Polítics que hi intervingueren: ______________________________________
_______________________________________________________________

Principals redactors i col·laboradors: _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Història: ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

1.3. Retalls d’una vida

1. Els textos emmarcats que llegireu a continuació pertanyen a moments molt emotius de la
vida de Josep M. de Sagarra. Aquests passatges de la seva vida han estat explicats per la
seva esposa, Mercè Devesa, i el seu fill, Joan de Sagarra, a l’escriptor Lluís Permanyer, qui
els va publicar posteriorment sota el títol de Sagarra vist pels seus íntims. L’únic
inconvenient, però, és que estan desordenats cronològicament. Llegiu-los i, després,
ordeneu-los cronològicament. Finalment, resumiu cada fragment posant-hi un títol:

Text 1  Títol ____________________________________________________

En Josep i jo no pensàvem ni per un moment que la guerra seria tan llarga ni
que Franco la guanyaria [...].
En Josep tenia una experiència important com a viatger. Jo no; era la primera
vegada que sortia a l’estranger. Em sentia tan feliç! Aquella ciutat (París) em va
enamorar des del primer instant.

Text 2 Títol ____________________________________________________

Un bon dia vàrem decidir casar-nos. No hi donàrem cap mena d’importància i
tampoc no hi vaig sentir una emoció especial. La cerimònia se celebrà a la Mairie
del IXème   i a la parròquia  de Saint Eugene. Com que la calvície envellia en Josep i
jo semblava en canvi més jove del que era, monsieur le maire va preguntar: Où est
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la mariée? M’havia pres per la filla. En Josep no es va immutar.

Text 3  Títol ____________________________________________________

L’únic passaport que teníem era el de la República. Per entrar a Espanya
ja no tenia validesa. Ens traslladem a Perpinyà, on demanem ser rebuts pel
cònsol espanyol. Era basc i molt simpàtic: es deia Oyarzun. Mire Sagarra −li
va dir sense embuts−, es usted una persona demasiado conocida como para que
yo le extienda sin más un pasaporte y luego le pase a usted algo. Le aconsejo
que su esposa vaya a Barcelona con el niño y, una vez allí, trate de obtener que
la Dirección General de Seguridad me autorice a concederle el pasaporte.
I així ho vàrem fer. Eren els primers dies de juny del 1940.

Text 4  Títol ____________________________________________________

Pau Casals ens va fer una rebuda pròpia d’ell, ja que era fred i poc
comunicatiu. [...] Amb Pompeu Fabra era ben diferent. Passàvem moltes
bones estones amb ell, i en Josep li professava un apreci gran. La vida a
Prada era una mica ensopida: de l’hotel al cafè, que era davant mateix; del
cafè a l’hotel; de tant en tant sortíem a passejar una mica per la carretera.

Text 5  Títol ____________________________________________________

Un bon dia, en Josep em va declarar que m’estimava, que em trobava molt
bufona, i em repetia:«És que ets moníssima!». Confesso que no em va
sorprendre gens ni mica, ja que ell mai no havia amagat que se sentia atret
poderosament per mi.

Molta gent s’escandalitzà: Sagarra tenia fama de ser l’enfant terrible
d’aquella Barcelona. Les meves amigues Vergés em van retirar l’amistat: no
tant per gelosia, com pels prejudicis socials que tenien, i perquè devien
considerar-lo un depravat.

Però molta gent sentia també una subtil barreja d’irritació i d’enveja pel fet
que aquell escriptor famós, solter amb llegenda, bon partit anhelat per
innumerables senyoretes de la burgesia i de l’Eixample, fos caçat per una noia
desconeguda, de poble i a més a més que feia goig.

Text 6  Títol ____________________________________________________

Va romandre postrat al llit dos mesos i mig. Les cames començaven a
descompondre’s i el cor encara li bategava. Per això va resistir tant. Sense
recuperar el coneixement, a voltes cantava La mort de l’escolà.
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Text 7  Títol ____________________________________________________

Li agradava especialment portar-me a passejar per la Barcelona vella, la
de la seva infantesa, la que ell estimava més: Santa Maria del Mar; el barri de
Ribera; els carrers del voltant del de Mercaders, on ell havia nascut; la
Catedral, per ensenyar-me el cap del gegant Matamoros.[...]
Una imatge que tinc ben present és la del dia que va acabar la Guerra
Mundial: em va ensenyar la portada de la «La Vanguardia», que ho
anunciava amb lletres ben grosses. Estava molt eufòric. (Joan de Sagarra)

Text 8  Títol ____________________________________________________

Jo no m’havia embarcat mai, però no tenia gens de por de marejar-me. Em
feia una il·lusió immensa emprendre aquella aventura. A en Josep, també, i
quedà ben reflectida en un llibre que va escriure.

Josep M. de Sagarra, La ruta blava

Text 9  Títol ____________________________________________________

«Vaig tenir la idea de refer Els amics de la Poesia. Vaig organitzar dues
sessions a casa meva −més ben dit la dels meus pares−: març i abril de 1941.
Sagarra va venir-hi; es retrobà per primera vegada des del 36 amb Josep M.
López Picó: es fongueren en una abraçada. [...] A la segona reunió hi hagué
una lectura de La Divina Comèdia, feta pel mateix Sagarra. [...] Ja que érem
més de les deu persones que permetia la llei governativa sense haver de
demanar permís, el meu pare em prohibí de tenir allà cap més reunió. A partir
de llavors les férem a la rebotiga de la joieria Sunyer −Granvia, unes portes
abans de l’Hotel Ritz− on ja es realitzaven gairebé totes les lectures.

Maurici Serrahima, Del passat quan era present 1940-1942

Text 10 Títol ___________________________________________________

Un dia, passejant pel Port de la Selva, el president Azaña va topar amb en
Josep; tot i que no l’havia tornat a veure des de la seva estada a Madrid i
malgrat que anava vestit de pescador, el reconegué immediatament i el va
anar a trobar amb els braços oberts tot dient-li: «¡Hombre, Sagarra! ¡Te
conocí hecho un lobo de café y ahora estás hecho un lobo de mar!».

2. Després d’ordenar els textos feu les activitats que a continuació us descrivim:
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a) En aquests textos surten personatges que varen esdevenir claus en el món de la
política, de la cultura i de les arts: Azaña, Josep Maria López-Picó, Pau Casals i
Pompeu Fabra. Informeu-vos de qui eren, per quines obres o actuacions se’ls
reconeix i quina relació tingueren amb Josep M. de Sagarra.

b) Prop de la seva mort recorda el poema de Jacint Verdaguer «La mort de l’escolà» del
recull Montserrat. Llegiu aquest poema i comenteu el seu significat i la sensació que
li causava a Sagarra.

c) Feu una síntesi, en forma de currículum vitae, dels moments històrics més importants
esdevinguts durant la vida de l’escriptor.

d) A partir d’aquests textos i d’altres reproduïts en aquest primer apartat del dossier (us
podeu ajudar també d’alguna biografia de Josep M. de Sagarra), redacteu una nova
biografia de l’escriptor de Vida privada.

2. JOSEP M. DE SAGARRA, NOVEL·LISTA

Les paraules següents de Josep Pla ens serveixen per sintetitzar l’activitat prolífica de
l’escriptor barceloní:

Sagarra és un dels escriptors més endinsats a l’entranya viva del nostre país. Llegir
una ratlla d’ell és com posar-se un corn de mar a l’orella: la seva ressonància és
profunda i dilatada, i us sembla sentir-hi la bonior de la vida del nostre país.

Josep Pla, Homenots

Una branca de la prosa de Sagarra es compon d’articles periodístics. Els apareguts en el
diari La publicitat estan recollits, en bona part, a Cafè, copa i puro, de 1929, i una
antologia dels que publicà des de 1929 a la secció «L’aperitiu» del setmanari Mirador, al
llibre del mateix títol, L’aperitiu, de 1947. Però el conreu de la prosa li interessà també en
un sentit menys temporal i potser fins de repte cap a ell mateix: la narrativa de ficció. Aquí
volem centrar-nos a analitzar algunes característiques de les tres novel·les que escriví:
Paulina Buxareu (1919), All i salobre (1928) i Vida privada (1932).

2.1. Paulina Buxareu, un encàrrec de Carner

Aquesta novel·la va significar una ruptura espontània amb les limitacions narratives
provocades pel Noucentisme. Josep Carner, aleshores director literari d’Editorial Catalana,
li va pregar que fes una novel·la, obra de la qual Josep M. de Sagarra es penediria tota la
vida i la qualificaria de pecat de joventut. Aquesta novel·la de Sagarra, però, anuncia
l’aparició en la palestra d’un escriptor compromès amb la societat, que volia novel·la en
llengua catalana.

A cavall entre la ideologia noucentista i els vells cànons vuitcentistes, Sagarra intenta fer
una novel·la marcada pels elements més freqüents de la narrativa dels autors compromesos
amb el Noucentisme: escenari urbà, grisor dels personatges, i ironia amable i compassiva.
L’obra tracta d’una família barcelonina, els Buxareu, de la qual destaca com a element
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central el personatge de Paulina, una tieta madura i soltera que centrarà la història. El
personatge no deixa de ser un pretext de l’autor per fer un retrat de la societat de l’època,
una societat menestral que vol convertir-se en burgesa i oblidar les restes del seu origen.
Paulina és mourà entre aquests dos mons.

1. Llegiu aquests dos textos i després treballeu les activitats que us suggerim:

Les amistats estivals solen durar com les papallones. La ciutat i la rigidesa del
vestit d’hivern modifiquen les ànimes. Adéu, generoses i elàstiques llibertats!
Aquella senyora de la bata lila i les espardenyes, que vas veure venir, un dia, de cal
forner, amb un pa de barra sota l’aixella; aquella apreciable senyora que et va
explicar la confecció d’unes sopes i et va dir que el seu marit estava trencat; ara
passa per la teva vora i fa veure que no et coneix. La simetria dels pisos i els
carrers, la policia urbana, han eixugat tot aquell doll d’afectes que corria per les
fontetes i les rieretes, i ja no queda res de l’intercanvi i la sol·licitud mútua de les
famílies.

[...]

Arribà aquell any de l’Exposició Universal. Paulina n’havia complert dinou. Era
al bo de fer goig, i la seva mare procurà, per tots els mitjans possibles, que no li
faltessin emocions ni diversions. Aquella febre que agità la ciutat de Barcelona,
aquell llençar diners i renovar fatxades, aquell daltabaix de festes i vestits i enrenou
de totes les famílies, i la forta alenada cosmopolita que despertà els bons
barcelonins, no deixà de commoure també l’ànima de la vídua Buxareu i enlluernar
la dolça Paulina. Ella que ja havia llegit un feix de novel·les d’amagat de la seva
mare, estava convençuda que aquell any seria el de la seva alliberació, i el cor de
Paulina no s’enganyava.

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu

a) Remarqueu els aspectes que denoten una reestructuració de Barcelona cap a una
ciutat més urbana.

b) Informeu-vos sobre l’Exposició Universal i els canvis urbanístics que es produïren a
Barcelona amb aquest motiu: el progrés tècnic, el refús de segle XIX , el pas d’una
Catalunya rural i tradicionalista cap a una ciutat industrial i innovadora.

c) Subratlleu i després expliqueu els fragments d’aquests textos que estiguin relacionats
amb les característiques citades anteriorment.

2. Entre els dos fragments que us proposem llegir a continuació han passat alguns anys; la
Paulina adolescent del primer fragment s’ha convertit en una dona adulta, prop ja dels
trenta anys. Llegiu-los i a continuació responeu les qüestions que trobareu al final:

Tots es pensaven que la Paulina tirava per monja; però, quan arribà l’edat de fer
el tomb, el seu misticisme fou greument perjudicat, i la Paulina enyorava aleshores
una felicitat terrenal. Com que era tan tendra i tan sense malícia, no sabia ben bé el
que s’empescava; però a les nits ja no va somiar més angelets i jardins celestials.

Quan va abandonar el col·legi per sempre, hi hagué plors; però els plors eren
completament fingits. El darrer any de ser-hi, a la Paulina tant se li’n donaven les
cançonetes; i, encara que per res del món no hauria deixat la seva fe arreladíssima,
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una ànima d’adolescent, ofegada i encongida i àvida de tot, feia moure aquell cosset
amable i bellugadís.

[...]

La tia Paulina s’omplí d’estranyeses. El seu vestir era ridícul; el seu parlar
afectat. Li vingué una febre per fer obres piadoses, per anar a ensenyar la doctrina a
la canalla, per visitar malalts, per consolar vídues. Es confessava tres i quatre
vegades el dia. Li agafà una afició terrible per un cert frare agustí que predicava
molt bé i feia furor entre les devotes. Quan era l’hora de dinar, exposava, a taula,
les seves doctrines de fraternitat i d’humilitat: era presa d’una filantropia malaltissa
que no li passava de la llengua, perquè tot allò ho tenia per fer alguna cosa, i al fons
cada dia es tornava més egoista.

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu

a) Quins eren els ideals de Paulina?

b) Quina diferència de caràcter i de manera de pensar trobeu entre la Paulina del primer
text i la del segon?

c) Què vol dir tenir un parlar afectat?

d) Què seria actualment, per vosaltres, un vestir ridícul? Obriu un debat sobre la manera
de vestir dels darrers anys.

e) En el primer text es parla del misticisme i de la felicitat terrenal; definiu aquests dos
conceptes i a continuació exposeu algunes accions relacionades amb l’un o l’altre.

f) Informeu-vos sobre les diversions del jovent de principis del segle XX i comenteu-les
a l’aula.

g) Què és la filantropia?

h) Finalment, i després de rellegir el segon text, descriviu el personatge de Paulina.
Expliqueu també les seves activitats i digueu si poden estar o no relacionades amb el
fet d’arribar soltera a una edat madura.

3. Llegiu aquests fragments de l’obra:

Jo vaig conèixer en Víctor Buxareu i Buxareu en un dolç poblet de muntanya on
em deixo caure gairebé tots els estius.

En aquest poblet, no hi tinc casa pròpia ni llogada, ni una llenqueta de terra, ni
una tomaquera tan sols; no m’hi lliga cap interès material, per petit que sigui. Això
és causa que el seu record no faci trontollar el meu egoisme: ni em treu la son el
presseguer exposat a la golafreria pública, ni el mestre de cases que no fineix mai la
paret del galliner.

Aquest poble no és gaire lluny de Barcelona; permet d’anar i venir cada dia;
cosa que el fa assolible a molta gent de despatx. Però, sigui pel que sigui, la
concurrència hi és escassa; i no pas per falta d’aigua, ni de verdor, ni de bones
vistes. No vol dir tot això que en el poblet deixi de formar-s’hi colònia.

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu

En Melrosada va endreçadet i polit, però ai!, la tia Paulina ha reparat una cosa
que li clava una espina al cor: quan en Melrosada ha fet ús d’un seient de palla i ha
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posat una cama damunt de l’altra, impúdicament uns calçotets de tela gruixuda han
tret el nas sota els pantalons i han manifestat unes vetes indecoroses, renyides amb
l’elegància més elemental. La tia Paulina esguarda el fragment d’indumentària
interior amb un esglai progressiu. ¿Com, ella, tan observadora, no se n’havia
adonat abans, d’aquell detallet imperdonable?

La reacció de Paulina no es farà esperar:

−Melrosada: descordi’s les vetes i lligui-se-les una mica més amunt de manera
que el mitjó quedi fora dels calçotets.

−Pau... pau... lina.

En Melrosada fa el que li manen, amb una poca traça desconcertant: es deslliga
les vetes i mostra una mica de carn groguenca com una cuixa de gallina plomada,
amb quatre pèls estantissos.

Aleshores la tia Paulina, solemnement, com si fundés una nova orde de la
Jarretière, li posa la lligacama. Quan ha vist la lligacama aguantant el mitjó de don
Gaspar, fa un sospir profundíssim que li fa trontollar tot el pit de satisfacció.

Després, en un to imperatiu, encara li diu aquestes paraules:

−D’avui endavant es posarà lligacames. On va, home, amb aquelles vetes! No veu
que no faríem res?

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu

a) Els estudiosos de Sagarra ens han explicat que en aquesta novel·la l’escriptor tenia
una visió costumista d’una família benestant barcelonina. Analitzeu què vol dir tenir
una visió costumista. Informeu-vos sobre el moviment literari anomenat costumisme.

b) Retrateu una família benestant de principis de segle: busqueu-ne informació en una
enciclopèdia o bé en alguna història gràfica. A continuació, traslladeu-vos a
l’actualitat i descriviu una família benestant de la fi d’aquest segle. Compareu-les i
opineu sobre quina de les dues pateix més canvis, en el seu moment.

c) Després de llegir el primer text, compareu aquell costum estiuenc allà descrit amb
algun costum actual o bé permanent des d’aleshores. Digueu quines semblances o
diferències hi podem trobar. Penseu en alguna activitat creada o incorporada els
darrers vints anys i que hagi esdevingut ja un costum en la nostra societat.

d) Formeu diversos grups i exposeu el vostre parer sobre si creieu que les relacions
socials durant aquest segle vint han variat gaire.

e) Escriviu individualment una descripció sobre el que acostumeu a fer durant els caps
de setmana o els estius.

f) Al segon text se’ns descriu una situació vergonyosa per al personatge de Melrosada.
Tanmateix, la ironia del text denota una mena de compassió cap al personatge:
analitzeu el text i subratlleu aquells fragments que denotin una ironia amable i
compassiva per part del narrador. Analitzeu el nom del personatge masculí
−Melrosada− i relacioneu les connotacions iròniques del nom amb la manera de
vestir. Creeu la vostra pròpia descripció del personatge.

g) En aquest segon text veiem que també en la manera de vestir comença a haver-hi
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canvis. Informeu-vos sobre la moda o la manera de vestir de l’època i després
descriviu el vestit i la roba interior del personatge masculí. Expliqueu l’evolució
d’aquestes peces íntimes, tant en la moda masculina com en la femenina.

2.2. All i salobre, la polèmica entre l’art i la moral

Aquesta obra va anar precedida d’un sorollós escàndol literari quan Sagarra va publicar,
prèviament a l’aparició de la novel·la, un capítol titulat «Les pedres de Girona», que causà
un gran enuig en la societat gironina. El motiu central de la novel·la és el d’un noi tancat a
seminarista que es rebel·la davant de les condicions de vida que el seu estat li imposa. En
el marc de la duresa geogràfica del cap de Creus, l’estudiant de capellà viu en constant
conflicte moral perquè ha abocat tota la seva existència a un desig sexual −en la forma
d’una figura femenina− que mai no podrà satisfer.

A continuació us proposem d’analitzar tres aspectes d’aquesta novel·la, antecedents de
l’explosió final a Vida privada.

1. Llegiu els fragment següents i a continuació feu les activitats que us proposem:

L’envestida ràpida i fracassada de la platgeta de Fornells va fer vibrar les cordes
de la viola sentimental de la Marí de tres maneres que marcaven tres temps de
música. El primer temps, patètic: un llampec impertinent, esfereïdor, que esqueixa
un cel tendre i brut alhora; tot plegat impressió de protesta, curtíssima però aquesta
protesta. El segon temps, dramàtic i d’escolament; el cor que puja a la boca i la
medul·la que serpenteja com una tralla esquitxant de foc totes les vísceres; aquest
moment una mica més llarg, tot el que durà la besada... El tercer temps, negre,
encarcarat i triomfal: la fugida. Fugida perquè sí; va durar fins que el pes de la
pujada va tallar-li el primer respir. Això foren els moments bons i imprevistos;
després va venir el càlcul i l’amaniment, fins la rialleta i la salutació que
destarotaven el pobre Quimet: cinisme aigualit de quarta o quinta mà.

Josep M. de Sagarra, All i salobre

a) Analitzeu els tres posicionaments sentimentals de la Marí transformant les imatges
musicals i poètiques del narrador en els fets reals que ens vol comunicar. Us podeu
ajudar del quadre següent:

Primer temps

Sentiments patètic

Descripció

Explicació
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Segon temps

Sentiments dramàtic i d’escolament

Descripció

Explicació

Tercer temps

Sentiments negre, encarcarat i triomfal

Descripció

Explicació

b) Jutgeu si els sentiments expressats per la noia són moralment ètics o no.

2. Llegiu el text següent i després treballeu les activitats que us proposem:

La desgràcia d’en Quimet és precisament que està enamorat de la Marí, que no ha
tingut esma de clavar les dents i que tampoc no té manera de rentar-se-les. El gust
de la carn d’aquella mossa, se’l sent pertot arreu i el fa plorar amb unes llàgrimes
tèbies de criatura sense fel. En Quimet està perdut i el seu cas no té salvació.[...] El
seu pare, la misèria, les llengües del poble, la covardia, la poca cosa dels seus
nervis el tenen lligat de peus i mans i la imatge de tornar al seminari se li presenta
sinistra i rígida sense pietat.

Josep M. de Sagarra, All i salobre

a) Ompliu el quadre següent amb els condicionadors psicològics −del mateix
personatge−, familiars i geogràfics d’en Quimet:

Condicionadors
psicològics

Condicionadors
familiars

Condicionadors
geogràfics

Quimet

b) Analitzeu cadascun d’aquests condicionadors. Tenint en compte que en Quimet
estudia per a capellà, que viu en un poble petit on tot se sap i l’època en què aquests
fets es produeixen, feu un col·loqui a l’aula: defenseu els uns els sentiments de
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Quimet i els altres, fiscalitzeu-los. Entre tots intenteu trobar alguna solució al seu
problema.

3. Llegiu el text següent i feu les activitats que hi ha a continuació:

Ara en Quimet no les tenia totes; aquella mossa l’havia trasbalsat, l’havia
acovardit. Tenia necessitat d’aclarir una mica l’aiguardent tèrbol que li ofegava el
cor. [...]

−Tens dinou anys, ets pobre, no serveixes per a res, els teus germans t’odien,
ningú no t’estima, ningú no sap què vols. Si et veuen plorar es riuran de tu,
t’engegaran una pedra com si fossis un gat ronyós. El teu pare és un miserable, un
mal home, t’ha fet seguir els estudis de capellà per vanitat seva, t’ha fet estudiar per
força; a casa teva sembla que trepitgis grotes, tot punxa. La teva mare t’amoixa, i
cada moixaina et fa mal al cor. Quan arribes al poble, véns amb ganes de reposar
un xic, però tan bon punt hi has posat els peus, que encara t’esqueixa més el
malviure. Els companys de seminari, les sotanes i les ulleres dels teus mestres, els
llibres, les oracions, tot et fa pudor de falsedat i de covardia...

 Josep M. de Sagarra, All i salobre

a) El seu estat d’ànim és veu torturat per una consciència que fa trontollar el seu orgull i
la seva moral. Analitzeu els seus pensaments tot descrivint-los en la fitxa que teniu a
continuació:

Situacions Actitud davant de les situacions

− econòmica

− familiar:

 - pare

 - mare

 - germans

 - estudis

b) En aquest fragment, el narrador fa parlar la consciència del personatge Quimet, la
qual se li adreça en segona persona. Analitzeu aquest recurs i després convertiu el
text en un d’optimista i alegre intercanviant tots aquells elements negatius.

4. En All i salobre trobem una gran quantitat de descripcions extraordinàries. Com a
exemple, llegiu-ne aquesta del Cap de Creus i després feu els exercicis que us suggerim:

Un cop han deixat el poble de vista, els va passant davant dels ulls el fris de la
costa pelada [Cap de Creus]; aquestes roques són dels indrets més sinistres, més
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esqueixats i més fascinadors que es puguin veure. Després de la tranquil·litat de la
badia, de les vinyes i els olius escarransits i els pujols de color de molsa, ve aquest
gris tètric ratllat de sang, de quitrà i de rovell mossegat per les ones rabioses, amb
les roques foradades per la tramuntana que empeny i estampeix i esclafa com si fos
una massa sòlida irresistible. En aquesta costa no hi ha ni un pi maleït ni una herba
d’alegria. La mica de vegetació no aixeca el cap de terra, són plantes esporruguides
de molta arrel i de poca mata, fulles carregades de punxes de color torrat, molses
arrapadisses, atzavares punyents ofegades per les masses enormes de granit per
aquestes moles mil·lenàries que s’estan dretes des que el món és món, fosques i
altíssimes, completament inaccessibles per al pobre mariner que la barca ha escopit
i s’hi acosta bracejant i no veu que en el queixal de cada roca hi ha una mort que no
falla.

Josep M. de Sagarra, All i salobre
a) Sagarra, en aquest text, utilitza la prosa amb una vivacitat i violència del tot

equivalents a les de la pintura fauve en la plàstica, a la pinzellada rutilant d’un
Dérain, d’un Vlaminck o d’un Matisse de 1905. Amb l’ajuda del professorat de
l’àrea d’Educació visual i plàstica, informeu-vos sobre la pintura fauve,
l’expressionisme i els pintors que acabem d’anomenar. Relacioneu la descripció del
narrador amb les pinzellades d’un quadre expressionista.

b) Després de llegir aquest text i de relacionar-lo amb la pintura, descriviu en el quadre
que us detallem a continuació les expressions que denotin color i contrasteu-les
segons que expressin quietud o violència:

Expressions que denoten color

Quietud Violència

pujols de color de molsa gris tètric ratllat de sang

c) A continuació, expliqueu què vol expressar l’escriptor en aquest text. Treballeu en
grups aquestes imatges i expliqueu la descripció real del paisatge i el sentiment que
amaga en el més profund de l’exposició.

d) Us atreviu a dibuixar aquest retrat de la costa? Després d’elaborar aquesta anàlisi de
la descripció d’un trosset del Cap de Creus, podeu fer un mural que il·lustri aquest
passatge de la novel·la.

5. La llengua adquireix qualitats visuals, sensuals, tàctils i sonores, els mots gairebé surten
de les pàgines per cridar-nos l’atenció sobre ells mateixos tant o més que sobre les coses
que refereixen.

Llegiu el text següent fixant-vos sobretot en les parts que hem subratllat, i elaboreu les
activitats que hi ha tot seguit:
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Els ulls d’en Quimet, inexpressius, fascinats per aquesta dolça boira de
desembre, d’una fredor lírica, agafen del riu i de la pedra el nodriment de cristalls
petitets i fonedissos que es liquiden damunt la llengua seca clivellada de talls i
guarnida de granets invisibles. El dolor espiritual se li condensa a les arrels de les
dents, i aquest moment blau gris de Girona va untant la part més corrosiva d’aquest
dolor. Per primer cop a la vida en Quimet s’adona de la flonja i delicadíssima
feminitat que supura l’aire del capvespre gironí fonent tot l’àcid úric i tota la
ferocitat carrinclona dels escarafalls diürns, la tragèdia grotesca de les ànimes que
suen i les genives que masteguen i les puces que es moren sense gota d’entusiasme.

Josep M. de Sagarra, All i salobre

a) Expliqueu els símils subratllats en el text. Marqueu primer l’element −substantiu−
centre de la descripció i, després, els adjectius o oracions qualificatives amb tots els
canvis semàntics que es representin. Exemple:

Nucli (Substantiu): dolor

Símil (canvi semàntic) explicatiu: se li condensa a les arrels de les dents

b) Extraieu del text les qualitats que us descrivim i expliqueu la sensació que us
produeixen:

Qualitats Sensacions

visuals

sensuals

tàctils

sonores

2.3. La intervenció de l’escriptor en la seva obra

La ironia és una figura del llenguatge. Sagarra la utilitza per expressar les seves malicioses
intencions cap a alguns personatges. Aquesta figura ha estat sempre lligada al gènere
narratiu i Sagarra normalment s’ha servit d’algunes figures retòriques per filtrar la cruesa
de la història: l’adjectivació, així, es complementa amb tècniques més subtils com la funció
metafòrica, la funció metonímica i la comparació.

1. Definiu la ironia i després expliqueu l’ús i significat de l’adjectivació, la metàfora, la
metonímia i la comparació en la literatura.

2. Llegiu aquests tres textos i definiu els sintagmes subratllats, seguint les instruccions del
quadre que trobareu a continuació:
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 Paulina Buxareu era, als meus ulls, [el narrador] com una figa de coll de dama, tota
de mel per dins, sense malícia de cap mena; una mica emfàtica i pretensiosa; però
amorosida per un sol auster i velada per una finíssima boira tardoral.

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu

La Marí és una cosa intensa i esqueixada. Se us presenta com una gran amanida del
país, amb roses i vermells pujats i verds de ceba tendra i de fons marí, negada amb
oli pur i empolsimada amb tots els pebres de l’orient. Té els ulls estirats en forma
d’ametlla i les nines d’un to d’oliva foscant que s’avenen amb un nasset ample i
engegat cap al cel, que sembla que parli; la boca és un tall de neguits amb les vores
aprimades, una fondalada de color de clavell on s’endormisquen tots els pecats de la
primavera. La barbeta un pic tirada endavant fa com una proa que defensa i
aguanta el desvergonyiment humit de la boca. El cabell de la Marí és d’un ros
insegur i d’una lluentor borrosa: el color de l’ala d’una calàndria una mica torrada
a les graelles del sol.

Josep M. de Sagarra, All i salobre

En totes les famílies hi ha un individu que manté les qualitats i els defectes propis de
la família exagerats i concentrats pel camí del grotesc i del desagradable; aquest
individu acostuma a ésser un oncle que no es casa i que té un fill natural amb la
cuinera. Al costat del personatge que serveix per a la farsa, en totes les famílies
també s’hi acostuma a veure un individu en el qual els mateixos defectes es
converteixen, dintre la seva pell, en elements de gràcia, de frescor i d’elegància;
concentra la part més alada, més picant i més olorosa de la família. Aquest individu
acostuma a ésser en general una xicota, i dintre la crosta gratinada, purulent i
reaccionària dels Lloberola, la persona afavorida per representar el paper de fruita
gelada i de perfum impressionant era Maria Lluïsa. (pàg. 256)

Josep M. de Sagarra, Vida privada

Text Figura retòrica Significat Intenció irònica

com una figa de coll de
dama, tota de mel per
dins,

comparació La figa de coll de dama
és considerada de les
millors, de molla molt
vermella i dolça.

comparar una
persona amb una
figa, encara que
el que pretén és
positiu.
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1. L’EMPREMTA DEL NOUCENTISME

La situació de la novel·la catalana durant el primer quart del segle XX  era crítica. Alguns
escriptors molt identificats amb el Noucentisme, moviment al qual s’acusava de marcar
una estètica que no afavoria la novel·la, van arribar, fins i tot, a fer una crida perquè els
escriptors s’animessin a fer novel·les.

1. Llegiu el fragment del pròleg escrit l’any 1917 per Josep Carner per a la primera edició
de la novel·la L’abrandament, de Carles Soldevila, i després treballeu les activitats que us
proposem:

El noucentisme necessita, darrera els seus poetes, els seus novel·listes. La poesia
lírica, com la metafísica, és un nimbe, un halo sacrosant; però la novel·la, com el
teatre, és l’entronització. La novel·la és més tranquil·lament amaradora que no pas
el teatre. I sobretot, és més obiqua. Hom la troba o la té en el quiosc, en el
ferrocarril, dins el pupitre de l’escolar adolescent, dins el prestatge de la casa de
camp on els hostes llegeixen quan plou, dins la butxaca del modest dependent de
comerç o sota el coixí agençat amb randes on es mig sepulta una rossor mandrosa.

Carles Soldevila, L’abrandament

a) Comenteu aquestes paraules del poeta Carner. Definiu novel·la, poesia lírica i teatre
segons Josep Carner.

b) Expliqueu què volen dir aquestes frases:

− La poesia lírica, com la metafísica, és un nimbe, un halo sacrosant;
− la novel·la és més tranquil·lament amaradora que no pas el teatre. I sobretot, és
més obiqua.

2. Per a altres escriptors, el Noucentisme havia creat un distanciament entre els lectors i la
cultura. Llegiu, com a mostra, el text on en Màrius Vidal utilitza per primer cop el mot
‘antinoucentisme’. Aquest fragment pertany a un article titulat justament així,
«L’antinoucentisme», publicat l’any 1925:

«El noucentisme, entre altres moltes coses, significa el divorci entre el poble i la
seva literatura... Aquesta mateixa situació ha produït en les nostres lletres un efecte
lamentable. El noucentisme ha significat la superposició de la cultura damunt del
sentiment, de l’emoció i de la passió. La cultura ha predominat i la literatura s’ha
ressentit del seu pes, per això sembla que hi manqui força, naturalitat i sobretot
humanitat.»

Alan Yates, Una generació sense novel·la

3. Si heu treballat l’apartat I.2.1. d’aquest dossier,  dedicat a la novel·la Paulina Buxareu,
ja sabreu quines són les característiques principals del Noucentisme. Si no és així,
informeu-vos sobre aquest moviment i dictamineu si estaríeu d’acord amb el text de Carner
o bé amb el de Màrius Vidal. (Podeu fer prèviament les activitats de l’apartat I «El
Noucentisme, una empresa cultural», del dossier Els fruits saborosos).

Amb l’ajuda del professorat de llengua catalana i literatura, argumenteu els dos textos
anteriors. Distribuïu-vos en grups, tot dient si esteu a favor o en contra del Noucentisme.
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2. UNA GENERACIÓ SENSE NOVEL·LA

Continuant amb el tema que argumentàvem en l’apartat anterior, s’ha de dir que el
Noucentisme, que havia començat rebutjant la novel·la −gènere que va desaparèixer
gairebé durant una dècada− va acabar necessitant-la com a gènere que s’acosta al públic,
com a gènere “democràtic” per excel·lència. Entre el 1917 i el 1924 es produeix un
autèntic debat sobre la novel·la que acabarà amb la intervenció de Josep Maria de Sagarra i
de Carles Riba, principalment.

1. A continuació us proposem de llegir uns fragments del debat que es dugué a terme entre
autors tan importants com Sagarra, Pla i Riba. Llegiu-los primer i després feu les activitats
que us proposem al final:

Josep M de Sagarra, en un article titulat «La por a la novel·la», publicat al diari La
Publicitat el 26 d’abril de 1925 deia:

El públic català està demanant amb la boca oberta i amb uns crits desesperats
que li donguin novel·les... Aquest gran públic no és que sigui molt mirat, no és que
sia molt exigent, només demana que no l’ensopeixin; és un públic de bona fe que
estima les coses del país, i que, si llegeix novel·les o històries forasteres, és perquè
aquí no en fem, que si en féssim, se les empassaria com bresques... S’ha de vèncer la
por d’escriure novel·les; jo demano persones de bona voluntat que vulguin
començar a escriure novel·les; fem la prova i no ens en empenedirem.

La primera resposta a «La por a la novel·la» de Sagarra va ser l’article «Per una editorial
independent» de Josep Pla qui, amb força ironia, es pren les paraules de Sagarra com una
provocació:

Ens constituirem en editors de tota la prosa catalana que tingui cara i ulls.
Editarem novel·les, contes, memòries, crítica, assaigs, filosofia, política i ciència.
Exigirem dels autors que no siguin guillats, que  tinguin un mínim de  claredat  i de
simplicitat... Mirarem de donar al lector català llibres per llegir.

Un punt curiós: no editarem cap llibre de poesies... Fora poesia, doncs. Si volen
cantar que cantin. Les nostres pretensions són, doncs, com tothom veu, infinitament
més modestes.

Alan Yates, Una generació sense novel·la

Uns dies més tard, en un altre article publicat el 10 de maig de 1925 al diari La Publicitat
sota el títol de «La utilitat de la novel·la», Josep M. de Sagarra deia, entre altres coses:

Ara bé: suposem la utilitat que tindria per a nosaltres el que aquí es produís amb
tota normalitat i amb tota la ufana corresponent un vast moviment novel·lístic. Totes
les nostres classes socials estan com qui diu per definir encara: ni la vella
aristocràcia, ni l’aristocràcia sobrevinguda, ni la burgesia, ni la menestralia, ni els
obrers, ni els pagesos, ni els mariners viuen d’una manera sòlida i poliforme dintre
de les novel·les catalanes, com viuen dintre les novel·les de qualsevol país amb tres
dits de cultura i de preocupació.
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Carles Riba llegeix el 5 de juny de 1925 una conferència titulada «Una generació sense
novel·la», on s’adreça a la situació abans descrita per Josep M. de Sagarra:

Ara darrerament, Josep M. de Sagarra s’ha planyut de la misèria de la novel·la
catalana; desimbolt i cellaarrufat Tirteu, ha preludiat un fogós embatèrion per fer
seguir la nostra gent de lletres a la conquista de l’imponent gènere literari. [...] Que
la por hi és, ens sembla evident; però més aviat la celebraríem, àdhuc la
propugnaríem, com un indici d’un benvingut sentit de la responsabilitat en els
literats catalans. Si aquesta bona por hagués existit per a refredar càndids
entusiasmes poètics −o no menys ingenus accessos de criticisme− l’alta lírica d’un
Josep Carner, per exemple, o d’un López-Picó, o del mateix Sagarra, avui no fóra
compresa, o almenys no podria semblar que ho és, sota tantes condemnacions
malhumorades i equívocament generals, [...].

Més aviat ens inclinaríem a creure que en la nostra literatura ha predominat, en
aquest quart de segle, la lírica, per una ordenació pregona de l’esperit català, tot ell
adreçat cap a la seva total reafirmació. [...] Hom veu  que cal reconstruir molta
cosa, amb modèstia i paciència, damunt fonaments pregons i amb material resistent:
en primer lloc, la llengua literària. Tots aquests vint o vint-i-cinc anys bé valen la
constatació, formulada o no, però excitadora de clares energies, que una llengua,
per secular i per parlada que sigui, és tanmateix corruptible fins a la mort, [...]
únicament els poetes haurien pogut crear el català literari.
[...]
Així, no es pot dir que la novel·la catalana no ha començat, sinó que ha finit un
període preparatori d’ella, el dels narradors −alguns de qualitat genial com Ruyra−,
el període dels que només al·ludeixen, com ve a definir Ortega i Gasset, i s’ha
d’obrir el de la veritable novel·la moderna, el dels creadors i presentadors de
realitats psicològiques imaginàries.

Carles Riba, Llengua i literatura

a) Resumiu les idees principals dels quatre textos que acabeu de llegir en el quadre
següent:

J.M. Sagarra Josep Pla Carles Riba

punts
essencials

text 1:

text 2:

complements
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b) Contesteu ara les preguntes següents:

− Què demana Sagarra sense miraments?

− Què li contesta Josep Pla?

− Per quins motius seria d’una gran utilitat la novel·la catalana?

− Sobre quins temes fa falta escriure novel·les?

− Per què Carles Riba considera positiu que hi hagi una certa por a escriure?

− Per quins motius creu Riba que en la literatura catalana la lírica ha predominat
sobre la novel·la?

− Què en pensa de la llengua literària?

− Qui són els únics que poden crear el català literari?

− Hi esteu d’acord? Argumenteu la vostra resposta fent un debat obert a l’aula.

− Resumiu el darrer paràgraf de l’article de C. Riba. Definiu què vol dir quan
exposa que ha finit... el període dels que només al·ludeixen... i s’ha d’obrir el de
la veritable novel·la moderna?

3. CAP A ON HA D’ANAR LA NOVEL·LA CATALANA?

Els escriptors catalans buscaven models literaris a Europa. Uns models literaris que
servissin d’alguna manera per redreçar el rumb de la novel·lística catalana.

Remetent-nos una altra vegada a l’article publicat el 10 de maig de 1925 al diari La
Publicitat sota el títol de «La utilitat de la novel·la», citat anteriorment, Josep M. de
Sagarra tornava a reflexionar:

Una forta producció novel·lística seria entre nosaltres d’una utilitat inapreciable.
Avui dia al món la novel·la ho és tot: Religió, moral, ciència, política, economia, etc.
El teatre comparat amb la novel·la és un jardinet on s’hi crien només quatre menes
de plantes. Moltíssimes coses que el públic s’empassa dintre una novel·la, les rebutja
escandalosament si se les troba damunt de l’escenari. [...] La novel·la ha estat una
de les armes més poderoses de la democràcia.

1. Comenteu aquest text i obriu un debat sobre la darrera frase del fragment anterior: La
novel·la ha estat una de les armes més poderoses de la democràcia.

2. Llegiu l’article «Novel·la Catalana» que trobareu a l’annex 4 d’aquest dossier.
Treballeu-lo per grups i assenyaleu els propòsits principals que Sagarra planteja perquè hi
hagi una novel·lística catalana.

3. La nova onada novel·lística, després de tot el que se’n va arribar a parlar, ja era un fet.
Només entre 1925 i el 1926 es publicaren les novel·les següents que ara us demanem que
uniu amb els autors respectius:
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Novel·la       Autor

Jo!
El senyoret Lluís
Servitud
Silèn
Història grisa
Quatre venjances
L’ingenu amor
El mirall imaginari
Coses vistes

Josep Pla
Alexandre Plana
Carles Riba
C.A. Jordana
Miquel Llor
Pere Coromines
Puig i Ferreter
Carles Soldevila
Prudenci Bertrana

4. A l’article «Olor de novel·la», publicat el 5 de maig de 1932 i recollit en l’aplec
L’aperitiu, Sagarra ve a fer una mena de resum sobre les seves intencions com a
novel·lista. Després de llegir-lo −el trobareu a l’annex 2 d’aquest dossier− feu-ne un resum
tot explicant les sensacions de l’escriptor.

5. A Vida privada recordaria aquestes idees i les posaria en boca d’un dels seus
personatges. Contrasteu les paraules del personatge de la novel·la amb les idees que
Sagarra exposa en l’article «Olor de novel·la» que acabeu de llegir:

Ara, que si jo sabés escriure com jo voldria saber escriure, no em faria por el que
diguessin de mi; tiraria al dret. El mal és que en aquest país no hi ha ningú, almenys
jo no conec res del que s’ha fet fins ara, que doni aquesta sensació directa i
apassionant de la vida de la nostra gent, amb totes les seves misèries i amb la mica
que puguin tenir de grandesa; tu dius que tens un cas interessant per explicar;
doncs, explica’l, prova-ho. Jo ja sé que no puc, que no en sé; ja he renunciat fa
temps...

—Voldria trobar la forma de poder dir les coses. De vegades em penso que qui
sap el que sóc i em veig amb forces per escriure una gran novel·la. Però m’adono de
seguit de la meva ganduleria, de la meva incompetència; rellegeixo dues frases que
he fet, i les trobo d’una cursileria, d’un estil poca-solta que no pot anar ni amb
rodes. (pàg. 181)

6. En la novel·la Sagarra fa dir al personatge que és un incompetent, que no té estil.
Sabríeu exposar quina és la solució per ser bon escriptor que planteja en l’article «Olor de
novel·la»?

7. Totes les reflexions de Sagarra que hem pogut veure reflectides en els seus articles es
troben també integrades en la seva novel·la Vida privada. Veieu, si no, com de la lectura
d’aquest textos, se’n podria fer un tractat novel·lístic:

Un dels xicots estava una mica excitat, i encara que era home en general de sang
freda, parlava aquella nit en una forma ràpida, bastant sacsejada; el seu company li
seguia la conversa amb els parpres avorrits. El jove excitat deia:

−Voldria escriure la novel·la d’un cas que he vist una mica de prop i que conec
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perfectament. Un cas com un cabàs...

−Ui, de romanços, a Barcelona, n’hi ha a mils. Jo no conec el cas a què et
refereixes, però només explicant la història de la meva mare en tindria ben bé prou.
L’argument és el de menys; la qüestió és saber-les escriure, les coses: saber-les fer
interessants i vives. Jo he intentat començar moltes vegades, però he renunciat; em
guanyo la vida d’una manera tranquil·la...

−Jo no puc renunciar-hi encara. Si mai publico res ja sé que em diran que sóc
fals i que sóc truculent, però és que la realitat no en pot ésser més de truculenta. A
la majoria de les persones quan llegeixen una novel·la en la qual s’explica un fet que
va lligat amb un altre i amb un altre, i en la cadena els esdeveniments semblen cada
vegada més extraordinaris, i els personatges agafen un clar-obscur sense terme mig,
massa de melodrama, els fa l’efecte que tot allò és fals, que en la vida no és possible
que es donin casos d’aquesta mena. (pàg. 180)

[...] en una ciutat com la nostra, aquí a Barcelona sense anar més lluny, i dintre les
nostres relacions, et trobes amb personatges i amb «combines» que si les escrius en
un llibre et diran que ets un imbècil; creu-me, no hi ha necessitat d’esperar un crim
sensacional i tèrbol, [...] hi ha cada senyor i cada senyora que ningú no en
sospitaria mai res, que aparentment porten la vida més grisa i més correcta, que no
són capaços de cap gest violent, ni de res que tingui una mica de gràcia
espectacular, i si els poguessis guaitar per dins, si els poguessis seguir els passos
inconfessables, tindries arguments que no se t’acabarien mai; però arguments
d’aquells que no hi ha manera d’escopir-los a la cara del públic sense perill que
t’apedreguin i et llencin de la societat com una mala bèstia indesitjable. (pàg. 181)

a) Què es necessita per escriure una novel·la?  Després d’haver llegit aquests fragments,
feu una llista dels elements necessaris per fer-ho: destaqueu sobretot allò que hi ha
de posar l’escriptor i quin tipus d’argument ha de reflectir en  la seva obra:

Característiques de l’escriptor Característiques de l’argument

b) Finalment es va estabilitzar la novel·lística catalana amb tota una nova formació
d’escriptors: Xavier Benguerel, Francesc Trabal, Maria Teresa Vernet, Rafael Tasis,
Sebastià Juan Arbó, Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda. Per tancar aquest apartat,
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us proposem de fer una fitxa que sintetitzi els trets principals d’aquests novel·listes:

Nom i cognom  __________________________________________________________

Lloc i data de naixement i de mort ___________________________________________

Aspectes sobre la seva vida  ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Trets de la seva obra   _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Obres principals _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. MODELS LITERARIS

1. Carles Riba, ja en el seu recordat article de l’any 1925 «Una generació sense novel·la»,
mostrava el camí dels models literaris europeus, però els situava molt llunyans dels
novel·listes catalans, ja que aquests no tenien la tradició cultural d’aquells autors
estrangers:

Però situant-nos en el centre mateix del gènere [novel·la], allà on trobem Stendhal,
Dickens, Dostoievski, Zola, Hardy, Proust, tota novel·la ens presenta l’evolució d’un
cor al llarg de la d’uns altres cors, en mútua i indefugible influència; tot l’interès i
tot l’estudi són posats en aquesta evolució, de la qual els fets, interns o externs, no
són sinó l’exponent.

Carles Riba, Llengua i literatura

− Informeu-vos sobre les característiques de l’obra dels autors citats en el text. Digueu
en quina època escrigueren i en quina llengua ho feren.

2. Josep M. de Sagarra, en alguns passatges de Vida privada, fa referència a algun dels
seus autors preferits; durant la passejada pel barri “xino” de Barcelona, la colla d’amics
que el visiten mostren el seu estat d’ànim recordant fragments d’obres, o bé evocant
escriptors que han tractat el tema de la cruesa i foscor de la vida:

Hortènsia recordava el personatge de «Crim i càstig», de Dostoiewsky, Raskolnikoff,
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el qual s’agenolla als peus de la filla de Marmaladof convertida en una prostituta
ínfima; recordava la calenta explosió que Dostoiewsky posa en boca del seu
criminal, i trobava una sèrie d’analogies entre aquell món de vòmit, de pietat i de
sofriment de l’autor rus, i la llum de blau de metilè que feia més lívides les cares
[...].

El Comte parlava de Verlaine, d’Oscar Wilde, de Gide i de Proust, i deia:
«degoutant, degoutant, tout à fait degoutant.» (pàg. 169)

− Formeu quatre grups i busqueu en Vida privada quatre fragments que mostrin
aspectes sòrdids i ombrívols de la vida. A continuació debateu si aquests temes són
exponents d’una societat moralment reprovable o, al contrari, si són aspectes de la vida
que l’escriptor ha de descriure objectivament, sense expressar una actitud moral.

3. Llegiu aquest fragment de l’article «André Maurois» de Josep M. de Sagarra, publicat el
20 d’octubre de 1933 i aplegat en el recull L’Aperitiu, i després treballeu les activitats que
us suggerim:

Quan parlo d’aquesta mena de personalitats em refereixo a figures com Dickens,
com Balzac, com Tolstoi, i, per citar-ne una ben a la vora nostra no tinc cap
inconvenient a citar el nom de Proust. [...] De Proust, només se’n pot parlar amb un
incondicional i frenètic entusiasme. És el més original i el més autèntic creador de
poesia i de realitat de la nostra època, i, per a trobar algú de la seva grandesa en els
països occidentals, hauríem de recular fins a aquell congestionat i magnífic monstre
creador de figures humanes que es deia Balzac.
[...] La mateixa influència que exerceix sobre els escriptors, la té sobre tots els
gustadors de novel·la. Encara que no tots els paladars són prou aptes per a
ensorrar-se dins el món enorme de les espècies i les drogues proustianes. Per això
quan dic tots els gustadors em refereixo als gustadors de debò, als qui saben triar i
tenen paciència i xuclen tot el sabor de les paraules.

a) Busqueu informació sobre aquests quatre escriptors i ompliu la fitxa que reproduïm a
continuació:

Nom i cognom  _______________________________________________________

Lloc i data de naixement i de mort _________________________________________

Aspectes sobre la seva vida  ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Trets de la seva obra   ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obres principals _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Influències sobre els escriptors posteriors ___________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Continueu llegint aquest article de J. M. de Sagarra «André Maurois», que trobareu a
l’annex 3 d’aquest dossier, i veureu que distingeix dos tipus de creadors literaris:

Creador literari 1 Creador literari 2

- agafa de l’època tot el que tingui de més
estrident, de més característic;

- juga amb els colors aguts, extravagants;

- busca l’èxit mitjançant la provocació
del lector;

- treballa sobre l’aparentment immutable
matèria sentimental dels homes i les
dones;
- no s’orienta massa amb l’ambient
exterior;
- agafa del món i del paisatge allò que
tenen de menys brillant i estrident i de
més invariable;

c) Després de llegir la resta de l’article, ompliu el quadre següent amb les conclusions
que J. M. de Sagarra treu d’aquests dos models d’escriptors:

Creador literari 1 Creador literari 2

d) Quina de les dues tipologies de creadors literaris valora més J. M. de Sagarra? Per
què? Quina d’aquestes dues tipologies creieu que defineix Vida privada?

e) Seguint les característiques que hem assenyalat anteriorment sobre el creador literari
1, trieu, per grups, un esdeveniment important que s’hagi produït actualment i
redacteu una petita història remarcant, sobretot, la intenció de cridar l’atenció del
públic lector.

f) Feu el mateix, seguint els trets principals del creador literari 2. Tingueu en compte
que aquí cal remarcar sobretot el sentit psicològic i interiorista dels personatges
protagonistes. Treballeu abans les activitats sobre els personatges de Vida privada
d’aquest mateix dossier (apartat IV).

4. Que Sagarra era un gran admirador de Proust és una evidència reconeguda per tots els
seus estudiosos. També coincideixen a dir que Vida privada és el màxim exponent de la
influència que l’escriptor francès exercí sobre l’autor català.

Fem-ne una prova: Joaquim Molas, en un article titulat «Proust a Catalunya», deia que
Vida privada contenia una pila de ressons de la Recherche que caldria destriar i valorar, i
ressalta els termes amb què presenta l’ensorrada de la Belle époque i, més exactament, de
l’aristocràcia barcelonina, l’aire d’elegia que recorre les darreres pàgines, alguns aspectes
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del personatge Bobby −sobretot en algunes de les seves divagacions− i, finalment i de
manera especial, la descripció dels salons i de les festes d’Hortènsia Portell i de Níobe
Cases.

Busqueu en la novel·la alguns fragments relacionats amb els elements que us acabem de
donar i, amb l’ajuda del professor/a, debateu a l’aula la influència i la importància de
Marcel Proust en la literatura catalana:

Temes Fragments i pàgina

l’ensorrada de l’aristocràcia barceloninaprimer paràgraf de la pàgina 126

sentit elegíac de les darreres pàgines

aspectes del personatge Bobby

descripció dels salons i de les festes

5. VIDA PRIVADA: ACOLLIDA I SIGNIFICACIÓ

A l’article «Aniversari» recollit dintre de L’Aperitiu, Sagarra anuncia la publicació de la
novel·la:

Aquesta darrera setmana d’octubre ha sortit al carrer el meu darrer llibre, molt
més voluminós, molt més atapeït de lletra i de coses amargues, molt diferent d’aquell
primer llibre de poemes. Però ara la presència del nou llibre no em distreu gens ni
mica de la contemplació i de l’aspiració de l’aire que volta tots els catalans.

1. Llegiu els textos que trobareu a continuació i, després, treballeu les activitats que us
proposem:

Text 1. Lluís Permanyer, en Sagarra vist pels seus íntims, explica com va ser interpretada
la novel·la per la societat:

En conèixer Mercè Devesa va començar a escriure Vida privada. L’enllestiria en
dos mesos: a raig, tarda i nit, a l’Ateneu. També fou un llibre d’escàndol, no tant
perquè era un testimoni dels pecats i de les disbauxes d’una certa societat
degenerada, com perquè era públic i notori que es tractava d’una novel·la amb clau.
Gairebé tots els personatges que hi feia aparèixer eren personalitats, gent molt
coneguda de la ciutat. No li perdonarien mai veure’s retratats en aquell aiguafort
sense cap mena de maquillatge.

Text 2. El mateix J. M. de Sagarra, en una entrevista realitzada per Melcior Font, deia:
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[Vida privada] és de molta més ambició. Malgrat l’èxit de venda no ha estat
celebrat per les persones que celebren els meus versos. No tenen raó quan diuen
que és moralment tendenciosa. Al costat de la realitat, no passa de ser una
modesta novel·la rosa.

Text 3. El diari La Publicitat, el 9 d’octubre de 1932, publicava una nota de premsa
anunciant la imminent publicació de la novel·la:

«Vida privada» que publicarà ben aviat la llibreria Catalònia, és una novel·la
realment novel·la, és a dir, amb una acció que progressa i creix d’una manera
biològica, amb personatges vistos per dintre i per fora, amb personatges com els
que tots coneixem, però dels quals el novel·lista ens conta els secrets més amagats.
Hom diu també que la nova producció de J. M. de Sagarra és notable pel seu
ambient, en la pintura del qual hi ha pàgines d’un gran sabor barceloní.

Text 4. L’endemà de la presentació de Vida privada aparegué al diari La Publicitat del 23
d’octubre de 1932 un article publicat sota el títol «Josep M. de Sagarra parla del
“Naixement d’una novel·la”», article que trobareu sencer a l’annex 1 d’aquest dossier.
Llegiu-ne ara aquest fragment:

Diu també que «Vida privada» no és ben bé una novel·la; una novel·la almenys
segons el patró de les novel·les franceses de final de segle, amb un personatge
central i una acció amb plantejament, amb nus i amb desenllaç. Diu que és més
aviat una acció que neix i es desenrotlla d’una manera biològica. Que és una
mena de reportatge de les coses que ha vist en la societat barcelonina, amb
personatges que ha pogut observar gràcies a la seva particular situació dintre
d’aquesta societat i que són fins avui inexplorats per la nostra literatura.

Text 5. Josep Pla, en Retrats de passaport, fa una anàlisi de la prosa de Sagarra. Entre
d’altres coses diu:

Com a escriptor, Sagarra és ple de contradiccions pràcticament inconcebibles.
Quan parlo de la seva obra en prosa, penso principalment en els dos volums de
«Vida privada». [...] «Vida privada» és una crònica social d’excel·lent
adjectivació, un llibre maliciós, pensat, ple d’interès, d’una normalitat europea
inqüestionable.

Text 6. Domènec Guansé, en un assaig sobre Sagarra titulat L’obra en prosa de Josep M.
de Sagarra, entre d’altres coses diu:

Més que una novel·la, Vida privada és una crònica: la crònica de l’alta societat
barcelonina entre els darrers anys de la dictadura i els primers de la República.
Mostra un món en descomposició. Hom hi veu l’esberlament de grans famílies
dividides per qüestions d’interessos: daltabaixos familiars produïts per la rivalitat
o incompatibilitat de pares i fills; [...]

La novel·la es nodreix no solament de les experiències de l’autor, sinó de les
xafarderies de les penyes, dels fets diversos recollits a la premsa i comentats per
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tothom. Així, quan fou publicada Vida privada, resultava que molts dels seus
personatges eren cares conegudes dels lectors o personatges no massa difícils
d’identificar.

a) Busqueu en cadascun d’aquests textos aquelles explicacions que estiguin
relacionades amb aquests propòsits:

− denunciar la corrupció moral

− mostrar la misèria interna de l’home

− descobrir el corc que tot ho mina (un corc embolcallat entre sedes, protegit per
cortinatges)

− dissimular tots aquests aspectes amorals sota el llenguatge, la bona educació i la
hipocresia

b) Feu la vostra pròpia crítica tenint en compte:

− l’argument
− els personatges
− el llenguatge
− l’entorn social

c) Debateu a l’aula sobre el sentit de moralitat o d’immoralitat que pretén donar la
novel·la. Se suposa que després de treballar aquests darrers apartats tindreu força
arguments per poder obrir un debat sobre què va representar Vida privada per a la
Barcelona de 1932.

d) Feu grups a l’aula i elaboreu una crònica de la societat actual: retalleu la informació
de les revistes del cor, dels diaris, etc. i prepareu un reportatge d’un personatge
famós, però sense dir de qui es tracta. Després d’exposar-lo a la resta del grup,
aquests hauran d’intentar reconèixer el personatge exposat.  



III. EL CONTEXT HISTORICOSOCIAL DE VIDA PRIVADA
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1. LA BARCELONA DE VIDA PRIVADA

1.1. L’Exposició Internacional i la reforma de la ciutat

1. El 19 de maig de 1929 s’inaugurava a Barcelona, a Montjuïc, l’Exposició Internacional,
en ple règim del dictador Primo de Rivera. Josep M. de Sagarra va ser un testimoni
d’excepció de la reacció social que aquest esdeveniment provocà en l’ànima dels
barcelonins. En el començament de la segona part de Vida privada (pàg. 191-193), l’autor
descriu amb molt realisme la Barcelona de l’Exposició:

a) Quin ambient es respirava a Barcelona en aquest moment històric?

b) Quina reacció provocà aquest fet en els barcelonins?

c) Quina creieu que és l’actitud de l’autor en descriure aquest esdeveniment? I quan
descriu l’acte inaugural de l’Estadi?

d) Quins són els protagonistes de l’acte d’inauguració esmentat? A qui es refereix en
parlar de la ‘burocràcia parasitària’?

e) Estudieu el fenomen migratori que es produí durant la dictadura de Primo de Rivera
i, sobretot, durant les obres de l’Exposició.

f) En el treball es fa referència al monumentalisme i les edificacions que s’erigiren per
a l’ocasió: la font del Palau Nacional, l’Estadi, la plaça d’Espanya, etc. Amb l’ajut i
assessorament del vostre professorat, documenteu-vos-en i feu un treball de recerca
sobre l’Exposició Internacional de 1929. Us podeu ajudar de la fitxa que us
proposem a continuació:

Antecedents històrics

Ubicació

Edificis i monuments

Dirigents

Infraestructures a la ciutat

Projectes

Arquitectes i estil arquitectònic

Artistes i estil artístic

Pressupost

Calendari

g) Podeu preparar un itinerari per la Barcelona de l’Exposició i organitzar una sortida
per visitar els llocs on es desenvolupà. A la vegada, podreu comparar les millores i
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les reformes d’aleshores amb les que es varen fer per als Jocs Olímpics del 1992.

h) Busqueu documents i il·lustracions de l’esdeveniment i prepareu un audiovisual
sobre l’Exposició.

2. L’autor, tal com ja hem pogut comprovar, coneix perfectament els diferents barris i
carrers de Barcelona. Aquest coneixement li ha permès configurar l’escenografia i
l’ambientació de la novel·la: quan Sagarra fa referències a l’aristocràcia se situa en el barri
senyorial, i quan se centra en aquesta aristocràcia decadent, desplaçada del seu territori,
l’Eixample pren protagonisme. La infantesa del nostre autor pels voltants del carrer
Mercaders es palesa perfectament pels desplaçaments de la tia Paulina:

Abans de la reforma de Barcelona, la tia Paulina no havia estat mai a la plaça de
Catalunya, i amb prou feines havia tret el nas a la Rambla, passant per la Porta-
Ferrissa. De la nostra ciutat, coneixia principalment el carrer de Mercaders, el
carrer del Pont de la Parra, la riera de Sant Joan, la plaça de les Beates, el carrer
de Sant Pere més Baix, el carrer de Carders, la Plaça Nova, el carrer de l’Infern, el
carrer de Ripoll, la Catedral, Santa Maria, El Pi, Sant Just i Sant Jaume. De fet, es
passava mesos i mesos que només sortia de casa per anar a missa a la capella de
l’Ajuda. (pàg. 199)

La Revolució Industrial va provocar la modernització de la ciutat i, a la vegada, una
profunda transformació urbanística. El pla de reforma i eixample de la ciutat de Barcelona
fou realitzat per Ildefons Cerdà i Sunyer. Documenteu-vos-en i redacteu una biografia
sobre l’esmentat urbanista en la qual destaqueu les línies directrius del seu projecte de
ciutat.

3. Una de les principals aportacions del pla de reformes de Barcelona ideat per Cerdà fou
la configuració de l’Eixample, futur sector hegemònic de la burgesia, construït fora de
l’antic recinte emmurallat de la ciutat. Don Tomàs de Lloberola desembarca en aquest
districte a causa de les seves dificultats econòmiques:

Don Tomàs de Lloberola i Serradell, cap de la família, havia vist fondre’s a les seves
mans tota la passada  grandesa, per a trobar-se convertit en un pobre home
desarmat, gris, amb la seva mole insignificant, gairebé anònim dintre la geometria
uniforme dels pisets de Barcelona. (pàg. 31)

En un barri estàndard, amb cases pensades segons un criteri geomètric sense
imaginació, de manera que, engegant unes verticals des del terrat fins a les botigues,
es poden enfilar cinc paelles amb la truita corresponent, o cinc matrimonis que fan
l’amor, o cinc cuineres que totes canten el mateix tango, don Tomàs havia volgut fer
viure dintre del seu despatx aquella barreja personalíssima i una mica olla de la
decoració de les cases velles, en les quals per un al·luvió de generacions es
barallaven els estils i s’hi arraconaven les peces més absurdes. (pàg. 58)

La casa de Frederic era un pis del carrer de Bailèn. L’escala feia un tuf d’ala de
gallina, de «caliquenyo» i de pot de les escombraries; aquest tuf especial d’algunes
cases de l’Eixample de Barcelona, que tolera tothom i que ningú no es preocupa de
la causa; els llogaters la constaten cinc o sis vegades al dia, i es queixen a la
portera, i la portera es queixa a l’administrador, però no s’hi fa res. (pàg. 86)
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a) En els tres textos anteriors s’usen termes com ‘barri estàndard’ o ‘geometria
uniforme’. A què es refereix exactament l’autor?

b) Quin tipus d’habitants, segons els textos anteriors, viu en aquests pisos?

c) Quin contrast d’habitatges es detecta en els textos?

d) Quines connotacions té l’Eixample per a don Tomàs de Lloberola?

4. Feu un estudi sobre el districte de l’Eixample a partir dels ítems següents:

Història

Divisions geogràfiques

Edificis singulars

Classes socials que hi resideixen

Modificacions en el projecte de Cerdà

Tipus d’edificacions

Carrers més importants

Extensió

Calendari de construcció

5. En el quadre següent us presentem una llista exhaustiva dels carrers, places o avingudes
que apareixen al llarg de Vida privada. Feu-vos amb un plànol o guia de Barcelona i
agrupeu-los segons que pertanyin al Barri Vell de Barcelona, al Barri Xinès (o Districte V)
o a l’Eixample:

Barceloneta
Carrer del Cid
Carrer Ample
Carrer d’Aribau
Carrer de Bailèn
Carrer de Carders
Carrer de Demòstenes
Carrer de Fontanella
Carrer de l’Arc del Teatre
Carrer de Montcada
Carrer de Muntaner
Carrer de Perecamps
Carrer de S. Pere més Baix
Carrer del Bruc
Carrer Nou
Gran Via
Riera de Sant Joan

El Born
El Call
La Boqueria
La Diagonal
Les Rambles
Montjuïc
Paral·lel
Passeig de Gràcia
Passeig de la Reina Elisenda
Pla de Palau
Plaça de Catalunya
Plaça Reial
Rambla de Santa Mònica
Passeig de la Bonanova
Plaça d’Espanya
Plaça de les Beates

Carrer del Pont de la
Parra
Carrer d’Escudellers
Carrer de Barberà
Carrer de Casp
Carrer de l’Infern
Carrer de la Portaferrissa
Carrer de la Unió
Carrer de Mallorca
Carrer de Mercaders
Carrer de Pelai
Carrer de Ripoll
Carrer de Rosselló
Carrer de Sant Pau
Plaça de Sant Jaume
Plaça Nova
Porta de la Pau
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6. Les Rambles de Barcelona es configuren com un veritable eix articulador de la ciutat i
de la novel·la, i com a mitjà d’accés als espais prohibits de la ciutat. De la relació de
carrers de l’exercici anterior, marqueu-ne els que mantenen una relació de proximitat amb
les Rambles, i a quina banda d’aquestes s’ubiquen.

7. La ciutat moderna, burgesa, amb les seves avingudes, els seus carrers amples i els seus
pisos confortables, també genera una nova bohèmia i uns nous barris marginals. Barcelona
s’esforçava per crear una imatge pública en un moment en què s’estava popularitzant el
turisme. Havia dissenyat una imatge de si mateixa exportable, comercial, que es
sobreposava a la realitat però que, tanmateix, s’hi assentava: cabarets, sales de festa,
flamenc, music-halls, carrerons estrets i pudents. Finalment, la ciutat va esdevenir objecte
de polèmica. Josep M. de Sagarra coneixia aquests ambients i es proposà de reflectir-los i
descriure’ls a la novel·la:

Les dames anaven un si és esverades, trepitjant escombraries i líquids infectes, però
plenes d’interès i amb la il·lusió de veure qui sap què. Les cantonades i els carrerons
que contemplaven, perdent-se dintre una vaguetat de tinta, més que excitants
arterioles amb temperatura viciosa, feien l’efecte d’una gran pobresa, d’una gran
brutícia, d’una desolació resignada i humil. Al carrer de Perecamps, que baixa cap
al carrer del Cid, s’adonaren del color tètric de roig de farmàcia que es desprèn del
gran anunci lluminós de «La Criolla». (pàg. 165)

a) L’ambient que descriu el fragment anterior correspon al conegut  Districte V o barri
xinès. La descripció que en fa l’autor és realment impactant. Expliqueu quina
sensació us ha produït la lectura del fragment anterior.

b) Coneixeu algun indret semblant al reproduït en el fragment anterior? En cas
afirmatiu, quin?

c) Subratlleu els elements que donen a l’ambient un to llòbrec i fosc.

d) Busqueu documentació fotogràfica o il·lustracions que reflecteixin aquest ambient.
Podeu consultar la Història gràfica de la Catalunya contemporània. 1917-1931.

8. En la mateixa línia descriptiva, l’autor reflecteix també el moviment humà que es
desenvolupa en aquest barri, a partir d’una excursió de membres de l’aristocràcia al barri
on s’amaga l’autèntica degeneració. En les pàgines 168 i 169 trobareu la descripció
d’aquest ambient:

a) Repasseu els personatges que es mouen en aquest entorn i les seves activitats
delictives.

b) Quins sentiments experimenten els «excursionistes» davant el panorama que
contemplen els seus ulls?

1.2. El barcelonisme de Vida privada

1. Les referències de Josep M. de Sagarra al barcelonisme dels seus personatges són una
constant en el desenvolupament de Vida privada. Aquesta visió es manifesta en la



51

idealització de Barcelona com a síntesi dels valors que Sagarra concep en relació amb el
seu país i els seus habitants. Diversos personatges són descrits des d’aquesta òptica
mitificadora:

La gràcia natural de Rosa era una mena de barcelonisme descuidat i autèntic que
ella, filla d’un notari i nascuda en el barri vell de la ciutat, no havia pogut perdre
malgrat el bastardeig dels seus contactes i el desguitarrament de la seva vida. (pàg.
19)

En canvi, Pilar era una joveneta original, delicadament anàrquica, i per un
d’aquells miracles biològics que no s’entenen mai, la filla dels Comtes de Sallent va
sortir amb personalitat pròpia, una personalitat barcelonina anterior a l’exposició
del vuitanta-vuit, sensible a les olors colonials. [...]

En casar-se amb el banquer Xuclà, la personalitat de Pilar s’anà afinant, s’anà
destriant de mica en mica. Al seu barcelonisme tradicional i popular, s’hi ajuntava
una elegància natural i una bellesa perfecta. (pàg. 111-112)

Com hem pogut comprovar, les referències al barcelonisme es manifesten en el retrat
d’ambdós personatges: Rosa Trènor i Pilar Romaní. Totes dues tenen aquest vincle en
comú (el seu barcelonisme) malgrat la situació social que les diferencia:

a) Quines connotacions en relació amb el barcelonisme es detecten en les referències
dels dos personatges?

b) Quin paper juga la tradició i el vessant popular en aquesta concepció?

c) Quina època és presentada com a punt de referència històrica de la Barcelona ideal
de Sagarra?

2. En el fragment següent, Josep M. de Sagarra recull, en la descripció de Bobby, la
representació física d’aquesta concepció de Barcelona entesa com a símbol d’una època i
d’una concepció del món:

Bobby descobria en els plecs dels llavis, en la barbeta una mica sortint, en les
arrugues, en els ulls cansats i en els cabells blancs d’aquella decrèpita majestat,
encara alta i somrient, tota l’essència d’una Barcelona aristocràtica i comercial,
popular, orgullosa i una mica infantil, de la qual s’estava acabant el rastre. (pàg.
126)

a) Quines qualitats físiques manifesten, segons Sagarra, el caràcter típicament barceloní
de Pilar Romaní?

b) Assenyaleu els adjectius amb què Sagarra qualifica ‘aquesta Barcelona que
s’extingeix’.

c) A partir dels textos anteriors, com definiríeu el terme ‘barcelonisme’, com a reflex de
la Barcelona enaltida per Josep M. de Sagarra?

2. DE L’ARISTOCRÀCIA RÀNCIA A L’ARISTOCRÀCIA FRESCA : ANÀLISI
SOCIAL
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En l’inici de la pàgina 38, l’autor anuncia la decadència d’un llinatge a causa de diversos
motius, que més tard analitzarem. El fragment està totalment amarat d’un sentiment de
crítica i de rebuig envers els Lloberola, que es venen la tradició i el nom.

1. En la novel·la, Josep M. de Sagarra descriu, en una atmosfera sarcàstica, la decadència
de la vella aristocràcia catalana, tipificada en la nissaga dels Lloberola. Quin símbol
utilitza l’autor per il·lustrar aquest fet tan transcendental en la societat aristocràtica de
l’època?

2. Com ja hem comentat, l’autor es refereix a aquesta nova situació descrivint satíricament
el tarannà, el comportament i les reaccions dels diversos personatges que descobreixen la
nova adquisició d’Hortènsia Portell:

a) En quins fragments podem constatar el sarcasme i la crítica de l’autor? Quines
comparacions utilitza en aquest sentit?

b) Com tracta l’autor el ‘crit d’alerta de la societat barcelonina’?

c) Quina és la reacció de la resta de la societat en relació amb el fet que es presenta?

3. En altres moments, l’autor passa a analitzar els orígens i les característiques de la
noblesa catalana, de cert relleu en la societat del segle XIX , però que amb l’arribada del
segle XX  és incapaç de mantenir el lideratge social i la dignitat del llinatge que l’honora.
En la novel·la, la família Lloberola s’erigeix en paradigma de l’esperit en declivi de
l’aristocràcia de l’època. Llegiu l’últim paràgraf de la pàgina 31 i el primer de la pàgina 32
i, després, contesteu les preguntes que us proposem. Podeu completar la informació
consultant el terme ‘noblesa’ a la Gran Enciclopèdia Catalana:

a) Investigueu sobre els orígens d’aquesta classe social i determineu a quina època es
remunta.

b) Quins podien ser els reis espanyols que ennobliren l’aristocràcia catalana? Quins
títols nobiliaris gaudien de reconeixement?

c) Quins privilegis ostentaven els qui posseïen algun títol de la noblesa?

d) Quina relació establien amb la clerecia?

e) Quins lligams mantenien amb la pagesia? Investigueu el terme ‘noblesa absentista’.
En qui delegaven l’administració de les propietats i el cobrament dels censos?

f) On construïen els seus palaus o mansions? Tenien alguna importància els diversos
llocs de residència a la ciutat?

4. Després, Sagarra passa també a detallar les causes d’aquest retrocés que experimenta
l’aristocràcia que es descriu a la novel·la. El textos següents en són un bon exemple:

Amb el desafecte a les terres, produït a començaments del segle passat, va
coincidir una castellanització de gran part d’aquesta petita aristocràcia del nostre
país, convertida en una mena de paràsit, girada completament d’esquena a la
veritable tradició i a totes les essències sentimentals autòctones que s’anaven
desvetllant de mica en mica. Les guerres civils contribuïren al suïcidi econòmic i
moral de moltes d’aquestes famílies. I un cop acabades les guerres, es pot dir que es
va acabar aquella passió política que feia arriscar fins la pell, i només es mantenia
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una esbravada ferocitat anacrònica, conseqüència de les discòrdies produïdes per
les mateixes guerres. Aleshores la política, per a molts d’aquests senyors, no era
altra cosa que l’esperit de caciquisme més baix de sostre, a base d’amistats i lligams
amb la Cort; de vegades, per un fi utilitari, com la concessió d’una carretera que
millorava una propietat; de vegades, per satisfer el cor ple de moixigangues d’un
personatge nul, que per una acta de senador es patejava materialment el patrimoni.
(pàg. 32-33)

Els senyors de les famílies ràncies que ja s’havien convençut que no servien de
res, i la política democràtica o industrial dels país els havia arraconat, aquells
senyors que s’acontentaven tallant boscs de les finques durant la guerra, criant
canaris i fent exercicis espirituals, van sortir a la llum del dia amb la requincalla de
llurs escuts i llur infelicitat. Molts fills d’aquestes famílies ocupaven llocs de la
burocràcia parasitària que es creà a Barcelona amb l’exposició a punt de realitzar,
i amb les moltes obres públiques que es feien pertot arreu. (pàg. 155)

a) Analitzeu el comportament d’aquesta classe social amb relació a la tradició i a la
cultura catalanes.

b) Per quins motius creieu que abandonaren la llengua catalana?

c) Expliqueu els motius que provocaren la davallada econòmica de la noblesa catalana.

d) A quins comportaments es refereix quan utilitza el terme ‘paràsit’?

e) A quines activitats dedicaven els nobles el seu temps, segons el text?

5. L’autor fa esment al ‘desafecte a les terres’, és a dir, al procés de desamortització que,
tal com diu el mateix autor, ‘es produí a començaments del segle passat’. En què va
consistir la desamortització a l’Estat espanyol? Busqueu informació sobre la
desamortització a Catalunya i ompliu el quadre següent:

Causes

Propietaris

Procediment

Conseqüències

Lleis desamortitzadores

6. Informeu-vos sobre els sistemes de propietat i d’explotació de la terra, i també sobre el
fenomen del caciquisme.

7. Les guerres civils també precipitaren la davallada de l’alta societat de l’època. Busqueu
informació sobre les guerres carlines que s’esdevingueren durant el segle XIX  i destaqueu-
hi el paper de la noblesa catalana.

8. Analitzeu, a partir del text següent, quin és el sentit de la moralitat de l’alta societat. En
quin aspecte o comportament incideix més Sagarra, en descriure la moral externa
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d’aquestes famílies?

 La moral externa era tan primmirada en aquestes famílies, que moltes vegades es
considerava escàndol anomenar una actriu o una dansarina famoses, o el títol d’una
novel·la, o el nom d’un autor intel·ligent. [...]

La rigidesa moral, purament exterior, no era obstacle perquè en el cor de les
famílies més enxarolades es produïssin en secret totes les misèries sexuals
imaginables, que es registressin casos de degeneració infamant i que un respectable
senyor de barba blanca, portador de tàlems i ciris, fos un invertit, amb totes les
conseqüències, o un sàdic, que mantenia les seves aficions amb una tapada covardia
i amb la complicitat de la gent més baixa. (pàg. 34)

9. Com a antítesi dels Lloberola i de l’estament que representen, apareix en la novel·la un
altre grup, ‘l’aristocràcia fresca’, que comparteix amb els anteriors el poder i els ambients
selectes de la ciutat. En el text següent, Sagarra fa la presentació d’aquest nou estament
social, la burgesia industrial:

I mentre a Barcelona s’anava produint tota una vida nova, i els pirates, els
espardenyers i els escapats de les fàbriques es convertien en grans industrials;
mentre els botiguerets arraconadors de sous es trobaven amb un capital gras, i es
dedicaven a les noves construccions i a l’engrandiment de la ciutat, aquesta
aristocràcia, sense imaginació, sense una ombra d’iniciativa, es va anar desinflant,
empobrint, anorreant del tot. Certs elements, sortits de l’esmentada classe de
famílies, es modernitzaren, pactaren amb allò que ells en deien la gent ordinària,
representada pels industrials, i algun matrimoni, diguem-ne morganàtic, es convertí
en un bon negoci per a determinades famílies. Altres tingueren la sort d’una feliç
inversió de capital, o els afavoriren circumstàncies especialíssimes. A altres, com als
Lloberola, no els tocà altre remei que una anul·lació absoluta, perquè la decadència
que duien a la sang ja no tenia gens de força per a reaccionar. (pàg. 35)

− Analitzeu aquesta nova classe social a partir dels elements d’estudi que us proposem:

a) Quins sectors econòmics configuren l’origen d’aquesta classe social, en general?

b) A quines activitats econòmiques es dedicaren principalment?

c) Quina mena de relacions, econòmiques o no, establí la nova classe amb l’aristocràcia
tradicional, que permeteren la concentració de fortunes?

d) Quin és el desenllaç econòmic dels Lloberola?

10. Els membres d’aquest nou poder social tenen tots ells uns orígens més aviat modestos,
malgrat les seves pretensions de figurar. També cal esmentar que algunes fortunes foren
aconseguides per mitjà del comerç exterior i dels càrrecs colonials. Si no, comproveu-ho
en el text que us proposem a continuació:

Al cap de poc temps, l’avi de Conxa Pujol era un personatge conegut a les factories
de la costa de Guinea, i en els ports antillans. Va ésser un home de sort. Després
canvià el negoci de la pell de cafè pel cafè autèntic, va tenir càrrecs del govern a les
colònies, i quan era un sac d’ossos treballats, amb una barba bíblica, va
comparèixer a Barcelona, duent una tendra mulata a coll i be, i es va construir una
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casa de pedra picada a la Rambla de Santa Mònica. La mulata s’anà expandint com
una dàlia mandrosa i ondulant, en els balancins de la casa de la Rambla, sota un
pentinador de seda amantegada que deixava transpirar tot el perfum ultramarí de la
seva pell. (pàg. 92-93)

− Alguns empresaris catalans van acumular importants fortunes gràcies al comerç amb
Amèrica i, també, gràcies al tràfic d’esclaus negres. Investigueu el tema de l’esclavatge i el
paper que hi jugaven els negrers o traficants d’esclaus. Quan es declarà il·legal aquesta
pràctica comercial?

11. Sagarra, de procedència aristocràtica, critica obertament una gent mancada de tradició i
prestigi, que vol dominar la societat gràcies al seu poder econòmic. Aquesta crítica arriba a
ser de vegades descarnada:

«Aquest tros d’infeliç», Baró de Falset per Gràcia de la Dictadura −perquè els
Mates venien de Falset, i ell va pagar unes escoles a aquest poble, i va convidar a la
inauguració el general Primo de Rivera−, tenia una història que no ultrapassava la
vulgaritat. Antoni Mates era fill d’un drapaire i d’una dona que havia tallat gallina
al Born. Com el drapaire va ésser un íntim del famós cacic Planas i Casals i com,
sense que la seva fortuna se’n ressentís, va poder pagar les obres de dos convents a
la Bonanova, són coses que tenen molt poc interès dramàtic i que a Barcelona són
bastant fàcils d’explicar. Antoni Mates era un cotonaire dels més forts. (pàg. 95-96)

a) Analitzeu els orígens familiars del Baró de Falset amb relació als orígens de
l’aristocràcia tradicional.

b) Segons l’autor, qui atorgà el títol nobiliari que Antoni Mates ostenta? Quins mèrits
l’han fet mereixedor d’aquest títol? Consulteu a la Gran Enciclopèdia Catalana, en
el terme ‘títol nobiliari’, el procés de concessió d’aquests títols.

c) En quines obres invertia el Baró de Falset per tal de gaudir de prestigi social?

d) En quins termes es manifesta el menyspreu i la crítica de Sagarra?

12. Aquest col·lectiu es reuneix a casa d’Hortènsia Portell en un dels capítols més vius i
plens de color del llibre. Tota la ironia i la sàtira més ferotge es manifesten en aquest
passatge, que trobareu a les pàgines 151-153. En aquest escenari es concentren tant la
noblesa tradicional, carregada de títols i deutes, com l’aristocràcia de nova fornada, àvida
de diners i posició.

 En definitiva, l’autor no valora positivament els personatges per la seva adscripció social,
sinó que els critica per la seva estupidesa i pel seu afany de protagonisme. Per descriure’ls,
Sagarra utilitza tècniques caricaturesques i ninotaires. Dividiu els sintagmes descriptius
extrets del text segons els personatges que caracteritzen i segons la intenció caricaturesca o
d’afalac de l’autor:

Termes descriptius Intenció descriptiva de l’autor

Perfil rígid, inexpressiu

cames sedentàries i deformes
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magnífica majestat d’un ocell de paradís

galtes de més de seixanta anys

abdòmens indignats

exemplars admirables

pell degenerada

castanyera

elefantiasi

bronquitis crònica

extremitats artrítiques

braços de blanc pur

tènue ruborització de rosa

espatlla de seda criminal

pigment pujat i olorós

dames respectables

cara de peix

dames horribles i atortugades

hipopotàmica anatomia

de pes fort

escot tapat per estrelles de brillants

13. A partir del quadre següent relacioneu els personatges que apareixen en el text que heu
llegit (pàg. 151-153) amb el motiu de la sàtira de l’autor i amb els termes descriptius de
l’exercici anterior:

Personatges Característiques

Aurèlia Ribas

Salomé Roca

Comtessa de Sallent

Clementina Botey

Comtessa de Mur

Marquesa de Figueres

Teodora Macaia

Rafaela Coll

Senyora Valls-Darnius

BELLESA

COMPORTAMENT SOCIAL

EDAT

PROBLEMES D’EXPRESSIÓ

FÍSIC

CARÀCTER

VESTIT
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Marquesa de Cardó

Vídua Xuclà

14. Representants de la menestralia també intervenen en la novel·la de Sagarra. L’autor
reprodueix el contacte d’amistat entre dos joves, Guillem de Lloberola i Agustí Casals, tot
i la llunyania i el contrast entre els dos estaments socials que representen:

El món dels Lloberola era el món més oposat al de la família d’Agustí Casals; ell
era fill d’aquesta Barcelona democràtica i menestral presidida per l’estalvi d’espai,
l’estalvi de temps, l’estalvi de diner i l’estalvi de roba. El pis en el qual va néixer,
era un pis sens gens de personalitat: la seva educació, la cuina de casa seva, les
sabates, comprades fetes, i les camises de basar que havia dut, tot, absolutament tot,
havia estat sense personalitat com les monedes de deu cèntims. Agustí Casals, havia
fet ús del Paral·lel, del Tibidabo, de les Planes, dels banys de Sant Sebastià, dels
cafès de la Rambla i dels prostíbuls corrents, d’una manera anònima, com tants
estudiants i tants aprenents i tants empleats que es deien Casals com ell i no tenien
cap orgull de família i no sabien ben bé qui era el seu avi. (pàg. 77-78)

a) Empleneu el quadre següent a partir dels trets dels dos personatges que es
contraposen en el text:

Agustí Casals Guillem de Lloberola

Habitatge  pis sense gens de personalitat

Origen social
[...] la Barcelona aristocràtica del
dinou

Família
[...] no tenien cap orgull de
família

a) Quines relacions s’estableixen entre Agustí Casals i Guillem de Lloberola?

b) Analitzeu, a partir del text anterior, les característiques de la classe social que Agustí
Casals representa.

c) Quins activitats o costums caracteritzen Agustí Casals com a representant del seu
estament social?

15. Com a resum de l’anàlisi que hem fet de la societat de l’època, us proposem de
completar el quadre següent:

Aristocràcia Burgesia Menestralia Proletariat

Època

Activitat
econòmica
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Ideologia i
formes

d’organització

Lloc de
residència

3. CRÒNICA D’UN EPIDOSI HISTÒRIC (1927-1932)

Vida privada se situa cronològicament entre els anys 1927 i 1932. Aquest fou un període
de grans esdeveniments i d’especial rellevància pel que fa a la història catalana recent. Per
tal de contextualitzar la novel·la, hem cregut oportú d’analitzar breument aquest període
històric, i, en fer-ho, ens hem cenyit bàsicament als anys triats per Sagarra.

1. En el decurs d’aquests cinc anys −de 1927 a 1932− s’esdevé a casa nostra un canvi
decisiu: el retrobament de la llibertat política i la restauració del seu òrgan principal de
govern. Reconstruïu el següent eix cronològic a partir de les informacions històriques
desordenades que us proposem al final del quadre:

EIX CRONOLÒGIC (1923-1934)

1923 Novembre

1925 Març

1926 Novembre

1929

1930 Gener

1930 Agost

1930 Desembre

1931 Març

1931 Abril

1931 Juny

1931 Agost

1931 Desembre

1932 Setembre

1932 Novembre

1933 Novembre

1933 Desembre

1934 Gener
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1934 Abril

1934 Octubre

1. Afusellament dels capitans Fermín Galán i García Hernández.
2. Aprovació de la Constitució republicana.
3. Aprovació de l’Estatut per les Corts espanyoles.
4. Aprovació de la Llei de Contractes de Conreu.
5. Conspiració de Prats de Molló.
6. Cop d’Estat del general M. Primo de Rivera.
7. Dictablanda: govern del general Berenguer.
8. Dimissió de Primo de Rivera.
9. Eleccions al Parlament de Catalunya.
10. Eleccions al Parlament espanyol.
11. Eleccions espanyoles a Corts Constituents.
12. Eleccions municipals.
13. Estatut de Núria.
14. Exposició Internacional de Barcelona.
15. Fets del Sis d’Octubre.
16. Formació de l’Esquerra Republicana de Catalunya.
17. Lluís Companys, president de la Generalitat.
18. Mort de Francesc Macià i Llussà.
19. Pacte de Sant Sebastià.
20. Proclamació de la II  República.
21. Renúncia d’Alfons XIII .
22. Supressió de la Mancomunitat de Catalunya.
23. Victòria electoral de les dretes.

2. Llegiu la pàgina 199, on Sagarra dóna la seva visió sobre aquesta transició des de la
dictadura de Primo de Rivera fins a la proclamació de la República:

a) Informeu-vos sobre els personatges que s’esmenten en el text anterior i redacteu-ne
un text biogràfic:

− Miguel Primo de Rivera

− Alfons XIII

− Comte de Romanones

− Antonio Cánovas del Castillo

− Victòria Eugènia de Battenberg

b) El 13 de novembre de 1923 el general M. Primo de Rivera va protagonitzar un cop
d’Estat que va provocar la instauració d’un règim dictatorial. Informeu-vos sobre les
causes que van originar aquest règim i sobre les actuacions que Primo de Rivera va
emprendre. Empleneu aquest quadre a partir de les informacions obtingudes:

Causes

Econòmiques:

Polítiques:
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Socials:

Actuacions

Dissolucions:

Prohibicions:

Tancaments:

Persecucions:

Reaccions de partits
polítics

c) Què va significar la dictadura per als partits catalanistes?

d) Quins fets varen provocar la dimissió i l’exili del dictador?

e) Què va suposar el Pacte de Sant Sebastià? Quines repercussions tingué per a
Catalunya?

f) Quin és l’origen de l’Esquerra Republicana de Catalunya? Quines eren les línies
fonamentals del seu ideari i quins eren els polítics capdavanters d’aquesta formació
política?

g) Analitzeu els resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931: partit
majoritari i partit principal de l’oposició. Qui proclamà la República Catalana? Què
representà per a la monarquia aquest fet?

h) Documenteu-vos sobre l’Estatut de Núria i l’Estatut de 1932: redacció, aprovació,
tràmits parlamentaris, etc.

i) Analitzeu el període anomenat Bienni reformista i la presidència de Francesc Macià.

j) Analitzeu el període anomenat Bienni conservador i la presidència de Lluís
Companys.

k) Què va suposar la Llei de Contractes de Conreu a Catalunya?

l) Què representà per a Catalunya la revolta del sis d’octubre de 1934?

m) Investigueu la vida i el pensament polític dels dos presidents de la Generalitat de
l’època. Redacteu-ne una biografia i valoreu la personalitat i la transcendència
d’aquests dos polítics en la història recent de Catalunya.



IV. ELS PERSONATGES
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1. ELS LLOBEROLA

Josep M. de Sagarra tria la família dels Lloberola com a nucli central en l’estructuració de
la novel·la. En aquest llinatge, l’autor hi sintetitza la història, el poder econòmic i els
principis morals de tota una classe social. Quan l’harmonia d’aquests tres aspectes es veu
trencada, apareix el conflicte. Els integrants d’aquesta família sofreixen el trencament dels
elements esmentats i els seus orígens es veuen traïts. El poder econòmic trontolla i, de
resultes d’això, el seu prestigi social es veu totalment afectat. La seva moral, exemplar en
un origen, es va desintegrant d’una manera progressiva a mesura que van apareixent les
noves generacions. En definitiva, es traeixen els orígens. Amb l’anàlisi dels personatges
aprofundirem en aquesta ruptura.

1. A partir de la lectura de la novel·la, completeu l’arbre genealògic de la família Lloberola
que us proposem:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Don Tomàs de Lloberola, marquès de Sitjar, és el patriarca de la nissaga dels Lloberola.
És el representant de la decadència de la seva classe social i de la seva família. Sagarra el
descriu d’aquesta manera:

Sota d’aquell retrat, descansava en un setial de frare el nét del Marquès de Sitjar,
don Tomàs de Lloberola i Serradell. L’uniforme galonat de l’avi, estava substituït en
el nét per una americana d’ala de mosca, deformada i amb algunes taques; don
Tomàs duia el coll de la camisa descordat, i en lloc de corbata es mig embolicava en
un mocador de seda d’un color perdut i sofert. Conservava encara tots els cabells
blanquinosos sota un casquet de mestre d’estudi i, damunt del bigoti, viat de blanc i
negre, avençava la proa d’un nas vermellenc, enorme, de pell acigronada i ales
agressives, un nas de pagès de l’època dels remences. Els ulls blavosos de don
Tomàs es defensaven darrera de les ulleres d’or, i unes galtasses  monàstiques i un
sotabarba desinflat s’ensorraven amb una punta de coqueteria en la fresqueta del
mocador que s’entortolligava al coll, com si prenguessin un bany de seda. Don

 Tomàs de Lloberola  

 Senyor de Cisterer

  Frederic 
  Josefina   

  Conxa Pujol

 Família
Carreres

  Industrial bilbaí  
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Tomàs era un home alt, inflat, apoplèctic, una mica parat, amb una lentitud de
moviment i una respiració de fatiga; estossegaire sense fi, s’escurava contínuament
el coll per vici, perquè en definitiva no hi tenia res. (pàg. 59-60)

a) Marqueu l’ordre que estableix l’autor en descriure físicament don Tomàs de
Lloberola: dels trets particulars als generals o a l’inrevés.

b) Amb la informació que es desprèn de la descripció, seríeu capaços de fer-ne un retrat
pictòric?

c) De quins procediments literaris se serveix l’autor per descriure el particular físic de
don Tomàs?

d) Quines particularitats del retrat revelen el caràcter del personatge?

e) L’autor compara el nostre personatge amb el retrat del seu avi: quins són els resultats
de la comparació? A la vista dels resultats, creieu que hi ha hagut un retrocés físic?

3. La República i l’oblit en el testament de la tia Paulina són la causa de la mort de don
Tomàs, molt poc després de la proclamació del nou règim (1931). Llegiu el fragment que
us proposem a continuació i analitzeu el pensament polític i religiós de don Tomàs de
Lloberola. Quines particularitats hi constateu? Creieu que la seva ideologia s’identifica
plenament amb la dels seus coetanis? Quines són les ideologies polítiques que més ‘horror’
li feien i per què?

La darrera d’aquestes proves fou la proclamació de la República. Don Tomàs,
amb la Dictadura, no és que cregués realitzat el seu somni, però el carlisme de don
Tomàs era ja una mica cadavèric, i en la Dictadura hi veia hi veia si més no una
mena de pacte entre el Sagrat Cor de Jesús i el rei Alfons XIII . El mitjancer d’aquest
pacte era el general Primo de Rivera, i les tonalitats del pacte consistien a enaltir la
religió i la moral i aniquilar l’anarquisme, el sindicalisme, el comunisme i el
catalanisme que eren les coses que a don Tomàs més li feien més horror. (pàg. 204-
205)

4. La trajectòria de don Tomàs s’amplia fins a esdevenir la crònica d’una família a través
del filtre vital de tres generacions. L’autor presenta els dos fills del marquès de Sitjar,
Frederic i Guillem, i la ineptitud d’aquests per a la vida. En les pàgines 40 i 41, l’autor
presenta el germà gran, Frederic de Lloberola:

a) A partir de la lectura dels textos que hem assenyalat, ens podem fer una idea força
clara del tarannà de Frederic. Compareu els textos i destrieu-hi les semblances o
diferències que s’estableixen entre don Tomàs de Lloberola i el seu fill.

b) L’autor utilitza el punt de referència del pare per tal de descriure el fill; tanmateix,
quin dels dos personatges gaudeix de l’afecte de l’autor? Per mitjà de quins indicis
ho podem descobrir?

c) Què és allò que constitueix el màxim orgull de Frederic, allò que llueix com a signe
de superioritat envers els altres, però que en canvi no vol reconèixer? Creieu que
aquesta actitud d’ostentació concorda amb la seva situació econòmica i moral, i amb
els canvis profunds de la societat del moment? Expliqueu els motius de la vostra
resposta.
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5. Aprofundirem ara en la personalitat d’aquest personatge a partir del comportament que
es reflecteix en els textos següents:

L’anticlericalisme de Frederic era covard i vergonyant, com totes les coses seves.
Ell no s’atreviria a confessar a la seva mare que feia molts anys que no practicava, i
el més curiós és que tampoc no s’atrevia a confessar-ho a la seva dona. Davant dels
seus fills, Frederic afectava sempre un gran respecte a les coses religioses, i no
havia defugit, en l’època del carrer de Sant Pere més Baix, d’anar a les processons
amb l’uniforme de maestrant agafat a la barra del tàlem. Després amb els seus
companys se n’havia rigut, i havia dir el que li havia passat per la boca, però una
mena de por estranya li havia privat sempre de menjar una costella un divendres de
quaresma. (pàg. 83)

Frederic podia explicar a Bobby una vilesa que ell hagués comès, podia explicar-
li una intimitat de la seva dona, amb la cruesa, la grolleria o la ferocitat d’un senyor
feudal; podia prolongar els comentaris més barroers sobre certes coses d’ordre
fisiològic de la seva pròpia persona; però Frederic no havia dit mai en les tristes
confidències fetes a Bobby, que el seu pare hagués hipotecat tal finca, o que ell
s’hagués vist obligat a empenyorar les joies  de la seva dona. (pàg. 16)

a) La personalitat de Frederic és singular i es caracteritza per una sèrie de peculiaritats:
proveu de dir quines són i en quins aspectes es manifesta el comportament a què hem
fet referència.

b) Expliqueu el singular comportament de Frederic envers la religió i l’honor.

c) Quin és l’aspecte en la personalitat de Frederic que aquest considera innegociable?

d) Quina mena de relació estableix amb Bobby Xuclà?

6. A les pàgines 242 i 243 trobareu una conversa singular, a partir de la qual Frederic,
finalment, viu un darrer somni de gran senyor feudal, envoltat de masovers i pagesos que
militen a partits d’esquerres, enmig de la solitud i l’aïllament de la família i amb el fracàs
matrimonial i familiar:

a) Quin és el somni més desitjat de Frederic com a Lloberola?

b) Quins aspectes diferencien Frederic de Lloberola de la resta de la societat?

c) Com relaciona el nom de la nissaga amb la covardia?

d) El text que hem reproduït reprodueix el monòleg de Frederic. La transcripció que en
fa l’autor, per tant, segueix les característiques dels usos orals del llenguatge.
Assenyaleu els aspectes que caracteritzen el text anterior com a oral i que el
diferencien de la resta: aspectes gramaticals, textuals, tipogràfics, etc.

e) Expliqueu la sensació que us produeix la lectura del text anterior tenint en compte
qui fa d’interlocutor i el motiu del monòleg.

f) Analitzeu l’opinió negativa sobre la llengua catalana que manifesta aquest
personatge i relacioneu-la amb el moment històric, pel que fa a la normativització de
la llengua catalana liderada per Pompeu Fabra.

7. L’altre fill de don Tomàs de Lloberola, que també pren una gran protagonisme en la
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trama argumental, és Guillem de Lloberola. La categorització de Guillem apareix en la
novel·la en relació amb el seu pare i amb el seu germà Frederic. Llegiu el segon paràgraf
de la pàgina 54 i la pàgina 55 i, després, contesteu aquestes preguntes:

a) En el retrat que l’autor fa de Guillem pren com a punt de partida per arribar a la
definició del seu caràcter la relació caracterial que s’estableix entre aquest
personatge i el seu pare. Quina relació afectiva descobrim entre els personatges que
s’esmenten en el text, és a dir, don Tomàs, Frederic i Guillem? Podeu ajudar-vos del
quadre següent.

Guillem→don Tomàs don Tomàs→Guillem Frederic→Guillem Frederic→don Tomàs

b) Enumereu els retrets o motius que provoquen la relació negativa entre pare i fills,
especialment entre Guillem i don Tomàs.

c) Com i amb quins adjectius es qualifica el caràcter de Guillem?

8. Guillem estableix el contacte amb la nova burgesia enriquida (tal com ja hem constatat
en el text de trobada amb Agustí Casals) i personifica l’absència de valors ètics i de moral.
El text anterior defineix perfectament el caràcter de Guillem. Com el qualifica, l’autor?
Quins lligams considera que justifiquen aquest caràcter?

Guillem havia barrejat aquesta ganga de caràcter sensorial que no pot obtenir
tothom que vol, amb un sentiment tendre, noble, d’aire infantil, perquè Guillem com
s’ha fet notar no era precisament una «mala persona» en el sentit estricte de la
paraula; era només que un xicot feble, amoral, egoista, sense dignitat; un producte
de la degeneració familiar, en el fons infeliç i en certs moments capaç d’un afecte i
d’un sentiment pur, i capaç sobretot d’aquest lligam biològic que hi ha entre els
fruits d’un mateix arbre. (pàg. 73)

9. Frederic i Guillem suposen la decadència familiar, però la generació següent suposa la
desvinculació dels llaços familiars: la ruptura. Maria Lluïsa, la filla gran de Frederic, és la
primera a iniciar aquest trencament: s’independitzà ràpidament del clos familiar i prengué
personalment algunes decisions importants:

Als setze anys Maria Lluïsa posseïa un cabell roig caoba i uns ulls com dos grans
de raïm glaçats. Va clavar un cop de sabata bastant solemne a les tecles del piano,
perquè no servia per a la música, i va decidir que a una noia que tenia la desgràcia
d’ésser filla d’un pare com Frederic de Lloberola i d’una mare com Maria Carreres,
no li quedava altre remei que espavilar-se pel seu compte i guanyar-se la vida.
Aquesta decisió va produir un gran escàndol; però Maria Lluïsa era l’única dels
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Lloberola sense els dos defectes més peculiars de tots ells: la feblesa i la covardia.
Maria Lluïsa va sortir amb la seva, i al divuit anys treballava de secretària en un
banc del carrer de Fontanella. (pàg. 257)

a) La independència familiar de Maria Lluïsa produí, segons l’autor, un gran escàndol.
Quines connotacions socials fan que aquestes decisions esdevinguin escàndols?

b) Quins són els motius que encaminaren Maria Lluïsa a acceptar un treball modest a la
banca i a establir-se al marge dels Lloberola?

c) Sagarra insisteix en els dos defectes peculiars dels tots els Lloberola. Quins són?

10. La insistència de l’autor en el caràcter comú i hereditari dels sentiments i els caràcters
dels Lloberola és una constant en Vida privada i queda reflectida en la caracterització de
Maria Lluïsa que ja us hem reproduït al final de l’apartat I.2.3. d’aquest dossier:

a) Com hem pogut constatar, la descripció de Maria Lluïsa es basa en qualitats i
defectes familiars des del punt de vista hereditari. Localitzeu fragments de la novel·la
en què sigui present aquesta reflexió.

b) La tècnica de l’herència i la predestinació és recollida pel naturalisme literari.
Estudieu aquest moviment literari i definiu-ne els grans trets, autors referencials i
com es va manifestar aquest moviment a casa nostra.

11. El darrer Lloberola a qui Sagarra presta atenció és Ferran. Amb ell l’autor relata els
problemes de personalitat d’un adolescent en fase de formació i el descobriment d’una
realitat que fins aleshores li era desconeguda. En primer lloc, caldria destacar la influència
de la formació jesuítica en el comportament primerenc d’aquest personatge:

La màxima fruïció la sentia els matins, quan anava a combregar. Durant els anys
de criatura, fins en els dies més tendres i més celestials, Ferran practicava aquest
acte de la religió catòlica d’una manera bastant inconscient, per no dir inconscient
del tot; el recolliment i el respecte eren conseqüència d’una mena de por imposada
[...] (pàg. 327)

a) A partir de la lectura del text anterior, digueu quina mena d’influència religiosa
determina el comportament de Ferran.

b) Creieu que el fet que Josep M. de Sagarra també hagués estat alumne d’un col·legi de
jesuïtes condiciona la visió d’aquest passatge? Raoneu la resposta.

12. En acabar els estudis amb els jesuïtes i establir contacte amb la realitat quotidiana,
Ferran és immers en un mar de dubtes existencials i vocacionals que fins i tot l’empenyen
a ingressar en un orde religiós. En els dos textos següents podem comprovar el salt
ideològic i de personalitat protagonitzats per aquest personatge:

Ferran en sortir del col·legi, s’adonà de la misèria i del fracàs de casa seva, i si
ell sentí l’orgull d’ésser un gran arquitecte i d’ésser un home de valor personal, de
seguida els seus entusiasmes varen minvar, i se sentí a la medul·la la ganduleria i la
feblesa peculiars del seu pare, del seu oncle i del seu avi don Tomàs. A Ferran, com
a tots els Lloberola, li feia por la vida, i al moment de decidir-se a entrar en un orde
religiós, aquest problema de la vida i aquest problema de tenir de lluitar quedaven
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solucionats. (pàg. 328)

Ferran no tan sols abandonà els seus projectes de santedat, sinó que abandonà
les pràctiques religioses. Li semblava impossible com ell havia pogut ésser víctima
d’aquelles monstruoses al·lucinacions. [...]

Quan va venir la República, i després quan van dissoldre els jesuïtes, Ferran
estava content com un gos amb un os, perquè allò indignava la seva família, i de
passada els jesuïtes eren els seus enemics, que havien estat a punt de perdre’l. Ell
aleshores, com molts estudiants de la seva edat, era comunista, i només li agradaven
els films soviètics. (pàg. 331)

a) Quins aspectes condicionaven l’hipotètic ingrés de Ferran en un orde religiós?

b) Quina fou la seva reacció posterior?

c) Analitzeu a la novel·la quins motius feren recapacitar Ferran a abandonar les seves
pràctiques religioses.

d) Finalment, quina ideologia seguí Ferran? Quins eren els motius de la seva felicitat?

13. El desmantellament final s’anirà produint en les situacions en què, respectivament, es
troben els cinc Lloberola protagonistes (Tomàs, Frederic, Guillem, Maria Lluïsa i Ferran)
en acabar la novel·la. Analitzeu el desenllaç de cadascun i destaqueu-ne els elements
negatius.

14. Classifiqueu els personatges estudiats a partir de la presentació i la descripció que
l’autor en fa. La descripció dels personatges es formalitza per mitjà d’etopeies o de
prosopografies. Esbrineu les diferències d’ambdós recursos estilístics i apliqueu-ne la
definició als textos descriptius dels personatges de la família Lloberola que hem vist fins
ara. Us podeu ajudar del quadre que teniu a continuació:

Personatges Trets de la descripció Etopeia/Prosopografia

Tomàs

Frederic

Guillem

Maria Lluïsa

Ferran
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2. LA VIDA SEXUAL DELS PERSONATGES

Si els Lloberola són el centre de Vida privada, la resta de personal prové de les seves
relacions, les quals es fonamenten en dos grans eixos temàtics: diner i sexe. El primer
aspecte, les relacions econòmiques interclassistes, ja ha estat prou desenvolupat en apartats
anteriors. El nou aspecte es presenta com a cabdal en la configuració dels personatges i les
seves relacions.

L’autor explora la vida sexual dels personatges, els quals es mouen entre la realitat i
l’aparença del seu comportament, per tal de constatar els efectes destructors d’aquest fet.
Aquest èmfasi del narrador en la vida sexual dels personatges s’explicita en la diversitat de
conductes sexuals que els caracteritzen i que passarem a analitzar.

1. Relacioneu els termes de la primera columna amb les definicions de la segona. Tant els
termes com llurs definicions han estat extrets de fragments de Vida privada i reprodueixen
conductes sexuals dels personatges. Digueu amb quin personatge i en quin episodi
relacionaríeu cada comportament sexual:

Terme Definició

• Mitjancer, encobridor d’amors il·lícits.

Alcavot/a • Que sent atracció sexual envers els individus del mateix
sexe.

Bisexual • Desig fort o habitud de contemplar actes sexuals o,
simplement, persones nues.

Escopofília • Amant jove d’una dona més gran, que el manté.

Gigoló • Separació de la norma en la conducta, especialment en el
camp de la sexualitat.

Homosexual

Incest

• En una obra literària, artística, etc., ús i descripció de
termes i de situacions majoritàriament considerats com a
obscens perquè ultrapassen els límits de les convencions
morals compartides.

Lesbianisme
• Relació sexual entre parents dins els graus en què està

prohibit el matrimoni.

Masoquisme
• Actitud de la persona a qui el propi sofriment i la

humiliació provoquen plaer, especialment, plaer sexual.

Nimfomania • Exageració patològica de l’impuls sexual en el sexe
femení.

Perversió • Període de la vida en què l’home i la dona esdevenen aptes
per a la reproducció.

Pornografia

Prostitució

• Comportament sexual en què l’excitació i la satisfacció
eròtica i sexual és provocada pel sofriment físic infligit a
altri.

Pubertat • Pràctica d’avenir-se, de forma habitual i professional, a
mantenir relacions sexuals amb finalitats de lucre.

Sadisme • Homosexualitat femenina.

• Dit de l’individu que té tendències sexuals tant masculines
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com femenines.

2. Uniu les dues columnes de personatges a partir de les relacions sexuals que es
produeixen entre ells.

Amant francès

Montserrat

Dorotea Maria Carreres

Frederic Rosa Trènor

Guillem Antoni Mates

Maria Lluïsa Conxa Pujol

Ferran Pat

Antoni Mates Bobby Xuclà

Prostituta

3. Al llarg de la novel·la, els personatges troben en el sexe el mitjà per evadir-se dels seus
problemes. Per tant, la sexualitat és vista per cadascun des d’enfocaments diversos i sense
tenir en compte els seus orígens socials. Però aquesta sexualitat es manifesta des de
diferents punts de vista, com per exemple:

− La sexualitat com a mitjà d’evasió d’una existència fracassada.

− La sexualitat com a compensació econòmica.

− La sexualitat com a comportament patològic.

− La sexualitat com a alliberament.

− La sexualitat, motiu principal de viure.

− La sexualitat com a iniciació sexual de l’adolescent.

A continuació reproduïm diversos fragments de Vida privada en què podem constatar
aquestes visions, peculiars si més no, de la sexualitat dels personatges. Relacioneu els
diferents enfocaments anteriors amb els fragments extrets i comenteu-ne els resultats amb
la resta de companys:

Frederic apreciava, de Rosa, «la classe»; totes les característiques personals
d’aquella dona no van ésser mai apreciades per Frederic, mentre durà el seu
lligam, anterior al matrimoni. Era més; Frederic, amb una absoluta inconsciència,
mantenia altres relacions, tan efímeres com convingués, amb altres dones
merament comercials, i mai entre les seves experiències d’amor, tant si es tractava
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de Rosa com de les altres, no va trobar cap mena de diferència, ni res que donés
una punta de lirisme a la més elemental fisiologia. (pàg. 11)

Aquesta por de lesbianisme, en la vida dels «castigadors», és de vegades de les més
grotesques i de les més infundades. Quan un home, que es pensa irresistible, veu
que una dona no se li lliura en absolut, que hi ha un misteri que ell no pot esbrinar,
de seguida acusa la dona d’un vici anormal. [...] Conxa era una viciosa original,
un temperament poc clar, però la intimitat amb una altra dona se la imaginava
amb un fàstic sense atenuants (pàg. 235)

Maria Lluïsa va aturar la cançó, i va fregar el seu front per la solapa del seu amic,
de la mateixa manera que es frega una eina per una badana, o per una broca,
abans de practicar una incisió.

−Pat, mai diries què penso?

−Què?

−Que la virginitat em fa nosa...

−Shoking...

Des de la nit tenebrosa en la qual Maria Lluïsa hauria volgut Dionísia
convertida en un monstre, Pat havia frenat la seva audàcia. Dins de l’aigua els
contactes eren tan epidèrmics i tan barrejats amb les rialles, que Maria Lluïsa va
començar el calvari de la decepció. (pàg. 272)

Conxa, ja en l’època del xofer, i abans i tot d’aquella època, havia tingut les
seves festes de Bona Deessa. Moltes tardes, com una dama de Juvenal, Conxa
havia visitat cases infames, i havia aprofitat viatges a l’estranger per dedicar-se a
un esport en l’exercici del qual no pogués ésser mai reconeguda per ningú del seu
món. Conxa feia això pel gust que la brutalitzés la púrria. Cansada dels afalacs de
tothom, trobava una voluptuositat especialíssima en l’empenta i en la mossegada
d’un mariner begut.(pàg.161)

Algú havia afirmat que Dorotea tenia un pis llogat per a la solució de negocis molt
peculiars; això no s’havia acabat de posar mai en clar, però era evident que
Dorotea, utilitzant la casa de modes  a l’hora del treball normal, per a aquella
mena de treballs anormals i secrets, donava a la seva sexualitat deformada, o si es
vol, a la seva perversió, una vivacitat ondulant, que anava del vol perlejat d’una
peça de seda a la imatgeria pornogràfica de la «cambra del crim»[...]. És per això
que Dorotea guaitant els braços nus i les mans ensabonades del xicot, hauria
volgut tenir a les nines dels ulls com una punxa que hagués penetrat, dintre del
misteri, hauria volgut saber-ho tot, fins els detalls més inexplicables; (pàg. 51-52)

Havia llegit novel·les que parlaven de combinacions semblants; a París, entre
els desabusats del gran món, aquests costums estaven a l’ordre del dia. Per altra
banda, si el seu marit era «allò», ja ho sospitava, més ben dit, n’estava segura, feia
molt de temps; [..]

Des d’aleshores Antoni Mates va ésser feliç. Ella tolerava, i fins li agradava,
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l’absurda combinació; el xofer, una mica esgarrifat, va comprendre, però, de
seguida que allò era una vinya i que li convenia ésser discret. (pàg. 128-129)

Maria Lluïsa, aleshores [...], ignorava l’existència de l’enamorament de l’amor,
però sabia perfectament que entre els germans i les germanes de vegades es
produïa una cosa condemnada pels moralistes, anomenada incest. Maria Lluïsa va
veure possible que aquella criatura de divuit anys, en un estat encara de
confusionisme i inexperiència sexuals [...] era víctima d’una inclinació francament
incestuosa. (pàg. 334)

Ell tenia divuit anys i li va fer vergonya confessar la veritat, però ella la va
comprendre perfectament. Si la xicota no hagués tingut pressa li hauria fet els
honors, però en aquella casa del carrer de Barberà hi havia feina i gent que
s’esperava. La prostituta es limità a deixar lliure l’embadaliment del xicot, sense
gens de protesta, i a untar els llavis d’aquella tendresa freda i servil que tenen els
morros dels rumiants. (pàg. 320)



V. LA RELACIÓ ENTRE TÈCNIQUES I CONTINGUTS
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1. EL DESENVOLUPAMENT DEL RELAT

1.1. El tractament del temps i l’organització interna de l’acció

Vida privada està dividida en dues grans parts, ben marcades tipogràficament i
temporalment (de la primera a la segona part hi ha un salt temporal de cinc anys). Dins de
cadascuna hi ha una mena d’escenes amb petites separacions entre elles, però no hi ha una
veritable separació tipogràfica: és com si Sagarra hagués volgut marcar volgudament el
lligam i la continuïtat de totes les escenes que se succeeixen dins d’un mateix tall temporal,
és a dir, dins d’una mateixa part.

Tanmateix, per a facilitar la realització de les activitats que proposem en aquests apartats,
us subministrem el quadre següent, en el qual hem numerat consecutivament totes les
escenes del llibre i, convencionalment, les hem anomenades “capítols” (així, entre
cometes, tot indicant que és una designació “per a entendre’ns”). A més, hem afegit el
número de la pàgina inicial de cada capítol, sempre segons l’edició conjunta que les
editorials Proa i Columna van fer de Vida privada el 1996, que és la que hem agafat com a
referència:

“Capítol” Inici del text Pàgina

1 Els parpres, en obrir-se, varen fer un clac... 9

2 La història dels Lloberola... 31

3 A la mateixa hora que Frederic... 44

4 Guillem, el fruit tardà de don Tomàs i de Leocàdia... 53

5 Serien les sis de la tarda quan Frederic... 56

6 Qualsevol es creuria que Guillem... 76

7 Frederic estava convençut que el seu germà... 82

8 L’avi de Conxa Pujol havia guanyat molts diners... 92

9 El mateix dia que Guillem va visitar el Baró de Falset... 105

10 Els Xuclà procedien dels jueus... 110

11 El Baró de Falset no digué mitja paraula... 126

12 A Frederic li va costar molt d’assabentar-se’n... 143

13 Hortènsia Portell tenia una gran casa... 148

14 L’endemà de la festa d’Hortènsia... 163

 15 Aproximadament a la mateixa hora que Hortènsia Portell... 176

16 Feia cinc anys que el Baró de Falset... 191

17 En el menjador d’Hortènsia Portell... 207

18 Després del suïcidi del Baró de Falset... 225

19 —Probablement allà hi havia la porta d’entrada... 240
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20 Leocàdia, després de la mort del seu marit... 253

21 Quatre mesos després d’aquelles escenes de platja... 271

22 El cervell de Maria Lluïsa tenia una voracitat... 286

23 El meu marit va gastar amb mi... 299

24 Al carrer de Barberà acabaven de matar un home... 314

25 En un any havien passat moltes coses... 321

26 A mesura que passaven els dies... 338

27 Bobby, fumant la seva pipa... 343

1. Per a cada “capítol”, a mesura que aneu llegint, ompliu una fitxa com la següent, que us
pot servir de guia de lectura:

CAPÍTOL :______ FRASE INICIAL :_______________________________________

Lloc real de l’acció:

Temps real de l’acció:

Acció real i personatges principals (principals fets que passen en el present novel·lístic):

Altres temps, llocs, situacions, esdeveniments i personatges evocats:

Tècniques principals emprades en cada moment (narració, descripció de personatges,
descripció de llocs i d’ambients, diàleg...):

Altres elements que cal destacar:
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2. Observeu d’una manera especial la manera com es va produint el pas del temps. Aquí us
proposem treballar com a exemple els primers “capítols”, agafant com a referència
temporal l’escena inicial, quan Frederic és al llit de Rosa Trènor:

a) Quines són la primera escena i acció a què assistim? En aquesta escena, hi
predomina l’acció o la descripció?

b) Què ens explica Sagarra amb el flash-back que hi ha a partir de la pàgina 11?

c) Quin salt temporal cap a enrere es fa entre les pàgines 14 i 17? Què ens hi explica
l’autor?

d) Quin altre moment immediatament anterior al present de la novel·la se’ns explica
entre les pàgines 17 i 28? Quines paraules fan d’introducció a aquest salt? Qui
representa que ho evoca? Quina indicació tipogràfica hi trobem ?

e) A partir de la pàgina 28 tornem al present, a l’escena del principi (Frederic, estirat
dintre els llençols, acabà de situar i reproduir les escenes mentalment.) Què passa en
aquest final del primer “capítol”?

f) Observeu el començament del “capítol” tercer:

A la mateixa hora que Frederic sentia en la cuina de Rosa Trènor aquell sorollet
feble i ritmat de la tassa de cafè víctima dels cops de llengua d’una gata
fosforescent, a la casa de modes de Dorotea Palau passaven unes escenes bastant
curioses. (pàg. 44)

Això vol dir que som en el mateix moment del final del “capítol” primer. Quin és el
nou escenari? Quina acció hi passa?

g) En conseqüència, el “capítol” 2 no ha estat més que un incís dins de la cadena
temporal. A quina època ens remet Sagarra i amb quina intenció?

h) La tècnica usada a l’hora de relacionar els “capítols” 1 i 3 s’anomena contrapunt.
Podeu explicar en què consisteix? Intenteu-ho.

i) Quines informacions rebem al “capítol” 4? Avança l’acció que s’ha iniciat al primer?

j) Com sabem que en iniciar-se l’acció del “capítol” 5 només ha passat una hora i mitja
des de l’escena inicial de la novel·la?

k) Quant de temps més passa fins al moment que Guillem fa el xantatge a Antoni
Mates?

3. Durant la primera part els fets estan focalitzats en tres espais temporals bastant breus:

a) Digueu quins són aquests tres espais temporals i què passa en cada un d’ells.

b) Digueu quant de temps passa en el conjunt de la primera part, és a dir, entre l’escena
inicial i el matí posterior al suïcidi del marquès de Falset (aquí podeu ser bastant
precisos).
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4. Tot i que en començar la segona part Josep M. de Sagarra ens adverteix que han passat
cinc anys:

a) Proveu de dir a quina època correspon el flash-back que fa immediatament i quina
finalitat té.

b) En quin moment entrem definitivament en el “temps present”?

c) Si ens situem en l’època immediatament posterior a la proclamació de la República,
quants «viatges enrere en el temps» fem entre els “capítols” 16 i 20?

5. A la segona part assistim a un període de temps sensiblement més llarg. Els espais
temporals, encara que no d’una manera tan concentrada com en la primera part, també
estan bastant focalitzats:

a) En quins espais de temps real està focalitzada l’acció? Què passa en els diferents
espais temporals?

b) Especifiqueu quant de temps real transcorre entre la proclamació de la República i la
mort de Pilar Romaní (digueu el nombre aproximat de mesos).

6. Les diferents escenes que ens posa Sagarra davant dels ulls i les contínues anades a
temps anteriors al moment de l’acció fan de Vida privada un veritable “mosaic” o, si
voleu, “una mena de reportatge”. Proveu de justificar amb aspectes concrets de la novel·la
les paraules amb què es reproduïa a la premsa el parlament del mateix Sagarra, el dia
següent de la presentació del seu llibre a la llibreria Catalònia:

Diu també que “Vida privada” no és ben bé una novel·la; una novel·la almenys
segons el patró de les novel·les franceses de final de segle, amb un personatge
central i una acció amb plantejament, amb nus i amb desenllaç. Diu que és més aviat
una acció que neix i es desenrotlla d’una manera biològica. Que és una mena de
reportatge de les coses que ha vist en la societat barcelonina, amb personatges que
ha pogut observar gràcies a la seva particular situació dintre aquesta societat i que
són fins avui inexplorats per la nostra literatura.

«Josep M. de Sagarra parla del “Naixement d’una novel·la”»,
La Publicitat (23-10-1932)

1.2. El recurs del suspens

1. El suspens principal de qualsevol relat rau en el fet de desconèixer els esdeveniments
futurs, sigui el desenllaç final o les solucions parcials que l’autor donarà als conflictes i a
les situacions que ens va plantejant. El suspens sol ser més intens en les novel·les d’intriga,
de lladres i serenos, o de sang i fetge, però qualsevol novel·la té el seu propi suspens i
manté, en part, l’interès del lector gràcies al desig de saber com acabarà tot allò (què
passarà a tal personatge, com es resoldrà tal situació, etc.). L’objectiu principal de
l’argument de Vida privada no és el de generar suspens, però aquest hi és present:

a) Digueu noms de pel·lícules que hagueu vist i que tinguin una bona dosi d’enjòlit.

b) Digueu com planteja Sagarra el suspens més general del relat de Vida privada, en
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relació amb el tema i l’argument de l’obra.

2. El suspens, a més de basar-se en el desconeixement que el lector té d’allò que passarà en
un futur proper o llunyà, també es basa en:

− el factor sorpresa: un fet sobtat, un personatge que trobem en un lloc o en una
situació inesperats trenquen la possible monotonia dels fets i ens fan plantejar noves
preguntes (per exemple, després que Maria Lluïsa ha avortat, descobrim que la dama
que l’ha atesa és Rosa Trènor),

− el fet que algun personatge desconegui coses importants que sí que coneix el lector
(per exemple, Conxa no reconeix en Guillem el jove amb qui tenia relacions sexuals
inconfessables a casa de Dorotea Palau ni sap que, després, va fer xantatge al seu
difunt marit).

a) Expliqueu quins elements de suspens hi ha en les següents situacions parcials:

− el xantatge que Guillem fa a Antoni Mates

− l’embaràs de Maria Lluïsa

− l’atracció de Ferran cap a la seva germana

b) Enumereu alguns altres elements “sorpresa” que trobem al llarg de la novel·la.

3. Sagarra usa bastants vegades el recurs de retardar la identificació d’un personatge com a
tècnica per a generar suspens:

a) A qui descobrim al final de la conversa del mateix capítol, quan salta la notícia del
suïcidi del baró de Falset?

b) Qui resulta ser «l’home del trenc al cap» del principi del “capítol” 15?

c) A qui trobem finalment, en el “capítol” 24, sortint del prostíbul?

d) Busqueu altres moments en què s’usi la mateixa tècnica.

4. Busqueu exemples de suspens basat en l’ocultació d’algun tipus d’informació.

2. LA VEU NARRADORA

2.1. El narrador omniscient

1. Josep M. de Sagarra encarna l’autor que ho coneix tot: el que ha passat i el que passarà,
el que fan i el que pensen els personatges... Maurici Serrahima, en el fragment següent, ens
retrata d’una manera clara la presència constant i totpoderosa de Sagarra. Llegiu-lo i
extraieu-ne els aspectes referits a l’omnisciència de Sagarra dins de la “seva” novel·la:

Va escriure, diríem, tal com li va rajar. L’únic propòsit precís que és visible en el
text és el d’abandonar el barroquisme d’All i salobre i d’escriure, tant com va
poder, en un llenguatge planer i gairebé col·loquial. No vull pas dir que no tingués
una idea clara del que volia aconseguir, però ho va escriure sense gaires
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preocupacions tècniques, i com els narradors de molts anys enrera. Per tant, va fer
ús, obertament i sense escrúpols, dels privilegis que permetien als vells novel·listes
el coneixement complet del que passa en l’interior dels personatges. I, sense cap
mania, es va posar a fer allò que E. M. Forster anomenava «confidències al lector».
[...]
Molt sovint, no ens fa conèixer els personatges per allò que fan i que diuen en la
realitat fictícia de la novel·la on els ha posats, sinó per allò que ell ens en diu i ens
en conta, com si només ell ho sabés, com si ja tot fos donat i beneït i els nostres
judicis no hi poguessin afegir res, com si ens volgués donar de tots aquells
esdeveniments i de tota aquella gent la mateixa imatge que ell se’n feia, i no pas la
que, veient-los actuar i sentint-los parlar, ens n’hauríem pogut fer nosaltres.

Maurici Serrahima, «Vida privada de Josep M. de Sagarra»

2. Identifiqueu alguns dels elements indicats per Serrahima en els següents fragments de
Vida privada:

Les tares i les excel·lències d’aquella xicota varen ésser la causa que en la seva
vida intervinguessin persones ja conegudes del lector, i les pàgines que segueixen
d’aquesta història explicaran [...] (pàg. 289)

S’ha de tenir sempre en compte la feblesa, la covardia d’un home anormal com el
Baró de Falset [...] (pàg.140)

La causa del seu trastorn mental era un secret que només sabia una persona, i
aquesta persona, com ja hem dit, va callar i seguí callant sempre. (pàg. 227)

Aquestes explicacions serveixen perquè al lector no li vingui de nou la societat
heterogènia que, unes nits després d’ésser presentat Josep Safont a Hortènsia
Portell, es trobava reunida a casa de la dansarina Níobe Cases. (pàg. 217)

3. Detecteu altres fragments en els quals Sagarra es mostri explícitament omniscient, sigui
presentant esdeveniments futurs, sigui jutjant l’actuació dels personatges, etc.

2.2. Les varietats funcionals dels textos

1. En aquesta novel·la, Sagarra dóna una gran importància als retrats i a la descripcions,
sempre des de l’òptica del narrador:

a) Expliqueu quin és l’objectiu de donar tanta importància al retrat i a la descripció.

b) Digueu quina funció té dins de la novel·la l’explicació de fets biogràfics dels
personatges.

c) Expliqueu la diferència entre retrat i simple descripció física.

2. Extraieu els aspectes que Sagarra vol destacar amb aquesta descripció de Leocàdia, tot
tenint present que és un personatge d’edat que pertany als temps passats:
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Leocàdia!, aquella grassa flor romàntica, inexpressiva, però plena de totes les
virtuts com una ratafia antiga, que ell va conèixer en un ball famós que es va donar
a Barcelona quan el primer casament d’Alfons XII. Aleshores Leocàdia duia una
cotilla estranguladora i un vestit de setí rosa amb polisson i cua de volantets, i entre
la combinació de punts i repunts i cortines de castedat, respirava la pell del pit de
Leocàdia, tota feta de camèlies blanques, fada, inodora, sense promeses, limitada
per l’escot discretíssim i per un gran llaç de vellut blau-cel, ajustat com un collar de
gos. (pàg. 42)

3. Ara llegiu aquest altre text referit a un personatge jove:

Físicament, Níobe era un producte excels; un bru de pipa aquilotada, uns ulls
negres i lluents, de closca d’escarabat amb un reflex metàl·lic tirant a violeta, un nas
desvergonyit, una mica bestial, de base ampla, una boca molt endins de la pintura de
Gauguin, i el cabell com un gran floc de seda platinada, castigat per la pinta igual
que un cabell de gigoló; tot plegat, agredint-se i desmentint-se, feia de la testa de
Níobe una cosa per mig cloure els parpres i anar xuclant de la irradiació de les
galtes d’ella, un maquillat extracte d’embrutiment celestial. (pàg. 218)

a) Quins aspectes diferents del retrat de Leocàdia apareixen en aquest de Níobe?

b) Completeu aquest retrat físic de Níobe amb l’explicació de la seva infància que es fa
en la pàgina anterior (Níobe era filla d’uns gitanos de Tarragona...).

c) Després de llegir els dos textos referits a Níobe, remarqueu aquelles coses que
denoten la diferència generacional i social, i que els temps havien canviat.

4. Sagarra aconsegueix resultats molt reeixits en la descripció d’ambients. Quan el diari La
Publicitat avançava la publicació de Vida privada, l’articulista deia que la novel·la era
«notable pel seu ambient, en la pintura del qual hi ha pàgines d’un gran sabor barceloní».

En el “capítol” 14 se’ns descriu l’espectacle dels “quadros pornogràfics” d’una manera
colpidora:

Els actors i les actrius no duien altre vestit que la pell natural. El decorat eren
uns coixins tinyosos; els mobles, un parell de cadires. La dona de mitja edat deia els
noms dels “quadros”; d’aquests noms n’hi havia uns que recordaven un clima
versallesc, altres un clima d’urinari públic. La dona de certa edat, davant de la seva
companyia, tenia una expressió maternal i amarga, una veu plena de teranyines com
les domadores dels gossets que es presenten al circ. [...] Les estampes
pornogràfiques que volien reproduir aquelles desgraciades no passaven de somnis
ferosos de caserna colonial. La mala qualitat de les pells treia tot el que pogués
haver-hi d’excitant; de vegades, la troupe, ajaguda de quatre grapes, més que
realitzar un truc carregat de malícia, semblava que haguessin perdut una moneda de
deu cèntims i la volguessin caçar amb la boca. Aquell personal dedicat a la més
embrutida mecànica del sexe treballava sense cap entusiasme; totes les aberracions
els havien obligat a fer-les mil vegades, davant d’un públic idiota, pel qual sentien
una gran indiferència. Eren unes artistes que actuaven en fred, amb les venes
aigualides per una rutina pàl·lida i sense cap sentit de la rebel·lió; una cosa tan
glacial, tan inexpressiva com la copulació dels insectes. (pàg. 173)
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a) Què creieu que vol remarcar Sagarra en aquesta descripció?

b) Amb la descripció rebem uns quants flaixos sobre uns aspectes molt concrets i
rellevants de l’escena, per tal de copsar-ne tota la misèria, tant de l’ambientació com
de les persones. Feu una llista amb tots els flaixos (mobiliari, noms dels “quadros”,
pell dels actors, etc.) que Sagarra ens mostra i amb el que vol subratllar en cada un.

c) Creieu que és una descripció neutra o creieu que hi ha subjectivisme? Hi veieu una
intenció de denúncia social? Raoneu la resposta.

d) Analitzeu aquestes altres descripcions. Observeu-hi els aspectes que en cada cas vol
remarcar Sagarra i diferencieu allò que és simple descripció d’un lloc d’allò que
intenta reflectir (i jutjar) un determinat ambient i un lligam amb la manera de ser dels
personatges:

− el pis de Frederic (pàg. 86-87)

− la decoració de la casa d’Hortènsia Portell (pàg. 148-149)

− el “Pingouin” (pàg. 293-294)

e) Quina intenció hi ha en la descripció de la “fauna” que assisteix a la festa
d’Hortènsia Portell?

5. Com que els personatges no ens són presentats tant pel que fan i diuen com per l’ull
crític de l’autor, no és d’estranyar que el diàleg abundi poc al llarg del llibre:

a) Localitzeu els pocs diàlegs que hi ha i digueu de cada un:

− quins personatges hi intervenen

− de quin o de quins temes parlen

Després de tenir els resultats, mireu si podeu extreure’n alguna conclusió.

b) Transformeu en text teatral (amb diàleg i acotacions d’acció i escenografia) l’escena
de Conxa i Antoni amb el xofer, des del moment que diu A l’hora d’anar al llit... fins
a ... tots tres van caure al llit. (pàg. 128-129)

c) A la pàgina 245 (“capítol” 19) es transcriu la conversa que es produeix a la masia:

− Esmenteu de quins temes es parla i la relació que tenen amb l’època.

− Escriviu un text semblant, però reproduint la conversa que es podria produir
actualment en un xalet de la costa una nit d’estiu.

6. Analitzeu les característiques que tenen altres tècniques usades per Sagarra:

a) Monòleg de Frederic, al “capítol” 19.

b) Memòries d’Hortènsia, al “capítol” 23.

3. ELS RECURSOS AL SERVEI DE LA INTENCIÓ

Se sol dir que els bons escriptors aconsegueixen en les seves obres una gran relació entre el
contingut i la forma, entre allò que ens expliquen i la manera com ens ho expliquen:
d’aquesta manera, les idees queden expressades amb més força. Ens ocuparem aquí dels
recursos més directament lligats amb les idees que Sagarra ens vol transmetre; dels que
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estan més lligats amb l’expressivitat del llenguatge (selecció de lèxic, figures estilístiques,
etc.) ho farem en l’apartat titulat «L’ús de la llengua».

3.1. Elements de versemblança

La contextualització de l’espai i del temps ajuden a percebre quasi com a verídics els
personatges i els fets que se’ns presenten a la novel·la. En aquest sentit, esmentar carrers
concrets, personatges coneguts, fets històrics puntuals, etc. ajuda a donar versemblança a la
ficció novel·lesca. Però la versemblança també és proporcionada, i de manera molt
important, per la identificació dels elements de la vida quotidiana: la roba, els aparells
domèstics, els cotxes... i, fins i tot, per les marques de cigarrets.

1. Es tracta, primerament, d’observar elements històrics de caràcter general, alguns dels
quals ja heu treballat d’alguna manera dins de l’apartat III «El context historicosocial de
Vida privada»:

a) Relacioneu els noms dels carrers de Barcelona que esmenta Sagarra amb els noms
actuals: identifiqueu aquells que han conservat el mateix nom i intenteu esbrinar
quins noms tenen ara els que l’han canviat.

b) Els governants i polítics esmentats a l’obra són diversos (Martínez Anido, Primo de
Rivera, Prat de la Riba, Duran i Bas...) i contribueixen a donar veracitat al context
historicosocial. Feu una llista dels noms d’aquells personatges que sospiteu que
poden ser polítics reals i coneguts. Repartiu-vos per grups i investigueu en les
enciclopèdies que tingueu més a mà alguna cosa sobre la seva ideologia i la seva
acció política.

c) No tots els personatges reals més o menys famosos que s’esmenten eren polítics. Per
exemple, durant la festa a casa d’Hortènsia Portell, es parla de la fama que tenien les
actuacions de Josefine Baker al «Folies-Bergère» de París:

− Busqueu algunes dades sobre aquesta famosa cantant, ballarina i animadora de
music-hall.

− Tot i que la generalització és difícil, digueu quins cantants i artistes famosos
podrien ser esmentats avui en una festa d’etiqueta i quins, en una festa jove.

d) Partint del recull de tots aquells referents històrics que apareixen al llarg del text,
classifiqueu-los en dues columnes segons si van ocórrer durant el temps real de la
novel·la, és a dir, entre 1927 i 1932 (per exemple, l’Exposició Universal de 1929) o
si són evocats a l’hora d’explicar accions anteriors (per exemple, els catalans que van
fer fortuna a Cuba).

e) Quan Sagarra ens dóna una referència històrica, no sempre ho fa de manera neutra:

Amb el desafecte a les terres, produït a començaments del segle passat, va
coincidir una castellanització de gran part d’aquesta petita aristocràcia del nostre
país, convertida en una mena de paràsit, girada completament d’esquena a la
veritable tradició [...] (pàg. 32)

− En el text anterior, separeu el fet històric objectiu del judici de valor subjectiu.
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− En dos dels referents històrics que heu buscat abans, destrieu la presentació del fet
del judici subjectiu, si n’hi ha.

2. Sagarra esmenta també, en diversos moments, diaris de l’època. No s’acontenta de dir
que tal cosa va sortir o es volia publicar en un diari, sinó que anomena els diaris pel seu
nom:

a) Busqueu en una hemeroteca exemplars de principis dels anys trenta dels diversos
diaris que trobem identificats pel seu nom: La Vanguardia, El Día Gràfico, El
Diluvio, El Correo Catalán, etc. Indagueu els anys de durada de la publicació,
analitzeu-ne la presentació i la ideologia, i, en general, empleneu una fitxa com la
que us hem proposat en l’apartat I.1.2., a propòsit del diari La Veu de Catalunya.

b) Expliqueu què aconsegueix Sagarra donant uns referents tan concrets, siguin diaris o
altres informacions que treballeu en aquest apartat.

3. El vestit és un dels elements que millor caracteritzen cada època. Sagarra es refereix a la
moda en diversos moments:

a) Recolliu totes les referències a peces de vestir que es fan durant la festa d’Hortènsia
Portell (“capítol” 13) i digueu quina funció té cadascuna.

b) Compareu la forma de vestir de les senyores de la festa d’Hortènsia Portell amb la
roba d’Henriette, Suzzanne i Maria Lluïsa, que s’esmenta en el “capítol” 20.

c) En el mateix “capítol” 20, Sagarra fa referència al rímmel que usaven Henriette i
Suzzanne. Aquest producte ha agafat el nom del perfumista que el va crear, Eugène
Rimmel. Digueu el nom d’altres objectes, productes i realitats que tinguin l’origen
del seu nom en un personatge real.

4. Els personatges de la novel·la passen per diversos locals de moda: «Jockey», «La
Criolla», «Miramar», «La Pèrgola», «Ritz», «Pingouin»...:

a) Feu-ne un recull i, a partir de les referències del text, classifiqueu-los en bars de
copes, restaurants/hotels, cinemes, sales d’espectacles i prostíbuls.

b) Quins locals de moda de restauració i de diversió apareixerien en una novel·la que
situés l’acció en els temps actuals? (No cal que us centreu necessàriament en
Barcelona; podeu referir-vos al vostre entorn més immediat.)

5. Al llarg de la novel·la apareixen esmentades de manera específica diverses marques de
cotxe que Sagarra escriu amb majúscula i entre cometes: “Hispano”, “Rolls”, “Talbot”,
“Chrysler”...:

a) Digueu quines d’aquestes marques han desaparegut i quines encara existeixen.
Esbrineu, si podeu, algunes dades històriques de cadascuna i la ciutat, o el país, on
van néixer.

b) Intenteu explicar i classificar l’origen del nom de marques de vehicles automòbils
actuals. Per exemple: Ford (cognom del fundador) Wolksvagen (intenció de la
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marca: ‘cotxe del poble’), Seat (acrònim), etc.

c) Parlant de marques, també apareixen marques de cigarrets (escrites amb diversos
criteris): un camel, un “lucky-strike”, etc. Formeu grups i redacteu escrits que parlin
del consum actual de tabac, de les marques més emblemàtiques i dels efectes nocius
que el tabac té sobre la salut.

6. Sagarra també fa aparèixer en la novel·la electrodomèstics “de darrera generació”, i ho
aprofita per als seus interessos com a novel·lista:

a) Quina contraposició li permet la presència dels aparells de so a la masada?

A Frederic li feia tristesa veure com aquelles nobilíssimes parets rurals s’havien
modernitzat i s’havien banalitzat. El masover tenia una gramola i un aparell de
ràdio, amb un altaveu feréstec, que engegava piules i torns, tangos i discursos dels
diputats de l’Esquerra, [...] (pàg. 245)

b) Guillem, després d’haver tingut dos breus contactes amb Conxa, decideix abordar-la
al mig del carrer:

[...] davant d’un aparador, en el moment que Conxa s’havia aturat a contemplar
unes neveres. A un d’aquests afeccionats a l’erotisme de carrer, els objectes
exposats en la botiga que interessaven Conxa li haurien donat tema per poder parlar
del fred i del gel del cor d’una dona insensible; Guillem va estar a punt de caure en
la temptació de les imatges [...]. (pàg. 227)

Com veiem en el text anterior, Conxa està davant d’un aparador, contemplant unes
neveres. Aquest fet pot ser habitual en qualsevol del nostres carrers: una persona que
mira el que hi ha exposat en una botiga d’electrodomèstics, entre altres coses, neveres.
Però en el temps de la novel·la les neveres eren novetat, ja que es van introduir a
Barcelona durant l’Exposició Universal de 1929.

Les neveres han tingut una forta repercussió en la vida quotidiana, com també n’han
tingut altres aparells que solem tenir a la llar: ràdio, televisor, vídeo, cadena musical,
ordinador, rentadora, rentaplats, cuina de gas, telèfon, etc. Investigueu quan es van
començar a comercialitzar cada un d’aquests aparells i quina en va ser la marca pionera.

c) Expliqueu com estan formats lèxicament aquests mots:

frigorífic, vídeo, microones, rentaplats, telèfon, televisor.

d) Inventeu una declaració amorosa que tingui com a punt de comparació algun aparell,
semblantment a allò que proposa el text respecte de les neveres.

3.2. Elements moralitzadors

1. La comèdia, la façana, l’aparença són contínuament blasmats en l’obra, d’una manera
directa (reflexions moralitzants) o indirecta (ironia, sarcasme). El que Sagarra vol
condemnar, en definitiva, és la hipocresia, que no és altra cosa que l’estupidesa i l’afany de
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figurar. Poseu-ne exemples concrets, extrets de la novel·la, referents a:

− aristocràcia:

− burgesia pseudocatalanista:

− món polític:

− món intel·lectual:

2. Per a denunciar els comportaments i les actituds de molts dels personatges retratats a
Vida privada, Josep M. de Sagarra usa sovint la ironia  fins al punt de ridiculitzar-los o fer
que s’autoridiculitzin:

a) Recordeu el que ja heu treballat sobre la ironia a l’apartat I.2.3. «La intervenció de
l’escriptor en la seva obra», i expliqueu la diferència que hi ha entre ironia fina i
sarcasme.

b) Valoreu des d’aquesta òptica:

− la imatge esperpèntica del cadàver de don Tomàs (“capítol” 16)

− la ridícula “conversa” de Frederic amb la vaca (“capítol” 19)

c) Busqueu altres passatges de la novel·la que continguin mostres d’ironia i de
sarcasme.

3. Treballant sobre la ironia es pot veure com Sagarra planteja la denúncia, la crítica o la
reflexió d’una manera implícita. Tanmateix, en moltes altres ocasions ens explicita de
manera directa un judici de valor o una reflexió moralitzant que transcendeixen un
esdeveniment concret del relat.

En aquests passatges Sagarra s’oblida momentàniament de l’acció novel·lística i ens
engega una dissertació sobre la seva visió del món, és a dir, sobre el seu codi ètic i moral.
És una prova més del narrador omniscient, de l’autor com a amo i senyor dels “seus”
personatges, del seu “relat”, de la “seva” novel·la, en definitiva.

Qualsevol aspecte concret (personatge, lloc, acció, etc.) pot desencadenar una d’aquestes
reflexions, que solen tenir una certa extensió (considerable, fins i tot, en alguna ocasió).
Tanmateix, de vegades, no són més que petits incisos (com un parèntesi breu en el
discórrer narratiu):

Pat, amb el costum, anà desprenent-se de tota la poesia dels contactes, arribà a
considerar el cos de Maria Lluïsa com un de tants. Estaven tan familiaritzats, que
l’amor se’ls desfeia en una mena de rutina fisiològica. Pat no era un xicot
d’imaginació per renovar les situacions, per vestir amb una punta de lirisme les
noves envestides. La pràctica de l’amor, encara que els literats diguin el que
vulguin, és monòtona. Si no hi ha una fe i una tendresa que ho aguantin, el sexe es
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mecanitza i l’avorriment aigualeix les venes. Pat, per trobar compensacions, intentà
acanallar una mica les escenes; Maria Lluïsa el seguia sense cap esforç. (pàg. 280-
281)

a) Assenyaleu l’incís que inclou la reflexió moral que Sagarra fa entremig de
l’explicació del relat novel·lesc.

b) Identifiqueu l’element desencadenant de la reflexió.

c) Digueu quin és el tema de la reflexió i quina opinió en té l’autor.

4. A continuació us fem una llista amb algunes d’aquestes reflexions en veu alta (sobre
l’amistat, sobre els homes grisos, sobre les relacions entre germans, sobre la superficialitat
de certs valors, etc.) que Sagarra fa entremig de l’acció, i que sovintegen més en la segona
part de la novel·la. Us transcrivim les paraules inicials i finals de cada reflexió i us
indiquem el número del capítol (segons la nostra convenció) i de la pàgina, per tal de
facilitar-vos-en la localització:

Inici i final del fragment cap. pàg.

Els Lloberola pertanyien a aquest tipus de casa [...]
ja no tenia gens de força per a reaccionar.

2 31-35

[...]La gent acostumada a viure amb una certa pompa [...]
tan negre com la vergonya dels amos.

7 86-87

Es dóna el cas molt corrent que dos germans [...]
que tenen tots els éssers vivents.

5 73-74

[...] i, a més, una dona vella que ha viscut molt [...]
el perfum de la història.

10 126

[...] En el cor dels homes hi ha fenòmens [...]
d’escrúpol davant del que sigui.

11 138-139

[...] En general, per a un home com era Frederic [...]
una col·laboració desinteressada.

12 143-145

[...] Succeïa una cosa semblant al que passa [...]
acaben per produir efectes contradictoris.

13 152-153

Aquesta por de lesbianisme [...]
moltes vegades veuen visions [...]

18 235

[...] Hi ha homes que passen pel món [...]
perquè molesta d’una manera intolerable.

19 248

No és que ens puguem fiar massa [...]
s’ha d’estimar i de respectar.

19 250

Hi ha persones velles [...]
davant de l’evolució de les coses.

20 254

En totes les famílies hi ha un individu [...]
ens obligaria a plegar tots els rams.

20 256

[...] res no satisfà tant l’egoisme [...]
la presència de l’Ésser Suprem.

20 263

Pat no sabia que la característica essència d’una persona [...]
la seva virginitat li feia nosa.

21 274
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[...] La tàctica de Maria Lluïsa era [...]
unes dimensions com quatre vegades la del fetge.

22 287

En la vida dels homes hi ha un moment [...]
no admet les paradoxes inútils.

24 316-319

Costa molt entre dos germans [...]
més que tots els dolors morals.

25 332-333

Sintetitzeu la idea que ens vol transmetre Sagarra a través de cada una de les reflexions que
hem indicat:

Tema:

Opinió expressada:

5. En alguna ocasió ens fa l’efecte que Sagarra “filosofa” a través d’un personatge. És el
cas del diàleg sobre l’aristocràcia catalana que mantenen «dos homes de mitja edat» durant
la festa a casa d’Hortènsia Portell, o del final del capítol 15, ja acabant la visita a la zona
de prostíbuls:

Hortènsia [...] va dir que tot allò que acabaven de veure era «el pus de les ferides de
la societat». El Comte, aficionat a la divulgació científica, va dir que el pus era
necessari, i consistia en una defensa pròpia de l’organisme. (pàg. 176)

− Expliqueu quines tècniques ha usat ara Sagarra i quina nova perspectiva aporten
aquestes a la manera de plantejar les seves idees, respecte del que hem vist abans.

6. Un altre recurs que dóna molt de joc a Sagarra és la confrontació d’idees i els
contrastos. El contrast principal de la novel·la rau en l’oposició entre dues èpoques, la
qual ens dóna l’organització diacrònica dels esdeveniments. Però, a part d’aquesta oposició
general que ens planteja la novel·la, Sagarra usa en bastants ocasions el recurs de mostrar-
nos les dues cares d’una mateixa realitat o de presentar-nos dues realitats contraposades.
Amb això reforça la seva línia discursiva i argumentativa, ja que, en molts casos, no es
tracta més que d’una reflexió moralitzadora com les que hem vist anteriorment, però
presentada en forma de contrast, amb dos punts de comparació:

a) Llegiu el text de la pàgina 288 que comença d’aquesta manera:

L’època de Maria Lluïsa, basada sobre una concepció purament econòmica, portava
com a conseqüència una certa relaxació del sentiment de dignitat personal; [...]
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Al final d’aquesta reflexió fa una contraposició entre «una família obrera o una
família menestral, i fins i tot un burgès mitjà que es troba en ple període constructiu»
i les «famílies de gran tradició». Analitzeu-la i completeu-la amb la contraposició
entre burgesia i aristocràcia que trobem a les pàgines 159 i 160.

b) Digueu quin contrast trobeu entre:

− Les idees i el sistema de vida de Guillem i del matrimoni Casals i els dos mons que
representen (“capítol” 6).

− L’ambient de les festes de la gent benestant i el del Barri Xinès.

c) Busqueu altres exemples de contrastos i de contraposició d’idees, i identifiqueu els
dos elements que es posen en oposició.

d) Seleccioneu alguna d’aquestes oposicions i feu un debat a classe en el qual dos grups
assumeixin cada un dels punts de vista.

7. Frederic, quan està parlant amb la vaca (pàg. 243), explica la seva teoria sobre
l’etimologia del cognom familiar: Lloberola és un diminutiu de Llobera, ei! em sembla...
Lloberola vol dir llobera petita. Una llobera és un cau de llops... Lloberola un cau petit;
tot petit. Poc després (pàg. 244), explica també l’origen (i el canvi) del seu escut, és a dir,
l’heràldica lligada al seu cognom. Tot plegat no deixa de ser una gran ironia sobre els
orígens d’una família que Sagarra eleva a representant de tota una classe social: el
diminutiu, la teoria sobre la covardia, la vergonya de l’escut d’armes primer...

Aquest passatge ens pot servir d’excusa per a fer un petit treball sobre els cognoms. La
majoria de cognoms catalans fa referència a algun aspecte relacionat amb els seus primers
portadors. Aquestes són algunes de les etimologies més usuals:

− Lloc de procedència, expressat amb un nom geogràfic propi (Pallars, Francolí), o
amb un gentilici (Pallarès).

− Lloc comú, bé sigui natural (Pujol, Rius), o construït (Palau, Castells).
− Ofici (Ferrer, Fuster).
− Noms d’animals i plantes (Llop, Pi).
− Qualitats físiques o morals (Gras, Bo/Bonet).

a) Feu una llista amb els cognoms dels companys i companyes de curs i classifiqueu-los
en el quadre següent:

lloc propi lloc comú ofici animal, planta qualitats altres
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b) Afegiu-hi altres cognoms que conegueu. Fins i tot podeu usar la guia de telèfons per
extreure’n una bona llista, que podeu classificar també segons la llengua d’origen.

c) Consulteu una guia d’heràldica i dibuixeu els escuts que s’hi proposin per als vostres
cognoms.

d) Investigueu quin és l’origen històric dels escuts d’armes en general.

8. En l’apartat V.3.1. «Elements de versemblança» hem vist els elements més objectius,
aquells que pretenen donar sentit real de temps i d’espai a l’acció. En aquest, («Elements
moralitzadors») hem pogut anar veient els elements subjectius que introdueix Sagarra, els
que li permeten tirar l’aigua al seu molí. Objectivitat i subjectivisme es donen la mà:

a) Què creieu que pretén Sagarra amb aquest joc d’objectivitat en unes coses i
subjectivitat en unes altres?

b) Com a conclusió, escriviu en forma d’esquema tres o quatre arguments que
justifiquin que Vida privada és, en el fons, una novel·la ètica, que té una intenció
moralitzant. Si cal, abans documenteu-vos o pregunteu al vostre professor sobre
l’abast d’aquests termes.



VI. LA MESTRIA EN L’ÚS DE LA LLENGUA
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1. CONSIDERACIONS GENERALS

Josep M. de Sagarra és una deu inesgotable de troballes lingüístiques. Només cal que en
feu una prova: llegiu qualsevol fragment de la novel·la que treballem i hi descobrireu una
pila de recursos emprats amb mestria; torneu-lo a llegir i n’hi trobareu més; rellegiu-lo una
altra vegada i no s’acabarà encara la vostra possibilitat de sorpresa... Amb això volem dir
que treballar sobre la manera com Sagarra empra la llengua ofereix unes possibilitats que
no es poden encabir en aquest recull de propostes didàctiques. Us convidem, doncs, a
treballar aquells recursos que són més habituals dins de Vida privada i a fer un simple tast
d’alguns altres.

1. Sobre la llengua de Josep M. de Sagarra existeix una interessant aportació de Joan Solà
publicada en tres lliuraments dins del suplement «Cultura» del diari Avui (en les edicions
dels dies 8, 15 i 22 d’octubre de 1998). Tot i que és aconsellable llegir-ne les tres parts,
aquí us reproduïm íntegre el segon lliurament, que és potser el que més toca de ple els
aspectes que volem remarcar:

El llenguatge de Vida privada fa tot l'efecte de ser molt verídic: és el de la societat
que Sagarra ens descriu i per tant el necessita. D'una banda, hi ha tot de termes
forasters propis d'aquella societat esnob, molts dels quals devien ser recents o
almenys peculiars d'aquell ambient, és a dir neologismes en el sentit més fort, i per
això l'escriptor els dóna en cursiva: jongleur, bric-à-brac, sex appeal, hall, boutade,
maquereau, weekend, trench coat, cache-sexe. I pel que fa a la llengua general,
Sagarra no sembla gens tocat d'escrúpols puristes: utilitza pertot, sense marcar-los,
altres neologismes que devien ser més coneguts i formes corrents més o menys
malvistes durant anys; els uns i les altres, com era inevitable, han acabat sent
acceptats en la llengua estàndard (imbècil, burilla, cuidar-se de, xòfer, quartos
'diners', gigoló, curat d'espants, rímel, xarleston, vi de màlaga, tutú) o hi haurien
d'acabar (gassa, rigodon, làmpara). Aquí cal incloure-hi formes pronominals com
n'hi i l'hi, que Sagarra usa amb el valor de 'li'n' i 'la hi' / 'li ho': “A Guillem li havia
fet horror, i encara n'hi feia més que mai, qualsevol classe de disciplina”, “La vol,
vostè, eh? Suposi que [...] no em dóna la gana de donar-l'hi”, “tot això és secret
professional. No..., no l'hi vull dir”; i els femenins de bastant: “les relliscades de
molts senyors i de bastantes senyores”. Afegim-hi d'altres neologismes que ell
encara dóna en cursiva però avui ja tenen passaport: sandwich, chantage, snob,
gourmet, cazalla (avui sandvitx,xantatge,esnob,gurmet,cassalla).

Tot això ens dóna una idea de la “tibantor” que dèiem l'altre dia entre les
necessitats d'un escriptor i l'opinió de gramàtics i lexicògrafs. Però, com he dit,
Sagarra no semblava patir gaire del fetge en aquest aspecte. Enfrontat amb la
realitat, utilitza profusament formes que els preceptistes titllen de barbarismes, adés
sense marcar-les (averiguar, provador 'emprovador', apretar a córrer, tanteig, sillonet
'butaqueta', directa i legítimament, polveres, despedir-se, edredon, “una altra
ditxosa lletra?”), adés posant-les en cursiva (pésam, boquilla, “Què prou ni què
ocho cuartos!”, “no tens ningú per anar amb el cuento de la llàgrima?”, envainar-
se-la, manguitos, “inflada per les cotilles, els enagos, els refajos”, “El canonge
Claramunt deia: «Bueno, bueno, bueno»”). Qui analitzi aquesta llengua haurà de
sospesar bé cada cas i cada context, i potser haurà de concloure que és només
“aparentment” que Sagarra no patia del fetge davant la llengua; car l'investigador
s'haurà de preguntar, per exemple, com calia dir, doncs, polveres o refajos. Ja ell
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ens pica l'ullet: “Ara del despreci se'n diu menyspreu...”. Ara: caldria disposar dels
originals, per discriminar el que és d’ell del que és dels correctors.

Però no és pas aquest, per mi, l'aspecte més important de la llengua de Sagarra: és
la mestria amb què governa la frase, l'energia que infon a cada adjectiu, la
brillantor i l'eficàcia de les seves figures retòriques. Ho vèiem l'altre dia i hi podem
afegir algun altre cas: “escoltava el cant dels grills amb un sentimentalisme de
cromo”, “gastava una fe bastant epidèrmica”, “sembla que estiguis merla”, “els
moments de més xarol”, “amb una tristesa pliocènica”, “tot el pis tenia una mena
de trontoll sardanapàlic”. Per sobre de tot, probablement caldrà valorar-li una
infinita capacitat de fer derivats i compostos, una virtut que Fabra apreciava i
predicava tant: “mànegues apernilades”, “Aquesta dama era [...] més àcida, més
raçada”, “La xafarderia més vil i més majordonesca era l'aliment de les dames
despitades”. Sensacional “el greix apelmoixinat de les seves galtes”.

Joan Solà, «J.M. de Sagarra i la llengua (2)»

− Mireu d’extreure del text aquelles qualitats que Joan Solà atribueix a la prosa de la
novel·la que estem estudiant:

a) En l’últim paràgraf del text apareixen «els aspectes més importants de la llengua de
Sagarra», que són:

1 _________________________________________________

2 _________________________________________________

3 _________________________________________________

4 _________________________________________________

b) Tot i que, segons Solà, no és el mèrit més important de Sagarra, una bona part del
text està dedicada a justificar i exemplificar per què «el llenguatge de Vida privada
fa tot l’efecte de ser molt verídic». Seleccioneu les argumentacions que aporta Solà a
l’hora de fer aquesta afirmació.

c) Argumenteu en unes poques línies el que penseu vosaltres de la “tibantor” que
apareix en el segon paràgraf.

d) Ara que ja teniu tots els elements, feu un resum del text treballat, però donant-li el
tomb, és a dir, comenceu pels aspectes més importants (que en el text són al final).
Inicieu el vostre resum amb una frase que introdueixi el que escriureu després.

e) Visiteu una hemeroteca, localitzeu-hi les altres dues parts de l’article de Joan Solà i
sintetitzeu també les idees més importants d’ambdós textos.

2. LA LLENGUA DE LA NOVEL·LA I LA SOCIETAT DEL MOME NT

1. Reuniu-vos en petits grups i comenteu durant uns minuts l’afirmació següent: «La
novel·la ha de ser fidel a la societat que intenta retratar i, per tant, els personatges han de
reproduir tant com es pugui la manera d’expressar-se de la gent que els serveix de punt de
referència». A mesura que cada grup aporti les seves conclusions, feu-ne una llista a la
pissarra.
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2. Què respondríeu si us preguntessin què és el que caracteritza el llenguatge del moment
actual? Podríeu trobar-hi diferències segons determinades variables (edat, nivell cultural,
etc.)? Justifiqueu la resposta.

3. Feu una ràpida exploració de novel·les publicades recentment i recolliu aquells casos
que creieu que són exemplificadors de la manera de parlar de la nostra societat en general
o només d’un determinat col·lectiu.

4. Sagarra arriba al punt de descriure la manera de parlar d’un determinat col·lectiu quan
explica que Pat usava per enraonar aquella gramàtica pròpia dels gigolós esportius [...]:

a) Llegiu el text corresponent (“capítol” 20, pàg. 264) i extraieu-ne les característiques
d’aquella manera de parlar.

b) Quines paraules, expressions i camps culturals de referència hauria d’usar una
persona esnob que avui volgués «estar a la moda»?

2.1. La simbiosi entre registre literari i registre col·loquial

Si una novel·la és un producte literari, el seu registre també ho és. El gran repertori de
recursos literaris i de figures retòriques que trobem a Vida privada així ho demostra. Però
també hem llegit en el text de Joan Solà que «El llenguatge de Vida privada fa tot l’efecte
de ser molt verídic: és el de la societat que Sagarra ens descriu i per tant el necessita». I
això comporta que el llenguatge de la novel·la tingui un bon grau de col·loquialitat, tant
per fer creïbles els personatges, com per acostar-se al lector contemporani.

1. Recordeu que, en un text reproduït més amunt, Maurici Serrahima deia que Sagarra va
escriure tant com va poder, en un llenguatge planer i gairebé col·loquial. En el mateix
article Serrahima fa aquestes afirmacions:

Va començar Vida privada amb una idea molt clara de com la volia escriure, i ni el
llenguatge ni l’estil no li van fallar. La va escriure com va voler, en un nivell que
només pot ésser aconseguit per un escriptor que ha arribat a la plena maduresa. I va
crear, per al seu ús personal, un llenguatge plenament adient a l’actitud novel·lística
que havia pres. El cas es produïa per primera vegada en una novel·la ambiciosa
escrita en català. Quan va aparèixer, hi va haver molts lectors que, atrets —en pro o
en contra— pels aspectes escandalosos que hi trobaven i alhora plens de respecte
per les perfeccions, encara ben vigents, de la prosa elaborada i distant del
noucentisme, no es van adonar del que aquella manera d’escriure representava, per
ella mateixa i de cara a una normalitat en la creació de novel·les de debò. Avui, el
fet i les conseqüències han esdevingut obvis per a tothom. Aquell llenguatge,
barceloní en el to, però plenament incorporat al nivell comú de la llengua narrativa,
resolia el problema latent i aconseguia un nivell d’eficàcia, d’intensitat expressiva
matisada i intencionada, que podia arribar a l’emoció, a la sensibilitat, al sarcasme
i a l’humor sense moure’s de l’actitud col·loquial, adreçada a un sol lector, és a dir,
al que llegeix, tot sol, la novel·la.

Maurici Serrahima, «Vida privada de Josep M. de Sagarra»
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a) Relacioneu les paraules de Serrahima amb el que heu treballat en l’apartat II
«L’ambient literari» sobre el contingut, la forma i la funció de la novel·la de l’època.
Quin era el problema latent a què s’al·ludeix en el text?

b) Justifiqueu l’afirmació: resolia el problema latent i aconseguia un nivell d’eficàcia,
d’intensitat expressiva, matisada i intencionada, que podia arribar a l’emoció, a la
sensibilitat, al sarcasme i a l’humor sense moure’s de l’actitud col·loquial. Abans,
aporteu, per grups, elements de la novel·la que ens permetin parlar de:

− emoció

− sensibilitat

− sarcasme

− humor

c) Per què el llenguatge és barceloní en el to, però plenament incorporat al nivell comú
de la llengua narrativa?

2. La llengua col·loquial es caracteritza, entre altres coses, per l’ús de modismes
(locucions, frases fetes i altres construccions pròpies d’una llengua). Aquests, per tant, no
podien faltar a Vida privada. Fixeu-vos en el següent text del “capítol” 6, que comença
Qualsevol es creuria que Guillem fugí de la sopa...:

—Home, amb tu no es pot discutir. Escolta. Que no tens nas?
—Nas, per què?
—Per a olorar certes coses, per a lligar caps, per a fer deduccions?
—Comprens que tinc altra feina; haig de lligar altra mena de caps. En aquest

món qui mal no fa mal no pensa... (pàg. 81)

a) Escriviu tres frases fetes o altres tipus de modismes que apareixen en el text. Escriviu
al costat un adjectiu o un verb, segons el cas, que puguin mantenir el sentit del que
ens vol dir l’autor.

b) Expliqueu el significat del refrany que tanca el text.

3. A continuació us transcrivim alguns dels modismes que apareixen a la novel·la que
treballem:

- «gallina vella fa bon caldo» (pàg. 21)
- «la mar de chic» (pàg. 25)
- era peix al cove (pàg. 28)
- la forma de nedar i guardar la roba (pàg. 53)
- se li podia amagar l’ou (pàg. 53)
- Què prou ni què ocho cuartos! (pàg. 64)
- mossèn Claramunt li donà coba (pàg. 70)
- se l’envainarà (pàg. 72)
- m’agrada jugar net (pàg. 72)
- la dona li posava banyes (pàg. 114)
- els homes que anaren a remenar la cua (pàg. 157)
- un escenariet com el puny (pàg. 172)
- Un cas com un cabàs... (pàg. 180)
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- Si la gent d’aquest país tinguessin una mica de barra (pàg. 183)
- perquè sembli una veritable olla (pàg. 183)
- aplaudien com uns desesperats (pàg. 213)
- Les autoritats locals eren bastant de la mànega ampla (pàg. 212-213)
- o simplement per fer el tifa (pàg. 216)
- que l’any de la picor havia menjat carn humana (pàg. 239)
- El masover [...] procurava donar-li per la veta, i feia l’orni  (pàg. 245)
- ens obligaria a plegar tots els rams (pàg. 256)
- una criatura que s’ofegava amb una gota d’aigua (pàg. 283)

a) Escriviu una paraula o una expressió sinònima de cada un dels modismes que
apareixen en negreta. Utilitzeu, si cal, el Diccionari de frases fetes, de Joana Raspall
i Joan Martí.

b) Intenteu justificar els modismes que pugueu, és a dir, establiu una hipòtesi sobre el
perquè o l’origen de les diferents expressions.

c) Marqueu els modismes que són un calc del castellà. Mireu en boca de qui estan
posats i digueu què denota això.

4. A Vida privada també ens trobem un bon grapat de compostos repetitius expressius. Feu
una frase amb cada un dels següents:

gara-gara (pàg. 32) barrija-barreja (pàg.216)
bum-bum (pàg. 162) xup-xup (pàg. 220)
rau-rau (pàg. 179) nyeu-nyeu (pàg.249)

5. Digueu quins trets de llengua col·loquial observeu en:

− la manera de parlar del canonge Claramunt (“capítol” 6, pàg. 68-69)

− era una d’aquelles xatetes delicioses, aquesta xicoteta semblava extraordinàriament
atractiva i simpàtica, referint-se a Dionísia Balcells (pàg. 259)

− expressions com: Ara que, sigue’m franca (pàg. 309), bastantes senyores (pàg. 131)

2.2. El lèxic i el context social

Sagarra, en l’intent de reflectir la manera de parlar de les classes benestants barcelonines
de l’època, utilitza tot un reguitzell de paraules importades d’altres llengües (del francès,
sobretot, i també de l’anglès i de l’italià). Igualment usa castellanismes, que eren habituals
en la parla del moment. Potser la diferència és que aquestes classes socials estaven bastant
castellanitzades i usaven els castellanismes d’una manera inconscient, i, en canvi, usaven
molts dels altres mots forasters d’una manera ben conscient, amb un cert esnobisme,
perquè eren paraules noves.

1. Els préstecs que el català rep d’altres llengües tenen una doble cara: d’una banda
enriqueixen la llengua, però de l’altra, hi ha casos que resulten totalment innecessaris i
poden acabar eliminant lèxic genuí:

a) Expliqueu què és un manlleu i què és un neologisme. Expliqueu també què és una
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paraula genuïna.

b) Poseu exemples de manlleus que, a força de temps, han estat incorporats ja a la
llengua comuna, i de manlleus que són en aquest moment absoluts neologismes.

c) Dels manlleus que són neologismes en el moment present, digueu quins són
necessaris i quins són prescindibles. En aquest darrer cas, digueu la paraula catalana
que pot fer el mateix ús.

d) Feu el mateix amb les paraules importades del castellà.

2. Els manlleus, com hem dit, són habituals a les pàgines de Vida privada. Alguns fins i tot
es repeteixen bastants vegades, com és el cas de chantage, sex-appeal, meublé, potins, etc.
Aquí us en presentem un bon grapat, acompanyats del número de la pàgina o d’una de les
pàgines on apareixen:

tournant (17), toilette (18), potins (19), rouge (29), jongleurs (56), bric-à-brac (63),
chantage (75), mise en scène (75), snob (77), gourmets (79), sex-appeal (88),
georgette (88), cocotte (113), meublé (115), «chic» (128), vedette (132), plongeon
(134), pochettes (134), tripotée (135), lift (139), surmenage (143), chewing-gum
(148) spaguetti (149), girl (151), team (153), dancing (167), bizarre (168),
garçonnière (172), troupe (173), chic (212), foie-gras (219), cache-sexe (219), bel
canto (219), trench-coat (223), réclame (225), gabinetto pornografico (231), profiteur
(238), extra dry (259), boy (259), à la page (259), girl (260), out-board (262), sex-
appeal (265), shoking (272), amant de coeur (273), collage (281), tête-à-tête (301),
prude (302), hall (307), crescendo (320), week-end (341).

a) Busqueu en un diccionari de la llengua corresponent o d’equivalència en català el
significat dels mots que desconegueu. Busqueu en el Diccionari de la llengua
catalana de l’IEC les formes que han agafat els mots de la llista anterior que han
estat catalanitzats.

b) Classifiqueu els mots de la llista en un quadre similar al que us presentem a
continuació. A la columna “forma actual” escriviu normalment els mots que han
adquirit una forma catalana reconeguda; escriviu en cursiva o subratllats els mots
que es continuen usant en la seva forma estrangera, i escriviu “no s’usa” en el cas
dels mots que han perdut la seva presència en les produccions de llengua actuals:

Mot Significat Forma actual

del francès

chantage xantatge

de l’anglès

crawl estil lliure

spaguetti espagueti
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de l’italià

c) Intenteu justificar que l’any 1932, i en els ambients que descriu Sagarra, hi hagués
més presència del francès que de l’anglès.

3. Aquests són alguns dels castellanismes que apareixen a la novel·la:

“tresillos” (37), ocho cuartos! (64), bueno (68), li dóna coba (70), cuento (71),
envainarà (72), manguitos (79), guapísima (82), rumba (93), filfa (98), pèsam (119),
churros (150), sablistes (158), plan (185), cabecillas (194), sinalco (195), canyamàs
(196), refajos (200), pavero (210), guapassa (211), patejar-la (237), pífia (238),
mono/mona -adj.- (266, 267), auto de fe (306), ditxós (308)

a) Descobriu si n’hi ha algun que el diccionari o l’ús d’alguns mitjans de comunicació
hagin incorporat d’una manera definitiva al català.

b) Proposeu paraules catalanes genuïnes per als que no són admissibles.

c) Analitzeu, des del punt de vista sociolingüístic, els punts següents:

− El canonge Claramunt diu «Bueno, bueno, bueno. Con que el senyor Marquès...»

− Don Tomàs, irat, insulta el canonge dient-li inmunda sabandija.

− El diari que duu la notícia del suïcidi d’Antoni Mates diu: Ha muerto.

− Frederic diu: Ara del despreci se’n diu menyspreu.

4. Ja hem llegit en l’article de Joan Solà que Sagarra escriu els estrangerismes i els
castellanismes amb criteris tipogràfics diferents segons el moment. És el cas de chic, que
apareix entre cometes a les pàgines 128 i 164, i en cursiva a la pàgina 212. O el de dancing
i gigoló, que apareixen al text en lletra rodona, sense cap marca diferenciadora. O dels
altres mots que posa Solà com a exemple. Consulteu en el llibre Ortotipografia, del mateix
J. Solà i de J.M. Pujol, el criteri que s’ha de seguir per a aquests tipus de mots.

5. El cabal principal del lèxic català és el resultat de l’evolució dels mots del llatí vulgar.
Tanmateix, han arribat fins a nosaltres mots, locucions i aforismes en la seva forma llatina
original. Els mots solts els hem assimilat tant que ni tan sols els posem cap marca
tipogràfica quan els escrivim, i fins i tot els accentuem si convé (ídem, júnior, lavabo,
maremàgnum, lapsus, etc.). Però continuem usant expressions, locucions i aforismes on es
nota molt més el seu origen clàssic:

a) Inventeu contextos d’ús per als següents llatinismes que apareixen a Vida privada:

pater familias (39), dies irae (59), mea culpa (91), statu quo (178), imberbis juvenis
(317), generosus puer (321), Ratio studiorum (322)

b) Intenteu explicar el significat de les locucions i els aforismes que esmentem a
continuació:

LOCUCIONS: a priori, a priori, ad hoc, ad libitum, post meridiem, curriculum
vitae, grosso modo, honoris causa, in situ, in vitro, ipso facto, motu propio, numerus
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clausus, pro indiviso, sine qua non, sui generis, ut supra, vox populi.

AFORISMES: alea jacta est; errare humanum est; in medio stat virtus; mens sana
in corpore sano; sic transit gloria mundi; veni, vidi, vici.

c) En un moment determinat de Vida privada apareix el nom científic d’un marisc:
Pagurus bernardus. Com sabeu, els noms científics dels animals i de les plantes
s’expressen en llatí. Amb l’assessorament adient, feu una llista de noms científics
dels animals i les plantes més habituals de la vostra comarca.

3. UNA LLENGUA D’UNA GRAN FORÇA EXPRESSIVA

3.1. Domini de la frase

1. El domini de la frase el demostra Sagarra presentant-nos amb gran mestria oracions
llargues i complexes, que en cap moment perden la seva frescor. Valgui d’exemple la
següent:

La propaganda a favor del divorci i dels drets de la dona, el considerar els mèrits
personals amb un control que no era precisament el confessionari, la relativament
apaivagada vociferació dels eclesiàstics, la propaganda nudista i bolxevic que es
feia impunement a tot arreu, la dissolució dels jesuïtes i el no considerar l’adulteri
com una gran desgràcia, si concentrà en nuclis determinats uns duríssims tumors de
reacció de protesta, a la gent corrent i normal, que era la gent de conviccions tèbies
i de la doctrina de l’anar tirant, els proporcionà un pulmó més dilatat per respirar el
que es presentés i una retina més tolerant que els decantava a la fresca teoria del no
mirar prim. (pàg. 216)

a) Digueu quin és el verb principal de l’oració anterior.

b) Escriviu a continuació els diversos components del llarg subjecte de l’oració:

− ............................................................................................
− ............................................................................................
− ............................................................................................
− ............................................................................................
− ............................................................................................

c) Escriviu-ne el complement directe i digueu quins elements el formen.

d) Quina funció sintàctica fa a la gent corrent i normal? Quina relació té amb l’oració
de relatiu que ve a continuació?

2. Amb el domini de la sintaxi, Sagarra aconsegueix efectes d’una gran força descriptiva.
Analitzeu el fragment següent:

Dorotea va fer un ronc gutural, molt feble, que no tenia d’alarmar ningú, perquè, en
una casa com aquella, els ais procedien de causes gens perilloses, i no se’n feia cas.
El ganivet li entrà al cor, i l’hemorràgia es produí en forma de brollador. (pàg. 136)
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3.2. Adjectivació i imatges suggeridores

Una de les virtuts més habituals dels escriptors que dominen l’idioma és la seva capacitat
de matisar amb precisió, cosa que s’aconsegueix habitualment amb l’ús encertat de
l’adjectivació i de figures retòriques com el símil i la metàfora. Sagarra no només fa un ús
generós d’aquests recursos, sinó que, a més a més, hi aboca una gran creativitat. D’aquesta
manera hi imprimeix una gran força i una empremta molt personal, tant quan descriu un
personatge o un ambient, com quan presenta una situació.

1. Dins de Vida privada, hi ha un interès especial a qualificar convenientment, sobretot en
l’aspecte moral, els personatges. Fixeu-vos en aquest breu retrat de Frederic:

Frederic era gris, trist, sense contrast a la pell ni a l’ànima; era un veritable os que
no hi havia per on rosegar-lo. (pàg. 249)

I ara fixeu-vos en el que unes línies més avall fa de Maria, l’esposa de Frederic:

La seva dona tenia molts dels seus defectes però rebaixats de to, en sordina, que
diguéssim: era apagada, nyeu-nyeu, ploramiques, borrosa, àcida, d’una acidesa
diluïda amb molta aigua. (pàg. 249)

a) En el darrer cas no hi ha característiques físiques, però sí que podeu reconèixer
mínimament les psicològiques (de caràcter) i les socials (de relació amb els altres).
Feu-ho.

b) Identifiqueu en els dos textos els diferents adjectius i digueu quins insisteixen en un
mateix aspecte de les característiques de cada personatge.

c) Identifiqueu els casos de llenguatge figurat.

d) Digueu quina és la imatge que Sagarra ens vol transmetre d’aquests esposos.
Compareu el que ens diu de cada un.

e) Recolliu els adjectius (i sintagmes adjectius en general) aplicats al caràcter i a la
conducta ètica de cada un dels personatges principals de la novel·la. Després,
escriviu breument quin era el sentiment (antipatia, compassió, etc.) de Sagarra per
cada un d’ells.

2. Tot i que la immensa majoria de vegades els adjectius (i també les comparacions i les
metàfores) estan aplicats a la descripció o a l’actuació dels personatges, també trobem
adjectivació suggeridora aplicada a la descripció de llocs o ambients:

Aquella cambra de bany, petita, encongida, amb el joc de gomes vermelles que
penjaven de les parets i amb les corbes inexpressives dels aparells sanitaris, tenia un
no sé què de criminal i de pornogràfic alhora. (pàg. 29)

a) Digueu quins són els adjectius que donen més força a la descripció anterior i quina
imatge visual aconsegueix Sagarra en conjunt.

b) Busqueu dos o tres exemples de descripcions d’ambients i analitzeu l’adequació del
llenguatge usat a la sensació que Sagarra ens vol transmetre. (Recordeu el que heu
vist a l’apartat V.2.2. «Les varietats funcionals dels textos».)
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3. Fixeu-vos bé el els sintagmes adjectius de les expressions següents:

− seda d’un coloret de pit de tórtora (pàg.22)

− mitjons acusadors (pàg. 29)

− paternalisme ofensiu (pàg. 32)

− somriure àcid (pàg. 25)

− estossegades de terratrèmol (pàg.60)

− una mirada seca i tímida de queixa, de llàstima, fins de comprensió (pàg. 65)

− tuf d’ala de gallina, de «caliquenyo» i de pot de les escombraries (pàg. 86)

− unes nits vaporoses, plenes d’estrelles filants i perfumades de vainilla (pàg. 93)

− una francesa de Toulon lletja, viciosa i literària (pàg. 94)

− pompa barroca i insultant (pàg. 94)

− la Marquesa, fosca i solitària [...] contrastava amb les entretingudes crema
pàl·lid, verd de llegum o blau de turquesa (pàg. 118)

− una ombrel·la estrident i anacrònica (pàg. 118)

− rialla de Rigoletto (pàg. 125)

− el va tractar de grotesc, de ridícul i d’ase (pàg. 118)

− pijama de color de vi d’Alella (pàg. 147)

− es martingales absurdes, ràncies, meravelloses i constipades que es guarden a les
vitrines (pàg. 149)

− calor colonial i greixosa (pàg. 150)

− un bar amb sodes lleugeres, picants i policolors (pàg. 151)

− genives de pell de cirera (pàg. 154)

− delicada amargor de pinyol de fruita (pàg. 154)

− nois simpàtics, colrats i una mica acròbates (pàg. 174)

− pensaments negres i verdosos, de la verdor de les ortigues sepulcrals (pàg. 187)

− rostre graciós, de pillet, una mica femení (pàg. 188)

− veus rupestres i desafinades (pàg. 198-199)

− moral refractària (pàg. 215)

− els calaveres brillants i els artistes desabusats (pàg. 215)

− va ésser admirat, tolerat i apreciat (pàg. 215)

− societat més fisiològica, més esportiva i més desabusada, i sobretot menys
conservadora moralment i econòmicament (pàg. 216)

− vegetació grassa, espinosa i eròtica  que rodeja el Pont del Diable (pàg. 217)

− xup-xup eclèctic d’admiradors (pàg. 220)

− Ric, fresc, gras i rialler (pàg. 221)

− tendresa cloròtica (pàg. 258)

− magre, trencat de pell i més aviat repulsiu (pàg. 285)

− atmosfera confusionària, absent i morta (pàg. 296)
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− herbes àcides i destenyides (pàg. 314)

− cara vulgar, esgrogueïda i encofurnada (pàg. 314)

− els pòmuls ocres dels policies (pàg. 315)

− un noi tendre, afectiu, amb una vanitat i una innocència aclaparadores (pàg. 322)

− una figura escarafallosa i suficient (pàg. 331-332)
a) Subratlleu tots els sintagmes que fan de complement del nom. Useu colors diferents

segons si aquesta funció és realitzada per:

− un adjectiu

− un sintagma preposicional

− altres elements

b) Classifiqueu en el quadre següent els adjectius (o sintagmes equivalents) que acabem
d’explicitar. En cas de dubte, busqueu el fragment dins del text novel·lístic:

Referència a personatges

característica física característica moral o psíquica

Referència a ambients i
situacions

c) Estossegades de terratrèmol és una clara exageració que obté uns resultats molt
expressius. Trobeu altres casos d’exageració.

d) Observeu quins elements qualificatius comporten una comparació implícita o
explícita.

4. Analitzant l’adjectivació ja heu pogut veure que moltes vegades Sagarra, a l’hora de
qualificar o matisar una realitat, ho fa amb un adjectiu sorprenent o amb una imatge que va
més enllà d’allò previsible. Les imatges, d’una gran força descriptiva, les trobem en una
pàgina sí i en una altra també.

Els fragments que reproduïm a continuació són alguns dels que Joan Solà, en el primer
lliurament de l’article reproduït més amunt, anomena «nombrosos passatges en què el
nostre autor dibuixa un caràcter o descriu una situació amb quatre pinzellades mestres,
insuperables, valent-se de la seva traça en l’ús figurat de la llengua i en les comparances»:

− s’abocava a la feina de provar sort, d’aquella manera fofa i voraç emprada per
les sangoneres quan es tracta de xuclar sang d’una pell estomacada (pàg. 20)

− va fer un so grotesc inarticulat, una mena de cosa com el plorar d’un gos (pàg.
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25)

− una esponja flotant com una estranya en remull (pàg. 29)

− acceptant la gara-gara, els pollastres o les amanides d’un berenar de mitja tarda,
com la moixaina d’un gos que està obligat a fer-la (pàg. 32)

− una de les formes més bovines i acaramel·lades d’ésser reaccionari (pàg. 37)

− no podent remenar diners es va veure com un gat que li lliguen una llauna a la
cua (pàg. 40)

− un llaç de vellut blau cel, ajustat com un collar de gos (pàg. 42)

− cervell ensabonat d’una bromera quixotesca (pàg. 84)

− distret amb l’espectacle d’un cos que hauria fet un mal paper en un camp de
nudistes (pàg. 96)

− d’aquell verd gris impenetrable, com el de l’espatlla llepissosa dels rèmols (pàg.
115)

− i el cabell, mig or, mig cendra, té alguna cosa de temporal i de molsa de roca
(pàg.115)

− El cop de pestanyes de la Marquesa era implacable, igual que una màquina de
tallar cabells (pàg. 118)

− La mirada morta li agafà una vida especial, com si uns vespa li piqués la nina de
l’ull  (pàg. 124)

− xisclà com un garrí que l’estiren per la cua (pàg. 137)

− ensenyava tot el que podia amb una agressivitat de satiressa (pàg. 151)

− parlaven baixet com si passessin el rosari (pàg. 154)

− un posat despert i una boca de xacal (pàg. 158)

− Aquella criatura [...] que es revinclava com un déntol fora d’aigua (pàg. 161-162)

− vivia a Barcelona com un Robinson a l’illa deserta (pàg. 164)

− tenia una cama estirada damunt d’una cadireta baixa, exactament igual que Felip
II  a l’Escorial (pàg. 175)

− un home primet, pell i vestit de color de suc de pipa (pàg. 175)

− un somriure fresc, obert, de criatura que ha fet una malesa i es defensa amb la
simpatia dels llavis perquè no el renyin (pàg.188)

− s’hi ofegava de calor i es tornava vermella com una fúcsia (pàg. 197)

− tenia dos pits petitets i verdosos com dos ametllons (pàg. 197)

− arribessin a la fúria de dos tartaners biliosos amb la llengua saturada d’allioli
(pàg. 204)

− les últimes reserves d’energia que li quedaven el convertiren en un eriçó (pàg.
205)

− només tenia esperança en els llamps del Sinaí (pàg. 205)

− va fugir a menjar el pa de l’exili amb els altres aristòcrates (pàg. 209)

− tenia tots uns aires de col bullida i de covardia domèstica (pàg. 212)

− acompanyada d’un grill romàntic i viciós, que li cantava cançons sobre el
pergamí torrat del seu ventre (pàg. 217)

− una ambició dura , lluent i vermella com una cirera de cor de colom (pàg. 217)
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− posseïa un cabell roig caoba i uns ulls com dos grans de raïm glaçats (pàg. 257)

− tenia els budells esmaltats de whisky i els pulmons de «lucky-strike» (pàg. 259)

− xerrava com un repicatalons i li lluïa a les dents la saliva de la suficiència (pàg.
259)

− s’aguantava el cor com si hi tingués una oreneta viva (pàg. 265)

− amb aquella tendresa destarotada d’un bastaix acostumat a dur sacs a l’esquena
que es troba amb una criatura acabada de néixer entre els dits (pàg. 277)

− va descloure una mica les dents, i per l’escletxa oberta entre els dos rengles de
neu esmaltada (pàg. 277-278)

− Els principis del seu avi resultaven tan anacrònics i tan insultants com un xicot
que es presentés a prendre el sol en una platja vestit de dimoni dels pastorets.
(pàg. 286)

− creia que un renard peludíssim, flexible i maquiavèl·lic, o un brillant sense tara,
eren dues coses molt més intenses que el cant cinquè de la Divina Comèdia (pàg.
288)

− amb els anys, s’havia tornat una dona de moral esfilagarsada, com una lligacama
vella (pàg. 298)

− va plantar unes quantes fúcsies, uns quants geranis vermells i unes quantes
violetes, en el jardinet espiritual, sense aigua ni llum i sense gota d’esperança, de
l’escèptic Bobby (pàg. 299)

− es mengen les preocupacions com si fossin un cove de cireres (pàg. 317)

− El seu avi, mort, era una figura de cera, un ninot repulsiu (pàg. 321)

− es quedà amb la mà morta, inexpressiva, incongruent, penjant enmig de l’aire de
l’habitació com l’ala d’un ocell ferit (pàg. 334)

a) Trieu una dotzena d’imatges que us agradin per sobre de les altres i digueu per què.
En què penseu que es basa la seva força expressiva?

b) Destrieu aquelles expressions on la comparació és explícita de les que utilitzen el
sentit figurat dels mots:

Comparació explícita Ús figurat de la llengua

c) Classifiqueu les imatges que hem explicitat abans en un quadre com el que hem
utilitzat ja per a classificar els sintagmes adjectius, segons si es refereixen a una
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característica física o psíquica dels personatges, o a ambients i situacions.

d) Formeu petits grups; repartiu-vos equitativament les imatges anteriors referides a
personatges i busqueu en la novel·la a quin personatge o personatges concrets estan
assignades.

3.3. Energia i eficàcia del text

Amb els recursos esmentats (i amb altres) Sagarra produeix uns textos d’una gran eficàcia,
ja que aconsegueix transmetre allò que vol amb gran energia i força expressiva. Observeu,
com a exemple, els textos que us proposem a continuació i digueu en quins elements es
fonamenta aquesta força expressiva.

1. Què extraieu de la frescor juvenil de la filla del masover i de l’actitud de Frederic en
l’escena següent? Què podem entreveure més enllà de la informació concentrada en unes
escasses paraules?

Frederic, mentre ella li descordava les polaines, engegava els seus ulls, com dos
perdiguers medievals, en el pou de l’escot de la noia, dintre del qual sospiraven,
amb una certa rebel·lia, les fresques llimones dels seus pits. (pàg. 245)

2. Llegiu el fragment de la pàgina 50 (“capítol” 3), des de La parella que havia quedat
sola en el provador... fins a ... injectant-los una aguda expressió d’espectres, i observeu la
manera mestra com Sagarra ens fotografia les faccions de les cares del matrimoni Mates,
que reflecteixen el desig i la febre interior.

3. Un cop us hagueu imaginat l’expressió deformada de Conxa, compareu-la amb la imatge
que es desprèn d’aquests altres fragments:

Aquella dona era tan meravellosament ben feta, tenia una qualitat de pell i
d’expressió tan de l’altre món [...] avergonyien l’amant decebut. (pàg. 236)

Conxa Pujol havia estat una criatura morena, magnífica [...] tota una sensualitat
madrepòrica i coral·lina. (pàg. 93)

Conxa, un cop casada [...] que altres enyores casades la prenguessin per beneita.
(pàg. 94-95)

4. L’exageració, que ja hem pogut veure en algun d’aquests fragments anteriors, té una
clara presència en alguns passatges amb clares intencions satíriques. Justifiqueu-ho després
de llegir:

− La sublim descripció de la inauguració de l’Exposició Universal i de l’Estadi de
Montjuïc (pàg. 192-194).

− El fragment El bacarà de Rosa Trènor va guarir [...] com a conseqüència
d’aquells films. (pàg. 291)

5. Formeu petits grups i escriviu un text que argumenti la força expressiva de la prosa de
Sagarra.



107

BIBLIOGRAFIA

«Josep Maria de Sagarra, 100 anys». Articles diversos. Butlletí del col·legi oficial de
doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya. [Barcelona]
(octubre, 1994), núm. 90.

«Memòria de Josep Maria de Sagarra». Articles diversos. L’Avenç [Barcelona] (abril
1988), núm. 114.

«Modernisme i Noucentisme» Articles diversos. L’Avenç [Barcelona] (març 1980), núm.
25.

«Salvat - Sagarra». Articles diversos. Butlletí de mestres. [Barcelona] (març-maig 1994),
núm. 237-238.

AADD. Josep M. de Sagarra en els seus millors escrits. Barcelona: Arimany, 1986. (Els
dies i els homes; 13)

AADD. Història de Catalunya. De la Revolució de setembre a la fi de la Guerra civil.
1868-1939. Barcelona: Edicions 62, 1987.

AADD. Història de la Literatura Catalana. 3 v. Barcelona: Edicions 62 & Orbis, 1984.

AADD. Història gràfica de la Catalunya contemporània.1917-1931. Barcelona: Edicions
62, 1976.

AADD. Barcelona en la literatura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1985. (Quadern
Central núm. 20)

ALCOCER, M. [et al.] Ramblejar. Barcelona: Tibidabo Edicions, 1992.

CAMPILLO , M. «La literatura i les institucions literàries. La novel·la». A: Història de la
cultura catalana, vol. IX  República, autogovern i guerra 1931-1939. Barcelona:
Edicions 62, 1998.

CASTELLANOS, J. «Narrativa catalana i erotisme, 1862-1936». A: L’Avenç [Barcelona]
(febrer 1989), núm. 123.

CLARAMUNT , M.A.; VEGA, C. Els fruits saborosos. Josep Carner Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 1997. (El gust per la lectura)

FUSTER, J. Literatura Catalana Contemporània. Barcelona: Curial, 1982.

GADEA, F. «Vida privada». A: Lectures de COU 1996-1997. Barcelona: la Magrana, 1996.
(L’esparver llegir; 76)

GUANSÉ, D. Abans d’ara. Retrats literaris. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses
Ramon Berenguer IV i l’Ajuntament de Tarragona, 1994.

GUANSÉ, D. De Maragall a l’exili. Assaigs de crítica literària. Tarragona: Institut



108

d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i l’Ajuntament de Tarragona, 1994.

GUSTÀ, M. «Notes sobre Vida privada». Els Marges [Barcelona] (1981), núm. 22 / 23.

JUTGLAR, A. Història crítica de la burgesia a Catalunya. Barcelona: Dopesa, 1972.

MARESMA, A. «El meu pare es defensa sol» (entrevista a Joan de Sagarra). El Temps.
[València] (7 de març de 1994), núm. 507.

MOLAS, J. Lectures crítiques. Barcelona: Edicions 62, 1975. (Llibres a l’abast; 121)

PERMANYER, L. Sagarra vist pels seus íntims. Barcelona: Edhasa, 1982.

PERMANYER, L. Establiments i negocis que han fet història. Barcelona: La campana, 1990.

PLA , J. Homenots. Quarta sèrie.  Barcelona: Destino, 1975. (Obra Completa, volum 29)

PLA , J. Retrats de passaport. Barcelona: Destino, 1970. (Obra Completa, volum 17)

RIBA , C. Llengua i literatura, a cura de Joaquim Molas. Barcelona: Edicions 62, 1977.
(Antologia Catalana; 6)

RIQUER, M. DE; COMAS, A.;  MOLAS, J. Història de la literatura catalana (11 v.).
Barcelona: Ariel, 1984.

ROSSICH, A. «El llenguatge eròtic, un llenguatge efímer». A: L’Avenç [Barcelona](febrer
1989), núm. 123.

SAGARRA, J. M. Memòries I. Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”, 1981. (MOLC; 58)

SAGARRA, J. M. Memòries II. Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”, 1981. (MOLC; 59)

SAGARRA, J. M. Obra Completa. Poesia. Barcelona: Selecta, 1962.

SAGARRA, J. M. Obra Completa. Prosa. Barcelona: Selecta, 1962.

SAGARRA, J. M. Poemes satírics (recull i comentaris de Lluís Permanyer). Barcelona: La
Campana, 1989.

SAGARRA, J. M. Vida privada. Barcelona: Columna Proa Jove, 1997.

SAGARRA, J. M. Vida privada. Barcelona: Proa, 1993. (A tot vent; 201)

SAGARRA, J. M. Vida privada. Barcelona: Aymà, 1977.

SERRA, M. «Sagarra volia passar a la història com a poeta» (entrevista a Lluís Permanyer).
El Temps. [València] (10 d’octubre de 1994), núm. 538.

SERRAHIMA, M. «Vida privada de Josep M. de Sagarra», A: Guia de literatura catalana
contemporània, a cura de Jordi Castellanos. Barcelona: Edicions 62, 1973.



109

SOLÀ, J. «J.M. de Sagarra i la llengua». Avui , suplement «Cultura» [Barcelona] (8, 15 i 22
octubre1998).

SOLDEVILA , C. L’abrandament. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935. (Quaderns Literaris;
71)

VICENS, J.; LLORENS, M. Industrials i polítics (segle XIX). Barcelona: Vicens Vives, 1991.

YATES, A. Una generació sense novel·la? Barcelona: Edicions 62, 1981. (Llibres a l’abast;
122)





ANNEXOS





113

Annex 1
LLIBRERIA CATALÒNIA

____________

Josep M. de Segarra parla del “Naixement d’una novel·la”

Davant d’un públic molt nombrós en el qual abundaven una distingida representació de
l’element femení, Josep M. de Segarra, al salonet de la Llibreria Catalònia, ha descabdellat
la seva anunciada conferència a propòsit de la publicació de “Vida privada”.

Després d’unes consideracions preliminars pintoresques, ha passat al capítol de les
confidències. Ha dit, entre altres coses a propòsit de la seva novel·la, que havia tingut de
primer l’ambició de fer una crònica de la seva època; una crònica que abastés un segle, que
expliqués la Barcelona d’abans la guerra, durant la guerra i després de la guerra. Espantat,
però, per la vastedat de l’ambició —una ambició que molt pocs homes han vist reeixir—,
decidí de primer fer un assaig. Aquest assaig hauria de tenir poques proporcions. Però
sense adonar-se’n el tema li va créixer entre les mans i així van sortir en dos mesos de
treballar sense descans, va escriure les vuit-centes quartilles que avui fan els dos volums de
“Vida privada”.

Diu també que “Vida privada” no és ben bé una novel·la; una novel·la almenys segons
el patró de les novel·les franceses de final de segle, amb un personatge central i una acció
amb plantejament, amb nus i amb desenllaç. Diu que és més aviat una acció que creix i que
es desenrotlla d’una manera biològica. Que és una mena de reportatge de les coses que ha
vist en la societat barcelonina, amb personatges que ha pogut observar gràcies a la seva
particular situació dintre aquesta societat i que són fins avui inexplorats per la nostra
literatura.

A desgrat d’això la seva novel·la no és una novel·la de clan, com algú ha dit i com fins
s’ha insinuat en la premsa. Els personatges, si poden recordar tal o tal personatge, no volen
retratar ningú. Quant als fets també són imaginats, completament imaginats. Però
l’observació de la realitat, la versemblança que cal que tingui podran fer-los semblar reals,
assemblar-los a coses realment esdevingudes.

Aquest reportatge de fets imaginaris es detura, però, en certs moments en els quals la
introspecció psicològica pren més importància. “Vida privada” és, doncs, així —diu
l’autor— una mena de gènere híbrid de novel·la i reportatge.

Quant a la matèria del contingut diu que el mateix títol ja l’explica: que tracta
d’aquestes coses que hom no diu des de la trona, ni des del teatre, ni davant d’un concurs
molt nombrós de persones, però que, en canvi, són tema de converses al voltant d’una taula
de cafè o d’una tertúlia entre senyores.

Josep Maria de Sagarra diu moltes altres coses pintoresques o assenyades a propòsit del
seu estil, de la seva vocació de poeta, de dramaturg i de novel·lista. I acaba afirmant, d’una
manera emocionant i emocionada, que una de les coses per les quals més li agradaria tenir
èxit és per a servir d’estímul a literats joves que han de fer la glòria de la Catalunya de
demà.

Josep Maria de Segarra ha estat molt aplaudit, molt felicitat, i nombrosos admiradors i
admiradores han sol·licitat la seva signatura pels exemplars adquirits de «Vida privada».

La Publicitat, 23 d’octubre de 1932 (pàg. 3)
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Annex 2

Article «Olor de novel·la» publicat el 5 de maig de 1932 i recollit en l’aplec L’aperitiu
(Sagarra J.M. Obres Completes, volum prosa, pàg. 544)

OLOR DE NOVEL·LA

[...] En la meva primera joventut vaig fer lamentables intents alguns d’ells publicat de
novel·la; però allò reconec que no era res necessari ni res sincer; no passava d’un exercici
sense cap valor, perquè jo encara no sentia l’olor de novel·la que ara començo a sentir quan
em deturo a contemplar les ànimes de les persones que he conegut i l’aire i la pedra de la
ciutat que m’ha vist néixer. [...]

Aquesta olor m’ha portat a ensorrar-me dintre una lectura constant i detinguda de
novel·les, no pas precisament per passar l’estona i esperar el moment d’adormir-me, sinó
per mantenir aquesta olor, per complicar-la, per donar-li intensitat i per veure si és possible
que jo també escrigui novel·les. I ara no com a exercici literari, sinó com a vocació
determinant.

Fa anys i aleshores jo no sentia ni remotament aquesta olor de novel·la vaig ésser
jo el qui vaig provocar amb uns articles tota una discussió sobre la novel·la i sobre la
novel·la del nostre país. Aquesta provocació va tenir per a mi l’interès gran de despertar
plomes excel·lents que s’abocaren de bona fe sobre el tema. Com a conseqüència de tot
allò va venir el Premi Crexells i han vingut molts intents de novel·la. Tant, que si en un
moment ens trobàvem a Catalunya amb un excés de producció lírica i amb una manca
gairebé absoluta de prosistes, avui dia la preocupació dels nostres escriptors i dels nostres
crítics està quasi exclusivament encarada a la prosa, i som molt pocs els qui continuem
publicant llibres de versos.

Jo crec que la nostra història social i política de catalans i de barcelonins mereix una
novel·la autèntica; jo no sé qui farà aquesta novel·la; tenim ja algun intent de primera, i em
penso que entre tots hem de lluitar i cadascú aportar-hi el que pugui. Jo, per la meva part, i
fent ús d’aquell impudor de què parlava abans, puc dir que he començat a escriure alguna
cosa amb l’intent que sigui una novel·la. No sé si me’n sortiré; ni tampoc sé com me’n
sortiré, però no vull fer traïció ni vull repudiar aquesta olor de novel·la que sento
desprendre’s de tot, sense que en la facultat de sentir-la hagi intervingut res més que la
natural conseqüència dels anys que fa que m’arrossego pel món.

—————————
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Annex 3

Article «André Maurois» publicat el 20 d’octubre de 1933 i recollit en l’aplec L’aperitiu
(SAGARRA, J.M. Obres Completes, volum prosa, pàg. 606)

ANDRÉ MAUROIS

[...]

Però de Proust només n’hi ha un, i difícilment en tornarà a sortir un altre.

Al costat d’aquests grans creadors, com Proust, cada època té els seus escriptors
representatius, d’excel·lent qualitat, que generalment i tractant-se de la novel·la la forma
literària més completa i més adient amb el nostre temps es poden dividir en dues menes.
Uns que agafen de l’època tot el que tingui de més estrident, de més característic, tant en
l’epidermis com en el moll de l’os, i són els escriptors que juguen amb els colors aguts,
amb el bizarre. Vénen a ésser allò que en les exposicions canines són els gossos
provocatius i impossibles que tenen un gran èxit entre els espectadors i costen preus
fabulosos. Aquesta mena d’escriptors són una mica víctimes de l’ambient i d’haver de
forçar la màquina. I, encara que treballin amb elements de profunda qualitat humana i
d’una soferta matèria literària, generalment, aquesta mena d’escriptors són els que passen
més aviat de moda.

L’altra mena d’escriptors representatius d’una època, la formen aquells que treballen
sobre l’aparentment immutable matèria sentimental dels homes i les dones, sense orientar-
se massa amb l’ambient exterior, agafant del món i del paisatge allò que tenen de mat, de
menys brillant i estrident i de més invariable. Llur estil simple i net, sense tombarelles
excèntriques, s’adapta a aquesta visió podríem dir-ne modesta i limitada del món i dels
homes. Això no vol dir que aquests escriptors no siguin d’una gran ambició; de vegades
són àdhuc d’una desesperada ambició, i això no vol dir que amb una paleta de roses i
grisos i verds esfumats no donin, amb una precisió matemàtica, la suggestió d’un moment
acolorit a tota follia, ni que amb la seva aparent lentitud no marquin un ritme a tot gas.
Aquesta mena d’escriptors, quan arriben a una ponderada i justa expressió del que volen
dir, acostumen a tenir un gran èxit, acostumen a produir una sensació d’endreçament, de
netedat i de benestar. Són els preferits per una gran massa burgesa una mica sensible que
cerca en la lectura o bé el patètic, o bé l’humor, dosificats amb una finíssima correcció. [...]
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Annex 4

NOVEL·LA CATALANA
—————

Totes les literatures del segle XIX  que tenen cara i ulls han produït una quantitat de
novel·la fantàstica. Des que a la literatura se li ha donat un sentit realista —i això al món
no s’ha fet sinó després del romanticisme— la novel·la ha anat pujant, engrandint-se,
eixamplant-se i aprimant-se, i ficant-se per tot arreu. El segle XIX és el segle de les grans
novel·les; al costat de l’esforç enorme dels francesos, fins arribar a produir coses tan
perfectes com el cas de Flaubert, hi ha el monstruós i formidable monument de la novel·la
russa i les múltiples provatures i les grans troballes que s’han fet en els països de l’Europa
central.

De totes les formes que té l’art de la paraula, aquesta de la novel·la és la més assequible,
la més apassionant, la que s’adapta més a tots els paladars; és la forma democràtica per
excel·lència de l’art de la paraula. Ara, que tothom sap que perquè es produeixi un fort
moviment novel·lístic es necessita un estat social complex, madur i definible, i es necessita
sobretot un estat filològic també madur, flexible, sense entrebancs, un estat filològic en què
l’escriptor es trobi resoltes les dificultats primàries i secundàries, que pugui treballar amb
una llengua treballada.

Els casos de grans intuïdors, com el Rabelais o com el Cervantes —i aquí citem aquests
casos en un sentit purament filològic—, han de precedir de molts anys en una llengua
literària al veritable moviment novel·lístic.

En el segle XIX  totes les literatures que tenien història i tradició es trobaven en el
moment apte per tirar al dret en el camp de la novel·la. Tots els caires de la vida pública i
privada, totes les tempestes i depravacions del cor, totes les tombarelles de la voluntat i del
sentiment tingueren cabuda dintre la pista del circ màxim de l’escriptor. Es va provar tot i
es va dir tot el que a un hom se li podia acudir. Els novel·listes agafaren les societats
respectives, les classes altes i mitges i baixes i en tragueren el suc: uns, pobrement,
falsament; altres, tocant al viu i al moll de l’os, enquadrant i creant ambients i figures
immortals.

A França es va exprémer aquest segle XIX  de la burgesia i de la democràcia i del progrés
material, amb totes les complicacions polítiques i econòmiques, per fer-ne vi delicat de
fantasia: vi d’aquest gra de raïm vivent i tremolant que és el cor dels homes i de les dones.

Avui dia la novel·la, en aquests països una mica fadigats de cultura i literatura, va fent
el seu fet, va tirant endavant, i la producció novel·lística no minva. Però els temes dels
escriptors comencen a fugir del radi purament nacional; els novel·listes d’ara s’han dedicat
a olorar i observar en llurs ciutats o en llurs paisatges; ara una mena de vent d’exotisme,
iniciat abans de la guerra i cada dia més aguditzat, preocupa totes les literatures europees.
Naturalment que hi ha casos de reacció en un sentit contrari; però és curiós veure que a
França, per exemple, últimament han tingut grans èxits novel·les d’argument colonial, o, si
més no, inspirades per l’atracció del viatge, de l’exotisme i del canvi d’ambient.

I és que l’escriptor cerca l’originalitat, cerca la manera noble o comercial d’interessar o
d’apassionar el públic. Tothom està tip de les novel·les de l’adulteri o del buròcrata
complicat o infeliç, i per això el públic de tota mena es llança com un desesperat als braços
d’un exotisme sà i pur, com, per exemple, el de Maria Chapdelaine, o es llança als braços



117

d’un exotisme admirablement podrit com el de Paul Morand.

Quan hom mira aquest extraordinari monument novel·lístic europeu, fet entre el segle
passat i el segle que vivim, i s’adona de la pobresa, per no dir de l’absència absoluta de la
novel·la catalana, li agafa una gran tristesa i un desig que aquest buit lamentable de la
nostra literatura comenci a omplir-se una mica.

És evident que, fins ara, es pot dir que la novel·la catalana no tenia manera material de
poder viure. En primer lloc topava amb la dificultat filològica; en segon lloc la vida del
nostre poble no tenia potser una personalitat prou definida i prou complexa perquè es
produís el desitjat moviment novel·lístic. No és pas que des del començament de la nostra
renaixença literària deixessin de sortir plomes de bona voluntat, amb la sana intenció de
produir novel·la nostra; però no deixava d’ésser esforços mancats i temptatives inútils. El
català flexible, apte per dir totes les coses que cal dir en una novel·la, totjust comença a
apuntar, totjust ens el trobem encara tebi, encara esborronat i desorientat com una criatura
que acaba de néixer.

En el nostre poble restava viu i intacte el doll de poesia popular i la llengua de la gent
de la muntanya i la marina; per això es dóna un cas de poeta tan enorme, tan emparentat
amb el folk-lore i la poesia del poble, com fou mossèn Cinto; per això els assaigs de prosa
catalana més reeixits, els intents de novel·la més acceptable foren els que s’encararen amb
la vida rural i popular.

Avui dia la nostra llengua comença a ésser apta per dir meravelles, per arribar a totes les
possibilitats; la prosa d’En Josep Carner demostra això que estic dient. Encara hi ha grops,
encara hi ha dificultats per resoldre, però amb un cert instint, amb una certa bona voluntat i
amb una certa disciplina, jo estic convençut que avui dia el català pot presentar-se com una
llengua literària no diré perfecta, però que no farà cap mal paper al costat de les llengües
europees treballades des de cinc cents anys.

I avui també la nostra vida barcelonina ofereix una quantitat d’aspectes peculiars,
interessantíssims, ben nostres i ben definits, que donen molt camp a córrer a un observador
agut, a un creador d’històries i a un constructor de fantasies consistents.

No cal recórrer a la vida aventurera rural, ni al drama de suburbi, ni al pou de la misèria.
La grapa del novel·lista pot escorcollar les cases del passeig de Gràcia, els cafès, els
despatxos, la dreta i l’esquerra de la Rambla, la gent que retira d’hora i la gent que retira a
tres quarts de quinze. La virtut i la depravació, l’egoisme i la generositat de la nostra gent;
aquesta societat jove i rebregada al mateix temps, pastada pel nostre cel i la nostra llum,
que li donen una sèrie de característiques i que la fan complexament original, està cridant
la ploma del novel·lista a què vingui amb l’empenta que tot això es mereix i comenci a
clavar damunt de les pàgines d’un llibre tots aquests cors i totes aquestes ànimes, tots
aquests germans de llengua i de poble que ens trobem cada dia allà on sigui i que els diem
“Déu vos guard” i “Adéu-siau”.

Josep Maria de Sagarra
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