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Novel-la.
Josep M. de Sagarra..
Primera edició: Barcelona. 1932.
SegoDa edició: Barcelona, 1965.

Durant el primer t.erq d'a.questa centuria, l'lntel-lectualitat
catalana era perfectament conacferrs del desequilibri que exiat-ia

quan a quali tat, entre la poesaa i la novel-la. En els cerolas
literaria de la épocas 'havia alqat més d 'una. dia-cussió en torn

al tema; fins i totel fenomen arribá a ser una preooupació.
Mentre ja, al tombant del secle, la poesía podía pre,sentar mos-
tres de gran qualitat -Ve rdaguer, Maragall, Costa i Llohera, Al-
covar, etc.- que resistia lacomparació amb la d'altBes pa.iasos.
la llovel-la havia quedat endarrerida. Només Nareís Oller., a qui
stba anomenat pare de la moderna novel-la catalana, podia desta-
car-se lleugerament i aixó perque, si bé es cert que la sev~&
preocupació fou el naturalisme renovador de Zola, en canvi des-
dibuixa la seva obra amb romanticismes i preocupacions moralitza-
dores.
Pra.cticament tot el demés d'aquest tempa manté el tó de la litera-

tmra de la restauració; tot e-s costumisme, rura.lisme, provincialis-
me.

Es al voltant. dala anya trenta quan aCJ.uestf'enomes déndarreriment
tendeix a rectif'ica.r-.se; l' aparició de uLaura a la ciutat dªls
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Santa!t, de tiquel Llor i "Valan de Franceac Trabal, donen a la
nostre novel-listica un lleuger tint dteuropeiame. De no ser la
mort prema.tura de Haimond Caaellas -1)Les multituts", nEIs aosts
Ferestecs", que ens privas'un vigorós autor, hauria pogut esser
más amp1.i el pa.not-ama.que stinicia.va. Pero durant auesta trminta
anys ea, encar, la poesía la qui predomina; figures emlbnents la
reforcen -carner, Foix, Riba, Guerau. de Liost, Espriu,. Salvat"etc.
Entretant, novel-listes, arrivats de poc intentensortir delclos
loca.1ista sense aconseguir-ho del tot. Es perfeetament visible, ,
palpable, que la novel-la catalana fa, en aquesta anys, tota mena
d'esforgos per junyir-se al moviment europeu i ltéxit no l'acom-
panya.
L'aparició de ·"Vida.privada" -1932- es tot un aconteixement que
s'esdevé, pero, en un clima d*n~re B l'ambent del qual no pot
apreciar-se degudament. Es ara, al cap deIs anys, que la pers-
pectiva ena permet copear tota la importanoia. No es pot dir que
sigui un éxit; es una. novetat que fa ruboritzar molta gent i, no
ea exageració constatar que el llibre es passa~ de ma en ma com
de corrtraban i tolerat només :par que ve del "'descordatti dén

Sága.rra que ja té acostuma.ts ale lectors a la paraula gruixuda
i descarada; del poeta que ha estat capa.<;de descendi:t:al lexié
de la plebs adhuc per les coses considerades com a §agrades, com
es la Patria tI ••• per dir al tan de coca i de tortalll que encar
hi ha esgarrinxades a la pe1.1/ de la terra oatalana.
En aquest pais, Sagarra es Wl precursor en la novel-listica i,
com a tal, no pot esperar una crítica serena; en to.rn a la apari-
ció del llibre tot es confusi6. Només una. minoría dtavan<;ats, fets
a la literatura forana. l'a.ccepta. Les acusacions de xa.ronisme,
"coses d 'en Sagarra1t li cauen sovint de la part intel-lactual,
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qu.e no veuen en l'obra, més que vulgaritat mal guat i manca de
distinció, preocupacions que dominen precisament la major 'part
del panorama literari de Catalunya.
"Vida privada" alga la novel-la catalana lit l'altura de la millor
europea del seu temps. Llegida avui couáerva una modernitat i a.c-

~tualitat e-sbalaidorea.. Res ha envellit deaprea de l'enorme Jlxb

evolució d1a.quests quaranta anys.

Llobra tracta de la descomposició dfuna familia de l"aristocracia
catalana, ela Lloberola, situant ltacció ala Última anya de la

Dictadura de Primo de Ribera, i el primer de la segona. República.
Sagarra capta, amb lasave. d-ialéctica habitual, l'oposició entre
1•arist ccracaa decadent i la burges!a puixant,~ destacada pe -e3..

térbol ambent de XB5XX lea lluitea sociala del proletariat catala
que liserveix de fons. Ele personatges, :fina els más secundaria,
tenen una. vigoría e-nvejablej sobretot els protagonisyest Frederic
de Lloberola i la. seva a.mantRosa Trenor, que representen les dues

claases,. amb elseeus vicia i eostums. Pero ma1grat tenir en comp-
te la cru.desa i lea situavions escabroses dele pers:onatges dege~

nerats que hi d-esfi.lea, Sagarra té el boa gust de no caure mai ~~

la por:nogra 'a. Es un quadre despietat, sanse conceesions, pero
al ma'teix temps just .1 exemplar, que cara ct eri iza l' aut or; una obra

de gran categoría. literaria, que aecsta a las europeas. les nos-
tres lletras, titl1adas eovint de maulería i d'exoessivament 08.S0-

l~nes,pairalistes.
Amb les eeve.s obr-ea t lti!l i salobretl "Pau1ina Buxe.rau", Ele ocalls
amics" -de gran bellesa poétlea-, els reeulls d'fartlcles periodis-

tica "Ca.f&, copa i puro" i .tL'Aperit.iutt, les tradu.ccions de Moliere
Pirandello i Shakespeare, pero sobretot amb les' "Memories" i "Vi-
da privada, tan coa hem dit de Sa.garra un precuseor de la moderna
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prO$a catalana que ha influenciat una generaci6.
Per aixo hem afirmat que l"a,pstrioió del'obra eapq.al del. autor
denVida P~iva.dalt,.cónstittÚa un gran a.conteixement, un verltable
llindar que fa época.en la nostra. literatura.


