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El cinquantenari de la desaparició de Josep Maria de Sagarra exigia una comme-
moració d’un dels més grans escriptors catalans del segle xx, que havia estat 
president de la Secció Filològica de l’Institut, i també, per torn, president de 
l’acadèmia nacional, en uns moments difícils.

La riquesa i la complexitat de la seva obra i el seu abast no solament ciu-
tadà, sinó molt particularment popular, durant una època hostil a la nostra llen-
gua i la nostra cultura demanaven un homenatge i una valoració crítica de la seva 
aportació i del seu llegat.

És per això que l’Institut convocà una jornada dedicada al seu estudi, 
havent d’antuvi consultat el parer i demanat consell al seu fill, Joan de Sagarra. 
Igualment, demanà al professor Narcís Garolera, editor filològic de l’obra de 
Sa garra, que coordinés la jornada. Hi participaren el president de la Secció Filo-
lògica de l’Institut, Isidor Marí; l’escriptor i periodista Lluís Permanyer, coneixedor 
íntim de la seva obra; el periodista i professor de comunicació a la Universitat 
Pompeu Fabra, i membre de l’Institut, Josep Maria Casasús; el professor de la 
Universitat de Lleida Jordi Malé; l’historiador del teatre i professor de la Universi-
tat Pompeu Fabra Miquel M. Gibert; la crítica literària Carme Arnau; el pro fessor 
de la Universitat Pompeu Fabra Carles Singla, i el professor de la Universitat de 
Barcelona Anton M. Espadaler. Entre tots, així com en les taules rodones en què 
ampliàrem la participació, sorgí una visió prou completa de la crucial aportació 
de Sagarra a la vida cultural i cívica dels anys de la seva particular preeminèn-
cia, i fins i tot hegemonia, dins la vida cultural del país.

Es féu palès durant tota la jornada —els fruits de la qual posem ara al 
vostre abast— que havia arribat l’hora d’avaluar l’obra de Sagarra, amb serenor, 
objectivitat i amb esperit de fraternitat que hauria de regnar sempre en la comu-
nitat intel·lectual, literària i artística catalana. Els treballs que apleguem ací do-
nen una bona mesura de quin fou, de debò, l’immens abast de l’obra sagarriana, 
i quin és el seu pes decisiu en la història contemporània de les nostres lletres i la 
nostra vida civil.
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