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núvol, inspirada en Incerta glòria.
“L’obra és fèrtil i porta a un altre
lloc. Sales és vigent perquè passen
coses com aquestes”, comenta quan
se li demana per dues de les trans-
formacions de la novel·la més espe-
rades: la cinematogràfica, en què ac-
tualment treballa Agustí Villaron-
ga, i la teatral, que dirigirà Àlex Ri-
gola. Els dos projectes tiren
endavant, però de moment no se’n
poden avançar detalls.

Els escriptors llegeixen Sales
“Tot i els condicionants polítics i so-
cials del seu moment, trobo que Jo-
an Sales escriu amb una llibertat to-
tal, que quan publica Incerta glòria
és molt rara a la literatura en català,
fins i tot incòmoda –explica Jordi
Puntí, escriptor i periodista, que va
llegir el llibre per última vegada fa
uns sis o set anys–. Aquesta llibertat
creativa li dóna la sintonia amb la
tradició narrativa europea de caràc-
ter psicològic, sobretot la francesa
i la russa, i es tradueix en unes op-
cions estilístiques i sobretot lèxi-
ques agosarades, que busquen am-

La gran exigència de Joan
Sales (1912-1983) va fer
que només publiqués un
llibre de poemes, Viatge
d’un moribund (1952), la

correspondènciaambMàriusTorres
(1976)ilanovel·laIncertaglòria,work
in progress que s’estén des de la dè-
cada dels 50 fins al mateix any de la
sevamort.Elcentenaridelseunaixe-
menthamotivattaulesrodones,con-
ferències, lectures dramatitzades i
recitals.Acabadeveurelallumunas-
saigdedicatalestasqueseditorialsde
l’escriptor al capdavant de Club Edi-
tor: Joan Sales, la ploma contra el si-
lenci, de Marta Pasqual. D’aquí mig
any apareixerà una biografia d’unes
500 pàgines signada per la historia-
dora Montserrat Casals, i el 2014 es
publicarà la novel·la inèdita de l’es-
criptor, Uns guants de pell de Rússia.

“Els centenaris serveixen per fo-
calitzar l’interès en un personatge.
El treball de l’obra ve d’abans i con-
tinuarà després –diu Maria Bohigas,
néta de Sales i actual responsable de
Club Editor–. L’edició de l’epistola-
ri entre Rodoreda i Sales l’any 2008
va obrir força públic. Una part dels
lectors s’hi acostaven sense haver-
se plantejat mai com es fa la litera-
tura. El Sales editor no deixa de ser
l’escriptor: es reescrivia a ell ma-
teix, però també als altres”.

Bohigas ultima, juntament amb
Casals, l’edició d’una biografia que
ha creat una expectació important.
“La lectura que la Montserrat ha fet
de Sales és dinàmica: es fixa en la be-
llesa d’una obra, en l’empenta, en
l’estímul i en el dubte que provoca
llegir-la. Es pregunta en quin punt

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Dilluns 19 de novembre farà exactament cent anys del
naixement de Joan Sales. L’escriptor continuarà sent motiu
d’actualitat durant els pròxims mesos i anys a partir d’una
biografia, una novel·la inèdita i les adaptacions al cinema i al
teatre d’‘Incerta glòria’. El llegat de Sales continua creixent

estem, com respondre-hi i quins
són els aspectes vigents del seu dis-
curs. Mostra també aquells corrents
subterranis que travessen una vida,
i que van més enllà de la divisió en-
tre guerra, exili i retorn”.

A Uns guants de pell de Rússia, la
novel·la inèdita, el lector es trobarà
amb un “allunyament molt deliberat
del marc d’Incerta glòria”, matisa
Bohigas. “És la història d’un home
–que alhora és el narrador– que fa les
Amèriques. Viu a la República Domi-
nicana entre el 1933 i el 1945, i llavors
torna a Catalunya”. Instal·lat a Bar-
celona, el personatge aprofundeix en
el món cultural de l’època: “Les tri-
fulgues editorials hi tenen protago-
nisme, i n’hi ha de molt còmiques”.
Bohigas explica que la novel·la és in-
acabada en un sentit que no té res a
veure amb el fet que el final quedi
penjat: “En algunes parts el treball
constant de reescriptura de Sales es
troba molt més avançat que en d’al-
tres. El text, però, em sembla d’un
gran interès”. Aquests dos no seran
els únics projectes en relació al seu
avi en què Bohigas treballa: “Hi ha
una feina de fons molt més llarga que
s’anirà donant a conèixer durant els
pròxims anys. Publicar un llibre et
permet trobar noves coses... Ens ha
passat amb els epistolaris i també du-
rant l’any del centenari”.

Musicat, filmat i en escena
Un dels aspectes que té més “encu-
riosida” Maria Bohigas és l’adapta-
ció de l’obra de Sales a altres for-
mats. Dilluns, el Quartet Brossa
presentarà al Casinet d’Hostafrancs
una composició musical, La roca i el

a
● ‘Carrer dels dies’, el nou
poemari d’Andreu Gomila
● Ferran Toutain publica
un llibre singular,
‘Imitació de l’home’
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● Entrevista a Josep Cots,
fundador d’Edicions de
1984 ● ‘Barcelona pam a
pam’, d’Alexandre Cirici i
Pellicer
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respecte a l’exili: em vaig prendre la
novel·la gairebé com una no-ficció.
Els republicans són una lliçó de mo-
ral. N’he après tantes coses... Rellegir
Sales hauria de ser un bon punt de
partidaperdescobrirescriptorsrepu-
blicans de l’època que hem oblidat”.

Màrius Serra va arribar a l’obra de
JoanSalesatravésdeMercèRodore-
da. “Després de llegir les seves no-
vel·les i contes vaig apropar-me a bi-
ografies i textos que s’havien escrit
sobre ella. I així vaig arribar a frag-
ments de l’epistolari amb Sales –ex-
plica–. És apassionant veure la rebo-
tiga del món editorial de l’època: Sa-
les era un editor que podia arribar a
discutirdetallsmoltconcrets.Depas-
sada descobreixes també petites mi-
sèries del sector”. El següent pas de
Serra va ser Incerta glòria: “Vaig que-
dar absolutament garratibat. La se-
va aproximació a la guerra i a la histò-
riarecentésd’unabastmoltprofund,
en un to molt diferent al que es pot
llegir al Pere Calders d’Unitats de xoc
o al Tísner de 556 brigada mixta: ni
l’un ni l’altre arriben al dramatisme
de Sales perquè la seva és una apro-
ximaciódecairemésvitalista,méslli-
gada al jo. Sales és un demiürg que
s’aixeca i observa la història: la seva
obraésdegranqualitatiesfereïdora”.

Sigui abordada des de la incomo-
ditat, l’eixamplament de fronteres
entre ficció i no-ficció, la complexi-
tat del discurs o la gran ambició,
l’obra de Sales continua generant
un interès creixent. Les relectures
que permetran la biografia, la no-
vel·la inèdita i l’adaptació cinema-
togràfica i teatral enriquiran enca-
ra més el seu discurs.✒

Editar prové del verb llatí edere i
significa treure, parir, donar, sor-
tir a la llum. “Es pot dir que un edi-
tor és un llevador, algú que ajuda
a parir i que, per tant, intervé ac-
tivament en el procés de creació
d’una obra. Sales era molt cons-
cient del significat etimològic de
l’activitat que va desenvolupar al
llarg de tota la vida i tant els me-
canismes de treball que va fer
servir com les seves reflexions de
caire més teòric en són la prova
més fefaent”, escriu Marta Pas-
qual a l’assaig Joan Sales, la plo-
ma contra el silenci (A Contra-
vent, 2012). Tot seguit cita una
carta adreçada el 8 de gener del
1971 a Lluís Ferran de Pol en què
explicita l’aposta per intervenir
en els textos que, des del 1959,
va publicar a Club Editor: “Més val
que l’autor, amb una humilitat
que l’honora, es deixi fer una bo-
na esporgada per algú que hi en-
tén [...] normalment és natural
que sigui l’editor –i ho fan a tot ar-
reu del món; en llengua anglesa
distingeixen entre editor, que és
el que fa aquestes delicades ope-
racions tan discretament com és
possible, i publisher, que és l’edi-
tor en sentit comercial; a Catalu-
nya, on les editorials són tan peti-
tes –vull dir en català–, la cosa no
dóna per a tant i l’editor i el publis-
her –i el mosso i el mecanògraf–
han de ser forçosament la matei-
xa persona”.

Pasqual s’ha decidit a investigar
la cara de reescriptor de Joan Sa-
les a partir de la seva feina a Club
Editor i de les experiències edito-
rials prèvies, que arrenquen du-
rant els anys d’exili mexicà a tra-
vés de la “combativa” Quaderns
de l’Exili i que s’intensifica a par-
tir de la tornada a Barcelona. Pri-
mer ho va fer “a l’ombra”, a través
de la col·laboració amb Ariel
(1949– 1954), on faria una adap-
tació per a nois i noies del Tirant
lo Blanc i s’encarregaria de la re-
dacció de quatre volums de ron-
dalles, que tant podien ser llegi-
des per petits com per grans. “Un
dels objectius últims
d’aquestes rondalles
i del Tirant era acon-
seguir que els joves
lectors poguessin
créixer en un país nor-
mal –explica Marta
Pasqual–. Ja en aquests
anys trobem un Sales
que es manifesta anti-
noucentista. Per a ell, la
literatura no havia de fi-
lologar: és una constant
que repetirà sempre”.

A partir del 1952, Sales
col·laboraria en dos dels
projectes més ambiciosos
de l’historiador Ferran
Soldevila: Història dels ca-
talans i Historia de Espa-
ña. “A banda de les fortes
afinitats ideològiques,
compartien també un mo-

del lingüístic basat en la reforma
fabriana i lliure de qualsevol arti-
ficiositat, tria que ha d’interpre-
tar-se com una voluntat compar-
tida d’escriure pensant en el gran
públic i no en les minories selec-
tes”. Sales es va implicar cada ve-
gada més a fer créixer els lectors
en català: des del 1955 ho va fer
des de l’editorial Aymà, al costat
de Xavier Benguerel i Joan Oliver,
i a partir del 1959 fundant, junta-
ment amb Benguerel, Club Editor.
“En Sales, la literatura esdevenia
una eina de combat que buscava,
en els lectors, l’aliat imprescindi-
ble per tirar endavant el projecte
de redreçament cultural”, es pot
llegir a l’assaig de Marta Pasqual,
que unes pàgines després detalla
les tres particularitats del projec-
te: en primer lloc, havia d’agradar
al públic; en segon lloc, pretenia
crear un sistema de subscripcions
que garantís un nombre de ven-
des mínim per cada títol, que es va
situar a l’entorn del miler; final-
ment, calia no oblidar mai que
“una literatura sana es desplega
totalment al marge dels premis li-
teraris i dels mecenatges”.

Pasqual detalla “l’omnipresència
gairebé obsessiva” de l’editor.
Distribuïa els llibres quan calia.
Anava porta per porta per con-
vèncer futurs subscriptors. Corre-
gia els manuscrits, recomanava
canvis i, en alguns casos, la rees-
criptura era important. Podia arri-
bar a servir entrevistes inventa-
des a la premsa per promocionar
els llibres. Va traduir El Crist de
nou crucificat de Nikos Kazantza-
kis, Els germans Karamàzov de
Fiódor Dostoievski, El garrell de
Loís Delluc i Entre dos silencis
d’Aurora Bertrana, aquesta últi-
ma sense firmar. La descoberta
de la dada va motivar Marta Pas-
qual a escriure el seu primer llibre:
“Sales va canviar l’arma de guerra
per la ploma. Tots els que van fer
d’editors en aquella època tenen
molt de mèrit: era una cursa
d’obstacles constant”.

UNA REIVINDICACIÓ DEL JOAN
SALES EDITOR I REESCRIPTOR

pliar els registres del català litera-
ri. Gràcies a aquesta singularitat, In-
certa glòria s’ha convertit en un
clàssic de la literatura catalana”.

Francesc Serés –que va publicar
l’últim recull de contes fa uns mesos,
Mossegar la poma– considera que
l’aportació més interessant de Sales
és la narració de la complexitat. “Jo-
an Sales explica la història que viu
des de punts de vista diferents, com-
plementaris i contradictoris. La lec-
tura creuada d’Incerta glòria i la cor-
respondència amb Mercè Rodoreda
i Màrius Torres és un regal per a qui
vulgui eixamplar les interpretacions
que podem fer de la novel·la”.

L’experiència de Lolita Bosch amb
Incerta glòria és singular: “Hi vaig ar-
ribar l’any 1994 o 1995. Jo era lecto-
ra de català a la Universitat Nacional
Autònoma de Mèxic, i feia classe als
descendents de l’exili, que parlaven
un català molt antic. Per Sant Jordi,
l’OrfeóCatalàmexicàposavaalaven-
da títols sorprenents: hi vaig trobar
una primera edició d’Incerta glòria.
La seva lectura em va impressionar
molt. Jo estava molt desinformada
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