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“No tinc cap mena 
d’interès per mi mateix”
Martí Sales (Barcelona, 1979) va de-
butar el 2005 amb Huckleberry 
Finn, un llibre de poemes que ara re-
cupera juntament amb els 700 ver-
sos de La cremallera. És el segon lli-
bre que publica amb Males Herbes, 
dos anys després de Principi d’incer-
tesa (2015). Entre l’un i l’altre va pu-
blicar el llibre de prosa poètica Di-
es feliços a la presó (Empúries, 
2007) i l’assaig sobre l’escena indie 
catalana Ara és el moment (Amster-
dam, 2012). També va formar part 
d’Els Surfing Sirles, grup de punk i 
garage per al qual va escriure algu-
nes de les millors lletres del panora-
ma actual, sovint impregnades d’un 
sentit de l’humor impecable. Poc 
abans de publicar el quart disc, Mú-
sica de consum (Bankrobber, 2013), 
el guitarrista Uri Caballero va morir 
a causa d’una embòlia i els Surfing 
Sirles es van separar precipitada-
ment. Amb La cremallera, Sales ho-
menatja el seu amic convertint-lo 
en un dels protagonistes del poema. 

“Heu traspassat una frontera / i 
ara sou a ca l’octosíl·lab / pelegrí, 
cremallera, únic, / potser dels úl-
tims serrallers / de la ciutat com-
tal”, llegim al teu nou llibre. Com 
descriuries aquesta frontera on 
passa La cremallera? 
Aquest tros és una traducció i versió 
lliure de la introducció de La dimen-
sió desconeguda: m’interessava molt 
aquesta espècie de clic que proposen 
els guionistes de la sèrie en relació 
a la quotidianitat del nostre món. No 
te n’has adonat, però ja estàs en una 
altra dimensió, hi ha hagut un petit 
canvi, una distorsió, una mirada que 
ha afectat el nostre món i l’ha posat 
en contacte amb tots els altres mons 
possibles, aquelles capes que coexis-
teixen: quan te n’adones, et perme-
ten viure una experiència diferent.  

És un poema narratiu. 
La nostra poesia està habitada so-
breabundosament per la poesia líri-
ca, de la qual soc fan i em sembla 
fantàstica. Aquí, però, reivindico la 
poesia narrativa: la forma del llibre 
em deu venir d’haver llegit El com-
te Arnau de Josep Maria de Sagarra. 
Em va fer adonar que podia fer ver-
sos meravellosos, amb imatges i chi-
cha poètica potent, i alhora explicar 
una història amb uns personatges. 

Sempre he estat transitant d’un gè-
nere a l’altre –o cultivant-los tots al-
hora–: per a mi, Huckleberry Finn és 
novel·la i Dies feliços a la presó està 
format per poemes. La literatura és 
un camp d’exploració on hi cap tot: 
no decideixo que faré un poema o 
una novel·la, vaig pensant, treba-
llant, escrivint... i el que faig acaba 
agafant una forma que neix d’ella 
mateixa. 
 
La cremallera passa en una nit de 
festa major decisiva, en què tot 
s’inunda i hi ha instants de la his-
tòria que col·lisionen amb el pre-
sent, com quan apareixen Isidre 
Nonell, Juli Vallmitjana i la Xava.  
És una manera de posar un lloc i un 

‘La cremallera’ reuneix l’últim poema narratiu de Martí Sales –inspirat recorregut en 
octosíl·labs per una Barcelona inundada– i ‘Huckleberry Finn’, el llibre amb què va 
debutar el 2005. Són els dos extrems d’una trajectòria literària inclassificable

Escriptor i músic
Martí Sales

temps al territori de la ficció, que és 
l’espai del possible. Per això és tan 
interessant escriure i és tan genial 
llegir. M’anava bé que fos una nit 
per tot allò de potent que té: nor-
malment els dies són molt més esti-
pulats, tallats, cronometrats, i la nit 
és el moment en què la gent surt i 
es relaciona, sense deixar-se lligar 
tant per la quotidianitat. Vaig co-
mençar amb dos versos donats: “Nit 
sense estels i allà, a baix, / qui o què 
trenca l’aigua fosca”. A partir d’aquí 
vaig anar estirant el fil, que es va 
convertir en cremallera, i la crema-
llera, en història del sector tèxtil.  

Al poema hi cap fins i tot la descrip-
ció dels inicis d’Amancio Ortega. 

Posar en un llibre de poesia en cata-
là aquest tros de vida d’Amancio Or-
tega em semblava molt divertit. 
M’agrada documentar-me sempre, 
també per escriure un poema com 
aquest. Ortega és un home superim-
portant, és el ciutadà Kane del sec-
tor tèxtil i volia explicar un frag-
ment de la seva història única. 
M’agrada molt posar informació als 
llibres, compartir coneixement.  

Escrius que el teu impuls a l’hora 
de fer el poema era “el d’explora-
dor, / del que busca les fonts del Nil 
/ i s’endinsa sense dubtar / en la 
foscúria de la selva / encara que 
s’hagi de perdre”. Per què? 
Els del grup Oulipo deien que hi ha-
via l’escriptura d’una aventura, que 
seria l’estratagema narratiu clàssic 
des de l’Odissea, i l’aventura de l’es-
criptura, que seria el que feien ells. 
A Dies feliços a la presó feia una es-
pècie de síntesi de tot això dient: 
“l’aventura de l’escriptura d’una 
aventura”, que seria el que he fet a 
La cremallera. Així em relaciono 
amb l’escriptura i la literatura. Hi ha 
una frase molt bona de Kafka: “En el 
combat entre tu i el món, val més 
que et posis de part del món”. És 
meravellosa, el contrari del que ens 
estan inculcant, que és centrar-nos 
en el jo –sigues tu mateix, tria la te-
va vida–. No tinc cap mena d’interès 
per mi mateix. A mi m’interessa el 
món, que està ple de coses que et pot 
donar. Posem-nos de part seva, del 
costat del que no coneixem. Deixem 
que ens passin coses!  

Al final del llibre arribes a la Mun-
tanya Pelada –el Carmel– i és preci-
sament allà on hi ha la casa del teu 
oncle avi, Joan Sales, autor d’Incer-
ta glòria i fundador de Club Editor, 
que actualment dirigeix Maria Bo-
higas, que és cosina teva. El teu pa-
re, Francesc, també va ser escrip-
tor, i la teva mare, Eulàlia, és tra-
ductora i il·lustradora. També hi va 
haver l’oncle Pepe Sales, poeta i 
músic. Al teu entorn, la literatura 
ha sigut sempre molt important. 
Ha sigut meravellós que fos així i és 
una situació que reivindico. Em vaig 
indignar quan vaig veure una entre-
vista a Quim Monzó en què feia ban-
dera del bé que li havia fet no tenir 
llibres a casa quan era petit. Això no 
el fa millor escriptor, i jo no sóc pit-
jor escriptor per haver-ne tingut. 
Tenir llibres a casa està bé.  

Et va esperonar a escriure? 
Com a mínim em va esperonar a lle-
gir, que és el camí important. A es-
criure m’ho va posar difícil, més avi-
at, perquè les lloses familiars pesen 
força. Atreveix-te a escriure alguna 
cosa sent el renebot de Joan Sales.  

Ho has superat?  
M’ho vaig treure de sobre quan vaig 
escriure Dies feliços a la presó. Jo es-
tic en un camí de llarg recorregut. 
Escriure bé és dificilíssim i t’hi estàs 
tota la vida. Vaig fent sense pensar 
gaire en la meva herència.✒
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