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a fa temps que el perfil de Joan Sales es
va transformant, però la commemora-
ció del seu centenari ha accelerat tot el

procés. Gràcies a l’esforç de molta gent, amb
els hereus al capdavant, ja comencem a tenir
una imatge de Joan Sales molt més ajustada a
la realitat. Es va contravenint el pes negatiu
d’anys de tòpics literaris, ideològics i perso-
nals. En aquests moments disposem d’una
idea més precisa de la seva excel·lent obra li-
terària com a narrador, dramaturg, adapta-
dor, traductor, articulista i memorialista i la
seva tasca imprescindible d’editor, en els dos
sentits del terme.

Ara, amb Club Editor, a cura de l’especia-
lista Montserrat Casals, ens arriba una peça
indispensable dins la producció literària de
Sales: una nova edició de l’únic poemari de
l’autor, Viatge d’un moribund, que no s’havia
tornat a editar com a volum solt des del 1952.
Tal com calia, es tracta d’una edició molt
atractiva i elaborada que inclou dues nove-
tats importants: una Notícia històrica de la
curadora, explicant el rerefons del poemari i
el text in extenso d’una carta, de la qual fins
ara només coneixíem un fragment, on Mà-
rius Torres comenta implacablement els
poemes del seu amic.

La poesia sempre va ser molt important
per a Joan Sales. Podem rastrejar la presència
de la poesia a través de les seves lectures i to-
tes les parcel·les de la seva obra literària, de
narrador a editor, passant per totes les altres.
Viatge d’un moribund ocupa un lloc central a
l’obra general de Sales, on representa diver-
ses coses, sobretot dues. En primera instàn-
cia, és l’inici de la seva obra perquè recull els
seus primers tempteigs literaris de l’any
1935.

Simultani a ‘Incerta glòria’
I, després, forma un díptic amb Incerta glò-
ria. El darrer poema del recull és del 1951, de
manera que és simultani a l’inici de l’escrip-
tura de la novel·la. Per Sales la poesia va re-
sultar massa personal i restrictiva i es va pas-
sar a la narrativa perquè sentia la necessitat
de conrear un gènere que li permetés més al-
tes dosis d’alteritat, normalitat i abast litera-
ri. Ara bé, no se’n va desdir mai, de la poesia,
sinó que va desplaçar els seus dots de poeta
cap a la narrativa. En definitiva, Viatge d’un
moribund s’ha de llegir com el pròleg d’Incer-
ta glòria. I cal considerar Incerta glòria una
novel·la poètica en el sentit més positiu.

Viatge d’un moribund és un poemari ex-
cel·lent que ha tingut una recepció molt des-
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afortunada, amb l’única excep-
ció del crític Joan Triadú. És un
volum d’obra reunida que aple-
ga els 92 poemes que l’autor va
voler conservar de la seva etapa
dedicada a la lírica.

Al recull, cada poema és una
creació totalment autònoma que
acaba ocupant un lloc precís dins
la molt intel·ligent arquitectura
general de l’obra. En conjunt, el
llibre narra el periple existencial,
exterior i interior, del poeta du-
rant el període de la preguerra a
Barcelona, la guerra a Madrid,
Aragó i València, l’exili a França,
Haití i Mèxic i el retorn definitiu
a la capital catalana. El moribund
és el poeta angoixat i desplaçat i

el viatge és el seu trajecte perso-
nal per allunyar-se del dubte, el
materialisme, el pessimisme i el
desesper.

La reaparició de Viatge d’un
moribund és la segona oportuni-
tat per aprofundir la poesia de
Sales, per apreciar el seu domini
dels recursos del vers i la seva
particular càrrega de sensibilitat,
humanitat, autenticitat crítica i
autocrítica, ambició, profundi-
tat, transcendència, culturalis-
me, ironia i autoreferencialitat.
Sense aquesta obra no podem
acabar d’entendre un dels epí-
gons de la literatura moderna del
país. No hem de deixar passar
l’oportunitat. ❋
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L’apunt
Joan Sales
(1912-1983) va
publicar el seu
poemari el 1952.
Tres anys després va
rebre el premi
Joanot Martorell per
la novel·la Incerta
glòria. No va ser
fins al 1982, un
any abans de la
seva mort, que li
van concedir el
següent guardó: la
Creu de Sant Jordi.

Joan Sales
–a la foto, en una

imatge de joventut–
només va publicar
un poemari. ARXIU




