
Joan Sales i projectar prioritàriament el bo i
millor de la literatura del país. Una bona pro-
jecció exterior de la literatura catalana no no-
més és una qüestió de reconeixement inter-
nacional merescut sinó que acabarà tenint
efectes molt beneficiosos, en l’àmbit intern,
per al sistema literari.

Ara mateix es poden començar a veure els
efectes positius en el cas Joan Sales. Gràcies al
rebombori internacional d’Incerta glòria la
recepció deficient de Joan Sales a Catalunya
comença a evolucionar de manera substan-
ciosa. Encara no estem al cap del carrer, però
hem avançat molt. Jo personalment em do-
naré per satisfet quan pugui veure Incerta
glòria aclamada universalment com allò que
és: la gran novel·la catalana del segle XX. ❋

l’anglès. Fa gairebé mig segle que s’hi dedica
i, des de Harvill i altres editorials, ha anat des-
cobrint autors de la vàlua de Milan Kundera,
W.G. Sebald, Claudio Magris, José Sarama-
go, Cees Noteboom, Haruki Murakami,
Henning Mankell...

La versió en anglès d’Incerta glòria no és cas
aïllat o una excepció sinó una mostra més
d’una tendència general de l’interès viu que
desperta l’obra de Sales en l’àmbit interna-

cional. En aquest sentit, hem de
recordar que el 2007 es va reedi-
tar, actualitzada i completa, la
versió francesa clàssica de Ber-
nard Lesfargues, el 2012, arran
del centenari de l’autor, Destino
va rescatar l’extraordinària tra-
ducció de Carlos Pujol, i el 2014
va veure la llum a Meronia la ver-
sió romanesa de la veterana Jana
Matei. I, segons va anunciar Àlex
Susanna, de l’Institut Ramon
Llull, fa pocs dies, el 2015 ens
portarà la primera versió alema-
nya, editada per Carl Hanser, i,
més endavant, podrem llegir
Night Wind en anglès, traduïda
novament per Peter Bush.
No hi ha dubte que, a poc a poc, la
literatura catalana es va posant de
moda en molts països d’arreu del
món. Per aquest motiu és impor-
tant i urgent aprofitar l’ocasió

per posar en circulació arreu del món les
grans obres clàssiques i actuals de la literatu-
ra del país. La literatura catalana, per mèrits
propis, es mereix un lloc en el món de les lle-
tres a escala internacional. Això sí, cal seguir
la lliçó que ens ofereix el cas exemplar de

ut of stock o “sense existències” diu a
la pàgina de MacLehose Press de
Londres, quan cliqueu a la fitxa

d’Uncertain glory de Joan Sales, traduïda fas-
tuosament per Peter Bush. Això vol dir que
en molt pocs mesos des de la seva aparició
l’any passat, no queda a l’editorial més que
un romanent exigu d’exemplars de l’obra
mestra de Sales.

La campanya editorial a favor d’Incerta
glòria ha estat un èxit rotund,
amb crítiques elogioses a mitjans
de gran abast i solvència com ara
The Guardian (Maya Jaggi), The
Independent (Jonathan Gibbs),
The Irish Times (Eileen Batters-
by), The Literary Review (Mi-
chael Eaude) i The Times (Lorna
Scott Fox). I la cirereta final va ser
la recomanació de The Econo-
mist, situant aquesta òpera mag-
na entre les 10 millors novel·les
de l’any.

Des d’un punt de vista estricta-
ment literari, no és pas una ca-
sualitat, atesa l’excel·lència de
l’original i l’espectacularitat de la
versió anglesa. Però per trobar els
motius de l’èxit de la campanya
publicitària, hem d’anar a cercar
l’editor, Christopher Mac-
Lehose, que va fundar el seu pro-
pi segell el 2007, un segell acollit
sota el paraigua de Quercus Books, una filial
de Hodder & Stoughton, que, al seu torn, és
una filial del gegant Hachette al Regne Unit.
En tot el món anglosaxó el nom de MacLeho-
se és garantia de qualitat extrema en el terre-
ny de la traducció de literatura estrangera a
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