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Cartes contra la
barbàrie

Les Cartes a Màrius Torres de l’infatiga-
ble editor, traductor i novel·lista Joan
Sales (Barcelona, 1912-1983) consti-
tueixen una de les obres —i un dels
documents— més impressionants de la
literatura catalana del segle XX, i el fet
que ara hagin estat reeditades per Club
Editor, en la nova col·lecció «La cara
fosca de les lletres», és molt menys un
acte de justícia per a l’autor que una
sort per als lectors que encara no les
coneguin. Escrites entre el febrer de
l’any 1936 i el novembre de 1941, el
volum inclou també nombroses cartes
que Sales envià a la seva amiga Mercè,
també ingressada al sanatori de Puig
d’Olena, i gràcies a la qual s’inicià l’e-
pistolari amb el poeta tuberculós; així
mateix, també n’hi ha unes quantes de
l’esposa de Sales, Núria Folch. Tot ple-
gat, doncs, configura un mosaic de veus
escrites —les de Màrius i Mercè no hi
són, però se senten— que inventarien i
relaten un dels períodes més tenebrosos
i convulsos de la història d’aquest país:
el que va de l’esclat de la Guerra Civil
Espanyola fins a l’exili forçat (o la mort)
de tants catalanistes republicans.

Un dels interessos fonamentals d’a-
questes cartes és que conten uns fets
històrics sobradament coneguts des de

l’alè viu i la immediatesa bategant de
qui assisteix a ells en primera persona, i
alhora que permeten al lector de veure
com el destí d’un poble —il·lusions i ide-
als i perspectives, el seu desencant, la
seva destrucció— és representat en la
vida d’un home corrent i extraordinari.
Just abans d’esclatar la guerra, el jove-
níssim Joan Sales treballava a l’oficina
d’Ensenyament de Català de la
Generalitat i aspirava a convertir-se en
poeta. A causa de la guerra, però, s’a-
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llistà voluntàriament a l’exèrcit (amb l’es-
perança sempre frustrada de defensar
en exclusiva Catalunya), va passar a for-
mar part (molt a pesar seu) de la temible
columna Durruti, va lluitar als fronts
d’Aragó i de Madrid, i a la fi s’exilià a
França i, després, a Santo Domingo. En
poquíssims anys, doncs, va passar de la
innocència esperançada de la joventut
que creu que tot és possible al desencant
desficiós de qui ha estat expulsat de la
pròpia pàtria i a qui se li han robat el
futur i les ambicions.

En tot cas, l’actitud moral —el cris-
tianisme humanista— i la perspectiva
ideològica —el catalanisme sense
complexos— des de la qual Joan Sales
va viure aquests esdeveniments és molt
particular i matisada, no és la del típic
republicà derrotat, no és maniquea. I
aquest és un altre dels triomfs —litera-
ris, històrics, morals— d’aquest llibre.
Perquè Joan Sales, potser a causa del
seu desengany primerenc del comunis-
me, del seu cristianisme incipient i del
seu catalanisme convençut, és capaç
de jutjar els fets des de dins però a la
vegada des de fora. Des de dins, per-
què naturalment pateix el conflicte en la
pròpia pell i perquè es veu arrossegat a
participar-hi; però també des de fora,
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perquè en realitat no se sent verament
representat per cap dels dos bàndols.
Sap que els falangistes i els militars
sublevats són els culpables principals
perquè ells ho han originat tot, però
alhora detesta els anarquistes de la FAI
—tan criminals i espanyolistes com els
falangistes, per això parla de failangis-
tes— que assassinen i destrueixen impu-
nement, de la mateixa manera que criti-
ca el president de la Generalitat, Lluís
Companys, per no haver tingut el corat-
ge d’actuar amb contundència patriòtica
suficient per tal d’impedir a la FAI de
prendre el poder. Així doncs, Sales jutja
i valora i relata els fets, no en funció de
les idees pures de cada un dels bàndols,
ni tampoc tenint en compte els errors i
rancors acumulats, sinó en funció del seu
catalanisme lleial i malmenat, i sobretot
d’un profund sentit de la justícia.

En aquestes cartes, Sales escriu sobre
tota mena de temes —literatura, políti-
ca, història, la família—, i a pesar de
les circumstàncies tan negres en què
viu, és capaç de ser jovial, optimista,
esperançat, generós. De tota manera,
el millor Sales és el que escriu des de la
lucidesa agònica de qui pressent que
tot està perdut: no el que escriu quan

encara hi ha possibilitats d’assolir la
victòria en la guerra ni el que ja està
fart de tot a l’exili, sinó el que endevina
que tot —el país, la llengua, l’ideal
d’una vida més lliure i més humana—
està a punt de desaparèixer. Sobretot
és d’aquest Sales d’on surten algunes
de les idees més incòmodes del llibre
—i és que aquest és un llibre molt incò-
mode: intel·ligent, valerós i honest.
Entre aquestes idees hi ha, entre moltes
altres, la defensa d’un militarisme cata-
lanista, perquè els països, per ser,
necessiten d’un exèrcit. O, també, la
teoria segons la qual l’ocupació de
Catalunya comença ja amb l’arribada
dels exiliats espanyols republicans, que
modifiquen decisivament el paisatge
humà, moral i lingüístic del país. O,
així mateix, la idea segons la qual els
anarquistes i els comunistes espanyols
són tan anticatalanistes —viscerals i
deliberats, sistemàtics, sense manies—
com els seus rivals feixistes.

Per acabar, doncs, es pot afirmar
que, si les Cartes a Màrius Torres són
una obra —un document— imprescin-
dible de la literatura catalana del segle
XX és perquè són històricament relle-
vants, literàriament vigoroses i, també,

moralment exemplars, però sobretot
perquè són útils per conèixer i entendre
el periple —íntim i vital— d’un home
que, en plena barbàrie, és capaç d’a-
nar-se tornant progressivament més
humà i més humanista, més compren-
siu amb les flaqueses de les persones,
més lúcid pel que fa a la comprensió
de les maniobres del món, però també
més fort i lleial a les pròpies convic-
cions, un home que és capaç de ser,
alhora i sense contradiccions risibles ni
flagrants, racional, entusiasta, pactista,
divertit, romàntic, contundent, tolerant,
tràgic, exigent, pragmàtic i idealista,
un militarista cristià i també un patriota
català íntimament universalista, inclu-
siu sense demagògia, bondadós sense
candidesa ni banalitat. Un home, en
definitiva, absolutament excepcional.

El volum es completa amb els poe-
mes de Viatge d’un moribund, un recull
de poemes d’alè vigorós i explícita-
ment baudelairià, que permet al lector
de completar l’estampa —literària i
humana— d’un dels nostres escriptors,
d’un dels nostres homes, més impor-
tants.
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