
Llibert Tarragó (Brive-la-Gaillarde, 1947) és escriptor i fundador de l’editorial
francesa Tinta blava, dedicada a la traducció de literatura catalana.
Mercè Ibarz (Saidí, 1954), és escriptora, A la ciutat en obres i La palmera de blat
han estat traduïdes al francès per Tinta blava.

Aquests dies penso el món amb Els vençuts1 de Xavier Benguerel, de
cara a la seva traducció. L’he pensat amb Incerta glòria2 de Joan Sales
mentre el publicava. No n’he tingut prou amb els mesos que vaig
dedicar a escriure Le Puzzle catalan3 per explicar que l’exili és el vaivé
de la consciència i del cor, i la impossibilitat d’aturar aquest movi-
ment. Pensava en els vint-i-dos anys de Joan Tarragó Balcells quan
comença la guerra d’Espanya, i en els seus trenta-dos anys quan
Rosa Esteve Serra, de la mateixa edat, el retroba a l’altra banda de la
frontera. 

Som de qui ens fa nàixer, sense retop. Sense que un hagi demanat res, li pot tocar
segons les circumstàncies i aquelles foren les meves perquè eren les seves, represen-
tar la vida tornant a guanyar, omplir un buit de joventut. 

Certament, la seva joventut perduda ha prenyat la lectura dels llibres evocats.
També tinc al cap Pedra de tartera,4 de Maria Barbal. Em penso que no el vaig publi-
car només per les seves seqüències magistrals. Quan el llegia, em semblava que la
Rosita de la Conca de Barberà eixugava discretament el seu mocador com la Conxa
del Pallars. 

Tampoc no em penso haver publicat Incerta glòria per la sola raó que és «le monu-
ment de la littérature catalane contemporaine». Quan llegia les paraules de Joan
Sales sobre el front d’Aragó, una sensació indicible m’envaïa perquè eren les matei-
xes paraules que de petit i de jovenet li sentia dir a Joan Tarragó. ¿Us ho imagineu?
Les vaig rebre com si fossin exactament les mateixes, fins en la respiració gairebé. 

Més encara: em semblaven distribuïdes en el mateix ordre. ¿Els fets, fan les parau-
les? Pertànyer a un mateix rang de combat i de derrota ¿fa nàixer un llenguatge
comú, soldar una llengua comuna? ¿Podria ser que el lèxic familiar de tots dos, dels
seus orígens, de la seva joventut, Vallclara per a l’un, El Vilosell per a l’altre, dos
pobles de la frontera de Les Garrigues separats per tres quilòmetres, s’hi infiltrés
també? 

És privilegi d’alguns llibres encendre llums en ple dia, però aquests ens entren en
tumult perquè conten joventuts avortades pel desastre. 

Aquests llibres a més fecunden perquè l’exili els ha fecundat. Són llibres únics que
només poden escriure «els vençuts», com únics són els de Primo Levi, David
Rousset i Jorge Semprún sobre l’univers concentracionari. 
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¿Exili que fecunda? Em refereixo també a l’exili que sembla sense fi i que «els fills
de» hem rebut en baptisme. Visc en aquest exili més i tot que en les dues llengües
que m’habiten, ja sigui en els llibres de Tinta blava com en els llibres que jo mateix
escric, de moment en francès, on, l’un rere l’altre, busco sense misteri i sense tem-
pesta els meus pares enterrats en un cementiri llunyà. 

La transformació d’lncerta glòria en Gloire incertaine per Bernard
Lesfargues i Maria Bohigas, néta de Joan Sales, el seu èxit a la
premsa francesa i l’efecte consecutiu en la presència de l’obra a
les llibreries catalanes, m’ha donat per tot plegat l’alegria essen-

cial de verificar la primacia de la literatura, la seva durada perenne i la seva facultat
insubstituïble de remoure la carn.
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Som de qui ens fa nàixer,
sense retop. 
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