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L’editor, novel·lista, poeta i traductor
Joan Sales i Vallès va néixer a Barcelona
l’any 1912 i va morir el 1983. Sales
pertany a la mateixa generació
d’escriptors que Mercè Rodoreda
(1909), Lluís Ferran de Pol (1911), Pere
Calders (1912) o Avel·lí Artís-Gener
(1912), una de les generacions que va
viure amb més intensitat els anys de la
República i, sobretot, l’esclat i el
desenvolupament de la Guerra Civil
Espanyola. Joan Sales, per la seva edat,
no solament va haver de participar-hi
activament sinó que va acabar
implicant-s’hi durant tota la seva
joventut.
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Ressenyes
Editor de Llorenç Villalonga i de Mercè Rodoreda, director del
Club dels Nov el·listes, Sales és, per damunt de tot, un gran
lector que es v a apassionar, inicialment, per l’obra de
Stendhal i que, més tard, v a interessar-se def initiv ament per
l’obra nov el·lística de Dostoiev ski (en v a traduir Els germans
Karamàzov), i per la literatura de grans escriptors i f ilòsof s
f rancesos catòlics com François Mauriac (de qui v a traduir
Thérèse Desqueyroux), Georges Bernanos, Emmanuel
Mounier, Gabriel Marcel o Teilhard de Chardin.

Breu història de la traducció francesa d’Incerta glòria
per Xavier Pla
Joan Sales, un adaptador creador
per Marta Pasqual
Joan Sales: l’editor que ajudava a «parir»
per Marta Pasqual
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Sales, que era llicenciat en dret però no v a exercir mai, v a
començar a treballar als quinze any s com a redactor del diari
La Nau, f undat per Antoni Rov ira i Virgili. Després de
col·laborar esporàdicament com a corrector i linotipista,
Sales v a esdev enir un dels primers prof essors de català de
la Generalitat republicana. De molt jov e, també encara sota
la dictadura de Primo de Riv era, v a ser membre d’un primer
i clandestí Partit Comunista Català, f undat l’any 1928 per
Jordi Arquer, que intentav a combinar comunisme i
nacionalisme. Però Sales v a acabar ev olucionant, un cop
esclatada la guerra, cap al catolicisme i, juntament amb la
sev a dona, Núria Folch, es v a distanciar ràpidament i
def initiv ament del món comunista i anarquista. La sev a
única nov el·la publicada, Incerta glòria (1956) v indria a ser,
entre moltes altres coses, el v eritable correlat objectiu de la
sev a «conv ersió» al catolicisme.
Quan v a començar la guerra d’Espany a (Sales v a rebutjar
sempre el qualif icatiu de Guerra Civil, potser inf luït per
Antoni Rov ira i Virgili), Sales v a entrar a l’Escola de Guerra
de la Generalitat amb l’objectiu d’adquirir l’ensinistrament
militar necessari per participar en la guerra com a of icial. A
f inals del 1936, es v a incorporar a la columna Durruti, a
Madrid. A Xàtiv a, v a continuar les sev es pràctiques militars
(abril de 1937), es v a incorporar més tard al f ront d’Aragó
(maig de 1937 - març de 1938) i, f inalment, al f ront de
Cataluny a, a les columnes Macià-Company s (abril - juny de
1938). Sales v a acabar la guerra amb grau de comandant de
l’exèrcit republicà i v a abandonar a peu la Cataluny a

Llibres traduïts de Joan Sales
Enllaços sobre Joan Sales
Consulteu la obra de Joan Sales com a
traductor/a.

v ençuda pel coll d’Ares. Uns any s més tard, declarav a: «La
guerra ha estat per a mi la gran experiència de la mev a v ida,
el que més m’ha interessat, el que més m’ha apassionat. Jo
crec que l’escriptor s’ha de constituir en testimoni de la
v eritat». Entre el gener i el desembre de 1939 v a v iure
exiliat un temps a París, f ins que, després d’una estada a
Haití, es v a instal·lar f inalment a Mèxic, on v a conserv ar
des de bon principi l’esperança d’una v ictòria dels aliats
capaç de f oragitar Franco del poder. A Mèxic, Sales i un
grup d’intel·lectuals (Lluís Ferran de Pol, Raimon Galí i
Josep M. Ametlla, entre d’altres) v an f undar una de les
rev istes més crítiques i combativ es de l’exili català, els
Quaderns de l’ Exili. Entre 1943 i 1947, aquests quaderns,
qualif icats com a periòdic d’«agitació nacional», v an reunir
un gran nombre de col·laboradors i v an def ensar, amb una
v irulència v erbal inusual, la unitat de la llengua i la cultura
catalanes. Però, sobretot, preconitzav en l’organització
d’unitats militars catalanes f ormades per soldats republicans
amb l’objectiu de lluitar des de la França ocupada al costat
de la resistència contra el f eixisme. A partir de 1945, la
progressiv a assumpció, per part de Sales i d’altres membres
dels grups d’exiliats catalans a Amèrica, que el f inal del
f ranquisme es v eia ben lluny à v a comportar la
conscienciació que l’estratègia que calia seguir no es podia
justif icar si no era a partir d’una clara oposició a la dictadura
f ranquista des de dins mateix de Cataluny a.
Quan retornà de l’exili l’any 1948, Sales v a hav er de
guany ar-se la v ida, a Barcelona, primer com a corrector i
linotipista, col·laborant a les editorials Ariel, Vergara i Ay mà
i, f inalment, portant la direcció literària d’Ariel. Aixoplugada
per l’Editorial Ay mà, es v a f undar la col·lecció «El Club dels
Nov el·listes», dirigida per Joan Oliv er. Treballant també amb
Xav ier Benguerel, Sales v a poder posar en pràctica les
sev es posicions estètiques i estilístiques. Més endav ant,
Oliv er en v a deixar la direcció, i el més important és que «El
Club» es v a conv ertir en una casa editorial. Des de Club
Editor, en solitari, Sales v a iniciar una v eritable tasca de
proselitisme literari per totes les terres de llengua catalana,
en un incessant pelegrinatge a la recerca de lectors. Al cap i
a la f i, són els que li v an permetre suportar el seu ritme de
publicacions, coronades per les primeres obres de Mercè
Rodoreda i de Llorenç Villalonga.
Home d’una personalitat poderosa, tenaç i apassionada,
Joan Sales és per damunt de tot un escriptor independent,
un out-sider

de la literatura catalana,

potser meny s

autodidacte del que pretenia ser, un creador que no es
«casav a» amb ningú i que pot ser def init com un escriptor
d’acció que, des de la sev a jov entut, es v a construir
deliberadament una imatge pròpia de l’intel·lectual que
podríem anomenar militant. És l’escriptor soldat que es posa
al serv ei de la causa, o de les div erses causes que serv eix,
el combatent que, en paraules de Pere Calders, «no es v a
rendir mai. Senzillament v a f er serv ir les armes que tenia a
l’abast per continuar la brega, com un maqui il·luminat per
uns ideals incommov ibles». Militant del catalanisme, del
republicanisme i del catolicisme, Sales v a sentir sempre la
necessitat d’explicar-ho tot, d’explicar-se i de justif icar-se
incessantment, ja sigui en pròlegs, epílegs o notes a peu de
pàgina, com v olent preserv ar de l’oblit o de la conf usió tot el
que v a ser la sev a llarga experiència v ital. Pelegrí entre les
ombres, a la recerca d’una «glòria eterna», Sales f a la
impressió de no hav er donat mai per acabada la guerra, de
no hav er tornat mai del seu exili, d’hav er passat
def initiv ament «a l’altre costat» i d’hav er conserv at un

particular sentiment d’estrany esa. Personatge transf igurat
en Llàtzer, f ent un paral·lel entre els superv iv ents de les
guerres i els dels camps, Sales sembla ser sempre un
caràcter esqueixat, tràgic, que després d’hav er trav essat
l’inf ern no aconsegueix recuperar mai més una existència
quotidiana d’una certa normalitat. Potser això li v a donar la
f orça d’aquell que s’habitua a les situacions més
inv ersemblants, la de qui ja no s’estrany a de res, però que
malgrat tot persisteix a nedar en el centre del remolí. Per
això, Sales concep la literatura com a testimoni, i només
comprèn el seu paper d’escriptor com el compromís d’un
superv iv ent, carregat de deutes amb els que no v an
sobrev iure i amb l’angoixa del «sacrif ici inútil» dels morts en
la guerra.
És el somnàmbul que camina a la v ora de l’abisme, el
moribund dessagnat, l’errant llançat a alta mar que
protagonitza precisament l’únic llibre de poemes de Joan
Sales, Viatge d’ un moribund (Barcelona, Ariel, 1952). El
protagonista d’aquest primer i únic llibre de poemes «dens i
patètic», com el v a qualif icar Joan Triadú, recorre una doble
peripècia. D’una banda, un v iatge real, en les sev es
successiv es etapes de la guerra i l’exili. De l’altra, un v iatge
moral en el qual el moribund assedegat deambula, com
f antasmal, en un complex escenari simbòlic i oníric
d’angoixa metaf ísica. Però la presència més signif icativ a en
la sev a poesia és la de Baudelaire, de qui Sales considerav a
Les Fleurs du Mal com el «cinquè ev angeli».
Hi ha una connexió ev ident de Joan Sales amb l’obra
d’alguns dels grans escriptors i intel·lectuals catòlics
f rancesos com Charles Péguy, François Mauriac o George
Bernanos. Sales és un catòlic conv ers, o «retornat», un
home que pateix una llarga ev olució ideològica i moral que
no f a sinó recordar les paraules que ell mateix aplicav a al
seu admirat Kazantzakis: un home que busca abans de tot la
justícia, que def ensa en cada instant de la sev a v ida el seu
concepte de v eritat amb una incorregible espontaneïtat. La
literatura de Joan Sales, construïda amb un estil v igorós,
s’omple de ressonàncies metaf ísiques i proposa una v isió
global de l’av entura humana, de manera que el lector es
troba immers en un món exaltant, ple d’energia f ísica i
intel·lectual. I així ho mostren els autors dels epígraf s que
encapçalen alguns capítols de la sev a nov el·la Incerta
glòria: Pascal, Baudelaire, Bergson, Chesterton, Kirkegaard,
Simone Weil, Albert Camus i un destacat Dostoiv eski, que
ja hav ia esdev ingut un punt de ref erència, de v egades
polèmic, en la nov el·la europea d’entreguerres i que era
presentat per Sales mateix com el millor exemple d’un model
de literatura que penetra intensament en la condició humana.
És en aquest sentit, en el de la presentació d’un tens
conf licte moral, que s’ha d’incloure Joan Sales entre els
nov el·listes de la conscience déchirée i de tota una temàtica
de la salv ació, és a dir de la superació que resol el conf licte
interior per una presa de consciència. I d’aquí prov enen
també les qualitats essencialment subjectiv es de la nov el·la.
El seu lirisme trenca el desenv olupament objectiu del relat i
la perspectiv a metaf ísica alimenta el tema del mal i dels
seus motius (desesperança, odi, v iolència, suïcidi) i del
tema de la salv ació (gràcia, amor, combats interiors i
exteriors). «Ma jeunesse ne f ut qu’un tenebreux orage»:
Joan Sales repetia sov int aquest v ers de Baudelaire
(«L’ennemi», poema X de Spleen et Idéal), uns mots que
semblen v oler conf irmar que l’única glòria és el temps de la
jov entut, entesa com a única etapa de la v ida trav essada

per l’amor i la mort dins d’una recerca constant de l’absolut:
una tempesta tenebrosa esquinçada per alguns llampecs de
glòria.

