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L'any 1959 la literatura neogrega torna a
Catalunya gràcies a la publicació de la
novel·la de l'escriptor cretenc Nikos
Kazantzakis El Crist de nou crucificat, en
versió de Joan Sales. Una reaparició que
es produeix amb un cert retard respecte
a Europa. Les causes d’aquest retard són,
d’una banda, la situació política i cultural
de Catalunya durant la dictadura
franquista i, de l’altra, la lenta
incorporació de la mateixa literatura
neogrega a Europa, iniciada a partir dels
cinquanta.
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Després d’any s de prohibició i persecució, la llengua
catalana comença una tímida recuperació pel que f a a la
sev a producció literària. La literatura en català i les
traduccions reprenen l’activ itat a f inal dels cinquanta, tot i
que d’una manera anòmala i plena de dif icultats. L’esf orç de
Joan Sales i del grup d’intel·lectuals d’«El Club dels
Nov el·listes» comença a donar f ruits durant la dècada dels
seixanta tant en el camp de la creació literària com en el de
la traducció.
El Crist de nou crucificat és, en paraules de Joan Sales,
«una de les màximes nov el·les cristianes de tots els
temps». L’argument de l'obra se situa als any s v int, en una
zona de Grècia encara ocupada pels turcs i dev astada pels
enf rontaments i les represàlies. En un poblet, però, la v ida
segueix el decurs normal. Com cada any, amb el permís de
les autoritats otomanes el poble es disposa a representar la
passió de Crist. Seguint el costum, els v ilatans han de triar
entre els membres de la comunitat les persones que
prendran part en l’escenif icació.
No és casualitat que un cristià conv ers com Sales, per a qui
«tot està amarat de Déu, f ins la rev olució», sentís
f ascinació per aquesta obra també d’un cristià “tardà”», com
la v a sentir per Els germans Karamàzov de Dostoiev ski,
«l’obra màxima de la nov el·la cristiana univ ersal». En certa
manera, Sales inv enta un Kazantzakis a la mesura del seu
cristianisme de base, com quan l’anomena «conv ertit tardà,
treballador de l’Hora onzena».
La nov el·la es publicà l’octubre de 1959 a «El Club dels
Nov el·listes» en un v olum doble de la col·lecció (números 12
i 13). Des de llav ors, f ins al 1980, la nov el·la f ou reeditada
nou v egades (1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1967, 1972,
1976 i 1980), gairebé una edició cada dos any s, f et que
demostra el gran èxit que v a tenir entre els lectors. La
primera edició comptav a amb un breu «Adv ertiment del
traductor». Al llarg de les reedicions successiv es, Sales
incorporarà nous pròlegs, f ins a arribar al de la sisena
reedició, l’any

1967, que considerarà l’últim. En línies

generals, quan analitzem el pròleg de la primera edició, se’ns
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plantegen dues qüestions: la primera és el f et que es tracti
d’una traducció indirecta; la segona té a v eure amb els
criteris lingüístics, que Sales empra per tal d’adaptar-se a
l’estil no gens f àcil de Kazantzakis. Pel que f a a la traducció
indirecta del text, cal recordar que era pràctica habitual a la
col·lecció i que quatre de les dotze traduccions aparegudes
v an ser traduccions indirectes, és a dir, per mitjà d’una o de
div erses llengües interposades.
Pel que f a a la qüestió dels criteris lingüístics que Sales
v olia aplicar a les traduccions del Club, l’ajut i l’autoritat
intel·lectual de Carles Riba f oren f onamentals. Sales
maldav a per introduir en la col·lecció un model de registre
literari que es caracteritzés per la f orça, la naturalitat i la
v ersemblança —sobretot als diàlegs —, una llengua v iv a, en
def initiv a.
L’adv ertiment de la sisena edició (1967), que f ou l’últim, es
una resposta pública de Sales a «algú que s’ha estrany at del
que insinuàv em en la de la 3a i de la 4a». Hem de suposar
que Sales es ref ereix als comentaris, a les crítiques que f a
als adv ertiments d’aquestes edicions contra la premsa
en espany ol i controlada pel règim per l’escàs o nul ressò de
la tasca editorial que es f eia en català.
Sales mostra una irònica «pietat cristiana» per a aquells que
esperav en algun gest a f av or de la cultura catalana d’un
diari com La Vanguardia dirigit per Luis Martínez de
Galinsoga, que l’any 1959 (l’any que es publicà El Crist)
protagonitzà un dels escàndols de la postguerra, en
queixar-se públicament que a l’església de Sant Ildef ons de
Barcelona es f eia la missa en català. La sev es protestes
acabaren amb una f rase —«todos los catalanes son una
mierda» —que v a córrer per la ciutat com la pólv ora. Les
protestes activ es de sectors de jov es catòlics catalanistes
(boicot al diari, escampada de paperetes i pamf lets, etc.)
f eren que el diari perdés v int mil subscriptors en poc temps i
portà al cessament de Galinsoga. L’oposició al f ranquisme
v isqué aquesta destitució com una v ictòria sobre el règim i li
donà f orces per a uns esdev eniments polítics encara més
transcendentals que es produirien al cap de poc: el f ets del
Palau de la Música.

