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quest any 2012 és el
centenari del naixe-
ment de Joan Sales,
entre d’altres que no

esmentaré, que ja tenim la Vi-
quipèdia, i segur que es pre-
paren actes i celebracions al
voltant, sobretot, de la que
se’n considera l’obra magna,
la novel·la Incerta glòria –tí-
tol provinent de Shakespea-
re–, i es té també per la prin-
cipal novel·la de les lletres ca-
talanes sobre la Guerra Civil.

Ho és, realment? Les obres
literàries, com les de l’art i les
del pensament en general,
són allò que la comunitat in-
tel·lectual diu que són i enca-
ra, a més, a través de judicis
sotmesos a contínua fluctua-
ció. Un tennista, un futbolista
són objectivament, indiscuti-
blement boníssims si gua-
nyen als rivals i marquen més
gols que ningú, però la fortu-
na del poeta la marca l’acord
dels altres en primera instàn-
cia, de pixatinters universita-
ris i del públic en general en

A
l’última. Avui, entre els col·le-
gues hi ha qui abona l’elevada
consideració d’Incerta glòria
que he esmentat, i d’altres
que la posen en dubte.

Llegida avui, al meu mo-
dest parer, Incerta glòria re-
sisteix força bé l’efecte de la
naftalina. Mal que la redacció
s’acabés als anys 80, l’esperit
és dels 60, fins i tot dels 50,
però això no té perquè estar
malament. Com tantes d’al-
tres, és una novel·la sobre la
guerra amb la guerra en si, o
sigui les batalles i estratègies
militars, en tercer o quart
lloc, i potser més avall i tot en-
tre els interessos de l’autor.
Hi ha llargs passatges de tedi i
excursos sense gaire vida prò-
pia, però ho salven els mo-
ments afortunats, les reticèn-
cies ben travades, els reconei-
xements, fins i tot les frases
brillants dites quan cal. “I
pensar que me n’havia anat a
la guerra buscant una mica
de pau!”, diu un oficial fasti-
guejat per l’extemporània

presència de la seva do-
na en la rereguarda.
    Potser l’aspecte que
resisteix pitjor el pas del
temps, en termes de
connexió amb el públic
actual, és el religiós. So-
bretot cap al final, i en-
cara més en el colofó ti-
tulat El vent de la nit,
obsessivament Sales
s’endinsa en pregoneses
cristianes de conscièn-
cia i visió moral del món
que molts lectors d’avui
no sabran de què van, i
molts entre els qui en-
cara ho sabem les troba-
ran –amb raó o no, ja
depèn tan sols de cadas-
cú– qüestions supera-
des: l’encaix entre so-
cialisme i religió, etc.
    Vaig veure Joan Sales
una sola vegada en la
meva vida. Era al palau
Dalmases, seu d’Òmni-
um Cultural fa uns
anys, en l’acte de con-
cessió del Premi d’Ho-
nor de les Lletres Cata-
lanes a Mercè Rodore-

da, a finals dels 70. Hi havia
una cinquantena escassa de
persones en el salonet d’actes
tocant al carrer Montcada, i
Sales, corpulent i introspec-
tiu, seia a primera fila, amb
vestit sencer gris fosc. La Ro-
doreda va agrair la distinció
de manera breu, més que sò-
bria, amb quatre paraules
que va llegir d’un full escrit,
tensa, sense ni un bri dels
pretesos distanciaments irò-
nics i teatrals que per desgrà-
cia de la literatura han vingut
anys després per materialit-
zar l’obligació ineludible de
fer riure els assistents. L’únic
nom que va esmentar, si la
memòria no em falla, va ser el
d’en Sales, a qui agraïa la in-
estimable –no crec que fos
aquest l’adjectiu, però potser
sí l’esperit– ajuda com a edi-
tor. No menys sòbriament, i
aprofundint encara aquell po-
sat que em va semblar trist,
cansat, en Sales va aixecar
les celles, va abaixar les co-
missures dels llavis, adreçat
als que tenia a la vora, i va ti-
rar lleugerament enrere el
cap com volent dir, “renoi,
mira, no m’ho esperava, m’ha
tocat a mi”. No recordo més
esplais emocionals. La con-
clusió no es prestava a inter-
venir-hi, i tant Sales com Ro-
doreda es van retirar –s’han
retirat– amb una discreció in-
apel·lable. ❋

DISSOCIACIONS

‘Incerta glòria’,
en el centenari
de Joan Sales

Joan Sales, autor d’‘Incerta glòria’, va néixer el 1912

MIQUEL DE PALOL

Zàping era un dels termes nous que sortia a l’anunci de la segona edició
del DIEC. La definició, compartida amb el DGLC, diu: “Acció de passar rà-
pidament d’un canal a un altre de televisió amb el comandament a dis-
tància.” Fa gràcia el ràpidament, perquè no se m’acut com es deu poder
passar d’un canal a un altre a poc a poc. Suposo que el lexicògraf que ho
va redactar pensava en reiteració, més que no pas en rapidesa. L’exem-
ple que n’il·lustra l’ús és: “Fa zàping quan comencen els anuncis.” Zàping
és un anglicisme que prové del verb to zapp (anar com un llamp, i aquest
llamp potser permet traçar l’origen d’aquell ràpidament). La qüestió és
que l’entrada ja ha començat a envellir i ara es busca nova definició (o
mot) per designar el zàping digital, que no és ben bé el mateix que can-
viar de canal, sinó que implica clicar les creuetes que permeten anar al
contingut (tot saltant-se l’anunci) o tancar pop-ups, bàners, etc. El crei-
xent consum de televisió a la carta, barrejat amb els diaris digitals, crea
noves formes de publicitat. Val a dir que el bàner ja és present al DGLC
però no encara al DIEC, el qual es limita a recollir l’homògraf prohibicio-
nista baner: “Encarregat de fer complir els bans.” Fem-ne un bàner? ❋
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Zàping?
MÀRIUS SERRA

DEPORTADA

Poemes d’una
embarassada
Autora: 
Eva Baltasar
Editorial: Pagès
Pàgines: 62
Preu: 11 euros
Amb aquest
poemari Eva

Baltasar va guanyar el premi Jordi
Pàmias. Ens parla dels sentiments que
flueixen durant un embaràs amb una
bona feina de llenguatge i rima.

El camí de
l’esperança
Autors: 
Stéphane Hessel
i Edgar Morin
Editorial: Destino
Pàgines: 80
Preu: 9,95 euros
Dues veus tan

autoritzades des dels més de 90 anys
que tenen com les de Hessel i Morin
s’uneixen per “denunciar la política
actual que ens condueix al desastre”.

Les petjades
dels herois
Autor: 
Arcadi Alibés
Editorial: 
Ara Llibres
Pàgines: 216
Preu: 18,50 euros
El periodista

esportiu de TV3 Arcadi Alibés ens
ofereix un nou assaig dedicat a la seva
gran passió: córrer maratons i les
històries que es generen a l’entorn.

Què pensa
Pilar Rahola
Autor: Marc Pérez
Editorial: Dèria
Pàgines: 168
Preu: 15 euros
Llarga entrevista
en què el periodista
Marc Pérez ens

ofereix tot el suc ideològic de Rahola,
que ens parla de la independència, de la
monarquia, d’ERC, de la velocitat del
temps i de la relació amb Josep Cuní.

Quantic Love
Autora: Sonia
Fernández-Vidal
Editorial: 
La Galera
Pàgines: 240
Preu: 17,95 euros
L’autora ja va
triomfar amb la

seva primera novel·la, La porta dels tres
panys, i ara insisteix en el tema de la
física quàntica a través del triangle
d’amor que viu una noia al CERN.

L’ombra
de Sant Benet
Autors: 
Ramon Carreté
i Adolf Todó
Editorial: Angle
Pàgines 352
Preu: 19,90 euros
Aquest llibre ens

ofereix, com diu el subtítol, històries
màgiques d’un monestir mil·lenari, i la
curiositat de dos pròlegs, un d’Andreu
Buenafuente i l’altre de Ferran Adrià.


