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L’ominós silenci que el país ha fet a Joan Sales i la seva obra

El pont del riu Kwai

E
J o s e p M . F u l q u e t

n un article publicat fa
uns dies a les pàgines
d’aquest diari (29-04),
l’amic i periodista
Francesc Canosa es de-
manava amb ironia qui

va matar –metafòricament, és clar– Jo-
an Sales, l’autor d’Incerta glòria, una no-
vel·la esplèndida que, per desgràcia, ha
tingut entre nosaltres una deriva més
aviat erràtica que fa honor a l’adjectiu
del títol, deutor d’uns versos de l’acte
primer d’Els dos cavallers de Verona, de
William Shakespeare (“O, how this spring of
love resembleth the uncertain glory of an April
day”), versos que si en el cas del geni de
Stratford intenten reflectir l’atmosfera
d’un dia radiant de primavera, són
també, en el de la novel·la de Sales, si-
nònim del brusc despertar d’una gene-
ració a la vida adulta i a la guerra.

Si no vaig errat, la tesi de l’article de
Canosa és denunciar la tremenda injus-
tícia, el greuge irreparable que, con-
demnant-los a un ominós silenci, el país
ha fet a Sales i la seva obra. Per quin
motiu? Un silenci que tant els progra-
mes de lectura de secundària com els
universitaris de la meva època d’estudi-
ant s’han cuidat ben bé prou de mante-
nir. Així, dels autors nascuts els primers
anys del segle, que no havien complert
vint-i-cinc anys l’any 36 (Calders i Sales
en tenen vint-i-quatre; Benguerel, una
mica més gran, trenta-un) i que van es-
criure després sobre la seva experiència
del conflicte (Unitats de xoc i Els vençuts, de
Calders i Benguerel, respectivament),
només recordo que ens parlessin profu-
sament del primer i no gaire del tercer.
De Sales, ni mitja paraula. Queden Fer-
ran de Pol, que té vint-i-cinc anys justos
quan esclata la guerra, i Mercè Rodore-
da, que en té vint-i-set. ¿Es tractava d’al-

guna consigna en particular o era sim-
ple incompetència? ¿O la Catalunya
“cremadora d’homes” de què parlava
Gaziel tornava a fer acte de presència
escapçant el novel·lista més potent de la
seva generació? De fet, i com ressenya el
mateix autor en l’“Afegit a la 2a edició”
del Club dels Novel·listes, la novel·la ha co-
negut “una de les majors desventures
que pot conèixer un llibre: ser ignorat a
la pròpia pàtria”. En efecte, la primera
edició d’Incerta glòria, el 1956, va ser
fragmentària, ja que només en compre-
nia una tercera part. El text íntegre es va
haver de fer conèixer en
versió francesa, publicada
per Gallimard, el 1962. Amb
tot, ja un any abans de la
primera edició, el 1955, la
novel·la havia obtingut el
premi Joanot Martorell, pe-
rò no va ser fins al 1968,
amb la concessió per una-
nimitat del premi Ramon
Llull, que en aquella prime-
ra convocatòria havia de
designar una novel·la cata-
lana entre totes les dels úl-
tims vint anys, que Incerta
glòria va aconseguir superar
finalment els obstacles que
s’oposaven a l’edició íntegra
en la seva llengua original.
No és fins a la 3a edició, de 1969, “tot
just sortit [el text] del purgatori on pe-
nava”, que l’autor comença a veure re-
conegut el seu treball i a recollir el favor
del públic, un favor que (cito textual-
ment) “ni com a autors ni com a editors
no podríem somniar cap premi que més
pogués honorar-nos i encoratjar-nos”.

No cal dir, doncs, que llibres com el
que ens ocupa, o l’impressionant K.L.
Reich, de Joaquim Amat-Piniella –premi

Fastenrath de 1956, i testimoni brutal de
l’experiència viscuda als camps d’exter-
mini–, haurien contribuït poderosa-
ment a combatre l’amnèsia que de fa
temps ens afligeix, una amnèsia només
pal·liada, com denuncia Canosa, per
l’Homenatge a Catalunya, de George Or-
well, i recentment, i amb gran forrolla,
per Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
Molt poca cosa per una negligència tan
gran. Perquè, sense restar mèrits a la
novel·la de Cercas, ¿es pot considerar
“normal” la difusió que ha tingut Solda-
dos..., amb pel·lícula inclosa, i el silenci

dispensat a Incerta glòria? Insisteixo, el
mateix autor, en el pròleg a la 3a edició
ho diu sense embuts: “En tots els mo-
ments, fins en els pitjors (...) ens ha sos-
tingut la confortadora companyia d’un
públic fidel. És ell qui va fer possibles les
edicions catalanes després de la hiver-
nada més severa de la seva història...”. I
encara: “Donada la suma d’obstacles que
se’ns oposaven, i que potser algun dia
explicarem, les nostres temptatives

s’haurien estavellat contra una
realitat que ens era quasi total-
ment adversa si uns milers de
lectors no ens haguessin sostin-
gut...”

Malauradament, Sales va morir
el mes de novembre del 1983
sense haver pogut fer públics
aquests obstacles i la realitat ad-
versa que havien confinat un text

d’una tensió moral esplèndida i d’un
model de llengua admirable en els
llimbs dels justos.

Aquella “incerta glòria d’un dia d’a-
bril”, que en paraules de l’autor sinte-
titza la novel·la (“Era la glòria d’un dia
d’abril i aleshores no sospitàvem que
fos tan incerta; qui podia pensar-se que
aquella alegria excitant acabaria cinc
anys després en la més absurda de les
carnisseries...”), reflecteix la peripècia
moral d’uns personatges –Juli Soleràs,
el lector de Spinoza; Lluís i Cruells,
l’alferes-practicant devot de Baudelai-

re– que pertanyen a un
món desesperat, un deses-
per que en el seu cas neix
del sentiment obscur de
viure els últims dies (“... i
nosaltres, tan joves i tan
lliures, ¡amb la sensació
que no ens havia calgut si-
nó venir al món per fer-lo
canviar! Qui ens hauria
pogut posar la brida?”)
d’una causa perduda (“¡Era
una època exaltant, aque-
lla primavera de 1931!
¿N’hi haurà mai més cap
de tan primavera com
aquella? [...] Quina glòria la
d’aquell 14 d’abril!”).

Per tot plegat, hi ha un
cert parentiu de semblança entre la
novel·la, entre el drama viscut per Ca-
talunya d’ençà del 1936, i el pont del
riu Kwai, que, com el lector recordarà,
va ser bastit per presoners anglesos. Un
pont que, lluny de servir els seus pro-
pòsits, va ser dinamitat pels mateixos
presoners que l’havien construït.

■ Josep M. Fulquet. Professor de la Universitat Ramon

Llull

La mare que ens va parir
J o r d i C a b r é

Q
uan un país canvia de presi-
dent després de 23 anys, és
important fixar-se en els de-
talls i expressions del nou
estil. Per això he pres nota del

que deia en Maragall durant la campa-
nya, i posaré els exemples següents: en
primer lloc, va sentenciar que ERC era
un partit “fill del règim”, la qual cosa
hem d’entendre com un menyspreu ab-
solut a la maduresa política dels qui
després li salvarien la carrera, així com
un menyspreu també al nacionalisme
que va governar democràticament
abans que ell. En segon lloc, va afirmar
que el nacionalisme buscava la “con-
frontació permanent” i per tant venia a
dir que, si la teva parella et maltracta, el
més intel·ligent és callar i dibuixar un
gran somriure fraternal. També procla-
mà que, si ell guanyava, per fi Catalunya
seria un país democràtic i “normal”, la
qual cosa és enormement clarificadora
de la seva concepció del món: fins ara no
hem estat un país normal perquè ell no

governava. Fins ara hem estat una ano-
malia. Bé.

Un cop ell és president, ja podem
sentir-nos lliures de despreocupacions
fútils. Ara tenim un país normal, amb
presentadors de televisió que fan entre-
vistes en l’idioma normal (i que es mo-
fen de Pompeu Fabra), amb totes les ad-
ministracions i quasi tots els mitjans de
comunicació controlats per persones
d’ideologia normal, i per descomptat
sense ambaixades a l’exterior, cosa que
és el més normal si ets una regió més de
les que s’apleguen a Ferraz. També som
normals perquè diu que per fi tindrem
una televisió autonòmica enlloc d’una
televisió nacional, perquè tenim les ca-
ses extremenyes incloses com a cultura
del país i perquè l’Institut Ramon Llull
no haurà de treure el cap fora de les
quatre províncies que som. Desenga-
nyem-nos, doncs: el que no era normal
era el que provàvem de ser fins ara. No
era normal pretendre competir amb la
selecció espanyola i tenir veu al món i a

Europa, si no és perquè ens tradueixin
un text constitucional a la nostra pecu-
liaritat vernacla. Així, doncs, es pot ex-
plicar l’altra frase antològica del flamant
president: “Aquest país no el reconeixe-
rà ni la mare que el va parir”. Em sembla
que molts la recordaran. És clar que l’a-
menaça es va complint de mica en mica,
cosa diferent de les promeses, perquè
aquella promesa de no intervenir en els
mitjans de comunicació ha quedat se-
pultada entre els arxius i informes dels
despatxos del Palau de la Generalitat.
Sepultada com allò de “en Carod m’ha
seduït profundament”, o com la repeti-
da promesa de la paritat en els membres
del govern i de no “col·locar” familiars
en alts càrrecs. Si es descuiden.

Per la seva banda, el partit fill de
l’ancien régime té la porteria més que fo-
radada i encara no ha fet cap cop de
puny damunt la taula. Es podria defen-
sar que, tenint en compte que a IC-V li
han colat el túnel de Bracons per l’es-
quadra de la dignitat, tot es pot admetre.

Però francament, jo tinc una
consideració molt especial cap al
partit dels presidents Macià,
Companys i Irla, i per això em sap
molt de greu la seva claudicació
constant. També estic meravellat
de la capacitat que tenen els seus
militants per callar i empassar-se
els gripaus, tot i que em consta

que gent amb responsabilitats de partit
comença a plantejar-se si és lícit tocar el
poder a qualsevol preu. Pateixen pro-
fundament perquè saben que qui desfà
l’Institut Ramon Llull no és només la
“consellera socialista Mieras”, és una
companya de govern. Dels actes del go-
vern tripartit responen tots els seus
membres, i per tant el director general
de Cultura Tradicional, que és el senyor
Bello i que pertany a la línia dura del
lerrouxisme, és el director general tam-
bé del govern d’ERC. Comprenc molt bé,
per tant, aquests militants desconcer-
tats. L’únic partit que parla d’indepen-
dència nacional hauria de ser capaç
d’evitar, està a temps d’evitar, una com-
plicitat històrica en el procés de conso-
lidació de la nostra “normalitat” regio-
nal. Amb tota l’estimació, i com que puc
parlar per mi, els he de dir que per part
meva s’ha acabat el xec en blanc. Perquè
una cosa és tenir les mans netes, i una
altra de molt diferent és rentar-se’n les
mans.


