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La Fundació Caixa de Catalunya ha
organitzat les jornades ‘Incerta
glòria’,unarevisitaciódelanovel·la
de Joan Sales sobre la Guerra Civil

Sempre amb Joan Sales

U
n auditori amatent i
fidel va seguir dimarts
i dimecres les jorna-
des Incerta glòria. La
memòria històrica i

les veritats de la novel·la. Es trac-
tava d’una relectura, a càrrec de
diferents especialistes i amics, de
la gran novel·la de Joan Sales, am-
bientada majoritàriament durant
la Guerra Civil. També es va fer
ressò de la recepció que la novel·la
manté. Coordinades pel crític de
l’AVUI Xavier Pla, quatre taules
rodones van oferir una panoràmi-
ca de la projecció i interès d’una
obra que es manté viva, tant per la
prosa com pels conflictes morals
que planteja.

Laprimerataulavaestarforma-
da pels novel·listes Carme Riera i
Jaume Cabré i pel poeta i crític
Carlos Pujol, autor de la traducció
castellana,amic, interlocutor ique
va assistir a la reescriptura de la
novel·la mentre li anava ense-
nyant les versions castellanes,
pràcticament cada dia, a la seva
casa a la falda de la muntanya Pe-
lada. Pujol va destacar “l’atracció
pel fracàs, la derrota”, que conté
Incerta glòria, una novel·la que
“tracta de la Guerra Civil una mica
per accident, perquè és, en reali-
tat, sobre el sentit de la vida, l’en-
senyament del fracàs”. Pujol va re-
cordar quan Sales li va preguntar
la seva opinió sobre la quarta part,
quevaescriurementrefeienlatra-
ducció castellana. Després de dir-

li que la considerava un error per
diferents motius, Sales la va con-
vertirenunamenad’annexal final
del llibre, “salomònic”.

“No estem parlant de la millor
novel·la sobre la guerra, sinó de
la millor novel·la catalana del
segle XX”, va afirmar Carlos
Pujol, que va evocar la precisió en
llenguatge i el seu criteri perso-
nal contra les cursileries, il·lus-
trant-lo amb una divertida anèc-
dota que ho diu tot del tarannà de

l’escriptor i editor. Sales anava
cada dia a l’estanc i només inter-
canviava tres paraules amb l’es-
tanquer: “Una capsa de mistos”.
L’home, invariable, li responia:
“Una caixa de llumins”.

Magistrals van ser les interven-
cions posteriors d’Àngel Duarte,
Hilari Raguer i especialment del
poeta Antoni Puigverd: “Un alè
líric i èpic alhora, que tensa el llen-
guatge”. Raguer va incidir en la pi-
etat com a element de la novel·la i

va rememorar les jornades que,
tornats de l’exili, feien fa 60 anys
Sales i Raimon Galí a casa dels Ra-
ventós, al carrer Anglí. Raguer va
ser categòric en afirmar que la
novel·la havia estat menystinguda
pel seu catolicisme.

El segon dia, entre les encerta-
des dues taules rodones, un se-
nyor del públic va rebatre Raguer
dient que Sales també havia re-
sultat incòmode per als catòlics.
Les intervencions van oscil·lar
entre el comparatisme de Nora
Catelli, les contextualitzacions de
Garcia-Raffi i Carme Arnau,
única assagista que ha publicat
un llibre sobre Sales, Compromís
i escriptura. Arnau va dir que In-
certa glòria van ser unes memò-
ries personals que van adoptar la
forma de novel·la per la llibertat
d’aquest gènere.

La lectura final de Feliu Formo-
sa va estar precedida per Ramon
Tremosa, que va mostrar els seus
coneixements sobre literatura de
guerra i Ernst Jünger; pel sempre
preclar Llibert Tarragó, editor
francès de Sales, que va valorar la
recepció que ha tingut l’última edi-
ció d’Incerta glòria en francès, i
Jordi Sales, que va traçar una geo-
grafia del temps present i de la si-
tuació de la nostra cultura. A l’en-
demà, motivat per les jornades,
vaig enfilar els camins de la mun-
tanya Pelada per rellegir tota la
poesia de la novel·la. Em va tor-
nar a omplir els pulmons. ■

Carlos Pujol va
destacar l’atracció
pel fracàs, la derrota,
que conté ‘Incerta
glòria’, de Joan Sales

Les traduccions, les reedicions i unes jornades han recuperat ‘Incerta glòria’, de Joan Sales ■ FERRAN SENDRA

David Castillo
Dins el circ itinerant

sició que, malgrat els reco-
neixements pels seus inno-
vadors mètodes de cirurgia
i traumatologia, no li va
permetre l’Institut de Re-
cerca que havia proposat.

Aymar construeix la bio-
grafia escènica combinant
el rigorós treball de recerca
amb la fluida concatenació
dels fets històrics en una
presentació àgil, dinàmica i
compromesa, que té la ca-
pacitat d’evocar tant els
avenços mèdics tan deci-

ra d’aquest tros de món.
Àngels Aymar és l’única
dramaturga d’avui que ha
tingut el valor de transitar el
terreny minat de la memò-
ria històrica i dur-la a esce-
na sense complexos. Ho va
fer amb La indiana (2007),
sobre els catalans que a
mitjans del XIX anaven a fer
fortuna a Cuba, o amb La ri-
alla inacabada (1999), sobre
els exiliats a Mèxic. Ara in-
daga en una figura cabdal
de la medicina del segle
passat, Josep Trueta, que,
en tornar de l’exili amb la
mort del dictador, va expe-
rimentar la decepció de tro-
bar-se un país desarborat i
amb la fal·làcia d’una Tran-

Trueta
Autora: Àngels Aymar
TNC, 30 de gener

Visc al carrer del Dr.
Trueta i estic fart de
corregir els qui ano-

ten l’adreça i escriuen True-
ba. Aquest desconeixement
d’un personatge clau per a
la ciència mèdica i l’esperit
democràtic del segle XX
només té dos motius: l’exili
obligat que va suposar la
victòria colpista de Franco i
la deixadesa de Catalunya
envers els seus referents
bàsics, pròpia d’un país
emasculat per 300 anys de
subordinació a un Estat
bel·ligerant contra la cultu-

Crítica teatre

Un testimoni necessari

FrancescMassip

sius per mitigar la carnisse-
ria bèl·lica, com el perfil
profundament humà del
poc conegut protagonista.
Un home que, com Pau Ca-
sals, no li tremolà la veu per
donar testimoni de catala-
nitat arreu del món, malgrat
les pressions de la diplomà-
cia espanyola i la reticència
de bons amics com el ma-
teix Madariaga. Una posada
en escena elegant i acura-
da, amb una escenografia
de ciutat esventrada per les
bombes que es recolza amb
la projecció d’expressius
documents audiovisuals.
Una reivindicació històrica i
humana absolutament im-
prescindible!

Aymar és l’única
que té el valor de
dur la memòria
històrica a escena
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