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Després dels vint-i-cinc anys de la seva mort, 

l’escriptor Joan Sales (Barcelona, 1912-1983)  

continua essent recordat per l’aventura creativa  

que representa la seva novel·la Incerta glòria, 

publicada per primera vegada l’any 1956. Aquesta 

obra, veritable monument de la novel·la catalana  

de postguerra, és, per a molts lectors, un dels retrats 

més fidels dels fets que van ocórrer a Catalunya 

durant la guerra civil espanyola en el bàndol 

republicà. És una novel·la que pretén mostrar  

la guerra en tota la seva complexitat moral, evitar 

visions maniquees o dogmàtiques i ho fa des d’una 

incòmoda visió nacionalista catalana i, per tant, 

republicana. Però, a la vegada, catòlica, la qual  

cosa permet a l’autor denunciar amb igual virulència 

tant els feixistes com els anarquistes en pro de  

la reconciliació col·lectiva. Novel·la complexa  

i excessiva, testimoni excepcional dotat d’un 

enorme potencial simbòlic, aquesta obra no només 

és un monument literari sinó també un document 

ineludible, lúcid, contradictori i polèmic, sobre  

la memòria històrica que continua interpel·lant  

els lectors catalans d’avui.



 PROGRAMA

 dimarts 27 de gener

18.00 h Incerta glòria o la novel·la com un món
 Carme riera, Jaume Cabré i Carles PuJol

19.15 h  Novel·listes que fan història, historiadors  
 que llegeixen novel·les”
 Hilari raguer, antoni Puigverd i Àngel duarte

 dimecres 28 de gener 

18.00 h  Joan Sales, de la guerra als llibres
 nora Catelli, JoseP viCent garCia-raffi i Carme arnau

19.15 h  Història i recepció d’una novel·la
 Jordi sales, llibert tarragó i ramon tremosa

20.30 h  Lectura de textos de Joan Sales

 Coordinador de les jornades: Xavier Pla
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