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algun dels principals personatges 
de la novel·la: “En cinema si avances 
gaires coses les acabes canviant”. 
Passola, que ja va produir Pa negre, 
una adaptació de la novel·la homò-
nima d’Emili Teixidor que va dirigir 
Villaronga, té la intenció de “repetir 
la jugada”: el 2011 la pel·lícula va 
aconseguir 9 premis Goya, 13 pre-
mis Gaudí, la Concha de Plata per a 
Nora Navas al Festival de Sant Se-
bastià i va ser precandidata als Os-
cars, tot i que finalment no va ser es-
collida com una de les cinc pel·lícu-
les de parla no anglesa que passari-
en a la ronda final de votacions. 

Hi ha un altre gran projecte en 
marxa en relació a la novel·la de Sa-
les. El dia 20 de maig del 2015 Àlex 
Rigola estrenarà a la Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya una 
versió teatral d’Incerta glòria. 
L’obra compta amb la direcció i la 
dramatúrgia de Rigola i aquests di-
es ha començat la primera fase del 
càsting, que consisteix a gravar un 
vídeo interpretant un text –els ho-
mes, un monòleg de Juli Soleràs; les 
dones, de Trini Milmany–. Els 20 
seleccionats passaran a fer les pro-
ves presencials els dies 19, 20 i 21 de 

gener del 2015 al TNC i se sumaran 
a actors ja confirmats, com Joan 
Carreras i Andreu Benito. Rigola 
descriu Incerta glòria com “una de 
les millors novel·les de la literatu-
ra catalana”, una història que plan-
teja “la gran pregunta de quin és el 
sentit de la vida, per què som aquí”.  

‘The Economist’ elogia Sales 
La traducció anglesa de la novel·la 
de Joan Sales, que al novembre va 
ser presentada a la British Library 
de Londres per l’historiador Paul 
Preston, ha sigut escollida pel set-
manari The Economist com una de 
les deu millors obres de ficció del 

2014, juntament amb novetats de 
Marylinne Robinson, Richard Fla-
nagan i Ma Jia. 

En català Club Editor –l’editori-
al que Sales va fundar el 1959 i que 
actualment dirigeix Maria Bohigas, 
la seva néta– ha reeditat aquesta 
tardor les Cartes a Màrius Torres 
amb un apèndix de missives inèdi-
tes a Mercè Figueres, una de les pa-
cients del sanatori de Puig d’Olena, 
igual que el poeta lleidatà. Encara 
sense data de publicació, també han 
de veure la llum la biografia de 
Montserrat Casals sobre Sales i la 
novel·la inèdita de l’escriptor, Uns 
guants de pell de Rússia.e

Entre els projectes editorials pendents sobre Joan Sales hi ha una 
novel·la inèdita i la biografia de Montserrat Casals. FONS SALES / ARXIU

‘Incerta glòria’ guanya prestigi al 
món i farà el salt al gran públic

Agustí Villaronga en rodarà la pel·lícula el 2015
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L’Any Sales-Calders-Tísner va aca-
bar oficialment a finals del 2012, pe-
rò els projectes relacionats amb 
l’escriptor i editor barceloní no han 
deixat de créixer des de llavors. Ahir 
mateix es va saber que el 2015 Agus-
tí Villaronga rodarà la pel·lícula ba-
sada en Incerta glòria, una novel·la 
que Sales va publicar el 1956 però 
que va anar sent ampliada i corre-
gida fins al 1983, l’any de la mort de 
l’autor. Isona Passola, productora 
de Massa d’Or i de la pel·lícula, va 
explicar a l’ARA que “el guió de Vi-
llaronga i de Coral Cruz és extraor-
dinari”, i que “diverses televisions 
han apostat molt fort pel film, entre 
elles, TV3, Canal Plus i TVE”.  

Passola va afegir que Incerta glò-
ria tindrà “un pressupost en la mit-
jana europea, tirant a baix, perquè 
no hi ha més diners”. Assegura que 
“el càsting serà molt jove” i que el 
rodatge es farà sobretot a l’Aragó 
–un dels escenaris de la novel·la–, 
tot i que no ha volgut precisar si té 
algun nom al cap perquè interpreti 
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