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Activitats complementàries    
Incerta glòria             Nivell superior 
ANY SALES CALDERS TÍSNER  

 
INCERTA GLÒRIA 
 
Guia del professor 
 
Descripció 
 
Presentar i animar a llegir el llibre Incerta glòria, de Joan Sales. 
 
Material  
 
Incerta glòria, de Joan Sales  
Carta escanejada de Mercè Rodoreda a Joan Sales felicitant-lo per la novel·la. 
Videolit, penjat a la pàgina oficial de l'Any Sales Calders Tísner. Es pot trobar a:  
                 http://www.salescalderstisner.cat 
(L’àudio del videolit és la lectura en veu alta de la mateixa carta a càrrec de l'actriu Maria Bohigas)  
 
Objectiu general 
 
Lectura i coneixement d'una de les obres cabdals de la literatura catalana del segle XX. 
 
Objectiu específic 
 
Activitat complementària de lectura, literatura, comprensió lectora, lèxic i gramàtica.  
 
 Descripció de l'activitat 
Exercici - Presentació de la lectura: autor, context històric, cultural i literari. 

- Lectura de la carta de Rodoreda a Sales. Llegir (annex 1) i escoltar  (annex 2 )el 
document real de la carta que Mercè Rodoreda va escriure a Joan Sales després de 
la lectura d'Incerta glòria en la qual opina que és una de les millors novel·les que ha 
llegit mai. 
- Lectura del llibre Incerta glòria 
- Exercici després de la lectura: A criteri del professor. Suggeriments: 
 
Llegeix la carta que va escriure Mercè Rodoreda a Joan Sales després de llegir 
Incerta glòria. En la carta, l'escriptora afirma que de la novel·la li han impressionat 
els paisatges, alguns personatges femenins, alguns escenes de guerra, el 
tractament del temps... Hi estàs d'acord? Amb quins aspectes hi estàs més d'acord? 
Amb quins aspectes estàs en desacord amb Mercè Rodoreda? Fixa't en aquests 
aspectes mentre llegeixes la novel·la i després escriu un text expressant la teva 
opinió respecte a aquests aspectes (màxim 200 paraules). 
 
Fes una llista de 10 paraules o expressions de la novel·la que no hagis entès i que 
hagis hagut de buscar al diccionari. Escriu les paraules i les definicions. A 
continuació, afegeix-hi un sinònim. 
 
Exemple: 
fesomia: Fisonomia. Conjunt de les faccions d'una persona. Sinònim: cara 

 


