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Quin joc tan bèstia, el de la
memòria personal. Tant o
més bèstia que el de la His-

tòria amb majúscules. El relat de
la nostra vida té més d’invenció
que de record. Ens el fem a mida
per tranquil·litzar-nos, per cons-
truir-nos una imatge amb la qual
conviure còmodament. A partir
d’un gest llunyà caçat al vol en una
carta esgrogueïda, d’un desengany
mal paït o d’una relació familiar
estantissa que mai hem sabut es-
borrar bastim la nostra identitat
de supervivents. I el més impor-
tant: en la majoria dels casos,
aquesta operació la fem sense ser-
ne del tot conscients. Ens hi anem
acomodant.

Julian Barnes explota aquesta
fragilitat del que creiem que hem
estat, de la versió oficial de nosal-
tres mateixos, a El sentit d’un final
(Angle i Anagrama, amb traducci-
ons d’Àlex Gombau i Jaime Zulai-
ka), premi Man Booker 2011. Si la
història es construeix amb les
mentides dels vencedors i els au-
toenganys dels derrotats, la me-
mòria personal ens la fem nosal-
tres solets, fingint ser ara vence-
dors ara vençuts, segons convin-
gui, i sobretot com a supervivents
que recordem: “Qui va dir que la
memòria és el que crèiem que ha-
víem oblidat?”

Aquest és el cas de Tony Webs-
ter, un jubilat divorciat que un dia
es troba viatjant al seu passat, re-
pensant com va ser l’aventura
amb la seva primera nòvia, la Ve-
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rònica, i amb la colla dels amics ín-
tims de l’institut, sobretot l’enig-
màtic Adrian. En l’arriscada ope-
ració de mirar enrere, en el seu cas
marcada per un misteri que man-
té la tensió de la narració, es veu
abocat a reconèixer que massa so-
vint no som conscients del que ens
passa perquè “el temps primer ens
encalla i després ens confon”.
“Quantes vegades expliquem la

història de la nostra vida? Quan-
tes vegades l’adaptem, l’embellim,
hi introduïm astuts talls?” Acos-
tumem a fer-nos moltes trampes,
a culpar els pares, els germans, els
amics que ens van fer una mala
passada... Però en realitat “la prò-
pia és l’única responsabilitat”.

I al capdavall, al final: “La ma-
duresa decep, de la mateixa ma-
nera que tard o d’hora deceben
tots els canvis polítics i històrics.
Igual que la vida. A vegades pen-
so que el sentit de la vida és
menystenir-nos perquè ens re-
conciliem amb la seva pèrdua fi-
nal, demostrant així, per molt
temps que trigui, que la vida no és
tan bona com la pinten”.✒

“QUI VA DIR QUE LA
MEMÒRIA ÉS EL QUE
CRÈIEM QUE HAVÍEM
OBLIDAT?”

Julian Barnes
juga amb
la memòria
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Mutants i campions clàssics
units per salvar el món

Amb Imposibles Vengadores
comença una nova època de
l’univers Marvel, que en rea-

litat s’assembla molt a les anteriors
perquèenelgèneredelssuperherois
ja està tot inventat. En aquest cas, es
tracta de gestionar les cendres de
l’últim gran crossover de la factoria
Stan Lee –una guerra a mort entre
els mutants i els campions clàssics
comandats pel Capità Amèrica–.
Amb aquesta excusa argumental
s’ofereix al lector un nou comença-
mentquetambéamagaunaoperació
comercial per atreure més fans.
D’entrada sorprèn la tria del guio-
nista de la sèrie cridada a ser la cap-
çalera de referència de la suposada
revolució marveliana. L’escollit ha
estatRickRemender,quehaaconse-
guit així fer-se un lloc a l’Olimp dels
guionistes al costat del triumvirat

format per Bendis, Hickman i Frac-
tion.Lasevaescripturaéspurament
cinematogràfica, una tendència que
dominadesdefaanyselmóndelsco-
mics-books. Del dibuix se n’encarre-
ga un perfeccionista, John Cassa-
day, immillorable quan ret home-
natge a mites com Jim Steranko. Pe-
rò l’autèntica novetat és l’aposta per
trencar un vell tabú i formar un
equip unint mutants i vengadores,
les dues grans famílies de Marvel,
que, excepte als grans esdeveni-
ments,semprehanviscutseparades.
L’entreteniment està assegurat, pe-
rò de les revolucions sempre se n’es-
pera alguna cosa més que això.✒

IMPOSIBLESVENGADORES1
RICKREMENDERIJOHNCASSADAY
PANINICOMICS/MARVEL
32PÀG./2,50€

ISRAEL
PUNZANO

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/38

[ 2 ] La reina descalça
ILDEFONSO FALCONES
Rosa dels Vents
746 pàgines i 22,90 € -/1

[ 3 ] Una família exemplar
GENÍS SINCA
Destino
476 pàgines i 20 € 4/3

[ 4 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
646 pàgines i 20 € 2/34

[ 5 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
590 pàgines i 21,50 € 3/34

[ 1 ] De la cuina a la taula...
DIVERSOS AUTORS 
Amat
96 pàgines i 10 € 1/16

[ 2 ] Espriu, transparent
AGUSTÍ PONS
Proa
766 pàgines i 22,90 € -/8

[ 3 ] El record és un pont...
MONTSERRAT CARULLA
Ara Llibres
184 pàgines i 17,95 € 2/5

[ 4 ] La solitud del despatx
JOSEP GOMIS
Cossetània
206 pàgines i 16,70 € -/8

[ 5 ] Un antídot contra...
TONI CRUANYES
Edicions 3i4
194 pàgines i 15 € 6/9

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/38

[ 2 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 3/34

[ 3 ] La reina descalza
ILDEFONSO FALCONES
Grijalbo
752 pàgines i 22,90 € -/1

[ 4 ] Estoig trilogia Grey
E.L. JAMES
Grijalbo
600 pàgines i 24 € 4/20

[ 5 ] Cincuenta sombras (III)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 4/20

[ 1 ] Deja de ser tú
JOE DISPENZA
Urano
352 pàgines i 18 € 1/23

[ 2 ] Todo lo que era sólido
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
Seix Barral
256 pàgines i 18,50 € -/2

[ 3 ] Incognito
DAVID EAGLEMAN
Anagrama
348 pàgines i 19,90 € -/2

[ 4] Sano y salvo
JUAN GERVÁS / MERCEDES PÉREZ
Los libros del Lince
320 pàgines i 21,90 € 3/6

[ 5 ] La magia
RHONDA BYRNE
Urano
272 pàgines i 14 € 2/19


