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Els bons lectors de premsa sa-
ben que, sovint, troben més 
veritat, més realitat, a les pà-

gines literàries d’un diari que no 
pròpiament a les notícies del que 
hem convingut a dir-ne actualitat. 
El periodisme no deixa de ser una 
mena de realitat ficcionada, de tan 
parcial. La literatura és una altra 
mena de veritat: inventada, poèti-
ca, fonda. “Tanmateix ve un dia en 
què la veritat treu l’amor propi. La 
veritat no resisteix la humiliació 
de romandre oculta com la molsa 
que creix davall les pedres”. Ho es-
criu Antoni Vidal Ferrando en un 
dels dotze contes del recull Els mi-
ralls negres (Meteora), publicat fa 
mig any i on l’autor de Santanyí re-
torna a la seva Almandaia imagi-
nària, un petit univers que no per-
metria fer titulars de diari –en re-
alitat no existeix, esclar– però sí 
fer justícia a vergonyosos oblits 
relatant misèries de la condició 
humana en la Mallorca tacada de 
sang i revenja de la guerra i la post-
guerra. 

Enmig de violències gratuïtes i 
tempestes interiors, d’homes que 
han perdut la pietat i la vergonya, 
de dones amb marits estimats 
que són amants mediocres, 
d’enyorances íntimes i desmemò-
ries col·lectives, i de tantes il·lu-
sions perdudes, una constatació 
tan sòlida com una realitat inven-
tada: “Més poderós que la imagi-
nació, que les ones de la mar, que 
qualsevol rei de la terra és l’ins-
tint de ser feliços”. 

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

És aquest instint el que fa girar 
les històries belles i tristes d’An-
toni Vidal Ferrando. Veritat i fe-
licitat, vet aquí la perillosa pare-
lla que habita els racons d’aquest 
laberint de miralls foscos del se-
gle XX mallorquí. I enmig dels 
grans afanys i desenganys, el re-
cord de la vida petita treu el cap 
amb elegància, nostàlgia i senzi-
llesa. Com quan a l’abatut Domè-

nec Gilet li retorna el perfum de la 
Núria, a qui li agradava “el gelat 
de menta, els àlbums de fotos, els 
músics ambulants, el cinema mut, 
collir móres silvestres, despertar-
se d’hora amb els ocells, caminar 
descalça dins l’arena, perfumar 
els adreços dels calaixos amb sa-
bó de fruites”. O com el psiquiatre 
que anima el seu pacient: “Vos ai-
xecau, cada matí, vora una dona 
que, en passar pel carrer, deixa 
l’aire més pur i perfumat. Llavors, 
obriu la finestra i el primer que 
veis és una llenca de mar dins 
l’horitzó”. I el pacient, esclar, s’ho 
agafa amb irònica resignació: “Jo 
crec que el psiquiatre està enamo-
rat de la meva dona”.✒ 

“MÉS PODERÓS QUE  
LA IMAGINACIÓ ÉS 
L’INSTINT DE SER 
FELIÇOS”, ESCRIU 
VIDAL FERRANDO

Quan la veritat 
treu el seu 
amor propi
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CÒMIC

Els ‘projectes’ més secrets 
d’Einstein i Oppenheimer

Com ja va passar a comença-
ments dels anys 90, alguns 
dels autors més destacats del 

còmic nord-americà estan fugint de 
la Marvel i la DC cap a petites edi-
torials on es respecten els drets cre-
atius de les seves obres. A la Marvel 
i la DC això és impossible perquè 
–tot i que els autors a vegades es re-
inventen les capçaleres– les grans 
editorials tenen en exclusiva els 
drets dels seus personatges i no pen-
sen compartir-los. Alguns d’aquests 
autors, però, no han fet el pas defi-
nitiu i mantenen un peu a cada bàn-
dol, com és el cas de Jonathan 
Hickman, guionista de Los Venga-
dores, que ha fitxat per Image –el se-
gell que publica Los muertos vivien-
tes–, on està fent sèries tan originals 
i lliures com Los proyectos Manhat-
tan, que no tenen cabuda en el món 

estereotipat dels superherois. En 
aquesta obra, Hickman juga amb la 
història i imagina una versió dife-
rent del projecte Manhattan, que va 
permetre desenvolupar la bomba 
atòmica. El guionista reuneix a les 
pàgines del còmic sòsies surrealis-
tes d’Einstein, Oppenheimer o Fer-
mi, entre d’altres, que fan servir el 
projecte Manhattan original com a 
tapadora per tirar endavant inves-
tigacions més inusuals. El resultat 
és una obra de ciència-ficció plena 
d’excessos que aposta per l’entrete-
niment i que, sobretot, demostra 
que hi ha (molta) vida comiquera 
més enllà de la Marvel i la DC.✒

LOS PROYECTOS MANHATTAN 3 
JONATHAN HICKMAN I NICK PITARRA  
IMAGE / PLANETA DEAGOSTINI 
152 PÀG. / 14,95 €
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Wonder 
RR.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €                4/91 
 
[ 2 ] L’analfabeta que va... 
JONAS JONASSON 
La Campana 

398 pàgines i 19,95 €           1/16 
 
[ 3 ] Un estiu a l’Empordà 
MÀRIUS CAROL 
Columna 

238 pàgines i 19,95 €            2/2 
 
[ 4 ] Desig de xocolata 
CARE SANTOS 
Planeta 

432 pàgines i 21 €                 1/15 
 
[ 5 ] Primavera, estiu... 
MARTA ROJALS 
RBA-La Magrana 

368 pàgines i 20 €              -/175

[ 1 ] Aferrada a la vida 
GIOVANNA VALLS GALFETTI 
RBA-La Magrana 

256 pàgines i 16,99 €            2/2 
 
[ 2 ] Si Beethoven pogués... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

224 pàgines i 18,90 €          4/15 
 
[ 3 ] Un dia qualsevol 
TATIANA SIQUELLA 
Columna 

214 pàgines i 14,90 €             1/2 
 
[ 4 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €          5/14 
 
[ 5 ] Cuina amb Joan Roca 
JOAN ROCA 
Planeta 

350 pàgines i 24,95 €       10/13

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Bajo la misma estrella 
JOHN GREEN 
Nube de Tinta 

304 pàgines i 12,95 €          1/31 
 
[ 2 ] Las tres bodas de... 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 

768 pàgines i 22,90 €          -/16 
 
[ 3 ] Catalanes todos 
JAVIER PÉREZ ANDÚJAR 
Tusquets 

336 pàgines i 19 €                    -/7 
 
[ 4 ] La analfabeta que... 
JONAS JONASSON 
Salamandra 

416 pàgines i 19 €                 6/16 
 
[ 5 ] Pacto de lealtad 
GONZALO GINER 
Planeta 

648 pàgines i 21,90 €             -/4

[ 1 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 

192 pàgines i 9,90 €               1/4 
 
[ 2 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €         3/33 
 
[ 3 ] Las gafas de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 

320 pàgines i 15,90 €         9/14 
 
[ 4] Las siete cajas 
DORY SONTHEIMER 
Circe 

312 pàgines i 19 €                   4/4 
 
[ 5 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         10/53


