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«Amb una combustió lenta, mesurada, però plena de suspens, aquesta novel·la fa que
cada frase, creada amb enginy, compti.» Boyd Tonkin, The Independent.
«Original, fèrtil i memorable, és una meditació molt elaborada sobre l’envelliment, la
memòria i el remordiment. (...) Barnes aconsegueix tocar alguna fibra de ressonància
universal.» (The Guardian)

El sentit d’un final arriba a llibreries el 8 de novembre
Julian Barnes visitarà Barcelona el 26 de novembre per participar en el
cicle “Converses a La Pedrera”.
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«Ho té tot per ser un clàssic de la literatura anglesa. Està exquisidament escrit, subtilment traçat i
revela noves profunditats en cada lectura.» (Stella Rimington)
• El sentit d’un final, Premi Man Booker 2011
Tony Webster és un jubilat de vida tranquil·la, divorciat amistosament, i aparentment en pau amb la
seva vida. Però una carta d’un bufet d’advocats l’abocarà a revisar el seu passat, especialment la
seva joventut. Just abans d’anar a la universitat, el seu grup d’amics s’havia ampliat amb l’Adrian
Finn, el més seriós i intel·ligent de tots quatre. Van jurar ser amics per sempre, però que l’exnòvia d’en
Tony comencés a sortir amb l’Adrian va posar-los a prova.
Ara, passats més de quaranta anys, Tony Webster s’adona que potser no tot va succeir com ho havia
recordat. Perquè la memòria és imperfecta i pot fer aflorar velles vivències i nous remordiments. I, fins
i tot, obligar-te a reinterpretar tota una vida.
El sentit d’un final suposa el retorn de Julian Barnes al gènere, després d’Arthur i George. El sentit
d’un final va ser qualificada per un membre del jurat del Man Booker com «una de les obres més magistrals» que havia llegit mai, i la crítica considera que aglutina les idees que l’autor ha assajat durant
tota la seva carrera.
• Julian Barnes
Nascut a Leicester (Regne Unit) el 1946, Barnes és un dels escriptors britànics més prestigiosos. Irònic, imprevisible i intel·ligent, és autor de les
novel·les El lloro de Flaubert, Història del món en deu capítols i mig, Anglaterra, Anglaterra, i Amor, etc., entre altres. Angle Editorial ha publicat tots
els seus últims llibres: Arthur i George (2008), Res a témer (2010) i Pulsacions (2011). Ha estat guardonat amb el Premi David Cohen de Literatura
2011 en reconeixement a la seva carrera literària.
Web oficial de Julian Barnes: http://www.julianbarnes.com/
• Enllaços d’interès de El sentit d’un final
Obama llegeix El sentit d’un final
L’edició nordamericana de la revista Vanity Fair publica una extensa entrevista al president Barack
Obama. Durant l’entrevista, el periodista descriu com en el despatx privat del president dels Estats
Units hi ha “una pila de novel·les, i a dalt de tot, la de Julian Barnes, El sentit d’un final”.
http://www.vanityfair.com/politics/2012/10/michael-lewis-profile-barack-obama
Els lectors debaten els enigmes de la novel·la en desenes de fòrums
Milers de lectors apunten les seves teories sobre alguns dels enigmes que planteja la lectura de El
sentit d’un final. Alguns dels fòrums: http://andrewblackman.net/2012/05/the-sense-of-an-endingexplained/, http://theseversons.net/reading-list/sense/
http://www.readinggroupguides.com/guides_s/the_sense_of_an_ending1.asp
Julian Barnes parla de El sentit d’un final
Conferència de premsa amb motiu de l’entrega del Man Booker Prize 2011
http://www.youtube.com/watch?v=cAggsU-el0I
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