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Llibreries consultades: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, El Corte Inglés, Etcètera, Fnac, La Central i Laie (Barcelona); Saltamartí (Badalona); La Llopa (Calella); La Gralla (Granollers);
La Llar del Llibre (Sabadell); El Cau Ple de Lletres (Terrassa); La Tralla (Vic); Llorens (Vilanova i la Geltrú); La Capona (Tarragona); Galatea (Reus); Caselles (Lleida); Geli i Llibreria 22 (Girona).

Castellà

Català

NO-FICCIÓ

1

2

3

‘Cuina amb
Joan Roca’
Joan Roca
Planeta
El cuiner de
Girona ensenya les
tècniques bàsiques
per cuinar a casa.
350 p.

‘Si Beethoven
pogués escoltarme’
Ramon Gener
Ara Llibres
Un llibre que convida
a disfrutar i conèixer
millor la música.
232 p.

‘Les ulleres
de la felicitat’
Rafael
Santandreu
Rosa dels Vents
Una obra que vol
ajudar a millorar la
fortalesa emocional.
320 p.

=

=

A

5 24,95 €

7 18,90 €

6 15,90 €

‘Yo fui a EGB’
Javier Ikaz i
Jorge Díaz
Plaza & Janés
Un retrat
nostàlgic de la
generació que va
estudiar EGB.
256 p.

‘La gran
desmemoria’
Pilar Urbano
Planeta
Investigació periodística sobre el paper del rei Joan Carles a la transició.
864 p.

‘Las gafas de
la felicidad’
Rafael
Santandreu
Grijalbo
Un llibre que vol
ajudar a millorar la
fortalesa emocional.
320 p.

=

=

A

23 18,90 €

4 25,90 €

6 19,90 €

4

5

‘La frontera
invisible’
Kilian Jornet
Ara Llibres
El superatleta català recrea una història d’aprenentatge
al Nepal.
232 p.

A

19 18,90 €

‘El mundo en
tus manos’
Elsa Punset
Destino
Una obra que ensenya a connectar i
relacionar-se millor
amb els altres.
248 p.

G

5 18,90 €

‘Modernet de
merda. El manual’
Modernet de
merda
Fanbooks
Una desmitificadora
visió dels hipsters
barcelonins.
192 p

A

7 12,95 €

‘Reinas malditas’
Cristina Morató
Plaza & Janés
Les dissortades
vides de sis famoses
reines que no
van poder elegir
el seu destí.
560 p.

A

3 20,90 €

6

7

‘La via alemanya’
Martí Anglada
Brau
La crònica d’un
viatge per terres
alemanyes seguint
la conca del
riu Elba.
248 p.

A

2

22 €

‘Focus’
Daniel Goleman
Kairós
Un llibre que té
com a objectiu
ajudar a exercitar
i desenvolupar
l’atenció.
352 p.

A

8

18 €

8

‘El menjar de
la família’
Ferran Adrià
RBA - La Magrana
31 menús
accessibles
del prestigiós
xef català.
384 p.

A

63 19,95 €

‘¡Para la mejor
madre del mundo!’
Diversos autors
Groh
Un original llibre que
rendeix homenatge
a l’amor i dedicació
de les mares.
48 p.

A

1

5,95 €

9

‘El món a les teves
mans’
Elsa Punset
Destino
Una obra que ensenya a connectar i
relacionar-se millor
amb els altres.
254 p.

A

21 €

3

‘Emociones
tóxicas’
Bernardo
Stamateas
Zeta Bolsillo
Un obra que ajuda
a sanar les nostres
emocions tòxiques.
256 p.

A

3

6,95 €

10

‘Lo lleidatà
és fàcil’
Masip, Montardit i
Prenafeta
Fonoll
Un amè manual per
dominar el català
lleidatà.
260 p.

A

4

20 €

‘Cocina con
Joan Roca’
Joan Roca
Planeta
El cuiner de Girona
ensenya les
tècniques bàsiques
per cuinar a casa.
384 p.

A

1 24,95 €

‘Com ser un
bon català’
Quim Morales
Columna
Una humorística
guia que ajuda a
adquirir el nivell
òptim de catalanitat.
120 p.

G

3

9,95 €

‘No estamos
locos’
El Gran Wyoming
Planeta
Una irònica i
humorística visió
de l’actual moment
polític i social.
304 p.

G

19 17,50 €

ANTOLOGIA URGENT DE LA CITA

Les frases electròniques
més subratllades en català
3Amazon té accés als fragments més destacats pels lectors
ELENA HEVIA
BARCELONA

S

ubratllar o no un llibre és
per a molts lectors una
qüestió moral. ¿Està bé ferho? Deixant clar que sub
ratllar i/o escriure als marges d’un
llibre que t’han prestat o que pertany a una biblioteca pública no és
una cosa gaire cívica (nens, no ho
feu) cadascú s’enfronta, o no, a
aquest dilema a la seva manera. Sub
ratllant a tinta o a llapis, destacant
paràgrafs que tenen a veure amb les
pròpies idees o emocions, que resumeixen a la perfecció el que es pensa, o bé –i això ja és més estrany–
amb què s’està diametralment en
contra. Encara que també pot ser un
excel·lent recordatori per trufar una
futura conversa amb una cita. Sub
ratllar era fins al moment en el tradicional format en paper un vici privat
i íntim, però la tecnologia digital ho
capgira tot i no només permet el sub
ratllat virtual sinó que, en temps de
socialització en xarxa, també possibilita –i això pot despertar més d’un
recel per als amants de la seva intimitat– accedir als paràgrafs més destacats pels lectors.
Això és el que ha fet Amazon, que
gràcies al seu llibre electrònic en exclusiva, el Kindle, és capaç de comptabilitzar quins són els llibres més subratllats del mercat i quins són exactament aquests fragments. Però no
només això, també poden saber la velocitat a què es llegeix o en quin punt
exactament s’ha deixat el llibre.
En l’àmbit de la literatura en català, el descobriment d’aquestes frases
es presta a una sociologia d’urgèn-

VICTUS
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

«De fet, quan un català i un
castellà feien servir la paraula
‘Espanya’ s’estaven referint
a dues idees oposades. [...]
En realitat Espanya no
existeix; no és un lloc, sinó
una desavinença»

LA VERITAT SOBRE EL
CAS HARRY QUEBERT
JOËL DICKER

«[...] Però en realitat els més
orgullosos i els més dignes
d’admiració són els que
aconsegueixen construir
amor. Perquè és l’empresa
més gran i més difícil»

INFERNO
DAN BROWN

«La negació és una part
essencial del mecanisme
que tenen els humans per
anar tirant. Si no, ens despertaríem [... ] aterrits davant
de la quantitat de possibilitats
que tenim de morir»

cia (i una mica d’estar per casa, cal
dir-ho tot) perquè bona part del que
se subratlla té a veure amb el procés
sobiranista. És el cas de Victus, el bestseller d’Albert Sánchez Piñol, el primer de la llista, tan fàcilment interpretable en els temps actuals. Dues són les cites més destacades de la
novel·la, la que es reprodueix parcialment a l’esquerra i aquesta altra:
«En la mentalitat del comú dels catalans nia un principi moral únic, tan
defectuós com entendridor: sempre
estan segurs de tenir la raó de part
seva. No són l’únic poble a qui li passa. El que té d’extraordinari el cas català és el que en dedueixen: com que
tenen la raó, el món els hi acabarà
donant [...]»
També seria el cas
d’Anatomia d’un desengany, de Germà
Bel, en què els lectors concreten la
tan comentada desafecció espanyola: «Una primera conclusió obtinguda és que els catalans són el grup que
és valora amb menys simpatia, la
qual cosa equival a ser vist com el
grup més distant, més diferent, aplicant les hipòtesis comunament
compartides en l’anàlisi acadèmica
dels grups socials». O aquest breu i
reptador fragment d’Història de
Catalunya, de Toni Soler: «L’any 988,
el comte de Barcelona Borrell II es va
negar a retre vassallatge al rei franc
Hug Capet».
Fins i tot una frase tan poc terrenal del celebrat Jo confesso, de Jaume
Cabré, com «la raó humana no pot
vèncer les potències irracionals de
l’emotivitat anímica» adquireix
amb el subratllat una nova llum. H
MENYS SIMPATIA /

33 María Victoria Atencia.

POETA DE LA LLUM

María Victoria
Atencia
guanya el
Reina Sofia
de poesia
E. H.
BARCELONA

Tot i portar el nom d’una dona,
el Reina Sofia de poesia iberoamericana, un dels premis institucionals més prestigiosos en la
seva categoria, només havia premiat fins al moment tres poetes
dones, totes elles llatinoamericanes. María Victoria Atencia (Màlaga, 1931), membre de la generació dels 50, ha estat la quarta, però només la primera espanyola a
aconseguir-ho, en l’edició número 23 dels guardons.
La metàfora recurrent de la
llum ha estat utilitzada per alguns membres del jurat com Soledad Puértolas o Jaime Siles per
definir l’estil introspectiu «més
religiós que místic» de la malaguenya. Viuda de l’editor i poeta Rafael León, l’autora, que també va ser aviadora, sol dir que la
inspiració d’alguns dels seus poemes li va arribar en ple vol. El seu
últim treball és Las iluminaciones.
Antología y poemas inéditos (Salto
de Página). H

