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Ficció castellà

Ficció català

1 Una columna de fuego
1/3
Ken Follett, Plaza y Janés. Elisabet I d’Anglaterra crea
una xarxa d’espies per protegir la seva seguretat
2 Los pacientes del doctor García
2/3
Almudena Grandes, Tusquets. Una història d’espies i
nazis al Madrid del 1946
3 El hombre que perseguía su sombra
6/3
David Lagercrantz, Destino. Cinquè lliurament del ci
cle novel∙lístic ‘Millennium’
4 Berta Isla
4/3
JavierMarías,Alfaguara.BertaIslaesperaTomNevin
son, un espia en parador desconegut
5 Patria
5/43
FernandoAramburu,Tusquets.Dues famíliesbasques
veuen erosionada la seva relació a causa de la violència
64321
3/3
Paul Auster, Edicions 62. Les vides simultànies d’un
mateix personatge a l’agitat segle XX
7 Mujeres que compran flores
8/2
Vanessa Monfort, Plaza y Janés. Les vides de cinc do
nes que coincideixen en una floristeria
8 Después del amor
–/14
Sonsoles Ónega, Planeta. La història amorosa d’una fi
lla de la burgesia amb el capità Escofet
9 La banda de los niños
9/2
Roberto Saviano, Anagrama. Una banda juvenil posa
en un compromís la Camorra
10 Por encima de la lluvia
N/–
Víctor del Árbol, Destino. Dos ancians decideixen em
prendre un viatge que canviï les seves vides

1 Una columna de foc
1/3
Ken Follett, Rosa dels Vents. Elisabet I crea una
xarxa d’espies per protegir la seva seguretat
24321
2/3
Paul Auster, Edicions 62. Les vides simultànies
d’un mateix personatge a l’agitat segle XX
3 L’home que perseguia la seva ombra
3/3
David Lagercrantz, Columna. Cinquè lliurament de
l’exitós cicle novel∙lístic ‘Millennium’
4 La casa de la frontera
4/3
Rafael Vallbona, Edicions 62. La història d’una fa
mília que regenta un hostal a la Cerdanya
5 Això no és Amèrica
6/3
Jordi Puntí, Empúries. Contes sobre personatges
en fuga i rebels recalcitrants
6 El desgel
N/–
Lize Spit, Amsterdam. Tres adolescents belgues
queden marcats per un estiu pertorbador
7 La substància del mal
7/6
Luca D’Andrea, Rosa dels Vents. Un documentalis
ta investiga un monstruós crim al Tirol
8 El ferrocarril subterrani
–/2
Colson Whitehead, Periscopi. Una història sobre
els esclaus sudistes que fugien al nord lliure
9 Silencis inconfessables
8/3
M. Hjorth, H. Rossenfelot, Columna. El psicòleg
criminalista Bergman ha de resoldre el quart cas
10 Sota l’aigua
10/9
Paula Hawkins, La Campana. Jules inicia una in
vestigació per desxifrar la mort de la seva germana

Noficció castellà

Noficció català

1 Cree en ti
1/4
Rut Nieves, Planeta. L’autora va abandonar l’arqui
tectura per trobarse a si mateixa en solitud
2 Transforma tu salud
N/–
Xevi Verdaguer, Grijalbo. Què podem fer per curar
migranyes i dolors crònics
3 Defectos perfectos
N/–
Chenoa, MR Ediciones. La cantant passa revista a la
seva vida, incloent episodis colpidors
4 Escucha Cataluña, escucha España
2/3
J. Piqué, J. Borrel, L. Burniol i F. de Carreras, Pe
nínsula. El diàleg, la sortida del contenciós català
5 Sapiens
3/24
Yuval Noah Harari, Debate. Una breu història de la
humanitat, des de les albors
6 Frente al espejo
6/3
Terelu Campos i Kike Calleja, Ediciones B. La pre
sentadora es confessa en una llarga conversa
7 La magia del orden
5/64
Marie Kondo, Aguilar. Com posar ordre i racionali
tat a la pròpia llar
8 Ser feliz no es gratis. Pero tampoco cuesta tanto N/–
Tamara Gorro, Martínez Roca. Com sentirse mi
llor en tots els terrenys de la vida
9 Ikigai
N/–
Francesc Miralles, Urano. El secret d’una vida llar
ga és trobar un motiu per existir
10 Tú también puedes
10/10
Carlota Corredera, Grijalbo. L’autora explica com
va perdre 60 quilos i va guanyar salut

1 La vida que aprenc
1/15
Carles Capdevila, Arcàdia. Articles que n’inclouen
algun de personal sobre com afrontar el càncer
2 Transforma la teva salut
N/–
Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents. Què podem fer
per curar migranyes i dolors crònics
3 Pit i amunt!
6/5
Iñigo Benet, Columna. Crònica sobre el món dels
castellers i la seva ressonància internacional
4 Batuts verds
8/13
Carla Zaplana, Cossetània. Més de cinquanta re
ceptes que ajuden a netejar l’organisme
5 Els nostres bolets
–/2
Ramon Pascual, Cossetània. Guia per identificar els
bolets més comuns dels nostres boscos
6 Els catalans als camps nazis
3/3
Montserrat Roig, Edicions 62. Un clàssic sobre la
deportació de catalans als camps nazis
7 Operació Catalunya
N/–
Francisco Marco, Entramat. Va existir una trama
parapolicial per desprestigiar líders sobiranistes
8 Sabotatge contra Franco
N/–
Joan Safont, Angle. Sectors catalans vencedors van
lluitar després contra el dictador
9 Sàpiens
2/10
Yuval Noah Harari, Edicions 62. Una breu història
de la humanitat des de les albors
10 Caminar
5/5
D.H. Thoreau, Angle. Apologia dels beneficis i les
millores que comporta caminar

AQUESTA SETMANA DESTACA. En l’apartat de noficció castellà, destaca una certa abundància de lli
bres que, entre el manual d’autoajuda i la confessió autobiogràfica, ofereixen receptes, vies i estratè
gies per tenir una vida més plena, profitosa i feliç. Rut Nieves a ‘Cree en ti’, Xevi Verdaguer a ‘Trans
forma la teva salut’, Francesc Miralles a ‘Ikigai’ o Tamara Gorro a ‘Ser feliz no es gratis. Pero tampoco
cuesta tanto’ proposen fórmules i metodologies per confrontarse amb la brega diària amb els millors
resultats possibles. Per la seva part, personatges mediàtics com Terelu Campos o Chenoa es despen
gen confessant les seves vides i detallant fins i tot episodis especialment durs i brindant al lector, en
definitiva, algunes claus per lluitar millor amb els esculls de l’existència.  S.C.

antivirals
De la mateixa manera que seriós no és el
mateix que avorrit, trivial no és el mateix que
irrellevant. L’actualitat cultural de la setmana
deixa detalls als marges que no seran mai
titulars ni s’encomanaran massivament a les
xarxes socials. Està comprovat que conèixer
los i compartirlos millora fins a un
30% la conversa de qui els llegeix.
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Altres
ocells
Gairebé tots els ocellots
del videojoc Angry birds
són creació d’un il∙lus
trador de Badalona, Mi
guel Francisco, que viu a
Hèlsinki i treballa per a
Rovio, la macroempresa
del sector. En canvi, el
darrer treball que ha re
alitzat Francisco hi té
poc a veure. La mort del
seu pare i el naixement
del seu fill el van portar
a narrar en còmic la his
tòria de la seva família.
El resultat és Espacios en
blanco (Astiberri), que
va saltant entre genera
cions, des de la seva pròpia infantesa dels se
tanta a la Guerra Civil. Escrivintlo, i dibui
xantlo, va descobrir que entre els seus corria
més política del que pensava.

I si Tintín fos
una noia?
Fa unes setmanes, una polèmica va
agitar França més que la seva im
minent reforma laboral. El filòsof
francès Vincent Cespedes va pen
jar un apunt al seu Facebook des
envolupant la seva teoria que, en
realitat, Tintín és una dona, “una
andrògina pèlroja amb ulls blaus,
probablement asexual”. Cespedes
va assegurar que Hergé sempre va
veure el periodista com una noia i
aporta arguments una mica dubto
sos, com la seva “inalterable dolçor
i benevolència” i el fet que es posi
un kilt a Tintín i l’illa negra. Després
que mitjans de tot el món se’n fes
sin ressò, Cespedes va aclarir que
es tractava d’una broma filosòfica.

