Especial Nadal

Lectures per a les festes

Ficció castellà
1 Origen
1/10
Dan Brown, Planeta. Un professor americà busca a
Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 Más oscuro
N/–
E.L. James, Grijalbo. La història d’amor amb Anas
tasia Steele, narrada per Christian Grey
3 El fuego invisible
2/6
Javier Sierra, Planeta. Un jove lingüista rastreja el
mite del Sant Greal en la literatura i l’art
4 Patria
4/53
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
5 Una columna de fuego
3/12
Ken Follett, Plaza y Janés. Elisabet d’Anglaterra
crea una xarxa d’espies per protegirse

Ficció català
1 Origen
1/10
Dan Brown, Columna. Un professor americà busca
a Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 Astèrix a Itàlia
3/7
Didier Conrad/JeanYves Ferri, Bruño. En la seva
37a aventura, Astèrix i Obèlix van a Itàlia
3 La investigació pot canviar la història
N/–
D.A., Columna. El Llibre de la Marató 2017 recull
textos sobre les malalties infeccioses
4 Wonder
N/–
R.J. Palacio, La Campana. La pel∙lícula ha rellançat
el cèlebre relat sobre el ‘bullying’
5 El noi del Maravillas
2/5
Lluís Llach, Empúries. La història d’un teatre de va
rietats, explicada per un cantant líric
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Cinquanta instants llibrescos
I si s’hagués d’explicar la història de la literatura en 50 instants?
Sortirien els poetes de Mesopotàmia, Ovidi, Shakespeare, García
Márquez i Ramon Llull sense ordre ni
jerar
quia. Així almenys s’ho han ima
ginat Antonio Iturbe, veí d’a
questes pàgines, i el dibui
xant Jordi Labebre al llibre
il∙lustrat 50 momentos li
terarios, que edita Bridge
i es presenta aquest di
marts a la llibreria Docu
menta de Barcelona.

Amables i
per a tothom

Noficció castellà

1 Qué está pasando en Cataluña
1/2
Eduardo Mendoza, Seix Barral. L’autor barceloní
aclareix des de la moderació l’envit català
2 La alegría de cocinar
–/2
Karlos Arguiñano, Planeta. El cèlebre cuiner aboca
el seu saber de quatre dècades entre fogons
3 Alejandro Sanz. # Vive
4/3
Óscar García Blesa, Aguilar. Biografia autoritzada i
oral del cantant de ‘Corazón partío’
4 Transforma tu salud
2/11
Xevi Verdaguer, Grijalbo. Què podem fer per curar
migranyes i dolors crònics
5 Fugas
–/3
James Rhodes, BlackieBooks. El cèlebre pianista
relata en clau íntima la seva última gira mundial

Noficció català
1 Ferse totes les il∙lusions posibles
2/3
Josep Pla, Destino. Dietari amb anotacions que re
velen un autor fart de l’erm franquista
2 La màgia de la cuina
N/–
Carme Ruscalleda, Enciclopèdia Catalana. Plats fa
vorits de la xef establerta a Sant Pol
3 La confabulació dels irresponsables
N/–
Jordi Amat, Anagrama. Per què el consens entre
l’Estat i Catalunya ha fracassat
4 Transforma la teva salut
1/11
Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents. Què podem fer
per curar migranyes i dolors crònics
5 El que la terra m’ha donat
3/6
Lluís Foix, Columna. L’autor desgrana vivències
marcades pel pas de les estacions

AQUESTA SETMANA DESTACA Dos xefs estel∙lars,
Carme Ruscalleda i Karlos Arguiñano, surten als
rànquings quan tenim les festes a tocar. S.C.

Un any de
superació
Fa ara gairebé un any, quan fal
taven tres dies per Nadal, Julià
Guillamon va arribar a casa i la
seva parella, Cris, el va saludar
“amb una veu rara”. Preparava
una coliflor per sopar i mentre
l’escriptor intentava convèn
cerla per anar a Urgències, va
patir un vessament cerebral
que la va tenir setmanes en co
ma i, després, molt de temps a
l’Institut Guttman. Guillamon
explica ara tota aquesta expe
riència en un llibre tendre i dur,
Travessar la riera /Cruzar la
riera (Comanegra), que ve a ser
l’agenda que li van regalar a
Cris un dia abans de l’apagada.

Pels volts de Nadal funcionen
força bé els llibres per a qualse
voledatiambfonsamable,sus
ceptibles de ser regalats sense
queningús’ofengui. Perexem
ple? Alguns dels que aparei
xien en el nostre especial in
fantil de la setmana passada: El
libro de los gatos sensatos de la
vieja zarigüeya (Nórdica) de
T.S.Eliotdedicatalsseusamics
felins (a la imatge); Olga de
papel (Duomo), d’Elisabetta
Gnone, considerat un conte
infantilperaadultsoviceversa,
o El señor Lambert (Blackie
Books), la novel∙la gràfica que
JeanJacques Sempé va situar
en un bistrot francès.

Visions
catalanes
En aquesta selecció de Llibres
per a Nadal no es pot –encara
que potser ho desitjaríem– defu
gir el moment polític. Almenys
no del tot. Així que aquí van tres
propostes per a la reflexió, des
prés del desgavell que el procés
independentista ha provocat, i
en plenes vigílies electorals:
Eduardo Mendoza, Qué está
pasando en Cataluña (Seix Bar
ral). El primer valor d’aquest
llibret és haver estat escrit i
publicat. Mendoza, tot un refe
rent, esquiva la comoditat de
l’Olimp i s’arremanga per propo
sar una genealogia impressionis
ta i subjectiva de la situació
actual. Interessant la idea que
l’èxit de Barcelona és el pecat
que certa Catalunya no va per
donar, i contra el qual ha reacci
onat vehement.
Jordi Amat, La confabulació
dels irresponsables (Anagrama).
Un investigador tan minuciós no
podia deixar d’aportar punts
d’abordatge insòlits. El visionari
i no atès avís de l’advocat català
instal∙lat a Madrid Antonio
Pedrol Rius sobre el punt de
fallida de l’edifici constitucional;
l’ofensiva intel∙lectual per re
crear Convergència des de l’in
dependentisme, quatre anys
abans de la sentència del TC a la
qual s’atribueix equivocadament
el punt de partida del procés, en
són només uns quants.
Raúl Montilla: Iceta, el estra
tega del Partido Socialista (Edi
ciones B). O de com un lampista
de la política fa en la seva madu
resa el salt a un primer pla amb
bones possibilitats, ajudat pel
relativisme i l’humor. El seu pas
per la política municipal a Cor
nellà i pel Madrid dels ministres
socialistes catalans ens porta als
moments més brillants de la
història del PSC, mentre se’l
confronta, sense fer sang, amb
uns quants assumptes compli
cats (el cas Filesa, la dimissió de
Narcís Serra, el segon tripartit)...
Que en tot just un mes apare
guin aquests tres bons llibres fa
pensar en tots els que ens espe
ren sobre el tema.
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