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Ficció castellà

Ficció català

1 Origen
1/14
Dan Brown, Planeta. Un professor americà busca a
Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 Patria
2/57
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
3 El fuego invisible
3/10
Javier Sierra, Planeta. Un jove lingüista rastreja el
mite del Sant Greal en la literatura i l’art
4 El legado de los espías
N/–
John le Carré, Planeta. Torna Smiley, amb un episo
di que tanca 50 anys d’històries d’espies
5 Una columna de fuego
4/16
Ken Follett, Plaza y Janés. Elisabet d’Anglaterra
crea una xarxa d’espies per protegirse
6 El día en que se perdió el amor
N/–
Javier Castillo, Suma. L’inspector Bowring desen
tranya un obscur ‘affaire’ d‘amor i destrucció
7 Los pacientes del doctor García
7/11
Almudena Grandes, Tusquets. Una història d’es
pies i nazis al Madrid del 1946
8 Eva
5/9
Arturo PérezReverte, Alfaguara. Al Tànger del
1937, Falcó brega per aconseguir un vaixell
9 Niebla en Tánger
9/5
Cristina Pérez Barrio, Planeta. Flora Gascó viatja a
Tànger per identificar un amant enigmàtic
10 Más oscuro
6/4
E.L. James, Grijalbo. La història d’amor amb Anas
tasia Steele, explicada per Christian Grey

1 Origen
1/14
Dan Brown, Columna. Un professor americà busca
a Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 El noi del Maravillas
2/9
Lluís Llach, Empúries. La història d’un teatre de va
rietats, explicada per un cantant líric
3 Una columna de foc
3/14
Ken Follett, Rosa dels Vents. Elisabet d’Anglaterra
crea una xarxa d’espies per protegirse
4 El llegat dels espies
N/–
John le Carré, Edicions 62. Torna Smiley, amb un
episodi que tanca 50 anys d’històries d’espies
5 Astèrix a Itàlia
5/11
Didier Conrad/JeanYves Ferri, Bruño. En la 37a
aventura, Astèrix i Obèlix trepitgen la Itàlia antiga
64321
7/12
Paul Auster, Edicions 62. Les vides simultànies
d’un mateix personatge al llarg del segle XX
7 El camí de les aigües
8/9
Carme Martí, Amsterdam. La vida de la cuinera
María Badía, evocada per una jove professora
8 Wonder
4/5
R.J. Palacio, La Campana. La pel∙lícula ha rellançat
el cèlebre relat sobre el ‘bullying’
9 El foc invisible
6/3
Javier Sierra, Columna.Un jove lingüista rastreja el
mite del Sant Greal en la literatura i l’art
10 Un hivern fascinant
9/4
Joan Margarit, Proa. Poemes sobre la vida madura,
les seves limitacions i les seves alegries

Noficció castellà

Noficció català

1 La alegría de cocinar
1/6
Karlos Arguiñano, Planeta. El cèlebre cuiner aboca
el seu saber de quatre dècades entre fogons
2 Qué está pasando en Cataluña
2/6
Eduardo Mendoza, Seix Barral. L’autor barceloní
aclareix des de la moderació l’envit català
3 Transforma tu salud
3/15
Xevi Verdaguer, Grijalbo. Què podem fer per curar
migranyes i dolors crònics
4 Recetas del mundo para flipar
4/2
D.A., Espasa. Les receptes dels petits concursants
del programa de TVE ‘Masterchef Junior’
5 Sapiens
8/32
Yuval Noah Harari, Debate. Una breu història de la
humanitat des de les seves albors
6 Cree en ti
7/16
Rut Nieves, Planeta. L’autora abandona l’arquitec
tura per trobarse a si mateixa en solitud
7 Torres en la cocina
9/3
Javier i Sergio Torres, Plaza y Janés. Consells per
treure partit als productes de temporada
8 Guinness World Records 2018
–/6
D.A., Planeta. Els rècords més sorprenents i xo
cants, inclosos alguns espanyols
9 Fugas
5/7
James Rhodes, BlackieBooks. El cèlebre pianista
relata en clau íntima la seva última gira mundial
10 Felices
6/4
Elsa Punset, Destino. Tècniques per ser feliç, espi
golades en les diferents civilitzacions fins avui

1 Transforma la teva salut
1/15
Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents. Què podem fer
per curar migranyes i dolors crònics
2 La màgia de la cuina
3/5
Carme Ruscalleda, Enciclopèdia Catalana. Plats fa
vorits de la xef establerta a Sant Pol
3 La confabulació dels irresponsables
2/5
Jordi Amat, Anagrama. Per què el consens entre
Catalunya i l’Estat se n’ha anat en orris
4 Operació urnes
4/4
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. L’operació clan
destina que va possibilitar el referèndum de l’1O
5 Ferse totes les il.lusions posibles
6/6
Josep Pla, Destino. Dietari amb anotacions que re
velen un autor fart de l’erm franquista
6 Summits of my life
9/6
Kilian Jornet, Ara Llibres. El gran marxador narra
les seves gestes pujant muntanyes
7 El que la terra m’ha donat
5/10
Lluís Foix, Columna. L’autor desgrana vivències
pròpies marcades pel pas de les estacions
8 Torres a la cuina
8/2
Javier i Sergio Torres, Rosa dels Vents. Consells per
treure partit dels productes de temporada
9 1001 secrets de la Barcelona burgesa
N/–
Núria Miret, L’Arca. Retrat íntim d’una classe que
va forjar la Barcelona més coneguda i icònica
10 Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i Puig
N/–
F. Joan i Matas, Cossetània. De 1984 a 2017, Ca
diach ha conquerit tots els cims de l’Himàlaia

AQUESTA SETMANA DESTACA Les grans gestes i els rècords més insòlits sempre han cotitzat en el
mercat editorial i en el favor dels lectors. Ho reflecteixen aquesta setmana les llistes de noficció, en
què per un costat veiem ben situat el ‘Guinness World Records 2018’ i, per l’altre –en el rànquing
català–, destaquen les cròniques (plenes de fotografies) de dos muntanyencs d’excepció: ‘Summits of
my life’ explicades per Kilian Jornet i ‘Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i Puig’, sintetitzats per F. Joan i
Matas. En ficció hi ha una novetat molt significativa: el veterà John le Carré entra amb força tan en
català com en castellà amb la novel∙la ‘El llegat dels espies’, l’última (i definitiva) aventura de Smiley,
el personatge creat pel mestre britànic que fa mig segle que enlluerna els seus seguidors. 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

El cunyat d’Herralde
Diuen que fer acuditsde cunyats ja és en si mateix una mica
cunyat, però hi ha tòpics que es resisteixen a morir. La
provaquetothomtéungermàpolíticllestlavadonar
Jorge Herralde qui, en el discurs que va oferir a
l’AjuntamentdeBarcelonaquanvarebreelpremi
Atlàntida del Gremi d’Editors, va parlar d’un
cunyatbilbaíquesemprelipreguntavaper“lase
va impremta” perquè no acabava d’entendre en
què consistia això de l’edició. L’emèrit d’Ana
grama va agrair la seva vocació a l’“oportuna” tu
berculosiquevapatirals22anysiqueelvatenirpos
trat al llit un any, molt ben aprofitat llegint Sartre, Ca
mus, Stendhal, Balzac, Malraux, Proust i Baudelaire.

William Morris, al cinema
i al MNAC
Els interiors que apareixen a El fil invisible, la pel∙lícula
de Paul Thomas Anderson que s’estrenarà al febrer,
són tan hipnotitzants que de vegades fins i tot distre
uen i és fàcil deixar de mirar la cara de Daniel DayLe
wis –en la seva última interpretació, perquè ha dit que
es retira– i passejar la vista per les estovalles de fil i els
exquisits papers pintats florejats. Tots són de William
Morris, el creador del moviment Arts and Crafts que
recalarà al MNAC també el 22 de febrer, en una expo
sició monogràfica que ja ha passat per Madrid. Molt
recomanable fer doblet.

