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Ficció castellà

Ficció català

1 Origen
1/15
Dan Brown, Planeta. Un professor americà busca a
Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 Patria
2/58
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
3 El día en que se perdió el amor
6/2
Javier Castillo, Suma. L’inspector Bowring desen
tranya un fosc ‘affaire’ d’amor i destrucció
4 El fuego invisible
3/11
Javier Sierra, Planeta. Un jove lingüista rastreja el
mite del Sant Greal en la literatura i l’art
5 Una columna de fuego
5/17
Ken Follett, Plaza y Janés. Elisabet d’Anglaterra
crea una xarxa d’espies per protegirse
6 El legado de los espías
4/2
John le Carré, Planeta. Torna Smiley, amb un episo
di que tanca 50 anys d’històries d’espies
7 Los pacientes del doctor García
7/12
Almudena Grandes, Tusquets. Una història d’es
pies i nazis al Madrid del 1946
8 Eva
8/10
Arturo PérezReverte, Alfaguara. Al Tànger del
1937, Falcó brega per aconseguir un vaixell
9 Negro como el mar
N/–
Mary Higgins Clark, Plaza y Janés. Una potentada
octogenària posseïdora de joies apareix morta
10 La villa de las telas
N/–
Anne Jacobs, Plaza y Janés. Primer volum d’una sè
rie sobre una nissaga amb fàbriques tèxtils

1 Origen
1/15
Dan Brown, Columna. Un professor americà busca
a Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 El noi del Maravillas
2/10
Lluís Llach, Empúries. La història d’un teatre de va
rietats, explicada per un cantant líric
3 El llegat dels espies
4/2
John le Carré, Edicions 62. Torna Smiley, amb un
episodi que tanca 50 anys d’històries d’espies
4 Wonder
8/6
R.J. Palacio, La Campana. La pel∙lícula ha rellançat
el cèlebre relat sobre el ‘bullying’
54321
6/13
Paul Auster, Edicions 62. Les vides simultànies
d’un mateix personatge al llarg del segle XX
6 Una columna de foc
3/15
Ken Follett, Rosa dels Vents. Elisabet d’Anglaterra
crea una xarxa d’espies per protegirse
7 Astèrix a Itàlia
5/12
Didier Conrad/JeanYves Ferri, Bruño. En la seva
37a aventura, Astèrix i Obèlix van a Itàlia
8 El foc invisible
9/4
Javier Sierra, Columna. Un jove lingüista rastreja el
mite del Sant Greal en la literatura i l’art
9 Entre ells dos
N/–
Richard Ford, Empúries. Les vides dels pares de
l’autor, novel∙lades amb la força de la literatura
10 El camí de les aigües
7/10
Carme Martí, Amsterdam. La vida de la cuinera
María Badia, evocada per una jove professora

Noficció castellà

Noficció català

1 Qué está pasando en Cataluña
2/7
Eduardo Mendoza, Seix Barral. L’autor barceloní
aclareix des de la moderació l’envit català
2 La alegría de cocinar
1/7
Karlos Arguiñano, Planeta. El cèlebre cuiner aboca
el seu saber de quatre dècades entre fogons
3 Transforma tu salud
3/16
Xevi Verdaguer, Grijalbo. Què podem fer per curar
migranyes i dolors crònics
4 El Rey ante el espejo
N/–
Ana Romero, La Esfera de los Libros. Interioritats
dels quaranta mesos de regnat de Felip VI
5 Recetas del mundo para flipar
4/3
D.A., Espasa. Les receptes dels petits concursants
del programa de TVE ‘Masterchef Junior’
6 Cree en ti
6/17
Rut Nieves, Planeta. L’autora abandona l’arquitec
tura per trobarse a si mateixa en solitud
7 La conjura de los irresponsables
–/2
Jordi Amat, Anagrama. Per què el consens entre
Catalunya i l’Estat se n’ha anat en orris
8 Guinness World Records 2018
8/7
D.A., Planeta. Els rècords més sorprenents i xo
cants, inclosos alguns espanyols
9 Las recetas de ‘Adelgaza para siempre’
N/–
Àngela Quintas, Planeta. Menús per perdre quilos,
saludables i fàcils de preparar
10 El entusiasmo
N/–
Remedios Zafra, Anagrama. Assaig sobre el treball
creatiu i la seva qüestionable remuneració

1 Operació urnes
4/5
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. L’operació clan
destina que va possibilitar el referèndum de l’1O
2 La confabulació dels irresponsables
3/6
Jordi Amat, Anagrama. Per què el consens entre
Catalunya i l’Estat se n’ha anat en orris
3 Transforma la teva salut
1/16
Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents. Què podem fer
per curar migranyes i dolors crònics
4 Papitu. El somriure sota el bigoti
N/–
Carlota Benet, Columna. La filla de Benet i Jornet
explica la malaltia del seu pare
5 Ferse totes les il∙lusions possibles
5/7
Josep Pla, Destino. Dietari amb anotacions que re
velen a un autor fart de l’erm franquista
6 La màgia de la cuina
2/6
Carme Ruscalleda, Enciclopèdia Catalana. Plats fa
vorits de la xef establerta a Sant Pol
7 El que la terra m’ha donat
7/11
Lluís Foix, Columna. L’autor desgrana vivències
pròpies marcades pel pas de les estacions
8 República pagesa
N/–
Montserrat Tura, Pòrtic. L’autora evoca el seu avi,
un important lluitador rabassaire
9 1001 secrets de la Barcelona burgesa
9/2
Núria Miret, L’Arca. Retrat íntim d’una classe que
va forjar la Barcelona més coneguda i icònica
10 Summits of my life
6/7
Kilian Jornet, Ara Llibres. El gran marxador narra
les seves gestes pujant muntanyes

AQUESTA SETMANA DESTACA. Els nostres familiars ens acompanyen al llarg de la vida, marcantla
sovint amb especial força. Aquesta setmana surten a les llistes diversos llibres que testimonien aques
ta realitat. Richard Ford ha reunit a ‘Entre ells dos’ els retrats novel∙lats de la seva mare i el seu pare
(vegeu crítica de Robert Saladrigas en aquest mateix suplement), i de la poderosa influència que van
tenir sobre ell. Carlota Benet per la seva banda relata a ‘Papitu. El somriure sota el bigoti’ la malaltia
d’Alzheimer que pateix el seu progenitor, el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. I la que fou conse
llera d’Interior del tripartit evoca Felip Tura, el seu avi, un important lluitador –i fundador de fet– del
moviment rabassaire, que es va alçar a principis del segle XX contra els terratinents. S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Què menja un indie
D’ençà que La Buena Vida va titular el
seu millor disc Soidemersol en honor al
seu restaurant barat favorit de Madrid,
Los Remedios (ho han de llegir al re
vés), intuíem una relació entre l’indie i
la gastronomia. I ja no fa falta tenir ac
cés al grup de WhatsApp que man
tenen els roadies espanyols per reco
manarse locals quan surten de gira
amb les bandes, perquè la periodista
musical Elisa Muñoz s’ha pres la
molèstia d’interrogar més de cin
quanta noms de l’escena, entre els
quals Mishima, Izal, Supersub
marina, Xoel López o León Be
navente, que li han explicat on són
feliços menjant. Els recull a Bares
Indiespensables (Ediciones Hidro
avión).

Bibliorepte
Els que es van proposar com a propòsit d’any
nou de llegir millor i més variat, sense caure en la rutina
dels mateixos autors i editorials, encara són a temps
d’apuntarse al Velocirepte, el pla que proposen des de les
biblioteques de Barcelona (i que, en realitat, pot seguirse
desdequalsevollloc)iqueconsisteixallegirunllibred’una
determinada temàtica cada mes. La de gener era la litera
tura africana. Al febrer toca la literatura de monstres i, al
març, les dones pioneres. Hi ha premis per a qui acrediti
anar complint, però no es coneixeran fins Sant Jordi.

