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Ficció castellà

Ficció català

1 Origen
1/17
Dan Brown, Planeta. Un professor americà busca a
Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 El día que se perdió el amor
3/4
Javier Castillo, Suma. L’inspector Bowring desen
tranya un fosc ‘affaire’ d’amor i destrucció
3 Patria
2/60
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
4 El fuego invisible
5/13
Javier Sierra, Planeta. Un jove lingüista rastreja el
mite del Sant Greal en la literatura i l’art
5 La villa de las telas
–/2
Anne Jacobs, Plaza y Janés. Primer volum d’una sa
ga sobre una dinastia amb fàbriques tèxtils
6 Tiempos oscuros
N/–
John Connolly, Tusquets. Charlie Parker s’interna
en el passat de personatges molt malvats
7 La transparencia del tiempo
N/–
Leonardo Padura, Tusquets. El detectiu Mario
Conde investiga en una Havana que s’enfonsa
8 Los pacientes del doctor García
7/14
Almudena Grandes, Tusquets. Una història d’es
pies i nazis al Madrid del 1946
9 El legado de los espías
4/4
John le Carré, Planeta. Torna Smiley, amb un episo
di que tanca 50 anys d’històries d’espies
10 El día que se perdió la cordura
10/2
Javier Castillo, Suma. Thriller ambientat en EUA,
amb un psiquiatre entre els protagonistes

1 Origen
1/17
Dan Brown, Columna. Un professor americà busca
a Barcelona la revelació de l’origen de l’home
2 El llegat dels espies
2/4
John le Carré, Edicions 62. Torna Smiley, amb un
episodi que tanca 50 anys d’històries d’espies
3 El noi del Maravillas
3/12
Lluís Llach, Empúries. La història d’un teatre de va
rietats, explicada per un cantant líric
4 L’harem del Tibidabo
6/2
Andreu Martin, Al Revés. Assassinen la mare del re
gent d’un prostíbul al peu del Tibidabo
5 Astèrix a Itàlia
5/14
Didier Conrad/JeanYves Ferri, Bruño. En la seva
37a aventura, Astèrix i Obèlix van a la Itàlia antiga
6 Wonder
4/8
R.J. Palacio, La Campana. La pel∙lícula ha rellançat
el cèlebre relat sobre el ‘bullying’
74321
7/15
Paul Auster, Edicions 62. Les vides simultànies
d’un mateix personatge al llarg del segle XX
8 Els romanents
N/–
Victor García Tur, Empúries. Una parella d’ex
punks té problemes amb el seu fill adolescent
9 Tal com érem
N/–
Sílvia Tarragona, Columna. Una periodista viu a Pa
rís una aventura apassionada amb un agregat militar
10 La fugitiva
N/–
Blanca Busquets, Columna. Una nonagenària refle
xiona sobre per què s’ha quedat sola

Noficció castellà

Noficció català

1 Qué está pasando en Cataluña
1/9
Eduardo Mendoza, Seix Barral. L’autor barceloní
aclareix des de la moderació l’envit català
2 La alegría de cocinar
2/9
Karlos Arguiñano, Planeta. El cèlebre cuiner aboca
el seu saber de quatre dècades entre fogons
3 Cree en ti
3/19
Rut Nieves, Planeta. L’autora abandona l’arquitec
tura per trobarse a si mateixa en solitud
4 Transforma tu salud
3/18
Xevi Verdaguer, Grijalbo. Què podem fer per curar
migranyes i dolors crònics
5 La indignación activa
6/2
Baltasar Garzón, Planeta. L’antic superjutge refle
xiona sobre els reptes globals que ens envolten
6 Memoria del comunismo
8/2
Federico Jiménez Losantos, La Esfera de los Libros.
De Lenin a Podem, el comunisme continua viu
7 La conjura de los irresponsables
7/4
Jordi Amat, Anagrama. Per què el consens entre Ca
talunya i l’Estat ha saltat pels aires
8 El Rey ante el espejo
5/3
Ana Romero, La Esfera de los Libros. Interioritats
dels quaranta mesos de regnat de Felip VI
9 Clásicos para la vida
–/6
Nuccio Ordine, Acantilado. Plató, Rabelais o Sha
kespeare ajuden a canviar la teva vida
10 Recetas del mundo para flipar
10/5
D.A., Espasa. Les receptes dels petits concursants
del programa de TVE ‘Masterchef Junior’

1 Operació urnes
1/7
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. L’operació clan
destina que va possibilitar el referèndum de l’1O
2 Transforma la teva salut
3/18
Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents. Què podem fer
per curar migranyes i dolors crònics
3 La confabulació dels irresponssables
2/8
Jordi Amat, Anagrama. Per què el consens entre
Catalunya i l’Estat se n’ha anat en orris
4 Papitu. El somriure sota el bigoti
5/3
Carlota Benet, Columna. La filla de Benet i Jornet
explica amb ets i uts la malaltia del seu pare
5 La màgia de la cuina
4/8
Carme Ruscalleda, Bridge. Plats favorits de la xef
establerta a Sant Pol.
6 Ferse totes les il∙lusions possibles
–/8
Josep Pla, Destino. Dietari amb anotacions que re
velen a un autor fart de l’erm franquista
7 Torres a la cuina
7/4
Javier i Sergio Torres, Rosa dels Vents. Consells per
treure partit dels productes de temporada
8 Els fets de l’1 d’octubre
N/–
D.A., Pagès Textos i imatges sobre el conflictiu refe
rèndum del passat 1 d’octubre
9 Apories de la vida quotidiana
N/–
Nemrod Carrasco, Angle. Com esquivar els atzu
cacs en què ens fiquem en el dia a dia
10 1001 secrets de la Barcelona burgesa
10/4
Núria Miret, L’Arca. Retrat íntim d’una classe que
va forjar la Barcelona més coneguda i icònica

AQUESTA SETMANA DESTACA. El segell Tusquets pot sentirse satisfet. Aquesta setmana coincideixen
en ficció castellà quatre títols del seu catàleg. D’una banda el longseller ‘Patria’ de Fernando Arambu
ru –que compleix ni més ni menys que seixanta setmanes en llistes!– i ‘Los pacientes del doctor García'
d’Almudena Grandes, una història d’espies i nazis al Madrid del 1946 i que també està tenint una
trajectòria exitosa. D’altra banda entren dues novel∙les detectivesques –efecte de la recent BCNe
gra?–, ‘Tiempos oscuros' de John Connolly i ‘La transparencia del tiempo' de Leonardo Padura, en què
els coneguts investigadors Charlie Parker i Mario Conde assumeixen diferents casos embolicadíssims
en una població del nordest dels Estats Units i en un Havana que s’esfonsa, respectivament. S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Mode polèmica
S’ha fet molta broma amb Modo Avión, el grup de músi
ca del qual formen part el fill i els nebots de Federico
Trillo, vistos com els nous Taburete (la banda superven
des del fill de Luis Bárcenas i el net de Gerardo Díaz Fer
rán). S’ha parlat del seu nom, per la seva desafortunada
connexió amb el Iak42, però no s’ha analitzat prou
la seva foto pro
mocional, en què
apareixen els qua
tre membres del
grup enfundats en
vestits de tres pe
ces i corbata (mo
cadoret inclòs), i
un d’ells amb ja
qué. No es veia
res igual d’ençà
que Los Nikis, el
grup de la movi
da al qual perse
guia una mig jus
tificada fama de
dretà, van mos
trarse vestits
d’obrers
amb
casc. En mode
ironia, que di
rien ara els Tri
llo júnior.

Tomàquets
fresquíssims
Lady Bird, l’òpera prima de Greta
Gerwig com a directora, va tenir
durant unes setmanes l’honor de
ser la pel∙lícula amb millors críti
ques de la història de Rotten To
matoes, el web que agrega les
principals ressenyes i les classi
fica entre “fresques” i “podri
des”. El relat d’iniciació prota
gonitzatperSaoirseRonanacu
mulava 217 crítiques entre
positives i extàtiques fins que
va arribar un tal Cole Smithey,
que publica a, ehem, colesmi
they.com,iesfadir“elcríticde
cinema més llest del món”, i li
va encolomar una crítica negativa, assenyalant que a
Gerwig li queden molts Petit Suisse per assemblarse a
Louis Malle o a Céline Sciamma. Ara que Lady Bird s’ha
quedat en una puntuació del 99%, l’honor de pel∙lícula
més admirada recau en una altra estrena del 2017... ni més
ni menys que Paddington 2. No s’ha de menystenir mai un
ós amb trenka amant dels sandvitxos de melmelada

