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Ficció castellà

Ficció català

1 La desaparición de Stephanie Mailer
1/2
Joël Dicker, Alfaguara. Una periodista desapareix
després de demanar que es reobri un assassinat
2 Las hijas del Capitán
2/9
María Dueñas, Planeta. Tres germanes espanyoles
grimpen en la Nova York de principis del XX
3 El proyecto de mi vida
5/3
Megan Maxwell, Esencia. La filla d’un prestigiós
advocat reconstrueix llaços familiars trencats
4 Arderás en la tormenta
6/3
John Verdon, Editorial Roca. El detectiu David
Gurney investiga una escalada de revenges
5 Lejos del corazón
3/5
Lorenzo Silva, Destino. Un jove amb antecedents
per delictes informàtics desapareix a Gibraltar
6 La mujer en la ventana
8/4
A.J. Finn, Grijalbo. Una dona veu des de casa seva
una cosa que no hauria d’haver contemplat
7 Patria
7/77
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
8 El bosque sabe tu nombre
10/4
Alaitz Leceaga, Ediciones B. Una estirp de dones
fortes a la Cantàbria dels anys vint
9 El caso Fitzgerald
4/3
John Grisham, Plaza y Janés. Roben uns manus
crits de l’escriptor Scott Fitzgerald
10 Ordesa
–/3
Manuel Vilas, Alfaguara. Crònica autobiogràfica
sobre l’Espanya de les últimes dècades

1 La desaparició de Stephanie Mailer
1/2
Joël Dicker, La Campana. Desapareix una periodis
ta després de demanar que es reobri un cas
2 Permagel
2/6
Eva Baltasar, Club Editor. Una dona té el desig de
viure intensament i no perdre’s res
3 La força d’un destí
3/14
Martí Gironell, Columna. Jean Léon obre un res
taurant a Hollywood que reuneix les estrelles
4 La dona a la finestra
4/11
A.J. Finn, Rosa dels Vents. Una dona veu des de ca
sa seva una cosa que no hauria d’haver contemplat
5 Cremaràs en la tempesta
5/3
John Verdon, Roca. El detectiu David Gurney
investiga una escalada de revenges
6 Les vuit muntanyes
10/7
Paolo Cognetti, Navona. Pietro i Bruno, dos munta
nyencs, forgen una amistat que pateix oscil∙lacions
7 Quan surt la reclusa
–/2
Fred Vargas, Amsterdam. El comissari Adamsberg
investiga les picades mortals d’unes aranyes
8 Jo soc aquell que va matar Franco
8/16
JoanLluís Lluís, Proa. Agustí, un corrector, pateix
un bombardeig a Argelers
9 Les filles del Capità
6/9
María Dueñas, Columna. Tres germanes espanyo
les grimpen en la Nova York de principis del XX
10 Tigres de vidre
–/2
Toni Hill, Rosa dels Vents. Victor i Juanpe evoquen
un crim ocorregut en la seva adolescència escolar

Noficció castellà

Noficció català

1 La edad de la penumbra
2/5
Catherine Nixey, Taurus. Assaig sobre com
el cristianisme va destruir el món clàssic
2 Fariña
–/4
Nacho Carretero, Libros del K.O. Polèmic
reportatge sobre el món del narcotràfic a Galícia
3 En el huracán catalán
1/3
Sandrine Morel, Planeta. La corresponsal de
Le Monde dona la seva visió del contenciós català
4 Destripando la historia
N/–
Rodrigo Septien y Álvaro Pascual, Alfaguara. Visió
heterodoxa dels pitjors malvats de la història
5 Nada es tan terrible
5/13
Rafael Santandreu, Grijalbo. Manual senzill per
gaudir intensament de la vida
6 Manual del aspirante a chef
6/6
VV.AA., Espasa. Noves i sofisticades receptes dels
responsables del televisiu Masterchef
7 El secuestro de la justicia
3/3
Ignacio Escolar i Joaquin Bosch, Roca. Reflexió
sobre les ingerències polítiques en la justícia
8 Piel de letra
4/9
Laura Escanes, Aguilar. La coneguda influencer
parla de les emocions que connecten les persones
9 La tiranía sin tiranos
10/2
David Trueba, Anagrama. Assaig sobre els costos
d’un individualisme desfermat
10 Leonardo da Vinci. La biografía
7/4
Walter Isaacson, Debate. Monumental vida d’un
geni que va combinar art i ciència al màxim nivell

1 Dies que duraran anys
1/16
Jordi Borràs, Ara Llibres. Fotos del referèndum de
l’1O i de les tensions en alguns punts
2 Operació urnes
2/24
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. L’operació clan
destina que va possibilitar el referèndum de l’1O
3 Estima’m quan menys m’ho mereixi
4/6
Jaume Funes, Cossetània. Guia per a pares i educa
dors sobre com tractar els adolescents
4 Bon dia, són les vuit!
3/16
Antoni Bassas, Destino. El comunicador recorda els
seus anys a El matí de Catalunya Ràdio
5 El quadern suís
7/3
Quim Torra, Proa. Vivències i reflexions d’una esta
da a Suïssa entre els anys 2005 i el 2007
6 La intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí
N/–
Monika Zgustová, Galaxia. Darrere de la musa
de Dalí s’amagava una dona valenta i apassionada
7 100 indrets insòlits de Barcelona
N/–
Joan de Déu Prats, Cossetània. Racons, personatges
i paisatges insospitats de Barcelona
8 No hi ha res tan terrible
5/13
Rafael Santandreu, Rosa dels Vents. Manual senzill
per gaudir més intensament de la vida
9 Brutal
9/5
Marc Ribas, Cossetània. Seixantaquatre receptes
amb cuina de mercat del popular xef
10 Barcelona en sèrie
6/2
Pepe Navarro/Daniel G. Miracle, Ajuntament. Una
nova mirada fotogràfica sobre la ciutat

AQUESTA SETMANA DESTACA. En els rànquings de ficció, hi ha poques variacions respecte a l’última
setmana. Es consolida el nou thriller de Joël Dicker, ‘La desaparició de Stephanie Mailer’, i Maria
Dueñas, John Verdon i A.J. Finn aguanten en posicions destacades tant en castellà com en català. En
noficció en català cal remarcar la bona acollida que tenen en general els llibres sobre Barcelona: ara
mateix n’hi ha dos entre els top, un d’ells sobretot fotogràfic (‘Barcelona en sèrie’) i l’altre, recopilato
ri d’històries pintoresques, el de Joan de Déu Prats ‘100 indrets insòlits de Barcelona’. Per cert que el
segell Cossetània aquesta setmana ha aconseguit situar tres de les seves novetats en el rànquing:
el llibre del pedagog Jaume Funes, el del xef Marc Ribas i aquest de l’escriptor Joan de Déu  S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Vinticinc estius
La galeria Jordi Barnadas de Barcelona celebra el seu
estiu número 25 sense renunciar al seu estil: el realis
me i la nova figuració, un moviment que ara viu un mo
ment especialment dolç. En l’exposició col∙lectiva que
acaben d’inaugurar hi ha obres d’artistes com Raúl
Barrilado, que dibuixa en grafit retrats corals de com
muters al metro; Alfredo Bigioni, els bodegons del qual
contenen elements tan quotidians com un paquet de
gomes elàstiques del Tiger, i Bea Sarrias, que posa el
focus en l’arquitectura dels anys 50 i 60. Podríem dir
que el tema la va escollir a ella, quan va haver de buidar
un pis de l’Eixample amb cent anys d’història familiar
entre les seves parets.

Si el capitalisme et
pressiona, tornat’hi
Qui compri l’últim número en paper d’Agente Provo
cador, el fanzine dedicat a la intrahistòria ibèrica i
l’ocultisme pop, s’emportarà un regal necessari en
aquests dies de dissolució ideològica: una versió d’El
capital de Karl Marx
feta en goma pressio
nable, per utilitzar
com a joguina
antiestrès.

