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Ficció castellà

Ficció català

1 El rey recibe
N/–
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món
2 Hippie
N/–
Paulo Coelho, Planeta. Paulo i Karla viuen una his
tòria d’amor en ruta cap a Katmandú
3 La desaparición de Stephanie Mailer
1/4
Joël Dicker, Alfaguara. Una periodista desapareix
després de demanar de reobrir un assassinat
4 Las hijas del Capitán
2/11
Maria Dueñas, Planeta. Tres germanes espanyoles
grimpen al Nova York de principis del XX
5 La retornada
N/–
Donatella de Pietrantonio, Duomo. Una adolescent
és tornada a la seva família biològica i ho perd tot
6 Patria
7/79
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
7 La peregrina
N/–
Isabel San Sebastián, Plaza &Janés. Alana peregri
na a Iria Flavia, a la recerca de les restes de l’apòstol
8 Traición
N/–
Walter Mosley, RBA. Un policia caigut en desgràcia
converteix l’afany de justícia en motor vital
9 Canción de sangre y oro
9/2
Jorge Molist, Planeta. En ple segle XIII Pere III
d’Aragó lluita contra diversos poders europeus
10 El hombre de tiza
N/–
C.J. Tudor, Plaza & Janés. Eddie s’encara amb un
assassinat d’una nena ocorregut trenta anys enrere

1 L’art de portar gavardina
N/–
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
2 El cel no és per a tothom
N/–
Marta Rojals, Anagrama. La història d’una família
convulsa al llarg de quatre dècades
3 Permagel
2/8
Eva Baltasar, Club Editor. Una dona té el desig de
viure intensament i no perdre’s res
4 La desaparició d’Stephanie Mailer
1/4
Jöel Dicker, La Campana. Desapareix una periodis
ta després de demanar de reobrir un assassinat
5 El fil invisible
N/–
Gemma Lienas, Edicions 62. Júlia indaga secrets fa
miliars durant unes vacances a Bretanya
6 Teoria general de l’oblit
6/2
José Eduardo Agualusa, Periscopi. Una dona es
blinda de l’exterior en una Angola molt conflictiva
7 Homes
N/–
Angelika Schrobdorff, La Campana. Una jove troba
en ser desitjada la raó de ser de la seva vida
8 Hippie
N/–
Paulo Coelho, Columna. Paulo i Karla viuen una
història d’amor en ruta cap a Katmandú
9 Nosaltres les dones
N/–
Maria Mercè Roca, Rosa dels Vents. Contes prota
gonitzats per dones de totes les edats
10 Tigres de vidre
10/4
Toni Hill, Rosa dels Vents. Víctor i Juanpe evoquen
un crim ocorregut en la seva adolescència escolar

Noficció castellà

Noficció català

1 21 lecciones para el siglo XXI
N/–
Yuval Noah Harari, Debate. Assaig sobre el canvi
climàtic i les tecnologies disruptives
2 Fariña
1/6
Nacho Carretero, Libros del K.O. Polèmic reportat
ge sobre el món del narcotràfic a Galícia
3 Bajo el aro
N/–
Pau Gasol, Conecta. L’estrella de l’NBA transmet
les seves vivències com a jugador de bàsquet
4 Sapiens
–/32
Yuval Noah Harari, Debate. Una breu història de la
humanitat des de les albors
5 La edad de la penumbra
3/7
Catherine Nixey, Taurus. Assaig sobre com el cris
tianisme va destruir el món clàssic
6 Teoría King Kong
–/4
Virginie Despentes, Penguin. Com construir una fe
minitat des de pressupostos heterodoxos
7 De casi todo se aprende
–/11
Paula Gonu, Martínez Roca. La cèlebre youtuber
explica les seves experiències més personals
8 El amor de tu vida
N/–
Rut Nieves, Planeta. Per què hi ha qui troba parella
de seguida i hi ha qui no?
9 Piel de letra
9/11
Laura Escanes, Aguilar. La coneguda ‘influencer’
parla de les emocions que connecten les persones
10 Nada es tan terrible
–/15
Rafael Santandreu, Grijalbo. Manual senzill per
gaudir intensament de la vida

1 21 lliçons per al segle XXI
N/–
Yuval Noah Harari, Edicions 62. Assaig sobre el
canvi climàtic i les tecnologies disruptives
2 Abans ningú deia t’estimo
N/–
VV.AA., Catedral. Testimonis de fills i filles dels
presos catalans
3 Per tenir casa cal guanyar la guerra
N/–
Joan Margarit, Proa. Memòries d’infantesa i joven
tut del poeta d’‘Un hivern fascinant’
4 Més operació urnes
N/–
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. Crònica amplia
da de l’operatiu clandestí de l’1 d’octubre
5 Sota la cistella
N/–
Pau Gasol, Rosa dels Vents. L’estrella de l’NBA
transmet les seves vivències com a jugador
6 Transforma la teva salut
6/31
Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents. Què podem fer
per curar migranyes i dolors crònics
7 Dies que duraran anys
1/18
Jordi Borràs, Ara Llibres. Fotos del referèndum de
l’1O i de les tensions en alguns punts
8 Somriures de Bombai
N/–
Jaume Sanllorente, Plataforma. L’autor relata la se
va aventura d’ajudar els més necessitats
9 Estima’m quan menys m’ho mereixi
3/8
Jaume Funes, Columna. Guia per a pares i educa
dors sobre com tractar els adolescents
10 Un estiu
10/3
Francesc Parcerisas, Quaderns Crema. Un dietari
que fa balanç d’un estiu molt especial

AQUESTA SETMANA DESTACA. La ‘rentrée’ porta substancials canvis en els rànquings i una allau de
novetats que han desbancat títols de llarg recorregut. Eduardo Mendoza amb la novel∙la ‘El rey recibe’
i Sergi Pàmies amb els contes ‘L’art de portar gavardina’ se situen líders, i Marta Rojals es col∙loca sego
na en ficció català amb l’esperada ‘El cel no és per a tothom’. D’altra banda, en noficció l’historiador
israelià Yuval Noah Harari arrasa amb un assaig genèric sobre els reptes i amenaces del món actual,
entre ells el canvi climàtic i les tecnologies disruptives. I els llibres sobre l’‘impasse’ català continuen
tenint una forta demanda, amb novetats com ‘Abans ningú deia t’estimo’ en què fills dels presos ofe
reixen els seus testimonis, reviuen moments difícils i es fan preguntes de no fàcil resposta.  S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Menja com un crític
d’art...
Roberta Smith i Jerry Saltz formen una autèntica power
couple de la crítica d’art. Ella pontifica a The New York
Times i ell a la revista New York. Saltz porta a més un
actiu compte d’Instagram on promociona a diari a
artistes vius en una sèrie de posts molt populars. Però el
que de veritat diverteix i escandalitza la seva llarguíssi
ma llista de seguidors és saber el que menja la parella,
que és poc i desastrós. A la casa dels SmithSaltz no es
cuina mai, no demanen menjar preparat ni surten a res
taurants, expliquen. Sobreviuen a base de cafè reescal
fat al microones i galetes salades. “Som crítics, vivim
una vidatúnel. Veiem exposicions, arribem a casa i
escribim sobre les exposicions, no som part de la so
cietat”, es justifica Saltz, que posteja com a prova fotos
del seu rentaplats, que no s’ha utilitzat mai i que fan ser
vir d’armari.

O Rei (de l’enganyifa)
La increïble història del futbolista brasiler Carlos Henrique
Raposo, també conegut com Kaiser per la seva semblança
amb Beckenbauer, centra l’hipnotitzant documental Kaiser:
elmillorfutbolistaquenovajugarmaiafutbol.Raposo,unalle
genda entre els aficionats al costat més literari de l’esport, va
ser l’equivalent futbolístic de Frank Abagnale, el dotadíssim
estafador que va inspirar la pel∙lícula Atrapa’m
si pots. Durant 26 anys, Raposo va aconseguir
que el fitxessin ni més ni menys que 17 clubs,
entre ells el Flamenco o el Fluminense, sense
arribar mai a jugar cap minut, perquè fingia
que es lesionava el primer dia d’entrenament.
Es promocionava amb cintes de vídeo truca
des que contenien imatges de jugadors als
quals s’assemblava i entre els seus trucs esta
vaseduirlesfillesdelsamosdelsclubs.Elma
teixKaiser,queconservaelseumulletdefut
bolista i un rostre de formigó armat, aporta
les cites més irresistibles del documental.

