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Ficció castellà

Ficció català

1 Yo, Julia
N/–
Santiago Posteguillo, Planeta. Vida de l’emperadriu
romana Julia Domna, una dona fascinant
2 Tú no matarás
1/3
Julia Navarro, Plaza y Janés. Tres espanyols fugits
de la Guerra Civil recalen a Alexandria i París
3 El rey recibe
2/9
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món
4 Finales que merecen una historia
4/3
Albert Espinosa, Grijalbo. Vintiun relats sobre la
fragilitat de les emocions humanes
5 La hija del relojero
N/–
Kate Morton, Suma. Una arxivera explora les vides
d’un grup d’artistes de l’època victoriana
6 Finales que merecen una historia
4/3
Albert Espinosa, Grijalbo. Vintiun relats sobre la
fragilitat de les relacions humanes
7 Un mar violeta oscuro
N/–
Ayanta Barilli, Planeta. La història de tres generaci
ons de dones d’una mateixa família
8 Sabotaje
5/5
Arturo PérezReverte, Alfaguara. Falcó vol evitar
que el ‘Guernica’ es presenti a l’Expo de París
9 La muerte del comendador. Libro 1
6/4
Haruki Murakami, Tusquets. Un retratista es retira
al camp i descobreix un quadre enigmàtic
10 La desaparición de Stephanie Mailer
7/12
Joël Dicker, Alfaguara. Una periodista desapareix
després de demanar de reobrir un assassinat

1 L’art de portar gavardina
1/9
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
2 Finals que mereixen una història
2/3
Albert Espinosa, Rosa dels Vents. Vintiun relats
sobre la fragilitat de les relacions humanes
3 Aprendre a parlar amb les plantes
4/6
Marta Orriols, Periscopi. La Paula, de 40 anys, s’ha
de reconciliar amb un món que ja no reconeix
4 La filla del rellotger
N/–
Kate Morton, Rosa dels Vents. Una arxivera explo
ra les vides d’un grup d’artistes victorians
5 Tot el bé i tot el mal
5/3
Care Santos, Columna. Una dona d’èxit s’enfonsa al
saber que el seu fill ha intentat suïcidarse
6 Els coloms de la Boqueria
6/8
Jordi Basté/Marc Artigau, Rosa dels Vents. Assassi
nen una dona al mercat de la Boqueria
7 La mort del comanador. Llibre 1
7/4
Haruki Murakami, Empúries. Un retratista es reti
ra al camp i descobreix un quadre enigmàtic
8 El dia que Barcelona va morir
10/2
Enric Calpena, Rosa dels Vents. La Barcelona de
985 va ser devastada per les tropes d’Almanzor
9 El cel no és per a tothom
9/9
Marta Rojals, Anagrama. La història d’una família
convulsa al llarg de quatre dècades
10 La desaparició de Stephanie Mailer
3/12
Joël Dicker, La Campana.Desapareix una periodis
ta després de reobrir un múltiple assassinat

Noficció castellà

Noficció català

1 El naufragio
1/8
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
2 21 lecciones para el siglo XXI
2/9
Yuval Noah Harari, Debate. Assaig sobre el canvi
climàtic i les tecnologies disruptives
3 Breves respuestas a las grandes preguntas
3/2
Stephen Hawking, Crítica. Obra pòstuma en la qual
es parla de l’existència de Déu i del cosmos
4 El dominio mundial
N/–
Pedro Baños, Ariel. Claus per dominar els ressorts
del poder en un món globalitzat
5 Los 80 años de Sofía
10/2
Jaime Peñafiel, Grijalbo. Un recorregut íntim i fa
miliar a través de la vida de la reina emèrita
6 Catalanes y escoceses
8/3
John Elliott, Taurus. Anàlisi històrica i comparada
dels nacionalismes català i escocès
7 Nudo España
7/2
Enric Juliana/Pablo Iglesias, Arpa. Conversa sobre
la cruïlla de Catalunya, Espanya i Europa
8 Informe Cataluña
5/6
José Enrique RuizDomènec, Taurus. Síntesi sobre
tretze segles d’història de la identitat catalana
9 Biografía de la humanidad
N/–
José Antonio Marina, Ariel. Una genealogia de
l’evolució de la cultura humana fins al present
10 Salud a ciencia cierta
4/2
Miguel Ángel MartínezGonzález, Planeta. Con
sells per a una vida sana i que elimini l’estrès

1 Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures
N/–
Sergi Sol, Ara Llibres. Relat sobre el líder d’ERC, el
seu paper en el referèndum i el seu ingrés a la presó
2 Escrits de presó
1/6
Joaquim Forn, Rnciclopèdia Catalana. Dietari sen
se rancúnia escrita des de la presó d’Estremera
3 La crisi catalana
2/6
Carles Puigdemont, La Campana. Proposta per sor
tir de la crisi catalana a través d’una mediació
4 Catalans i escocesos
3/3
John Elliott, Rosa dels Vents. Anàlisi històrica i
comparada dels nacionalismes català i escocès
5 21 lliçons per al segle XXI
5/9
Yuval Noah Harari, Edicions 62. Assaig sobre el
canvi climàtic i les tecnologies disruptives
6 Per tenir casa cal guanyar la guerra
6/9
Joan Margarit, Proa. Memòries d’infantesa i joven
tut del poeta d’‘Un hivern fascinant’
7 Informe sobre Catalunya
4/6
José Enrique RuizDomènec, Rosa dels Vents. Sín
tesi sobre tretze segles d’identitat catalana
8 Catalunya mirall trencat
N/–
Joaquim Nadal, Pòrtic. Proposades per sortir del la
berint en què s’ha ficat la política catalana
9 Estima’m quan menys ho mereixi
9/12
Jaume Funes, Columna. Guia per a pares i educa
dors sobre com tractar els adolescents
10 Abans ningú deia t’estimo
7/9
D.A., Catedral. Testimonis de fills i filles de presos
catalans

AQUESTA SETMANA DESTACA Contundent: dels deu títols de noficció català ara mateix set tenen a
veure amb el contenciós català. Hi ha una novetat que immediatament ha encapçalat les llistes: el
llibre sobre Oriol Junqueras que ha escrit Sergi Sol, i en el qual podem rastrejar com ha viscut el líder
d’ERC el referèndum, la declaració d’independència, i sobretot l’empresonament i els últims movi
ments del sobiranisme. Fora d’això, en ficció castellà cal assenyalar l’immediat lideratge de ‘Yo, Ju
lia’, la novel∙la històrica de romans amb què el solvent Posteguillo va guanyar l’últim Planeta. El llibre
té un indubtable ganxo perquè la protagonista és l’emperadriu Julia Domna, una dona d’excepció
que va imprimir un estil al regnat de Septimio Severo.  S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Què faria Lucia
Com ja se sap, Lucia Berlin va morir fa onze anys sense ha
ver tingut mai res semblant a un èxit literari. L’editorial
que tenia els drets dels seus llibres vells va oferir als seus
fills la possibilitat de comprarlos tots per un dòlar la còpia
per alliberar espai al magatzem. Això va ser abans del llan
çament de Manual per a dones de fer feines i el seu conse
güent gran èxit editorial. Ara apareixen la seva segona tan
da de contes, Un vespre al paradís ( L’Altra Editorial/ Alfa
guara), i en el mercat anglosaxó també unes memòries
inconcluses, barrejades amb fotografies i correspondèn
cia, titulades Welcome home. Com hauria portat Berlin el
seu èxit en vida? El seu fill Jeff, que ha editat la segona
col∙lecció,diuquealasevamarenoliagradaval’atenciópe
ròalhora teniaqualitats de diva.I ques’hauriagastatelsdi
ners en uns quants parells de botes Ferragamo.

17 anys de ‘Delikartessen’
“L’any que ve menys artistes, que no
m’hi caben”, es diu cada curs la gale
rista Esther Montoriol. Però després
arriba l’any següent i, sense saber
com, els artistes es multipliquen. Les
seves col∙lectives Delikartessen, en les
quals intenta plasmar diferents ten
dències de l’art en totes les disci
plines, s’han convertit en un clàssic
de l’hivern artístic de Barcelona.
Aquest any, per descomptat, hi ha
més propostes que l’anterior, uns 90
noms que inclouen habituals de la
galeria i nouvinguts com l’holandesa
Tamara Muller, que firma inquie
tants retrats femenins, o l’escultor
Bartolomé Montes, que ha assolit
certa fama viral amb les seves escul
tures satíriques en cartró represen
tant la família reial, Carmen Thyssen
o Jackie Kennedy. Fins al 12 de gener
a la galeria Esther Montoriol.

