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Ficció castellà

Ficció català

1 Yo, Julia
1/2
Santiago Posteguillo, Planeta. Vida de l’emperadriu
romana Julia Domna, una dona fascinant
2 Tú no matarás
2/4
Julia Navarro, Plaza y Janés. Tres espanyols fugits
de la Guerra Civil fan cap a Alexandria i París
3 Memorias de una salvaje
N/–
@Srta. Bebi, Planeta. La K és recepcionista en un
bar de cambreres i veu els abusos que es practiquen
4 Finales que merecen una historia
4/4
Albert Espinosa, Grijalbo. Vintiun relats sobre la
fragilitat de les emocions humanes
5 La hija del relojero
5/2
Kate Morton, Suma. Una arxivera explora les vides
d’un grup d’artistes de l’època victoriana
6 Yo soy Eric Zimmerman II
N/–
Megan Maxwell, Esencia. En plena relació tempes
tuosa, la Judith i l’Eric seran pares
7 Un mar violeta oscuro
7/2
Ayanta Barilli, Planeta. La història de tres genera
cions de dones d’una mateixa família
8 Una noche en el paraiso
N/–
Lucia Berlin, Alfaguara. Vintidos contes de l’auto
ra del ‘Manual per a dones de fer feines’
9 La muerte del comendador. Libro 1
9/5
Haruki Murakami, Tusquets. Un retratista es retira
al camp i descobreix un quadre enigmàtic
10 Sesión nocturna
–/2
Michael Connelly, Alianza. La detectiu Ballard in
vestiga un crim als turons de Hollywood

1 L’art de portar gavardina
1/10
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
2 La filla del rellotger
4/2
Kate Morton, Rosa dels Vents. Una arxivera explo
ra les vides d’un grup d’artistes victorians
3 Aprendre a parlar amb les plantes
3/7
Marta Orriols, Periscopi. La Paula, de 40 anys, s’ha
de reconciliar amb un món que ja no reconeix
4 Finals que mereixen una història
2/4
Albert Espinosa, Rosa dels Vents. Vintiun relats
sobre la fragilitat de les relacions humanes
5 Tot el bé i tot el mal
5/4
Care Santos, Columna. Una dona d’èxit s’enfonsa
quan sap que el seu fill ha intentat suïcidarse
6 Els coloms de la Boqueria
6/9
Jordi Basté/Marc Artigau, Rosa dels Vents. Assassi
nen una dona al mercat de la Boqueria
7 La mort del comanador. Llibre 1
7/5
Haruki Murakami, Empúries. Un retratista es reti
ra al camp i descobreix un quadre enigmàtic
8 El llit dels altres
N/–
Anna Punsoda, Amsterdam. La protagonista desta
pa la seva ànima en un hostal de carretera
9 El cel no és per a tothom
9/10
Marta Rojals, Anagrama. La història d’una família
convulsa al llarg de quatre dècades
10 Un vespre al paradís
N/–
Lucia Berlin, L’Altra. Vintidos contes de l’autora
del ‘Manual per a dones de fer feines’

Noficció castellà

Noficció català

1 El naufragio
1/9
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
2 Mi historia
N/–
Michelle Obama, Plaza y Janés. L’exprimera dama
recorda la seva vida difícil i critica Trump
3 Nudo España
7/3
Enric Juliana/Pablo Iglesias, Arpa. Conversa sobre
la cruïlla de Catalunya, Espanya i Europa
4 El dominio mundial
4/2
Pedro Baños, Ariel. Claus per dominar els ressorts
del poder en un món globalitzat
5 21 lecciones para el siglo XXI
2/10
Yuval Noah Harari, Debate. Assaig sobre el canvi
climàtic i les tecnologies disruptives
6 1000 recetas de oro
N/–
Karlos Arguiñano, Planeta. Després de mig segle
cuinant, l’autor ens brinda el seu receptari essencial
7 Biografía de la humanidad
9/2
José Antonio Marina, Ariel. Una genealogia de
l’evolució de la cultura humana fins al present
8 Los 80 años de Sofía
5/3
Jaime Peñafiel, Grijalbo. Un recorregut íntim i fami
liar a través de la vida de la reina emèrita
9 Breves respuestas para las grandes preguntas 3/3
Stephen Hawking, Crítica. Obra pòstuma en la qual
es parla de l’existència de Déu i del cosmos
10 Catalanes y escoceses
6/4
John Elliott, Taurus. Anàlisi històrica i comparada
dels nacionalismes català i escocès

1 Història mundial de Catalunya
N/–
Borja de Riquer, dir., Ed. 62. Què ha aportat Catalu
nya al món, explicat per cent historiadors
2 Res és impossible
N/–
Kilian Jornet, Ara Llibres. El gran atleta repassa les
seves últimes experiències, en especial a l’Himàlaia
3 La meva història
N/–
Michelle Obama, Rosa dels Vents. L’exprimera da
ma recorda la seva vida difícil i critica Trump
4 Escrits de presó
2/7
Joaquim Forn, Enciclopèdia Catalana. Dietari sen
se rancúnia escrit des de la presó d’Estremera
5 Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures
1/2
Sergi Sol, Ara Llibres. Relat sobre el líder d’ERC, el
seu paper en el referèndum i l’ingrés a la presó
6 Catalunya, mirall trencat
8/2
Joaquim Nadal, Pòrtic. Propostes per sortir del la
berint en què s’ha ficat la política catalana
7 La crisi catalana
3/7
Carles Puigdemont, La Campana. Proposta per sor
tir de la crisi catalana a través d’una mediació
8 El tumor
N/–
Toni Soler, Anagrama. L’autor evoca la pèrdua del
pare quan ell només tenia 14 anys
9 Informe sobre Catalunya
7/7
José Enrique RuizDomènec, Rosa dels Vents. Sín
tesi sobre tretze segles d’identitat catalana
10 Catalans i escocesos
4/4
John Elliott, Rosa dels Vents. Anàlisi històrica i
comparada dels nacionalismes català i escocès

AQUESTA SETMANA DESTACA La situació política mundial, espanyola i catalana està tan embolicada
que les síntesis explicatives tenen una recepció molt calorosa. Borja de Riquer ha coordinat un volum
sobre què ha aportat Catalunya al món, i s’ha posat com a número u tot just sortir. D’altra banda
‘Nudo España’ s’ha enfilat al número tres: en aquest original ‘têteàtête’ el periodista Enric Juliana i
el líder de Podem, Pablo Iglesias, intercanvien punts de vista sobre els principals temes nacionals i
europeus. Cal ressaltar també aquesta setmana la irrupció de les memòries de Michelle Obama, ‘La
meva història’, qui a més de narrar una difícil infantesa, el seu enamorament de Barack i els anys de
primera dama, es permet una quantes pulles contra Donald Trump. S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Segona oportunitat
L’exposició del MNAC de l’any passat va rescatar la intri
gant figura d’Ismael Smith Marí, l’artista que va gaudir de
fama local durant el noucentisme, malgrat que la seva
obra i la seva sensibilitat queer tenen poc a veure amb l’or
dre que s’associa amb aquell moviment. Els que se la van
perdre o els que es van quedar amb ganes de més poden
anar ara al Palau Antiguitats, a Barcelona, on s’exposen
fins a finals de gener un centenar d’obres (escultures,
il∙lustracions, exlibris...) d’aquest dandi decadent que va
tastar París en la seva joventut, va tornar desenganyat, va
acumular projectes sense realitzar (com ara el seu monu
ment al Sagrat Cor que no es va acceptar a l’Exposició
Universal del 1929) i va acabar passant els últims dotze
anys de la seva vida tancat al psiquiàtric de Bloomingdale.

Un arbre al front
L’Altra Editorial publica per primer cop en català (amb tra
ducció de Josep Alemany) Un arbre creix a Brooklyn, la no
vel∙la iniciàtica de Betty Smith que molts escriptors, entre
ells Paul Auster, citen com una influència definitiva per
convertirseenelquesón.Elllibre,queEliaKazan
va portar al cinema el 1945, també va tenir un pa
perespecialenlaIIGuerraMundial.Esvaimpri
mir dins la col∙lecció Armed Services Edition,
que 70 editorials van crear per proveir de llibres
(de butxaca, de butxaca d’uniforme concreta
ment) els soldats dels Estats Units al front. La
història de Francie Nolan, la protagonista, una
lletraferida de classe treballadora, va tocar es
pecialment la fibra de molts soldats, més que
moltes èpiques més testosteròniques que
també es van publicar en aquella col∙lecció, i
durant la resta de la seva vida Smith no va pa
rar de rebre cartes de veterans de la guerra a
qui el llibre els havia canviat la vida.

