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Ficció castellà

Ficció català

1 Yo, Julia
1/4
Santiago Posteguillo, Planeta. Vida de l’emperadriu
romana Júlia Domna, una dona fascinant
2 Fuego y sangre
2/2
George R.R. Martin, Plaza y Janés. La història de la
dinastia Targaryen abans de ‘Joc de trons’
3 Tú no matarás
3/6
Julia Navarro, Plaza y Janés. Tres espanyols fugits
de la Guerra Civil recalen a Alexandria i París
4 Finales que merecen una historia
4/6
Albert Espinosa, Grijalbo. Vintiun relats sobre la
fragilitat de les emocions humanes
5 La hija del relojero
5/4
Kate Morton, Suma. Una arxivera explora les vides
d’un grup d’artistes de l’època victoriana
6 Memorias de una salvaje
6/3
@ Srta. Bebi, Planeta. La K és recepcionista en un
bar de cambreres i veu els abusos que es practiquen
7 Un mar violeta oscuro
–/3
Ayanta Barilli, Planeta. La història de tres genera
cions de dones d’una mateixa família
8 Reina roja
N/–
Juan GómezJurado, Ediciones B. Antonia Scott ha
de resoldre a Lavapiés un altre cas inquietant
9 El rey recibe
–/10
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món
10 Lectura fácil
N/–
Cristina Morales, Anagrama. Quatre cosines amb
discapacitat comparteixen un pis tutelat

1 Fungus
1/2
Albert Sánchez Piñol, La Campana. El RicRic crida
a la revolució àcrata ajudat per uns monstres
2 L’art de portar gavardina
2/12
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
3 Aprendre a parlar amb les plantes
3/9
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
4/6
Albert Espinosa, Rosa dels Vents. Vintiun relats
sobre la fragilitat de les relacions humanes
5 Foc i sang
6/2
George R.R. Martin, Alfaguara. La història de la di
nastia Targaryen abans de ‘Joc de Trons’
6 La filla del rellotger
5/4
Kate Morton, Rosa dels Vents. Una arxivera explo
ra les vides d’un grup d’artistes victorians
7 Jo hauria pogut salvar Lorca
N/–
Víctor Amela, Columna. A l’avi de l’autor li va anar
d’un pèl de poder salvar Federico García Lorca
8 La mort del comanador. Llibre 1
7/7
Haruki Murakami, Empúries. Un retratista es reti
ra al camp i descobreix un quadre enigmàtic
9 El cel no és per a tothom
9/12
Marta Rojals, Anagrama. La història d’una família
convulsa al llarg de quatre dècades
10 Un vespre al paradís
8/3
Lucia Berlin, L’Altra. Vintidos contes de l’autora
del ‘Manual per a dones de fer feines’

Noficció castellà

Noficció català

1 1000 recetas de oro
2/2
Karlos Arguiñano, Planeta. Després de mig segle
cuinant, l’autor ens brinda el seu receptari essencial
2 El naufragio
1/11
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
3 12 reglas para vivir
8/2
John B. Peterson, Planeta. Dotze regles o pautes per
portar una vida de plenitud i realització
4 Freddie Mercury
5/2
Alfonso Casas, Random Cómics. Biografia il∙lustra
da del líder de Queen, un dels mites del segle XXl
5 21 lecciones para el siglo XXI
6/12
Yuval Noah Harari, Debate. Assaig sobre el canvi
climàtic i les tecnologies disruptives
6 Mi historia
3/3
Michelle Obama, Plaza y Janés. L’exprimera dama
recorda la seva vida i càrrega contra Trump
7 Biografía de la humanidad
10/4
José Antonio Marina, Ariel. Una genealogia de
l’evolució de la cultura humana fins al present
8 El libro negro
N/–
Ernesto Ekaizer, Espasa. Crònica detallada sobre la
crisi de Bankia i les caixes d’estalvis
9 El sutil arte de que (casi todo) te importe una... N/–
Mark Manson, Harper Collins. Com aprendre a re
lativitzar problemes que es poden controlar
10 El dominio mundial
7/4
Pedro Baños, Ariel. Claus per dominar els ressorts
del poder en un món globalitzat

1 Història mundial de Catalunya
1/3
Borja de Riquer, dir., Ed. 62. Què ha aportat Catalu
nya al món, explicat per cent historiadors
2 Res és impossible
3/3
Kilian Jornet, Ara Llibres. El gran atleta repassa les
seves últimes experiències, en especial a l’Himàlaia
3 La investigació dona vida
2/2
D.A., Rosa dels Vents. El llibre de La Marató de TV3
està dedicat a la investigació del càncer
4 La batalla de l’exili
8/2
Josep Casulleras, Ara Llibres. Crònica sobre l’expa
triació de Carles Puigdemont i els seus
5 Escrits de presó
4/9
Joaquim Forn, Enciclopèdia Catalana. Dietari sen
se rancúnia escrit des de la presó d’Estremera
6 Catalunya, mirall trencat
6/4
Joaquim Nadal, Pòrtic. Propostes per sortir del la
berint en què s’ha ficat la política catalana
7 La crisi catalana
–/8
Carles Puigdemont, La Campana. Proposta per sor
tir de la crisi catalana a través d’una mediació
8 El tumor
5/3
Toni Soler, Anagrama. L’autor evoca la pèrdua del
pare quan ell tenia només 14 anys
9 Breus respostes per a les grans preguntes
N/–
Stephen Hawking, Columna. Obra pòstuma en què
es parla de l’existència de Déu i del cosmos
10 Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures
7/4
Sergi Sol, Ara Llibres. Relat sobre el líder d’ERC, el
seu paper en el referèndum i el seu ingrés a la presó

AQUESTA SETMANA DESTACA Els llibres d’autoajuda tenen una presència recurrent en els rànquings,
i ara mateix n’hi ha un parell que prometen continuar entre els títols més destacats. ‘12 reglas para
vivir’ del psicòleg canadenc Jordan B. Peterson està en el número tres de noficció en castellà, i ve
envoltat per la polèmica perquè el seu autor té fama de guru de la masculinitat i fins i tot d’ideòleg del
trumpisme. En aquest llibre en concret presenta un tractat de la responsabilitat davant la cultura del
victimisme. L’altre títol que entra amb força és ‘El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda’.
El seu autor, Mark Manson, es burla de la cantarella de la positivitat i predica la lluita contra l’adversi
tat torejant els problemes a còpia de relativisme, humor i fins i tot indiferència. S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

A casa tornen per Nadal
L’era netflixiana propicia l’auge de gèneres que semblaven
esgotats, com el documental gastronòmic, el programa d’en
trevistes...olacomèdiacomercialdeNadal.Aquestesnadales
fílmiques van viure el seu moment entre els vuitanta i els no
ranta, i van fer el cim amb Sol a casa, es van anar esvaint i ara
tornen escalfats per l’anonimat de la llar: ningú no ens veu
comprant l’entrada. El hit del 2017 a la plataforma de strea
ming va ser The Christmas Prince: idil∙li, reialesa i força ver
mell ponsètia. Enguany, Netflix porta una seqüela en la qual
els protagonistes, un príncep d’un fictici país europeu i la pe
riodistaencarregadadeseguirloescasen.Peròtotindicaque
la bomba nadalenca serà The Christmas Chronichles, amb
Kurt Russell fent de Santa Claus, que només als EUA va tenir
20 milions de visionaments la primera setmana.

Patxanga de treva
S’ha explicat mil vegades i gairebé sempre amb finalitats
comercials: el Nadal del 1914, soldats britànics i ale
manys van saltar de les trinxeres, van pactar
una treva nadalenca, van intercanviar
regals i van jugar un partit de futbol.
La part que no s’acostuma a explicar
als anuncis és que l’endemà van
tornar a la trinxera i la guerra va
continuar durant quatre anys
més. Inspirat per aquell conte de
Nadal, l’artista Mark Wallinger
ha creat dues mil pilotes de futbol
reglamentàries impreses amb la
fotografia de la Terra que va fer la
NASA ara fa cinquanta anys. Les
pilotes es distribuiran per les catego
ries infantils dels clubs de futbol regio
nals del Regne Unit, en commemoració dels
cent anys de l’armistici.

