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Ficció castellà
1 Yo, Julia
1/5
Santiago Posteguillo, Planeta. Vida de l’emperadriu
romana Júlia Domna, una dona fascinant
2 Fuego y sangre
2/3
George R.R. Martin, Plaza y Janés. La història de la
dinastia Tagaryen abans de ‘Joc de trons’
3 La hija del relojero
5/5
Kate Morton, Suma. Una arxivera explora les vides
d’un grup d’artistes de l’època victoriana
4 Tú no matarás
3/7
Julia Navarro, Plaza y Janés. Tres espanyols fugits
de la Guerra Civil recalen a Alexandria i París
5 El rey recibe
9/11
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món

Ficció català
1 Fungus
1/3
Albert Sánchez Piñol, La Campana. RicRic crida a
la revolució àcrata ajudat per uns monstres
2 L’art de portar gavardina
2/13
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de la maduresa
3 Jo hauria pogut salvar Lorca
7/2
Víctor Amela, Columna. L’avi de l’autor va estar a
punt de poder salvar Federico García Lorca
4 La filla del rellotger
6/5
Kate Morton, Rosa dels Vents. Una arxivera explo
ra les vides d’un grup d’artistes victorians
5 Foc i sang
5/3
George R.R. Martin, Alfaguara. La història de la di
nastia Targaryen abans de ‘Joc de trons’

Noficció castellà
1 1.000 recetas de oro
1/3
Karlos Arguiñano, Planeta. Després de mig segle
cuinant, l’autor ens brinda el seu receptari essencial
2 El naufragio
2/12
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
3 Mi historia
6/4
Michelle Obama, Plaza y Janés. L’exprimera dama
recorda la seva vida i carrega contra Trump
4 12 reglas para vivir
3/3
Jordan B. Peterson, Planeta. Dotze regles o pautes
per tenir una vida de plenitud i realització
5 Cómo hacer que te pasen cosas
N/–
Marian Rojas, Espasa. Manual per gestionar les
emocions i entendre el propi cervell

Noficció català
1 Història mundial de Catalunya
1/4
Borja de Riquer, Ed. 62. Què ha aportat Catalunya al
món, explicat per cent historiadors
2 La investigació dona vida
3/3
D.A., Rosa dels Vents. El llibre de La Marató de TV3
està dedicat a la investigació del càncer
3 Res és impossible
2/4
Kilian Jornet, Ara Llibres. El gran atleta repassa les
seves últimes experiències, en especial a l’Himàlaia
4 La batalla de l’exili
4/3
Josep Casulleras, Ara Llibres. Crònica sobre l’expa
triació de Carles Puigdemont i els seus
5 El tumor
8/4
Toni Soler, Anagrama. L’autor evoca la pèrdua del
pare quan ell tenia només 14 anys

AQUESTASETMANADESTACAVíctorAmelas’hasi
tuat ja tercer en ficció català amb ‘Jo hauria pogut
salvar Lorca’. Sens dubte la trama té el seu ganxo:
l’autorharecreatcomalseuavimaternhauriaes
tats molt a prop de poder evitar el vil assassinat
del poeta Federico García Lorca a Granada.S.C.

L’any en crítiques demolidores
El portal Lit Hub reuneix sempre a final d’any cites de les críti
ques més sagnants que s’han publicat en mitjans anglosaxons
durant l’any. El 2018 va rebre fort el llibre que van escriure a
mitges Bill Clinton i James Patterson (“No he desitjat mai tant
tenir un avi com lluitant amb aquesta taca de paranoia i masclis
me en forma de llibre. Necessitava algú per traduirme aquest
butlletí de xenofòbia i patrioterisme televisiu”) i la primera no
vel∙la de Sean Penn (“Quan dic que Bob Honey recorda a un som
ni febril vull dir que no té sentit, és desagradable i em va deixar
suada i plena d’horror i confusió”). Potser és el moment dels
famosos de fer una altra cosa per realitzarse en lloc d’escriure
ficció? També es va emportar una ressenya històricament brutal
l’escriptor d’escriptors Karl Ove Knausgaard al The New York Ti
mes per la sisena i última entrega de La meva lluita: “Quan la vaig
acabar, vaig sentir que tenia marques d’ullals al coll. Volia una
transfusió de sang. Hi ha pocs llibres que tan desesperadament
no tornaré a llegir”.

El veritable Grinch
Una de les pel∙lícules d’aquest
Nadal és El Grinch, basada en
un conte de Dr. Seuss. Aquest
gegant de la literatura infantil,
tan o més apreciat que Roald
Dahl al món anglo, té una histò
ria bastant fosca. La seva pri
mera dona, malalta de càncer,
es va suïcidar quan va saber que
Seuss, que en realitat es deia
Theodor Geisel, tenia una
aventura amb la que es conver
tiria en la seva segona esposa.
Encara que va escriure per a
ells, detestava els nens. Deia
queelterroritzaven.Novatenir

mai fills i
va enviar
els de la
seva dona
a un inter
nat. Geisel
va basar el
personatge
del Grinch
enellmateix
i fins i tot conduïa un cotxe en la
matrícula del qual es llegia
“GRINCH”. Tots els seus con
tes, escrits en forma d’embar
bussament jazzístic, són enor
mement recomanables.

batecs

Paradisos
de paper
El maig del 1927 la llibreria Cata
lònia de Barcelona, que havien
fundat Antoni LópezLlausàs,
Josep M. Cruzet i Manuel Bor
ràs, oferia als clients per celebrar
el seu tercer any de vida un suc
cint i deliciós volum. Sota el títol
Paradisos de paper, i amb il∙lus
tracions del pintor noucentista
Manuel Humbert, acollia un
grapat de reflexions sobre el
llibre i la lectura a càrrec d’autors
com Xènius, José Ortega y Gas
set, Paul Valéry, Marcel Proust,
Carles Soldevila i Josep Maria
LópezPicó.
També s’hi recollia l’aportació
del llavors prestigiós i avui obli
dat novel∙lista i poeta Valéry
Larbaud, que uns anys més tard
desenvoluparia extensament en
el seu assaig Ce vice impuni, la
lecture. Larbaud fixava en el seu
text una relació de temptacions
que la persona que llegeix ha de
superar per convertirse en un
bon lector. Una primera tempta
ció és la lectura desordenada i
moguda per la simple curiositat;
una altra, creure que els autors
més coneguts són els millors;
després, l’excés bibliofílic: esti
mar els llibres només per la seva
bellesa; la temptació erudita, que
és a la passió literària “el que
l’avarícia és a la prodigalitat”.
Superades totes, entrarà en
“l’elit” dels lectors (si és que
aconsegueix superar la tempta
ció final: ferse crític) i pot sub
mergirse, un cop consolidat el
seu poder d’apreciació, en el més
gran dels plaers: “Veure clara
ment el que val un llibre”.
Amb el Nadal arriba el segon
millor moment de l’any per
regalar llibres. Llibres de paper,
comprats en llibreries (amb tot
l’afecte i respecte envers altres
formes de lectura i de distribu
ció). Llibres que ens fascinin per
les idees desplegades, que ens
entretinguin per la seva ameni
tat, que ens brindin plaer pel seu
bon estil, que ens atreguin per la
seva bellesa, que ens captivin per
la seva erudició, i ens permetin
anar pujant els esglaons descrits
per Larbaud cap a la perfecció
lectora... De tots en trobareu
exemples en aquestes pàgines.
Bones festes amb bones lectures!
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