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Ficció castellà

Ficció català

1 Yo, Julia
1/8
Santiago Posteguillo, Planeta. Vida de l’emperadriu
romana Julia Domna, una dona fascinant
2 Fuego y sangre
2/6
George R.R. Martin, Plaza y Janés. La història de la
dinastia Tagaryen abans de Joc de trons
3 Tú no matarás
3/10
Julia Navarro, Plaza y Janés. Tres espanyols fugits
de la Guerra Civil recalen a Alexandria i París
4 El rey recibe
–/13
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món
5 Reina Roja
5/4
Juan GómezJurado, Ediciones B. Antonia Scott ha
de resoldre a Lavapiés un cas inquietant
6 La hija del relojero
4/8
Kate Morton, Suma. Una arxivera explora les vides
d’un grup d’artistes de l’època victoriana
7 Memorias de una salvaje
9/6
@Srta. Bebi, Planeta. K és recepcionista en un bar
de cambreres i veu els abusos que s’hi practiquen
8 Finales que merecen una historia
8/8
Albert Espinosa, Grijalbo. Vintiun relats sobre la
fragilitat de les relacions humanes
9 Sabotaje
6/8
Arturo PérezReverte, Alfaguara. Falcó vol evitar
que el Gernika es presenti a l’Expo de París
10 La muerte del comendador. Libro 1
10/9
Haruki Murakami, Tusquets. Un retratista es retira
al camp i descobreix un quadre inquietant

1 Fungus
2/6
Albert SánchezPiñol, La Campana. RicRic crida a
la revolució àcrata ajudat per uns monstres
2 Foc i sang
1/6
George R.R.Martin, Alfaguara. La història de la di
nastia Targaryen abans de Joc de trons
3 L’art de portar gavardina
4/16
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
4 Jo hauria pogut salvar Lorca
5/5
VíctorM Amela, Columna. L’avi de l’autor va estar
a un pèl de salvar Federico García Lorca
5 Finals que mereixen una història
3/9
Albert Espinosa, Rosa dels Vents. Vintiun relats
sobre la fragilitat de les relacions humanes
6 La filla dels rellotger
6/8
Kate Morton, Rosa dels Vents. Una arxivera explo
ra les vides d’un grup d’artistes victorians
7 Els coloms de la Boqueria
8/11
Jordi Basté/Marc Artigau, Rosa dels Vents. Assassi
nen una dona al mercat de la Boqueria
8 Tu no mataràs
7/3
Julia Navarro, Rosa dels Vents. Tres espanyols fu
gits de la Guerra Civil recalen a Alexandria i París
9 El dia que Barcelona va morir
9/6
Enric Calpena, Rosa dels Vents. La Barcelona del
985 va ser devastada per les tropes d’Almansor
10 Aprendre a parlar amb les plantes
–/10
Marta Orriols, Periscopi. Paula, de 40 anys, s’ha de
reconciliar amb un món que ja no reconeix

Noficció castellà

Noficció català

1 1000 recetas de oro
1/6
Karlos Arguiñano, Planeta. Després de mig segle
cuinant, l’autor brinda el seu receptari essencial
2 Mi historia
2/7
Michelle Obama, Plaza y Janés. L’exprimera dama
recorda la seva vida i carrega contra Trump
3 Cómo hacer que te pasen cosas
6/4
Marian Rojas, Espasa. Manual per gestionar les
emocions i entendre el propi cervell
4 Los secretos de YouTube
N/–
TheGrefg, Martínez Roca. Un youtuber revela les
claus per tenir èxit en aquesta plataforma estrella
5 Pretérito imperfecto
N/–
Nieves Concostrina, La Esfera de los Libros. Anèc
dotes desmitificadores de la història d’Espanya
6 El naufragio
4/15
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
7 Freddie Mercury
5/5
Alfonso Casas, Random House. Biografia il∙lustrada
del líder de Queen, un dels mites del segle XX
8 Breves respuestas a las grandes preguntas
3/7
Stephen Hawking, Crítica. Obra pòstuma en la qual
es parla de l’existència de Déu i del cosmos
9 12 reglas para vivir
10/6
Jordan B. Peterson, Planeta. Dotze regles o pautes
per portar una vida de plenitud i realització
10 Biografía de la humanidad
7/7
José Antonio Marina, Ariel. Una genealogia de
l’evolució de la cultura humana fins al present

1 Història mundial de Catalunya
1/7
Borja de Riquer, dir., Ed. 62. Què ha aportat Catalu
nya al món, explicat per cent historiadors
2 Res és impossible
2/7
Kilian Jornet, Ara Llibres. El gran atleta repassa les
seves últimes experiències, en especial a l’Himàlaia
3 Escrits de presó
5/12
Joaquim Forn, Enciclopèdia Catalana. Dietari sen
se rancúnia escrit des de la presó d’Estremera
4 La batalla de l’exili
4/6
Josep Casulleras, Ara Llibres. Crònica sobre l’expa
triació de Carles Puigdemont i els seus
5 Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures
10/7
Sergi Sol, Ara Llibres. Relat sobre el líder d’ERC, el
seu paper en el referèndum i el seu ingrés a la presó
6 Dies que duraran anys
–/15
Jordi Borràs, Ara Llibres. Fotos del referèndum de
l’1O i de les tensions generades en alguns punts
7 La investigació dona vida
3/6
VV.AA., Rosa dels Vents. El llibre de La Marató de
TV3 està dedicat a la investigació del càncer
8 Breus respostes per a les grans preguntes
8/4
Stephen Hawking, Columna. Obra pòstuma en la
qual es parla de l’existència de Déu i del cosmos
9 La meva història
6/5
Michelle Obama, Rosa dels Vents. L’exprimera da
ma recorda la seva vida i carrega contra Trump
10 El tumor
–/6
Toni Soler, Anagrama. L’autor evoca la pèrdua del
pare quan ell tenia només 14 anys

AQUESTA SETMANA DESTACA Hem deixat enrere les festes nadalenques, amb els seus banquets i els
seus bons auspicis, i de moment s’aprecien poques diferències importants en els rànquings, tret de la
desaparició dels llibres gastronòmics (només Arguiñano i les seves 1000 recetas de oro resisteixen i a
més en primer lloc). En no ficció castellà cal destacar la irrupció de Los secretos de YouTube del youtu
ber Thegrefg, en el qual explica les claus per tenir èxit en aquesta plataforma estrella d’internet,
explica com guanyar diners i detalla quina part hi ha de feina i quina de hobby. Una altra novetat que
s’ha colat en no ficció castellà és Pretérito imperfecto, en què Nieves Concostrina desmitifica anècdo
tes de la història d’Espanya i demostra que tot temps passat ha estat imperfecte .  S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Una tragèdia contemporània
Amanda Todd tenia només 15 anys quan es va suïcidar el
2012peròvadeixarundocumenttantràgiccomútilperen
tendre aquesta època, un vídeo de nou minuts en el qual
explica la seva tragèdia utilitzant rètols manuscrits, el bul
lying que va patir a l’escola i el xantatge i ciberassetjament a
què la va sotmetre un holandès d’uns trenta anys. El drama
turg Àlex Mañas va fer servir el 90% d’aquell vídeo per es
criureAmandaT,unapeçadeteatredocumentalqueprota
gonitzaaquestsdiesalTNClamagnèticaLaiaManzanares.
A Madrid va ser Greta Fernández qui es va encarregar de
reviure la dissortada Amanda. Foto de David Ruano/ TNC.

Ho veuran els nostres ulls
Cada any, 300 executius de Hollywood valoren els guions
que circulen per allà i encara no s’han produït i d’aquí en
surt un compendi que anomenen The Black List i sobre el
qual la indústria procedeix a abalançarse. No en va, de
les últimes deu guanyadores de l’Oscar a la
millor pel∙lícula, quatre van passar per la
Black List. L’última edició es va conèixer
fa uns dies i inclou diverses històries reals:
un biopic del pare de Venus i Serena Wil
liams titulat King Richard, la història de
l’escàndol de Cambridge Analytica, el
relat de com un desconegut periodista del
primer internet anomenat Matt Drudge
va aconseguir destapar el cas Lewinsky,
així com una biografia gens encoberta de
Wendi Deng, la segona dona de Rupert
Murdoch. La sinopsi més deprimentment realista de tot
el lot diu així: “Una noia ha d’arribar a casa sola a Hallo
ween sense bateria al mòbil i amb un grup de trolls asset
jantla”. Es titula Torna sana i estàlvia.

