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Ficció castellà

Ficció català

1 El secreto de la modelo extraviada 1/14
Eduardo Mendoza, Seix Barral. El de
tectiu protagonista investiga l’assassinat
de la model Olga Baxter
2 ParisAusterlitz
4/3
Rafael Chirbes, Anagrama. La història
d’amor entre un pintor i un mestre
3 Martina con vistas al mar
3/2
Elisabet Benavent, Suma. Martina entra
a formar part de l’equip d’un restaurant
d’avantguarda
4 Los besos en el pan
2/13
Almudena Grandes, Tusquets. Com re
sisteixen la crisi actual diversos veïns
5 Vae Victus
5/11
Albert Sánchez Piñol, La Campana. No
ves aventures de Martí Zuviria, amb els
indis yames i el capità Cook
6 Fugitivos en el tiempo
N/–
Dallas Review, Martínez Roca. El prota
gonista prova d’impedir els plans de des
trucció d’un poder pervers
7 El regreso del Catón
6/11
Matilde Asensi, Planeta. L’exmonja Oc
tavia i la seva parella van a la recerca de
les restes mortals de Jesucrist
8 El último adiós
8/8
Kate Morton, Suma. Una inspectora in
vestiga el cas d’un nen desaparegut
9 Rosy&John
N/–
Pierre Lemaître, Alfaguara Un jove soli
tari planeja fer explotar set obusos a
França
10 Cicatriz
10/6
Juan Gómez Jurado, Ediciones B. Una
història d’amor plena de mentides

1 Vae Victus
1/11
Albert Sánchez Piñol, La Campana. No
ves aventures de Martí Zuviria, amb els
indis yames i el capità Cook
2 L’amiga genial
2/8
Elena Ferrante, La Campana. Lina i Le
nù passen l’adolescència en un barri mi
serable de Nàpols
3 L’últim adéu
3/7
Kate Morton, Rosa dels Vents. Una ins
pectora investiga la desaparició d’un nen
trenta anys enrere
4 Jardí a l’obaga
N/–
Blanca Busquets, Proa. La història d’una
família narrada pel masover
5 Diamant blau
5/13
Care Santos, Columna. Teresa i Claudi
lluiten pel seu amor als anys trenta
6 La noia del tren
10/19
Paula Hawkins, La Campana. Raquel,
des del tren, observa una parella, Jess i
Jason, que alterarà la seva vida
7 Abans que el teu record es torni... 9/2
Maria Escalas, Amsterdam. A la Mallor
ca de la II República uns personatges no
poden escapar del seu passat
8 Espanya de merda
–/7
Albert Pla, Amsterdam. Delirant gira
d’un cantant uruguaià i el seu mànager
9 El retorn del Cató
4/8
Matilde Asensi, Columna . L’exmonja
Octavia i la seva parella van a la recerca
de les restes mortals de Jesucrist
10 Un rodet de fil blau
7/4
Anne Tyler, L’Altra. Tres generacions
familiars comparteixen històries

Noficció castellà

Noficció català

1 La magia del orden
–/10
Marie Kondo, Aguilar. Com es pot posar
ordre a la pròpia llar
2 La cocina sana de Isasaweis
2/3
Isabel Llano, Oberón. Cent receptes
equilibrades d’una blogaire d’èxit
3 El nombre de Dios es misericordia 3/3
Papa Francisco, Planeta. En conversa
amb el vaticanista Tornielli, el Papa
aborda els grans temes d’avui
4 A mi manera
1/9
Karlos Arguiñano, Planeta. El xef basc
ofereix receptes al seu aire de la cuina
regional espanyola
5 El libro prohibido de la economía 5/12
Fernando Trías de Bes, Espasa. El que
les marques i els bancs prefereixen
ocultar
6 Estado de crisis
6/2
Zygmunt Bauman / Carlo Bordoni, Pai
dós. Avui els Estatsnació no tenen el po
der de resoldre la crisi mundial
7 En movimiento
7/5
Oliver Sacks, Anagrama. L’autobiografia
del cèlebre neuròleg
8 Objetivo: Califato Universal
–/9
E. Martín de Pozuelo/J. Bordas/E.
Yitzhack, Libros de Vanguardial. Anàlisi
sobre com l’EI fa anar el món de corcoll
9 Así es tu cerebro cuando hace deporteN/–
David Grand/Alan Goldberg, Eleftheria.
Com l’exercici físic millora el rendiment
10 Concordia o discordia
N/–
Luis Racionero, Stella Maris. Aposta per
una tercera via en el contenciós catala
noespanyol

1 Els ponts trencats
2/4
Manuel Milián, Pòrtic. Un dels funda
dors d’AP analitza l’actual desgavell a
escala catalana i espanyola
2 Barcelona. Una biografía
1/9
Enric Calpena, Edicions 62.Dos mil anys
d’història d’una ciutat que ressorgeix
sense parar
3 Educar millor
5/2
Carles Capdevila, Ara Arcàdia. Onze en
trevistes amb personalitats del món de
l’educació
4 La màgia de l’ordre
4/6
Marie Kondo, Ara Llibres. Com es pot
posar ordre a la pròpia llar
5 Ciència optimista
9/7
Josep M. Mainat, Rosa dels Vents. Re
pàs als últims avenços científics
6 Dies de tot
6/3
Blanca Soler, Columna. Memòries d’una
mestra desenganyada
7 En la pell del pacient
N/–
Salvador Esquena, Ara Llibres Un metge
en actiu exerceix una autocrítica sobre
la seva professió
8 Economia en colors
8/9
Xavier Sala i Martín, Random House.
Una altra proposta informal d’acostar
l’economia d’avui al carrer
9 Barça. Un triplet per a la història
–/5
J.J. Pallàs y M. Ruiz, Angle. Visió des de
l’aquí a una temporada històrica
10 L’esplendor de la burgesia
N/–
Lluís Permanyer, Angle. Crònica sobre
una classe que va impulsar la Barcelona
a cavall del XIX i el XX

antivirals

Memòries
metal∙leres

Com a subcultura, el heavy té
tanta resiliència com poc ressò
mediàtic. Es publiquen diatri
bes de 700 pàgines sobre l’indie
però del metal, que segueix
aquí, poc en sabem. Fins ara. El
dibuixant Juanjo Sáez, que no
ha ocultat mai que la seva ado
lescència va tenir banda sonora
de Barón Rojo, prepara per a
TV3 una sèrie d’animació ano
menada Heavys tendres, sobre
adolescents dels anys vuitanta
al barri de La Sagrera. I Miguel
B. Núñez publica, a Sapristi
Heavy 1986, una altra història
iniciàtica de quan les jupes de
cuiro no es deien ‘perfecto’ i en
lloc de les editores de moda les
portaven els adolescents hirsuts
amants del soroll.

De la mateixa manera que seriós
no és el mateix que avorrit, trivial
no és el mateix que irrellevant.
L’actualitat cultural de la setmana
deixa detalls als marges que no
seran mai titulars ni
s’encomanaran massivament a les
xarxes socials. Està comprovat
que coneixe’ls i compartirlos
millora fins a un 30% la conversa
de qui els llegeix.
Per Begoña Gómez Urzaiz

Mooovierecord

Qualsevol de més de 30 anys és capaç de cantar la
sintonia que sonava als cinemes abans que co
mencés la pel∙lícula, quan s’emetien els anuncis, i
ferho, a més, en perfecte mal anglès: Mooooviii
rrecor. Tots aquests espots, o almenys els emesos
des del 1954 fins al 2000 als cinemes espanyols,
han passat a formar part de la col∙lecció de la Fil
moteca Espanyola en firmarse un acord amb
Movierecord, a la filmoteca es catalogaran i esta
ran a disposició dels estudiosos.

la setmana de

Oriol Broggi
DISSABTE 6

LLIURE DE GRÀCIA
‘HOTEL PARADISO’

Actors rere una màscara que
escriuen una història amb el
seu cos: aquest és el senyal
d’identitat de Familie Flöz, la
companyia alemanya de teatre
gestual que presentarà aquest
thriller d’humor negre ambien
tat en un hotel de muntanya on
no paren de succeirse els
crims. “No vull perdre’m
aquest espectacle arribat de
Berlín”, recomana Broggi,
encara que no s’assembli gens
al seu teatre.

