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Ficció castellà

Ficció català

1 El rey recibe
1/6
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món
2 Los señores del tiempo
2/2
Eva G. Sáenz de Urturi, Planeta. El desenllaç de
l’exitosa ‘Trilogia de la Ciudad Blanca’
3 Sabotaje
3/2
Arturo PérezReverte, Alfaguara . En Falcó vol evi
tar que el ‘Gernika’ es presenti a l’Expo de París
4 La muerte del comendador. Libro 1
N/–
Haruki Murakami, Tusquets. Un retratista es retira
al camp i descobreix un quadre enigmàtic
5 La desaparición de Stephanie Mailer
4/9
Joël Dicker, Alfaguara. Una periodista desapareix
després de demanar de reobrir un assassinat
6 Una educación
N/–
Tara Westover, Lumen. Una noia mormó aconse
gueix a través de l’educació superar els seus limitis
7 Traición
9/6
Walter Mosley, RBA. Un policia caigut en desgràcia
converteix l’afany de justícia en motor vital
8 Patria
8/84
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
9 El visitante
7/2
Stephen King, Plaza y Janés. Assassinen un nen
d’onze anys i se sospita del seu entrenador
10 Cara de pan
N/–
Sara Mesa, Anagrama. Un ancià i una adolescent te
nen trobades en un parc

1 L’art de portar gavardina
1/6
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
2 Els coloms de la Boqueria
2/5
Jordi Basté/Marc Artigau, Rosa dels Vents. Assassi
nen una dona al mercat de la Boqueria
3 Aprendre a parlar amb les plantes
5/3
Marta Orriols, Periscopi. La Paula, de 40 anys, s’ha
de reconciliar amb un món que ja no reconeix
4 La desaparició de Stephanie Mailer
3/9
Joël Dicker, La Campana. Desapareix una periodis
ta després de demanar de reobrir un assassinat
5 El cel no és per a tothom
6/6
Marta Rojals, Anagrama. La història d’una família
convulsa al llarg de quatre dècades
6 La mort del comanador. Llibre 1
N/–
Haruki Murakami, Empúries. Un retratista es reti
ra al camp i descobreix un quadre enigmàtic
7 Nosaltres les dones
7/5
Maria Mercè Roca, Rosa dels Vents. Contes prota
gonitzats per dones de totes les edats
8 Permagel
9/13
Eva Baltasar, Club Editor. Una dona té el desig de
viure intensament i no perdre’s gens
9 Els homes
4/6
Angelika Schrobbsdorff, La Campana. Una jove
troba en ser desitjada la raó de ser de la seva vida
10 La trena
10/3
Laetitia Colombani, Salamandra. Tres dones de di
ferents continents entrecreuen els seus destins

Noficció castellà

Noficció català

1 El naufragio
1/5
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
2 Aliter Dulcia
N/–
Isabel Pérez, Colandcol. Compendi de receptes de
tissos , pans de pessic, galetes i rebosteria diversa
3 21 lecciones para el siglo XXI
2/6
Yuval Noah Harari, Debate. Assaig sobre el canvi
climàtic i les tecnologies disruptives
4 Informe sobre Catalunya
3/3
José Enrique RuizDomènec, Taurus. Síntesi sobre
tretze segles d’història de la identitat catalana
5 Vive más y mejor
5/3
Miquel Porta, Grijalbo. Com fer front a la contami
nació ambiental i conservar una bona salut
6 Fariña
6/11
Nacho Carretero, Libros del KO. Polèmic reportat
ge sobre el món del narcotràfic a Galícia
7 La batalla por los puentes
4/5
Antony Beevor, Crítica. Arnhem, 1944, va ser l’últi
ma batalla guanyada pels alemanys
8 Teoría King Kong
–/8
Virginie Despentes, Penguin. Com construir una fe
minitat des de pressupostos heterodoxos
9 La edad de la penumbra
–/11
Catherine Nixey, Taurus. Assaig sobre com el cris
tianisme va destruir el món clàssic
10 Sapiens
7/36
Yuval Noah Harari, Debate. Una breu història de la
humanitat des de les albors

1 Escrits de presó
1/3
Joaquim Forn, Enciclopèdia Catalana. Dietari sen
se rancúnia escrita des de la presó d’Estremera
2 La crisi catalana
2/3
Carles Puigdemont, La Campana. Proposta per sor
tir de la crisi catalana a través d’una mediació
3 Dies que duraran anys
7/23
Jordi Borràs, Ara Llibres. Fotos del referèndum de
l’1O i de les tensions en alguns punts
4 Més operació urnes
3/6
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. Crònica amplia
da de l’operatiu clandestí de l’1 d’octubre
5 Per tenir casa cal guanyar la guerra
5/6
Joan Margarit, Proa. Memòries d’infantesa i joven
tut del poeta d’‘Un hivern fascinant’
6 21 lliçons per al segle XXI
6/6
Yuval Noah Harari, Edicions 62. Assaig sobre el
canvi climàtic i les tecnologies disruptives
7 Informe sobre Catalunya
8/3
José Enrique RuizDomènec, Rosa dels Vents . Sín
tesi sobre tretze segles d’identitat catalana
8 Abans ningú deia t’estimo
4/6
D.A., Catedral. Testimonis de fills i filles dels presos
catalans
9 Món volàtil
10/3
Francesc Torralba, Columna . Com sobreviure en
un món actual hiperaccelerat.
10 34 dies de tardor y 1 de primavera
9/2
Meritxell Borràs, Plataforma. L’exconsellera expli
ca les seves vivències a la presó d’AlcaláMeco

AQUESTA SETMANA DESTACA. Les trilogies narratives tenen actualment molta demanda. Algunes han
estat veritables fenòmens editorials com la sèrie ‘Millennium’ de Stieg Larson o ‘El segle’ de Ken
Follett. Ara mateix en els rànquings de ficció apareixen destacades dues obres que tanquen precisa
ment trilogies: ‘Los señores del tiempo’ d’Eva G. Sáenz de Urturi, amb noves aventures de Kraken en
una Vitòria en clau ‘noir’; I ‘Sabotaje’ d’Arturo PérezReverte, que narra les aventures de l’agent Falcó
a París, amb la missió de destruir el ‘Gernika’. D’altra banda acaba d’irrompre en català i castellà un
nou Murakami, ‘La mort del comanador’, que és el primer volum d’un cicle narratiu de dos volums,
sobre un pintor en crisi que descobreix noves vies existencials. S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Insectes sonors
Pocs pares associarien amb els seus fills petits les parau
les “deep listening”, escolta atenta. Així va batejar Pauline
Oliveros, compositora i pionera de l’electrònica, la pràcti
ca de fer la màxima atenció fins i tot a les coses que ens
passen desapercebudes. Una altra alquimista dels sorolls,
Agnès Pe, porta aquesta idea als seus concerts per a nens
titulats Hormiggagedon, que consisteixen a escoltar els
sons que fan les formigues. Farà la seva màgia demà a les
12.00 h a La Casa Encendida de Madrid.

Monuments incòmodes
Espanya no és l’únic país europeu immers en un debat
èticoarquitectònic entorn dels seus monuments de pas
sat ignominiós. A Alemanya es pregunten si de debò fa
falta aixecar rèpliques dels edificis bombardejats pels
Aliats durant la Segona Guerra Mundial, sobretot quan
l’extrema dreta està convertint aquests pastitxos en em
blemes de l’autèntica Alemanya. Frankfurt va finalitzar al
maig el seu Nou Nucli Antic, una fantasia germànica en
tons pastel de gran èxit entre els turistes, i Potsdam té en
marxa, enmig d’una gran polèmica, la reconstrucció d’un
carilló musical que tocava temes de Bach i Mozart fins al
1945. El projecte es va iniciar per iniciativa d’un coronel
retirat de l’exèrcit d’idees nazis i la ciutat es debat entre
recuperar la seva innocent torre musical o deixarla mo
rir amb la història.

