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Ficció castellà

Ficció català

1 El rey recibe
1/4
Eduardo Mendoza, Seix Barral. A la Barcelona dels
60 i 70 Rufo Batalla busca el seu lloc al món
2 La desaparición de Stephanie Mailer
2/7
Joël Dicker, Alfaguara. Una periodista desapareix
després de demanar de reobrir un assassinat
3 Hippie
3/4
Paulo Coelho, Planeta. El Paulo i la Karla viuen una
història d’amor en ruta cap a Kàtmandu
4 Traición
6/4
Walter Mosley, RBA. Un policia caigut en desgràcia
converteix l’afany de justícia en motor vital
5 La retornada
5/4
Donatella de Pietrantonio, Duomo. Una adolescent
és tornada a la seva família biològica i ho perd tot
6 Las hijas del Capitán
4/14
María Dueñas, Planeta. Tres germanes espanyoles
grimpen al Nova York de principis del segle XX
7 La peregrina
7/4
IsabelSanSebastián, PlazayJanés.L’Alanaperegri
na a Iria Flavia a la recerca de les restes de l’apòstol
8 Patria
8/82
Fernando Aramburu, Tusquets. Dues famílies bas
ques renyeixen a causa de la violència
9 El ala izquierda
N/–
Mircea Cartarescu, Impedimenta. Una història
d’amor i mort a la Romania comunista
10 Un polvo en condiciones
N/–
Irvine Welsh, Anagrama. Aventures d’un taxista en
una Escòcia amenaçada per un huracà

1 L’art de portar gavardina
1/4
Sergi Pàmies, Quaderns Crema. Tretze contes so
bre els reptes, sorpreses i fracassos de l’edat madura
2 El cel no és per a tothom
2/4
Marta Rojals, Anagrama. La història d’una família
convulsa al llarg de quatre dècades
3 La desaparició de Stephanie Mailer
3/7
Jöel Dicker, La Campana. Desapareix una periodis
ta després de demanar de reobrir un assassinat
4 Els homes
4/4
Angelika Schrobsdorff, La Campana. Una jove tro
ba en ser desitjada la raó de ser de la seva vida
5 Els coloms de la Boqueria
6/3
Jordi Basté/ Marc Artigau, Rosa dels Vents. Assas
sinen una dona al mercat de la Boqueria
6 Permagel
5/11
Eva Baltasar, Club Editor. Una dona té el desig de
viure intensament i no perdre’s res
7 La trena
N/–
Laetitia Colombani, Salamandra. Tres dones de di
ferents continents entrecreuen els seus destins
8 La fam invisible
N/–
Santi Balmes, Columna. L’equilibrista Roman Spi
nelli reflexiona sobre la seva pròpia existència
9 Nosaltres les dones
9/3
Maria Mercè Roca, Rosa dels Vents. Contes prota
gonitzats per dones de totes les edats
10 Aprendre a parlar amb les plantes
N/–
Marta Orriols, Periscopi. La Paula, de 40 anys, s’ha
de reconciliar amb un món que ja no reconeix

Noficció castellà

Noficció català

1 El naufragio
1/3
Lola García, Península. De com es va forjar el pro
cés i es va acabar perdent l’autogovern
2 21 lecciones para el siglo XXI
2/4
Yuval Noah Harari, Debate. Assaig sobre el canvi
climàtic i les tecnologies disruptives
3 Vive más y mejor
N/–
Miquel Porta, Grijalbo. Com fer front a la contami
nació ambiental i conservar una bona salut
4 La batalla por los puentes
7/3
Antony Beevor, Crítica. Arnhem, 1944, va ser l’últi
ma batalla guanyada pels alemanys
5 Teoría King Kong
5/7
Virginie Despentes, Penguin. Com construir una fe
minitat des de pressupostos heterodoxos
6 Fariña
6/9
Nacho Carretero, Libros del KO. Polèmic reportat
ge sobre el món del narcotràfic a Galícia
7 Sapiens
4/34
Yuval Noah Harari, Debate. Una breu història de la
humanitat des de les albors
8 El amor de tu vida
3/4
Rut Nieves, Planeta. Per què n’hi ha que troben pare
lla i n’hi ha que no?
9 La edad de la penumbra
9/10
Catherine Nixey, Taurus. Assaig sobre com el cris
tianisme va destruir el món clàssic
10 Informe sobre Cataluña
N/–
José Enrique RuizDomènec, Taurus. Síntesi sobre
tretze segles d’història de la identitat catalana

1 Escrits de presó
N/–
Joaquim Forn, Enciclopèdia Catalana. Dietari sen
se rancúnia escrit des de la presó d’Estremera
2 La crisi catalana
N/–
Carles Puigdemont, La Campana. Proposta per sor
tir de la crisi catalana a través d’una mediació
3 Estima’m quan menys ho mereixi
2/11
Jaume Funes, Columna. Guia per a pares i educa
dors sobre com tractar els adolescents
4 Abans ningú deia t’estimo
4/4
D.A., Catedral. Testimonis de fills i filles dels presos
catalans
5 Per tenir casa cal guanyar la guerra
5/4
Joan Margarit, Proa. Memòries d’infantesa i joven
tut del poeta d’‘Un hivern fascinant’
6 21 lliçons per al segle XXI
1/4
Yuval Noah Harari, Edicions 62. Assaig sobre el
canvi climàtic i les tecnologies disruptives
7 Dies que duraran anys
7/21
Jordi Borràs, Ara Llibres. Fotos del referèndum de
l’1O i de les tensions en alguns punts
8 Més operació urnes
3/4
Xavi Tedó i Laia Vicens, Columna. Crònica amplia
da de l’operatiu clandestí de l’1 d’octubre
9 Món volàtil
N/–
Francesc Torralba, Columna. Com sobreviure en
un món actual hiperaccelerat
10 Informe sobre Catalunya
N/–
José Enrique Ruiz Domènec, Random House. Sín
tesi sobre tretze segles d’identitat catalana

AQUESTA SETMANA DESTACA. Quan es compleix un any del referèndum de l’1 d’octubre, els llibres so
bre el contenciós que es viu a Catalunya inunden els rànquings de noficció. Mentre en castellà ‘El nau
fragio’ de Lola García continua liderant la llista, en català s’han situat en primer i segon lloc dues nove
tats, els ‘Escrits de presó’ de Joaquim Forn i ‘La crisi catalana’ de Carles Puigdemont, el primer un dietari
escrit sense rancúnia des de la presó d’Estremera i el segon una proposta per sortir de la crisi aparcant la
unilateralitat. D’altra banda, la síntesi ‘Informe sobre Catalunya’ de l’historiador Enrique RuizDomè
nec entra en les dues llistes. L’obra compila tretze segles d’història de la identitat catalana i constitueix
un viatge al fons de la rebel∙lia nacionalista, des del 777 fins al 2017. S.C.

antivirals
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

Els Fresones distants
Té mèrit, la directora Elena Trapé, perquè aconsegueix
que acabem de veure Les distàncies, el seu sobri drama ge
neracional, simultàniament devastat i taral∙lejant una de
les cançons més alegrement grandiloqüents del pop espa
nyol, Al amanecer, de Los Fresones Rebeldes. Esclar que,
pensantho una mica, potser és que la cançó no va ser mai
alegre. La clau és en aquells versos tautològics que li van
que ni pintats a la pel∙lícula i que el personatge d’Alejandra
Jiménez no pot suportar escoltar: “No te vayas lejos / lejos
es muy lejos para mí”.

El correu de Cohen
Aquells que poden presumir d’haver intercanviat emails
amb
Leonard Cohen expliquen que escrivia la seva
correspondència digital com es ves
tia: amb corbata i barret fins i tot per
anar a comprar el pa. Generalment
els componia en línies curtes, com
prosa poètica; ara alguns emails es
tan veient la llum. A The flame (Far
rar, Straus & Giroux), un aplec dels
seus darrers escrits, s’inclouen els
missatges (també un SMS) que va
intercanviar en els seus últims
mesos amb el poeta canadenc
Peter Scott. També Eric Lerner,
novel∙lista i guionista, ha publi
catunllibresobrelasevaamistat
que inclou un correu en què Co
hen explica la caiguda que va
patirallavabodecasasevaique
al final li va causar la mort, així com les
“onades de dolçor” que havia sentit en tornar al llit.

