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1
Todo va a 
mejorar           
ALMUDENA  
GRANDES                     
TUSQUETS

2
Todo arde           
JUAN GÓMEZ-
JURADO              
EDICIONES B

3
Las mares            
CARMEN MOLA              
ALFAGUARA

4
Historias de 
mujeres 
casadas           
CRISTINA CAMPOS              
PLANETA

5
Tostonazo            
SANTIAGO  
LORENZO              
BLACKIE BOOKS
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Cómo hacer 
que te pasen 
cosas buenas      
MARIÁN ROJAS            
ESPASA

2
El poder de 
las palabras      
MARIANO SIGMAN            
DEBATE

3
Dysphoria 
Mundi       
PAUL B.PRECIADO            
ANAGRAMA

4
Hábitos        
atómicos         
JAMES CLEAR            
DIANA

5
Así es la  
puta vida              
JORDI WILD           
PLAN B
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LÀ 1
El fabricant 
de records         
MARTÍ GIRONELL              
COLUMNA

2
Riccardino         
ANDREA           
CAMILLERI              
EDICIONS 62

3
La trena        
L. COLOMBANI              
SALAMANDRA

4
1969                   
EDUARD 
MÁRQUEZ              
L’ALTRA

5
Els anys              
ANNIE ERNAUX              
ANGLE
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Tres desitjos 
abans de 
morir              
ESPARTAC PERAN                   
LA CAMPANA

2
L’última vic-
tòria de la 
URSS              
MANEL ALIAS  
ARA LLIBRES

3
El futur de la 
humanitat              
EUDALD                
CARBONELL                   
ARA LLIBRES

4
Cuina o  
barbàrie!             
MARIA NICOLAU  
ARA LLIBRES

5
Els nois de 
Hidden Valley              
ROBERT KOLKER                 
PERISCOPI

LANA BASTAŠIC 

Dents de llet 

PERISCOPI, 168 PÀGINES 

Créixer en una societat sexista i patriarcal 
uUn pare mort, filles desateses per mares 
absents, un professor escarmentat, promeses i 
sang diluïdes en un got de vodka. Amb la infàn-
cia com a principal teló de fons, els protagonis-
tes d’aquests relats s’enfronten al conjunt de les 
realitats més fosques que s’amaguen darrere 
l’etapa sovint entesa com la més tendra i inno-
cent de la vida.

FRÉDÉRIC LORDON 

El capitalismo o el planeta 

ERRATA NATURAE, 336 PÀGINES 

Una hegemonia anticapitalista per al segle XXI 
uEl capitalisme està destruint la humanitat. És 
així de clar. La destrueix, fins i tot, per duplicat. 
En primer lloc, devasta incomptables vides en 
posar la supervivència d’una gran majoria 
d’individus a les mans del mercat i l’ocupació. 
En segon lloc, aniquila les existències i el futur 
de milers de milions de persones convertint el 
planeta en un lloc cada dia més inhabitable.

MATTHEW PERRY 

Amics, amants i allò tan terrible 

COLUMNA, 256 PÀGINES 

Un testimoni sincer, divertit i revelador 
u«Hola, em dic Matthew, tot i que segurament 
em coneixeu per un altre nom. Els meus amics 
em diuen Matty. I hauria d’estar mort». L’estima-
da estrella de Friends, ens passeja entre els bas-
tidors de la famosa sèrie i ens explica les seves 
lluites contra l’addicció en aquestes memòries 
sinceres, divertides i reveladores que ofereixen 
un missatge potent d’esperança i persistència.

REGINA RODRIGUEZ SIRVENT 

Les calces al sol 

LA CAMPANA, 464 PÀGINES 

Una experiència inoblidable 
uLa Rita se’n va als Estats Units a fer d’au-pair 
sense saber-ho del tot. Un bon dia es troba a 
l’aeroport de Barcelona preparada per agafar 
un avió que, teoricament, l’ha de dur a Nova 
York, on aprendrà angles durant l’estiu. Pero el 
seu ínfim coneixement de la llengua la porta a 
Atlanta, a casa dels Bookland, on tindrà cura 
dels tres fills de la família durant un any sencer.

GRAHAM GREENE 

El final de l’idil·li 

VIENA EDICIONS, 272 PÀGINES 

Un amor secret en el temps de guerra 
uL’any 1946, en un Londres en què les piles de 
runa dels edificis bombardejats encara conviuen 
amb sacs de sorra, el jove escriptor Maurice 
Bendix es troba casualment amb el diplomàtic 
Henry Miles, que el convida a casa seva. Allà 
coincideix amb la dona d’en Henry, la Sarah, 
amb qui en Maurice havia tingut una relació 
clandestina, que ella va tallar de sobte.

ADOLFO GARCÍA ORTEGA 

El gran viaje 

GALAXIA GUTENBERG, 344 PÀGINES 

Secrets ocults entre viatges i viatgers 
uUn home obsessionat per la invisibilitat realit-
za, al començament del segle XXI, el mateix 
viatge amb vaixell que van fer els seus avis. A la 
Patagònia van conèixer Graciela Pavic, la miste-
riosa història de la qual amaga un trist secret. 
Però l’origen de la seva història es remunta a la 
gran aventura d’un altre viatge, al segle XVI i 
destinat a complir un pla secret de Felip II.

        

       



 

n Publicada en català per Empúries i en 
castellà per Navona, La part salvatge, de 
l’escriptor català Ferran Guallar, introdu-
eix una visió particular de la vida, escèp-
tica però romàntica. 
P Va passar de treballar a Microsoft a 
viure a la selva. Per què? 
R Si em mou alguna cosa en aquesta 
vida, són les ganes d’aprendre. Després 
d’uns anys amb Microsoft, el cos i la 
ment em demanaven sortir al món i en-
tendre sense filtres tot allò que ens arri-
ba cada dia filtrat pels mitjans de comu-
nicació: com viu la gent, com pensen, per 
què fan el que fan, és el món tan perillós 
com ens el pinten o es fa servir la por a 
l’altre per controlar el que pensem... 
P Què el va fer acabar deixant 
Catalunya per Àfrica? 
R A Tanzània, la Jane Goodall em va 
convèncer per fundar el seu institut a Es-
panya i així ho vaig fer quan vaig tornar. 
I no em vaig limitar a Espanya, sinó que 
vaig fundar la delegació d’Àfrica de l’Oest 
i l’europea. D’aquesta manera va ser com 

vaig acabar treballant més de deu anys a 
l’Àfrica. 
P Aventurer incansable, vostè. 
R Mai m’ho he plantejat així, però supo-
so que tinc l’esperit inquiet de l’explora-
dor, que té molt a veure amb una neces-
sitat constant d’entendre, d’aprendre i, 
sobretot, de llibertat. 
P Ha passat part de la seva vida convi-
vint amb ximpanzés. Què n’ha après? 
R A llegir millor als humans. Qualsevol 
situació humana interpretada en mode 
ximpanzé clarifica enormement la seva 
lectura i comprensió. Un sopar en grup 
on dos mascles aspirants a alfa volen de-
mostrar qui mana. Un adolescent pro-
vocant als adults per posar a prova els lí-
mits del seu poder... Com va dir algú, som 
micos en permanent negació. 
P Quina és la part salvatge? 
R Aquesta és la gran qüestió. L’holocaust 
nazi, potser la crueltat més visual dels úl-
tims segles, es va fonamentar d’una ma-
nera gairebé científica en la superioritat 
de la raça ària i, per tant, la necessitat de 
«netejar-la» d’impureses. És possible 

que la nostra part salvatge s’amagui dar-
rere de la nostra part més racional? 
P La racionalitat dels nostres dies ens 
fa més civilitzats o més salvatges? 
R Ens ajuda a justificar tot allò que ne-
guem, que volem amagar, que són els 
nostres instints més bàsics de supervi-
vència elevats a uns nivells de sofistica-
ció esparverants. Al mateix temps, els 

costums i els entorns físics cada vegada 
més urbanitzats, ens separen més i més 
de qui som, de la part salvatge que ens 
calma, aquella que connecta amb la na-
tura i amb qui érem fa només uns cente-
nars de milers d’anys. 
P És més perillós un home amb vestit 
i corbata o un ximpanzé a la selva? 
R Crec que qualsevol habitant del pla-
neta coneix la resposta a aquesta pre-
gunta. Aclariré, però, que els ximpanzés 
lliures en el seu hàbitat, no són perillo-
sos pels humans. En canvi, engabiat, es 
torna una de les bèsties més cruels i po-
tencialment mortals a què es pugui en-
frontar un humà. L’home en america-
na... no serà una bèstia engabiada? 
P Quina és la seva part salvatge? 
R Reconec la manca d’originalitat en 
aquest punt, però és aquella que, quan 
soc al bosc, em fa sentir en connexió amb 
l’univers, no en un sentit místic, sinó al-
tament físic. És cert que, en determina-
des situacions d’injustícia, podria gaire-
bé afirmar que el salvatge tal com el pin-
ta l’imaginari, em surt de dins.

«LA PART SALVATGE» 3Ferran Guallar introdueix una visió particular de la vida, escèptica però 
romàntica, i connecta amb preocupacions com el poder, l’ecologisme o la guerra pels recursos

«Una aventura, també és escriure»

Ferran Guallar.
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EMPÚRIES,  

304 PÀGINES

MATÍAS CROWDER
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OTS:
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PÁGINAS:
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403 CM² - 36%

849 €
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