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LLIBRES
ta-nehisi coates

PabLo martín sánchez

Fàtima LLambrich

Entre el món i jo

Tuyo es el mañana

Sense cadàver

EMPÚRIES, 176 PÀGINES

ACANTILADO, 224 PÀGINES

ARA LLIBRES, 386 PÀGINES

El significat de ser negre als Estats Units
 Una carta punyent i emocionant d’un
pare al seu fill adolescent on li explica com
créixer i fer-se gran acceptant les característiques personals de cadascú. Una profunda reflexió sobre què significa ser negre als Estats Units: discriminació, desigualtat social, pèrdua de drets i activisme.
Un monòleg honest i profund inspirat en
un jove afroamericà assassinat l’any 2000.

La vida és un jardí frondós i màgic
 La mitjanit del 18 de març de 1977 la
sort d'un nadó que llisca pel coll de l'úter
de la seva mare quedarà lligada a les vides
de sis individus. Aquesta és l'obra d'un hàbil demiürg que, en inscriure les diverses i
acolorides veus dels personatges en la seqüència del temps i l'espai, recrea la imbricada trama d'atzars de què està feta la
vida i ens descobreix un magnífic jardí.

Condemnat sense proves ni testimonis
 Una investigació periodística de primer
ordre convertida en un addictiu relat policial.
Un cas real, una investigació criminal per doble homicidi en la qual els cadàvers no s’han
trobat. Després d’anys d’entrevistes amb Ramón Laso al centre penitenciari on està empresonat, Llambrich ha aconseguit traçar el
viu retrat d’un home inquietantment seductor, condemnat a 30 anys de presó.

Patrick cockbUrn

La era de la Yihad

DEBATE, 368 PÀGINES

EDICIONS 62, 328 PÀGINES

CAPITÁN SWING, 584 PÀGINES

Converses sobre història i liberalisme
 La història, el pensament liberal i la
crítica de les ideologies són el fil conductor de les converses entre Krauze i personatges de la talla de Jorge Luis Borges,
Irving Howe, Isaiah Berlin, Octavio Paz,
Leszek Kolakowski, Charles Hale, Joseph
Maier, Hugh Thomas, Paul Kennedy, Daniel Bell, Mario Vargas Llosa, Luis González i González o Miguel León Portilla.

Edició especial per al seu estudi
 Després d'haver viscut dotze anys a França i Anglaterra, la Natàlia torna a la Barcelona dels anys 70, on retroba el passat i el present de la seva família: uns personatges que
enmig de la grisor de l'època busquen desesperadament el sentit de les seves vides.
Una reedició del clàssic de Montserrat Roig
dins la col·lecció Educaula62, amb propostes
de treball i un estudi preliminar.
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El càtar proscrit

L’espai

JAUME CLOTET

PAULO COELHO

COLUMNA

Harry Potter i el
llegat maleït

Els hereus de
la terra

COLUMNA

J.K. ROWLING / JACK
THORNE

ILDEFONSO FALCONES
ROSA DELS VENTS

EMPÚRIES

NO-FICCIÓ EN CATALÀ

montserrat roiG

El temps de les cireres

FICCIÓ EN CATALÀ

enriqUe kraUze

Personas e ideas

Estat Islàmic i la guerra al Pròxim Orient

 El corresponsal Patrick Cockburn va predir fa anys que les invasions occidentals de
l'Afganistan i l'Iraq serien insostenibles i
que era molt probable que els rebels libis
acabessin enfrontant-se entre ells. També
va informar del sorgiment de l'EI abans que
ningú altre en fos conscient. En aquest volum ofereix un retrat acurat de l’origen i futur d’aquest monstre creat per Occident.
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L’autobiografia

Homo Deus.
Breu història
del demà

Els secrets
que mai t’han
explicat per...

La màgia de
l’ordre

YUVAL NOAH HARARI

ALBERT ESPINOSA

EDICIONS 62

ROSA DELS VENTS

JOHANN CRUYFF
COLUMNA

MARIE KONDO
ARA LLIBRES
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Falcó

Harry Potter y el El otro lado
MICHAEL CONNELY
legado maldito

Los herederos
de la tierra

Un amor de
oriente

J.K. ROWLING /
JACK THORNE

ILDEFONSO
FALCONES

PILAR EYRE

ARTURO PÉREZREVERTE
ALFAGUARA

SALAMANDRA

3
ALIANZA

GRIJALBO

PLANETA

NO-FICCIÓ CASTELLÀ

FICCIÓ CASTELLÀ

LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA
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Cuando
pintábamos algo
en Madrid

¿Quién domina
el mundo?

El intruso en mi
vida en clave de
intriga

La magia del
orden

Benedicto XVI.
Las últimas
conversaciones.

J. LÓPEZ DE LERMA
MONDADORI

NOAM CHOMSKY
EDICIONES B

FREDERICK FORSYTH
PLAZA & JANÉS

MARIE KONDO
AGUILAR

PETE SEEWALD
MENSAJERO

A la recerca de l'onada perfecta
«AÑOS SALVAJES»  EL PERIODISTA NORD-AMERICÀ WILLIAM FINNEGAN, GUANYADOR DEL PREMI PULITZER DE 2016,
RESSEGUEIX LES SEVES MEMÒRIES PARTINT DEL SURF, UNA PASSIÓ AMB LA QUAL VA DESCOBRIR EL SENTIT DE LA VIDA
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WiLLiam
FinneGan

«Años
salvajes»
LIBROS DEL
ASTEROIDE
600 PÀGINES

Libros del Asteroide publica «Años
Salvajes», de William Finnegan
(Nova York, 1952), Premi Pulitzer
2016 de biograﬁa, unes apassionants
memòries en què el periodista
confessa la seva passió pel surf. Una
recerca del sentit de la vida amb els
peus en una taula sobre escuma
d’onada.
MATÍAS CROWDER

L'onada perfecta potser no existeix,
però la seva idea, el seu somni, inspira William Finnegan i el guia en la seva recerca per la resta del món. Un viatge que el
portarà a recórrer samoa, indonèsia,
Fiji, Java, austràlia i sud-àfrica. abans de
complir 18 anys, Finnegan havia recorregut almenys vint països a la recerca d'aquell somni.
Llibre amb aparença de relat esportiu,
Años Salvajes recala aviat en la recerca de
veritats essencials de l'ésser humà. Filosoﬁa amb olor de mar, idees curades
amb la paraﬁna dels surﬁstes, girs i tubs
d'una vida d'aventures. Perquè el surf de
l'autor no és només aquell esport que consisteix a lliscar i fer piruetes damunt d’una onada. el surf de Finnegan és la connexió mateixa amb l'oceà, la seva pretensió d'entesa amb aquell món que li

sembla un misteri. La vida que relata, des
dels seus inicis al mar de califòrnia, el porta a recórrer el món amb aquella velocitat que el surﬁsta aconsegueix en la baixada de l'onada.
«el surf tenia aquell horitzó propi,
aquest marc de terror que el diferenciava
de la resta de les coses, i per descomptat
de tots els esports que jo coneixia: podies
practicar surf amb els amics, però quan les
onades es posaven perilloses, o quan et ﬁcaves en un embolic gros, mai hi havia ningú al teu costat», explica en els seus records.
i més endavant comenta: «Les onades
eren el camp de joc, però també la ﬁnalitat, la meta. L'objecte dels teus desitjos i de
la teva adoració més profunda. i al mateix
temps eren el teu adversari, el teu nemesis, ﬁns i tot el teu enemic mortal. el surf
era el teu refugi, però també un entorn hostil. als tretze anys havia deixat de creure en
déu, i aquest nou desenvolupament personal havia deixat un buit en el meu
món. L'oceà s'assemblava molt a aquest
déu que no es preocupava de ningú: un
poder inﬁnitament perillós, més enllà de
tot límit».
És en aquesta recerca i comprensió d'aquest nou déu, l'església és el mar obert,
on es connecta amb el món del surf anterior a l'home blanc, quan el mateix te-

William Finnegan; un surfista de la vida.

nia una importància religiosa. del temps
en què els sacerdots Kahunas beneïen les
marejades, assotaven l'aigua amb enﬁladisses per provocar l'aparició de mar de
fons i alguns rompents tenien heinas
(temples) a la platja perquè els devots poguessin resar a les ones. sembla obra del
destí que la feina del seu pare el porti en
l'inici de la seva adolescència al bressol del
surf: hawaii.
William Finnegan va començar en el

món de les lletres escrivint poemes. va
arribar al periodisme en els vuitanta,
quan va aterrar a sud-àfrica buscant
onades, però va acabar fent classes al
Grassy Park, un col·legi per a nens negres
en els anys de la segregació racial. «aquí
vaig començar a interessar-me pel periodisme polític i a perdre interès per l'altisonant ﬁcció americana», explica a
Años Salvajes. Porta signant a la New Yorker des de 1983 i a les seves pàgines ha
narrat guerres, guerrilles, injustícies darrere de la petjada de la violència al sudan,
moçambic, nicaragua, sud-àfrica o mèxic.
Finnegan és un periodista i escriptor
guardonat amb nombrosos premis. Premi John bartlow martin (1994 i 1996), l’edward m. brecher (1997), el sidney hillman
(1998), entre altres. Guardonat aquesta vegada amb el premi Pulitzer 2016, Años Salvajes és una fascinant història d'aventures. al lector no li cal saber de surf, com
als lectors de Jules verne no els feia cap falta saber de viatges submarins. Finnegan
l’atrapa en el tub d'una onada, fa que senti aquella adrenalina i velocitat que l'uneix
al mar, i li mostra el món a través d'aquell
oceà indomable que el transporta. Una recerca incessant que és, també, la del sentit de la seva vida.

