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HAMPTON SIDES

IRIA MARAÑÓN

El cor de les tenebres

En el reino del hielo

Educar en el feminismo

SEMBRA LLIBRES, 136 PÀGINES

CAPITÁN SWING, 584 PÀGINES

PLATAFORMA, 272 PÀGINES

Els grans tabús del sistema colonial
 Mitjançant la descripció del viatge del
capità Marlow pel riu Congo a la recerca del
misteriós Kurtz, el cap d’una explotació
d’ivori, Joseph Conrad va escriure un dels
testimonis més brutals del sistema colonial.
Cent anys més tard, aquesta novel·la curta
ha esdevingut un relat de culte sobre la
recerca i el qüestionament dels valors.

Una ferotge lluita per la supervivència
 El 1879 l’USS Jeannette va salpar de San
Francisco. El vaixell i la seva tripulació,
capitanejats per George De Long, es dirigien
a les aigües inexplorades de l’Àrtic, portant
els anhels pioners d’un país jove. Dos anys
després, el casc del Jeannette va resultar
trencat per una impenetrable franja de gel,
obligant la tripulació a abandonar la nau.

Com fomentar la igualtat i la llibertat

BENEDICT WELLS

RICK RIORDAN

PHOEBE GLOECKNER

El fin de la soledad

Percy Jackson i els herois grecs

Diario de una adolescente

MALPASO EDITORIAL, 288 PÀGINES

SALAMANDRA, 512 PÀGINES

RESERVOIR BOOKS, 416 PÀGINES

Premi de Literatura de la UE el 2016
 Des que els seus pares van morir en un
accident, Jules s’ha convertit en un nen
que viu tancat en el seu propi món sempre
que Alva, amb el seu pèl vermell i les seves
ulleres de petxina, no se segui al seu costat. Alva serà el seu únic gran amor, encara
que cap dels dos s’atreveixi a confessar-ho
i encara que els seus destins estiguin units.

Històries emocionants dels déus
 Després d’explicar-nos les històries més
emocionants dels déus grecs, Percy Jackson
ens apropa al món dels herois de l’Antiga
Grècia. Qui va tallar el cap de Medusa? Quina
heroïna va ser criada per una ossa? Un fill de
Posidó, que ha sobreviscut a una infinitat de
trobades amb criatures i éssers mitològics,
per narrar les increïbles proeses dels déus.

Un clàssic sobre el despertar sexual
 Amb una hàbil barreja de narrativa verbal
i visual, aquest complex retrat és una aguda
anàlisi de la societat adulta a través de la mirada de Minnie Goetze, una noia de quinze
anys que descobreix la seva sexualitat en la
llibertina San Francisco dels setanta, sense
guia ni supervisió. Una història honesta, extrema, apassionada, sense flors ni peluixos.
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La mort i la
primavera

El nou del
Maravillas

MERCÈ RODOREDA
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Astèrix a
Itàlia

El ferrocarril
subterrani

LLUÍS LLACH

RENNÉ GOSCINNY

C. WHITEHEAD

EMPÚRIES

SALVAT

EL PERISCOPI
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PAUL AUSTER
EDICIONS 62

NO-FICCIÓ EN CATALÀ

FICCIÓ EN CATALÀ

JOSEPH CONRAD

 Els jocs i referents culturals entrenen
les nenes i nens sobre com han de comportar-se, expressar-se i relacionar-se.
Necessitem nenes i nens amb consciència
i compromís, que defensin en públic la
igualtat. Per construir una societat justa i
igualitària, les nostres criatures han de
ser poderoses, justes, solidàries i felices.

La
confabulació...
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SERGIO TORRES

ANAGRAMA
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Fer-se totes les La màgia de
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Contes de bona
nit per a nenes...

ESTRELLA POLAR
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DAN BROWN

ARTURO PÉREZ
REVERTE

FERNANDO
ARAMBURU

PAUL AUSTER

ALFAGUARA

TUSQUETS

Orígen

PLANETA

Eva

Patria
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SEIX BARRAL

Los pacientes
del doctor...

A. GRANDES
TUSQUETS

NO-FICCIÓ CASTELLÀ

LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA

FICCIÓ CASTELLÀ

Els més venuts
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40 años de
historia con...

«La uruguaya» L’escriptor argentí Pedro Mairal tracta temes com els diners, la situació
econòmica del seu país, la paternitat o la infidelitat en una novel·la intensa i enlluernadora

Amor «blue» en el Riu de la Plata
PEDRO MAIRAL

«La uruguaya»
LIBROS DEL ASTEROIDE
144 PÀGINES

Els diners, la por a la paternitat, la inidelitat, la culpa, són els temes sobre
els quals aprofundeix La uruguaya,
de Pedro Mairal, una novel·la tan intensa com per moments enlluernadora i ins i tot divertida.
MATÍAS CROWDER

■L’excusa és perfecta. Lucas anirà a buscar una «guita» a Montevideo per evitar
el saqueig a Argentina. Els diners en pesos en aquella república del con sud llatinoamericà són com «uns quants glaçons de gel en un país on sempre és estiu
i no existeixen les gelateries». Així que cal
guardar-lo en dòlars, perquè la inlació
crònica no se l’emporti, o ins i tot, si es
rep una transacció des d’Europa, com és
el cas de Lucas, viatjar ins a un país limítrof com Uruguai, i evitar que aquest dòlar blue(del mercat negre) es converteixi
en el dòlar oicial, sempre en cotització
més baixa. Després, com si es tractés de
la partida d’un camell, intentar entrarlos al país sortejant els controls de la duana. Supervivència canviària d’una eterna
inestabilitat econòmica.
És la coartada per veure Guerra,
una uruguaiana de vint anys que va
conèixer en uns recitals de poesia uns

mesos enrere i el record de la qual el
pertorba. Per a això tot ha de ser en
mode pirata, en secret, escapar de la
llar que comparteix amb la seva dona
i el seu ill i fer-se a la mar (el riu de la
Plata) per conquistar el regne de
l’amor juvenil. A Buenos Aires la inidelitat té a veure amb la pirateria i es
diu «anar de trampa».
Així que aquell matí en què aborda
el ferri al port es troba feliç, pletòric.
Té previst cobrar uns diners amb els
quals podrà sanejar el camp minat
d’una pobra economia i passar un dia
amb una amant, a qui dobla en edat,
en un lloc on ningú el coneix ni tem
ser vist. Però l’aventura de l’inidel
aviat es torçarà i, igual que la biograia
de la vida tumultuosa del poeta Rimbaud, que el protagonista porta a sobre, tornarà destrossat a la seva pàtria.
Relat en primera persona, La uruguaya de Mairal és confessió i alhora
declaració d’intencions a la seva
dona. I mentre li explica al seu cònjuge
aquell viatge en què anirà a veure
aquesta uruguaiana de cognom Guerra a Montevideo, es busca a si mateix
en aquest mar de confusió que són les
relacions modernes com si seguís una

Pedro Mairal.

pista de molles de pa sota una tempesta. Els diners, la por a la paternitat, la
inidelitat, la culpa, són els temes en
què aprofundeix la novel·la. La seva
sinceritat aclaparadora, la seva clara
visió del present, creen una complicitat automàtica amb el lector.
L’escenari és aquest Uruguai que,
com descriu el protagonista, és com

un relex de la mateixa Buenos Aires
sobre el mirall d’aquest riu immens
que els conté, i que com tot mirall
amaga un parany. Un Montevideo
que recorda la ciutat que va visitar
Borges, qui va descriure la seva llum
com «la llum d’un pati». És aquell
Uruguai que, en aparença, per les revistes, per l’accent propi de la zona,
pel turisme que inunda Punta del
Este, ens és més que una altra província argentina: error que aviat aprendrà Lucas. L’Uruguai «amic» es tornarà un lloc ignot, ple de coordenades
perilloses, de triangles de les Bermudes carregat de secrets.
Pedro Mairal va néixer a Buenos Aires el . La seva novel·la Una noche
con Sabrina Love va rebre el Premi
Clarín de Novel·la el  i va ser portada al cinema el . Va publicar a
més les novel·les El año del desierto i
Salvatierra; un volum de contes, Hoy
temprano; i dos llibres de poesia,Tigre
como los pájaros i Consumidor inal.
Ha estat traduït i editat a França, Itàlia,
Espanya, Portugal, Polònia i Alemanya. El  va ser inclòs, pel jurat Bogotá, entre els millors escriptors joves llatinoamericans.

