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LA LLAmADA DE LO SALvAjE
ISBN: 978-84-316-7342-0

ThE CALL Of ThE wILD
ISBN: 978-88-7754-859-7

whITE fANG
ISBN: 978-84-316-0957-3

COLmILLO bLANCO
ISBN: 978-84-682-2215-8



Nascut al si d’una família humil, Jack London va haver de
treballar molt dur des de petit i es va formar de manera auto-
didacta. El 1897, després que es descobrís or al territori ca-
nadenc del Yukon, London va emprendre un viatge a aquelles

gèlides terres per enriquir-se. Va tornar a casa un any més tard
malalt i sense un cèntim, però amb un veritable filó: el cúmul
d’experiències que li van servir per escriure dos clàssics de la
literatura universal: La crida salvatge i Ullal Blanc.

La crida salvatge
224 pàgines | ISBN: 978-84-316-8321-4

Introducció i notes: José Luis Bartolomé i
Gabriel Casas

Traducció: Josep Julià

Il·lustració: Victor G. Ambrus

Propostes de treball: Juan Cerezo, Amelia del
Caño i María Carmen Pascual

Ullal Blanc
328 pàgines | ISBN: 978-84-682-1184-8

Introducció: Christopher Gair

Traducció: Albert Torrescasana

Il·lustració: Helen Ward

Notes i activitats: Rebeca Martín

El text es complementa amb unes notes
lèxiques, socioculturals i d’interpretació.

Les il·lustracions a tot color
pertanyen a prestigiosos
artistes internacionals.

A les activitats s’ofereix
una guia de lectura i

una anàlisi completa de
personatges, temes, etc.

La introducció traça una biografia
vibrant de l’autor i analitza el

contingut ideològic i temàtic de
l’obra de manera amena.

Ambientada al Canadà i durant la «febre de
l’or» del 1897, La crida salvatge relata amb
cruesa i realisme la lluita per la supervivèn-
cia de Buck, un gos que uns desaprensius
rapten en un tranquil ranxo de Califòrnia i
posteriorment venen a les glaçades terres
del nord. La crueltat que Buck ha d’afrontar
queda mitigada per l’amor i la fidelitat que
el gos sent pel seu amo, una lliçó que ens
fa vibrar i que London ens transmet amb tot
el dramatisme.

Poc temps després de néixer, Ullal Blanc,
un mestís de gos i llop, descobreix que la
vida a l’Àrtic està governada per la llei del
més fort, un principi descarnat que el pro-
tagonista acabarà d’assimilar quan, després
d’anar a viure a un campament d’indígenes,
és atacat per un gos llop avesat a mil bata-
lles. El dur destí d'Ullal Blanc canviarà quan
les atencions i la tendresa d’un miner acon-
seguiran convertir el ferotge protagonista
en un gos fidel i afectuós.
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