
 
 
 
 
 
 

 
HE JUGAT AMB ELS LLOPS 

Gabriel Janer Manila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
36è PREMI JOAQUIM RUYRA DE NARRATIVA JUVENIL 

  
 
He jugat amb els llops és una novel·la basada en una història real de supervivència, amistat i 
amor per la natura que commourà grans i petits. Amb aquest llibre, La Galera inaugura la seva 
col·lecció “Bridge”. 
 
Han passat 30 anys des que Gabriel Janer Manila va tenir contacte per primera vegada amb la 
història d’en Marcos, arran de la seva tesi doctoral basada en els nens que han viscut en estat 
salvatge. Tres dècades que li han servit per trobar la millor fórmula per a crear un text literari 
que s'adaptés perfectament a la història real. 
 
La novel·la ha estat la guanyadora del 36è premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil, convocat 
per l'editorial La Galera, amb el patrocini de Fundació Enciclopèdia Catalana. Gerardo Olivares 
està acabant de rodar Entre lobos, pel·lícula basada en aquesta novel·la, que protagonitzarà 
Juan José Ballesta en el paper de Marcos, amb Carlos Bardem i Sancho Gracia, entre d'altres. 
 

Entrevistes amb l’autor a partir del 6 d’abril 
 

 
 



HE JUGAT AMB ELS LLOPS: UNA HISTÒRIA REAL 
 
 
He jugat amb els llops està basada en la història real d’en Marcos, un home nascut el 1946 que durant 12 anys 
de la seva infantesa (dels 7 als 19) va viure només a les muntanyes de la Sierra Morena després que el seu 
pare el vengués a un pastor perquè l'ajudés a fer-se càrrec del ramat de cabres. Després de la mort del pastor, 
Marcos es queda sol, amb l'única companyia dels animals, amb qui comença una relació d'amistat i de 
supervivència. Gabriel Janer Manila ha convertit aquesta història en un relat que destaca per la tendresa i la 
sensibilitat que respira, però també per la qualitat d'escriptura de l'autor. Han passat 30 anys des que Gabriel 
Janer Manila va tenir contacte per primera vegada amb la història d’en Marcos arran de la seva tesi doctoral 
basada en els nens que han viscut en estat salvatge. Tres dècades que li han servit per trobar la millor 
fórmula per a crear un text literari que s'adaptés perfectament a la història real. 
Una història duríssima, però alhora d'una sensibilitat extrema, que va captivar el jurat del Premi Joaquim 
Ruyra 2009. Amb aquesta història s'inaugura la nova col·lecció BRIDGE de novel·la destinada tant a joves 
com a adults amb què La Galera intenta establir un pont entre tots dos públics.  
Una història molt potent passada per la ploma experta de Janer Manila i que aviat tindrà versió 
cinematogràfica. Gerardo Olivares està acabant de rodar Entre Lobos, una pel·lícula protagonitzada per Juan 
José Ballesta en el paper de Marcos, amb Carlos Bardem i Sancho Gracia entre d'altres. 
  
 
 
EL QUE EL JURAT HA DIT SOBRE HE JUGAT AMB ELS LLOPS  
 
Jurat format per: Sebastià Alzamora, Francesc Bechdejú, Xavier Carrasco, Marta Luna i Olga 
Federico. 
 
"És un llibre que es mou entre l'extrema duresa i la tendresa més subtil. La solitud de l'abandó al costat de 
la necessitat de relacionar-se i d'estimar. " Marta Luna 
 
 
"Un llibre que explica una relació intensa amb la natura i amb els animals que hi habiten. No és una relació 
desitjada sinó imposada, però fins i tot així, aquesta relació té un caràcter molt intens i enriquidor. Unes 
pàgines, bellament escrites, on la relació d'un nen deixat en una muntanya i la seva interacció amb l'entorn 
pren unes característiques de connexió amb la natura i la fauna molt reals i alhora plenes de nostàlgia de 
temps pretèrits." Francesc Bechdejú 
 
 
"La història m'ha agradat, la proximitat amb una natura fantàstica en què el protagonista estableix una 
comunicació amb els animals és sensible i poètica. L'acció de l'home, una vegada més és desconcertant." 
Olga Federico  
 
"És una molt bona història! M'ha agradat la sensibilitat extrema i la humanitat que desprèn el supòsit 
salvatge." Xavier Carrasco  
 
 
 
 
 
 
 
 



GABRIEL JANER MANILA 
 

Gabriel Janer Manila (Algaida, Mallorca, 1940)  
Va créixer en una família que regentava una botiga de teixits i objectes de 
merceria a l'interior de Mallorca. Va estudiar Magisteri a l'Escola Normal de 
Palma i va treballar com a mestre durant 15 anys en dues escoles rurals i en una 
altra d’un suburbi de la capital. El 1970 es va llicenciar en Pedagogia per la 
Universitat de Barcelona, i vuit anys més tard, va llegir la tesi sobre "La 
problemàtica educativa dels infants selvàtics. El cas Marcos", un estudi sobre 
un cas de marginació social, la història d'un nen que va viure abandonat a les 
muntanyes de Sierra Morena i que ha inspirat aquesta novel·la. Actualment és 

catedràtic d'Antropologia a la Universitat de les Illes Balears. El 1967 es va donar a conèixer com a 
escriptor i des d'aleshores no ha deixat de publicar novel·la, assaig i narrativa infantil i juvenil. La seva obra 
ha estat guardonada amb els premis més prestigiosos de la nostra literatura. 

 
 
Per a més informació o entrevistes amb l’autor pots contactar amb el Departament de Premsa de La 
Galera: Laura Garcia. 935057400//667550904. premsa@grec.cat // http://premsalagalera.blogspot.com. 
 
 

 


