
Si els arbres ens parlessin, què ens dirien?
Un grup de desconeguts que comparteixen una pro-
funda relació amb els arbres uneixen forces per tal 
de preservar els darrers acres de bosc verge que 
queden al continent americà. Som davant d’un relat 
aclaparador i exaltat sobre l’activisme i la resistència, 
que és al mateix temps una evocació enlluernadora 
i una lloança del món natural. Des de les arrels fins 
a les capçades, i de nou cap a les llavors, El clamor 
de los bosques, ambientada en diverses èpoques, es 
desenvolupa a partir de cercles concèntrics de faules 
entrelligades i explora el conflicte essencial del nostre 
planeta: aquell que té lloc entre humans i no humans. 
Existeix tot un món al costat del nostre, un món ex-
tens, lent, interconnectat, ple de recursos, enginyós al 
màxim i quasi invisible als nostres ulls. Aquesta és la 
història d’un conjunt d’individus que aprenen a veure 
aquest món i que formen part de la seva catàstrofe 
gradual. El clamor de los bosques és un llibre per a 
tots aquells lectors que han deixat de creure en la 
separació autoimposada entre la humanitat i la resta 
de la creació, i que esperen la possibilitat transforma-
dora i regeneradora d’un retorn a la llar.
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