Diari de Girona

DIVENDRES, 14 DE DESEMBRE DE 2018

5

LLIBRES
DEREK THOMPSON

BOB WOODWARD

Jo hauria pogut salvar Lorca

Creadores de hits

Por. Trump a la Casa Blanca

COLUMNA, 458 PÀGINES

CAPITÁN SWING, 368 PÀGINES

NAVONA, 496 PÀGINES

Un secret amagat per les mentides
 La novel·la reconstrueix la vida de Manuel
Bonilla, l'avi de Víctor Amela, llaurador i
pastor de l'Alpujarra convertit en passador
clandestí de persones d'un costat a l'altre del
front de guerra de Granada. La revolta militar
el va arrossegar al fons d'un dels successos
més tràgics de la guerra del nostre país:
l'assassinat del poeta Federico García Lorca.

Com triomfar en l'era de la distracció
 Res «es torna viral». Si creus que una
pel·lícula, cançó o aplicació popular va sorgir
del no-res per convertir-se, de boca en boca,
en un èxit, t'estàs perdent la història real.
Cada èxit de taquilla té una història secreta
de poder, influència, emissores fosques i
cultes apassionades que converteixen alguns
productes nous en fenòmens culturals.

La vida del president dels Estats Units
 Amb l’estil de reportatge periodístic que
ha anat afilant Bob Woodward en quaranta
anys d’ofici, des del Watergate en els temps
de Nixon, fins a Obama, l'autor revela com és
actualment la vida a la Casa Blanca de Donald Trump. Com l’actual President pren les
més grans decisions sobre les principals accions polítiques, nacionals i estrangeres.
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Toda la felicidad del universo
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Una història sempre contradictòria
 En record dels Nadals grisos de la seva
infantesa, Àngel Casas desmanega el cançoner i, fent gala del seu inconfusible sentit
de l’humor, esmicola les tradicions i el pessebre, i assenyala també el Nadal reescalfat pel canvi climàtic, els reis que no fan regals, sinó que miren per la seva butxaca, i
els excessos de tothom.

Sobre els detalls que marquen la vida
 Aquest és un recopilatori d'històries curtes, contes i poemes que tracten sobre
l'amor, la solitud, l'oblit, el dolor, l'alegria, la
felicitat, la vida i la mort. Un exquisit però
agredolç viatge a través dels sentits que captivarà i farà reflexionar al lector sobre molts
d’aquells temes que, per una qüestió o altra,
sempre ens marquen l’existència.
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LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA
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Els més venuts

Una antologia de contes de terror
 «Les bones històries de fantasmes, igual
que els bons llibres infantils, són tremendament complicades d'escriure. Jo mateix soc
escriptor de relats, i encara que porto quaranta-cinc anys exercint i sempre he desitjat
escriure una sola història de fantasmes decent, mai he aconseguit tirar-la endavant».
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«El año del hambre» Libros del Asteroide publica del debut literari d’Aki Ollikainen, una crònica
sobre el tràgic èxode de milers de finlandesos de classe baixa fugint de la fam fa 150 anys

Els «sisu» de la gran fam
AKI OLLIKAINEN

«El año del
hambre»
LIBROS DEL ASTEROIDE
132 PÀGINES

L’editorial Libros del Asteroide publica El año del hambre, del finlandès
Aki Ollikainen, una dura i poderosa
nouvelleque relata l'odissea de milers
de persones que escapaven d'un dels
hiverns més durs de Finlàndia.
MATÍAS CROWDER

■ Al nord de Finlàndia s'ha acabat el
cereal i Alftan requereix auxili urgent.
La família Korpela, acorralada per l'hivern, després d'una collita ruïnosa, inicia una llarga marxa per pobles gelats,
escapant de la fam i de les tempestes
de neu. Diu un dels seus personatges:
«Marxar no espanta, el que espanta és
haver de tornar», perquè el que deixen
darrere és res. En el camí quedaran els
que no puguin valer-se per si mateixos.
Així sigui un pare, que mor per deixar
l'aliment als seus fills, o un fill que té
l'oportunitat de salvar-se sent acollit
per una família de l'alta burgesia. El
destí final, la ciutat de Sant Petersburg,
es dilueix en la distància.
La fam que s'acarnissa amb la població no distingeix a ningú. Per als de
classe alta dels pobles significa condicionar a les mínimes condicions possibles, acomiadar els llauradors, ajus-

tar-se el cinturó. Per a la massa treballadora és passar a formar part d'una
veritable legió de nous captaires als
quals el fred no perdona. Una mare
morirà congelada amb la seva filla per
passar la nit al bosc. Les parròquies
tanquen les portes davant l'allau de necessitats. Anar a la ciutat no té sentit
encara que, per a milers de pelegrins,
és l'única sortida.
És un hivern blanc. La mort és blanca, com la neu, tot i que els humans
triïn el negre per al dol. En els camps
gelats no hi haurà vida fins a la primavera que ve, que pot arribar d'aquí a
mil anys.
De l'altre costat, l'alta societat de
Hèlsinski, un polític i un metge, els germans Renqvist, es beneficien de la situació. Part de l'alta societat de la capital pensa que la fam elimina els més
febles de la nació, «igual que un jardiner poda les branques podrides del
seu jardí». «Hi ha, pobres de vosaltres,
les putes i els pillos de Katajanokka.
Amb les vostres rosegades ungles tracteu d’observar aquest món», diu el polític al metge. Davant la necessitat, els
voltors. El metge que cobra le seves visites a les dones de mal viure en espè-

Aki Ollikainen.

cies, el polític que mira a una altra banda. El drama familiar s'accentua i s’endureix en la descripció d'aquests altres
personatges acomodats.
A l’hivern passat es van complir 
anys de l'última fam per causes naturals ocorreguda a Europa occidental.
La va patir una part pobra i endarrerida
de l'imperi rus, especialment a Finlàndia, on més de . persones, gairebé el  de la seva població, van

morir de fam. De totes les paraules locals difícils de traduir, la més citada
pels finlandesos és «sisu»: que es refereix a la tenacitat i valenta persistència
més enllà de les conseqüències. Són
ells els que poblen aquesta meravellosa novel·la, els que sobreviuran a la fam
i els que formaran un país que serà
exemple d'Europa.
La relació amb el present no és més
que una coartada. Gent escapant de la
necessitat, en qualsevol part del món.
Persones que han de deixar les seves
llars i es veuen enfrontades a situacions límit.
Nascut el , Aki Ollikainen va estudiar política social a la Universitat de
Jyväskylä i, abans d'exercir com a reporter en un diari local, va tenir diversos treballs fins que es va graduar en
fotografia el . El año del hambre,
publicada el , va suposar el seu celebrat debut literari, obtenint diversos
dels guardons finlandesos més importants, a més de quedar entre les obres
finalistes al Man Booker International,
el premi Femina Étranger i el Europese
Literatuurprijs. Ollikainen ha publicat
dues novel·les més, Musta Satuel ,
i Pastoraali aquest .

