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PREMI NADAL 2020

El mapa de los afectos  ha sigut el títol guanyador de la 76 edició del Premi Nadal 2020. Aquest
premi, juntament amb el Planeta, és un referent al món literari.

Aquesta és la primera novel.la d’Ana Merino però no és una autora novella ja que té una ampla
trajectòria en l’àmbit  de la poesia, havent treballat  també el conte, el teatre, així  com el  còmic. Filla  de
l’acadèmic  i escriptor José María Merino, casada amb el també escriptor Manuel Vilas, finalista de l’últim
Premi Planeta, es pot dir que ha viscut i viu rodejada de literatura i açò queda perfectament plasmat en la
seua obra.

Pel que fa l’argument del mateix, aquest ocorre en el midwest americà, pais que ha acollit aquesta
escriptora els  últims vint-i-cinc anys.  La novel.la  transcorre al  llarg  de quinze anys,  començant el  2004,
arrancant amb la relació secreta que manté una mestra d’escola en una xicoteta comunitat rural. A partir
d’eixe fet, anireu coneixent els misteris quotidians dels seus habitants.

Com diu l’autora “aquesta novel.la pot ser considerada un al.legat a favor de la bondat”, sentiment
que impregna cadascú dels personatges.

És sense cap dubte una molt bona novel.la, amb una gran dosi de sensibilitat. No és una història a
l’ús. Dividida en vint-i-dos capítols més un epíleg, és una obra coral ja que no hi ha un protagonista principal,
sinó tot un mosaïc de personatges, sentiments i emocions on, per damunt de tot, prevaleix la idea de que
sempre hi ha gent bona, sent eixa la que hi ha que buscar perquè és amb la qual es mereix estar.

Aquesta recomanació és una proposta totalment contraria a la tendència de lectura dominant, pertany
a l’estil anomenat country fiction, el propòsit del qual és arribar a lo universal des de lo local. Amb un toc
social, ecologista i feminista, un ritme àgil i molt ben escrita, aquesta història us proporcionarà unes hores de
lectura tan grates com amenes, amb algunes reflexions com aquesta: “Los adultos no son como los niños de
las clases de educación infantil, que suelen tener curiosidad, prestan atención, disfrutan con cada actividad y
casi siempre obedecen. Los adultos se olvidan de que fueron niños, se olvidan de la capacidad de inventar y
ser felices”, (pág. 25)

NOVEL.LA  RIZOMÀTICA, AUDAÇ I HIPNÒTICA.
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