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París, 1919. La jove Odile Souchet ho té to: un nuvi atractiu, oficial de
policia i un treball de somni a la Biblioteca Americana de París. Però quan esclata la
guerra i els nazis ocupen la ciutat de la llum, Odile s’exposarà a perdre tot el que li
importa, inclòs la seua tan volguda biblioteca. Sap que als moments dif ícils, els temples
de cultura perillen perque els llibres contenen paraules i idees prohibides que han de
destrui-se . Odile no pot permetre que succeisca i ha de salvar euxes paraules de manera
que puguen seguir alimentant la ment de qui arribe després. Juntament amb els seus
companys de treball , s’uneix a la resistència i posa la biblioteca a disposició dels jueus
que expulsats de les seues cases trobaran en els llibres un refugi on sentir-se segurs. Odile
els defensarà coste el que coste .

Amb aquest  argument,  esta novel.la ambientada en la IIª  Guerra Mundial  us farà descobrir  un
enfocament diferent i desconegut d’aquesta ficció històrica basada en fets i personatges reals que té com a
teló de fons l’odissea del valerós personal de la Biblioteca Americana de París. Però també us endinsarà en
la vida quotidiana d’una xicoteta comunitat de Montana, uns quants anys després, de la mà d’una xiqueta
de dotze anys anomenada Lily.

Gràcies a una prosa senzilla i amena, el lector que s’aventure amb aquesta lectura gaudirà d’una
història apassionant, expectant i molt emotiva, amb uns escenaris meravellosos i molt ben descrits.

Si bé Odile i Lily són els personatges principals, com ja vé sent habitual últimament en algunes
històries, una ciutat, un pais, un objecte o en aquest cas una biblioteca es converteix en protagonista de la
història i és que la Biblioteca de París fou fundada en 1920 a partir de fons donats en la Iª Guerra Mundial
per enviar llibres als soldats que estaven al front i encara que al 1930 els nazis havien destroçat la polaca,
la russa o la ucraniana, la americana tractà de continuar de la manera que fóra. La única condició que se li
va imposar per part de les autoritats alemanyes per continuar oberta fou que no habia de rebre membres
jueus, però per no deixar-los de costat seguiren portant-los llibres d’amagades. En acabar la guerra, la
Biblioteca  aconseguí  tirar  endavant  gràcies  a  les  aportacions  econòmiques  de  milionaris  anglòfons  i
escriptors i  escriptors compromesos com Hemingway o Wharton,  fins a dia d’avui  que encara segueix
atenent als seus usuaris. Si us enamoren els llibres i les biblioteques, us agradarà tant com a mi!

OBRA INTELIGENT I EMOTIVA. UNA HISTÒRIA D’AMOR I CORATGE CONTADA AMB LA MIRADA D’UNA
BIBLIOTECÀRIA EXCEPCIONAL.

Sònia Martí Alepuz
 Bibliotecària
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