
 

PIEDRA, PAPEL, TIJERA / Maxim Ósipov.- Barcelona: Libros del Asteroide,
2022.

Maxim Ósipov va nàixer a Moscú i va rebre formació acadèmica en medicina, començant la seua
aventura literària a l’any 2007. En algun moment, algú ha dit d’ell que era un metge que no curava a ningú i
un escriptor que no escrivia ja que es dedicava a dirigir una editorial de publicacions cientìfiques.

Els  contes  d’Ósipov  gasten  maneres  del  segle  XIX,  recordant-nos  escriptors  com  Chéjov  o
Bulgákov, però contant una realitat del segle XXI.

Els personatges d’estes històries curtes representen l’eterna frustració,  la profunda melàngia i  la
manca d’esperança d’uns ciutadans per als quals l’Estat Soviètic va construir un miratge de grandesa que va
acabar destruint-se a colps de corrupció.

Aquest autor rus, considerat en l’actualitat un dels escriptors més importants de la literatura russa
actual, ens presenta un diagnòstic precís i implacable de la vida russa, però també apareixen retratats els
seus interessos personals com són la medicina, el teatre, la política o els escacs.

Aquestos deu relats que composen Piedra, papel, tijera retraten persones corrents com poden ser
doctors, professors, polítics, delinqüents, els camins dels quals s’entrecreuen.

El conte que dóna títol al llibre segueix la història d’una musulmana, intelectual i funcionaria de
l’Estat, representats per la pedra, el paper i la tissora com si d’una metàfora sobre el destí del seu país es
tractara.

A finals  dels  anys 40,  l’escriptor  John Steinbeck i  el  fotògraf  Frank Capra viatjaren a  la  Unió
Soviètica amb la pretensió de contar com eren els seus habitants. Fracasaren. Les autoritats els féren un tour
propagandístic i els varen restringir la llibertat de moviment. 

Dècades després podeu llegir aquestos relats que posen els ulls a una cultura i estil de vida que
sobreviu a l’era soviètica amb una forta herència d’aquells anys.

LECTURA ON CONVIUEN LA CORRUPCIÓ I LA VIOLÈNCIA QUOTIDIANA AMB
L’HUMOR, LA TENDRESA I UNA PROMESA DE CANVI.
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