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SINÒPSI    
Baba Dúnia viu en un poblet de l’anomenada zona d’exclusió de Txernòbil, un poblet 

que ja no hauria d’existir.  

 

Mentre tothom a la resta del món es preocupa per l’origen de les fruites i les verdures 

que mengen i d’on venen el vents i els núvols que els envolten, ella, una dona gran i ex 

infermera, torna a casa per reconstruir la seva vida a la terra de ningú. 

 

Hi ha altres antics veïns que també han tornat a aquell paratge. Hi ha aigua al pou, 

electricitat els dies bons i mengen hortalisses conreades als horts dels seus jardins. Els 

ocells canten més fort que en qualsevol altre lloc, les teranyines s’escampen lliurement 

i, de vegades, la Baba Dúnia parla amb el seu marit mort. 

Però aleshores, un estrany arriba al poble i la petita comunitat veurà amenaçada la seva 

existència. 

 

Alina Bronsky, amb una escriptura potent, poètica, plena d’enginy i de sensibilitat, 

ens regala una història fascinant sobre una dona que troba el seu paradís en la 

vellesa. 
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LA NOVEL·LA HA ESTAT TRADUÏDA A 13 IDIOMES 

UNA FASCINANT HISTÒRIA PLENA DE FORÇA I POESIA, PLENA DE CALIDESA I 
MÀGIA. 
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SOBRE L’AUTORA  

Alina Bronsky va néixer el 1978 a Rússia, 

va passar la infantesa al costat asiàtic dels 

Urals i la joventut a Marburg i Darmstadt. 

Viu a Alemanya des del començament 

dels anys noranta. La seva primera 

novel·la, Scherbenpark (2008), va ser un 

best-seller a Alemanya, es llegeix a les 

escoles i se n’ha fet una pel·lícula. Ha 

publicat diverses novel·les, entre les quals 

destaquen Die schärfsten Gerichte der 

tatarischen Küche (2010) i Nenn mich 

einfach Superheld (2013), i contes infantils. Ha rebut nombrosos reconeixements i 

premis. L’últim amor de Baba Dúnia (2015) va ser preseleccionada com a candidata al 

Premi del Llibre Alemany. 

Els crítics en destaquen la destresa en la caracterització dels personatges i en l’ús d’un 
llenguatge enginyós i poètic. 
 

 

 

La premsa internacional ha dit  

«Bronsky ha escrit una apassionant història d'humor, tragèdia i triomf». 

World Literature Today 

«Un llibre curt que deixarà una marca profunda en el teu cor ». 

The Boston Bibliophile 

«Aquesta és una novel·la que val la pena mirar, és una bona introducció al treball 

de Bronsky si encara no has descobert a aquesta brillant escriptora». 

The Writes of Woman 

«Un cop d'ull de vida a l'abisme radioactiu». 

Kirkus Reviews 

 
Per a més informació o una possible entrevista amb l'autora,  

no dubtis a contactar. 
Espero que gaudeixis de la lectura, 

Bibiana Ripol      607 71 24 08 – 93 368 84 66      bibiana@ripol.es 

NOMINADA AL DEUTSCHER BUCHPREIS 2015 
FINALISTA INTERNATIONAL DUBLIN AWARD 2018 
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