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Un viatge fascinant durant cinc hiverns com a corresponsal a Moscou,
coincidint amb el 30è aniversari de la dissolució de la Unió Soviètica.
Desembre de 1992. Poc després de l’esfondrament de la Unió Soviètica, Olga Merino preparava
les maletes per instal·lar-se a Moscou com a corresponsal, on va viure cinc hiverns enmig de la
voràgine d'un canvi d’època que alhora va marcar un abans i després en la seva vida personal.
Aquest diari íntim d'una jove que, immersa en la cultura russa, persegueix el somni de ser
escriptora, el prestigi professional com a periodista i l'amor ple i sublim queda anotat en el
moment present, posant en contrast de manera magistral la veu de l’avui amb la d'aquella noia
idealista.
Aquesta és la segona vegada que Merino participa al Fòrum Libris. El primer cop va ser a l’abril
del 2020 on va presentar la seva novel·la La forastera.

OLGA MERINO

(Barcelona, 1965) és llicenciada en
Ciències de la Informació i màster en Història i Literatura
Llatinoamericanes al Regne Unit. Va treballar en la dècada dels
noranta a Moscou com a corresponsal per a El Periódico.
D'aquella experiència va sorgir la seva primera novel·la,
Cenizas rojas, que va tenir un gran èxit entre la crítica. A
aquesta li van seguir Espuelas de papel y Perros que ladran en
el sótano. En 2006 va obtenir el Premi Vargas Llosa NH per Las
normas son las normas, una narració sobre les víctimes de la
guerra de Crimea. Actualment continua treballant per a El
Periódico i és professora en la Escola d'Escriptura de l'Ateneu
Barcelonès. Les seves novel·les han estat traduïdes a l'italià,
neerlandès, anglès, francès i xinès. La novel·la La forastera es
va situar entre els millors llibres del 2020 segons El País, El
Periódico i Forbes.

