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Entrevistes - 28/03/2015 - 14:53 | L'escriptor figuerenc presenta al Museu del Joguet
la seva segona novel·la, 'Odin', amb Portbou com a escenari de la trama, escrita a
partir d’experiències reals i d’un treball d’investigació sobre la Segona Guerra
Mundial.
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Ens situem a Portbou, l’any 1944. “La Maria, una jove alemanya, es troba de nit vigilant des de la muntanya l’estació de ferrocarril, un enclavatge primordial que separa dues
existències dispars, la calma i la guerra [...]". Així comença la novel·la Odin, del figuerenc David Frigola, que després d’una campanya de micromecenatge s’ha publicat. S'ha
presentat aquest divendres 27, a les 18.00 h, al Museu del Joguet. També es presentarà a Portbou (4 d’abril), Castelló d’Empúries (9 d’abril), Roses (16 abril), Llançà (17 d’abril) i
a la Jonquera (21 d’abril).
Per què els autors cada vegada més han de recórrer a les campanyes de micromecenatge?
Perquè no ens queda cap altre remei. Les editorials s’han convertit, per dir-ho d’alguna manera, en titelles de les distribuïdores. El problema no és que el teu llibre sigui bo o no,
que se’l llegeixin o no, sinó que el teu nom sigui important dins del món literari i les distribuïdores decideixin apostar per tu faci el que faci una editorial. Pot succeir que una
editorial decideixi invertir en tu i que llavors la distribuïdora faci cas omís a la teva obra, ja que tot, absolutament tot, es mou en funció de treure’n el màxim benefici. Per aquest
motiu aposten pels autors més reconeguts i la resta ens hem d’espavilar. Hi ha persones que tenint editorial, a més a més han de finançar el seu llibre pel seu compte.
On s’ha documentat per escriure-la?
Odin ha sorgit a partir d’unes històries que em va explicar el meu avi matern, que era de Portbou. A través dels seus relats, i sumant-t’hi el context polític i social d’aquell temps,
vaig elaborar una trama que lligués la vila fronterera amb Berlín i Madrid, passant també per Barcelona. Vaig treballar alhora amb la biografia que Ian Kershaw va fer sobre la
figura d’Adolf Hitler, ja que en aquests volums s’expliquen molts dels contrastos de l’època i dels pensaments més generalitzats. Per últim, una investigació més en profunditat a
través d’Internet em va ajudar a quadrar els temps i la trama, aprofitant una llacuna històrica encara pendent de ser totalment descoberta.
I per què va triar la Segona Guerra Mundial i Portbou?
Portbou en aquell temps era sobretot una societat petita, una ciutat petita amb tots els pros i contres que això comporta. Entre aquelles muntanyes existia una gent amb múltiples
feines amb les quals havien de subsistir per força sota les inclemències externes d’un país pobre de resultes de la Guerra Civil. Com que per començar ja tenia per la mà les
històries de l’avi, vaig decidir que fos Portbou el nexe de tota la trama. La Segona Guerra Mundial va donar pas al món actual. Moltes de les tecnologies que actualment existeixen
van ser descobertes per motius militars durant aquell període, a més que va donar per acabada una il·lusió social adversa com era la societat del III Reich. No s’entendria el segle
passat, el segle XX sense aquest període temporal.
Com neix Odin?
Odin neix a partir d’un relat breu que portava per títol Operació Odin i que vaig escriure per participar en el concurs Premios del Tren del 2012. L’any següent vaig decidir, després
d’acabar El Diamant d’Herkimer, de transformar-lo en novel·la. Pel gener de 2014 vaig enviar la primera versió d’Odin al concurs Pin i Soler, premi Ciutat de Tarragona, en el qual
va quedar en quarta posició de 100 obres presentades. Finalment, a final d’octubre vaig anar per feina i el vaig repassar i reestructurar per donar-li la forma idònia per publicarme’l pel meu compte amb el suport en part del micromecenatge i en part per aportacions d’amics que han confiat sempre en mi.
I el nom d’Odin?
Odin és un nom que crec que enganxa. Se’m va ocórrer ràpidament. Havia de ser un nom curt, breu, amb unes vocals potents, senzill, simple i alhora fort i robust. Odin era el pare
dels déus de la mitologia víkinga i per tant a la meva novel·la Odin ha d’esdevenir el pare del futur dels alemanys, que ha de decidir el resultat final d’aquest poble.
Què vol ser aquest llibre?
Més que una novel·la històrica, Odin és una novel·la d’emocions i sentiments, també de ficcions, però ficcions basades en una realitat gens llunyana a la nostra. La Maria, la
protagonista del llibre, és la que ha de resoldre els seus assumptes del passat per poder deixar d’estar ressentida amb la vida i amb tothom, una dona que va ser rebutjada pel
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seu propi pare i que camina deixant-se portar per unes forces poderoses i temibles que només li volen mal. Ha de descobrir qui és, qui pot ésser, abans que Odin l’empaiti.
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