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LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RECOMANA:
LA RETORNADA / Donatella Di Pietrantonio.- Barcelona: Duomo Ediciones, 2018

Donatella Di Pietrantonio, autora italiana, va començar a escriure amb tan sols nou anys. Eren
històries, contes de fades i poesia, però, la seua primera novel.la va ser publicada al 2011 quedant ja entre
les finalistes del Premi Strega. L’èxit li aplegà a l’any 2017 amb La retornada que es va proclamar
guanyadora del Premi Campiello, un dels premis més seriosos i amb més prestigi del panorama literari italià.
Però abans de tot el millor serà que conegau de què tracta aquesta recomanació.
La retornada és una jove de tretze anys, que per motius que desconeix, és tornada a la seua família
biològica per la persona que la va adoptar quan era xicoteta. Aquesta xica s’enfrontarà a un nou
començament marcat per al indiferència i a una nova família desconeguda, estranya i submergia en la
pobreza.
És, per tant, una història dura, de lectura fluida que avança de forma cadenciosa. Narrada amb una
prosa senzilla, resalta la delicadesa que té l’autora a l’hora de reflectir la crudesa de certes situacions.
Aquesta novel.la planteja temes de gran interés com la importància de l’arrelament, de les arrels o de
sentir-se part de la família. És una història molt íntima amb personatges de vides complexes on el creixement
personal i la cerca d’identitat es converteixen en objectius de vida.
Present i records del passat s’entremesclen per a mostrar al lector qué és el que ha succeit,
contestant a totes les preguntes com pot ser la de què impulsa a una mare adoptiva a tornar la seua filla.
Amb capítols curts, bon ritme, abundants diàlegs, La retornada provoca la sensació d’adicció en el
lector, i depenent de l’edat que es tinga, del bagatge vivencial, del moment personal en que es trobe, aquesta
novel.la us afectarà d’una u altra forma, però de segur, us provocarà sentiments tan intensos que us pagarà
la pena haver-la descobert.
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