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Una novel·la ambientada a Sibèria, on un moviment liderat
per escriptors, poetes i ecologistes defensa el territori del
llac Baikal davant de l’economia global de la Rússia de
Putin

L’ull blau de Sibèria descobreix per primera vegada en la literatura catalana la
geografia més enllà dels Urals, on es localitzen grans reserves hídriques i
naturals. Entre aquestes es troba el llac Baikal, l’ecosistema més gran d’aigua
dolça del planeta. El lector viatjarà junt amb el protagonista d’aquesta novel·la



d’espionatge científic per ciutats que estan destinades a esdevenir
enclavaments estratègics del segle XXI: Novosibirsk, Akademgorodok i Irkutsk.
Els paisatges de Miquel Strogoff estan avui en perill de ser dominats per la
cobdícia de controlar els recursos i les espècies endèmiques que els
configuren. Contra aquesta ambició de corporacions, superpotències i serveis
d’intel·ligència s’alça un moviment en defensa del territori liderat per escriptors,
poetes i ecologistes siberians. L’ull blau de Sibèria és una trama emmarcada en
l’economia global en la Rússia de Putin i un crit per la protecció del Baikal,
aquest «gran mar» enmig de la immensa taigà.

Santiago Vilanova Tané (Olot, 1947) és periodista, consultor ambiental i un
dels pioners del pensament ecologista a Catalunya i a Europa. Va ser director
de Diario de Barcelona (1983-1984), premi Ciutat de Barcelona de Periodisme
(1983). És president de l’associació Una Sola Terra, membre d’ECOROPA
(Acció Ecològica Europea) i de ’associació Journalistes-écrivains pour la Nature
et l’Écologie. Ha guanyat el premi Xarxa d’assaig de les Lletres Catalanes per
El combat ecologista a Catalunya (1979) i per L’onada ecològica (1990). És
autor de L’econacionalisme. Una alternativa catalana dins una Europa
ecològica i de L’Estat ecològic. L’ull blau de Sibèria, guanyadora del XXV Premi
de Narrativa Sebastià Juan Arbó 2012, és la seva tercera novel·la després
d’Acció paral·lela (1984), sobre l’impacte social i polític de les noves
tecnologies de la comunicació, i El secret d’Hiva Oa (1997), sobre el pintor Paul
Gauguin. Signatari de la crida pública de la Conferència Nacional per l’Estat
Propi.

Extracte del llibre
“Una calitja espessa pujava pels meandres del Moscova i cobria el centre
històric de la capital russa. Per damunt es veien il·luminades les cúpules de les
catedrals, la torre Spasski i el gratacels de l’hotel Ucraïna. Era la una de la
matinada quan als jardins d’Alexandrovitx propers a la muralla del Kremlin, un
home, elegantment vestit, queia malferit sobre un banc. Tenia un forat de bala
al pit i la sang li sortia a borbolls per la boca i l’ofegava. Dempeus, una noia,
esvelta i de cabells daurats, es col·locà els sostenidors negres. Sobre els seus
esplèndids pits lluïa un collar de perles. Amb un gest fred i sense mirar-se’l
s’estirà les lligacames i es botonà la brusa. Després d’introduir la pistola i el
silenciador a la bossa, robà la cartera a la seva víctima i fugí ocultant-se en la
boscúria dels avets. Les sabates, de talons d’agulla, li dificultaven la carrera
cap a l’avinguda Mokhovaia, on l’esperava un Mercedes aparcat. El conductor li
obrí la porta i arrencà a tota velocitat cap a l’avinguda Kalinina.
Els esgarrapats i cada cop més ofegats crits de socors de la víctima no
aconseguien ser percebuts pels guàrdies que custodiaven el monument al
soldat desconegut. Es dessagnava. Si no arribava ràpid un ajut li quedaven
pocs minuts d’existència.
La boira havia penetrat en l’arbrat i la llum dels fanals donava a l’indret una
atmosfera tenebrosa. Li mancava l’alè. Sentia com se li escapava la vida. En el
deliri de l’agonia es veia enfonsant-se en aquell immens llac d’aigües maragdes
i gèlides, envoltat de peixos fantasmagòrics i fluorescents. Volia nedar i pujar a
la superfície però les forces li mancaven. Com més ho intentava més
s’endinsava en una verdor gèlida i abissal. […]”
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