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ALMUDENA GRANDES

Hay que ser muy valiente para pedir ayuda,
¿Sabes? Pero hay que ser todavía más
valiente para aceptarla.

Després d'estudiar geografia i història a la Universitat Complutense de Madrid, va
començar a treballar escrivint textos per a enciclopèdies. També va fer algun paper en el
cinema (1982: A contratiempo, d'Óscar Ladoire).
La seva primera novel·la publicada va ser Las edades de Lulú (1989), obra eròtica [1] que
va guanyar el XI Premi La Sonrisa Vertical i va ser portada al cinema per Bigas Lluna
l'any següent. La novel·la va tenir un gran èxit i ha estat traduïda a més de 19 idiomes.
La seva següent novel·la, Te llamaré viernes (1991), ja apartada del gènere eròtic, no va
tenir gran repercussió. Sí que la va tenir, en canvi, Malena es un nombre de tango (1994),
que va ser portada al cinema per Gerardo Herrero el 1996. Aquest mateix any es va
publicar una recopilació de relats titulat Modelos de mujer, alguns ja coneguts
anteriorment per haver aparegut en alguna de les seves freqüents col·laboracions en la
premsa. Un dels relats, El vocabulario de los balcones, inspirat en un poema del seu marit
Luis García Montero, va servir de base per a la pel·lícula Aunque tú no lo sepas, que Juan
Vicente Córdoba va dirigir l’any 2000.
Atlas de geografia humana (1998), Los aires difíciles (2002) i Castillos de cartón (2004)
continuen l'obra novel·lística de l'autora. Com les seves obres anteriors, totes transcorren
en l'Espanya de l'últim quart del segle XX o principis del XXI, mostrant amb tècniques
realistes i introspecció psicològica la vida quotidiana de personatges d'aquesta època.
El 2003, es van publicar una sèrie d'articles que havien aparegut en El País sota el títol
de Mercado de Barceló i el 2005 va continuar la seva obra breu amb Estaciones de paso,
un nou llibre de relats en el qual es recullen cinc històries curtes.
La pel·lícula Los aires difíciles, basada en la seva novel·la homònima, es va estrenar el
2006; dirigida per Gerardo Herrero, va ser protagonitzada per José Luis García Pérez,
Cuca Escribano i Roberto Enríquez.

El 2007 va publicar El corazón helado, extens i complex relat en el qual es plasma la vida
de dues famílies espanyoles al llarg de gran part del segle XX. Aquesta novel·la va
guanyar a l'any següent dos importants premis: el José Manuel Lara i el del Gremi de
Llibreters de Madrid.
El 23 de març de 2007 es va estrenar la pel·lícula Atlas de geografia humana, basada en
la seva novel·la. Protagonitzada per Cuca Escribano, Montse Germán, María Bouzas i
Rosa Vilas, va ser dirigida per Azucena Rodríguez, amiga de l'escriptora.
La seva novel·la Inés y la alegría (2010), -amb la qual s'inicia la sèrie Episodios de una
guerra interminable-, que va obtenir a Mèxic el Premi Elena Poniatowska, ha estat
qualificada de "portentosa obra narrativa que, muntada en la tradició galdosiana escrita
contra vent i marea, contra la tendència general en el nostre temps, de caminar amb
presses, tant del costat de qui la construeix com de qui la llegeix".[2]
Almudena Grandes és columnista habitual del diari El País i tertuliana dels programes de
la Cadena SER. S'ha significat sempre per les seves posicions polítiques d'esquerra, hav

