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Sobre l’autora…
Jenny Erpenbeck (Berlín Este, 1967) estudió encuadernación y después dirección de
teatro musical y ha trabajado en la producción y dirección escénica de numerosas
obras operísticas. En 1990 inició una carrera paralela como autora: ha escrito teatro,
relatos y novelas como Historias de la niña vieja, Lapureza de las palabras, Una casa en
Brandenburgo o El fi n de los días. Sus obras han sido traducidas a más de quince
idiomas, y a lo largo de su carrera ha ganado, entre otros premios, el GEDOK, el Solo
thurner, el Heimito von Doderer, el Hertha-Koenig, el Hans Fallada, el Thomas Mann o
el Strega European Prize. En 2017 Alemania le concedió la Cruz del Mérito de la
Nación.
Més informació sobre l’autora a la web de Goethe Institute
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Sobre el llibre…
Aquesta novel·la ens explica la història d’una realitat actual a què sovint es gira
l’esquena per la dificultat de la situació: la crisi dels refugiats a Europa. És una lectura
necessària que ofereix una nova mirada sobre el problema i fuig del sentimentalisme i
els clixés. Amb un estil elegant i inimitable i una escriptura sofisticada però directa ens
endinsa en la tolerància, la comprensió i el respecte envers aquell que és diferent.
Richard, un professor universitari jubilat amb una vida rutinària i temps lliure, durant
una de les seves passejades es troba amb un campament de refugiats africans a
Oranienplatz del barri Kreuzberg a Berlin. Comença a interessar-se per les seves
situacions personals, a fer-los preguntes i a apropar-se a les seves vides, i a alguns els
arriba a conèixer molt personalment. És aquí quan coneix les seves trajectòries, les
seves vides passades, les seves fugides... i tots els obstacles a què s’hauran d’enfrontar
en un sistema que no sap com gestionar la seva acollida.
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Articles sobre el llibre
Escriure-ho, traduir-ho, llegir-ho (i a la inversa) – Llampecs del Camp (15/09/2018)
De la tragèdia dels refugiats – ARA Llegim (06/10/2018)
Crisi de valors global i individual – Llegir en cas d’incendi (11/10/2018)
L’esperança és barata – Núvol (18/06/2019)
Jenny Erpenbeck: «Les prohibicions no frenaran l'èxode de refugiats» – El Periódico

(18/06/2019)
Jenny Erpenbenk: ‘Deixar que les persones s’ofeguin a la Mediterrània no és gaire lluny
d’Auschwitz’ – Vilaweb (05/09/2019)

Altres històries relacionades…

Tràiler de “Astral” (2016)

Tràiler de “Fuego en el mar” (2016)

30 minuts “Sabem acollir?” (2019)

