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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 

Font: Anagrama Editorial 

 

 

 

 

 

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.  

Font: Biblioteca Virtual 

https://www.goethe.de/ins/es/es/kul/sup/lit/aut/jek.html
https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/yo-voy-tu-vas-el-va/9788433980168/PN_986
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/detall-recomanacio/-/contingut/10934/RECOMANACIO_DETALL/les-formes-del-verb-anar


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) 

 

http://llampecs.delcamp.cat/articles/escriure-ho-traduir-ho-llegir-ho-inversa
https://llegim.ara.cat/ficcio/tragedia-Dels-refugiats_0_2101589874.html
http://www.llegirencasdincendi.cat/2018/10/les-formes-del-verb-anar-jenny-erpenbeck/
https://www.nuvol.com/llibres/lesperanca-es-barata-61235?fbclid=IwAR0OE4gpwH2bGhj0P6QTAhqoYyX5PTeERU2rAlVBCtkL59ZvNjQt3du35F4
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20190617/entrevista-jenny-erpenbeck-premi-llibreter-2019-7509574?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada
https://www.vilaweb.cat/noticies/jenny-erpenbenk-deixar-que-les-persones-sofeguin-a-la-mediterrania-no-es-gaire-lluny-dauschwitz/
https://www.vilaweb.cat/noticies/jenny-erpenbenk-deixar-que-les-persones-sofeguin-a-la-mediterrania-no-es-gaire-lluny-dauschwitz/
https://www.youtube.com/watch?v=23KJtgvb2hg
https://www.youtube.com/watch?v=cq9rDRJ1eAk
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/sabem-acollir/video/5817485/

