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“Escric històries
molt salvatges”
Nascut a Bremen, va agafar múscul
literari com a guionista televisiu,
una herència que es nota en les se-
ves històries: ritme àgil i dosi jus-
ta d’humor per retratar fins a quin
punt poden ser complicades les re-
lacions socials a la societat del se-
gle XXI. Ara ha optat per centrar en
una família ben peculiar aquest
xoc de sentiments.
Em vaig fixar en la meva pròpia fa-
mília [riu] per explicar els proble-
mes que recull el llibre, que són en
definitiva els mateixos dels meus
amics, de qualsevol família. I vaig
fer que aquests personatges es con-
vertissin en monstres.

A Una família feliç (Empúries /
Seix Barral) de sobte ens trobem
convivint amb una bona galeria de
monstres. Com s’ho fa perquè els
lectors ho puguin arribar a assumir
amb naturalitat?
El més important per aconseguir-
ho és que els sentiments i les emoci-

ons siguin reals. El truc és que jo in-
tento en unes trenta o quaranta pà-
gines explicar un món normal abans
que la família Von Kieren esdevin-
guin monstres.

I després gairebé sembla més real
la vida fantàstica que la trista exis-
tència que tenien abans.
Jo escric històries molt salvatges,
turbulentes, boges. I com més boja
és, més cal procurar que les emoci-
ons siguin profundes, reals, per evi-
tar que el lector pensi que allò que
estàs explicant no té relació amb ell.
Cal captar-lo, que tingui la sensació
que passa de veritat. Procuro portar
en tot el recorregut el lector agafat
de la mà.

¿Parlar de sentiments és la clau
perquè les seves històries, des de
Maleït karma, siguin un bestseller
arreu on es publiquen?
De Finlàndia als Estats Units, pas-
sant per Espanya, els problemes i

Les seves històries, plenes d’humor, sobre les crisis que sacsegen la societat occidental
ja són garantia d’èxit al nostre país. Després de títols com ‘Maleït karma’ i ‘Jesús
m’estima’, l’autor alemany s’atreveix ara amb ‘Una família feliç’... terrorífica
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els sentiments quan tens fills ado-
lescents, o quan fa vint anys que ets
casat, són els mateixos. És evident
que aquí i a Alemanya l’economia és
diferent, però al capdavall quan tens
problemes a la feina les emocions
que vius són iguals als dos llocs.

I l’humor?
També, perquè jo baso el meu hu-
mor en aquestes emocions, que crec
que són pràcticament universals.

¿Fer somriure el lector és una bo-
na garantia d’èxit per a la literatu-
ra en aquests temps de crisi?
En moments com els actuals tot-
hom és molt conscient que les coses
no estan bé i per això la gent neces-
sita històries amb humor, que de-
mostrin el potencial per fer un món
millor. En temps de crisi aquest ti-
pus d’històries, a part de divertir i
entretenir, també poden ser un con-
sol. I no parlo de la meva novel·la,
que tracta sobre com es pot fer una

família millor. Si fas un drama amb
una situació familiar tremenda,
amb divorcis pel mig, fills addictes a
les drogues... no ajudes a canviar
l’enfocament de les coses.

Com ha evolucionat la seva litera-
tura després de l’èxit de vendes i de
ser publicat en més de 30 països?
Quan vaig començar em refugiava
en els acudits, que era el terreny en
què jo em sentia segur. A la meva
primera novel·la l’editor em va eli-
minar milions de bromes. Ara ja sé
que sóc divertit i no em fa por es-
criure tres pàgines parlant només
de sentiments i sense fer cap con-
cessió humorística.

Més enllà d’aquesta seguretat en
vostè mateix, ¿tants exemplars ve-
nuts no el condicionen molt a se-
guir un estil determinat?
No ho veig com un risc. Al contrari,
l’èxit et dóna més llibertat, ets més
lliure per provar coses. Si jo ara li dic
al meu editor que vull escriure 300
pàgines que parlin d’una taula, pro-
bablement em dirà: “Bé, llegim-ho
i a veure si ho publiquem”. Jo he fet
cinc novel·les d’humor i ara n’estic
escrivint una que és realista, histò-
rica. El lector pot triar, i si aquesta
nova no li agrada pot tornar a les al-
tres. El cas més clar és el de J.K.
Rowling. Ara ha fet una novel·la ne-
gra i encara que no convenci els seus
seguidors, si treu un altre Harry
Potter tothom s’hi abocarà de nou.

¿No es fixa, doncs, en què volen els
seus lectors a l’hora d’escriure?
No penso si una determinada cosa
no agradarà, si ofendrà... Si treballes
amb aquest esquema t’acabes
col·locant un censor a la ment i ales-
hores sí que ets menys lliure. Escric
el que m’agrada a mi. No sóc cínic,
a diferència del que sovint passa a la
tele i al cine, i evito pensar: “A mi ai-
xò no m’interessa però a l’audiència
li encantarà”. Estic pendent només
que la història no avorreixi i que hi
hagi prou humor per a tots, però no
necessàriament que cada broma ha-
gi de fer gràcia a tothom.

A Una família feliç els personatges
femenins (la mare, la filla adoles-
cent) tornen a tenir un pes molt no-
table. Per què?
Si a un home o a una dona li tren-
quen el cor, la tristesa que sentirà és
la mateixa, però una dona en parla
més. És més fàcil per a mi.

De totes maneres, no és fàcil per a
un personatge resistir les adversi-
tats que han de viure els membres
d’aquesta estranya família...
M’agrada tenir personatges forts,
no pas des d’un punt de vista extern,
sinó que arribats a un punt extrem,
siguin capaços de tenir aquesta for-
talesa per seguir endavant.✒
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“COM
MÉS BOJA
ÉS LA
HISTÒRIA,
MÉS
REALS
HAN DE
SER LES
EMOCIONS
PER
CAPTAR EL
LECTOR”


