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Avui en dia són 
pocs els autors 
que gosen en-
frontar-se als 
“grans temes” 
amb una lucidesa 
sòlida, sense cau-

re en el sermó paternalista ni en el 
populisme groller, amb claredat 
d’idees: i tot això fent literatura de 
primera, procurant trobar un em-
bolcall estètic que transformi el que 
ens relaten en “art” (o que almenys 
aspirin a fer-ho). Vet aquí que Angle 
en català i Anagrama en castellà han 
fet una autèntica troballa, Jenny 
Erpenbeck, nascuda al Berlín Est el 
1967 i que ve del món de la direcció 
escènica. Llegim a les solapes que ha 
escrit relats, teatre i novel·la, que ha 
estat traduïda a més de vint llengües 
i que ha rebut nombrosos premis. 
La que aquí comentem, per exem-
ple, ha obtingut el premi Strega Eu-

De la tragèdia  
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PERFIL ropeu i va ser finalista al premi al 
Millor Llibre Alemany. 

El primer encert de l’autora és la 
perspectiva des de la qual ens expli-
ca la història: Richard, un professor 
de literatura, que s’acaba de jubilar. 
Un home no excessivament brillant 
però tampoc mediocre: vidu i amb 
una examant amb qui va trencar 
quan va descobrir que ella l’enga-
nyava. El cap li continua treballant 
com abans, però tampoc hi ha cap 
tema d’investigació que reclami 
gaire l’atenció. Quan el jubilen 
comprèn que tothom es fa vell qual-
que dia, i que moltes de les coses 
que té a casa i s’estima, i que enca-
ra funcionen perfectament, coses 
amb les quals ara té un vincle invi-
sible, aniran a parar un dia a les es-
combraries. Després d’aquesta fan-
tàstica introducció al personatge 
(unes deu planes) arriba el conflic-
te: un dijous d’agost es troba amb 
uns homes reunits a l’Ajuntament 
de Berlín per fer vaga de fam. Al cap 
de tres dies decideixen no beure. 
“El seu color de pell és negre”, diu 
l’autora. Parlen anglès, francès, ita-
lià i altres llengües que ningú entén. 
Naturalment, són refugiats que vo-
len que els acullin. La gent en des-
confia: “Hem de comprovar si esteu 
realment en situació de necessitat”. 
Però els homes callen, i el seu silen-
ci és “del tot independent del brogit 
que hi ha sempre a la gran plaça”. 
A partir d’aquí, l’interès una mica 
inconcret de Richard és alternat 
amb els records de la seva vida an-
terior, al Berlín Est, fins a la reuni-
ficació. Un dia, mentre els veu per 
la tele, pensa a deixar de menjar ell 
també, però: “Empresonat en el lu-
xe de poder triar, la seva decisió de 
no menjar seria tan capritxosa com 
la golafreria”. Richard visita un dia 

una escola de Kreuzberg ocupada 
pels immigrants. És un problema. 
Parla amb ells. Són de molts països; 
alguns no tenen gaire clar d’on. Al 
principi, Richard els diu que està 
fent un projecte; després simple-
ment parla amb ells. Té qualque 
pensament estúpid, com: “O sigui 
que a tots els refugiats no els va tan 
malament, si aquest home està tan 
gras”. Des de tots els tòpics sobre 
els refugiats, Richard intenta defu-
gir-los. Més endavant coneix la “ge-
ometria burocràtica” per la qual 
han d’anar passant per entrar (o 
no) a la legalitat.  

L’eficàcia de la novel·la d’Erpen-
beck gira al voltant del to, que a poc 
a poc avança des de l’observació cap 
a la simpatia sense caure en la be-
neitura progre ni en el discurs ofici-
al de “necessitem refugiats” (men-
tre tots pensem “¿com a mà d’obra 
barata?”), sinó en la mateixa lògica 
que tots han vingut gairebé “expul-
sats” pels seus països, per la lògica 
interna de la política internacional 
(o per les guerres occidentals exter-
nalitzades). Tots tenen la seva his-
tòria, i en sentim moltes, i no totes 
edificants. Richard pensa en les 
fronteres, i en el fet que “es perce-
ben clarament les intencions dels 
dos països fronterers segons l’ori-
entació del filferro espinós”. Des-
prés ens parla de les absurdes con-
dicions que han de complir per po-
der tenir una feina a Alemanya. No 
cal dir, de tota manera, que Les for-
mes del verb anar és filla d’una men-
talitat progressista, això sí, intel·li-
gent i realista. Jenny Erpenbeck in-
trodueix un ganivet esmolat en la 
realitat i la xapa per ensenyar-nos 
allò que els que la fabriquen no vo-
len que veiem. I ens regala una ex-
traordinària peça literària.!
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Què és ser nor-
mal? Fins on pot 
arribar l’amor 
d’una mare per 
una filla? Què 
fem, com a socie-
tat, per facilitar la 

vida a persones especials com la 
Carme Morera, que ha passat més 
de mitja vida entre hospitals i met-
ges? Totes aquestes preguntes et 
venen al cap mentre llegeixes A mi 
què em passa? (editorial Vincle), 
una petita joia que traspua humani-
tat a cada ratlla i que aconsegueix el 
miracle de ser llegit amb un nus a 
la gola i amb un mig somriure a la 
boca. Les responsables d’aquest 
prodigi que ja s’ha convertit en tot 
un fenomen a les escoles valencia-
nes són mare i filla, Tona Català i 

Un tractat sobre la normalitat i l’amor
Carme Morera. El llibre està escrit 
en primera persona per la Carme, 
que ens explica des del principi el 
seu cas: “Sóc Carme. Vaig nàixer a la 
ciutat de València el 9 del 9 del 99 
amb 9 dits als peus. Des del primer 
moment mon pare i ma mare van in-
tuir que jo seria diferent”. 

Tona Català ha fet l’exerci-
ci de posar-se en el cap de 
la Carme i fer-la parlar 
amb una veu autèntica 
i sincera, fins al punt 
que el lector és capaç, 
al seu torn, de posar-
se en la seua pell, i 
veure el món a través 
dels seus ulls. Els ulls 
d’algú que intenta en-
tendre el que li passa 
mentre al seu voltant no tro-

plantessin un ronyó de sa mare. Les 
frases curtes i directes aconseguei-
xen l’efecte buscat: “Era molt avor-
rit i em punxaven molt” o “Em vo-
lien molt totes les infermeres, però 
jo volia marxar a casa i gitar-me al 
meu llit”. 

En definitiva, es tracta d’un llibre 
amb format de literatura infantil, 
però que en realitat funciona com 
un tractat sobre la normalitat i 
l’amor, un exercici d’introspecció i 
sinceritat que retrata, amb la distàn-
cia que permet la veu picardiosa de 
la Carme, les peripècies d’una famí-
lia on conviuen gèneres humans 
molt diversos (fins i tot un polític!) 
que intenten superar tots els obsta-
cles que es troben. Perquè, com diu, 
la Carme: “¿Veritat que hi ha mol-
ta gent que no és normal?”!
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ba respostes satisfactòries. “El meu 
pare li va dir una volta al meu germà 
Quim que jo era com una xiqueta 
que se’n vol anar de viatge amb els 
seus companys a Madrid però ells 
«viatjaven en AVE i jo en un regio-
nal». I el meu germà, que és el més 
llest de tots, no va entendre res”. 

La Carme explica el seu 
calvari mèdic sense 

edulcorar-ho, sense 
amagar, per exem-

ple, el terror que li 
fan les agulles i les 
entrades al quirò-
fan de la Fe de Va-
lència. Especial-

ment emotiu és el ca-
pítol on explica els 

tres mesos que va estar 
en aïllament perquè li tras-ACN


