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Angelika Schrobsdorff reconstrueix la vida real i inconformista
de la seva mare, l’Else, una dona nascuda en una família de la
burgesia jueva de Berlín que viurà de ple els «bojos anys vint»
i que tindrà tres fills de tres pares diferents, fidel a les dues
promeses que es va fer de jove: viure la vida amb la màxima
intensitat i tenir un fill amb cada home que estimés.
Amb passió però sense compassió, amb empatia i admiració,
però alhora amb una mirada crítica, Angelika Schrobsdorff ho
explica amb dues veus diferents: la de la dona adulta, que
coneix fins al fons l’ànima humana i, per tant, no jutja, i la de la
nena i l’adolescent que reviuen els records d’aquella mare tan
poderosa.
Tu no ets una mare com les altres és una potent història
real d’una mare fascinant i forta però al mateix temps plena de
debilitats i contradiccions.
500.000 exemplars venuts a Alemanya.
Premi dels Llibreters de Madrid al millor llibre de l’any.

Angelika Schrobsdorff va néixer el 24 de desembre
del 1927 a Friburg de Brisgòvia. El 1939 va marxar de
Berlín i va emigrar a Sofia amb la seva mare i la seva
germana. La seva àvia va morir al camp de concentració
de Theresienstadt. El 1947 va tornar de Bulgària a
Alemanya. Posteriorment, va viure a París i Munic, i el
1983 va decidir emigrar a Israel. El 2006 va tornar a
Berlín, on va morir el juliol del 2016.
El gran èxit d’Angelika Schrobsdorff és el
supervendes Tu no ets una mare com les altres, que
ha arribat a les pantalles amb Katja Riemann en el
paper protagonista. Entre els seus títols destaquen les
novel·les Die Herren, que va produir un gran escàndol,
Jericho. Eine Liebesgeschichte, Jerusalem war immer
eine schwere Adresse i Grandhotel Bulgaria. Heimkehr
in die Vergangenheit i el recull de contes Von der
Erinnerung geweckt. La seva obra s’ha traduït a
diversos idiomes.
El 2007 va rebre la distinció de Dona de l’Any
de l’Associació de Ciutadanes Alemanyes: «Honorem
la senyora Angelika Schrobsdorff per la seva obra
literària, que plasma amb franquesa l’esperit de
diverses èpoques que formen part de la nostra
història recent, i sobretot pel seu llibre Tu no ets una
mare com les altres, un testimoni documental de la
història contemporània i una descripció profundament
commovedora de la història de la seva família i de la
seva vida personal.»

Traducció
d’Albert Vitó i Godina
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«La meva mare era tan complicada com un trencaclosques
de mil peces, i jo en vaig haver de reunir tots els fragments
i fer-los encaixar.»
Angelika Schrobsdorff
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