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«Magda és la representació d’una relació mare-filla destructiva que comprèn tres generacions. El 

meu objectiu no ha estat crear un relat històricament exacte, sinó capturar la psicologia dels tres 

personatges. He emprat realitat i ficció tal com la necessitat m’ho dictava.» Meike Ziervogel 

Sinopsis 

A principis del segle XX neix la Magda. És la filla il·legítima d’una minyona que ha de fer-se càrrec 

d’una filla que no vol i que envia a una escola-convent molt dura, on la nena desenvolupa una forta 

personalitat.  

Després de la pobresa que experimenta en la seva joventut, no és estrany que la Magda busqui el 

poder i l’ascens social. La noia creix fins a convertir-se en una dona ambiciosa, desesperada per 

aconseguir amor i reconeixement. Quan es troba amb Joseph Goebbels, sembla que ell satisfarà totes 

les seves necessitats.  

Cap al final de la Segona Guerra Mundial, la Magda està físicament i emocionalment malalta, portarà 

els seus sis fills al búnquer del Führer i allà coneixerem de prop els pensaments de l’Helga, la seva 

filla gran, que experimentarà un presagi aclaparador. 

En aquest atrevit retrat sobre Magda Goebbels  l’esposa de Joseph Goebbels, Ministre de 

Propaganda de Hitler,  Meike Ziervogel ens revela en un conte històric la relació entre una mare 

abusiva i la seva filla, i ens porta fins a una conclusió aterridora ambientada en els darrers dies de 

l’Alemanya nazi. 
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«Magda és un relat sobre la vida i la psicologia d’una dona atroç amb un paper central a la Segona 

Guerra Mundial. Hem volgut publicar-lo pel coratge de Meike Ziervogel d’aportar una mica més de 

llum sobre la barbàrie.» Les Hores 

Meike Ziervogel (Alemanya, 1967) és escriptora, viu a 

Londres i el 2008 va fundar l’editorial Peirene Press.  

És autora de tres novel·les on explora les dinàmiques 

familiars, la percepció sobre la realitat i les trames 

argumentals. La seva primera novel·la, Magda, que 

ara publiquem, va ser finalista del Guardian’s Not the 

Booker Prize, i del Llibre de l’any 2013 de l’Irish Times, 

de l’Observer i dels lectors del Guardian. El llibre ha 

esta traduït al polonès, l’alemany i l’italià. 

«Els fills sense amor dirigeixen la seva agressivitat 

cap al món exterior. Les filles sense amor destrueixen 

als seus éssers estimats, i després a elles mateixes.» 

 

LA PREMSA HA DIT: 

«Aquest va ser, de llarg, el llibre més intens, impressionant i inesperat de la llista. 

És el que va provocar la reacció emocional i intel·lectual més forta i simplement em 

va semblar que era el millor escrit.» The Guardian, premi Not-The-Booker. 

«Reptador, intel·ligent i fascinant, una visió de com generacions d’alemanys estan 

tenint el valor d'abordar l'horror del segle passat». Independent 

«Ziervogel és la valenta dona que va fundar Peirene Press fa cinc anys ... La seva 

pròpia novel·la de debut mostra un nervi similar ... Aquesta és una novel·la 

ambiciosa i inquietant» . The Sunday Times 

«Escrit en prosa senzilla i simple, la representació de Ziervogel d'una possible vida 

després de la vida de Magda i els seus fills ... és particularment poderosa. »" 

Independent on Sunday. 

«Magda és un triomf de la psicologia complexa, creuada i feminista, una 
combinació de fets i ficció ... Un debut atrevit i intel·ligent.»  

Lancashire Evening Post 
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Per a més informació o per a  una possible entrevista amb l’autora, no dubtis 

a posar-te en contacte amb mi. Una abraçada, 

Bibiana Ripol    bibiana@ripol.es   607 71 24 09 


