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Puntual com cada 
any arriba la nova 
novel·la d’Amélie 
Nothomb. Potser 
no és l’esdeveni-
ment més esperat 
de l’any, tot i que 

sempre li fem un raconet pel que ens 
pugui contar. I aquest any celebra el 
seu vintè aniversari com a escripto-
ra amb una història estructuralment 
molt semblant a la del seu debut, Hi-
giene de l’assassí. Durant tots aquests 
anys, el castell literari que ha anat 
bastint no ha estat fet de grans no-
vel·les ni d’obres mestres, senzilla-
ment perquè sempre s’ha situat en 
un espai literari on aquests concep-
tes no tenen valor ni sentit. El que 
ens ha proposat durant tots aquests 
anys ha estat, sobretot, un personat-
ge, ella mateixa, assumint diverses 
disfresses i personalitats, per seduir-
nos amb l’encanteri de la seva veu. 
Era qüestió de temps que fes la ver-
sió pròpia d’un conte infantil, de la 
mateixa manera que tota la seva obra 
és una posada al dia de les Mil i una 
nits, on aquestes nits arriben cada 
any, i, si és cert que Nothomb escriu 

Amélie Nothomb celebra  
la seva vintena novel·la

tres novel·les a l’any, la seguirem lle-
gint molt després de la seva mort, 
com un Cid literari. 

Igual que al seu hilarant debut, a 
Barbablava ens trobem de nou amb 
una dona singular també que s’en-
fronta a un personatge singular en 
un duel en què, com sempre, s’hi 
aposta la vida, i, com sempre, gua-
nya. Bé, ja ens ho podem imaginar. 
En un París on els lloguers són a un 
preu que posa en ridícul els de Bar-
celona, Saturnine llegeix un anunci 
irresistible: una habitació de 40 m2 
al setè arrondissement amb bany i ac-
cés a una cuina totalment equipada, 
tot per 500 euros al mes. Per aconse-
guir-la, Saturnine haurà de passar 
una garbellada, però ja sabem que 
ella és “la dona”. L’amo de la casa és 
un subjecte tan peculiar com Prétex-
tat Tach, el Nobel que coneixíem a 
Higiene de l’assassí, apassionat del 
greix d’ànec menjat amb cullera. El 
nom és igual d’inversemblant: Ele-
mirio Nibal y Mílcar, de ressonàn-
cies cartagineses, però, quina sor-
presa, es tracta d’un noble espanyol, 
i més concretament un català que ha 
decidit ser espanyol i que braveja del 

L’irlandès C.S. Lewis és 
conegut arreu del món 
pels set llibres de Les 

cròniques de Nàrnia, que han 
venut més de 100 milions 
d’exemplars des que van ser 
publicats durant la dècada 
dels 50. Les aventures dels 
quatre nens protagonistes, 
l’Ann, el Martin, la Rose i el 
Peter, han arribat fins als 
nostres dies en molt bona for-
ma gràcies a les últimes ver-
sions cinematogràfiques de 
la saga, de les quals s’han es-
trenat les tres primeres 
parts, de moment. 

No deixa de ser curiós que 
una sèrie de llibres que ha ali-
mentat el sector editorial al 
llarg de tants anys nasqués a 
partir de dues revelacions: 
una sèrie de somnis recur-
rents en què apareixia un lleó 
i un quadre en què un faune 
carregava paquets i un parai-
gua en un bosc nevat. El doble 
estímul va permetre que 
Lewis concebés l’heptalogia, 
que va arrencar el 1949 amb 
El lleó, la bruixa i l’armari.  

El nebot del mag (1954) és la 
preqüela del món narnià. Si-
tuada al Londres de principis 
del segle XX, explica la histò-
ria d’amistat entre la petita 
Polly i el Digory, que creuaran 
les fronteres del món real per 
situar-se en un entorn màgic, 
Charn, on la bruixa Jadis els 
intenta convertir en esclaus. 
Llavors apareix per primera 
vegada el lleó Aslan, que grà-
cies a la cançó que cantava tei-
xia el fil d’una nova dimensió, 
la màgica Nàrnia. ✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Allà on les 
bèsties parlen

seu reaccionarisme, que va culminar 
en el seu avantpassat que va titllar 
Franco d’esquerranós. Reivindica el 
seu espanyolisme afirmant que “Je-
sús era espanyol”, un Quixot millo-
rat que “va inventar Espanya”. 
Amant de l’or, del luxe, misantrop 
(no ha sortit de casa des de la mort 
dels seus pares), ha decidit que la mi-
llor manera de lligar és llogar una ha-
bitació, cosa que ja li ha portat abans 
vuit dones que, reconeix al principi 
amb certa ambigüitat, han mort. El 
que li proposa a Saturnine, a part de 
l’habitació pròpiament dita, és una 
immersió absoluta en la voluptuosi-
tat dels llençols de seda, dels millors 
xampanys, de sopars exquisits, en 
què es dóna preferència a l’ou, l’ali-
ment i la forma perfectes. Des d’un 
primer moment, s’estableix un dià-
leg que és alhora seducció i esgrima, 
tot i que mai estigui gaire clar quin és 
el premi, ni què posarà fi al combat. 
Els diàlegs són sempre enginyosos, 
ja parli de Llull, de Job, dels colors, la 
fotografia, i (on toca més os) de com 
ens enganyen avui en dia fent-nos 
creure que el mal no existeix, en una 
nova fase de la banalització del mal 
en què els pèrfids viuen en una fes-
ta permanent per despertar la nos-
tra enveja. Fins que, de sobte, ens 
adonem que no anem enlloc, una im-
pressió que queda confirmada amb 
un final que no aconsegueix donar 
sentit al conjunt i ens deixa amb una 
certa decepció. 

Em confesso fan de Nothomb des 
que vaig llegir el seu debut, abans 
que es traduís. Amb el temps, m’ha 
acabat fascinant més el personatge 
que, moltes vegades, els seus llibres, 
que de tant en tant volen sobre el 
buit. El mite de Barbablava crec que 
parla d’aquesta pulsió tan femenina 
de voler ser única, singular, que t’es-
timin no per ser una dona, sinó per 
la teva encarnació personal, quel-
com que xoca frontalment amb la 
tendència a la uniformització càrnia, 
l’essència del pensament masculí. 
Així ho va veure Lubitsch a la seva 
versió cinematogràfica i Angela Car-
ter al relat que li va dedicar, i així ens 
ho fa veure Nothomb no al seu mi-
llor llibre, però la traducció de Fer-
ran Ràfols Gesa és esplèndida, i la co-
berta, ara que Anagrama torna a edi-
tar en català, preciosa.✒
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Amb cada nou lliurament de la 
trilogia El club dels incompresos, 

Blue Jeans –pseudònim de Francis-
co de Paula Fernández– ha anat gua-
nyant més i més lectors. Fins i tot va 
guanyar el premi Cervantes infan-
til l’any passat. Protagonitzada per 
la Valèria, el Bruno, la Maria, l’Es-
ter i l’Alba, Puc somiar-te? encadena 
amors impossibles, passions esbo-
jarrades, dubtes inconfessables i 
una bona dosi del sentit de l’humor 
tendre del novel·lista.

Puc somiar-te? 
BLUE JEANS 
Columna / Planeta

ARAL’APARADOR
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A Melancolia i saviesa, Jordi Llo-
vet “volia entrendre de quina 

manera l’ideal de la vita activa [...] 
entrava en una contradicció, de sín-
tesi difícil, amb l’ideal de la vita con-
templativa, la que escau als homes 
d’església, els savis, els erudits i els 
professors”. El seu punt de partida 
és l’anàlisi del gravat Melancolia I, 
d’Albrecht Dürer, i del quadre Pai-
satge amb Sant Jeroni, de Joachim 
Patinir. El recorregut intel·lectual 
que planteja és apassionant.

Melancolia i 
saviesa 
JORDI LLOVET 
Arcàdia
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“Allarga la mà / i agafa la rosa. / 
Potser et punxarà... / no serà 

gran cosa! / Ahir, al matí, / no era des-
closa; / si esperes demà, / el destí dis-
posa / que es desfullarà. / Si la mà no 
gosa, / mai més no l’haurà!” Així fa el 
poema Ara! de Joana Raspall, escrit 
l’any 1982. Aquest és un dels textos 
inclosos a Batec de paraules, poesia 
lírica completa, integrada pels cinc 
llibres publicats en vida de l’autora i 
185 poemes inèdits. Un volum fresc, 
tendre, indispensable.

Batec de 
paraules 
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