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Ramon Ramon 
(Catarroja, 1970) 
es va donar a co-
nèixer com a die-
tarista amb el vo-
lum Dins el camp 
d’herba (Perifè-

ric, 2014). Molts vam saludar aque-
lla incursió prosística com l’estrena 
d’una veu interessant, amb coses a 
contar. El volum incloïa anotacions 
datades entre els anys 2009 i 2012. 
Llum a l’atzucac, ara, renova l’exci-
tació monològica de Ramon, aques-
ta vegada en el lapse 2012-2016.  

Venint del camp de la poesia, era 
inevitable que la prosa de Ramon 
tinguera el treball de cisell d’algú 
avesat a resoldre els conceptes 
fent-los passar per un cert alambí 

L’únic i veritable motiu
estilístic. En general, i en aquest 
terreny, el nou dietari s’afegeix al 
formalisme de l’anterior, potser 
una mica més enfebrit –cosa que, 
d’altra banda, es fa un poc inevita-
ble–. En matèria de contingut, tot 
segueix un poc la mateixa ruta. 
L’autor es deleix contant-nos les se-
ues excursions europees, en línia 
amb l’acusada anglofília de què fe-
ia gala a Dins el camp d’herba. Pas-
sar el Cap d’Any a Londres, el Di-
vendres Sant a Sant Mateu i l’estiu 
a Itàlia: un pla de vida envejable que 
es reflecteix en notes precises, sem-
pre suggestives. El que el motiva 
més –i no deixa de remarcar-ho– és 
la fidelitat al seu paisatge (l’Albufe-
ra des del costat de Catarroja) i a la 
seua gent, mentre la ciutat de Va-

a lector m’estiga fent vell, i ja cos-
te més de satisfer-me... Quant a la 
resta, el volum acull la variada fau-
na d’aquesta mena de literatura: 
notes sobre Kant, Marx o Piketty 
(amb qui no pot és amb Hegel, con-
fessa), divagacions sobre el cànon 
literari, una crítica del valencianis-
me polític actual... 

Mentre tot va esdevenint-se, l’es-
criptor ha tingut una filla. Això pre-
cipita el seu quefer: en endavant, és 
com si escriguera per a ella, com si la 
instituïra en marmessora de tot el 
seu devessall llibresc. La paternitat, 
així, arriba a un cim inadvertit: con-
vertir-se en el suprem incentiu lite-
rari. D’altres tenen uns altres mo-
tius. Un pare sap que ja només n’hi 
ha i n’hi haurà un.!
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lència, per contrast, se li ofereix 
com un espai d’“excessos alcohòlics 
i excursions prostibulàries”. Impa-
gable, en aquest sentit, l’anècdota 
de la bagassa que llegia Joan Fuster 
i Vicent Andrés Estellés i a qui Ra-
mon descobreix en una expedició 
genital fructíferament insospitada. 

La paternitat, incentiu literari 
Personalment, em va agradar més 
el lliurament anterior, Dins el 
camp d’herba. En aquest segon di-
ari no m’acaba de fer el pes la seua 
particular interpretació de la lliçó 
planiana dels adjectius. “El tanca-
ment bocairentí –escriu el de Ca-
tarroja– no és de covardia lepòrida, 
sinó de prudència cànida” [sic]. 
També podria ser, ben bé, que com 

Si hi ha un tema 
que recorre l’obra 
d’Amélie Not-
homb des de la 
seva primera no-
vel·la és el de 
l’anomalia. Des 

d’aquella Higiene de l’assassí (1992) 
on el protagonista, el famós Prétex-
tat Tach, l’autor més ocult i repug-
nant de França, busca qualcú que li 
faci confessar el seu gran secret, co-
sa que ineludiblement el conduirà a 
la mort, aquesta autora belga nascu-
da al Japó el 1967 ha anat encade-
nant una sèrie de personatges insò-
lits, deformes, moltes vegades des-
agradables, que suposen tota una 
declaració de principis del que és la 
seva ètica i la seva estètica. 

Probablement l’autor més prolí-
fic, concís i minimalista que hi ara 
en llengua francesa –no deu tenir 
més d’un o dos llibres que superin 

Les anomalies  
d’Amélie Nothomb

les 200 planes, i n’hi ha bastants 
que passen poc de les cent–, té un 
estil diàfan, on no hi trobem fondà-
ries ni recargolaments psicològics, 
probablement perquè el que expli-
ca sempre són contes de fades am-
bientats en un present intemporal, 
on els personatges són arquetips de 
contes anteriors o de la seva mito-
logia privada, on ella és sempre la 
protagonista. Perquè el seu perso-
natge, el personatge Amélie Not-
homb, des d’aquella nina que sem-
bla no haver trencat mai un plat que 
apareix als primers llibres fins al 
seu look actual entre punk i sofis-
ticat que tant li agrada explotar i ex-
hibir a les portades, és l’anomalia, 
una anomalia humana i alhora es-
tètica en el panorama de les lletres 
franceses, que tenen la tendència a 
l’excés i a la vèrbola entotsolada. 
Nothomb sempre ha exercit un 
control estricte sobre el seu mate-
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rial: mai se li escapa de les mans 
perquè té molt clar el que vol expli-
car, i perquè la identificació amb les 
seves criatures és sempre absoluta. 

Un nadó repugnant 
A En Riquet del Plomall presenta no 
un, sinó dos personatges anòmals 
que cal afegir a la seva galeria de 
monstres –perquè l’anomalia i la 
monstruositat són sempre germa-
nes–: un és en Déodat, que rebrà el 
nom del personatge del conte de 
Charles Perrault per la seva absolu-
ta lletjor. Un nadó tan lleig –“re-
pugnant”, diu ella– que deixa esfe-
reïts els pares, tot i que de seguida 
descobriran que és “un tros de pa” 
(com el personatge de Perrault) i, 
sobretot, molt intel·ligent: no la in-
tel·ligència clàssica, sinó la 
d’aquells que posseeixen “sentit de 
l’altre”: “Qui en gaudeix sap que ca-
da persona és un idioma concret i 
que l’aprenentatge és possible, 
sempre que es pari l’orella amb una 
meticulositat estricta tant del cor 
com dels sentits [...] Els intel·li-
gents que no desenvolupen aques-
ta capacitat d’acostament als altres 
es convertiran en idiotes en el sen-
tit etimològic del terme: éssers cen-
trats en si mateixos. La nostra èpo-
ca n’és plena a vessar, d’aquests idi-
otes intel·ligents, i tractant-los és 
inevitable enyorar els bons imbè-
cils dels temps passats”. Això, natu-
ralment, és una altra declaració de 
principis. La Trémière, la segona 
protagonista, com ens podem ima-
ginar és tot el contrari: una noia 
d’una bellesa exagerada, sobrena-
tural, cosa que provoca una altra 
declaració de principis: “La belle-
sa extrema no provoca mai indife-
rència: la gent la detesta d’una ma-
nera molt conscient”. 

Amélie Nothomb segueix aques-
tes dues vides que, com podem su-
posar, en algun moment han de por-
tar a un final comú. Però abans han 
de conèixer els mals del món: l’en-
veja, la rancúnia, l’absurd, els ritu-
als del que en diem civilització i els 
mecanismes per formar-ne part i 
per eludir-la. En Riquet del plomall 
en té prou amb la intel·ligència i 
l’humor per aguantar-se i fer-se lle-
gidora, tot i que en qualque moment 
no puguem evitar preguntar-nos 
fins quan podrà explotar amb èxit 
aquesta fórmula.!

Tenint en comp-
te l’èxit que ha 
tingut la sèrie de 
Netflix, era qües-
tió de temps que 
el còmic en el 
qual es basa The 

end of the fucking world es traduís al 
castellà. Publicat per Sapristi, l’obra 
de Charles Forsman explica la fugi-
da de casa de dos adolescents nord-
americans (principal diferència 
amb el xou televisiu, que passa a An-
glaterra) en una road movie de joves 
nerds, marginats i inadaptats amb 
aroma indie i una lúcida mirada a la 
generació postmil·lennial. 

Plena d’aventures punk, en què 
s’inclouen assassinats, abusos sexu-
als i corredisses davant la policia, 
aquesta és una història que evoca 
indissimuladament el desencís i 
l’angoixa juvenil que tan bé van des-
criure a la dècada dels 90  –és el que 
va viure l’autor– i en què tot el pro-
tagonisme l’adopten els dos perso-
natges principals: el James, un psi-
còpata amb fòbia social, i l’Alysson, 
que presenta el típic quadre de tee-
nager autodestructiva. L’obra de 
Forsman explica tota la història 
completa que la sèrie ha deixat pen-
jada en la primera temporada (ja se 
n’ha anunciat una segona).  

Amb una bona combinació de rit-
me i tendresa, Forsman ha constru-
ït una ficció que demostra que per 
molt que passin generacions les 
preocupacions i frustracions juve-
nils segueixen sempre vigents.!

L’angoixa 
adolescent 
sempre està 
de moda 
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