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La novel·lista belga Amélie Nothomb ha publicat ‘Antichrista’

L’intrús destructor
N A R R A T I V A

G E M M A C A S A M A J Ó

Amélie Nothomb, Antichrista.
Traducció de Ferran Ràfols i
Nathalie Barbeta. Empúries.

Barcelona, 2005.

L’
itinerari de la
darrera novel·la
d’Amélie Not-
homb no com-
pleix allò que era

fàcil de preveure com el seu
millor destí després de la
qualitat i els aplaudiments de
les obres precedents. Antich-
rista (publicada a França el
2003) parteix, d’entrada, de
tema i trama de suggestiu
tacte tot i que en el seu avenç
no coagula. I aquest és l’únic
retret que podem fer a una
novel·la d’altres virtuts que
tindrà, segurament en el pú-
blic juvenil –pel to de la pro-
sa– el major i millor nombre
de lectors.

L’obra d’Amélie Nothomb
–unitària i dotada d’una veu
pròpia– s’abasteix algunes
vegades globalment i d’altres
en algun vèrtex, de l’experi-
ència autobiogràfica. També
Antichrista, com Estupor i tre-
molors i Metafísica dels tubs és
una novel·la amb declarada
càrrega autobiogràfica. En-
glotida, doncs, pel corrent de
l’autoficció que tants fruits
ha donat a França, aquesta
autora belga d’origen japonès
és un autèntic fenomen edi-
torial al país veí, on la seva

novel·la més aplaudida, Estu-
por i tremolors, va ser guardo-
nada amb el Gran Premi de
l’Acadèmia Francesa l’any
1999 i va superar el milió
d’exemplars venuts. I si en
aquella novel·la rememorava
experiències del passat d’una
jove belga que començava a
treballar a Tòquio en una
gran multinacional, i en Me-
tafísica dels tubs recol·lectava
episodis d’una infantesa vis-
cuda a Osaka protagonitzats
per un bebè superdotat que
optava per vegetar, en Antich-
rista evoca un petit tranche de
vie d’una adolescent de 16
anys, Blanche, que esdevé
víctima d’un assetjament psi-
cològic per part d’una com-
panya de classe, Christa.
Amélie Nothomb admet el
caràcter autobiogràfic de la
història i la seva identificació
amb la pudorosa i introverti-
da Blanche, la víctima d’a-
quest malson, una adolescent
que afirma no haver trobat
mai “el manual d’instrucci-
ons d’ús de la seva vida”.

LA INTROMISSIÓ DEL MAL
L’arribada del mal és un age-
gantat, extens i intens argu-
ment literari que adopta ros-
tres diversos. Entre ells, el
motiu de l’intrús maligne,
molt present en la literatura
d’intriga i també de terror,
que esdevé el revers més ex-
acte del relat messiànic. Pre-
cisament Antichrista recorre a
l’argument de la intromissió
d’un ésser maligne en una

llar aparentment plàcida fins
a aquell moment. L’arribada
de Christa, l’amiga visitant
que esdevé ràpidament botxí,
festeja la catàstrofe davant la
víctima i amaga la força de-
moníaca davant dels pares
d’ella, als quals necessita,
d’entrada, com a aliats. La
novel·la porta el mal a una
dimensió quotidiana: la per-
sonalitat dual psicopatològi-
ca d’una adolescent que
menteix compulsivament i
que alhora que públicament
es mostra bondadosa, oberta i
sociable, amaga una persona-
litat perversa i humiliant que
només mostra amb la seva
víctima, Blanche, nom que
esdevé símbol i que menciona
la puresa i innocència del
personatge. També és simbò-
lic –i encara més connotat–
el nom de Christa i el seu re-
vers, Antichrista, que és com
queda batejat el personatge a
partir de la meitat de l’obra,
tot al·ludint clarament a la
inversió literal del relat mes-
siànic.

Davant d’una temàtica tan
profitosa i avui tan pertinent
com aquesta i davant d’un
prometedor plantejament,
les expectatives que el lector
allotja en l’obra són un raig.
Tanmateix, part del nus i so-
bretot el desenllaç no saben
estar a l’alçada. De fet, si
s’arrenca de soca-rel el final
–injustificat, sens dubte, pel
canvi de to i per la reacció
dels personatges que es mos-
tren massa aviat a rostre des-

cobert en el territori de les
simples– Anticrhista conserva
una part de la suggestiva
narradora tal i com s’havia
posat de manifest a Estupor i
tremolors. Amélie Nothomb,
que segurament sap que no és
senzill escriure senzill, no
abandona en aquesta ocasió
la prosa nua, pelada, descar-
nada ni tampoc l’humor ne-
gre i en traça algunes pinze-
llades pronunciades per la

víctima, la joveneta narrado-
ra que s’autotortura pregun-
tant-se què fa malament i
que posa en funcionament
un soliloqui de base dialògi-
ca. I en aquest sentit podem
afirmar que en la present
breu novel·la tornem a trobar
intacte el mateix cabal de
prosa anorèxica i lacònica
que han convertit l’autora en
cap visible d’un projecte li-
terari singular.
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Caterina Canyelles i
Margalida Cunill, SMS en

català. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

H
avia d’arribar i ja
és aquí. No sé pas si
la nostra serà la
llengua europea
que gaudeixi de la

primera proposta per recon-
duir el caos (aparent) generat
per la bogeria dels SMS. Cate-
rina Canyelles i Margalida
Cunill són dues mallorquines
expertes en llengua catalana
que s’han decidit a sistematit-
zar l’adaptació de l’idioma a
l’ús dels missatges per mòbil.
Fan propostes de tota mena.
N’hi ha que són molt conegu-
des, com ara aprofitar els
noms de les lletres i dels nú-
meros per escurçar paraules (b
= bé; x = per; + = més; 9 = no ho,
etcètera) i fer servir signes
gràfics per comunicar expres-
sions i sentiments, gairebé un
jeroglífic, com per exemple el
somriure :-) i la tristor:-(. Altres
propostes, pròpies de les au-
tores, segueixen la lògica de la
reducció sistemàtica i màxi-
ma, normalment de vocals
(ptns = petons). En general fun-

cionen perquè, més o menys,
s’assenten en la pràctica, la
intuïció i el context (per això,
suposem que ptns és petons i no
pas putons). La veritat és que és
força divertit veure tan siste-
matitzat, tan seriós, allò que
l’ús i la llibertat de cadascú ha
anat imposant dia a dia.

PROPOSTES RAONABLES
El problema bàsic d’aquest
manual i de qualsevol altre de
semblant és que, per més que
faci propostes raonables, per
exemple, agafar tot de parau-
les que s’usen molt i fixar-ne
una forma gairebé inventada,
sempre hi haurà un col·lectiu
o altre a qui no vagi bé. Per
exemple, ens posem d’acord
que cada vegada que surti gs
en el missatge voldrà dir gos,
però immediatament sortirà
qui dirà que, per a ell, gs és gas
i no pas gos perquè usa gas
moltíssim més que gos.

El segon problema que po-
dem detectar-hi és que, per
senzill que sigui, és un codi
adreçat, en una bona part, a

grups humans que, precisa-
ment, el que no volen són més
codis. D’una manera espontà-
nia (i bastant castellanòfona o
castellanògrafa) s’ho han fet
tots solets i no sembla pas que
els vagi malament. Els missat-
ges van sorgir per la necessitat
dels usuaris de comunicar-se
sense parlar per telèfon, ja que
així s’estalviaven implicació
afectiva, però sobretot diners.
No sembla, doncs, que algú
d’economia migrada com
acostuma a ser un dels grups
humans que més detesta els
codis, els adolescents, faci una
inversió tan a mitjà termini
com la de comprar-se un ma-
nual per no guanyar res: les
autores d’ SMS en català fan
propostes molt enginyoses
però no pas més curtes que les
que es pugui empescar, tot
solet, un adolescent.

En el fons, no perdem de
vista que, el que s’està propo-
sant, és senzillament estudiar,
encara que es tracti d’una
matèria que no es dóna a l’es-
cola. S’imaginen un/una ado-

lescent posant-se a estudiar
aquest llibre, encara que sigui
a fi de bé? Costa. Ni tan sols
l’estudiant més rata de Cata-
lunya, davant la perspectiva
que gràcies a aquest llibre,
podria enviar molts més mis-
satges sense augmentar el
pressupost, deixaria de fer
qualsevol de les activitats lú-
diques de costum per tan-
car-se a estudiar un sistema de
llenguatge per als mòbils.

SMS EN EL MÓN ADULT
Sí, ja sabem que molts adults,
moltíssims, utilitzen el siste-
ma de missatges SMS. Molt
més que no és raonable, segu-
rament. És un grup que no
pateix per si supera els 160
caràcters per missatge o pels
diners que li pugui costar. Pe-
rò és el mateix grup que, pre-
cisament, serà més reaci a po-
sar-se a estudiar. Això per no
parlar del fet que les autores
del llibre parteixen d’una ba-
se, com a mínim, discutible:
les propostes són a partir del
català normalitzat. Tenen

molta fe, sens dubte. I està bé
que en tinguin, però ens te-
mem que, sense anar més
lluny, jugar que el nom de la
lletra h, pronunciat ak, servei-
xi per abreujar el mot actuar
així: htuà és tenir molta fe. Més
d’un catalanoparlant htuà ho
llegiria atxetuà. O dit d’una al-
tra manera, que a molts, la
lletra h els aniria millor per
escriure Ndvnt les H, o sigui,
Endavant les atxes!

Vet aquí, doncs, un llibre de
no-ficció d’aquells que pot
morir d’èxit. La raó és ben
senzilla: arriba en el moment
adequat, tracta una qüestió
que pot interessar, és engi-
nyós, ho explica bé i, a més,
podria arribar a ser útil, però
pot tenir una sortida difícil.
Des d’aquí recomanem viva-
ment al departament de màr-
queting del Grup 62 que es
posi d’acord amb una de les
companyies de mòbils que
s’han catalanitzat recentment
(per exemple, Siemens). Esta-
ria força bé que, comprant un
mòbil, t’oferissin una versió
de butxaca d’aquest llibre.

A part d’això, no cal dir que
celebrem l’aparició d’aquest
manual, que reflecteix una
ànsia molt lloable per siste-
matitzar l’insistematitzable. I
per oferir al català una eina
més de normalització.


