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“És menys horrible ser
adult que ser adolescent”
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Amélie Nothomb (Kobe, 1967) té
gana sempre. Però això no vol dir
que estigui tot el dia menjant. I
puntualitza que sempre sotmet el
desig de menjar al desig d’escriure.
Va ser anorèxica, malaltia ben
estranya per a algú que va néixer
tenint fam, però la literatura la va
curar. Va començar a escriure als
17 anys, abans ni se li havia passat
pel cap, i en això també s’ha
mostrat voraç: 58 manuscrits en
22 anys. I té corda per estona,
perquè la mou una insaciable
curiositat per l’ésser humà.
L’agost passat va sortir a França el
seu últim llibre, Acide Sulfurique, i
a Barcelona s’acaba de presentar
Biografia de la fam (Empúries /
Anagrama), el seu 53è manuscrit i
un dels cinc de caràcter

autobiogràfic. Va debutar amb
força amb Higiene de l’assassí
(Columna) i Estupor i tremolors
(Columna) li va valdre el Gran
Premi de novel·la de l’Acadèmia
Francesa i un èxit de vendes. A
casa nostra, La Biblioteca Amélie
Nothomb es completa amb
Cosmètica de l’enemic, Metafísica
dels tubs (publicades per
Columna), Antichrista (Empúries)
i, en castellà, El sabotaje amoroso,
Diccionario de nombres propios
(editades per Anagrama,
juntament amb les esmentades
més amunt) i Atentado (Circe).
Vagin fent lloc a les prestatgeries,
perquè Amélie Nothomb,
grafòmana confessa, obre cada
matí l’aixeta de la inspiració.
I de moment, raja.

Escriu cada dia 4 hores, cada any
3 llibres, però només en publica
un. D’on treu la inspiració?
És un misteri. No pretenc pas
que tot el que escric sigui bo,
però hi ha un misteri: tots els
matins obro l’aixeta de la ins-
piració i en raja alguna cosa.
És així.

En obres seves com ‘Biografia de la
fam’ hi ha un fort component au-
tobiogràfic. Què hi ha de real i què
de fictici en l’Amélie Nothomb dels
seus llibres?
Hi ha un component autobio-
gràfic en alguns dels meus lli-
bres publicats, però no en tots.
He publicat 14 llibres a França,
però ara estic escrivint el meu
58è manuscrit, i li puc dir que,
dels 58, n’hi ha, com a màxim,
5 que són autobiogràfics. I, pel
que fa a la realitat i la ficció, tot
és real. Tot és veritat.

No dubta a presentar aspectes de
la seva vida que poden no ser ben
rebuts pel lector, com la seva pre-
coç descoberta de l’alcohol o l’ano-
rèxia. Per què ho fa?
No en parlo de manera tràgica.
Ho faig de manera extremada-
ment lleugera, diríem que de
llavis enfora. Crec que tot està
en el to. Des del moment en què
un és educat, es poden abordar
les pitjors qüestions. Sí que és
cert que abordar-ho per riure-
se’n em sembla molt obscè. Pe-
rò fer-ho de llavis enfora em
sembla permès i fins i tot útil,
perquè, per exemple, pel tema
de l’anorèxia, sé que em llegeix
molta gent que va ser anorèxi-
ca i em sembla que els fa un bé
veure que existeix una anorèxi-
ca que s’ha curat –jo sóc al-
menys una prova d’anorèxica
que s’ha curat totalment– i a
qui li va tot bé en la vida.

No se sent exposada en excés?
Exposada a què? Que jo fos
anorèxica no és tan greu. No
em poden atacar per això. Se-
ria una mala acció. I pel que fa
a l’alcoholisme, suposo que el
que toca dir és que l’alcoholis-
me infantil és sempre una cosa
dramàtica, però jo ho vaig viure
molt bé. L’anorèxia em va sal-
var de l’alcohol. I la literatura
em va salvar de l’anorèxia.

Què és per a vostè escriure?
És intentar comprendre. Crec
que si he escrit un llibre és per-
què hi ha moltes coses que no
entenc, i quan hi ha coses que
no entenc, coses dels humans,
no tinc cap altra solució que es-
criure un llibre.

Com es gesta una obra seva?
També és molt misteriós. Ge-
neralment, em quedo emba-
rassada dels meus llibres per
qualsevol cosa i molt ràpida-

ment. Cada dia hi ha mo-
ments, no ho sé, a l’autobús,
frases que sento, dites per algú
que no conec... Així que sento
que això comença, en quatre
minuts ja estic embarassada.

Quan comença a escriure un llibre,
l’ha d’acabar o el pot abandonar?
No, no hi ha cap avortament.
És un gran embaràs, i faig ser-
vir sempre el símil de l’emba-
ràs perquè, per a aquest procés
no hi ha cap tipus de contra-
cepció. Estàs forçat a anar fins
al final. Si estàs embarassada,
no tens contracepció ni avor-
tament, estàs obligada a arri-
bar fins al final, fins i tot si no
en tens ganes.

Quin és el criteri per decidir quin
llibre publicarà?
És molt irracional. D’entrada,
sóc jo qui escull. Només jo. Em
puc equivocar, evidentment,
però és molt intuïtiu. És una
intuïció. Hi valoro si pot inte-
ressar a la gent o no.

Ha creat un estil propi, amb un
llenguatge peculiar i carregat
d’humor. ¿És natural o fruit del
treball continuat?
No sé què respondre. Perquè,
per una banda, tinc la impres-
sió que hi ha alguna cosa de na-
tural, però, al mateix temps,
quan constato que el meu pri-
mer llibre publicat va ser l’11è
que vaig escriure o que Bio-

grafia de la fam és el 53è,
doncs puc considerar que tots
els llibres que no he publicat
però que he escrit han pogut
ser el meu exercici, el meu tre-
ball per arribar a ser el que sóc.

Tot i això hi ha paraules prohibi-
des, com ‘banyar’, ‘sofrir’ i ‘vestit’.
Encara les odia?
Això ha canviat. Ara les faig
servir regularment.

Per què les odiava?
No ha tingut mai una explica-
ció. Sembla que és un dels
símptomes de l’autisme. Ja ho
sap, a Metafísica dels tubs
veiem un nadó no gaire nor-
mal. Jo era autista. Després
em vaig curar, jo sola, i em fa
l’efecte que l’existència de pa-
raules que no se suporten és
una característica de l’autis-
me. Pot ser degut a una resta
d’autisme.

Ignora l’opinió de la crítica, però li
agraden molt les trobades amb els
lectors. Què busca en aquestes tro-
bades?
L’ésser humà. És la meva pas-
sió. En els meus llibres la
meva passió és l’ésser humà.
No parlo de res més i tinc una
curiositat inacabable pels és-
sers humans.

De ‘Biografia de la fam’ se’n des-
prèn un fort sentiment de desar-
relament. ¿Se sent així de debò o
tot plegat és només una investiga-
ció literària?
Ho sento de debò i alhora gai-
rebé no hi ha patiment, però
ho sento clarament. No tinc
país. Bé, sóc belga, m’agrada
Bèlgica. Però verdaderament
no és el meu país. Al mateix
temps, hi ha avantatges en
aquesta situació, perquè em
permet tenir una identitat bas-
tant vaga, bastant porosa, i
aleshores, el contacte amb tot
el món prové del fet de no estar
arrelada enlloc.

La seva vida comença i, potser,
s’acabarà al Japó...
Espero que s’acabi al Japó.

Però hi ha una Amélie Nothomb
post-Japó. Com és?
No és gens diferent. Sempre
estaré enamorada del Japó.
Sap què passa? És una mica
com aquelles passions amo-
roses en què descobreixes
que només les pots viure de
lluny. El Japó serà sempre el
meu país preferit, però l’esti-
mo de lluny.

En aquest llibre també queda clar
que créixer, passar de nena a ado-
lescent, va ser traumàtic per a
vostè. Per què?
Em sembla que és un fenomen
molt general. Crec que una raó

A ‘Biografia de la fam’ Amélie Nothomb torna a obrir el calaix de la seva vida i
en treu episodis com l’alcoholisme infantil, la Xina de Mao, la nit de Nova York
i l’anorèxia ● Entrevista de Matilde V. Alsina ● Fotografies de Ruth Marigot

“Tinc la
impressió
que molta,
molta gent
ha viscut
el pas de
la infància a
l’adolescència
com una
caiguda
d’una gran
violència”

Voracitat

per la qual tinc un cert èxit és
que molta gent s’ha reconegut
en la meva descripció del pas
de l’infància a l’adolescència.
Els llibres que jo llegia quan era
petita o adolescent eren no-
vel·les en les quals l’heroi esta-
va tan content de fer-se gran
que jo pensava que no era nor-
mal. Jo ho he escrit als meus
llibres tal com em va passar,
com una catàstrofe. Molt vio-
lenta. I molta gent, després,
m’ha testimoniat que per a ells
també havia estat igual. Que es
reconeixien en el que explica-
va. Tinc la impressió que mol-
ta, molta gent ha viscut el pas
de la infància a l’adolescència
com una caiguda d’una violèn-
cia extraordinària.

¿El pas a l’edat adulta també va ser
traumàtic?
És millor, perquè, què és, al
cap i a la fi, l’edat adulta? L’e-
dat adulta és una mica la sín-
tesi. Podem considerar que hi
ha un procés –i excusi’m, és
molt pretensiós– hegelià: la
infància és la tesi, l’adoles-
cència és l’antítesi de tot el
que havíem cregut durant la
infància i, finalment, l’edat
adulta és la síntesi entre
aquesta tesi i aquesta antíte-
si. S’intenta recuperar el que
queda de la infància, malgrat
la destrucció de l’adolescèn-
cia, i fer-ne alguna cosa de bo.
És menys horrible ser adult
que ser adolescent.

Al llibre afirma “La fam sóc jo”,
però, què li va apaivagar més la
fam, la descoberta de l’‘spéculoos’
o la de la bellesa?
Crec que és una cosa anterior a
això. Crec que vaig néixer te-
nint gana. Hi ha gent que neix i
no té gana. I jo vaig néixer te-
nint gana, i no me n’he pogut
curar. Sempre tinc gana. El
meu estat normal és tenir gana.

Des d’‘Higiene de l’assassí’ ha pu-
blicat un llibre cada any. Catorze
llibres més tard, ¿és molt diferent
d’aquella jove debutant?
No m’ho sembla. De personali-
tat, no. La diferència principal
és que ara estic integrada.
Quan vaig arribar a Europa era
extremadament solitària i no
volia ser-ho. Volia comunicar-
me amb els altres, però no ho
aconseguia. I és veritat que la
literatura ha aconseguit el que
jo no he aconseguit: integrar-
me a Europa.

I si un dia arriba la crisi i no té res
per escriure, què farà?
Quin horror! M’estimo més
no pensar-hi. Això és inima-
ginable. Espero que no passi
mai. És una necessitat per a
mi, escriure. Com respirar,
com menjar.

Entrevista
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