
Tant de
cap per
tant barret
L’excentricitat està renyida amb el fet de ser
dona. Amélie Nothomb n’és una de les excepcions. La
primera vegada que la vaig entrevistar, deu fer mil
anys (bé, posem-ne deu), em va sorprendre que oferís
una imatge de noia tímida, de moviments lents i pa-
raules dites en un francès xiuxiuejat. Amb el pas del
temps, s’ha anat inventat un personatge, com han de
fer tots els qui s’han de protegir en la vida pública.
Només cal recordar la Nothomb entrevistada al Saló
de lectura amb un barret encara més vistós que el del
nostre poeta Casasses, dient-ne una darrere l’altra
amb els seus llavis pintats de vermell passió.

Tal com passa amb els gossos, que s’acaben

assemblant als amos (i a l’inrevés), els escriptors s’as-
semblen als seus llibres. Els de la Nothomb són retrats
de com som i vivim, uns retrats despullats, curts, con-
tundents i, com que és generosa, ens ofereix aquesta
lucidesa amb ironia, amb un enfocament molt genuí i
amb una excentricitat que es manifesta en els seus re-
ferents orientals i amb altres petits detalls. Els noms
estrafolaris dels seus personatges són pegats crida-
ners com el seu barret. La narració és de línia clara
com la seva pell.

Per iniciar-se en el món d’Amélie Nothomb,
un dels seus llibres més llegidors és Estupor i tremo-
lors perquè hi explica en clau d’humor el seu redesco-
briment de la societat japonesa. Es completa amb Me-
tafísica dels tubs, la seva autobiografia dels zero als
tres anys. Hi ha una Nothomb més sociòloga, com la
d’Àcid sulfúric, on narra la vida en un camp de con-
centració que és un reality show... i podríem continuar
recomanant.

La qualitat més destacada d’aquesta escriptora
és la intel·ligència. La seva capacitat per observar el
món i reduir-lo en 150 pàgines és una meravella. Deu
ser per això que es protegeix el cervell amb un barret,
excèntric, és clar, com calia esperar en una autora tan
original. ❋

ESPÈCIE
PROTEGIDA

ADA CASTELLS

Arriba l’acòlit

L
a posta forma part del
mobiliari de la caseta
d’entrada al cementiri.
L’interior té alguna cosa
de post fronterer rudi-

mentari, antic, propi de país africà
o d’antiguitat tronada, confortable,
tranquil·litzadora. Un lloc per
veure tota la realitat, o fer-se’n la
il·lusió.

El vell Momo s’asseu a la cadira
des d’on es domina l’entrada, les
perspectives i la finestra del cel. Al
davant, l’aspirant.

–Artur? Et penses que el teu nom
és una recomanació?

Des d’on seu l’aspirant només veu
l’interlocutor, la paret, les lleixes i els
reflexos.

–És Arcturus, però he adaptat el
nom pel cas…

–Pel cas, vols dir pel títol? –diu en
Momo, i fulleja l’historial.

–Jardiner del Cementiri és un
títol? Em pensava que era un càrrec.

–Depèn si ets un enamorat o un
vulgar insomne sense feina –es
miren, l’un pensant quin somriure el
fa semblar més intel·ligent, l’altre es-
perant la previsible, inequívoca re-
velació de la ignorància–. Estaràs un
temps a prova, i si tot va bé tindràs
la feina –diu en Momo, i s’aixeca–.
T’ensenyaré el recinte.

Volten les avingudes principals.
–I la part teòrica? –demana

l’Artur–. He sentit que tu… He llegit
sobre neoplatonisme.

–No sé amb qui has parlat, però
aquí res de divagacions platòniques,
eh?, no és el lloc ni el moment.

–Ah –diu l’aspirant, alleugerit; arri-
ben al final, el punt més elevat tret
d’un parell de construccions–. Per
què plegues?

Momo assenyala la torre més alta,
que corona el gran mausoleu de
l’altre extrem.

–La Reine Vernunft –sospira–. Ai,
avui els joves cap al nord… Has sen-
tit a parlar de la síndrome d’Atles? El
cansament sense esperança de sos-
tenir el món i que només defalleixis
un instant et caurà a sobre –fa gest
d’espolsar un insecte–. Encara no
t’ha de preocupar –mira el terra i
riu–. Però espera’t. ❋

MICRORELAT
MIQUEL DE PALOL

Peter Schössow és un
gran creador de perso-

natges. Ja ho va demostrar
amb el retrat de la nena de
vestit vermell, mitjons cai-
guts i clenxa a un costat
que travessa tot el parc ar-
rossegant els peus a ¿Cómo
es posible? Ara, amb La ra-
tera, ens presenta una pa-
rella clàssica: dos amics, un
de gros i alt i l’altre prim i
baixet. Vestits amb jaqueta
verda i uns pantalons sense
costures ni botons, són els
protagonistes d’aquesta
tendra, humorística i, a vol-
tes, surrealista història
(com a exemple, el detall de
la disfressa d’arbre que ne-
cessita les ulleres per fer-se
creïble).

La ratera és l’escenifica-
ció d’un poema de l’escrip-
tor alemany Christian Mor-
genstern. A casa del gros
Palström s’ha colat un ra-
tolí que ha fet seva la casa.
Una enginyosa idea de
l’amic i la construcció d’una
gàbia servirà per caçar-lo.
Però primer en Palström
serà el caçador caçat dins
la gàbia per fer entrar la
fera dins la ratera.

La posada en escena in-
clou uns bells camps i bos-
cos amb totes les tonalitats
del verd, en què es dibui-

❚Àlbum il·lustrat ■Oblit Baseiria■

La versió d’un poema

La ratera
Christian Morgenstern
Il·lustracions: Peter Schössow
Editorial Joventut
Barcelona, 2007
Preu: 13 €
Núm de pàgines: 48

Els dos protagonistes de ‘La ratera’, un dels quals disfressat d’arbre

xen retallades les figures
dels personatges i es creen
diferents plans de visió i de
profunditat en el paisatge.
Hi ha moments que sembla
que el camí no tingui final.

És una magnífica versió
d’un poema en què l’il·lus-
trador n’ha captat l’essèn-
cia. Podem fins i tot seguir
el fil de la història sense
necessitat de la paraula.
Amb la força explicativa de
la il·lustració podríem
haver prescindit de la pa-
raula escrita i reproduir el
poema al començament o

al final del llibre i així haver
respectat la seva estructu-
ra original.

Us recomanem llegir el
llibre com està publicat, text
i imatge, i després feu l’es-
forç de llegir la història
només amb la il·lustració i
podreu captar la força del
genial Peter Schössow. De
debò que no us en penedi-
reu. Com tampoc us en pe-
nedireu si recupereu els lli-
bres ¿Cómo es posible?
(Editorial Lóguez) i El mar
en calma, viatge feliç, també
publicat per Joventut. ❋
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