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A
pareix en la
foscor del pe-
tit despatx
que la seva
editorial fran-
cesa ha posat
a la seva dis-
posició i que

alguns matins a la setmana fa
servir per respondre a les cartes
dels seus fans incondicionals.
Són nombrosos: només a França
ven uns 800.000 exemplars a
l’any de totes les seves novel·les.
Amélie Nothomb es presenta
sense maquillatge i sense acces-
soris vistosos, com si s’hagués
deixat la disfressa a casa. L’es-
criptora explota amb un encant
innegable el registre d’alumna
impertinent en una classe con-
formista, amb instants de mega-
lomania neutralitzats per una
gran capacitat d’autoparòdia. Al
febrer publicarà Diari de l’orene-
ta (Empúries-Anagrama), una de
les seves novel·les menys exito-
ses, però que defensa com qual-
sevol de les seves criatures.

No és el primer cop que fa ser-
vir un assassí a sou com a pro-
tagonista.¿Fantasiejaambl’as-
sassinat?
I tant. És una fantasia molt habi-
tual. Qui no ha somiat a matar un
veí o un company de feina? Ma-
lauradament, la llei no ens ho
permet. És molt frustrant. Una so-
lució possible és la literatura, on
no es prohibeix l’assassinat.
Matar els meus personatges su-
posa una transgressió moral molt
satisfactòria. A més, m’evito mal-
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decaps. Em preocupa molt què
els passa quan la novel·la ja ha
acabat. Matant-los aconsegueixo
que no em molestin més. A més,
el serial killer és com el serial
writer, l’escriptora en sèrie que jo
mateixa personifico. No oblidi
que en setze anys he publicat
setze llibres i n’he escrit 63.

Parteix d’un home sense emo-
cions, que veu com tornen a
sorgir quan entra en contacte
amb el diari de la jove que ha
hagut de matar. És a dir, amb la
literatura.
Exacte. Parlo d’una mena de re-
conquesta dels sentits a través
de la literatura. Per mi, aquesta
és la gran funció que la literatu-
ra hauria de tenir avui. Estem en
un estat de frigidesa general a
causa dels excessos de la socie-
tat de consum, bombardejats
amb percepcions constants, fins
al punt que ja no veiem, escoltem
ni sentim res. He triat un perso-
natge que escull tornar-se frígid,
una temptació que jo mateixa he
tingut. Quan una història senti-
mental acaba molt malament,
tenim la temptació d’entrar en
aquest no-res.

I com s’arriba a aquest estat?
Cadascú té la seva manera de tro-
bar un punt interior en què totes
les emocions queden anul·lades.
Quan passa és formidable, perquè
ja no patim més, però tampoc
sentim res. Aleshores toca recon-
ciliar-se amb les sensacions. Per
mi la literatura és la manera més
efectiva de reconquerir els sentits.

Al llibre hi ha un treball de
llengua molt laboriós, que
potser no va ser apreciat quan
va aparèixer a França...
És cert. Veiem el pas d’una es-
criptura extremadament glacial
a un estil que reflecteix la plèto-
ra de les percepcions, que és
molt líric. S’ha dit que passo d’un
estil masculí a un altre de feme-
ní, però no hi estic gens d’acord.
De fet, a l’antiguitat clàssica hi
havia autors que associaven el li-
risme a la masculinitat. Fins i tot
a l’erecció.

Per què no li agrada gens que
li preguntin si ha sigut difícil
escriure des del punt de vista
masculí?
Perquè sempre es fa aquesta pre-
gunta a les dones escriptores que
opten per un punt de vista mascu-
lí, però mai a la inversa. Com si la
dificultat per canviar de perspecti-
va fos exclusiva de les dones! És
una estupidesa. L’acte d’escriure
és plenament hermafrodita.

Sí, però s’identifica la seva veu
literària amb la seva pròpia
veu: es creu que qui parla és
sempre Amélie Nothomb i no
un personatge fictici.
És molt curiós, perquè només he
escrit quatre llibres obertament
autobiogràfics i en la resta hi ha
tants personatges masculins com
femenins. Però és cert que exis-
teix aquesta percepció, contra la
qual no puc fer gran cosa. No ha
sigut voluntari, però tampoc em
molesta gaire. Ja està bé ser cone-
gut per alguna cosa.

Àcidsulfúric iDiaridel’oreneta
formenunamenadebinomiaï-
llat en la seva obra. Són obres
més polítiques, que parlen de
formes de violència extremes
i molt contemporànies.
Hi estic d’acord. Formen un bino-
mi sobre dues formes modernes
de violència: la reproducció tele-
visiva de la violència i la seva ins-
titucionalització. Tinc una gran
inquietud per aquests temes,
però de moment dono per tanca-
da aquesta etapa.

¿Potser perquè les vendes i les
crítiques van ser menys posi-
tives del que és habitual...?
És normal que fos així, són temes
menys simpàtics. Però no em
preocupa. El que compta és que,
a llarg termini, el lector es queda
amb mi. No escric per agradar.
Evidentment que m’agrada agra-
dar, però no és el meu objectiu.
El que vull és explorar tot el que
m’intriga de l’espècie humana,
incloent-hi els aspectes més ne-
gres. Com ara la gana, l’absència
i la mort.

¿Així, no torna a l’autobiogra-
fia de tant en tant per aconten-
tar els seus lectors?
No. Ha de pensar que jo no trio el
que escric. En el meu cas, escriu-
re una novel·la és com un emba-
ràs. El procés dura nou mesos i
no sempre és voluntari. De tant
en tant em quedo embarassada
d’un llibre autobiogràfic sense
saber ben bé per què. Tot el que

][“En 16
anys he
publicat
16 llibres
i n’he
escrit 63”

Aquest febrer podrem llegir ‘Diari de l’Oreneta’ (Anagrama/Empúries en català,
i Anagrama en castellà), una de les últimes novel·les de la narradora belga
Amélie Nothomb, que cada any escriu tres o quatre llibres i en publica un

“La literatura serveix per
reconquerir els sentits”
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sé és que no ho escullo racional-
ment, i que tampoc ho dosifico.

¿Hi ha la mateixa proporció
d’Amélie Nothomb en les no-
vel·les autobiogràfiques que
en les que no ho són?
Fins i tot diria que n’hi ha més a
les que són purament fictícies.
Quan escric en to biogràfic sóc
molt més pudorosa. No formo
part d’aquests escriptors que cre-
uen que l’autobiografia és una
possibilitat per donar a conèixer
els seus secrets. Sempre tinc molt
clar que hi ha una frontera i que
no puc sobrepassar-la. En canvi,
quan escric novel·les de ficció puc
passar a l’altra banda pel simple
fet de portar una disfressa. Si
algun dia algú té la inexplicable
voluntat d’escriure una biografia
sobre Amélie Nothomb, haurà de
recollir tot el que he dit sobre mi
mateixa a les novel·les autobio-
gràfiques i a les que no ho són.

Abordatemesmésaviatdifícils,
però a França se la considera
cada vegada més una autora
per al gran públic, amb tot el
queaixòcomporta.Lamolesta?
Tinc consciència de ser un cas gai-
rebé únic. Tinc el cul entre dues
cadires. Ara bé, l’única caracterís-
tica que tinc i que em pot semblar
pròpia d’un escriptor per al gran
públic és el fet de tenir molts lec-
tors. Tot això molesta molt a Fran-
ça i a Bèlgica. La crítica no se sent
còmoda quan ha de parlar dels
meus llibres. No saben què fer-ne
ni on ubicar-me.

¿Creu que el seu estatus com a
escriptora ha canviat, que té
menys prestigi?
Sembla clar que la crítica s’ha tor-
nat molt menys generosa amb mi
des que venc molt, des de l’èxit
d’Estupor i tremolors (1999). A
França no s’entén que un mateix
escriptor pugui ser bo i vendre per
sobre dels estàndards. De totes
maneres, aquest tema no m’obses-
siona. Ho veig com un procés molt
variable. No crec que sigui una
condemna, en el futur tot això po-
dria canviar. He après a prendre’m
les coses a molt llarg termini.

Com explica la magnitud del
seu èxit? ¿Gràcies al fet d’haver
creat el personatge Amélie
Nothomb, com dèiem abans?
Jo no tinc la sensació d’haver
creat cap personatge. Observo
que aquest personatge ha apare-
gut i intento que no em molesti,
tot i que ho considero una mena
de fatalitat. ¿No creu que tots ens
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construïm un personatge? ¿No és
una condició de la vida social, el
fet de canviar i modular la nostra
personalitat en funció de qui
tenim al davant? Quan vas a una
vetllada i has de parlar davant de
300 persones no actues igual que
quan estàs cara a cara amb la teva
parella. En tot cas, disposar
d’aquest personatge no em sem-
bla que sigui una garantia d’èxit.

¿Iespodriaexplicarpelfetd’es-
criure un llibre a l’any? ¿Creu
que així ha fidelitzat el client?
Hi ha contribuït molt, però no és
l’únic factor que compta. Però re-
conec que amb això he instituït al-
guna cosa. Des que vaig decidir
publicar una novel·la a l’any he
observat que molts altres escrip-
tors també ho fan. En la majoria
de casos, sense el mateix èxit. La
fidelització és molt difícil i en el
meu cas no és un objectiu en si
mateixa. Seria menysprear els
meus lectors considerar que com-
praran els meus llibres com si fos-
sin col·leccionables.

Sí, tot i que en molts casos és
així. Per exemple, com explica
el lligam gairebé místic que la
uneix amb els seus lectors més
joves, en especial les noies?

Aquesta és l’única explicació
[mostra les cartes manuscrites
que està responent als seus lec-
tors]. Això em suposa molta feina,
molta. Però tampoc ho faig per
guanyar lectors ni per mantenir-
los. Ho faig perquè la gent m’es-
criu coses tan fascinants que no
tinc cap altre remei que respon-
dre-hi apassionadament.

Respon a tothom?
Responc a totes les cartes que em
semblen prou interessants per
merèixer una resposta. És a dir, un
95 per cent.

Escriu tres o quatre llibres
l’any, dels quals després en tria
un. És un mètode efectiu? ¿No
resulta frustrant saber que els
altres es quedaran al calaix?
És un mètode que ha sorgit de
manera espontània i que funcio-
na. Escric cada dia, de les 4 a les 8
del matí. No puc escriure en un
altre moment del dia ni amb una
altra periodicitat. Tampoc m’agra-
da rellegir-me constantment ni re-
escriure’m, o sigui que escric tot
l’any sense parar, tot i que no tot
sigui publicable. Cap al final de
l’hivern, entre gener i febrer, recu-
llo tot el que he escrit durant l’any
anterior i trio un dels textos de
manera instintiva, tot i el risc
d’equivocar-me.

¿Té la sensació d’haver-se
equivocat alguna vegada?
No. Veig que hi ha llibres que han
sigut molt mal rebuts, però no
considero que hagi comès cap
error.

Què farà amb els llibres que no
ha publicat?
Els conservo tots, però no els pu-
blicaré. Fins i tot he deixat clar al
meu testament que no vull que si-
guin publicats, ni tan sols quan
hagi mort.

I com s’ho farà per evitar-ho?
Pensa cremar-los?
No, perquè els meus llibres són
els meus fills i no podria fer mai
una cosa així. M’estic rumiant què
fer-ne. He rebut propostes inte-
ressants, com ara ficar-los en un
motlle de resina o bé enviar-los a
l’espai. De moment el suggeri-
ment més enginyós i pervers és
publicar-los a La Pléiade [presti-
giosa col·lecció de Gallimard, en
edicions de luxe i a preus prohibi-
tius]. Seria la manera més simple
d’assegurar-me que mai els llegi-
rà ningú. [Riu.]

En el seu últim llibre, Ni d’Ève
ni d’Adam, ha tornat a l’autobi-
ografia i al Japó, a les bones crí-

tiques i a les bones vendes.
¿Creu que el Japó exerceix una
influència positiva en la seva
escriptura?
Segurament. És el país del meu
naixement, del meu primer amor.
És un país que m’ha salvat, que
m’ha estructurat. Al final de l’ado-
lescència estava molt malament.
Vivia a Brussel·les, on em sentia
estrangera, tenia desequilibris ali-
mentaris i psicològicament era
molt inestable. Tornar al Japó als
21 anys va ser una salvació. Em va
permetre recuperar l’energia de
la meva infantesa i això va ser de-
terminant per fer-me escriptora.
Sense el Japó no només no seria
escriptora, sinó que seria morta.

A la novel·la parla de la seva re-
lació amb un japonès amb un
to molt més lleuger. ¿És una re-
acció a la pesantor de Diari de
l’oreneta?
Es diu que l’he escrit per oportu-
nisme, però no és cert. Ja el tenia
acabat abans que sortís Diari de
l’oreneta. El que és misteriós és
saber què m’ha impulsat a parlar
d’aquesta història d’amor amb un
jove japonès setze anys més tard
que passés. No hauria pensat mai
que li dedicaria un llibre. No em
va semblar que fos tan rellevant.
Potser n’hauria de parlar amb un
psiquiatre. [Riu.]

Potser amb el temps ha gua-
nyat una importància que ales-
hores no tenia.
Sí, deu ser això. Potser va ser un
moment extremadament feliç i
aleshores no me’n vaig adonar.
Gestionar i pair la felicitat suposa
molt de temps, molt més que la
infelicitat. Si no, no puc entendre
per què ha reaparegut ara. Altre
cop és el gran misteri de cadas-
cun dels meus embarassos. Per
quina misteriosa causa em dec
quedar embarassada d’un llibre
autobiogràfic?

És curiós que ho compari amb
un procés tan carnal com
l’embaràs...
És que és completament carnal!
És una feina molt més corporal
que espiritual. Sóc capaç d’es-
criure només amb el cap, però el
resultat sol ser molt pitjor. Quan
escric bé, ho sento físicament.
Em disculparà per donar detalls
tan íntims, però quan he escrit al-
guna cosa bona ho sento a través
de l’olfacte, per l’olor que faig.
Quan escric bé tinc una suor es-
portiva, una suor abominable.
He acabat arribant a una conclu-
sió: perquè el llibre sigui molt bo,
cal que l’olor que desprenc sigui
molt dolenta. ❋

][“Per mi
escriure
és un tre-
ball molt
corporal
i carnal”
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