
BZN_65

C
rit

iq
u
e
s

mb la mateixa puntualitat amb què Woody Allen lliura els seus films,
Amélie Nothomb no ha fallat en la seva tradicional entrega anual. L’autora belga
en llengua francesa dedica quatre ineludibles hores diàries a escriure i enllesteix tres
novel·les a l’any, de les quals en publica una. Ara li ha tocat el torn a Biografia de la
fam, un llibre que explica en primera persona la infantesa de l’autora –filla d’un
diplomàtic– al Japó, la Xina, Nova York i Bangla Desh.

El fil conductor del relat és la fam, però no (només) la gastronòmica o
alimentària, sinó la gana absolutat de tot: de bellesa, de sensacions, d’amor,
d’alcohol, de llibres, del Grial. La petita Nothomb apareix aquí capbussant-se en tot
tipus d’excessos. I el ganxo del llibre és justament aquest: la desimboltura amb què
explica com s’emborratxava amb nou anys, com es va passar mesos ajaguda al sofà
perquè Bangla Desh la repugnava, la fase d’anorèxia que va patir (amb un metre
setanta d’alçada pesava trenta-dos quilos), la violació que la desflora mentre pren un
bany, una pèrdua crònica d’oïda per culpa de les aigües del Ganges (que de retruc
la converteixen en negada per a les matemàtiques) o haver llegit més de cent vegades
Les joves, de Montherlant.

De fet, la principal basa del llibre és l’acumulació d’experiències, que prenen un
interès afegit en tant que són pretesament autobiogràfiques. L’estil, en canvi, és una
mica matusser, en el sentit que hi ha una suma d’imatges interessants, però es troba
a faltar un sentit global per al llibre, més enllà de constatar que la vida ofereix
miríades d’estímuls i que és feixuc voler-los abarcar tots.

Ara bé, cada capítol concret està ben resolt i algunes imatges són brillants.
Nothomb té molts detractors (caldria analitzar si se la penalitza per jove i popular)
però probablement aquest és un dels seus llibres més ben afinats des del punt de vista
literari. Un dels recursos més ben emprats és el del salt brusc entre la seva experiència
personal i les observacions sobre els països on es troba: “Era immensa i lletja, portava
un corrector dental. El president de Bangla Desh, l’admirable Zia ur-Rahman, va
ser assassinat”. Literatura, doncs, de l’excés. Amb l’al·licient afegit que és una nena
innocent la que masega el seu cos i el sotmet a excessos de tot tipus. Hi ha quelcom
de Gran Gatsby, en aquest relat de decadència nostàlgica, i la tendra edat de la
protagonista/autora no és obstacle perquè el xampany i els còctels hi tinguin un
paper important.

Biografia de la fam resulta, doncs, més un llibre escrit per algú genial que no pas
un llibre genial en si. I la mateixa autora confessa una certa força intuïtiva en l’art
literari: “No és que la bellesa literària no existeixi: només que és una experiència tan
incomunicable com els encants de la Dulcinea per a qui no hi és sensible. Cal
apassionar-se un mateix o resignar-se a no entendre mai res”. Ser tan prolífic
augmenta les possibilitats de bastir una carrera irregular, però també assegura, de
tant en tant, una campanada. Nothomb va debutar amb la brillant Cosmètica de
l’enemic, i va tornar a encertar-la de ple amb Estupor i tremolors o la Metafísica dels
tubs. La collita d’enguany torna a ser de les destacades i aconsegueix casar l’agilitat
habitual dels seus llibres amb un encertat retrat de la fam i de la bellesa. És amb tanta
desmesura que escriu sobre l’apassionament que acaba encomanant aquesta fam per
allò absolut que ha estat motor d’una de les autores en llengua francesa més seguides
arreu.

PS. Hi ha certa ironia que sigui Sergi Pàmies qui signi la traducció al castellà
d’aquesta Biografía del hambre, publicada per Anagrama. La feina li deu haver estat
feixuga, segons una entrevista publicada fa un temps a la revista Caràcters, on
assegurava: “L’Amélie Nothomb m’agrada relativament. M’agrada el seu món
literari, però no m’agrada gens com escriu. Hi ha un desequilibri entre com és
d’interessant el seu món literari i la forma en què el presenta. Escriu amb una prosa
de funcionari, com si no fos capaç d’expressar-se adequadament, potser per la
superproducció”. No es pot cridar el mal temps...
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Petita Gatsby

Amélie Nothomb va néixer l’any 1967 a Kobe, Japó, en una família de
diplomàtics belgues. La feina d’ambaixador del seu pare la va portar a
passar la seva infantesa a la Xina, Laos, Bangla Desh, Birmània i els EUA.
Als 17 anys s’instal·la a Bèlgica, on s’inicia en l’escriptura. Autora prolífica
que proclama tenir nombrosos manuscrits inèdits, Nothomb ha publi-
cat, entre d’altres, Metafísica dels tubs, Cosmètica de l’enemic i Estupor i
tremolors, per la qual se li va otorgar el Gran Premi de l’Acadèmia Fran-
cesa 1999.
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