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Amélie Nothomb, ahir, davant un mur de l’Institut Francès de Barcelona

L’escriptora belga es carteja a la ficció amb
un soldat nord-americà destinat a la guerra de l’Iraq

Amélie, tens
cartadeBagdad

KIM MANRESA

Rei i senyor

Autor: Josep Pous i Pagès
Director: Toni Casares
Lloc i data: Teatre Nacional de
Catalunya (21/III/2012)

JOAN-ANTON BENACH

El primer gran encert deToniCa-
sares en acceptar la direcció de
Rei i senyor de Josep Pous i Pa-
gès (1873-1952) va ser el de con-
fiar a Pere Riera la dramatúrgia
de l’obra, és a dir, aquelles discre-
tes modificacions destinades a
dotar l’original de la necessària
agilitat escènica. I parlo d’encert
perquè allà on és Pere Riera hi
sol haver seny, intel·ligència i
bon ofici. En aquest cas, es tracta-

va que el drama estrenat el 1918
com una “tragèdia domèstica en
tres actes”, sense perdre el seu ca-
ràcter històric, no grinyolés es-
candalosament a l’oïda de l’espec-
tador del segle XXI. I penso que,
en efecte, aquest primer objectiu,
l’espectacle que ofereix el Nacio-
nal l’ha assolit plenament.
Conservant, doncs, el singular

acoloriment d’un llenguatge del
camp, el públic en general –urba-
nites, vilatans, pagesos– crec que
pot gaudir confortablement d’un
drama que “pertany de ple al ves-
sant del naturalisme rural”
(Xavier Fàbregas), amb gairebé
un segle a les seves espatlles. Si al
seu dia Josep Maria de Sagarra
hagués vist elmuntatge queha di-
rigit ToniCasares, crec que s’hau-
ria estalviat aquella quarteta en-

verinada: “I en acabar la fun-
ció/es van dividir el parers:/ uns
xiulaven el Pous/ i els altres el Pa-
gès”. Ara i aquí, per sort, ningú
no es mereix ser xiulat. Alguns
ajustos, potser sí que poden ser
convenients, però cap director
format en unamodernitat dramà-
tica ja no es rabeja en la carrinclo-
neria de l’espardenya i el “filar-
dó” (Teatre de Guerrilla) ni en
les abominables cantarelles del
vell teiatru.
Com s’ha informat,Rei i senyor

és la història d’una revolta fami-
liar. En front de l’autoritarisme
del patriarca Andreu Reixac, en
front d’una tradició determinista
que sembla invulnerable, l’hereu
de la hisenda i la seva germana
prefereixen ser expulsats del re-
dós pairal, abans que acceptar el

matrimoni de conveniència impo-
sat a la noia. Ajudat per la bona
traça de l’escenògraf Max Glaen-
zel, el director ha triat un punt fi-
nal de gran efecte. El mas es con-
verteix, de fet, en un impenetra-
ble mausoleu on serà enterrada
en vida una vella concepció del
mónque avantposava el poder ab-
solut, la consuetud cega, a l’auto-
nomia i la llibertat de la persona.
Com que el públic aplaudeix de
seguida i fort aquesta última esce-
na, no hi ha manera d’oir l’alegre
saltironeig de vist-i-plau que fa
l’ossada de l’autor a la seva
tomba.
Toni Casares confessa, en el

programa, un convenciment en
“l’interès de la (seva) proposta”.
Segur que el director no ignora
els èxits clamorosos que Rei i se-
nyor va tenir entre el teatre d’afi-
cionats després de la seva estre-
na al Romea. També per convic-
ció, i qui sap si per un costum di-

plomàtic, el director afirma la
confiança en l’espectacle, gràcies
“sobretot” al treball dels actors.
Per aquesta banda, però, penso
que hi ha algunes millores a
l’abast. Sense negar la seva quali-
tat i potència energumènica,
Lluís Soler (Andreu Reixac),
l’omnipotent cap de casa, crec
que hauria de fermar un tic que
el mena a unes passes pendulars,
excessives, de plantígrad fatigat,
que, de fet, afebleixen l’autoritat
del personatge.
Diria que als fills Sara Espígul i

Carles Romero els falta una certa
dosi de seguretat i convicció i al
gran Quimet Pla –l’oncle Ventu-
ra– una mica de fre a l’hora de
proferir uns crits sobtats, extem-
poranis. De la resta del conjunt,
força homogeni, sobresurten les
interpretacions esplèndides de
Pep Cruz i de Roser Camí, la do-
na de l’Andreu, tràgicament es-
cindida.c
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B
é, ja coneixeu Amé-
lie Nothomb (Kobe,
1967), aquesta desas-
sossegant i divertida
escriptora belga que

se’ns apareix sempre somrient,
rostre pàl·lid i llavis de vermell
carmí, vestida de negre gòtic, mi-
rada nerviosament escrutadora i
esquitxant-nos de frases enginyo-
ses, com si li brollessin d’aquest
barret del País de les Meravelles
que es posa per a les trobades
amb periodistes. L’hem vist créi-
xer, com qui diu, des que el 1998
Circe i Columna van començar a
publicar-la i, al cap de poc, van
passar el relleu aAnagrama i Em-
púries. L’explosió va ser, aquí, al
2000, amb Estupor i tremolors,
en què descrivia el règim de ter-
ror imperant a les empreses nipo-
nes. Ahir va ser a Barcelona per
presentarUna forma de vida, no-
vel·la protagonitzada per una es-
criptora belga anomenada Amé-
lie Nothomb que es carteja amb
un soldat dels EUA destinat a la
guerra de l’Iraq. La va començar
a escriure un matí de febrer del
2009 a Barcelona mateix, “una
ciutat on resulta fàcil quedar-se
embarassada”.
Nothomb conrea el gènere

epistolar des dels sis anys, quan
el seu pare ambaixador l’obliga-
va a escriure una carta setmanal
a l’avi. Aquí, el soldat que escriu
a Amélie és obès. Però no un
obès qualsevol: ha caigut en la in-
gestió compulsiva d’aliments
com a via d’escapada contra les
atrocitats que comet el seu exèr-
cit. I, així, s’engreixa i s’engreixa.
Hi ha dies que 100 grams i dies
que un quilo. I l’escriptora li sug-
gereix irònicament que conver-
teixi la seva obesitat mòrbida en
obra d’art: “Que utilitzi l’aug-
ment de pes com a mesura de
protesta contra el Govern dels
EUA, que faci body art amb mis-
satge”. Il·lusionat, el soldat Mel-
vin s’hi lliura amb passió, seguit
per un cada vegada més nom-
brós grup de col·legues de panxa
creixent. “Alguns obesos volen
aprimar-se i d’altres, no –expli-
ca–. Elmenjar és la drogamés di-
fícil d’abandonar. Hi ha obesos
que estimen el seu cos: aquestes
rodoneses, aquestes formes enor-
mes que inspiren tendresa i ma-
jestuositat. Per què no convertir-
ho en art?”

El llibre conté diverses cons-
tants del nothombisme: el cos, els
malentesos, la impostura, la crea-
ció, els girs sorprenents, la iro-
nia... Però, hi ha alguna cosa auto-
biogràfica de veritat? “No. Enca-
ra que sí que hi va haver una epi-
dèmia d’obesitat a l’exèrcit nord-
americà a l’Iraq”.
El que sí que fa Nothomb és

respondre les cartes dels admira-
dors des de fa vint anys. En la cor-
respondència entre novel·lista i
lectors hi ha, diu, “un anhel de
ser viu, que l’altre reconegui la te-
va existència”. Creu que aquesta
tasca suposa una gran responsa-
bilitat: “Al principi, responia
amb gran alegria, però després
em vaig adonar que havia de ser
més mesurada, perquè la gent
em pregunta cosesmolt serioses:
he d’abandonar la meva dona?
canvio de feina? Amb els anys,
he après a respondre ‘no ho sé’ i
deixar que ells decideixin per si
mateixos”. Això sí, el que mai no
ha tocat és un ordinador i, per
tant, no respon correus electrò-
nics: “Sóc l’única escriptora del
mónque lliura les novel·les escri-
tes a mà”.
Contrària a la guerra de l’Iraq,

afegeix un nou motiu per estar-

hi en contra: “L’obra fa una apor-
tació dietètica fonamental: se-
nyors, la guerra engreixa! Si feia
falta una raó suplementària, no
facin la guerra o quedaran com
unes vaques”.
Nothomb es lleva cada dia a les

quatre delmatí. I es posa a escriu-
re, sempre en dejú. “Necessito te-
nir gana, estar buida, per crear”.
Exanorèxica –“durant dos anys
de la vida no vaig menjar res, fins
que, a punt de la mort, un dia, el
meu cos es va separar de la meva
ànima i es va posar a menjar pel
seu compte”. Al fons de la sala,
un noi somriu complagut. És la
seva parella, Tom Verdier, juga-
dor de pòquer professional, que
ha publicat un llibre a França, on
explica com fer-se ric amb les car-
tes. A la família Nothomb ningú
no s’avorreix.c

“L’obra fa
una aportació
dietètica fonamental:
la guerra engreixa!”,
afirma l’autora


