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SOBRE L'AUTORA

Aquesta novel·la, d'inspiració autobiogràfica, i
que en el seu dia va obtenir un gran èxit entre
els lectors i la crítica francesa, explica la història
d'una jove belga que comença a treballar a
Tòquio en una gran companyia japonesa. Però al
Japó actual, fortament jerarquitzat, la noia porta
el llast d'un doble hàndicap: ser una dona i ser
occidental.
Aquesta doble condició la convertirà en el blanc
d'una allau d'humiliacions i d'una progressiva
degradació laboral, que la portarà del món de la
comptabilitat a servir cafès, encarregar-se de la
fotocopiadora i, per acabar-ho d'arrodonir,
ocupar-se de la neteja dels lavabos d'homes.

La seva biografia assegura que Amélie Nothomb
va néixer a Kobe, ciutat portuària al sud de Japó,
cap el 1967. Els annals de la noblesa belga, però,
donen una altra versió: ho hauria fet un any
abans a Etterbeek, un privilegiat barri de
Brussel·les, amb el nom de Fabienne-Claire.
L'escriptora no ha aclarit mai quina versió és la
correcta. L'ofici del seu pare, diplomàtic
descendent d'una família aristocràtica, va fer que
creixés als Estats Units, la Xina, Birmània o
Bangladesh. En tornar a Europa als 17 anys,
després de superar una anorèxia que gairebé va
acabar amb la seva vida, Nothomb es va posar a
escriure, i ja no ha parat mai de fer-ho.
Després de passar un any en un institut religiós,
va ingressar a la Universitat Lliure de Brussel·les,
on es va graduar en Filologia Romànica. A
continuació, va tornar al Japó, ja que el seu pare
acabava de ser nomenat ambaixador i va
començar a treballar en una multinacional
japonesa. El xoc amb la cultura laboral japonesa li
va inspirar la que és la seva novel·la més cèlebre,
Estupor i tremolors. Actualment viu a París.

ON TROBAR EL LLIBRE:
En català.

Es pot demanar en préstec a eBiblio: Estupor i tremolors
Es pot comprar en aquest enllaç: Estupor i tremolors

En castellà. Es pot demanar en préstec a eBiblio: Estupor y temblores
Es pot comprar en aquest enllaç: Estupor y temblores
En francès. Es pot comprar en aquest enllaç: Stupeur et tremblements

Novembre de 2020

