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Amputacions, cri-
atures desempa-
rades, sarna, deli-
rium tremens, 
pells espantoses, 
tinya... podia ser 
un món molt sòr-

did, el del Brooklyn de principis del 
segle passat. Especialment si eres 
una dona i havies de posar la salut del 
marit i la prole per davant de la teva. 
I encara més si, a més de dona, eres 
monja i el teu ofici consistia a salvar 
la pell i l’ànima dels desvalguts.   

Aquest és el món que retrata Ali-
ce McDermott –natural de Broo-
klyn, també– en la seva última no-
vel·la, L’hora novena, que narra el 
dia a dia d’una comunitat de mon-
ges irlandeses. Que no s’espantin 
tan ràpid, però, els qui sentin reti-
cència per aquesta mena d’històri-
es. L’hora novena està esplèndida-
ment escrita i traduïda, es mou en-
tre l’asfíxia i l’amabilitat i analitza 
les negociacions amb la fe, l’estira-
i-arronsa entre els pecats mortals i 
les ganes de passar-ho bé. L’obra es-
tà plena de dones que ja han rebut 
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PERFIL prou i que no pensen deixar que el 
catolicisme els prengui gens ni mi-
ca d’esbargiment.   

El llibre parteix del suïcidi del 
Jim, un jove immigrant irlandès, 
empleat del ferrocarril, que espera-
va una filla de l’Annie. A partir 
d’aquí, l’Annie i la petita Sally cons-
trueixen una xarxa de solidaritat 
amb les germanes i passen a formar 
part del mobiliari del convent. És un 
orde tranquil, de llençols blancs i 
rutines fixes, que contrasta amb el 
caos del barri. A partir d’aquesta 
trama, Alice McDermott dispara en 
diverses direccions: la solidaritat en 
un context tètric, la negociació en-
tre la fe i l’amor, la compassió, la 
gestió de la culpa o la perspectiva 
que donen els anys –la diferència 
entre viure una història des de dins 
i explicar-la dècades després, com 
qui narra una novel·la.  

L’àncora de la fe 
Hi ha moltes monges, sí, però són 
personatges amb molts matisos. La 
fe és una àncora com qualsevol altra, 
i cada monja la gestiona de manera 
diferent: hi ha les supersticions pa-
ganes de la Jeanne, l’anàrquica ger-
mana Saint Saviour (que considera 
que “l’Església seria una altra si la di-
rigís jo”) o la germana Lucy, que es-
taria igual d’amargada tant dins com 
fora del convent i que amaga un cor 
com una catedral. McDermott pre-
senta unes monges molt humanes, 
que assumeixen les tragèdies del 
món com bonament poden i que de 
tant en tant fan els ulls grossos. En 
part, no és d’estranyar: McDermott 
és catòlica, però en un article del 
2003 confessava que “not a very good 
one”. D’adolescent, ella i el seu ger-
mà se saltaven la missa per anar al 
Dunkin’ Donuts. A la universitat hi 

anava poc, i només perquè el capellà 
els regalava autèntiques sessions de 
stand-up sobre la vida al campus.  

La novel·la és pausada, cerebral, 
i de vegades pot arribar a asfixiar 
–cal acostar-s’hi amb temps i paci-
ència–. McDermott és una esplèndi-
da constructora d’ambients, i aquí 
les enumeracions i les repeticions 
tenen un aire de missa. De fet, tant 
l’estil com la narració tendeixen més 
al cercle que a la línia recta –el suï-
cidi del Jim i el trontoll de la fe rea-
pareixen durant tota la novel·la, per 
exemple. La vida petita de les mon-
ges també s’enriqueix amb l’atenció 
en detalls ínfims, com els gestos o les 
olors. “La ciutat sencera feia la flai-
re de l’interior d’una catedral”, es-
criu McDermott sobre el moment de 
pau que té una monja cada matí a 
l’hora de laudes. En algun moment 
el to descriptiu alenteix la trama, pe-
rò L’hora novena no és cap vall de llà-
grimes. McDermott l’anima amb es-
cenes que escandalitzarien la mon-
ja més progressista, una distància 
entre narrador i lector de caràcter 
molt irònic i un ús molt encertat del 
punt i a part. La veritat és que té un 
sentit de l’humor finíssim.  

El més curiós és que la història 
està narrada pels nets de l’Annie i el 
Jim, tot i que els narradors aparei-
xen de manera intermitent. Així, to-
ta la trama consisteix en un recorre-
gut desordenat des del passat i fins 
a les generacions presents. Desta-
ca la capacitat d’Alice McDermott 
per canviar de perspectiva al final de 
la novel·la, per modernitzar punt de 
vista i llenguatge i mirar-s’ho tot 
com ens ho mirem els nets: com una 
història que algú va passar, potser sí, 
però que anys després es pot co-
mentar en una sobretaula. Una his-
tòria familiar més.!
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Llibres anteriors 
de Joan-Elies 
Adell, com és ara 
La degradació na-
tural dels objectes 
(Proa, 2004) o 
Escandall (Mete-

ora, 2014), ja responien a una idea 
vertebradora clara, distintiva. Ara 
bé, cap títol seu anterior no resulta-
va, a parer meu, tan unitari com 
aquest: un llarg poema dividit en 
tres parts més un epíleg, en què la 
veu única (en primera persona) ens 
va presentant, tot servint-se de l’oc-
tosíl·lab i d’una dicció narrativa, 
una mena d’estat de la qüestió de 
l’home que ha arribat a la cinquan-
tena. “Qui ets tu ara?”, es pregunta 
l’autor –i ho ressalta el prologuis-
ta–: la resposta és el poema mateix, 

Desig de servar el temps
en la seva fluència diacrònica. El fil 
que van descabdellant els versos és 
el biogràfic, però des d’un tracta-
ment que es vol exemplar, univer-
sal: la recerca de les arrels familiars, 
els dies d’or de la primera joventut, 
l’experiència de l’amor i la paterni-
tat, la construcció de la memòria, la 
malaltia del pare, la compa-
nyia de la mare, la fixació 
de la residència a l’Al-
guer, la figura i l’exem-
ple de Crist, la redes-
coberta de l’amor i la 
paternitat... Res no és 
personal –l’expressió 
ve del poeta Ramón 
Sanz – és, justament, 
el llibre més íntim del 
poeta de Vinaròs. La seva 
és una lliçó d’experiència 

que és / malaltís aquest rar desig / 
de fixar aquí tanta intempèrie, / 
aquest anhel de remenar / records 
futurs, i vulnerar / així un cor co-
mú i adorable”. 

La intenció del poema em fa pen-
sar en obres com En quarantena, de 
Narcís Comadira, Nura, de Ponç 
Pons, o Planisferi lunar, de Jordi Ju-
lià. Hi ha una voluntat d’endreça 
moral gairebé testamentària: “És 
també això la poesia, / enllumenar 
amb poques paraules, / amb el llan-
tió del llenguatge, / la fondària d’una 
mar / de ningú”. A l’Alguer, el jo del 
poema s’atura un instant davant la 
necrològica d’un paisà. El rostre del 
mort prefigura el propi. Com la 
imatge, magnífica, de les dues pos-
tes de sol –“l’una a ponent, l’altra a 
llevant”–. Un llibre molt sòlid.!
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que es vol compartible. “La teua es-
tranya manera / de ser temps és 
servant el temps”: aquest és el prin-
cipal objectiu del poema, servar el 
temps. En el seu darrer llibre, Josep 
Maria Esquirol defensa que haurí-
em de referir-nos al misteri de la vi-
da, no pas al de la mort. Un dels ver-

sos d’Adell apunta en el ma-
teix sentit. “Com és que 

hem passat / tan ve-
loçment des de la in-

fància / fins a l’ar-
dent fam de joven-
cell?” El misteri de 
la vida en la seva jo-
ia esclatant i en el 

dolor que més llasta. 
És una escriptura que 

preserva de caure en la 
desesperació i l’oblit: “Sé ACN


