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Quan vaig rebre 
per correu aquest 
llibre, amb un 
post-it a la cober-
ta que duia unes 
ratlles manuscri-
tes de l’editor Pau 

Vadell a mi adreçades on deia quel-
com semblant a “[...] crec que et pot 
interessar”, no era del tot conscient 
de la selva (dantesca!) en què pene-
trava. Sabia de l’existència de la figu-
ra d’Alda Merini, ja mítica a Itàlia. 
En llengua catalana ens l’havien fet 
avinent el 2016 Meritxell Cucurella-
Jorba, que va guanyar el XII Premi 
Jordi Domènech de traducció amb 
Clínica de l’abandó, i Nora Albert, 
que el mateix any traduïa La terra 
santa. La versió de Cucurella-Jorba 
duia un pròleg entusiàstic, que ella 
mateixa signava, i amb raons de so-
bres. Qui s’endinsa en l’obra d’Alda 
Merini no en pot sortir indemne. 

Alda Merini, la  
sibil·la lúcida i tràgica 
 

POETA, 
PENSADORA, 
AFORISTA, ALDA 
MERINI (MILÀ 1931-
2009) ÉS AUTORA 
D’UNA OBRA 
ABUNDANT EN QUÈ 
PLASMA EL SEU 
RECORREGUT 
VITAL I EL SEU PAS 
PEL CENTRE 
PSIQUIÀTRIC. VA 
SER UNA ETERNA 
CANTIDATA AL 
PREMI NOBEL 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Potser algú estarà temptat de titllar-
me de leopardià si afirmo que una de 
les gràcies de la poesia és que és in-
finita o, en qualsevol cas, d’una fini-
tud que se’ns fa difícil albirar. Això, 
que pot sonar pompós, ve a tomb 
perquè la sensació que hom sent en 
descobrir la poesia (i la prosa!) de 
Merini és colpidora, com si fóssim 
exploradors d’un continent ignot i 
descobríssim una nova espècie (tal 
com encara succeeix en botànica, 
zoologia o mineralogia).  

Merini és una rara avis, i ja sé que 
això en poesia no vol dir gran cosa, 
però tanmateix em sembla que és 
una manera encertada de qualificar-
la, tot i ser poc original: el món de la 
poesia és ple d’ocells insòlits i ocelles 
estranyes. La seva biografia és extra-
ordinària. Va passar de ser una wun-
derkind dels cercles poètics dels 
anys 40-50 a Itàlia, admirada per fi-
gures com Pier Paolo Pasolini, Euge-
nio Montale, Salvatore Quasimodo 
(de qui va ser amant) o Giorgio Man-
ganelli (amb qui també va mantenir 
una relació amorosa perllongada), a 
convertir-se en mestressa de casa i 
aviat en psiquiatritzada, enviada al 
manicomi pel seu primer marit, amb 
qui tingué quatre filles que pràctica-
ment no va criar –en va perdre la 
custòdia–, entrampada en el terrible 
confinament psiquiàtric, amb altes i 
baixes successives. Va estar dinou 
anys sense publicar (del 1961 al 
1980). Miraculosament, la seva pro-
jecció literària va fer un tomb radi-
cal. Com diu al seu pròleg a Deliri 
d’amor Cucurella-Jorba: “De viure 
quasi reclosa en la indigència a rebre 
funerals d’estat. Gran metàfora de la 
feblesa dels mites”. La paraula, tan-
mateix, la va salvar. 

A la manera formulada per Victor 
Frankl (també salvat per la parau-

la després de patir els camps de con-
centració), Merini va trobar en l’ex-
pressió poètica el seu propi mèto-
de logoterapèutic. Més que una si-
bil·la en el sentit profètic o endevi-
natori, Merini es decanta per una 
inspiració nimfal, apol·línia. Aque-
lla màxima dèlfica que fa dir a l’ora-
cle “el mateix que ha ferit, guarirà” 
és el que ocorre en la vida i la poe-
sia d’Alda Merini: l’únic guariment 
ve del mateix deliri, que és xifrat en 
paraules.  

La paraula redemptora 
El deliri adquireix tints infernals a 
voltes, però també eròtics, extàtics o 
metafísics. El voltatge poètic assolit 
és impressionant, insadollable. En el 
seu magnífic epíleg, Lucia Pietrelli ho 
expressa perfectament: “[...] en Meri-
ni s’anul·len totes les valences ja co-
negudes per projectar damunt de 
símbols mil·lenaris una llum nova, un 
matís moltes vegades irreverent i 
grotesc, a punt d’heretgia i d’ambigüi-
tat descarada”. I és que aquesta llum 
nova ve tocada per una dicció impo-
nent i alada, per la gràcia de la musa: 
“Jo com vosaltres he estat enxampa-
da / mentre robava la vida, / foragi-
tada del meu desig d’amor”. O capaç 
de grandiosos apòstrofes: “Pare, si es-
criure és una culpa / per què Déu 
m’ha donat la paraula / per parlar 
amb trèmuls llenguatges d’amor / a 
qui m’escolta?”  

A voltes ens desarma la bellesa 
límpida de la seva unció: “Digue’m, 
més aviat, que t’agrada cercar el 
fons de dòcils muses / paraules que, 
de nit, xiuxiuegen infinita ambro-
sia”. Per poc que s’estimi la poesia 
ningú amb dos dits de front pot pri-
var-se de tastar aquesta “infinita 
ambrosia”. Agredolça, com Eros, 
com la mateixa vida. !

LA POESIA  
(I TAMBÉ  
LA PROSA!) 
DE MERINI ÉS 
COLPIDORA;
LLEGINT-LA 
ENS SENTIM 
EXPLORA–
DORS D’UN 
CONTINENT 
IGNOT, 
COM SI 
ACABÉSSIM 
DE TROBAR 
UNA NOVA 
ESPÈCIE

VÍCTOR 
OBIOLS

BALADES  
NO PAGADES 
ALDA MERINI 
ADIA EDICIONS 
TRADUCCIÓ DE 
NORA ALBERT 
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WIKIMEDIA

En Joel és un me-
cànic jubilat que 
passa els dies a la 
residència d’avis 
Hilltop. Sap que 
són els últims, 
però se li estan 

fent llargs. La seva dona ja ha mort 
i ell veu com les seves llibertats van 
retallant-se a canvi, se suposa, de 
mantenir-lo viu. A quin preu, tan-
mateix? I en quines condicions? 
Mentre la condescendència exter-
na i la solitud l’encaminen cap a la 
depressió i els pensaments suïcides, 
apareix un nou company d’habita-
ció. És en Frank.  

Aquest és l’inici que Dan Mooney 
escull per a L’inesperat final del se-
nyor Monroe, la història de redemp-
ció d’aquest home. L’escriptor irlan-

Els dies de la redempció
dès ataca sobretot dos temes: la dig-
nitat de la gent gran, que sovint rep 
un tracte condescendent i infantilit-
zat, i els mals de la cultura de la mas-
culinitat, que ha esgarriat la vida als 
dos personatges en qüestió. A en 
Frank, gai, li ha impedit viure la sexu-
alitat fins a l’extrem de l’autoodi; a en 
Joel l’ha convertit en un ésser 
incapaç de comunicar-se i 
transmetre sentiments. 
La seva nova amistat 
els ajuda a atenuar els 
fantasmes.  

Es tracta d’una 
novel·la de tipus 
molt clàssic, molt ci-
nematogràfica, i Dan 
Mooney s’estima els 
personatges i els ha cons-
truït bé, amb les seves llums 

“pel teu propi bé” i els diversos ni-
vells de decadència, i ho fa amb fer-
mesa però sense caure en la carica-
tura. Ara bé, hi ha un decalatge en-
tre la mala llet d’alguns personatges 
i situacions i la prosa del llibre, una 
mica descafeïnada i complaent. I el 
narrador explicita massa coses. La 
regla que recomana mostrar i no ex-
plicar és una regla com una altra, i 
depèn de com pot comportar un mar 
de confusió. Però aquí, com a lec-
tors, tenim poca llibertat de movi-
ment: Mooney ens guia del bracet 
per quasi totes les decisions d’en Jo-
el i el final es fa previsible. Tot i això, 
els personatges estan ben constru-
ïts i els seus conflictes són creïbles. 
Potser s’hauria pogut salpebrar la 
prosa amb mala bava i eliminar al-
guns fragments més obvis. !
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i les seves contradiccions, cabrons 
a vegades però dignes d’amor. I, tot 
i que presenta un entorn tristoi, no 
li falta sentit de l’humor. Tenim 
Jim l’Invencible, antic polític pers-
picaç i ara víctima de la demència, 
que es passeja per la novel·la dient 
frases inconnexes –o potser no 

tant–. O la nit en què els dos 
ancians acaben en una 

discoteca envoltats de 
jovenalla i bevent 

combinats amb 
noms picants (Sexe 
a la Cara, Cowboy 
Llepacigales). 

Minuciós, Moo-
ney retrata el món 

tancat que són les re-
sidències d’avis, amb to-

ta la seguretat planificada PERE TORDERA


