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Impossible no veure Paterson (Jim Jarmusch, 2016) 
sense recordar L’exorcista (William Friedkin, 1973). 
Al darrere de tots dos films trobem el poeta William 

Carlos Williams. L’influx de Williams a Paterson es fa 
palès des del mateix títol de la pel·lícula, perquè també 
es diu Paterson un gran poema tel·lúric i autobiogràfic 
d’aquest autor. Per altra banda, Allen Ginsberg va ser un 
altre poeta tel·lúric lligat a Paterson (l’esmentada pel·lí-
cula i la ciutat de Nova Jersey). L’un i l’altre eren tel·lú-
rics a la manera com ho va ser el seu far, Walt Whitman: 
mitjançant una fusió d’ecologisme, biografia i un patri-
otisme fet de toponímia. És dintre d’aquesta tradició 
tel·lúrica que trobem Carlos Williams a la novel·la 
L’exorcista, de William Peter Blatty (un bestseller dels 
anys setanta, fa poc recuperat en català per Obscura Edi-
torial conjuntament amb Legió, la segona part que Blat-
ty va escriure a la dècada següent).  

Williams hi fa de pont. Això passa al seu assaig anome-
nat En la raíz de América (Turner, 2002; edició original, 
1925), en concret quan parla del reverend Cotton Ma-
ther, un purità que va donar suport als judicis a les dones 
de Salem sàdicament acusades de ser bruixes. Mather es-
tava convençut que el dimoni maquinava rabiós contra 
els honestos puritans des que van arribar al Nou Conti-

nent i van fundar la virtuosa No-
va Anglaterra. Deia textualment 
que existia “una horrible conspi-
ració contra el país per part de la 
bruixeria” i que “legions encarna-
des” de dimonis empaitaven la 
gent honesta. A la mateixa època 
que Williams escrivia sobre les 
arrels d’Amèrica (que encara pa-
tim), el seu compatriota Robert E. 
Howard, pare de Conan el bàrbar, 
creava un altre dels seus perso-
natges més aclamats, el purità So-
lomon Kane, caçador de dimonis. 

L’encert de William Peter Blatty (antic alumne dels je-
suïtes de Georgetown, Washington DC) va ser inserir la 
tradició demoníaca en un entorn urbà. La translació des 
d’un món atàvic fins a les cinematogràfiques i inquie-
tants finestres enceses es mostra a la mateixa novel·la. 
Tot comença quan, en una llunyana excavació, un jesu-
ïta troba una estatueta d’un dimoni assiri, se l’emporta 
i esclata el sarau al chic barri de Georgetown, a la riba 
del purità i bàrbar riu Potomac.✍
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Diu Núria Cadenes que la valenciana 
Raquel Ricart (Bétera, 1962) no escriu 
novel·les, sinó que escriu persones de 
carn i ossos i ferides. Així queda demos-
trat en la seva darrera novel·la, El dit de 
Déu (Proa), un relat sensible escrit des 
del respecte absolut cap a una 
llengua genuïna. La novel·la 
entrellaça tres protago-
nistes amb necessitat 
d’explicar-se per escrit, 
de plasmar moments 
de les seves vides com 
si fossin escenes gra-
vades a la retina. Tres 
dones –una Escriptora 
addicta al mam; la Nora, 
una dona gran que “fa fa-
ena” a casa de l’Escriptora, 
i un Jo proper a l’autora– que 
tenen en comú haver patit una tra-
jectòria complexa, una condició furti-
va, i que s’han refugiat en la lectura i en 
l’escriptura per tirar endavant i per 
mostrar les pròpies cicatrius amb au-
tenticitat.  

L’amistat, la supervivència, la pèr-
dua, el càncer, la memòria, l’art i l’emo-
ció són els temes principals d’El dit de 

Déu, que Ricard tracta des de les entra-
nyes, entre la duresa i l’adoloriment, 
per obtenir una novel·la esplèndida so-
bre el fet biogràfic i els misteris i els si-
lencis que amaguen les vides humanes. 
Ho fa utilitzant la primera persona nar-
rativa, perquè li agrada el joc de veus, 
però també per demostrar com una ma-
teixa vivència es pot explicar de mane-
ra diferent i fins i tot viure-la de mane-
ra oposada segons qui la recordi. L’en-
creuament d’històries d’aquesta santís-
sima trinitat femenina –els capítols 
intercalen Nora, l’Escriptora i Jo al llarg 
de tota l’obra–, la trama no lineal marca 
de la casa i les referències culturals ja 
estructuraven novel·les anteriors de 
l’autora com El temps de cada cosa o Les 
ratlles de la vida. Però en el cas d’El dit 
de Déu, Ricart fa un pas més en aquest 
interessant joc de veus: fer participar el 
lector a l’hora de “provar de descobrir la 
personalitat, les dèries i els interessos 
del biògraf”. I tenim tres biògrafes. 

L’escriptura com a bàlsam 
i dignificació 
L’autora només havia parlat del càncer 
que va superar a Samarra, un conte pu-
blicat a Vilaweb. Ho va fer des de la iro-
nia, d’una manera molt diferent de com 
tracta el tema el Jo d’El dit de Déu, d’una 
manera més fonda, gratant i compartint 
amb generositat la seva experiència en 
boca de la Nora. La novel·la també par-
la d’un cas d’abusos patit per l’Escripto-
ra, primer des de la subtilesa i la metà-
fora i, a mesura que avancem en la lec-
tura, la mirada sobre el tema es torna 
crua i directa com pertoca. L’Escripto-
ra no en pot parlar, d’aquest mal pas, pe-
rò sí que es veu capaç d’escriure-ho en 
una novel·la biogràfica (o una novel·la 
d’una biografia) que fa temps que la 
tempta. En el cas de la Nora, el conflic-
te és amb els seus orígens, completa-
ment desconeguts per ella des que la 
van abandonar en un asil al cap de poc 
de néixer, i “ara que m’entreoig les pas-
ses a peu descalç” es veu forta per es-
criure el que li cal dir “a la meua mane-
ra, amb poca traça”, espolsar-se la ràbia 
i garbellar malentesos. El seu relat pas-
sarà a mans de l’Escriptora i el que 
aquesta escrigui sobre la Nora passarà a 

mans d’una tercera dona, que es-
criurà el que l’Escriptora 

–una impostora segons 
ella– escriu sobre la No-

ra. Les nines russes nar-
ratives estan servides, i 
és un goig llegir-les, in-
terpretar-les i desco-
brir-les tot gaudint del 
trajecte lingüístic que 

proposa Raquel Ricart. 
El dit de Déu parla de 

l’escriptura com a bàlsam, 
com a via de dignificació de la 

persona i com a motiu per deixar 
de fugir des d’una oralitat que embada-
leix. És una novel·la per ser llegida a la 
ràdio, per capítols, com es feia abans. 
El llenguatge flueix de meravella i les 
protagonistes, sense fer escarafalls, 
ens parlen a l’orella, de tu a tu, sobre 
el procés de creació tant artística com 
psicològica.✍
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