
En
tr
ev
is
ta

0 5 . 0 7 . 2 0 1 5

14

Diumenge, 5 de juliol del 201572

ENTREVISTA VALÈRIA GAILLARD

“Volia donar veu a una dona
que en el seu temps no en té”

Alice McDermott novel·lista nord-americana

lguns crítics literaris han assenya-
lat –i no com a defecte– la manca
d’acció d’Algú (Minúscula/Libros

del Asteroide). I és que la novel·la de l’es-
criptora nord-americana Alice McDer-
mott es desplega lentament per relatar la
vida d’una dona ordinària des de la seva
infància fins a la maduresa. Marie és una
nena que observa l’entorn amb les seves
ulleres de cul de got. Viu amb la seva famí-
lia irlandesa a Brooklyn, on comparteix
barri amb altres immigrants procedents
d’altres països. Són gestos, comentaris aga-
fats al vol, emocions, moments anodins
que fan ser “algú” aquesta dona que viu en
una època, els anys vint, en què les dones
no tenen ni veu ni vot.

Publicada el 2013, Algú és la sisena no-
vel·la d’Alice McDermott i la primera tra-
duïda al català. En castellà es troba Aquella
noche (Tusquets, 1989), Un hombre con
encanto, (Tusquets, 1999) i En bodas y en-
tierros (Tusquets, 2002). La seva obra ha
estat finalista del premi Pulitzer tres cops,
i amb Charming Willy va rebre el National
Book Award el 1998. És professora d’hu-
manitats a la Universitat John Hopkins.

Quin és l’origen d’‘Algú’?
A l’origen hi ha el personatge de Marie.
Volia donar veu a una dona que en la se-
va vida ordinària, en la seva època i el seu
lloc, no en té. És un tipus de personatge,
a més, que no abunda en la literatura
contemporània.

A La seva família, com la de la Marie, també
van ser immigrats irlandesos als Estats
Units. S’ha inspirat en ells?
En alguns aspectes m’hi he inspirat, però
els personatges i els detalls són inventats.
La meva mare va créixer a Brooklyn, i el
meu pare a Manhattan. El motor de la
novel·la, però, és la Marie, que viu la seva
infància abans del moviment feminista i
que les dones poguessin decidir per elles
mateixes. Volia recrear la seva vida no
des de la perspectiva del segle XXI, sinó a
través dels seus ulls, i mostrar coses que
ella no s’hauria qüestionat i que a nosal-
tres ens poden sorprendre. Per a ella, per
exemple, triomfar en la vida és casar-se, i
si no ho fa s’ha de fer monja.
Quina relació manté la Marie amb el seu
germà gran, el Gabe? Volia tractar de la fe?
Si la Marie no té veu en la seva pròpia fa-
mília també és en part pel seu germà
gran. L’única via que aquestes famílies
immigrants tenien per entrar en la classe
mitjana era a través dels fills barons. Ga-
be és la gran esperança de la família per-
què és un xicot intel·ligent i ben plantat
que estudia per ser capellà. Això la manté
encara més a l’ombra. Però ell també in-
trodueix en la història una reflexió que
m’interessava molt en aquesta novel·la.
Quina?
Al principi de la novel·la, hi ha una esce-
na en què Gabe, per reconfortar els seus
pares que vénen de l’enterrament d’una
noia del barri, els llegeix un fragment de
Sant Mateu de la Bíblia, el passatge que
ve a dir que tots els homes són iguals. Pe-
rò això és ridícul! Diu que al llarg de tota
la història, cada vida particular té la ma-
teixa vàlua que una altra, que la dels
grans homes. I Marie diu, amadan
(boig), per reclamar l’atenció i repetint
una paraula que ha sentit a dir. Potser per
això m’interessa tant com a novel·lista
mirar les vides ordinàries... Si dius que
aquesta premissa no és certa, aleshores la
moralitat perd tot fonament, i si acceptes
que unes vides tenen més valor que les al-

tres, tens l’Holocaust. És una qüestió es-
sencial, però que en el llibre es planteja
en el marc d’una vida molt ordinària, i no
a través de reflexions sobre el cristianis-
me o l’Església, per exemple.
Parli’m del Walter Harnett, el personatge
que enamora la protagonista. Quin paper hi
juga?
De fora es podria dir que és un personat-
ge cruel perquè abandona la Marie, però
cal entendre’l en el context, en el temps i
el lloc que li toca viure. La Marie porta

ulleres gruixudes i això limita les seves
expectatives de triomfar en la vida. De la
mateixa manera, en Walter, que és coix,
té les seves possibilitats minvades. No
podria allistar-se per anar a la guerra, per
exemple, i davant de tothom és una per-
sona disminuïda. Per als immigrants, les
úniques expectatives per marxar del bar-
ri i ascendir eren casar-se fora del barri, i
ell opta per fer-ho amb una noia més bo-
nica que la Marie per donar més oportu-
nitats als seus fills. “Ho faig pels meus
nens”, li diu a la Marie. Però al mateix
temps, això és una oportunitat per a la
Marie de créixer en compassió. De mane-
ra que, quan més endavant es tornen a
trobar i ella té l’ocasió de ser cruel amb
ell, no ho fa.
Un dels passatges més intensos de la no-
vel·la és quan la mare està agonitzant i pre-
gunta si és “a casa”. Sembla que no vol es-
tar a la seva Irlanda natal.
Diuen que la gent quan mor és com tor-
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nar a casa. Com que no vol morir, la ma-
re pregunta si és a casa, a Irlanda, i el seu
fill la comprèn i la treu al carrer perquè
vegi que és a Brooklyn. El sentit de l’exili
és això: no estar tranquil allà on et sents a
casa. En el cas de Gabe, que també ho pa-
teix, és una metàfora d’algú que no ha
trobat el seu camí a la vida. De petit era
una promesa i després no acaba d’encai-
xar en la societat.
Com s’ha documentat per recrear aquest
Brooklyn dels anys 20?
He llegit diaris d’aquells anys, novel·les de
l’època i revistes i en la novel·la he inten-
tat recrear fins i tot el llenguatge d’alesho-
res, que és molt representatiu de la men-
talitat del moment. Fent aquest treball de
recerca em vaig quedar xocada de veure
el paper que tenia la dona: bàsicament

havien de complaure el marit i la seva si-
tuació marginada estava del tot accepta-
da. La Marie pertany a la generació de la
meva mare. Ella i amigues seves m’expli-
caven com vivien en els suburbis, com
veien el món de jovenetes.
I com definiria aquells anys?
Durant la Guerra Mundial els Estats
Units van viure un període d’efervescèn-
cia perquè hi havia molt moviment de
soldats, nois d’arreu del país que arriba-
ven a Nova York, i les dones, que tenien
molt de temps mentre els marits estaven
a la feina, es dedicaven a xerrar i explicar-
se històries. Era una manera de fugir
d’aquell món tan estret. Hem de pensar
que la seva universitat eren les converses
que mantenien amb les veïnes, i hi havia
irlandesos, però també cubans, italians,

polonesos, etc.
Com veu l’evolució d’aquesta immigració i
la convivència avui dia?
Aleshores era una altra mentalitat, la se-
gregació, per exemple, no els semblava
res de terrible, era normal. Avui als Estats
Units segueix havent-hi molta immigra-
ció, però no és igual que a principis del
segle XX, on estava marcada també per
les diferències home-dona, negre-blanc.
Ara és més obert.
Però segueix havent-hi racisme...
Sí, però també es confon molt racisme
amb pobresa. Els nens blancs pobres te-
nen les mateixes poques oportunitats que
els negres pobres, això ho veig on jo ense-
nyo, a Baltimore, i és un problema estruc-
tural que té a veure amb les armes, un te-
ma del qual els polítics no volen parlar. ❋

L’escriptora nord-
americana Alice
McDermott, fa uns
dies a Barcelona
ELISABETH MAGRE




