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Per damunt 
del temps i les circumstàncies

que és la dels anys de la Pesta Negra
i el Cisma d’Occident a la Catalunya
interior. Aquesta distinció tampoc té
massa importància, perquè es tracta
d’una novel·la magnífica; magnífica
perquè tant els personatges com l’ar-
gument estan força ben treballats i
amb uns resultats que plauen el lector
que cerca tensió, que cerca interès,
que cerca una bona història com les
d’abans i com les d’ara. I aquest relat
ofereix tots aquests ingredients en
dosis més que elevades. Des del nos-
tre punt de vista, un dels errors més
freqüents en la narrativa que pretén
emparar-se sota el mantell de l’etique-
ta històrica és que sovint hom presen-
ta un discurs on per a justificar la
seua ambientació es limita a encabir
com a tascons ací i enllà, forçada-
ment, personatges o detalls que de
tant en tant ens pretenen recordar que
som al S. XV o al XIX. La dificultat rau
en reproduir les mentalitats, la mane-
ra d’actuar, establir una recreació
coherent d’una època o almenys una
recreació creïble en l’època. Malgrat
les paraules de l’autora, aquesta
novel·la creiem que aconsegueix
notablement patentitzar els personat-
ges d’època d’una faisó versemblant i
creïble alhora que amb una gran
complexitat psicològica. Un primer
nivell consisteix en la reproducció
dels decorats, dels paisatges; l’altre
nivell, però, demana la reconstrucció
mental de l’època. I M. Dolors Farrés
ho aconsegueix en aquesta novel·la
brillantment. En aquesta obra els per-
sonatges excel·leixen; en absolut
plans o previsibles —hi ha res més

espantós que una novel·la on un lec-
tor ja endevina quin paper jugarà
cadascun dels personatges?— esde-
venen protagonistes amb veu pròpia.
M. Dolors Farrés ha sabut crear una
magnífica sèrie de veus secundàries
que animen la tensió narrativa desen-
volupada pels dos protagonistes prin-
cipals fins extrems insospitats. És un
dels majors encerts de l’obra des del
nostre punt de vista. I domina tant
aquest joc de protagonismes que fins
i tot arriba a intercanviar els espais
de rellevància narrativa a fi d’agilitar
la ficció i proporcionar-li cops d’efec-
te molt agraïbles. Fet i fet, aquesta és
una magnífica història d’amor en
temps difícils, amb l’encant afegit de
l’època i d’elements que per al lector
del segle XXI resulten interessants:
monestirs medievals, traduccions,
medicina i religió... Però la qüestió
principal és que ens conta una histò-
ria amb la qual ens podem sentir fàcil-
ment identificats —un amor perseguit
o prohibit, la lluita per l’assoliment
dels propis objectius, l’amor com a
força de redempció i de sublimació
de les dificultats. Tot un clàssic en la
literatura. Com també resulta clàssica
la gens difícil elevació a al·legòrics
d’alguns dels personatges i de les
situacions, fet aquest no gaire corrent
en la novel·lística contemporània i
que permet una doble lectura de l’es-
pai narratiu. No ens resta cap dubte
que el procés escripturari tan perllon-
gat ha permès aquesta profunditat en
les veus del discurs. Ara bé, si a més
d’uns personatges reeixits, el decorat
i els secundaris —si se’ns permet el sí-
mil cinematogràfic— resulten ex-
cel·lents, crec que ens trobem davant
d’una obra que podem incorporar a la
nostra biblioteca de referència, amb
independència si segueix o no les
modes de l’època. La bona literatura
destaca amb llum pròpia i creiem que
El monestir de l’amor secret resulta
una novel·la que ens reconcilia amb
el gènere. 

Alexandre Navarro

El pare de qui açò escriu mai no ha
comprat un monestir, ni sencer ni en
ruïnes, però el pare de M. Dolors
Farrés (Vic, Osona, 1962) sí que ho
féu. Aquest fet ja suposa un detall de
consideració per a destacar com
aquesta periodista decidí bastir una
novel·la sobre les restes del cenobi pro-
pietat de la seua família. Es tracta
d’una obra que sembla haver-se enco-
manat de la paciència medieval per a
veure la llum a les premses: set anys i
mig de redacció i quatre per a ésser
publicada. La seua gènesi es remunta
a fa vint anys, quan, segons l’autora,
tingué un flaix —i per què no un rema-
ke de la il·luminació de Randa?— que
li suggerí l’argument. Sense cap
dubte, tot s’ha congriat perquè sobre
les restes del monestir de Sant Llorenç
del Munt, del terme de Sant Julià de
Vilatorta, a vora dos segles de la
desamortització, flamege de nou la
vida monàstica, encara que potser
amb uns matisos un tant insòlits per
als agustins que habitaren el cenobi
in illo tempore. L’autora remarca amb
fermesa que aquesta novel·la sorgí
molt abans que aquesta moda de la
novel·la històrica. Aquesta obra restà
com a finalista del premi Sant Jordi en
la seua edició del 2007, sent el guan-
yador ni més ni menys que un narra-
dor de la talla de Pep Coll.

La novel·la ens ofereix la història de
l’amor homosexual entre dos monjos
del cenobi. Aquesta passió, embolca-
llada en les dificultats de l’època, ser-
veix de canemàs per a presentar tot
un seguit d’altres històries laterals, de
personatges, de relacions socials que
dibuixen d’una manera bastant gràfi-
ca el que podria haver estat aquesta
època convulsa. «El monestir de l’a-
mor secret no és una novel·la històri-
ca, com tampoc ho són moltes que es
posen dins d’aquesta etiqueta»: així
de contundent es mostra l’autora a
l’hora de catalogar la seua obra. Ho
justifica dient que els fets que s’hi
expliquen a El monestir de l’amor
secret «no són històrics» encara que
«està tramada en una base històrica»,
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