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Deia Henry Ja-
mes que la virtut 
més gran que po-
dia tenir una fic-
ció era “l’aire de 
realitat”. Tots els 
altres mèrits de-

penien d’aquest i, si també ressalta-
ven, era gràcies a l’èxit amb què l’au-
tor havia produït “la il·lusió de vi-
da”. No em puc imaginar un elogi 
superior per als contes d’Alice Mun-
ro, unes peces que contenen si més 
no un moment –el “moment Mun-
ro”– en què la vida, amb tota la se-
va complexitat, els seus matisos, els 
poderosos components biològics i 
les encotillades convencions soci-
als, irromp a través de les pàgines 
com fa una ventada amb una porta 
que hem deixat mal tancada: d’un 
cop sec i a vegades devastador. Com 
a la vida, quan els lectors de Munro 
es pensen que han quedat estabor-

Fugir per  
poder tornar 

RECONEGUDA AMB 
EL PREMI NOBEL 
DE LITERATURA 
2013, ALICE MUNRO 
HA FET UNA GRAN 
APORTACIÓ A LA 
NARRACIÓ BREU 
AMB LLIBRES COM 
‘ESTIMADA VIDA’, 
‘MASSA FELICITAT’ 
I ‘ODI, AMISTAT, 
FESTEIG, AMOR, 
MATRIMONI’, TOTS 
PUBLICATS PER 
CLUB EDITOR

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL nits, és que encara ha d’arribar el 
cop fatal. Un cop que poden ser tres 
paraules de diàleg o la descripció 
d’un gest banal, que no és la contun-
dència física, la que mana. 

Afortunadament, els lectors cata-
lans no descobreixen ara la guanya-
dora del Nobel de literatura del 
2013: gràcies a la persistència de 
Club Editor, aquest és el quart vo-
lum de relats, tots esplèndidament 
traduïts per la Dolors Udina, i és el 
primer que va publicar, l’any 1968, 
l’aleshores mestressa de casa. Qual-
sevol recull és una porta d’entrada 
vàlida al món literari de Munro, un 
Canadà rural i de rígids costums 
presbiterians sota els quals neden 
les pulsions més profundes, però en 
aquest els lectors d’Estimada vida 
(2013) retrobaran molts dels trets 
autobiogràfics que apareixien als úl-
tims relats d’aquell: les figures fona-
mentals del pare i de la mare o el po-
ble petit i opressiu de Jubilee. Hi ha 
tres contes sobre el pare i la seva 
granja de guineus argentades (Wal-
ker Brothers, Imatges i Nois i noies, 
potser el millor conte que llegiran 
mai sobre la construcció de la iden-
titat femenina), que dibuixen una fi-
gura paterna poc rígida, més aviat 
fracassada en el terreny laboral, i 
d’una certa calidesa. Això contrasta 
amb una figura materna molt més 
dura, “com una gàrgola”, que rep per 
tot arreu: hi ha dos contes fonamen-
tals, El vestit vermell (1946) i, sobre-
tot, El tractat d’Utrecht, una autèn-
tica vivisecció de les relacions entre 
mares i filles, en la doble direcció: 
decepció, engany, judicis massa se-
vers, manca de compassió... el catà-
leg de sentiments que costa reconèi-
xer que portem a dins és complet, 
però Munro no és tan cruel per no 
oferir també una possible salvació: a 
la majoria dels personatges feme-
nins –hi ha moltes nenes, en aquest 

recull, però també noies i dones més 
o menys joves– se’ls ofereix la possi-
bilitat d’escapar-se d’aquell món 
tancat i uniformitzador. Algunes 
l’agafen al vol, com qui agafa un au-
tobús i no torna mai més, i gràcies a 
això creixen i es converteixen en 
persones completes que un dia po-
dran tornar al lloc d’origen amb una 
nova mirada, però n’hi ha d’altres 
que, senzillament, no poden fer-ho. 
Mai un Per què no puc? havia resso-
nat amb tanta desesperació. 

Hem dit que abunden els contes 
amb trets autobiogràfics: també 
abunda la primera persona, molt 
més que en els reculls posteriors, 
com si l’autora s’hagués penedit 
d’haver-se mostrat massa en aquest 
primer llibre i hagués fet un mean-
dre de 50 anys buscant –i trobant, 
de forma exemplar!– la manera 
d’explicar-se en tercera persona. 
Els contes eren més curts, d’una 
mitjana de 20 planes, i no les 40 o 50 
que ha acabat desenvolupant, però 
l’art de descriure la característica 
més profunda d’una persona amb 
una arruga que du al vestit, o un can-
vi d’època a través de la decoració 
d’una sala d’estar, ja el dominava a 
la perfecció, i la brutal capacitat 
d’anàlisi i poder incisiu de la seva 
prosa suau ja brillava: “Les cares de 
les mares tenien una expressió des-
menjada però gens desagradable de 
conformitat, amb el toc de nostàlgia 
absurda i una mica artificial que les 
acompanyaria al llarg de qualsevol 
ritual familiar”. I també era Henry 
James qui afirmava que no hi ha 
passatges descriptius que no tin-
guin una intenció narrativa, ni dià-
legs que no tinguin una intenció 
descriptiva, que una novel·la –o un 
conte– és un ésser viu, on a cadascu-
na de les parts bateguen les altres. 
Com a cadascun dels contes d’Alice 
Munro, on batega tota ella.✒ 
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La crítica literària 
és una feina com-
plexa i delicada, 
executada amb 
més o menys ri-
gor, encara capaç 
de provocar més 

d’una polèmica –sobretot vinculada 
amb interessos de grans grups edi-
torials– i, en el cas català, preocu-
pantment endogàmica. “Si la feina 
dels pintors, músics o directors de 
teatre no acostuma a ser jutjada per 
pintors, músics o directors de teatre, 
en el cas dels literats són sens dub-
te ells qui n’escriuen ressenyes”. 
Aquesta cita del crític Marcel Reich-
Ranicki (1920-2013) apel·la al con-
text alemany, però seria factible 

“Mateu aquell gos! No veieu que és ressenyista?”
aplicar-la al marc català, amb un va-
lor afegit de negativitat: no només 
són –som– els escriptors els que es-
criuen comentaris sobre novetats 
editorials a la premsa o en publicaci-
ons especialitzades, sinó que a més 
es dóna amb freqüència la co-
neixença o fins i tot l’amis-
tat amb els autors de qui 
es valoren llibres. 

“Per al crític, la ins-
tància suprema són els 
seus col·legues”, escriu 
Reich-Ranicki citant 
Walter Benjamin a So-
bre la crítica literaria, es-
crit el 1970 –pròleg de 
Lauter Verrisse, antologia de 
“crítiques demolidores”– que sinte-

d’assegurar que l’obra en qüestió no 
s’hi ajusta, i que per tant no val res”) 
i la constructiva, “molt més difícil” 
(“Pregunta: què s’ha proposat l’au-
tor? ¿La intenció era raonable i com-
prensible? ¿I en quina mesura ho ha 
aconseguit? Si responem a aquestes 
preguntes d’una manera sensata i 
afectuosa, donarem un cop de mà a 
l’autor”). Reich-Ranicki proposa ser 
“clar, concret i explícit”, perquè no 
s’ha de “sobrevalorar la influència di-
recta de la crítica en l’èxit o el fracàs 
comercial, sobretot d’alguns llibres”. 
El cinisme de Goethe, defensor de 
l’opció constructiva, es fa evident 
quan en cita aquella parella de versos 
que fan: “Mateu aquell gos! / No  
veieu que és ressenyista?”✒
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titza les principals idees del respec-
tat i temut líder d’opinió i que és 
acompanyat d’un epíleg d’Ignacio 
Echevarría escrit el 2014. 

Reich-Ranicki planteja un recor-
regut breu i enriquidor per alguns 

dels grans noms de la crítica 
alemanya, des del pioner 

Gotthold Ephraim Les-
sing fins a Ernst Robert 
Curtius i Theodor W. 
Adorno, passant per 
Friedrich Nicolai i 
J.W. Goethe, que feia 

la distinció entre la crí-
tica destructiva (“n’hi ha 

prou formulant i adoptant 
un criteri o un model qualse-

vol, i tot seguit tenir la insolència 


