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CIÈNCIA / HUMOR  DAVID BUENO I TORRENS

humor, a casa nostra, ven. La parau-
la sexe, però, encara ven més. Què
passaria si ajuntéssim tots dos con-

ceptes i trobéssim un llibre sobre sexe escrit
amb molt d’humor? No em refereixo a un lli-
bre eròtic, sinó sobre el sexe animal; d’allò
que fan els raps, els pops, els llimacs, els per-
cebes o els antequins, uns marsupials, per es-
mentar-ne uns exemples, quan senten l’irre-
frenable i instintiu desig de reproduir-se.
Tots els animals tenen reproducció sexual,
però no tots practiquen el sexe de la mateixa
manera. Com va deixar escrit Stephen Jay
Gould, un dels grans biòlegs evolutius, “el
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El sexe no és per riure (o sí)

nostre món desborda de formes i
comportaments peculiars i, a
més, insensats, que funcionen
exclusivament en favor d’obte-
nir una victòria en el gran joc de
l’aparellament i la reproducció”.

El sexe, quina animalada!, de
Joan Ignasi Gras, articulista i es-
criptor; Jaume Capdevila Kap,
dibuixant d’humor, i Néstor
Macià, dibuixant científic, mos-
tra l’extraordinària varietat de
pràctiques sexuals que presenta
la vida animal, amb diversitat

d’estratègies orientades a un ma-
teix objectiu: garantir que els
seus gens perdurin. Un llibre es-
crit amb clau humorística però
amb important rerefons científic
sobre un dels aspectes més im-
portants de la biologia. Si els in-
dividus d’una espècie deixessin
de reproduir-se, s’extingiria irre-
meiablement. Al costat de qui la
té més llarga, qui les té més gros-
ses (sí, en plural) o per què els
elefants mascles no fan el salt a
les femelles, descobrirem que no
som l’única espècie que practica
sexe per pur plaer, sense finali-
tats reproductores, i tot un seguit
d’estratègies tan fascinants com
necessàries. ❋
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lesques de vida (tranches de vie, en
l’habitual denominació francesa) amb
una fonda impregnació simbòlica: la

definició crec que es pot aplicar, amb plena
justícia, a l’obra narrativa d’Alice Munro –un
premi Nobel de literatura incontrovertible, a
parer meu, a diferència d’alguns altres dels
últims deu anys–. Cal agrair a l’editora Maria
Bohigas que, molt abans que aquesta autora
rebés la màxima distinció mundial en el
camp de les lletres, s’hi fixés i es proposés
d’anar-la editant a poc a poc (en bones tra-
duccions de Dolors Udina). Aquest d’ara és
el primer llibre de relats de la canadenca. I hi
ha, certament, la mateixa veu i la mateixa
manera de construir el relat que admirem en
les obres posteriors. La mateixa mirada agu-
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da, penetrant i severa.
“Els sostres de les habitacions eren molt

alts, a sota hi havia molt d’espai buit i ombrí-
vol i ajaguda al meu bressol i massa acalorada
per dormir jo alçava els ulls i podia veure
aquella buidor, els racons tenebrosos, i sen-
tir, sense saber què era, com devia sentir-la
tothom en aquella casa, la realitat contingu-
da de la mort, com un bloc de gel màgic sota
la calor embafosa.” És només un fragment.
Però un fragment molt característic de la
densitat de la prosa de Munro: en tan poc es-
pai, quantes coses s’han dit, i quantes més
que només s’han deixat entreveure amb les
paraules! Com aquest altre: “Vaig veure una
vella, segurament l’àvia, dreta al llindar. No
era prima com la mare i ella, sinó fofa i infor-

me com un flam rebentat, amb taques marró
clar molt atapeïdes a la cara i als braços, i pèls
eriçats al voltant de la boca. Part de l’olor de
la casa semblava que venia d’ella.” Munro té
una gran habilitat per construir mons en les
seves obres (i mons privats dins el món:
l’olor d’una dona que impregna la casa on
viu). Mons en què la soledat sembla que de-
termini els personatges, en què la diferència
entre ells resulta gairebé sempre dolorosa.
Una terra dura, un país ingrat, en què, a pesar
d’això, floreix la vida (“En aquella terra es-
querdada només hi creixien flors resistents
com ara les caputxines vermelles o alguna

mata de lilàs amb les fulles marró enrosca-
des”). A voltes, la punyida d’una força de la
naturalesa sembla el correlat de la força inte-
rior d’uns personatges que estan disposats a
esbotzar la porta de la presó que els opri-
meix: “El carrer rep l’ombra d’uns aurons
amb arrels que han esquerdat i rebentat la
vorera i s’estenen com cocodrils dintre de pa-
tis deserts.”

Una dona a qui volen fer fora del seu lloc;
un home que atemoreix els altres, armat
d’una destral; una altra dona que busca una
cambra pròpia... De les històries de Munro
en recordem, més que no pas l’argument, tot
de detalls que, al meu entendre, tenen molt a
veure amb la literatura amb majúscules: la
intel·ligència d’una observació, la solidesa de
l’estil, la potència de l’evocació, la consistèn-
cia d’una determinada imatge del món. Una
imatge, certament, desesperançada, d’una
crua lucidesa. ❋
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Alice Munro va
guanyar el premi
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