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La Flo i la Rose 
no són mare i fi-
lla perquè la ma-
re de la Rose va 
morir quan ella 
només era un be-
bè i la Flo es va 

casar amb el pare de la Rose al cap 
de poc. A partir d’aquest petit des-
ajust en una relació familiar, no-
més amb aquesta escletxa, una es-
criptora com Alice Munro cons-
trueix un món literari sencer, ha-
bitat per dos personatges vius i 
aspres, carregats d’energies opo-
sades, la tensió entre els quals és la 
font d’on ragen totes les històries. 
¿Qui et penses que ets? són deu 
contes enllaçats (se’n podria dir 
novel·la i no passaria res) ambien-
tats a la província canadenca 
d’Ontario que poden llegir-se com 
deu moments en la relació entre 
una mare i una filla: la criança de la 

Una ðltrada vida  
de província
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PERFIL nena petita, els consells d’alerta 
quan arriba l’adolescència i el pe-
rill que representen els homes, el 
primer amor a la universitat, la 
mort del pare, el primer amant o la 
vellesa de la mare i el procés tam-
bé de criança que suposa tenir-ne 
cura. Res de tot això es presenta 
ordenat de manera cronològica, si-
nó amb salts enrere i endavant, 
unes batzegades gràcies a les quals 
Munro posa en primer pla mo-
ments i detalls que un altre escrip-
tor consideraria banals i que, a tra-
vés del seu filtre, esdevenen fona-
mentals. La vida de província, tan 
plàcida i tempestuosa com la in-
certa primavera, bull entre línies 
en aquestes històries. 

Els seguidors de Munro –que en 
som molts– trobaran les mateixes 
epifanies pertorbadores a les quals 
ens té acostumats, els mateixos re-
trats precisos de personatges apa-
rentment secundaris i les matei-
xes noies sexualment àvides que 
malden per fugir del poble on els 
ha tocat néixer, però també nota-
ran diferències respecte als reculls 
que ja n’havíem pogut llegir en ca-
talà. Aquest és de 1978, i aleshores 
l’escriptora s’ocupava de temes i 
sobretot d’ambients una mica di-
ferents: l’entorn és més pobre i 
més dur, els personatges tenen ta-
res físiques i psíquiques més òbvi-
es, i pateixen crueltats extremes 
per ser-ho... Estan més a prop de la 
tradició del southern gothic nord-
americà, la de Flannery O’Connor 
i Carson McCullers, que del refe-
rent txekhovià que sempre es fa 
servir per parlar de l’estil dels con-
tes de la premi Nobel canadenca. 

El personatge de la Rose és el mot-
lle de tantes dones joves que pro-
tagonitzaran els contes futurs de 
Munro: dones que caminen amb 
pedres lligades als peus, plenes de 
desig reprimit per tiranies famili-
ars o lleis socials i religioses, dones 
que sempre troben una drecera i 
un racó fosc on amagar-se una es-
tona i ser lliures. 

Contra la comoditat del lector 
Un dels contes centrals del recull, 
La captaire, relata la història amb 
el primer marit de la Rose, en Pa-
trick, un fill de milionaris que s’en-
amora de la jove estudiant amb be-
ca, humil i poc agraciada que treba-
lla a la biblioteca de la universitat. 
El xoc entre els dos mons és de ca-
tegoria: la mansió davant l’oceà 
dels pares d’en Patrick és tan fre-
da i inhòspita com el vàter sense 
sostre que hi ha dins de la cuina de 
la casa de la Flo i la Rose. Per a en 
Patrick, la Rose és com la captaire 
d’un quadre: submisa però luxuri-
osa, grassoneta però intel·ligent. 
Però la Rose no acaba d’encaixar en 
aquest retrat, més aviat sent llàsti-
ma per en Patrick. Molts anys des-
prés, quan coincideixen en un ae-
roport, en Patrick desconcerta la 
Rose amb una ganyota d’odi que 
ella no s’esperava: Munro sempre 
escriu contra la comoditat del lec-
tor, com si li estigués preguntant 
de manera impertinent qui es pen-
sa que és, allà assegut, espectador 
privilegiat del teatret que ha des-
plegat ella amb tant d’esforç, tes-
timoni solitari que la ficció és el fil-
tre que millor ordena la vida i més 
l’omple de significat.!
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Una parella s’es-
tima des de sem-
pre, i quan co-
mencen la vida 
junts la justícia 
injusta els sepa-
ra. És l’argument 

d’El blues de Beale Street, de James 
Baldwin, nascut a Harlem el 1924 
i resident a França per escapar-se 
del racisme i l’homofòbia als Es-
tats Units. La novel·la s’estructura 
en dues línies temporals que cor-
ren paral·leles. Una és la que ha 
portat en Fonny a la garjola i l’es-
tada d’ell a la presó; l’altra es remet 
a la coneixença entre la Tish i 
l’Alonzo Hunt, el Fonny, quan eren 
nens. Qui parla és sempre la Tish, 
de nom Clementine. Abans del 
desastre la parella passeja per No-
va York entre joves blancs que es 
creuen revolucionaris i passen 
desapercebuts com només podri-

Romeu i Julieta a Harlem
en fer-ho dues persones que habi-
ten els marges.  

La novel·la il·lustra el rebuig de la 
negritud en contra dels blancs d’as-
cendència europea que els assetgen 
per la via de l’omissió o de la violèn-
cia legal: el sistema policial i peni-
tenciari és la tarima des d’on la ma-
joria blanca manipula les vides ne-
gres. No és res que no sabéssim, pe-
rò el sentit real de la desigualtat està 
en el detall, en com la policia espe-
ra qualsevol moviment d’en Fonny 
per emmanillar-lo, en com un pa-
rell de grams de marihuana d’auto-
consum porten el Daniel a la garjo-
la, en com, per a joia dels policies 
blancs, Harlem és ple de negres que 
fan becaines col·locats d’heroïna. 
També hi ha personatges que en-
carnen el que Franz Fanon i altres 
han descrit com a pells negres, màs-
cares blanques, la tendència a aline-
ar-se amb el sistema per la via de la 

opressió que viu a casa seva, a les pe-
rifèries de les vides WASP. Els rols 
masculins i femenins estan definits 
i narrats des d’una perspectiva críti-
ca, però per sobre de la injustícia de 
gènere s’imposa el suport mutu co-
munitari. Llegim l’amor com a re-
dempció i el sexe com a ritual de pas 
per a la Tish; veiem el menyspreu i la 
indiferència de la majoria de blancs, 
l’empatia d’algun advocat blanc i la 
solidaritat entre immigrants pobres; 
escoltem l’odi reactiu dels negres 
contra els blancs, la presó com a ca-
laix de sastre i càstig dels pobres i ra-
cialitzats. De fons bateguen la força 
revolucionària de la comunitat uni-
da i la hipocresia de la religió impo-
sada com a via per camuflar o pas-
sar per alt la injustícia institucional 
contra la negritud. Aquest ventall de 
matisos en una història d’amor sen-
zilla fa de la novel·la de Baldwin un 
objecte molt valuós.!
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falsa salvació blanca, que en part es 
manifesta a l’església. Tot i les des-
avinences entre famílies negres i el 
fantasma del negre de màscara 
blanca, Baldwin emfatitza la idea de 
la família-comunitat com a xarxa 
solidària clau per fer front a la injus-
tícia d’un racisme estructural gens 
dissimulat. 

Els monòlegs de la Tish podrien 
funcionar com a peces de teatre. 
Baldwin demostra l’habilitat de sal-
tar de l’experiència femenina a la 
masculina. Sap pensar i parlar com 
la protagonista de 19 anys, i la inno-
cència d’ella dota la història d’amor 
d’una tendresa quasi feridora. A me-
sura que la novel·la avança, la ten-
dresa es converteix en un tour de for-
ce líric i en un cant a viure i a la soli-
daritat entre els oprimits, encara 
més quan la mare de la Tish es veu 
empesa a viatjar a Puerto Rico i hi 
descobreix la mateixa pobresa i 


