
Primícies
d’Alice
Munro

uina alegria que m’ha produït la
concessió del premi Nobel de Litera-
tura a Alice Munro i l’entusiasta aco-

llida que la notícia ha generat a la comunitat
internacional. L’impuls del premi literari més
prestigiós del món només tindrà conseqüèn-
cies positives per a l’obra de Munro i tot allò
que representa.

És possible que aquest reconeixement ani-
mi l’autora a continuar la seva obra. Quan va
publicar el seu darrer recull de narracions,
Dear life/Estimada vida (2012/2013), Munro
va declarar que donava per tancada la seva
obra. Anteriorment, el 2006, amb l’edició del
seu llibre més sostingudament memorialístic,
The view from Castle Rock, havia fet el mateix
anunci, però després, per sort, se’n va
desdir i ens va regalar els seus dos
últims reculls. Una de les grans
dificultats que ha d’afrontar un
guanyador del Nobel és sobreviure,
creativament parlant, a l’impacte del
premi. Amb Munro no hem de tenir
pas por perquè estem davant d’una autora
que sap protegir els interessos de la seva obra.

Mentre l’autora decideix si vol reprendre la
seva obra o no, els lectors de tot el món tin-
dran les màximes facilitats per descobrir-la o
redescobrir-la. En un sondeig d’opinió, el
30% van respondre que havien llegit algun lli-
bre de Munro, mentre que el 60% van contes-
tar que no. Els lectors devots de Munro hau-
ran de reconsiderar-la. Els lectors no tan de-
vots hauran d’aplicar-se més. I els desconeixe-
dors hauran de posar-s’hi. Ara bé, els tres
grups hauran de contemplar la seva obra des
de la nova perspectiva inqüestionable de clàs-
sica moderna i contemporània. Tots haurem
de començar a acceptar Munro com a hereva
directa de grans autors moderns com William
Faulkner, Katherine Anne Porter o Eudora
Welty. Munro pertany, per dret propi, a les
darreres tendències de l’Alta Modernitat en
narrativa.

Amb Munro, l’Acadèmia Sueca ha volgut
premiar la literatura canadenca per primera
vegada en 110 convocatòries des del 1901. Ai-
xò vol dir que el mapa literari del Nobel s’am-
plia sensiblement amb la incorporació del Ca-

Q

DISSOCIACIONS D. SAM ABRAMS

nadà i les seves dues tradicions literàries en
anglès i en francès. Espero que el premi cridi
l’atenció d’editors i lectors de tot el món so-
bre la literatura canadenca en conjunt, una
realitat que existeix des del segle XVII i que
es va consolidar i diversificar a partir de la
creació oficial de l’estat el 1867. Coneixem
alguns autors canadencs com ara Robertson
Davies, Mavis Gallant, Rohinton Mistry i
Elizabeth Smart. Però ens queda molt de ca-
mí fins a tenir un coneixement general pre-
cís d’aquesta magnífica tradició. Recordem
la feliç sorpresa que va crear Jaume Vallcor-
ba quan va recuperar no fa gaire i en català
Mordecai Richler.

Recordem també que Anne Carson és una
de les veus més distingides de l’actual pano-
rama de la poesia mundial.

Per una altra banda, per primer cop en la
seva història, el premi Nobel ha volgut reco-
nèixer explícitament el gènere literari del
conte. El Nobel havia reconegut novel·listes,
poetes, dramaturgs, historiadors, pensadors

i memorialistes, però quedava l’eterna assig-
natura pendent del conte. El conte sempre
havia passat en segon pla quan es premiava
algun novel·lista com Bunin, Hemingway i
García Márquez, que també dominaven el
gènere. Amb el premi de Munro es reivindi-
quen retroactivament autors de la talla de
Mansfield, Dinesen i Borges. Munro és un
referent perfecte per començar la defensa de
la força artística del conte. Munro demostra
quina gran cosa és el conte i com no té res a
envejar davant la novel·la. Els contes de
Munro no són novel·les fallides sinó ben bé
al contrari: moltes novel·les són contes man-
qué, a la manera de l’autora de Dance of the
happy shades.

I el premi a Munro ha agafat la literatura
catalana ben atenta. Tres reculls de contes
molt representatius de la seva obra, en una
excel·lent traducció de Dolors Udina i publi-
cats per una petita editorial, Club Editor, de
sòlida ambició i vocació culturalista i literà-
ria. Prenguem-ne bona nota! ❋
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Amb el suport:




