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es quatre parts finals d’aquest llibre
“no són ben bé contes”, escriu l’autora.
“Formen una unitat a part, autobio-

gràfica, en el fons, per bé que no sempre del
tot fidel als fets.” Munro hi explica coses que
han passat fa setanta anys. Això és una relati-
va novetat. Bé que la literatura de la canaden-
ca es nodreix d’una vida que no és, per des-
comptat, inventada. La figura del pare, la
presència de la guerra, la solitud de les dones,
el dolor universal (en una expressió vària i
matisada), les constriccions morals en l’àm-
bit rural... tot això no representa cap entelè-
quia, sinó que es poua dels dies viscuts. El que
passa, però, és que no hi ha lliçó narrativa
sense forma. I la forma, en la literatura de
Munro, és tan conscient com poc aparent,
tan eficaç com sòlida. En aquestes pàgines
presumptament autobiogràfiques, l’escrip-
tora no s’està d’ironitzar: “Em penso que si
estigués escrivint ficció en comptes de recor-
dar una cosa que va passar, mai no li posaria
aquell vestit.” Això ho escriu d’una vella
prostituta que motiva la prevenció (i la ira)
de la mare de la nena que, anys a venir, esde-
vindria escriptora. El joc funciona en altres
paratges del relat: “Roly Grain, es deia, i no té
més paper en el que estic escrivint ara, mal-
grat el seu nom de trol, perquè això no és una
història sinó vida.”

Bé, és una història de vida. Podria contra-
dir l’escriptora i afirmar que totes les seves ho
són, d’històries de vida. Aquí tenim un aplec
de relats sobre personatges que es troben per
atzar, i que de vegades es retroben al cap del
temps. Alguns d’aquests no defalleixen en el
seu objectiu de ser i de sentir-se lliures del tot.
La naturalesa d’aquestes dones –principal-
ment són dones– és, alhora, feble i insubor-
nable. El conte Amundsen comença amb una
picada d’ullet a un llibre que és, en tants as-
pectes, diametralment oposat a aquest: “Al
banc de fora de l’estació em vaig asseure i
vaig esperar” (Smart practica l’embriaguesa
narrativa; Munro tendeix més aviat a la fru-
galitat). Parla d’una jove mestra que va a rau-
re en un centre per a tuberculosos.

Històries dels anys quaranta
Relacions amoroses sempre conflictives, que
esclaten després d’haver-se gairebé podrit de
tan latents o somortes. Hi ha alguna “mort
per aigua” (que em feia pensar en la millor
novel·la de Banville). El temps és divers, però
moltes històries se situen en els anys quaran-
ta (Refugi, però, passa els setanta; uns setanta
que no eren com ens els imaginem ara: en ai-
xò, Munro coincideix amb Barnes, que tam-
bé relativitza l’aura daurada dels anys, en el
seu cas, seixanta). Un home amb el llavi lepo-
rí. Una noia coixa per la pòlio. Tots aquests
personatges se’ns apareixen i ja és molt difícil
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de desprendre’ns-en. Com a
conjunt, el llibre no és tan rodó
com Odi, amistat, festeig, amor,
matrimoni. Però aquí hi ha la no-
vetat de les quatre peces finals: la
construcció narrativa d’uns epi-
sodis autobiogràfics.

En aquest sentit, destaca el
descobriment de la mort i del
mal –a la protagonista li treuen
un tumor “de la mida d’un ou
d’ànec”; cosa que li representarà
uns quants privilegis–. Si camina
de nits, si mira de conjurar els di-
monis interiors per no sentir la
pulsió d’escanyar sa germana pe-
tita... Les primeres lectures cons-
cients (Proust, Mann). El Par-
kinson de la mare, aquella dona
severa i exigent en el llenguatge i

els costums... que acaba dema-
nant: “Perdoneu-me.” Tot això,
és clar, és un material molt sensi-
ble. I també molt agraït de llegir.

Uns mots finals per a la tra-
ducció de Dolors Udina. Excel-
lent. Com en treballs seus ante-
riors, un arriba a oblidar que,
originàriament, aquest llibre no
és escrit en català. Hi ha molt
pocs errors: un copsar que ha de
ser colpir, un lliurar per deslliu-
rar, un tràfic per trànsit, un al res-
pecte, un a aquestes alçades...
Lapsus comptats (només lèxics,
no pas sintàctics, ni morfològics,
ni d’interpretació) en una obra
llarga, plena de detalls, que Udi-
na ha traspassat admirablement
a la nostra llengua. ❋
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L’apunt
Nascuda a la
localitat canadenca
de Wingham el
1931, Alice Munro
ha publicat des del
1968 fins a
l’actualitat catorze
títols. Tret del cas
de Lives of girls and
women (La vida de
les dones), del
1971, que és una
novel·la, la resta
d’obres són reculls
de relats o relats
entrellaçats.
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