
La violència de la normalitat
Alice Munro mostra la inevitabilitat del que és atroç en els 10 relats de ‘Massa felicitat’

I
nfanticidis, enverinaments, ro-
batoris, automutilacions, suïci-
dis, caigudes gairebé mortals... 
Qualsevol diria que Alice Munro 

(Wingham, Canadà, 1931) s’ha pas-
sat a la literatura sensacionalista, 
de sang i fetgets i secció de succes-
sos. Les aparences enganyen: la vio-
lència està en els 10 contes de Mas-
sa felicitat per convertir-se en el cor 
ferit de la trama; cor que Munro de-
cideix acariciar i operar sense as-
segurar-nos que la víctima es cura-
rà. I tracta la violència d’una mane-
ra naturalista i necessària, com si 
el més atroç (vegin el magnífic re-
lat Dimensions) fos inevitable. El que 
és inevitable és normal, i la normali-
tat amb què introdueix aquesta ca-
tarsi, que canviarà el full de ruta del 
relat, sorprèn el lector, acostumat 
a l’emotiu, tranquil detallisme de 
l’anomenada Txékhov canadenca. 

 El més admirable de Massa felicitat 
és la manera com aquesta violència 
–que pot estar fora de camp, en for-
ma d’un adulteri que es cou al ma-
teix espai domèstic (Ficció), o que pot 
esclatar com un crit velat, en forma 
de violació no reconeguda (El tallde 
Wenlock)– varia el destí dels seus per-
sonatges sense caure en la redemp-
ció epifànica ni en la condemna 
moralista. Sembla que els contes 
de Munro no s’acabin: no és que els 
seus finals siguin oberts sinó que els 
seus protagonistes segueixen el seu 
camí, i es converteixen lentament 
en un punt que es fon amb l’horitzó. 
Com si després d’haver entrat en de-
talls, de gravar amb la microcàmera 
de les paraules l’objecte més banal  
–i per això més significatiu–, el llen-
guatge abandonés la seva matèria 
primera a la més lànguida o tenebro-
sa de les seves sorts. 
 Munro explora l’etern femení sen-
se fer concessions de gènere. En nom-
brosos relats les dones surten mal 
parades: sovint no saben calibrar la 
distància existent entre el que espe-

ren de la vida i el que rebran. O en 
ocasions expliquen, vagament in-
diferents, un fet terrible que escan-
dalitzaria molta gent. Són més intel-
ligents que els homes, més apassio-
nades i també més perilloses. Fins i 
tot en el memorable relat Cara, nar-
rat des d’un punt de vista masculí, la 
dona apareix com l’oportunitat per-
duda, la que va agafar la paella pel 
mànec marcant-se la cara sense mi-
raments per assemblar-se més al seu 
objecte estimat, que va néixer amb 
un capritx.

MERAVELLOSOS CONTES /A Massa feli-
citat, Munro torna al gènere del ba-
sat en fets reals que va posar en pràcti-
ca a La vista desde Castle Rock. Si a Tres 
rosas amarillas Raymond Carver es 
conformava observant l’agonia de 
Txékhov per compondre una senti-
da elegia, Munro concentra en 60 pà-
gines l’atribolada vida de Sofia Kova-
levski, novel·lista i matemàtica rus-
sa, per assajar una meditació sobre 
el seu personatge favorit, aquella do-
na que es debat entre la submissió a 
les normes virils i la reivindicació 
del seu lloc a l’univers. No és difícil 
reconèixer en els trets de Kovalevski 
l’ADN de l’arquetip Munro: l’heroï-
na que, presa de la seva sensibilitat, 
ha après a respectar la seva visió del 
món. ¡I quina meravellosa visió del 
món tindrem si ens enfilem sobre 
aquests bellíssims contes! H
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El llibre de la setmana. L’anomenada Txékhov ca-
nadenca presenta una desena de relats on se succe-
eixen infanticidis, enverinaments, suïcidis o automuti-
lacions en una sorprenent normalitat. En el memorable 

volum ‘Massa felicitat’, Alice Munro, premi Man Boo-
ker 2009, explora l’etern femení mostrant dones més 
intel·ligents i apassionades que els homes, però tam-
bé més perilloses.

33 Fotograma de ‘Lluny d’ella’, film basat en un relat d’Alice Munro.
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àstic, sí, nàusea, repugnància. 
És el que produeixen Carlos 

Sáinz o Fernando Hierro men-
tre en plena crisi ensenyen a la Sexta 
les seves casasses de potentats. És el 
que un sent a l’observar aquestes ex-
crescències del capitalisme aplaudi-
des sota la presumptament irònica 
etiqueta del dona-riquisme, incloent-
hi l’estèril Mariana Nannis. És fàstic, 
sí, el que a un servidor li provoquen 
els excessos del luxe frívol a l’estil 
Carmen Lomana, i encara més saber 
que els diners legitimaran que Te-
le 5 hagi tancat CNN+ per perpetu-
ar el despropòsit de Gran hermano, i 
molt més encara assumir que l’amo 
i senyor de la cadena, Silvio Berlus-

coni, es mantindrà en el poder sota 
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la sospita d’haver comprat diversos 
trànsfugues. 
 Fàstic, en fi, per tancar amb l’ar-
cada de la impunitat una llista inter-
minable, fan els magnats-xoriços a 
l’estil Ras-Putin, i els potentats de l’Es-
glésia, i els bancs, els mercats, els es-
peculadors, i qualsevol que permeti 
que un terç de les fortunes familiars 
del món, 11 bilions de dòlars, s’ocul-
tin en caixes suïsses.
 I el pitjor és que no és això el que fa 
més fàstic en els rics del segle XXI. El 
que és realment nauseabund, el que 
importa, segueix entre línies. Per-
què els rics de veritat no són aquests 
titelles; els de veritat, com el diable, 
pretenen no existir. Per això convé 
llegir Tony Judt a El món no se’n surt i 

saber que el 1968 el president de Ge-
neral Motors s’embutxacava 66 ve-
gades el que cobrava un treballador 
de l’empresa, mentre que el presi-
dent de Wal-Mart s’endú avui 900 ve-
gades el que cobren els seus emple-
ats. Per això s’ha de llegir Yo soy el mer-
cado, de Luca Rastello, i descobrir en 
la cocaïna un dels pilars de l’econo-
mia mundial, i llegir McMafia, Gomor-

ra o el Mafia Export de Francesco For-

gione, i explorar el  20% en alça de 
l’economia que funciona sota el pa-
raigua del crim. Per això s’ha de lle-
gir Al rescate de los paraísos fiscales, de 
Juan Hernández Vigueras, i La tasa 
Tobin, de Bruno Jetin, per explicar el 
fàstic que fan el G-20, el Banc Mundi-
al, l’FMI i altres poders fàctics quan 
espremen els ciutadans sense cobrar 
ni un euro als neofeudals que tenen 
la paella pel mànec en relació amb la 
crisi. 
 Per això, en la setmana dels bons 
desitjos per al 2011, m’agradaria 
que la gent llegís i rellegís fins a com-
prendre el fàstic que farem tots si 
ens conformem amb les engrunes 
de tanta obscenitat. H

Convé llegir per veure 
com el G-20, l’FMI o el 
Banc Mundial espremen 
els ciutadans


