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La narradora Imma Monsó

Real com la mateixa vida
N A R R A T I V A

A N N A M . G I L

Imma Monsó, Tot un caràcter.
La Magrana. Barcelona, 2001.

S
om víctimes de les modes,
els costums i les creences
que, imperceptiblement,
van conformant un clima
social. Hem perdut el sentit

crític i acabem acceptant qualsevol
cosa, encara que sigui falsa. Només cal
que els mitjans en parlin una vegada
i una altra. Així, les noves relacions
familiars i l’actual paper de la dona
són temes recurrents dels magazins
dominicals, de les revistes femenines,
dels llibres d’autoajuda i les novel·les.
Gairebé tots repeteixen la mateixa
llista d’idees, actituds, valors, preocu-
pacions i comportaments. Però, el més
visible, no acostuma a ser el més cert.
Normalment, ni les famílies ni les do-
nes són com les pinten. I els mecanis-
mes ocults d’allò que es veu resulten
més complexos del que ens volen fer
creure. Com deia un conegut filòsof,
els fets són com el sistema de cotitza-
cions de la borsa, depenen d’una xarxa
complexa de causes i decisions situa-
des en dos plans, el real i el psicològic,
el càlcul i l’endevinació, el valor i el
preu. Imma Monsó (Lleida, 1959), a Tot
un caràcter, ambientada al si d’una fa-
mília que es podria qualificar de des-
estructurada, i protagonitzada per
una mare i una filla de tarannàs apa-
rentment oposats, ho té clar: res no és
com sembla o ens volen fer creure.
Monsó sempre s’ha rebel·lat contra els
llocs comuns.

No se sap mai (guardonada amb el
XXI Premio Tigre Juan a la millor
opera prima publicada a Espanya al
llarg de 1997) i Com unes vacances
(premi Prudenci Bertrana i premi
Cavall Verd, 1998), van sorprendre el
públic i la crítica per la seva òptica
singular. La primera, una història
sobre les aparences, l’atzar i el destí,
situada en un punt indeterminat de
Centreeuropa, plantejava quelcom
inversemblant: la possibilitat d’in-
troduir-se en la personalitat d’un al-
tre mitjançant un beuratge. La sego-
na, defensava un analfabetisme in-
concebible als nostres dies, tenia
com a teló de fons el paisatge de
Normandia i, com a Tot un caràcter,
ambientada ja a Barcelona, retratava
una família de dones regida per
normes particulars.

DEMÈNCIA I NORMALITAT
En les tres obres de Monsó hi ha
molts punts de coincidència. Però
també hi ha diferències substancials.
A Com unes vacances l’autora abordava
les crisis vocacionals que deixaven als
seus protagonistes –un psiquiatre i
un músic– en un carreró sense sorti-
da d’impotència i fòbies. I reivindica-
va, igual que a No se sap mai –que
tracta de la neurosi obsessiva de fer-se
gran–, una mica de demència en-
front de la normalitat. En canvi, a Tot
un caràcter –que planteja les dèries i
dependències patològiques, genera-
des pels desigs insatisfets– convida a
l’acció i l’ús de la raó davant d’a-
questa societat dominada pels media:
llunyana, inabastable, virtual. Una
raó fluida i plural. Com l’estructura
d’aquesta última i remarcable novel-

la: un discurs en primera persona que
atrapa el lector en un bucle de fets,
interpretacions, digressions i associa-
cions imprevistes.

La filla apàtica i insegura, aspirant
a funcionària estatal, ens parla d’una
mare apassionada i contradictòria,
jubilada per voluntat pròpia i pintora
amateur. Una mare que rebutja: per la
forma com va fer fora el pare, pel
comportament histriònic, pels canvis
bruscos de criteri, per l’egotisme. I
que, al mateix temps, admira: per la
compassió envers l’exmarit mori-
bund, pel carisma, per com s’enfron-
ta a la por i la frustració generada
pels obstacles de la vida, per l’auto-
nomia a l’hora d’escollir els propis
fins. Real com la mateixa vida.

A S S A I G

La psicoanàlisi
i els seus crítics

X A V I E R F I L E L L A

John Forrester, Sigmund Freud. Partes de
guerra. Gedisa. Barcelona, 2001.

T
eoria, teràpia i mètode de coneixe-
ment són les tres característiques
essencials que defineixen la psico-
anàlisi. Hi ha, però, dues altres ca-
racterístiques, no menys impor-

tants, que han acompanyat la psicoanàlisi
des dels seus inicis: la dissidència i la polè-
mica. La psicoanàlisi és indubtablement l’o-
bra del seu fundador, Sigmund Freud, però
també les diverses escoles que el reinterpre-
ten, qüestionen i se’n separen. Als successius
cismes i escissions s’hi afegeix, d’altra banda,
la contundent crítica que el freudisme ha
rebut per part de la psicologia acadèmica,
que desaprova la teoria psicoanalítica pels,
assenyalen, greus defectes en la seva forma-
lització. A aquest estat de coses respon Partes
de guerra, un llibre que reuneix un conjunt
d’assajos sobre la psicoanàlisi i les seves im-
plicacions culturals que, no en va, té per
subtítol El psicoanálisis y sus pasiones. El seu
autor és l’historiador i filòsof de la ciència
John Forrester, professor de la Universitat de
Cambridge i autor reconegut pels seus tre-
balls sobre la psicoanàlisi, entre ells Truth
Games, un llibre que té el suggestiu subtítol
de Mentides, diner i psicoanàlisi, i Freud’s women,
un text coescrit amb Lisa Appignanesi que
repassa la també polèmica relació de Freud
amb les dones. A Partes de guerra, John For-
rester defensa amb apassionament l’obra de
Sigmund Freud i descriu les múltiples bata-
lles que han mantingut els partidaris del
freudisme amb els seus crítics. Al llarg del
llibre, i més explícitament en el seu darrer
capítol, que justament dona títol al volum,
Forrester descriu, i contesta des de la seva
perspectiva d’historiador de la ciència, els
successius atacs que han qüestionat (prefe-
rentment des de la tradició establerta pel
positivisme lògic) la validesa científica de la
teoria i pràctica psicoanalítica.

Si bé les disputes han acompanyat des dels
seus inicis la psicoanàlisi, també és cert que
Sigmund Freud ocupa un lloc indiscutible en
la cultura del segle XX. La influència de
Freud és innegable, com reflecteix Forrester
en un capítol titulat Todo un clima de opinión,
i abasta àrees ben diferents com mostra
l’autor anglès amb la diversitat temàtica dels
assajos reunits en aquest llibre. En el capítol
inicial, John Forrester parteix d’una anàlisi
de l’enveja per estudiar les relacions entre la
moral i les emocions o, per dir-ho amb pa-
raules més concretes, entre la política i l’in-
dividu. En aquest assaig Forrester discuteix
el contractualisme social de John Rawls i
defensa, seguint no només Freud, sinó també
Mandeville i Nietzsche, que la demanda de
justícia i igualtat es basa en una emoció tan
usual com l’enveja. Els restants capítols ens
mostren la relació de Freud amb Sandor Fe-
renczi, un dels seus primers deixebles; una
interpretació psicoanalítica de la passió de
Freud per col·leccionar tota mena d’objectes;
i, finalment, una anàlisi de La interpretació dels
somnis, l’obra on Freud s’autoanalitza. El vo-
lum acaba amb un breu però suggestiu epíleg
que transcriu una entrevista fictícia amb
Freud en què el pensador austríac comenta
amb un cert humor com veu el món actual.
John Forrester, doncs, amb Partes de guerra no
només vol oferir al lector els arguments ne-
cessaris per rebatre les crítiques a la psicoa-
nàlisi, sinó també un conjunt d’elements per
traçar una historiografia del moviment psi-
coanalític i l’oportunitat de retrobar en l’obra
i exemple de Sigmund Freud un element es-
sencial en l’ensenyança psicoanalítica.

Per entendre la gramàtica generativa

A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Mireia Llinàs, Petites paraules.
Empúries. Barcelona, 2001.

G
ràcies a la matemàtica, la
lògica i la metodologia, al-
gunes disciplines socials
estan en vies d’aconseguir
l’estatut de ciència. La lin-

güística és una d’aquestes disciplines.
Una disciplina que, des dels inicis del
segle XX, s’ha aprofitat de diversos
estudis sintacticològics (Ajdukiewicz,
Carnap, Harris i Bar-Hillel), així com
de l’aplicació del mètode científic tot
lligant teoria, observació i comprova-
ció. Les coses, però, no han estat fà-
cils: en el camí vers la ciència, la lin-
güística ha hagut de superar alguna
concepció més aviat anacrònica (pu-
rament taxonòmica i sense cap mena
d’ambició sistemàtica) de l’estudi del
llenguatge com ara la de Ferdinand
de Saussure que fins fa poc gaudia
d’una certa hegemonia en moltes
universitats i centres d’estudi. Noam
Chomsky –que a més de crític del
capitalisme és uns dels lingüistes més
importants de tots els temps– és el

punt d’obligada referència a l’hora de
parlar de la lingüística científica. Au-
tor de llibres tan importants com ara
Estructures sintàctiques (1957), Aspectes de
la teoria de la sintaxi (1965), Lingüística
cartesiana (1966) i Llenguatge i pensa-
ment (1968), Noam Chomsky passarà a
la història com el pare de l’intent fins
ara més reeixit d’estudiar científica-
ment el llenguatge: la gramàtica ge-
nerativa.

NO ÉS TAN DIFÍCIL...
La gramàtica generativa? Molta gent
s’espanta només de sentir-ne el nom.
Però, la cosa, ve a dir-nos Mireia Llinàs
(professora de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona), no és tan difícil. I
per demostrar-ho ha escrit Petites pa-
raules, llibre que ens introdueix en la
gramàtica generativa. Ho dic absolu-
tament convençut: en acabar el llibre,
el lector s’endú una gran sorpresa: ha
entès què és això tan complicat de la
gramàtica generativa! El mèrit, of
course, és de l’autora. Amb un mètode
d’exposició que va del que és senzill al
que és complicat, com si es tractés
d’anar construint una casa des dels
fonaments fins la teulada, Mireia Lli-
nàs (que mai no s’està de posar
exemples concrets que resulten prou

entenedors) ens desvela el secret de la
teoria generativa: tot ésser humà ar-
riba al món amb una maleta que
conté la gramàtica universal (la gra-
màtica pura i essencial) que determi-
na la forma de totes les llengües que
existeixen al món. I és l’ésser humà,
amb la seva gramàtica innata incor-
porada, el que de ben petit (cal re-
marcar les interessants i aclaridores
reflexions que sobre els suposats er-
rors del llenguatge infantil ofereix el
llibre) comença a generar frases i
oracions col·locant i combinant pa-
raules.

Mireia Llinàs ha tingut la gràcia de
posar al nostre abast les claus de la
revolució lingüística iniciada per No-
am Chomsky. Una revolució que, més
enllà de la sintaxi, té les seves reper-
cussions en els camps de la lingüística
i la psicología (Chomsky considera que
la lingüística és una branca de la psi-
cologia) al suggerir que el llenguatge
té, de fet, poc a veure amb la comu-
nicació en tractar-se d’un sistema for-
mal generat per la ment de l’ésser
humà. Fóra d’allò més interessant que
l’autora ens obsequiés amb una sego-
na part on parlés d’aquestes reper-
cussions que han fet de la gramàtica
generativa una de les baules intel·lec-
tuals més importants del nostre
temps. Segur que entendríem el per-
què de tot plegat.


