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En aquesta mateixa línia, l’Institut d’Estudis Catalans
posa a l’abast dels usuaris dues eines addicionals:

Portal de Dades Lingüístiques(PDL),
que facilita l’accés a les dades 

lexicogràfiques de l’IEC
http://www.iec.es/pdl

Fòrum d’ Estandardització (FOREST),
espai d’intercanvi entre l’IEC i els professionals

http://www.iec.es/forest
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s Què hi passa

pel nostre cap?
➤ La filòloga Imma Monsó (Lleida, 1959) va debutar com a
novel·lista el 1996 amb No se sap mai. Abans, però, l’autora ja
havia obtingut un reconeixement literari guanyant el premi de
narrativa Ribera d’Ebre amb el llibre de relats Si és no és.

No se sap mai apostava per una història sobre la possibilitat
d’introduir-se en la personalitat d’un altre després de prendre’s
una beguda i, per tant, s’endinsava en un tema poc habitual
quan es tracta de primeres obres. De fet, els responsables d’E-
dicions 62 van necessitar només 24 hores per decidir-se a con-
tractar la publicació del llibre, que va ser molt ben acollida pel
públic i per la crítica. La versió castellana va guanyar el premi
Tigre Juan a la millor opera prima publicada a Espanya el 1997.

Imma Monsó tampoc es va quedar enrere amb la seva segona
novel·la: Com unes vacances (Edicions 62), que va resultar guanya-
dora del premi Prudenci Bertrana 1998. L’obra és la història de
la relació entre un professor de música que pateix una fòbia
obsessiva a les repeticions i la seva psiquiatra.

Ara, amb Tot un caràcter (La Magrana), que Alfaguara també ha
publicat en castellà, l’escriptora aprofundeix en un tema re-
current en ella: ficar-se en la ment d’un altre. Aquesta vegada,
però, no serà a través de la ingestió de cap beuratge màgic, sinó
mitjançant el profund coneixement que una filla que ronda la
trentena i que encara no s’ha independitzat té de la seva mare.

De fet, mare i filla no podien ser més diferents: si la primera
és extremista i hiperactiva, la filla és passiva i hipersensible. Però
a mesura que el llibre va avançant assistim a un procés mimètic
que va fent caure totes les diferències que les separaven.

Veiem, doncs, com Imma Monsó ens torna a demostrar el seu
art en la dissecció de les reaccions i els comportaments humans.
El llibre també és una obra sobre la noció del temps, ja que re-
flexiona sobre la infelicitat que provoca no viure el present.

E N T R E V I S T A

Imma Monsó
Novel·lista

➤ ➤ ➤

ROBERT RAMOS

L.D. La relació d’atracció-repulsió
que mantenen mare i filla fa, pot-
ser, que en aquesta novel·la no hi
hagi ni bons ni dolents...
I.M. Aquest és un aspecte que
m’agradaria remarcar: la no-
vel·la ha de ser un territori on
no és jutja ningú, on no hi ha
culpables ni innocents. A Tot un
caràcter acabes per no saber
quina de les dues, mare o filla,
et cau millor o pitjor. Llegir les
novel·les en clau de bons i do-
lents és massa simple.
L.D. ¿Li interessava en especial el te-
ma de la relació entre dues gene-
racions diferents?
I.M. Més que analitzar la relació
entre una mare i una filla, el
que m’atreia era reflexionar
sobre el tema de la fascinació
que una persona pot sentir per
una altra, sigui la seva mare, la
seva amiga, el seu germà o el
seu company de llit.
L.D. A més del de la fascinació, el
tema del contagi també es repeteix
a les seves novel·les...
I.M. És que jo penso que ens
anem construint a través de la
gent que anem coneixent i que
ens envolta. En realitat, tots
estem plens de gent que ens ha
anat formant i ningú és im-
permeable a aquest entorn.
L.D. En la seva primera novel·la,
aquest contagi entre la personalitat
de dues persones l’ocasionava un
element extern: un vi. A ‘Tot un
caràcter’, en canvi, no hi ha ele-
ments fantàstics ni sobrenaturals.
Ha evolucionat cap a la novel·la
realista per quedar-s’hi?
I.M. No ho sé. Per mi, enfron-
tar-me amb la realitat no és si-
nònim que hagi madurat com

a escriptora. Penso que tan bo-
na pot ser una novel·la amb
elements fantàstics o de cièn-
cia-ficció com una obra realista.
És que sembla que en aquest
país, des de fa uns quants anys,
tot el que s’hagi d’escriure de
bo ha de ser realista. L’art no
sempre ha d’imitar la realitat,
no tinc aquesta ànsia de realis-
me que molts crítics literaris
sempre m’havien reclamat.
L.D. ¿El paràgraf únic i els pocs es-
pais en blanc persegueixen algun
efecte concret? ¿Crear un clima
claustrofòbic, potser?
I.M. L’ambient de la novel·la re-
queria aquesta mena de recur-
sos. La mare té un discurs heli-
coïdal i jo intento que la nar-
ració reprodueixi formalment
aquesta espiral que atrapa el
lector, que centrifuga la gent,
igual com la mare fa amb els
que l’envolten.
L.D. Per a la gent que no s’hagi llegit

la novel·la, podria explicar què és
això del discurs helicoïdal?
I.M. Vol dir que la mare té un
discurs que sempre fa giragon-
ses: pot dir blanc, un segon
després negre i quedar-se tan
ampla. D’aquesta manera, veus
les coses des de tots els cantons
possibles, no deixa mai una
canya dreta, s’ho carrega tot,
però sempre d’una forma
alegre.
L.D. ¿Aquesta sonoritat helicoïdal
l’ha vista molt clara des del primer
moment que es va posar a escriure
aquesta novel·la?
I.M. En aquesta obra, sí. Jo sento
una veu que em diu com he
d’explicar el que vull transme-
tre i quan trasllado aquesta veu
al paper, intento reflectir-la tan
bé com puc. Sona molt a com si
se m’aparegués la Mare de Déu
de Lourdes, però és així. És una
veu que em ve, escric una mica
com en trànsit, jo crec que en

tota escriptura hi ha una mica
d’inconsciència. Escrius el que
et surt i quan després ho lle-
geixes t’adones que no ho po-
dries repetir ni que volguessis.
Això no vol dir, esclar, que no
hi hagi feina ni reflexió lin-
güística, perquè el text que has
escrit d’una tirada després s’ha
de polir.
L.D. Els crítics destaquen el paper de
l’humor en la seva novel·la...
I.M. Per mi l’humor és fona-
mental. En la meva segona no-
vel·la, era un humor més subtil.
En aquesta, en canvi, es tracta
de provocar la rialla d’una for-
ma més oberta, sempre segons
els crítics, esclar. L’humor és el
que et permet distanciar-te de
les coses i veure la teva pròpia
insignificància. La ironia també
et permet jugar amb l’ambi-
güitat dels personatges. Per mi,
una novel·la només reeixirà si
l’autor aconsegueix transmetre
al lector el seu amor pels per-
sonatges de l’obra.
L.D. Va ambientar la seva primera
novel·la a Alsàcia i la segona a
Normandia. Aquesta, en canvi, la
situa aquí. Quin és el paper que hi
juga Barcelona?
I.M. No t’ho sé dir, però té a
veure amb la veu que dèiem
abans. Aquesta veu em dictava
que havia de situar l’acció a
Barcelona i així ho vaig fer.
L.D. I quan aquesta veu l’‘ataca’, sent
la necessitat vital d’escriure?
I.M. Tot un caràcter sí que puc dir
que ha sigut com un atac i que
em va sortir de forma molt
fluïda. Quan escric, hi ha un fil
d’inconsciència, hi ha un so
que em ve. Fins i tot, a vegades,
reconec que allò que escric no

ho podria tornar a fer igual si
ho fes d’una manera totalment
conscient. Per això quan em
pregunten sobre la meva in-
tenció o el meu projecte a
l’hora de començar un llibre,
no sé mai què dir.
L.D. Aquesta veu que sent deu fer que
la novel·la sigui molt sonora...
I.M. Sí, molts lectors m’han co-
mentat que els ha cridat l’a-
tenció aquesta sonoritat. De
fet, alguns m’han dit que el
meu text s’assembla molt a un
monòleg teatral.
L.D. Ara està escrivint alguna obra?
I.M. Ara, més que en període de
descans, estic en un moment
de buit, perquè no tinc cap veu
que em rondi. No és una cosa
que m’inquieti, perquè real-
ment no tinc cap pressa per
treure un altre llibre. Però ad-
meto que si passo molt de
temps sense escriure em ne-
guitejo i de seguida em fa falta
està immersa en una novel·la,
estar-hi obsessionada.
L.D. Què és el que més l’obsessiona:
acabar la novel·la o publicar-la?
I.M. El que m’obsessiona és la
novel·la en si. Quan estic escri-
vint una obra, tot ho relaciono
amb ella, es converteix en la
mesura de tot. Acabar-la no
m’obsessiona, perquè si fos per
mi, no les acabaria mai. I pu-
blicar-la, menys, perquè no tinc
cap pressa per treure nous lli-
bres. És més, cada cop tinc
menys ganes de dedicar-me a
l’escriptura com a activitat ex-
clusiva. El fet de no haver de
viure de la professió d’escriure
llibres és un luxe i et dóna
molta més llibertat a l’hora de
crear.


