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Imma Monsó reedita un dels seus primers llibres

Els bons fonaments
d’una sòlida obra

N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Imma Monsó, Marxem,
papà. Aquí no ens hi volen.

La Magrana.

Barcelona, 2004.

A
ra fa set anys les
tarragonines Edi-
cions El Mèdol pu-
blicaven Si és no és,
un recull de qua-

tre contes amb el qual Im-
ma Monsó (Lleida, 1959) va
guanyar el premi Ribera
d’Ebre de 1996. El llibre era
molt oportú perquè preci-
sament per aquelles dates el
nom de Monsó començava a
ser tingut en compte a cau-
sa de l’excel·lent
acollida de la seva
primera novel·la, No
se sap mai, apareguda
pocs mesos abans.

Potser estic equi-
vocat però sempre
m’ha fet la impres-
sió que al llarg de la
magnífica trajectò-
ria d’Imma Monsó
els contes de Si és no
és quedaven una mi-
ca marginats, co-
mençant per l’auto-
ra mateix, com un
pecat de joventut.
Per això la meva
alegria ha estat con-
siderable en veure
que La Magrana
–potser aprofitant
el ressò del meres-
cut premi Ciutat de

Barcelona per Millor que no
m’ho expliquis– ha recuperat
els contes d’aquell llibre
donant-los la possibilitat
d’arribar a un nombre po-
tencial de lectors més gran
que el que havia tingut en la
seva primera edició.

REEDICIÓ
Val a dir, però, que la reedi-
ció ha tingut un cert com-
ponent cosmètic ja que
s’han canviat els títols de
dos contes, s’ha retocat
lleument el principi del que
ara dóna nom al llibre i al
quartet inicial s’hi ha afegit
–amb una lleu correcció en
l’edat del protagonista–
una miniatura titulada Tí-
mid que va veure la llum en

una publicació de distribu-
ció restringida a propòsit
del Col·loqui Internacional
sobre la Traducció Literària,
celebrat a Barcelona l’abril
de 1999.

Marxem, papà. Aquí no ens
hi volen és un llibre pel qual
no han passat els anys. Amb
la mateixa frescor del pri-
mer dia ens trobem amb
una narradora esplèndida-
ment dotada i amb un uni-
vers molt personal habitat
per un magnífic repertori
de personatges tortuosos i
carregats de manies. Un re-
pertori que al llarg de la se-
va obra posterior Imma
Monsó ha anat arrodonint,
matisant i dotant de nous
colors però que ja és present

amb tota la seva riquesa i
capacitat de suggestió en
aquests textos primerencs.
Així, ens trobem amb un
home encegat pel desig que
els altres l’envegin... fins al
moment que descobreix el
plaer d’observar furtiva-
ment. O una noia escindida
entre dues personalitats i
ofegada pel desig de ser
sincera i precisa a l’hora
d’expressar els seus senti-
ments. O la perpètua insa-
tisfacció de l’ésser humà
portada a les últimes conse-
qüències a La finestra, al meu
parer la joia del llibre. O
podem veure també què
passa amb les dèries d’un
hipocondríac superlatiu
quan en la seva vida irromp
un geni meravellós d’a-
quells que concedeixen de-
sitjos a qui els destapa. I, per
acabar, tenim les encara no
quaranta línies de Tímid,
l’altra perla del recull, en les
quals Imma Monsó en té de
sobres per dibuixar un es-
plèndid retrat de les dèries
d’uns pares convencio-
nals... explicades des del
punt de vist del seu fill de
sis anys. Un fill que, a més

a més, és un super-
dotat.

Tot plegat con-
forma un llibre de
reedició summa-
ment oportuna que
demostra, entre al-
tres coses, allò que
el jurat del premi
de narrativa Ribera
d’Ebre va albirar fa
vuit anys: que Mon-
só és una de les mi-
llors narradores
que tenim. I amb el
valor afegit (m’a-
treveixo a aventu-
rar) que encara no
ens ha ofert la seva
obra definitiva. La
que la consagrarà
entre els sis o set
autors indiscuti-
bles de casa nostra.

A S S A I G

Rosanna Medeiro, Melina Mercouri.
De professió grega. Pòrtic.

Barcelona, 2004.

M elina Mercouri (1920-1994) és,
juntament amb Irene Papas,
l’actriu grega més coneguda

fora del seu país tot i que, al llarg de la
seva carrera, va interpretar només una
quinzena de films. I és que aquesta
dona díscola i de caràcter fort tenia
una altra gran passió: la política. Arran
la dictadura dels coronels (1967-1974),
Melina es convertí en ambaixadora
oficiosa de Grècia i, de retruc, en una
de les activistes més combatents de la
segona meitat del segle XX. L’any 1981,
quan Papandreu va guanyar les elecci-
ons, va ser nomenada ministra de
Cultura, càrrec des del qual engegà
una campanya a escala internacional a
favor de la tornada d’obres com els
marbres del Partenó a Grècia.

L’editorial Pòrtic, en col·laboració
amb l’Institut Català de la Dona, ha
impulsat la col·lecció Dones del XX, amb
la qual vol posar a l’abast del gran pú-
blic una sèrie de biografies de perso-
natges femenins que, en àmbits molt
diversos i gràcies al seu talent i tena-
citat, han aconseguit l’admiració i el
reconeixement generals. Així, han anat
apareixent els títols corresponents a
Coco Chanel, Maria Callas, Victòria
dels Àngels i Aurora Bertrana, entre
d’altres. Ara, amb el mateix rigor bio-
gràfic i escrita per Rosanna Medeiro,
apareix el volum dedicat a aquesta
Grega amb majúscula (ella mateixa va
titular les seves memòries I was born
Greek), que va protagonitzar pel·lícules
com Mai en diumenge, Phaedra i La gitana
i el cavaller, i que per damunt de tot va
lluitar per l’alliberament del seu país
de les forces feixistes. Anna Tomàs

Kant i Herder
A S S A I G

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

Gonçal Mayos, Ilustración y
Romanticismo. Introducción a

la polémica entre Kant
y Herder. Herder.

Barcelona, 2004.

E
l bicentenari de
Kant i Herder ha
ofert a Gonçal Ma-
yos, professor de
filosofia a la Uni-

versitat de Barcelona, una
bona ocasió per tornar a
l’actualitat una polèmica
que encara ens concerneix.
Certament, la Il·lustració i el
Romanticisme, que Mayos
explora mitjançant les
obres de Kant i Herder, són
dos referents clau per com-
prendre la situació de la
humanitat a començaments
del segle XXI. Kant i Herder,
explica l’assagista, van anti-
cipar els actuals conflictes
al voltant de la diversitat, la
multiculturalitat i la globa-
lització. Un i altre filòsof
sintetitzaven postures con-
traposades que avançaven la

contradicció, tan pròpia
dels nostres dies, entre la
imperiosa necessitat de di-
rigir-se a tota la humanitat
sense excepció i la no menys
imprescindible necessitat
d’expressar-se des de la prò-
pia circumstància vital. Més
precisament, entre desple-
gar un pensament global i
reconèixer el sentit i valor
de l’alteritat.

Mayos, amb un llenguat-
ge rigorós i entenedor, exa-
mina el pensament de Kant
i Herder, tot situant-los en el
seu precís context, per, fi-
nalment, exemplificar, a
través del seu ideari, l’en-
frontament entre Il·lustra-
ció i Romanticisme. D’a-
questa contraposició l’assa-
gista en ressalta la molt di-
ferent vinculació entre ho-
me i naturalesa que
sostenen tots dos movi-

ments. Kant i la Il·lustració
privilegien, explica Mayos,
la particularitat humana,
mentre Herder i el Roman-
ticisme es neguen a escindir
humanitat i naturalesa, tot
proclamant entre ambdues
la més estricta continuïtat.
Aquesta discordança, asse-
nyala l’assagista, és paral·le-
la a la diferent fonamenta-
ció del coneixement entre
il·lustrats i romàntics. Kant
estableix la primacia de la
raó, a la qual subordina la
sensibilitat i la imaginació.
Per contra Herder, i els ro-
màntics amb ell, responen
al dualisme il·lustrat exal-
tant l’harmònica col·labora-
ció entre raó, sentiments i
intuïcions.

Aquesta divergència es
perllonga, més enllà del que
pròpiament constitueix una
teoria del coneixement, en

una segona discrepància
que abasta la consideració
política i social de Kant i
Herder. El primer aclama la
racionalitat del dret com a
fonament d’una nació il-
lustrada que allunyi l’home
de l’incert estat de natura-
lesa. En canvi, Herder, que
defineix les relacions socials
en continuïtat amb el món
natural, es revolta contra
l’artificiositat de l’Estat i
vertebra la nació en la co-
munitat de sang, llengua i
tradició. Mayos dedica la
darrera part del volum,
potser la més notable, a re-
flexionar sobre la coinci-
dent participació d’il·lus-
trats i romàntics en la pro-
gressiva accentuació del
procés de subjectivació que
defineix la modernitat. Tot
plegat constitueix una lúci-
da actualització del substrat
filosòfic del món contem-
porani. Resta al lector pren-
dre partit en favor del cos-
mopolitisme lineal i unifor-
me dels kantians o rendir-se
a la infinitat de diversitats
legítimes que planteja la
perspectiva herderiana.

N A R R A T I V A

Jorge Bucay, Escolta’m.
La Magrana. Barcelona, 2004.

D esprés de centenars de milers
d’exemplars venuts, ara La Ma-
grana edita en català el best seller

de Bucay Escolta’m. El llibre conté l’es-
sència de l’èxit de vendes d’aquest psi-
quiatre argentí: la utilització de contes
per transmetre lliçons terapèutiques.
Algunes de les faules són fruit de la
seva pròpia inventiva, però aquest vo-
lum, com també succeeix a Cuentos para
pensar, conté a més tota una amalgama
de narracions ancestrals de diferents
cultures: de la saviesa sufí, de la tradi-
ció tibetana o del pòsit cristià.

El lector es posa en la pell de Demi-
án, un noi curiós i inquiet que, enco-
ratjat pel desig de descobrir-ho tot so-
bre la seva persona, recorre a l’autor,
Jorge, perquè l’ajudi a trobar respostes
a aquells pensaments que habiten dins
seu i que el desborden i el deixen trist
i abatut. A través dels contes, amb els
quals Bucay juga ampliant detalls, afe-
gint-hi nous ingredients i proporcio-
nant pistes perquè sigui més fàcil des-
granar-ne el sentit moral, no només
Demián resoldrà els seus dubtes, sinó
que tots comprendrem millor com
funcionem a nivell individual i col·lec-
tiu. A diferència de Coelho, amant dels
referents religiosos, els relats de Bucay,
tot i destil·lar les típiques receptes per
ser feliços de les obres d’autoajuda,
cerquen el caràcter obert en la inter-
pretació del conte. I és que aquest
metge assegura que només pot ajudar
les persones a curar-se a elles mateixes
escollint el seu rumb. A.T.


