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“Escriure una
paraula que no
ha estat mai
escrita, un
matís dialectal,
és una emoció
difícil de
descriure”

“En un món
cada vegada
més destructor,
més boig,
intento escriure
des d’un punt
de vista
constructor”

a l’Aragó de parla catalana.
Escriure una paraula que no
ha estat mai escrita, ja sigui
un topònim o un matís dia-
lectal, es una emoció difícil de
descriure.
L.D. I a ‘A la ciutat en obres’?
M.I. També la llengua urbana
inclou avui moltes persones i
paraules que no han estat en-
cara escrites... És un gran per-
sonatge, la llengua urbana
actual. Potser un dels més in-
explorats en l’actualitat, fins i
tot per als qui vivim en una
ciutat aparentment bilingüe.
Dic aparentment perquè Bar-
celona continua sense tenir
clara la dinàmica català-cas-
tellà i, a més, els temps im-
posen un territori sonor i ex-
pressiu més i més dens, ja si-
gui per la mundialització
econòmica o per l’emigració
social. Tampoc és bilingüe la
ciutat perque les comunitats
lingüístiques estan configu-
rant, em penso, un nou mapa
urbà barceloní, sovint de gue-
tos lingüístics que no són tant
barris físics com mentals, do-
minats per la por a perdre
posicions socials o a no acce-
dir-hi mai. És un mapa urbà
tan o més significatiu que el
nou mapa urbanístic que es
perfila en aquest principi del
segle XXI, que és quan la cosa
va de debò. A la ciutat en obres,
la llengua parlada intenta ser
un personatge. I, com que tot
el llibre té un aire finisecular,
centrat en part en la presèn-
cia del passat en el present, he
fet servir el millor registre
oral que he pogut. He donat
als meus personatges, que no
són precisament triomfadors,
el registre d’una llengua par-
lada amb ganes, sense man-
dra mental ni lingüística. Els
ho devia, són gent que m’ha
donat molt...
L.D. I per què precisament la llen-
gua parlada?
M.I. Els meus personatges so-
vint estan sols, parlen sols. No
es queixen, viuen. Poden
fer-ho perquè procuren no
perdre el contacte amb ells
mateixos. La paraula és el seu
pont principal de contacte,
amb ells mateixos i amb els
altres. Per això m’anava molt
bé narrar a la manera clàssica,
antiga, oral, en què tant im-
portant és la manera d’expli-
car com la d’escoltar. És un
recurs que la literatura mo-
derna ha reprès un i altre cop
perquè, en certa manera, exi-
geix la mateixa consciència
que en els temps més antics,
tant en els autors com en qui
llegeix. Confio molt en les ca-
pacitats de la lectura. Escriure
és per a mi en aquest sentit
una forma de relació, tant o
més que una forma d’expres-
sió.
L.D. ¿La preocupació que té pel
llenguatge fa que el seu ritme de
producció sigui lent?
M.I. Només en part. Em preo-
cupa més decidir sobre què
vull escriure. Mentre que re-
escriure, ah, això és adorable,

és el millor... Podria ser més
productiva, sóc periodista i es-
tic acostumada a treballar rà-
pid, però el periodisme m’ha
donat, entre altres coses, l’e-
xigència de la precisió. Quan
faig literatura, em prenc tot el
temps que calgui, no vull
presses.
L.D. És dels autors als quals les
històries se’ls imposen?
M.I. La gent que escrivim, tant

la professional com la que,
com jo, no en som, no tenim
més remei que escriure allò
que ens toca. Els uns per uns
motius, els altres per uns al-
tres. La diferència és només de
contracte, i de temps. Pot ser
que projecti i comenci moltes
coses, però només acabo les
històries de les quals no puc
escapar, les que en certa ma-
nera m’obliguen elles matei-
xes a escriure-les.
L.D. Com se li imposa un argu-
ment, doncs?
M.I. Parteixo molt de l’observa-
ció. La gent i les històries van
entrant dins meu. Fins que
arriba un dia que per força els
he d’abocar a l’ordinador i te-
nir bona cura del seu futur.
Fins aleshores, deixo fer.
L.D. Sempre havia volgut dedicar-se
a l’escriptura?
M.I. Des de ben petita, sí. Però,
al mateix temps que vaig sa-
ber que volia escriure, se’m va
imposar la idea que volia tenir
un ofici. Ja aleshores feia cas

d’aquestes imposicions. Per ai-
xò vaig decidir ser periodista.
Per escriure.
L.D. El periodisme li serveix a l’ho-
ra d’escriure ficció?
M.I. M’ha donat el que més vo-
lia o necessitava, un sentit re-
lacionador de les coses i, molt
especialment, les tècniques i
la decència per tractar la gent,
per escriure dels altres. Vaig
començar en el periodisme
professional el 1976, en uns
anys molt instructius. I he
tingut la sort de practicar un
periodisme que m’ha fet veu-
re, ja fa temps, que cada per-
sona és un món. Potser ho
hauria fet igualment, però em
penso que és gràcies al perio-
disme que escric sobre gent
comú, de carn i ossos, i no
sobre personatges que són
prototipus o autòmates.
L.D. ¿S’atreviria a afirmar que ne-
cessita escriure per viure?
M.I. Esclar que sí, quina raó hi
hauria per escriure si no? Pe-
rò, val a dir que mentre no

escric, no pateixo per no
fer-ho: sóc feliç llegint. Quan
començo a patir perquè no
escric, encara sóc més feliç:
vol dir que ha arribat l’hora
de posar-m’hi, de deixar anar
les històries que s’han anat
covant a dintre meu.
L.D. Potser llegeix més que no es-
criu?
M.I. A temporades, sí. Val a dir
que també faig classes, a la
Universitat Pompeu Fabra, i
això vol dir llegir i llegir, es-
tudiar. Però, tornant a la lite-
ratura, darrerament m’han
impressionat dos títols que
m’hauria agradat fer, certa-
ment. Estic contenta perquè
ja estan fets, perquè ja exis-

teixen. Un és Lo real, de Belén
Gopegui, una autora que se-
gueixo i admiro. És una his-
tòria que se m’hauria pogut
imposar a mi, en certa mane-
ra. Ella ho resol d’una manera
formidable. Dóna noves pers-
pectives per comprendre la
corrupció moral i política dels
anys 80 i, sobretot, permet
entendre unes transformaci-
ons molt singulars del paisat-
ge agrícola espanyol que són
resultat, precisament, d’a-
questa corrupció. Un altre lli-
bre boníssim és La qüestió de
Bruno, d’Aleksandar Hemon.
Aquest sí que no l’hauria po-
gut escriure: ni sóc bòsnia ni
exiliada. És extraordinari.
D’una gran vitalitat literària,
sense ni una gota de queixa,
amb molts registres.
L.D. Ja està preparant un altra
obra?
M.I. De moment, continuo amb
contes i barrejant gèneres.
Però ja veurem. Bona part dels
meus propòsits com a narra-
dora estan en relació amb
com va evolucionant aquest
moment tan vertiginós de tots
plegats. Miro de resistir al
vertigen i a la voràgine do-
nant-me temps. Torno a dir
que no m’interessa escriure
sobre personatges autòmates
que funcionen segons guions
molt establerts. En un món
cada vegada més destructor,
més boig, intento escriure des
d’un punt de vista construc-
tor. Però, a diferència del
constructivisme clàssic, el de
primers del segle XX, que era
tan veloç, ara toca no anar de
pressa. Per tal de construir al-
guna cosa m’ensumo que ara
cal la no-acció, fins i tot. Per
tal de saber què narrar.


