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Imma Monsó acaba de publi-
car Un home de paraula (La Magrana), un lli-
bre que no tenia previst escriure. Hi aborda la
mort del seu company, però també la necessi-
tat d’explicar-se-la a ella mateixa, per tal de
poder incorporar una experiència radical com
aquesta i no viure-hi sempre més en conflicte.
És, per tant, un llibre que poua en el material
de la pròpia experiència, però es tracta d’un
material destil·lat per la saviesa narrativa de
l’autora. “No cal imaginar llacs de ficció per
banyar-te quan de sobte t’inunda l’oceà”. L’oceà
de la realitat.

Hi havia un relat del teu últim llibre, Millor
que no m’ho expliquis, que ja avançava algunes
de les coses que aquí tractes en profunditat.
Sí. El que passa és que aquest llibre té una cla-
ra voluntat d’exactitud, de respecte als fets re-
als; una cosa que no havia tingut en compte
fins ara: ni en les novel·les anteriors, ni en els
contes. Se’n podria dir perfectament “llibre au-
tobiogràfic”. Aquí hi ha hagut, en tot el procés

“¿Ficció és sinònim

d'invenció?

No pas per mi”

d’escriptura del llibre, un desig de precisió ab-
solut. Aquesta mania, si en vols dir així, tenia a
veure amb la meva filla, suposo: volia recons-
truir una part de la vida d’una persona que jo
pensava que no podia oblidar, perquè ja tenia
set anys; però també amb tot un seguit d’amics
comuns, que l’havien tractat molt. El repte,
doncs, era reconstruir el personatge, tan
veraçment com pogués. Si comences inventant
una frase o un gest, et pots deixar anar i inven-
tar-ne molts més. Em vaig proposar que no hi
hagués gens d’invenció. Ha estat interessant
constatar com passes d’una crònica despullada
dels fets a un producte més estrictament litera-
ri. Com si hi hagués ficció, tot i que –hi insis-
teixo– no hi ha absolutament res d’inventat. I
m’he preguntat: la ficció, ¿és sinònim d’inven-
ció? No pas per mi, és clar.

El llibre mostra algunes afinitats amb El año
del pensamiento mágico, de Joan Didion. Però
el de l ’americana té un to estrictament
assagístic; i el teu, en efecte, té com un aire de

Benzina entrevista Imma Monsó, que publica Un home
de paraula (La Magrana), un llibre amb el qual explica

el procés d’acceptació del dol que li va provocar la mort

prematura del seu company sentimental.

(Text: Jordi Llavina. Fotos: Maider Mendaza)
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ficció. Ni que sigui perquè tu camufles els noms
reals.
Jo vaig llegir el llibre de la Didion en acabat d’es-
criure el meu. Era curiós: el marit de Didion va
morir el mateix mes que el meu home (ells, però,
eren més grans que nosaltres). Em va agradar
molt, aquell llibre: la distància, el punt de vista...
Però això és el que jo hauria fet agafant, només,
els capítols B del meu [els que descriuen el càn-
cer del marit i la mort d’aquest, finalment d’un
atac de cor], la pura crònica. A mi m’interessava
descriure la personalitat tan singular d’aquest
home; d’altra banda, també volia explicar el nos-
tre amor, i demanar-me a mi mateixa per què
aquesta història va reeixir i altres que havia vis-
cut abans, no... Jo volia que tot això hi fos, en el
meu, de llibre. Però vaig decidir que ja m’estava
bé així, que ja m’anava bé que el llibre durés, per-
què em posava davant d’uns fets la continuïtat
dels quals em permetia el relat. Una part il·lumina
l’altra. Respecte a això que dèiem de la ficció. Tu

parlaves de noms camuflats. Doncs no, aquests
noms –que no eren els nostres noms reals– eren
noms que fèiem servir. Fins al punt que, volent
ser escrupolosa, vaig consultar la llibreta de la
nena, que els apuntava. Jo, com a narradora, però
també ell, teníem una capacitat de literaturitzar
la vida bastant forta. Això fa que aquesta varie-
tat de noms, de fer-ne servir alguns que no eren
els nostres noms estrictes, sigui ben certa. El ta-
rannà del narrador consisteix, també, en això: en
el moment que estàs vivint, les coses ja te les es-
tàs explicant a tu mateix.

¿Què t’ha comportat, escriure un llibre tan vis-
ceral com aquest? ¿I d’on sorgeix, el primer es-
tímul?
El primer estímul sorgeix d’una cosa tan visce-
ral com el fet de voler donar testimoni literal
d’uns fets. Aquest és el primer élan, vull dir im-
puls [aquí se li ha escapat un indici de la seva
educació francesa: un mot molt baudelairià, per

cert]. Primer tinc un plec de fulls –cinc-centes
o sis-centes pàgines– que són de pura crònica
literal, mera catarsi, si vols. De literari, però, en
té poca cosa. ¿Què és el que du d’això a allò
que anomenem ficció? Aquell moment en què
tu extreus del teu material un cert plaer, quan
el plaer de reinterpretar aquells fets està per da-
munt del dolor, de la tristesa, és quan comen-
ces a veure que allò té un interès per a tu i pro-
bablement en tindrà també per a un lector qual-
sevol. Del crit de dolor no en traiem res. Amb
aquell dolor no es pot escriure, en el moment
més terrible no fas res de bo.

En els capítols A –els que descriuen la conei-
xença del teu home i la teva convivència amb
ell–, reclames que ell es faci real.
Què vol dir, per a mi, ser real. Poder portar una
vida normal, entre cometes, una vida quotidia-
na, al costat, en aquest cas, d’una persona que
tenia moltes característiques de personatge...
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Del crit de dolor
no en traiem res.

Amb aquell dolor no
es pot escriure, en el
moment més terrible

no fas res de bo
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...potser també que veiés la vida com la veies
tu. És a dir, arrambar l’aigua al teu molí.
No és això, no. Agafo el terme real en una ac-
cepció molt comuna. ¿Saps allò que diuen que
les dones habitem el món real, més que no pas
els homes? Real: ¿es pot viure amb tu més en-
llà que quan ens vegem em recitis una poesia?
Era una persona molt especial. I, a més, amb
l’amor pel mig, sempre hi ha el perill que es
mistifiqui la persona. Aquest era un dels rep-
tes que tenia: com, aquest personatge tan es-
pecial, no havia de semblar mistificat. La sa-
tisfacció més gran d’aquest llibre ha estat que
alguns amics que el coneixien molt a fons m’han
dit: “és ben bé ell”.

Va morir d’un atac de cor. Havia superat un
càncer.
Sí, en efecte. Hi ha una sèrie d’atzars, que sem-
blen producte d’un disseny novel·lesc. Vam anar
a recollir unes proves que havien anat molt bé,

i ell va dir: “bé, això vol dir que no em moriré
demà”. Com volent dir, “demà no, però demà
passat, sí. Recorda que som mortals”. Es va mo-
rir al cap d’unes hores. D’un atac de cor.

¿Què és l’amor simbiòtic, de què parles al
llibre?
És l’amor fusional, que, tot i això, manté l’atrac-
ció forta tota la vida. Això no m’havia passat
mai, abans. ¿Que em passarà després? Difícil.
Per moltes circumstàncies: la seva manera de
ser, moltes coses... Un dels temes del llibre és
aquest: per què de vegades l’amor dura. Sem-
pre és una cosa que sorprèn.

Perquè també expliques que, abans de la seva,
havies tingut relacions efímeres. I que acostu-
mava a aparèixer un dia el “detallet”...
Sí, el detallet que crea la distància entre tu i
l’altre. Això del detall et pot molestar, o bé, con-
tràriament, pots no veure’l, que era el cas res-

pecte a ell. Perquè tenia defectes, com tothom,
però defectes que em semblaven fantàstics: els
acceptava com una encantadora debilitat, en
comptes de ser alguna cosa que m’allunyés d’ell.
Deu ser la diferència entre estar enamorat i no
estar-ho.

L’experiència del dol, ¿és un mirall de la gent?
No sabem com abordar-lo...
Les coses que intentes evitar contínuament,
quan et toquen no saps com afrontar-les. Si hi
tinguéssim més familiaritat, amb la mort, no
costaria tant. Pel que fa a l’experiència del dol,
sempre estem sols. Hi ha una mena de
disincronia entre el teu dol i el dels altres. Pen-
so que està bé que existeixin aquests rituals de
la mort: t’adones que estan ben pensats, en
aquell moment és un confort enorme, el que et
proporcionen els amics. Però això és molt breu,
perquè el dol d’ells dura molt menys que el teu.
El dolor passa, però l’enyor no.

Pel que fa a
l’experiència del dol,
sempre estem sols.
Hi ha una mena de
disincronia entre el teu
dol i el dels altres
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