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El caos aparent: 
la narrativa breu 
d’Imma Monsó

Imma Monsó, escriptora, ha declarat
en diverses ocasions que tria la
narrativa com a vehicle catàrtic d’e-
mocions i laboratori d’identitats
polifòniques. No decideix de bestre-
ta, però, la llargària de l’obra que es
proposa escriure: més aviat és l’obra
mateixa la que acaba exi-
gint-li un nombre de pàgines
adequat. Tot i això, la quali-
tat dels relats monsonians
(que confessa l’admiració
per mestres del gènere com
Sergi Pàmies, Quim Monzó
o Pere Calders) i la mostra
representativa de temes,
estratègies i personatges
que aquests signifiquen en
el conjunt de la seua obra
bé mereixen una revisió a
part dels reculls de contes
Millor que no m’ho expliquis
(2003) i Marxem, papà.
Aquí no ens hi volen
(2004).  

Els temes dels dos reculls
s’inscriuen en moltes de les
preocupacions del món
actual: les relacions de pare-
lla, marcades per la falta de
comunicació; el tabú que encara pla-
neja sobre malalties com el càncer,
conseqüència de la necessitat de
classificar les coses inclassificables
per tornar-les innòcues; la dificultat
de tot aquell que no s’adapta als
models o les convencions socials per
ocupar un lloc en una comunitat
implacable amb i temorosa de la
diferència, etc. Així, hi ha la història
de Clara, que troba en la lluita con-
tra el càncer el final de la por i una
nova manera de fer cara a la vida:
amb el coratge de proclamar la
paraula, de mirar la mort de cara, de
no deixar-se victimitzar per la mirada
compassiva dels millor-que-no-m’ho-
expliquis. O la de la parella protago-
nista d’«El pes inert d’un mort», on
dues consciències conviuen en una
quotidianitat que Al controla a la per-
fecció (és un home metòdic, ordenat,
poc amic dels excessos o les sorpre-
ses i molt, molt contemporani) i Judit
detesta (era una dona alegre, tenia
un país i es dedicava a fer ponts de
comunicació entre les persones que
parlaven llengües diferents, però ara
només calla i llisca per la inèrcia cal-
culada per l’Al). La incomunicació, la
manca de reciprocitat entre dos no-

interlocutors es manifesta també en
«Zoe hi és», on Gilda, egocèntrica,
maniàtica i molt original, abusa de la
paciència de Zoe, que a l’altra
banda del telèfon mira de multiplicar-
se i combinar les llargues lletanies de
Gilda amb les nombroses tasques de
la casa.

La majoria dels personatges de
Monsó tenen personalitats polifòni-
ques, de fronteres difuses: són el que
Kristeva anomena «subjectes en pro-
cés». És el cas, per exemple, del per-
sonatge femení de «La contrasenya»,
ingènua, irritant i entranyable alho-
ra, que desitja veure’s (i definir-se)
amb els ulls del seu home, i intenta
obsessivament esbrinar la clau que
dóna accés al retrat de la seua per-
sonalitat escrit per ell. El seu home,
autor d’un tractat de metafísica, li la
revela quan li abelleix, que sol ser
mentre ella dorm. Tots dos s’estimen,
però, malgrat l’aparent incongruèn-
cia de la parella que formen. La
construcció especular de la identitat
es manifesta, també, en el conte

«Marxem, papà. Aquí no ens hi
volen». Bolo Biosca, que consagra la
seua existència a provocar l’enveja
dels altres, és un triomfador sense
escrúpols parodiat fins a extrems gro-
tescos. Cots, en canvi, representa la
formiga treballadora que passa de

creure en l’esforç per guan-
yar-se la vida a obsessio-
nar-se amb la idea de l’es-
forç com un valor en si
mateix. Tots dos acaben
abstraient-se del món i for-
mant un tàndem malaltís:
Cots cava sense sentit en el
jardí de Biosca, i aquest
l’observa pres de l’enveja,
que descobreix com una
passió fascinant. Una rela-
ció semblant, però a distàn-
cia, s’estableix entre Lisa i
Adrissa, a «La finestra»,
que observen la casa i la
vida de l’altra des de les
seues respectives finestres,
envejant-se en silenci, i
acaben canviant els rols
sense saber-ho. La polifonia
de l’adolescent de la peça
«Exactitud» és una mostra

de la fascinació de Monsó pel meta-
llenguatge, on les paraules són reta-
llades i manipulades fins a perdre’n
el sentit original. Un efecte similar es
produeix en el conte «Viciós», on un
hipocondríac és capaç de transfor-
mar el llenguatge quotidià en ecos
de múltiples malalties. També les
nenes d’«Els ignorants» atorguen
noms inventats a la realitat que les
envolta: la seua percepció de les
coses, vivencial, sensual, esdevé l’a-
prenentatge més significatiu de tots.
Un altre nen és el protagonista de
«Tímid», que amb la lucidesa pròpia
de la infància capta les contradic-
cions inherents en el discurs dels
adults i decideix callar fins a arribar
a una conclusió pròpia vàlida.  

En conjunt, podríem caracteritzar la
narrativa breu de Monsó com un caos
cobert amb una lleugera pàtina de nor-
malitat que a dures penes amaga l’ab-
surda natura de la vida quotidiana; un
calidoscopi de detalls i formes i sensa-
cions i idees presentades amb colors
llampants; una paradoxa amenitzada
amb humor i ironia que solament una
amant de les paraules podia orquestrar.
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