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Imma Monsó (Lleida, 1959)
volia amb l’obra que acaba
de treure, Una tempesta (La
Magrana; RBA, en castellà,

traduït per ella mateixa), fer una
història d’acció. “La veritat, no
ho he aconseguit”, admet. Mi-
llor, perquè així la seva cinquena
novel·la torna a oferir un reguit-
zell de personatges sensibles
però comprensibles, metòdics
d’alguna manera, on reaccions i
comportaments són fruit del que
han estat girbant dins del seu
cap, però també per la marca del
destí, gairebé inevitable. En qual-
sevol cas, són sempre gent ben
versemblants i potser aquest si-
gui un dels seus grans atractius.

Així ha anat girbant Monsó
una de les veus narratives més
sòlides de la literatura catalana
d’avui. El marc que utilitza ara
és el d’una escriptora que ha
d’anar a fer una conferència a
un poble del Pirineu, trajecte vi-
tal per on es creuarà un seguidor
incondicional, un jove que fa pa-
rapent i un accident a la carrete-
ra que acaba amb un mort, pa-
rent d’algú que en principi hau-
ria de ser a la conferència de l’es-
criptora.

“Jo no sé per qué escric el que
escric; la protagonista del llibre
escriu dormint, clara metàfora
del fort pes que té el subcons-
cient en la meva obra”, admet
Monsó. Però alguna intenció úl-
tima deu tenir, no? “No, no n’hi
ha d’intenció: la prova és la di-
versitat de lectures que s’està
fent de la meva obra; jo no en
tinc la clau. Per això no hi ha
lectura traïdora, la veritat és que
no entenc com un escriptor pot
queixar-se, per exemple, que una
pel·lícula hagi traït la seva nove-
l·la”.

Però, digui el que digui, la
seva narrativa és de les que porta
de tant en tant a tancar el volum
i pensar uns segons amb l’acti-
tud d’aquell o aquell altre perso-
natges, en uns temps on sembla
que la majoria de lectors volen
respostes, no preguntes. “Crec
que sempre esperes que un llibre
et digui coses, que et creï certes
inquietuds; la narrativa ha de
plantejar preguntes; no hi ha cap
lloc més; si la literatura renuncia
a aquesta funció perdrà molt del
seu sentit i funció social; on anar
a buscar si no la rebotiga de les
coses?”.

No s’atreveix l’autora de Tot
un caràcter (2001) a dir que Una
tempesta pugui significar un tren-
cament en la seva trajectòria,
però sí que apunta coses. “Fins
ara els meus llibres han portat
una càrrega autobiogràfica molt
dura; en aquest, hi ha menys
exercici d’exorcisme que als ante-
riors, ara m’agradaria obrir-me
una mica més cap a la fantasia,
però em surt més amb nens per-
què amb adults és evident que
no em surt encara. I tot sense
perdre un estil, que és el que jo
vull trobar sempre en un autor”.

És molt problable que aques-
ta evolució — “he tornat a dis-
frutar escrivint, com en les me-
ves primeres novel·les”— reflec-
teixi també un estat anímic de

l’autora. La protagonista re-
flexiona un cop: “Quant de
temps fa que a mi no m’impres-
siona res ni ningú! Impressioneu-
me, impressioneu-me d’una vega-
da; impressioneu la pedra!”. I el
lector no pot evitar fer el paral·-
leisme amb qui va haver d’escriu-
re Un home de paraula (2006) per
tal d’exorcisar la mort del seu
marit. “Un ha passat per moltes
coses a la vida; a vegades cal un
procès de mineralització d’un
dol”, deixa anar amb el seu fil de
veu, sense saber un si fa referèn-
cia a ella mateixa o a la seva
criatura.

Molts més temes, clàssics
monsonians, van apareixent per
Una tempesta: la por (“la conec:
és allò del futur, el patiment pels
que estimes”), el destí (“si no és
una novel·la de gènere, ha de sor-
tir; hi ho fa des de la meva prime-
ra, però aquí està més parodiat,
crec”)... I dos de nous; el primer,
els límits de la veritat i si cal
dir-la sempre: “És clar que té sen-

tit endarrerir-la com fan els
meus personatges o ocultar-la;
no sempre cal dir-ho tot a la vi-
da; hi ha qui no la vol saber, jo
això ho he viscut; tampoc es trac-
ta d’encarregar-se del destí d’un
altra; però la veritat, oculta o
no, és un valor en ella mateixa”.

El segon ítem el proporciona
el gairebé duel entre l’autor
d’una obra literària i el seu
públic. “A les presentacions de
llibres, especialment als pobles,
on hi ha més espontaneïtat, he
viscut de tot: des que ningú obri
la boca al revés, a no haver
d’obrir-la jo perquè m’expliquen
tota la seva vida o busquen expli-
cacions de coses que jo no puc
explicar; allò es converteix mol-
tes vegades en teràpies de grup.
Seria molt interessant analitzar
el paper de xaman de l’escriptor
a la societat actual, com diu Al-
bert Sánchez Piñol”, comenta
Monsó, tot citant un dels seus
autor afins, juntament amb Ser-
gi Pàmies, Mercè Ibarz i Ramon
Erra.

I com ho porta, això del xa-
manisme? “Doncs ho passo fa-
tal, la veritat; insisteixo en què
l’acte d’escriure, en el meu cas,
és tremendament irracional; la
responsabilitat que et deposita el
lector és brutal. Quan em diuen
‘M’ha ajudat molt’, jo no sento
res; me’n sento ben distant, ho
lamento; la literatura, els llibres,
pertanyen a la meva vida de zom-
bi, escric en un estat de trànsit,
per dir-ho així”.

Una tempesta
Imma Monsó
La Magrana
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Wallace Stegner obser-
va que “les vides hu-
manes rarament
s’ajusten a les conven-

cions de la ficció”. Aquest
diagnòstic, però, suggereix un re-
vers poderós: potser les conven-
cions de la ficció sí que s’ajusten
a les vides humanes. Imma
Monsó (Lleida, 1959) va publi-
car la seva primera novel·la, No
se sap mai, el 1996. Al llarg d’un
constant procés de destil·lació
formal, l’autora ha consolidat
una línia estilística i temàtica in-
confusible, en què fantasia i reali-
tat s’equilibren en el punt just de
la versemblança, en què predo-
mina un humor implosiu i un
sentimentalisme sec, en què el
rigorós sentit alambinat de la
lògica dels arguments permet al-
gunes associacions amb l’obra
de Pere Guixà, i en què la singu-
laritat dels seus personatges no
es malbarata amb un efecte d’es-
tranyesa hermètica sinó que pe-
netra en les pregoneses més fami-
liars del lector. Exceptuant Un

home de paraula (2006), obra
marcadament autobiogràfica, la
resta de la literatura de Monsó
sedimenta una màgia resolta, on
l’absurd, l’excentricitat, la
concentració de destins i un su-
rrealisme dosificat presenten les
forces inveterades de la condició
humana: la soledat, la (in)
comunicació, l’estima, les pors,
el pes de l’atzar... L’obra de
Monsó certifica que la quimera
de la realitat potser només és as-
sequible des de l’angle deforme
que la ficció concedeix.

En una trama cenyida a poc
menys de dotze hores, Una tem-
pesta fusiona acció i descripció
psicològica. Sara Surp, una es-
criptora que es desplaça a un
poblet dels Pirineus per fer una
xerrada sobre el llibre que ha
publicat, entrecreua els seus ava-
tars amb els d’un admirador lite-
rari i amb els d’un home que
practica vol lliure. L’esclat d’una
tempesta, el fet de trobar una
ambulància que transporta el
cadàver d’un accidentat de qui
no es coneix la identitat, l’atura-
da de la llum elèctrica —amb els
mateixos efectes introspectius de
L’instint, de Sergi Pàmies—, i les
intervencions dels membres del
club de lectura que comenten

l’obra, cristal·litzaran en una
mescla d’ironia, tragèdia i co-
neixement de l’ànima humana i
permetran una doble lectura: en
clau d’intriga i en clau
psicològica. Amb un ritme veloç
i també sàviament retingut, Una
tempesta aborda la por humana,
les intempèries a què s’exposa la
nostra existència. La por en la
seva forma més abstracta i els
dics que interposem per mitigar-
la (com l’afany de protecció o la
mateixa literatura) queden sot-
mesos a les pulsions d’uns perso-
natges que invoquen el magnetis-
me dels espais buits: una escrip-
tora que només escriu en estat
de somnambulisme, que recorre
a la màscara social (el Ninot, un
pilot automàtic) per eludir el cen-
tre de gravetat del seu jo genuí, i
que en la seva vida intel·ligent
de vigília esborra part d’allò que
ha escrit mentre dormia; un ho-
me que diu que té fobofòbia
(por de tenir por); i un altre que
vola en parapent, buscant la ver-
ticalitat trencadora de la caigu-
da i l’elevació balsàmica de les
bombolles d’aire. Una tempesta
és una bella i incisiva guia de
perplexos, l’enèsima cota del ri-
quíssim contrapunt surrealista
de la literatura d’aquesta autora.

IMMA MONSÓ Escriptora

“La literatura
pertany a la meva
vida de ‘zombi”

El plaer de sentir plaer literari
LLUÍS MUNTADA

Imma Monsó admet que els seus llibres han portat una altíssima càrrega autobiogràfica; ara podria canviar. / G. BATTISTA

“La literatura ha
de plantejar preguntes;
on si no buscar la
rebotiga de les coses?”

“Seria interessant
analitzar el paper
de xaman
de l’escriptor avui”
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J. Á. M.
Des de final d’octubre, l’histo-
riador Jordi Roca (l’Espluga
de Francolí, 1959) és el nou di-
rector general de Patrimoni
Cultural en substitució de Jo-
sep Maria Carreté. Es coneix
bé la feina ja que els últims dos
anys era el director general dels
Serveis Territorials de la conse-
lleria de Cultura i, assegura,
“s’hi treballa amb equip”. Es
tracta, doncs, d’una gestió con-
tinuista en què més que nous
projectes el que intentarà Roca
serà mirar que la crisi no afecti
gaire els projectes que ja esta-
ven en marxa.

Pregunta: Com afronta el
seu càrrec sabent que al 2010
hi haurà eleccions?

Resposta: No es pot treba-
llar pensant en aquest termes.
Les accions amb el patrimoni
no són mai a curt termini, sinó
a mitjà i llarg termini. Com he
dit, és un treball amb equip. Hi
havia un feed back entre la
Direcció General i els serveis
territorials, i per això em sento
corresponsable de les línies que
estan en marxa. És l’equip del
Departament el que marca les
línies. Sí que m’agradaria po-
der disposar de paquets
d’inversió directa per anar tan-
cant els expedients de
restauració i poder oferir una
imatge de monuments i edificis
rehabilitats i no de processos
interminables. Però, ara per
ara, la crisi no ho permet.

P. Quins temes seran els pri-
mers que afrontarà?

R. Fer operatius els progra-
mes que ja tenen finançament,
com la restauració de 74 edifi-
cis romànics i 9 cellers moder-

nistes gràcies a un acord amb
La Caixa o el programa de
l’1% cultural que inclou 180 in-
tervencions. P. Queda molt per
fer?

R. El patrimoni està ben
protegit. Tenim una Llei de Pa-
trimoni bona i ben desplegada.
El repte és posar-lo en valor.
No cal sols rehabilitar-lo sinó
també difondre’l per tal que to-
thom en pugui gaudir.

P. S’hi inverteix prou?
R. La inversió sempre és in-

suficient, i en patrimoni més.
Se sap quan es comença però
no quan s’acabarà ja que po-
den aparèixer patologies ama-
gades.

P. Els nostres monuments es-

tan en bones mans?
R. Sí, però no

qualsevol empresa es
pot dedicar a restau-
rar. Seria bo que, en
aquest moment de cri-
si, les empreses s’aca-
bessin especialitzant.

P. L’acord amb els
bancs i les caixes és la
millor via per finançar
les intervencions?

R. I amb empreses
privades que aposten
pel patrimoni. Són
temps difícils. S’hau-
ria de reformar la
Llei del Mecenatge
perquè les empreses
intervinguessin més a
favor del patrimoni.
Una empresa pot ob-
tenir benefici si ajuda
a posar en valor un
edifici.

P. Com està el des-
envolupament del Pla
de Museus?

R. Pel que fa al museu que
englobarà el d’Història, Etno-
logia i Arqueologia, estem tre-
ballant en la ubicació, el projec-
te arquitectònic i el
museogràfic.

P. Serà aquesta legislatura?
R. No. Ni la que ve. Estem

parlant del gran museu de Ca-
talunya.

P. No hi ha marxa enrere?
R. No. I m’agradaria fer

una reflexió. La quantitat
necessària per fer reformes en
els tres edificis seria igual o
semblant al cost del nou mu-
seu. I si és difícil aconseguir
els diners per al nou museu,
també ho serà per tenir en con-
dicions els tres d’ara.

JORDI ROCA Director general de Patrimoni Cultural

“Cal rehabilitar, però el repte
és posar en valor el patrimoni”

Al rescat del patrimoni

Jordi Roca. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Guimerà, situats a les províncies
de Tarragona i Lleida. Vuit són
de César Martinell, un dels grans
i menys coneguts arquitectes del
seu moment, i un de Pere Domè-
nech i Roura. Cal arreglar-ho
quasi tot. Els fonaments, les faça-
nes i les cobertes. S’hi destinaran
3,6 milions d’euros i la intenció
és convertir-los després en un fo-
cus d’atracció turística.

“Del que es tracta és no
només de rehabilitar sinó de do-
nar un nou ús social a aquests
edificis”, explica Manel Miró.
“Abans, només s’assegurava la se-
va conservació, després seguia la
restauració, però ara també cal
plantejar-se com donar-li un ús
social. No podem crear torres de
marfil aïllades de la realitat. De
fet, molts cops ens venen a bus-
car després de les obres per tal de
fer plans de viabilitat. I s‘han de
tornar a fer obres. Millor pensar-
ho des de l’inici”. No és fàcil tro-
bar un ús a tants edificis interes-
sants. “Tot té una vigència, però
el problema en molts casos és
que hi ha molt patrimoni dispers,
en zones rurals d’accés compli-
cat, i un cop s’acaben les feines
de restauració, si no és la ma-
teixa Diputació de Barcelona
que ho promou, és complicat
veure’ls perquè els seus propieta-
ris, siguin privats o ajuntaments,
no tenen diners o interès per
obrir-lo al públic”, explica Ra-
quel Lacuesta, responsable de

difusió de l’SPAL. “El que sí que
es pot fer és molta difusió amb
revistes i publicacions especialit-
zades, dirigida tant a especialis-
tes com, en d’altres formats més
accessibles, al públic en general”.

Sigui com sigui, el cas és que
el primer de tot s’ha de restaurar
i per fer-ho calen diners. “El nos-
tre patrimoni és immens i les in-
tervencions són molt cares”, ex-
plica Josep Fuses, arquitecte en-
carregat de la restauració de la

catedral de Barcelona, un dels
edificis religiosos que, juntament
amb Santa Maria del Pi i Santa
Maria del Mar s’han beneficiat
de l’acord a cinc anys que van
firmar el 2006 la Generalitat i els
bisbats catalans.

“No hi ha economia que pu-
gui soportar la restauració de
tant de patrimoni”, afegeix Fu-
ses. “Això també passa a Itàlia
i el que cal és prioritzar i veure
per on es comença. No sempre
són prioritats tècniques sinó, a
vegades, polítiques ja que són
ells qui posen o busquen els di-
ners. Per això se sol començar

pel més gran i més vistós”.
Respecte a com es fa la

restauració, això ja és un altre
tema. No cal anar al segle XIX o
principi del XX quan directa-
ment es reconstruïen o s’inventa-
ven els monuments per donar-los
l’aire gòtic o romànic que dona-
ven suport a la ideologia política
del moment. Les teories de la
restauració varien quasi de dèca-
da en dècada. “Als anys vuitanta
imperava l’arquitectura creati-
va”, comenta Fuses. “L’arquitec-
te intervenia amb el seu llenguat-
ge actual per donar-li moderni-
tat. Ara això és bastant criticat.
És millor conservar que alterar.
Però cada arquitecte i cada
administració té les seves teories
perquè és una cosa dinàmica que
va canviant”.

El problema, afegeix, és que
els historiadors interpreten el mo-
nument només en clau del pass-
at, buscant la fidelitat a l’origi-
nal. Però, sigui per la normativa,
pels nous usos que se li demanen
o pel gust propi, els arquitectes
sempre miren de reinterpretar-lo
en clau actual. “És un tema com-
plicat. El concepte de patrimoni
ho abasta quasi bé tot. La
restauració ha de ser un proble-
ma i un debat de tota la societat,
no sols d’especialistes. S’ha de de-
cidir quina part s’inverteix a con-
servar i restaurar el passat i qui-
na a crear nou patrimoni pel fu-
tur”.

En el patrimoni dispers
el problema és la difusió
ja que depèn de la
voluntat del propietari
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