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Cassandra Wilson, 
la diva del risc

rònicac

La cantant va presentar ‘Loverly’ al Festival de Jazz

ROGER ROCA
BARCELONA

Cassandra Wilson diu que la gran-
desa de la música està en les imper-
feccions. No és parlar per parlar. Als 
seus concerts es veu molt clar. A la 
cantant de Mississipí li importa més 
l’essència que els acabats. Per anar 
al fons de la qüestió, al nucli de l’as-
sumpte, està disposada a saltar-se les 
convencions elementals i posar en 
perill l’èxit de l’espectacle. D’una es-
trella del jazz vocal se n’espera que 
canti, i com més millor. Però diven-
dres al Palau, Cassandra Wilson no-
més va sortir a l’escenari quan la 
banda feia gairebé un quart d’hora 
que estava embrancada en una jam 
instrumental d’aires místics. Es va 
descalçar, va ballar una estona en-
tre els músics i llavors sí, un cop ins-
pirada, va cantar el Caravan de Duke 
Ellington que els seus músics feia es-
tona que insinuaven. 

TREBALL DE GRUP // Per Wilson, el seu 
últim disc, Loverly, és abans de res 
un treball de grup, i aquesta va ser 
la seva manera de demostrar-ho al 
públic. Li va dedicar tota la prime-
ra part del concert, i va ser la part 
més espessa. Defensa, amb paraules 
i amb fets, que un concert ha de ser 
com un trànsit. El risc és que es perdi 
una mica el rumb, tal com va passar 

divendres a la nit al Palau. Les peces 
s’allargaven i s’allargaven, com en 
un concert de rock àcid dels anys 60 
on el bon karma, i no pas el líder de 
la banda, dicta quan s’ha d’acabar i 
quan s’ha de continuar tocant.
 El to del concert va canviar quan 
va arribar el blues. La veu fumada, 
flexible i eròtica de Wilson es va apo-
derar de l’escenari, i la guitarra de 
Marvin Sewell, director d’un sextet 
pletòric, va invocar el blues espec-
tral de Robert Johnson. Va ser una 
cançó pop, Harvest moon de Van Mor-
rison, la que va marcar el moment 
més emotiu del concert, amb tots els 
detalls de la seva veu encisadora re-
fulgint en alta resolució. Per alguna 
cosa és considerada la diva més es-
tranya del jazz. H

33 Cassandra Wilson.
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Imma Monsó (Lleida, 
1959) no li fan por les tem-
pestes. Ben al contrari: «Hi 
tinc una especial predilec-

ció, m’agrada caminar sota la pluja i 
quedar-me llegint a casa quan hi ha 
tempesta». Potser per això la seva no-
va novel·la es titula Una tempesta (La 
Magrana) –en castellà a RBA, en ver-
sió d’ella mateixa–. I potser per això 
la tempesta té un efecte hipnòtic so-
bre els personatges, sobretot quan 
els agafa a recer en un castell d’un 
poble del Pirineu on se celebra una 
tertúlia literària que es converteix 
en teràpia de grup. 
 Sara Surp, una escriptora convi-
dada a parlar del seu llibre El sobre-
salt; Hug, un admirador amb obses-
sions patològiques, i Sergi, un para-
pentista perseguit per l’èxit, formen 
el triangle protagonista d’un llibre 
en què Monsó dosifica sàviament 

L’escriptora publica 
‘Una tempesta’ 
després de l’èxit d’‘Un 
home de paraula’

humor, reflexió i inquietud. «Volia 
fer una història d’intriga però dos 
anys de xerrades amb lectors van fer 
forat. Al final el més important és la 
relació amb els lectors i com s’escriu 
una novel·la». Temes que ella coneix 
bé. D’aquí ve el personatge de l’es-
criptora, que de camí cap a la xerra-
da troba una ambulància que trans-

a còpia de moltes hores al llit, un lloc 
íntim i lligat al son, on escric amb el 
portàtil». Reivindica una escriptura 
visionària lluny de la vigília o la sobri-
etat: «¡Quants narradors no han con-
fiat la seva inspiració a l’alcohol o al-
tres substàncies!». 
 Monsó, tot i la seva sòlida trajec-
tòria literària, reconeix que no porta 
gaire bé la promoció dels seus llibres 
ni el fet de parlar davant d’un audito-
ri: «És molt difícil transmetre als lec-
tors o als entrevistadors que jo com 
a autora no sé més coses del meu lli-
bre de les que en sap el lector que l’ha 
llegit». «Les tertúlies dels pobles –afe-
geix– són més espontànies, variades 
i imprevistes que les de ciutat. De ve-
gades no m’ha calgut ni obrir la boca 
perquè la gent expressi obertament 
les seves emocions i confidències».
 
EL ‘FOBÒFOB’ / «Tota por no és més que 
por a la mort», diu el fobòfob Hug. 
«La por a la desaparició dels éssers 
estimats, a un accident, als impre-
vistos... de totes aquestes pors par-
la la novel·la. La relació amb els fills 
és la que genera més pors», afirma. 
«Al món actual la por és fonamen-
tal, són temps de contínua profila-
xi, d’obsessió per la salut, la longevi-
tat... És una societat cada vegada més 
higienitzada que ens pot fer creure 
que la sopa de xampinyons provoca 
càncer d’orella». Al cap d’una esto-
na sona el mòbil de Monsó. És la se-
va filla de 13 anys. «Havia sentit un 
sorollet darrere la porta i tenia por», 
explica. Aquell dia no hi havia tem-
pesta. H

porta un mort en accident. Només 
portava un mòbil amb un SMS: «Dei-
xo bacallà al forn, per si no véns a la 
xerrada. Si vols venir, recorda: cas-
tell a les 6.30». Sara no pot deixar de 
pensar que a la xerrada hi haurà al-
gú aliè a aquesta tragèdia que l’afec-
ta de ple. 
 Aquesta idea li va venir al cap a 

l’autora catalana 
quan, també anant 
a una tertúlia, es va 
trobar amb un acci-
dent. El personat-
ge encara plora la 
mort del seu germà. 
Monsó, que fa dos 
anys va exorcitzar la 
mort del seu marit 
a Un home de parau-
la, admet el paral-
lelisme. «El fet que 
ella estigui de dol té 
a veure amb el meu 
estat. Per això deci-
deix allargar la reu-
nió, perquè aquesta 
persona trigui més 
temps a saber el que 
li ha passat al seu fa-
miliar».
 L’autora de la fic-

ció escriu somnàmbula. «En el meu 
cas no és que escrigui dormint pe-
rò gairebé –confessa Monsó parlant 
gairebé amb ella mateixa–. Hi ha un 
gran pes del subconscient quan es-
cric. Crec que sents una veu, que és 
la veu pròpia de la novel·la, que et va 
dictant quan estàs en un estat de to-
tal concentració. Jo ho aconsegueixo 

La por i els lligams amb el lector 
centren la tornada d’Imma Monsó

33 Imma Monsó, la setmana passada a Barcelona.
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