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I I Es pot present�r un autor sempre que la presentacio sigui

'f�!Lutentic estudi,documentat, a fons,critic.Pero en una ocasi6 com

aquesta em sembla que tan sols podrem fer una xiea aproximaci6 a una

I

figura que ,com €1 fantasma de Canterville ,�orpr�n
-

,-molt diver-

t ,{l.ero .

b 1 t)..
.

t T tsamen sens�, enganyar mal so re e s seus agosara s propvsl s. 0 s

els escrmptors ens basquegem perque selns eonsideri normals, fern el

que fern. El Quim Monz6 tarnb� : potser s6n els altres que de vegades

no aeaben d'assumir-l�pero tothora per raons extra-literaries.

Qui· el vol qualifiear de progoeador ,qui d'extra-vagant,

( 0 sigui el que vaga per fora del eircuit),qui d'irritant,qui dt

incomprensible. Els eri tics han. anat di ent des de bon c o,;r\en9a merrt ,
��

que ens trobem davant un

a pro�sit de La Magnitud

fet �s que, en parlRr de

complet i aLgun , recent)11erLr
J

narrador

de la Trilgedia ha parlat de m� mestra. El

literatura moderna eatalana,hom no pot pres�

cindir de Quim Monz6. I a m�s, li ha tocat durant molt de temps

aguantar la bandera d'un.a personalitat d�reeta en les seves tnanifes-

tacions�



,per��
M'apresso a dir que d'abrupterno en te res ; per�), si tot d'una,en
el panorama d'una literatura que havia anat fent transicions tempo

rals, sense de i xar- d' estar molt i molt ancQrada en uns mo du'l.s iden

tificables,apareix alga que provoea una ruptura, aquest algu compor

ta,inevitablement i al comengament,u.aa incomoditat. En efecte,a banda

escrits a la premsa des de ben jovenet, i les altres aativitats de

disseny i il.lustraci6 anteriors, Monz6 irrornp al galop en la na

rrativa catalana amb la novel.la guanyadora del Bertrana de 1978,

1,' Udol del Griso al Caire de les Clavegueres, e l, titol de_ la qual ja

es una ruptura, car abans d'ell titols com aquest nomes un vetera,

Pedrolo, havia gosat -vosar-los : a partir de Monz6 alguns de genera-
I

cionalment acostats incidirien en aquest costum : era el moment d

Oferir flors als Rebels que Fracassaren. Rebels,tots els qui havien

viscut les revoltes estudiantils juvenils de finals dels seixanta

i �e conf'Laven que la d?wada dels setanta els duria una llibertat

per trencar del tot els motllos. No fou aixi, sin6 que la nostra



societat h8 anat cada cop m�s deriaant vers l'utilitarisme i les am

biciollS materials. En. tot cas,als joves rebels dels grups musicals que

es f'e i.en i desfeien, de Le s tQs�ues) 0 casionals, de Le s barre:ges en be

guda i en furrjada, els quedavavme s ; tard, 61 refus individual , la frot('

talitat en defensar la posici6 fiavant- -€lIs absurds encadenats i enca

denadors.•

Ha escrit fins ara deu volumf,si no vaig errat, alhora que ha alter

nat conte amb novel.la iamb artune de premsa,i amb
_ .�: divertictes i

d€lsimboltes intervencions a la radio. Un dels volums de contes,per

cart, Uf,va dir ell! em va portar a mi,personalment, molta sort,i si

vo Le.u , en a1 col.loqui us en par'Lar-e , Deixeu-me dir, encara , que Monz6

no �s u'n escriptor rapid, --�>., publica sLs seus llibres regu1arment
'--

perc no a doll • Ins seus titols s6fl_ asperats amb deler JeJ �
s6m anunciats,i em sambla que,en1la de la queixa generica que fern €lIs

escriptors sobre la desamor de la societat -queixa fonamentada fins i



tot salvada la vanitat que tots duem a dins - ell no pot _

lamentar

se dels resultats obtinguts per les seves novel.les i narracions,
que han depassat ja les fronteres.

Va residir un temps ale Estats Units, amb els narra-
.

/'

- '---f-?�dors del qual) te molts punts de contacte; dins la literatura cata-

lana fa figura d'encetar una traiici6 m�s que de nodrir-se'n, est�

lluny de la formaci6 aead�mica i encarrilada, del classicisme ent�s

com espill de l'antigor i/o'mOdul dels avis i els besavis: en aquest
"

punt conraecta mol t be amb els joves/ fillls i tot ara que el gruix dels

anys Ii palesa que ja no ho as tant. Dels automarginate de principis

dels setanta als yuppies dels noranta hi ha un fil que els personat

ges de Monz6 segueixen fidelment, oom Teseu per sortir del laberint.

Interrogant-se tothora sobre el minut immedi\ament posterior, flo

tant en un m6n que te tant de co�dia del �ollywood dels anys qua

rantes com del futur de Blade Runner,aquests personatges tenen al-



interpretat exactamemt tots els matissSB de la persona de finals

del segle XX,el segle urb� ,destructor i innovador��en poe se

li'h� va ,

�R�;V0oc.;, 4:, conf'er-anc t.a
j
k lli9 6 magistral. Vol que li pregunt in

per respondre, esmolat com sempre, i '&l� -0 'e1 griso que

ens CQtpe�x.• Cada resposta seva obre un nou interrogant.

Vet-ho aqui.

guna cosa de nosaltres , de tuAi de tu i de mi. No cal que visquin
, ,

.

I
un conflicte exterior : el conf1icte el porten dins. Si :t1cnw .'Ylck

...


