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‘Hai, la pescadora de somnis’

Màgia poètica per a petits i gegants
amb Joana Rhein. Demà diumenge
es presenta aquest espectacle que
fusiona màgia, teatre, manipulació
d’objectes i poesia visual amb l’idioma universal del gest.
Casa dels Contes
C/ Ramón y Cajal, 35

Diumenge 3, de 12 h a 13 h.
A partir de 7 €.
‘Bon profit!’ de Tanaka Teatre
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Avui dissabte estarà a l’abast
de tots els públics un espectacle
imaginatiu en què les verdures
són les protagonistes. Unió de teatre, marionetes i animació per
aprendre a menjar sa. Per fi
aquestes paraules deixen de ser
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Llinars del Vallès
De 17.30 h a 18.30 h.
Gratuït.
‘En Patufet’

45 minuts per a la diversió, demà
diumenge, al migdia, sota aquest
títol llegendari i popular. Espectacle
en català de marionetes, instal·lacions i peces musicals. Recomanada
per a públic infantil des d’un
any.
Porta 4
C/ de l’Església, 4-10, local 6

Barcelona
De 12 h a 12.45 h.
6 €.
Redacció

La proposta del Palau de la
Música inclou música –des
de l’època medieval fins
avui–, moviment escènic,
coreografies i vídeos per
repassar la història musical
de Catalunya i homenatjar
l’arquitecte Lluís Domènech
i Montaner, que va projectar
el Palau fa 110 anys. Pensat
per a un públic familiar (a
partir de 6 anys), el xou vol
donar a conèixer tant el
patrimoni artístic com el
musical. A les 11 h, 12.30 h
i 17 h.
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Plaça Santa Maria

Nou espectacle de
‘Colors i més colors’
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“enemigues”: pastanagues, bledes, bròcoli...
Setmana de la Salut i la Bellesa
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L’AGENDA
Barcelona ciutat
Contaminants hormonals

Projecció documental i documentació sobre els riscos d’algunes
substàncies tòxiques presents

Concert de música clàssica

Sonanta Duo, amb intervenció
de Pep Colominas i Xavier Luque,
guitarres. Obres d’Albéniz, Granados, Brouwer...
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Carlos Núñez actuará en Culturgal
La organización programa su espectáculo en el Pazo da Cultura dentro de su gira navideña
REDACCIÓN ■ Pontevedra

Carlos Núñez, uno de los mejores gaiteiros del mundo, será el protagonista de Culturgal con su actuación programada para el 1 de diciembre. En la víspera, el viernes 30
tendrá lugar una velada de artes escénicas con Inversa Teatro y la obra
“Sofía y las Postsocráticas”y para el
domingo 2 de diciembre hay dos
propuestas seleccionadas para público familiar: Oviravai y Xoán Curiel. Todo en el Auditorio del Pazo
de la Cultura de Pontevedra.
Una docena de propuestas fueron presentadas a esta convocatoria de espectáculos especiales. La
11ª edición de la feria se celebra
de 30 de noviembre a 2 de diciembre.
Pontevedra y el Pazo de la Cultura quedan así incluidos en la gira navideña de Carlos Núñez que
acostumbra a finalizar el año en el
Palau de la Música de Barcelona,
siempre con un “todo vendido”.
Una propuesta, en la que el artista
trabaja para cerrar al año, alrededor del patrimonio y rodeado de
nuevos músicos. En los últimos
años, Carlos Núñez investiga además el contacto y la pervencia de
la música medieval en la música

El gaiteiro Carlos Núñez. // FdV

tradicional y toma ésta como fuente para la intepretación de los sonidos del medievo. Esta conexión estará presente en el espectáculo de
Culturgal. La empresa promotora es
Keltia Produccións.
Por su parte, Inversa Teatro llevará el día 30 al auditorio del Pazo de
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la Cultura la pieza “Sofía y las
Postsocráticas”. Se trata de un proyecto de creación escénica de corte contemporáneo que junto con
el empleo de técnicas tecnológicas
avanzadas mezcladas con el empleo de marionetas a escala real,
fomentan un espectáculo visual en

el que a partir de conceptos e ideas
de la filosofía griega clásica examina la violencia y el maltrato machista en la sociedad actual. Junto a las
marionetas a escala real, tres personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles,
y tres actrices: Silvia Penas, Marta
Pérez y María Roja.
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Quim Monzó, el Premi
d’Honor i la cel·la 201
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Quim Monzó i el bibliobús
Ple a vessar en
un Palau de la
Música que desitjava tenir actes normals
després de meDavid
sos i mesos exclusivament de
Castillo
caràcter reivinBarcelona
dicatiu. Arribo
tres quarts d’hora abans i el reguitzell de personatges significatius de la cultura catalana no
cessa: Eliseu Climent, Isidor Marí, Joan Francesc Mira, Vicent
Sanchis i Carles Duarte, fins a fer
la llista irrepetible. Noto que arriba el nou president perquè els
assistents aplaudeixen i destaquen l’última visita a Estremera
amb els crits de “llibertat”. Potser
caldria demanar-li una amnistia a
Pedro Sánchez per veure quin
peu calça després de la manifesta “predisposició al diàleg”. La
realitat és una altra i l’acte de
lliurament de la cinquantena edició del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Quim Monzó
comença amb un discurs escrit
per Jordi Cuixart, empresonat a
Soto del Real. Ens arriba a través
de la veu de l’actor Lluís Marco:
“Des de la cel·la 201 del mòdul
10 de la presó de Soto del Real
t’envio una abraçada immensa.
Lamento profundament no poder ser avui aquí, en aquest magnífic Palau de la Música que aplega tanta i tanta gent que estima
la cultura i la llibertat. El 50è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que avui et lliurem és una
gran celebració, perquè representa mig segle d’autoestima,
determinació i esperança en la
cultura.” El discurs va tenir moments emotius: “La paraula és la
nostra finestra al món, Quim.
Manllevant els mots de Joan Fuster, els presos sabem que part de
———————————————————

El narrador Quim Monzó va recollir el Premi d’Honor de mans de Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium ■ JOSEP LOSADA

Jordi Cuixart: “Les
cartes de presó
nodreixen la
memòria col·lectiva
del país”

la nostra posteritat serà de paper. Les cartes de presó nodreixen la memòria col·lectiva del
país.” I va acabar amb un poema
del nigerià Ken Saro-Wiwa: “La
veritable presó / són les mentides que t’han repetit / a cau
d’orella durant una generació. /
És l’agent de seguretat que enfolleix / executant desastroses ordres cruels / a canvi d’un àpat
miserable al dia. / La jutge que
escriu en el seu llibre / un càstig
que sap que és immerescut.” El
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parlament de Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, va recordar
que el guardó no reconeix només
l’obra literària sinó una actitud
ètica: “Aquí rau el seu valor: el
Premi d’Honor és, també, una
brúixola moral del país.”
Tothom esperava la reacció de
Quim Monzó, segurament aclaparat per un Palau tan ple en comparació amb la seva vida quotidiana solitària. No va defraudar, però,
perquè conserva un peculiar sentit de la ironia: “Soc un home pre-

visor, però podia donar només les
gràcies i tornar-me’n a casa.” En el
discurs va afirmar que no recordava els seus primers mesos. Sí la
infantesa, quan no hi havia internet ni televisió, “una ràdio i gràcies, d’on vaig aprendre molt de
les radionovel·les”. També va parlar del bibliobús, on agafava llibres
a la plaça de Sants, o del primer
conte que va escriure als catorze
anys, anomenat El suïcidi. Ahir va
quedar clar que no era autobiogràfic. ■
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Quim Monzó, guardonat
amb el 50è Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes
Barcelona
REDACCIÓ
En un acte força reivindicatiu celebrat ahir al Palau de la Música,
l'escriptor Quim Monzó va rebre
el 50è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
L'acte va començar amb crits
de "llibertat, llibertat" en record
als polítics empresonats i a l'exili
per part del públic (més informació a les pàgines 24 i 25) i va continuar amb la lectura d'una carta
del president d'Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, que per primer cop
no va poder fer el lliurament del
premi, dirigida a Quim Monzó. En
la carta, Cuixart va dir-li que "Òmnium va néixer per salvar els mots
i ara, en democràcia, tenim el
repte de salvar els drets humans.
Enmig d'una deriva autoritària
global, els escriptors i els artistes
sou armes de destrucció massiva
de la ignorància".
Després de les intervencions
de Mònica Terribas, Jordi Basté,

FOTO: @omnium / Quim Monzó durant el seu discurs

Albert Pla i el vicepresident d'Òmnium Marcel Mauri, Quim Monzó
va pujar a l'escenari per rebre el
premi. L'escriptor va fer un repàs
a la seva infantesa i com va descobrir la literatura a través, entre altres llocs, d'un bibliobús a la Plaça
de Sants que havia servit el 1939,
paradoxalment, per portar a l'exili
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a Mercè Rodoreda o Joan Oliver.
"Em pregunto si haurem de tornar a fer servir aviat un bibliobús
perquè les persones puguin escapar de la injustícia, de l'opressió,
de la tirania", va dir i va acabar
amb els agraïments, abans de
que un cor i tot el públic cantessin
l'himne d'Els Segadors.
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MONZÓ, UN HONOR
QUE CLAMA JUSTÍCIA
L’escriptor rep el guardó d’Òmnium en un acte
tenyit de reivindicació de llibertat per als presos
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Cultura
PREMIS LITERARIS
01

LAURA SERRA
BARCELONA

L’expectativa era elevada, després
del discurs inaugural de la Fira de
Frankfurt i aquella insuperable “polla xica, pica, pellarica, camatorta i
becarica”. Però Quim Monzó va fer
honor al seu enginy i la seva habilitat narrativa en rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes i va
atrapar els espectadors que omplien el Palau de la Música per portarlos fins al seu primer contacte amb
la literatura i l’escriptura, quan era
adolescent. Tot va començar en un
bibliobús de la Diputació que feia
parada a la plaça de Sants, recordava. “No soc un marginat, ni un ressentit, però no em vaig criar a les sales de l’Ateneu Barcelonès –deia–. A
casa l’oferta de lectura que hi havia
era mínima: quatre llibres, un diccionari i un manual d’instal·lacions
elèctriques per no haver de pagar un
electricista”. Així que gràcies als llibres que agafava prestats, els que
aconseguia al Mercat de Sant Antoni i els que robava, com qui roba cremes al supermercat, va deixar anar,
el Monzó adolescent va començar
a escriure “perquè odiava el règim
claustrofòbic” en què vivia. També
detestava una mare “dèspota” que
no va entendre fins molts anys després. “Posava per escrit la basca que
em provocava el que m’envoltava
–deia–. Escriure em reconfortava. I
m’hi vaig acostumar: a la basca, al
món i a escriure”.
I Monzó llavors va obrir magistralment un flash-back per explicar
que va ser precisament en un bibliobús com van marxar alguns dels
escriptors catalans que es van exiliar el 23 de gener del 1939: Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Francesc Trabal i Armand Obiols. “És la imatge
més clara del que hem viscut i encara vivim. Em pregunto si algun dia
no gaire llunyà haurem de tornar a
fer servir un bibliobús perquè les
persones, ja siguin escriptors o no,
escapin de la injustícia, l’opressió i
la tirania”, va sentenciar.
En un discurs que duia escrit i
guardat per partida doble, a la butxaca exterior de l’americana i a l’interior, de la mateixa manera que duia unes ulleres de recanvi, Monzó
fins i tot va recordar el seu primer
conte, titulat El suïcidi, en què un
jove fastiguejat es tirava pel forat de
l’escala, quedava paralític i s’arrossegava de nou fins al seu pis, però en
comptes de tornar-se a tirar ho deixava estar.
Una gala trencadora i divertida

Per sort, el Monzó adolescent també va deixar estar aquella temptació
i va poder rebre ahir el 50è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes que
atorga Òmnium Cultural i que abans
han rebut autors com Mercè Rodoreda, Joan Coromines, Pere Calders,
Teresa Pàmies i Montserrat Abelló.
Òscar Dalmau va presentar la vetllada, que va passar per totes les facetes
creatives de l’escriptor, articulista,

01. Marcel Mauri entrega el
Premi d’Honor a Quim Monzó.
02. Un moment de la gala.
03. Quim Torra i les autoritats
amb antifaç. FRANCESC MELCION

Quim Monzó
reivindica la cultura
enfront de l’opressió
L’escriptor rep el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
en un espectacle irreverent i de record als presos i exiliats
narrador i col·laborador als mitjans.
Va ser un acte de discursos reivindicatius, i alhora amb un sentit de
l’humor poc cerimoniós i molt adient per a un escriptor “divertit i innovador, un narrador de la comèdia
i l’enginy que deixa un rerefons melancòlic”, recordava ahir el professor universitari Manel Ollé, que el
titllava d’“implacable”, “una màquina de precisió”, un autor que “dispara la imaginació” i “deixa el lector
clavat”, i que tria les històries “amb
malícia, puteria i intenció” però
“amb absència de trucs gratuïts”.

Original
La banda
sonora va
incloure
Las Supremas
de Móstoles i
Albert Pla
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“Em dutxaré, m’arreglaré la barba, em posaré sexi”, va prometre el
dia que Marcel Mauri li va anunciar el premi. “Uf, ups, glups”, va respondre, després d’acceptar-lo. Malgrat la seva urticària davant les multituds –en un vídeo confessava: “Les
masses em fan pena i por, no
m’agraden les festes, no m’agraden
les reunions, ni de feina ni socials, ni
els teatres plens de gent”–, ahir va
complir el protocol, seguint l’exemple de les estrelles de Hollywood, va
admetre l’autor. Òscar Dalmau era
conscient que “era difícil que li agra-

dés” sentir un reguitzell d’afalacs,
així que es va tractar d’enlairar la seva literatura i el seu esperit juganer.
Per exemple, amb una banda sonora elaborada a partir de tuits del mateix Monzó, que incloïen des de Las
Supremas de Móstoles, batejades
per ell com Las Supremacistes de
Móstoles, fins a l’actuació en directe d’Albert Pla amb la salvatge i intoxicada Juerga catalana, que el públic va aplaudir enfundat amb un
antifaç per evitar ser reconeguts
pels fotògrafs de La Razón, advertia
el presentador.
També es van fer desenes de xupitos per celebrar les seves obres
(Benzina, El millor dels mons, Guadalajara, Vuitanta-sis contes, Uf, va
dir ell, Mil cretins, La magnitud de la
tragèdia, etcètera) i es va escenificar
l’univers monzonià. Per exemple, la
trobada entre Superman i Superwoman, que comença amb la noia nua
i acaba amb el noi nu mentre ella el
saluda sacsejant-li el penis. Mònica Terribas i Jordi Basté van rememorar com amb el Monzó televisiu
“s’abandona la correcció social i es
diuen les coses pel seu nom”, i tant
la seva obsessió pel guió com la genialitat en la improvisació. Fins i tot
va sortir una ballarina anomenada
Tourette, que ballava els tics facials de l’escriptor. Un xupito per Òmnium i la sana transgressió.e
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“Reivindiquem un nosaltres
si inclou a tothom”
L. S.
BARCELONA

Quim Monzó va entrar al Palau
de la Música escortat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, i els aplaudiments van ser
eixordadors i van anar seguits de
crits de “llibertat”. L’entrega del
Premi d’Honor va ser també un
acte d’homenatge i record dels
polítics presos i exiliats, “i també
Valtonyc”, va afegir el presentador de l’acte, Òscar Dalmau.
La cerimònia es va obrir amb
una carta de Jordi Cuixart a
Quim Monzó “des de la cel·la 201
del mòdul 10 de la presó de Soto
del Real”. “Òmnium va néixer per
salvar els mots i ara, en democràcia, tenim el repte de salvar els
drets humans. Enmig d’una deriva autoritària global, els escriptors i els artistes sou armes de
destrucció massiva de la ignoràn-
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cia. El millor antídot contra la intolerància i el totalitarisme sempre serà la cultura, l’opció política més revolucionària a llarg termini, com recordava Montserrat
Roig”, li deia Cuixart a Monzó.
El portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri, és qui va fer el discurs
final, i va centrar-lo en la cohesió
social: “Davant un estat que té
per únic projecte la fractura social, no podem renunciar a l’anhel de ser un sol poble”. “Som els
qui avancem amb els consensos,
estimem la diferència, som els
qui perquè estimem el castellà
defensem el català, defensem la
democràcia i els drets civils”,
afegia. “Reivindiquem un nosaltres si inclou a tothom”. I va
apel·lar finalment al vers “Viure
és provar-ho infinites vegades”
del desaparegut Màrius Sampere per esquivar el “desànim”.
“Per vèncer cal anar-hi –va defensar–. Ja ens hem començat a
guanyar la llibertat”.
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Quim Monzó, és un honor
L’acte d’entrega del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes va oscil·lar entre la política
i el surrealisme H L’autor barceloní va evocar el passat per alertar sobre el futur
JOAN CORTADELLAS

ELENA HEVIA
BARCELONA

En un premi com el d’Honor de les
Lletres Catalanes, que es postula
com el Nobel nostrat, opera evidentment el mèrit literari. Però
com Òmnium Cultural, el seu organitzador, obliga, i amb el seu
president Jordi Cuixart a Soto del
Real, a l’acte d’entrega no li va faltar intensitat patriòtica com va demostrar el fet que les ovacions més
aferrissades i extenses se les emportés un altre Quim, no Monzó, sinó el flamant president Torra. La
seva entrada va provocar que el Palau de la Música s’ensorrés com no
ho hauria aconseguit ni Herbert
Von Karajan. Allò va tenir molt
d’operístic, de vapensierisme verdià:
¡Llibertat, llibertat, llibertat! Les intervencions oficials, començant amb
el missatge del president de l’entitat, Jordi Cuixart, la seva imatge a
la pantalla i la seva carta llegida
per l’actor Lluís Marco, i seguint el
vicepresident Marcel Mauri de los
Ríos, que va fer una crida a la pluralitat en un difícil però esforçat pancatalanisme invocant il·lustres no
sobiranistes com Juan Goytisolo (ja
en el record), Serrat o Marsé. «Perquè això no val si no s’inclou tothom».
Diuen que els tràngols es passen
millor a base d’humor, i en el cas de
Monzó les rialles van estar assegurades. Hi va haver una dramatització teatral enginyosa oficiada per
Òscar Dalmau, amb moments estel·lars en què era difícil imaginar
que allò ho estiguessin contemplant les forces vives del país (i no
tan vives si es compte l’expresident
Montilla) i la ciutat (Gerardo Pisarello). El primer va ser l’aparició en
pantalla de Las supremas de Móstoles, mans a l’obra amb Eres un enfermo, una perla de la banda sonora
sentimental de l’escriptor. A això el
va seguir un curiós episodi teatral
en què van intervenir Superman i
Superwoman, curts de pressupost,
ja que el vestit d’ell va passar a vestir-la a ella que s’havia presentat així despullada i natural. Tot això per
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33 Entrega 8 Quim Monzó, amb l’estatueta del premi, ahir al Palau de la Música.

Dues ulleres per
llegir i dues versions
del seu parlament va
necessitar l’autor
per sentir-se segur

provocar aquest clàssic i entranyable
gag (estil Benny Hill, ¡i al Palau!) de
fingir amb xocar la mà i acabar xocant el penis del, a la fi despullat, Superman (no esperin res extra).

Bibliobús de la diputació
Però aquestes dues situacions van
ser poca cosa comparades amb l’actuació d’un politoxicòman Albert
Pla (almenys així es va presentar en
la seva cançó) que no va deixar un
sol vici fora, ni tan sols va respectar els
escolanets de Montserrat i va entonar fins i tot un «Catalunya, vaja
merda!» (se suposa que la merda era
la mona, però va ser tal el caos que
no va quedar clar. Respecte a Monzó
la glossa de la seva figura va tocar
tots els pals. La seva reinvidicació periodística, l’exaltació internacional
amb els 15 traductors que diumenge passat l’havien acompanyat en
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un acte a la llibreria Calders, l’evocació del seu pànic escènic a la ràdio i la televisió, el parlament més
formal de l’expert Manel Ollé i fins
i tot una ballarina que va reflectir
el seu perpetu moviment, una síndrome de Tourette que és la seva senya d’identitat.
Dues ulleres per llegir i dues versions del seu parlament va necessitar l’autor per mostrar-se mínimament segur. ¿I de què havia de parlar l’autor si no és de la seva infantesa? D’aquell pis de Sants on gairebé
no hi havia llibres i sí algun manual
d’electricitat patern i una enorme
ràdio. Les seves lectures les va pescar
d’un bibliobús de la diputació.
«Aquest bibliobús –va recordar– havia servit durant la guerra per portar
a l’exili Mercè Rodoreda, Francesc
Trabal, Armand Obiols i Joan Oliver i
aquesta és la imatge més clara del
que vivim i estem vivint encara». H

E
p
a
d
a

u
p
c

E

E
p
e
g
p
d
d
a
d
d
m
n
d
d
C
p
s

n Bartolomé Godó

.cat

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,36

O.J.D.: 106084

TARIFA: 23475 €

E.G.M.: 611000

ÁREA: 850 CM² - 75%

SECCIÓN: PORTADA

5 Junio, 2018

Quim Monzó,
un Premi
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al bibliobús
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El control
financer de
la Generalitat
s’aixecarà si
s’assumeix la llei
 El nou cap de
l’Executiu congela
la proposta per canviar
el delicte de rebel·lió
El Govern de Pedro Sánchez de
moment mantindrà la intervenció financera de la Generalitat
que Rajoy aplicava des del 2015 i
l’anirà aixecant per fases a mesura que l’Executiu de Quim Torra
se cenyeixi a la legalitat vigent.
POLÍTICA 13 i EDITORIAL

Torra insisteix
en el diàleg
però avisa que
no renuncia a
la via unilateral
 El president visita
P.13
per segona
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El bibliobús de la literatura catalana
confessar.
“I com que una cosa porta a l’altra, llegir em feia escriure. Perquè,
en certa mesura, quan escrius repliques o matises textos que t’han
agradat. I perquè –siguem sincers– no hi havia gaire res més a
fer”, va continuar. “D’adolescent
escrivia perquè odiava el món que
m’envoltava, el règim claustrofòbic que regia el país i els meus pares (...) Cada dia posava per escrit
la nàusea que em provocava tot el
que m’envoltava i m’hi vaig acostumar. A la nàusea i al món. Em
servia de teràpia, suposo, i potser

“Tant de bo mai més
s’hagi de tornar a fer
servir un bibliobús per
fugir de la injustícia,
l’opressió i la tirania”

XAVIER CERVERA

El vicepresident d’Òmnium escolta les paraules d’agraïment de Quim Monzó, discurs que duia per duplicat, no fos cas que el perdés

E L M I RAD O R
Magí Camps
No, Quim Monzó no va fer un
Frankfurt 2. El flamant Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
va rebre ahir el guardó en un Palau
de la Música entregat, però el
mestre no va fer un discurs com el
de Frankfurt, perquè, com ell mateix havia explicat, “el que havia
de pronunciar eren unes paraules
d’agraïment”.
El president Quim Torra; el
president del Parlament, Roger
Torrent; la consellera Laura Borràs; l’expresident Montilla; el regidor Jaume Asens –l’alcaldessa
Ada Colau no hi va acudir–, i un
munt de personalitats que no cabrien en aquest mirador van
acompanyar l’escriptor en una
vetllada emotiva on, per primera
vegada en cinquanta edicions, el
president d’Òmnium Cultural no
hi va poder ser present. L’acte es

va obrir amb les paraules de Jordi
Cuixart escritesdes delacel·la 201
de la presó de Soto del Real: “Òmnium va néixer per salvar els mots
i ara ha de salvar els drets humans”.
Com que Monzó és un personatge singular, amb un caràcter
singular i una obra singular, l’acte
de lliurament del premi també ho
havia de ser. Trencant motllos i
defugint parlaments que l’escriptor hauria considerat carrinclons,
a l’escenari s’hi van succeir petites
performances a partir de la seva
vida i la seva obra. Hi va haver
fragments televisius i la música
van ser clips de cançons que ell recomana via Twitter: des de Sam
Cooke amb A change is gonna come, fins a Adriano Celentano amb
Pregherò, passant per Las Supremas de Móstoles i el enfermo del
cibersexo, que va provocar les rialles més sorolloses. I l’actuació
impagable en directe d’Albert Pla.
Òscar Dalmau va ser el mestre
de cerimònies i el professor Manel Oller va aportar l’anàlisi des-

enfadada de l’obra literària de qui
“sotmet els materials a la màxima
pressió fins a cristal·litzar-los”.
Mònica Terribas el va responsabilitzard’haver-nosfetveureelmón
amb uns altres ulls, mentre que
Jordi Basté va subratllar que
Monzó no només era molt bo escrivint, sinó que “ha fet de la im-

Quim Monzó va rebre
el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes
en una cerimònia
ben monzoniana
provisació un art”. Per la seva banda, uns quants traductors de la seva obra a llengües de tots els
racons del món en van destacar la
síntesi, l’essència, la genialitat i
l’humor de la seva narrativa.
El vicepresident d’Òmnium,
Marcel Mauri, va declarar que “ni
els embargaments ni els escor-
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colls intimidatoris ni les vexacions” els farien renunciar a la seva tasca cultural: “Perquè ens estimem el castellà i totes les llengües,
defensem el català a ultrança”.
L’acte va estar puntejat amb crits
de llibertat per als presos i d’independència i es va cloure amb les
paraules del premiat:
“No sé si hagués nascut ara, o fa
uns pocs anys, m’hauria dedicat a
escriure. Potser seria youtuber,
tot i que ser youtuber és, clarament, una manera d’escriure,
encara que sovint facin pena”, va
arrencar. Gran lector des de ben
petit, va recordar: “Acabats
aquests pocs llibres que hi havia a
casa, vaig descobrir que cada mes,
crec, a la plaça de Sants (llavors
Salvador Anglada) hi aparcava un
bibliobús (...) Saber que hi havia
un invent que es deia bibliobús em
va obrir tot un catàleg de possibilitats impreses (...) Junt amb les
parades dominicals dellibres vells
del mercat de Sant Antoni,
aquesta va ser la meva font bàsica
de subministrament dellibres”, va

per això vaig aconseguir no llançar-me pel balcó, com tantes vegades havia imaginat. El primer
text que podríem considerar un
conte es deia precisament El suïcidi. Jo devia tenir catorze anys” , i
va explicar l’argument d’aquest
conteinèditquejaapuntavaelque
ha estat el tarannà de la seva obra.
“Ara farem un flaixbac. Quan
anava a aquell bibliobús aparcat al
bell mig de la plaça de Sants no sabia que la idea de crear-ne havia
nascut amb la Mancomunitat.
Tampoc no sabia que va ser la Generalitat de l’època republicana
qui els va consolidar. Ni que l’últim viatge que va fer un d’aquests
bibliobusos (el que subministrava
llibres al front de guerra) va tenir
lloc el 23 de gener del 1939, quan
les tropes de Franco estaven a
punt d’entrar a Barcelona. Dins
del bibliobús hi anaven Mercè
Rodoreda, Joan Oliver, Francesc
Trabal i Armand Obiols. Cap a
l’exili. Que, per comptes de proveir de llibres els ciutadans, un bibliobús servís per portar escriptors a
l’exili és un retrat nítid del que ha
viscut el país al llarg de la història,
i del que viu encara ara. Tant de bo
mai més s’hagi de fer servir un bibliobús perquè les persones (siguin escriptors o no) puguin fugir
de la injustícia, l’opressió i la tirania”, va acabar.
No, Monzó no va fer un Frankfurt 2, sinó un Palau 1, perquè
quan un escriu una columna diària i aconsegueix no repetir-se al
cap dels anys, és que pot innovar
en cada cosa que fa.
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Cultura
transgresora

Quim Monzó, ayer tras recibir el Premi d'Honor en el Palau de la Música.

/ CARLES RIBAS

El bibliobús de Quim Monzó
El escritor mezcla intimidades de su infancia con la situación
política en la entrega del 50º Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
CARLES GELI, Barcelona
Cuando el 7 de marzo se hizo público que Quim Monzó era el 50º
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el escritor, siempre raudo en la réplica, ingenioso y chispeante, ya avanzó que no sabía
como responder a la carta que el
presidente de Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, le escribió desde
la cárcel de Soto del Real para
comunicarle el fallo. “No sé qué
decirle, no consigo acabarla”, dijo sobre la misiva de respuesta,
incomodidad moral que hizo extensible al discurso que debía
pronunciar al recibir el galar-

dón. Ayer, llegado el momento,
ante un Palau de la Música Catalana con 2.000 personas, Monzó,
en una situación que calificó de
“anormal”, hizo lo propio consigo mismo: controló un poco su
humor ácido tan propio de su
obra y de su distancia corta (maneras también de ocultarse uno
mismo) y, quizá como homenaje
a Cuixart, entreabrió una ventana que siempre tiene cerrada: la
de su vida.
Lejos, pues, del cuento con
mucha retranca de su discurso
con el que abrió la 59ª edición de
la Feria Internacional del Libro

de Frankfurt de 2007 que tenia a
la cultura catalana como invitada, Monzó se agarró al modelo
de respuesta de los galardonados con los Oscar y se remontó a
episodios de su infancia que le
llevaron a la lectura y la escritura.
Así, tras señalar que nació un
lunes de marzo de 1959 y que
pasó días en la Maternidad de
Barcelona porque salió medio
ahogado por el cordón umbilical,
confesó que el “centro narrativo”
de su casa era la radio, en la que
escuchaba “radionovelas y cuentos infantiles, de los que aprendí
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Desde el asiento 3 de la fila 7,
cerca del president Torra,
Monzó vio un acto que marcaba lo que él simboliza también: la cultura como transgresión. Dos barras de bar
hacían de escenario donde se
leían o escenificaban textos
suyos. Dos de impactantes: un
supermán desnudo integral
porque pasó su ropa a una
mujer también desnuda; y
una actriz que se movía a
espamos al ritmo de los tics
faciales de Monzó. El público
usó un antifaz con cuernos de
demonio para recibir a Albert
Pla y su Juerga catalana. Otra
transgresión fue la de Jordi
Cuixart: el décimo presidente
de Òmnium (primero ausente
de un Premi d'Honor por
estar encarcelado), citó en su
carta: “Òmnium nació para
salvar las palabras y ahora,
en democracia, tenemos el
reto de salvar los derechos
humanos”. Y al nigerano Ken
Saro-Wiwa: “La verdedera
prisión... es la juez que escribe en su libro / un castigo que
sabe que és inmerecido”.

mucho”.
Tampoco había mucha cosa
en casa que leer: un par de novelas, un diccionario y un manual
de instalaciones eléctricas, que
su padre compró “para ver cómo
iba la electricidad y los cables y
ahorrarse el pagar un lampista”.
La metáfora llegó cuando citó
el bibliobús de la Diputación que
aparcaba en la plaza de Sants y
que le permitió a acceder a la lectura, capital junto a los libros de
viejo del mercado de Sant Antoni. Desde los 14 años que empezó
a trabajar, compraba volúmenes,
pero también robada “igual que

hay políticas que, sin querer, se
ponen en la bolsa potes de crema
antienvejecimiento”, dijo en referencia a Cristina Cifuentes, de las
pocas bromas que se permitió. El
Drugstore del Paseo de Gràcia
(“qué fácil era llevárselos”) fue su
lugar de hurto preferido.

Madre déspota y náusea
Chico de piso, poco sociable, desordenado lector de Salgari a
Beckett, Monzó se puso a escribir “como terapia” porque “odiaba el mundo que me rodeaba, el
régimen claustrofóbico que regia el país y mis padres; sobre
todo, mi madre, que me parecía
déspota”. La “náusea” era tal que
imaginó “muchas veces” tirarse
por el balcón. Por eso, el primer
relato que escribió con eso, 14 ó
15 años, lo tituló El suicidi: el adolescente, solo en casa, se tira por
el balcón, pero no logra matarse.
Al parecer también componía
poemas, “que no leerá nadie porque, acertadamente, un día los
queme”.
El giro literario con el
bibliobús lo realizó cuando, a modo de flashback, recordó que
cuando el vehículo de la Diputación no sabían entonces que el
primero nació con la Mancomunitat y que uno de ellos, el 23 de
enero de 1939, ante la inminente
entrada de las tropas franquistas
a Barcelona, llevaría a Rodoreda,
Oliver, Trabal y Obiols al exilio.
“Que en vez de proveer de libros
a los ciudadanos se utilizara para llevar escritores al exilio es un
retrato nítido de lo que hemos
vivido al largo de la historia y de
lo que vivimos aún”. Y acabó como dijo el crítico Manel Ollé antes desde el escenario: el final
del relato, como la punta de una
flecha: “Me pregunto si deberemos volver a utilizar pronto un
bibliobús para que personas, escritores o no, puedan escapar de
la injusticia, la opresión y la tiranía”. Y cantó Els Segadors.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1

O.J.D.: 13953

TARIFA: 8416 €

E.G.M.: 95000

ÁREA: 724 CM² - 64%

SECCIÓN: PORTADA

5 Junio, 2018

CARLES RIBAS

Las ‘gafas transgresoras’ del President
Quim Torra y Roger Torrent asistieron ayer
en el Palau de la Música a la entrega del 50
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de

Òmnium Cultural, que recogió Quim
Monzó. Durante la ceremonia, el presidente
de la Generalitat se puso, junto al resto de

los asistentes, alguna de las caretas que simbolizaban que la cultura también puede ser
transgresora.
PÁGINA 8

Torra busca el apoyo del PSC para
rescatar las leyes sociales suspendidas
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha
fijado como objetivo prioritario, además de volcarse
en los políticos encarcelados, recuperar las 16 leyes
de carácter social suspendidas o anuladas por el
Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de

Torra quiere que una de las primeras decisiones que tome su gobierno, que celebra el jueves su
primera reunión, sea la creación
de una comisión con el PSOE para estudiar cómo se pueden recuperar las leyes. El president reiteró el domingo que una de las prioridades será lograr la libertad de
los presos y la vuelta de los políticos en el extranjero. El Govern
quiere que un nuevo fiscal general cambie de criterio y que La
Moncloa interceda para acercar a
los presos. La negociación condicionará seguramente las relaciones entre ambos pero la que parece que de entrada es más factible
es la del rescate de las leyes anuladas o suspendidas y desvinculadas del procés.
De las 16 leyes, cinco ya han
sido anuladas por el Constitucional. Son las del impuesto sobre
los depósitos bancarios; la ley del
impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno y la energía nuclear; la ley del canon digital —fue

Rajoy. La mayoría de esas normas, sin relación con
el proceso soberanista, fueron apoyadas en su día
por los socialistas catalanes en el Parlament. De las
16 leyes, el Alto Tribunal ha anulado cinco y suspendido el resto. El Gobierno de Pedro Sánchez podría
rescatarlas con la simple retirada de los recursos.

aprobada por unanimidad en la
Cámara— la ley de medidas fiscales que contenía la prohibición
del fracking o la de aprobación
del municipio de Madinyà, que
quería segregarse de San Julià de
Ramis, el municipio de Carles
Puigdemont. Muchas de esas normas impositivas las impulsó Pere
Aragonés, ahora vicepresidente

de la Generalitat, para lograr más
ingresos que pudieran paliar los
recortes.
Los socialistas parten de la premisa de que no habrá marcha
atrás en la anulación de esas normas porque cuestionarían la decisión del Alto Tribunal. Sin embargo, eso no quita que pueda de nuevo constituirse una ponencia pa-

va entre hombres y mujeres.

Las normas afectadas
1. Leyes de emergencia en la
vivienda y pobreza energética.
2. Ley de acceso a la sanidad
universal.
3. Ley sobre el impuesto a los
bienes de lujo.
4. Ley sobre las voluntades
digitales.
5. Ley sobre la igualdad efecti-
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6. Ley sobre comercio, que
reguló horarios comerciales.
7. Ley sobre el cambio climático. El Constitucional ha levantado la suspensión salvo el punto
del fracking.
8. Ley que regula las asociaciones cannábicas.
9. Ley sobre el impuesto a
pisos vacíos. El Constitucional
ha levantado la suspensión.

ra redactar otras similares. Miquel Iceta, líder del PSC, abordó
ayer el asunto y apuntó que están
abiertos a negociar leyes como
las de la emergencia habitacional
o las de la pobreza energética.
“Distinguimos entre las leyes que
no pueden ser objeto de negociación, como la del referéndum y
las sociales”, recalcó.
Fuentes socialistas afirman
que no saben aún a qué 16 leyes
se refiere exactamente Torra y
ERC o el PDeCAT. Con todo, en la
inmensa mayoría de casos el PSC
se posicionó a favor salvo en un
par de veces: votó en contra de
prohibir el fracking y se abstuvo
en la de bienes de lujo. La suerte
de las nueve leyes suspendidas está en manos del Gobierno de Sánchez, que podría recuperarlas
con solo retirar el recurso que
presentó el Ejecutivo de Rajoy.
Durante el debate de la moción
de censura, Pedro Sánchez se
mostró a favor de negociar tanto
los 46 puntos que en su día expuso Puigdemont a Rajoy así como
la retirada de los recursos. “Hay
caminos para explorar y ahí nos
van a encontrar”, dijo el líder del
PSOE. “Es hora de pasar pantalla,
pasar página y abrir un nuevo
tiempo de diálogo entre distintas
formaciones”, añadió.

