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● Més o menys tothom
considera Quim Monzó un
columnista de referència,
observador perspicaç de la
quotidianitat; també com
l’autor de novel·les que ja
formen part de l’imaginari
col·lectiu, com ara El per-
què de tot plegat; és el per-
sonatge que es va fer po-
pular al programa Perso-
nes humanes, quan Miquel
Calçada era en Mikimoto;
o l’intel·lectual lúcid que
va enlluernar amb el seu
discurs a la Fira de Frank-
furt del 2007. Hi ha però,
un altre Monzó: d’orígens
familiars modestos, la se-
va època underground, el
periodista que viatja a la
guerra del Vietnam, el seu
compromís polític...

L’exposició que s’acaba
d’inaugurar a l’Arts Santa
Monica (la Rambla 7, a
Barcelona) és, amb tota se-
guretat, la versió integral
més completa que s’ha
ofert fins ara de l’autor. Ju-
lià Guillamon, gran conei-
xedor de l’obra de Monzó,
ha estat el comissari de la
mostra, en la qual es barre-
gen fotografies i materials
múltiples sobre la vida,
l’obra i l’univers de l’au-
tor. «Quan em van propo-
sar el projecte, em van dir
que jo no hauria de fer res,
però els últims sis mesos
han estat una intromissió
constant d’un individu en
la meva intimitat», es
queixa, irònicament, l’es-
criptor. Julià Guillamon,
que ha publicat conjunta-
ment el llibre catàleg Mon-
zó. Com triomfar a la vida,

ha pentinat fins a l’últim
detall i ho ha plasmat en
una exposició en què han
col·laborat artistes com
ara Perico Pastor, Carlos
Pazos, Robert Llimós i el
fotògraf Pedro Madueño.
«Ha estat un exercici de fa-
bulació al voltant de l’ima-
ginari de l’escriptor», re-
sumeix el comissari. «La
seva literatura és com un
sismògraf de la realitat

quotidiana del país», opi-
na Guillamon, que creu
que l’exposició treu a la
llum novetats i temes que
es poden desenvolupar en
altres projectes.

En el primer tram del
muntatge, el visitant tro-
barà una aproximació cro-
nològica: la contracultura,
els anys vuitanta, i el món
després del 1992. És el pri-
mer Monzó que navega

entre el disseny, la literatu-
ra experimental, el perio-
disme de denúncia (amb
viatges a Vietnam, Tanzà-
nia i Irlanda del Nord),
l’humorisme polític i els
guions de cinema. Un
Monzó que batalla en una
Barcelona que passa «de
les grans esperances col-
lectives al desengany pre-
matur». El viatge pels
anys vuitanta desemboca
en el Monzó més madur,
que fa una anàlisi molt crí-
tica del món en els seus
contes i es comença a pu-
blicar en diferents llen-
gües.

La vessant purament te-
màtica és un gran espai
circular amb diferents
compartiments, cadascun
dels quals ofereix un tast
de les qüestions que han
marcat la seva trajectòria:
el sexe, la política, l’ordre,
la malaltia, la repetició, la
família, la veritat l’absurd,
l’amor i la informació.
S’hi pot trobar des d’un àl-
bum i una vitrina amb ob-
jectes familiars, fins a es-
cenes de films pornogrà-
fics relacionats amb la no-
vel·la La magnitud de la
tragèdia (1989), o un qua-
dre que parodia la buidor
dels discursos polítics.

No és la primera vegada
que es dedica una exposi-
ció a un escriptor. Arts
Santa Mònica i la Institu-
ció de les Lletres Catala-
nes recuperen el que ja
s’havia fet al KRTU amb
J. V. Foix, Perucho, Palau i
Fabre o Brossa. L’any que
ve l’homenatge es farà a
Joan Salvat-Papasseit.

El triomf de Quim Monzó
Una atractiva exposició il·lumina els racons encara desconeguts sobre l’escriptor

RAÜL MAIGÍ / Barcelona

● Quim Monzó ja té bar propi. És a la Rambla, de
l’estil dels 80, però ben endins, al rovell de l’ou de
l’exposició a l’Arts Santa Mònica. A l’entrada, so-
bre el cap del visitant, uns tubs amb llums de neó
evoquen l’obra de l’artista Robert Llimós que l’edi-
tor Jaume Vallcorba havia utilitzat per il·lustrar la
coberta del llibre Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux
et Maury. Al mirall frontal, una pregunta per ru-
miar: «¿És més modern ser postmodern que no pas
modern?». I mentre el cambrer no arriba –que no
arribarà perquè en aquest bar no es pot consumir
res–, un es pot entretenir a la barra-vitrina, en què
s’exposen, entre altres curiositats, l’original meca-
nografiat de Benzina, amb les fitxes dels personat-
ges. Menys esforç requereix contemplar les foto-
grafies de senyores amb poca roba que es van pro-
jectant a la paret. A l’altra banda, diàlegs que Mon-
zó i els seus amics apuntaven en una llibreta sobre
la negativa de les dones a practicar sexe.

–«Fotem un polvo?»
–[...]
–«És que no vull que perdem l’amistat.»
Res és atzar. La banda sonora del bar són tres

cançons, escollides pel mateix Monzó: El faisán,
Caballo viejo i Un pagès en motorino. Els curiosos
es poden atansar a les postals del racó (són gratuïtes
per al visitant), il·lustrades amb motius diversos:
temes dels primers llibres com ara El dia del Se-
nyor, la sèrie Dallas, el film Pa d’àngel o una foto
pornogràfica. L’única exigència de Monzó per
muntar aquest bar temàtic va ser que tingués lava-
bo. Si proven d’anar-hi, segurament estarà ocupat.

Quim Monzó, a la barra del bar que s’ha incorporat a l’exposició, a l’Arts Santa Mònica. / ORIOL DURAN

«Fotem un ‘polvo’?»

● Girona. La Sala de Ball de Girona ha iniciat recent-
ment una nova etapa i dos dies a la setmana es con-
verteix en la Sala Royale: el dijous s’obre als univer-
sitaris i els dissabtes es converteix en discoteca per a
«un públic molt ampli». La Sala Royale també apos-
ta per espectacles com ara La cocina de los monólo-
gos, del qual s’han programat dos sessions per a dis-
sabte vinent, dia de Sant Esteve (19.30 h i 22.30 h).
Les entrades costen 20 euros a la taquilla i 15 euros a
la venda anticipada, al restaurant Txalaka, el pub
Lux i Servicaixa. Amb el lema «El humor que nos
sale de los fogones», aquesta cuina peculiar té com a
protagonistes els còmics televisius Albert Boira, Da-
ni Rovira, Txabi Franquesa i, com a última incorpo-
ració, David Fernández, més conegut amb el sobre-
nom de El Gilipollas i el de Rodolfo Chikilicuatre,
de la factoria El Terrat. Això sí, el penúltim represen-
tant espanyol a Eurovisió va remarcar ahir a Girona
que, en aquest espectacle, no canta ni una nota: «He
deixat el món de la cançó, a veure si ho faig millor
com actor.» Un altre aclariment: aquests no són mo-
nòlegs sobre temes culinaris, sinó que aquí la cuina
és més aviat la metàfora d’un espai escènic en què
quatre actors «cuinen» el seu humor en un moment,
improvisant i interactuant contínuament entre ells
quatre i amb el públic. Després de més de tres anys
d’èxits en diversos teatres de Barcelona i Madrid, ara
La cocina de los monólogos està de gira. / X.C.
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La Sala de Ball / Sala Royale programa per
Sant Esteve «La cocina de los monólogos»

● Girona. El centre cultural La Mercè serà demà, entre
les cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre,
l’escenari de cinc concerts de grups de diferents ins-
tituts de la ciutat i un taller obert de personalització
de samarretes, en el marc de la Festa de la Qltura Jo-
ve, que aquest any arriba a la segona edició. Els
grups que actuaran són Acció Festiva, de l’IES Bell-
lloc del Pla; Deep Inside Band, del Saint George
School; Sota Pressió, de l’IES Carles Rahola, i els
grups de hip-hop Comitè del Micro, del Bell-lloc del
Pla, i Zacle y Jink, del Pare Coll de Girona. Qltura Jo-
ve és un servei de l’Ajuntament dirigit a joves d’en-
tre 15 i 22 anys, que disposen d’un carnet amb avan-
tatges i descomptes per accedir a la cultura. / EL PUNT

GIRONA
Segona Festa de la Qltura Jove, demà a la
tarda a La Mercè

● Palafrugell. Dissabte es va presentar a Llofriu el vo-
lum anual dels Estudis del Baix Empordà, editat per
l’Institut d’Estudis del Baix Empordà (IEBE), amb
treballs de recerca que en aquesta ocasió s’han cen-
trat majoritàriament en Llofriu, tot i que també hi ha
estudis sobre Calonge o Torroella. / EL PUNT
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