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AGRAIMENTS 

Per ordre cronológic, pero també per merit propi, el primer agraíment correspon 

a la meua professora de Literatura Catalana de l'últim curs d'institut, que va ser la 

primera a oferir-me una lectura de Quim Monzó: Uf, va dir ell. Eren els temps en qué la 

literatura encara tenia un Hoc preferent en la formació académica preuniversitaria. Em 

fa l'efecte que, potser, niolta gent jove s'está perdent molts autors i molts Uibres de la 

nostra tradició arran de la desaparició de facto (no en la teoria) de les assignatures de 

literatura deis currículums d'ensenyament secundan. Malgrat que Monzó sovint 

abomina de l'ensenyament de la literatura i de la promoció oficial de la lectura, 

probablement, jo mateix, sense aquesta lectura primerenca, no m'hauria interessat per la 

seua obra. 

Al Dr. Enric Balaguer, que anteríonnent va dirigir la meua tesi de Uicenciatura, 

li he d'agrair l'entusiasme amb qué va acceptar dirigir la tesi des de bon comengament. 

A mes, hi compartisc el mateix interés per l'articulisme i per Fautor. La seua tenacitat 

m'ha permés polir i brunyir el meu treball, feina gens fácil atesa la gran qi^antitat 

d'aspectes que he hagut d'abordar i de l'extens corpus d'obres que conformen l'estudi. 

A ell li dec haver aprés com realitzar treballs academics, details amb prou feines 

imperceptibles, fins i tot apestar per casa, que arredoneixen els resultats. Grácies per la 

seua confianza i el seu interés una altra vegada. 

Al Dr. Joaquim Espinos, li he d'agrair igualment la bona disposició amb qué va 

Uegir la tesi i les badades que em va indicar convenientment en el treball. Certament, al 

final del procés d'elaboració, em trobava una mica aclaparat i ja no hi veia res mes que 

Uetres. I aixó, sabent la quantitat de feina propia de fíijaf (áe curs que ell tenia per 

davant. Continuarem parlant-ne, de ben segur. 

Vull donar les grácies també a tots els amies i companys d'institut i de 

departament, antics i nous, que m'han manifestat el seu interés i el seu suport durant tot 

el temps que ha durat l'elaboració de la tesi, sobretot tenint en compte que he hagut 

d'enfrontar-me a algunes adversitats que amena9aven de descoratjar-me. El seu suport i 

la meua iMusió han fet que haja anat cap avant en tot moment sense deixar-me abat're. 

Grácies per aguantar-me, la veritat. 

No vull deixar d'esmentar el mateix protagonista d'aquesta tesi, Quim Monzó, 

que, mes enllá de l'atracció que la seua obra m'ha suscitat des del punt de vista de la 
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investigació, m'ha brindat nombrosos moments de plaer i de diversió des de 

radolescencia, fms i tot arrancant-me la rialla, i que m'ha ensenyat que la literatura de 

qualitat no és sinónim de hieratisme i gravetat. 

Alacant, juliol de 2005 
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0. INTRODUCCIO 

1. EL NOSTRE TREBALL 

L'objectiu basic d'aquest treball és analitzar l'obra periodística de Quim Monzó. 

Ho farem des del punt de vista de la retórica i rargumentació, ja que aquesta disciplina 

pemiet investigar el pensanient i els recursos comunicatius deis articles de prenisa de 

l'escriptor, en tant que textos de carácter persuasiu que orienten l'opinió i la conducta 

del lector o, si mes no, exposen una determinada versió de la realitat. Els vuit volums 

d'articles publicats avalen un corpus copiós, representatiu en el conjunt de l'obra de 

Monzó i, a mes, singular en el panorama de les Uetres catalanes. Així, fonamentalment, 

ens proposem estudiar els temes, els tipus d'arguments i técniques argumentatives amb 

qué l'autor exposa la seua opinio, l'estructura deis textos, les figures retoriques, l'estil i 

la presencia de les diverses formes de comicitat, que en l'obra monzoniana exerceixen 

una funció notablement persuasiva. 

Es tracta, dones, d'una análisi de carácter eminentment textual i discursiva que 

pemietrá, d'una banda, aproñindir l'estudi de la prodúcelo d'aquest prolific i polifacétic 

escriptor i, d'una altra, comprovar les semblances existents entre la seua obra de ficció i 

la seua obra periodística. A mes a mes, servirá per a situar-la en el context historic del 

periodisnie cátala en particular i contemporani en general, especialment en referencia al 

Nou Periodisme. Per a finalitzar, des de la perspectiva mes purament metodológica, 

també volem contribuir a ampliar els estudis de retórica, una de les disciplines mes 

renovades en l'actualitat. Els estudis retórics proveeixen un utillatge conceptual i una 

metodología profitosa i rendible per a la investigació deis discursos persuasius com el 

periodístic, el politic o el publicitari. 

Quim Monzó (noni literari de Joaquim Monzó Gómez, nascut a Barcelona el 

1952) está considerat un deis escriptors Catalans contemporanis mes rellevants. La seua 

prodúcelo narrativa i novel-lística és una de les mes traduides actualment a diverses 

Uengües com l'anglés, el francés, l'italiá, l'hongarés, l'alemany, l'espanyol, el base, el 

finés, el suec, el japonés o el rus. L'obra monzoniana inclou novel-Íes, contes, columnes 
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O articles d'opinió, cróniques, guions cinematografíes, programes radiofónics i 

televisius i traduccions de novel-listes i narradors anglesos i nord-americans. 

La vasta producció periodística de Monzó el confirma com un deis articulistes 

en premsa Catalans mes prolines de l'actualitat. Malgrat la notorietat de la tasca literaria 

i periodística de l'autor, no ha generat estudis de conjunt, sino treballs sobre aspectes 

concrets de l'obra. Pel que fa al treball literari (contes i novel-Íes), predominen les 

contribucions en forma d'articles d'investigado (Martí-Olivella, 1983; Cónsul, 1995; 

Cercas, 1996; Balaguer, 1997; García Lloren?, 1997; Charlon, 1998; Cúbeles, 2001; 

Lunati'; Maestre, 20046) i un monográfic de lo-Revue d'Etudes Catalanes (1998), editat 

a Montpeller, dedicat íntegrament a l'obra de l'autor, que inclou diversos estudis sobre 

questions especifiques. El Uibre de Guillamon titulat La ciutat interrompuda (2001) 

examina alguns articles, contes i novel-Íes de Monzó i d'altres escriptors. Per tant, 

manquen investigacions que aborden l'obra narrativa i novel-lística amb mes amplitud. 

Quant a l'análisi de la producció periodística, només ha merescut diverses ressenyes en 

diaris i revistes en el moment de publicar-se. 

L'obra monzoniana, dones, exigeix estudis de conjunt, comprensius i 

sistemátics, tant de les novel-Íes (tres obres) i contes (set recuUs), com dels textos 

periodístics (nou volums), que permeten avaluar l'aportació que han realitzat a la 

literatura i al periodisme Catalans contemporanis. Des d'aquesta perspectiva, aquest 

treball vol sumar-se al conjunt d'investigacions de Man«el Llanas, Josep Murgades, 

Jordi Castellanos, Xavier Pía, Marina Gusta i Josepa Gallofré, que des de diferents 

perspectives, han estudiat la producció periodística d'autors com Gaziel, Eugeni d'Ors i 

Josep Pía. Albora, reclama l'atenció per a la producció d'altres escriptors importants del 

segle XX qu>e, malgrat l'abundáncia de textos periodístics escrits, encara no s'han 

estudiat o fins i tot no están editats en volums: Prudenci Bertrana, Josep M. de Sagarra, 

Caries Soldevila, Armand Obiols, Caries Sindreu, Irene Polo, Rafael Tasis, Pere 

Calders, Caries Sentís, Joan Francesc Mira i tants altres. El treball pendent respecte al 

periodisme cátala és encara gran. 

Tampoc no abunden gaire els treballs sobre textos de premsa realitzats des del 

punt de vista de la retórica i l'argumentació, malgrat que des de la década deis noranta 

comencen a publicar-se'n alguns. De tota manera, tan sois examinen algún aspecte 

retóric concret, pero no desenvolupen una proposta d'análisi completa. Cal citar l'obra 

L'obra de Lunati és una publicació en línia, per aixó no n'indiquem la data. 
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de Terael Planas (1997) i el número 7 de la revista Periodística (1994), dedicat a la 

retórica i Targumentació en el periodisme actual. L'investigador cátala que mes s'ha 

interessat per la retórica és Xavier Laborda, aplicada ais discursos publics (politic, 

periodístic, insitucional) i interpersonal (1993, 1996a, 1996¿, 1997, 1999, 2001, 2002). 

En l'ámbit castellá, és digna de menció l'obra de Santamaría i Casals (2000), 

que planteja un model d'análisi deis articles d'opinió que es basa sobretot en la teoria de 

Perelman i Olbrechts-Tyteca i s'ocupa de les fal-lácies argumentatives. També el treball 

de Morales Castillo (1991) sobre l'humor en l'articulisme i dos estudis sobre autors 

concrets: el de López Pan (1996) sobre Pilar Urbano i el de León Gross (1996) sobre 

Manuel Alcántara. A banda d'aquests, hi ha treballs publicats en revistes i obres 

coMectives. D'acord amb Gómez Calderón (2004), tots aquests treballs d'ámbit castellá 

recuUen els postulats de la Nova Retórica, pero no realitzen una investigado de manera 

sistemática o comprensiva: en uns casos, el repertori de procediments anafitzats és 

reduít i, en altres, s'ometen algunes parts de la retórica. Per tant, es tracta d'un inici 

valuós deis estudis sobre periodisme des de l'enfocament de la retórica, pero parcial i, 

així dones, insuficient per a explicar detalladament el complex procés de codificado de 

l'article d'opinió o la columna periodística. 

2. CORPUS 

Segons el mateix escriptor. Linteres que desperten els recuUs d'articles permet 

que els textos «guanyen en coherencia i for9a global» (Pigranyes, 1990). Els diversos 

articles aplegáis son una selecció realitzada amb el criteri de la durabilitat, de manera 

que ddxa fora de la publicado aquells que tracten un tema mes circumstancial i es 

venen abocáis a una transcendencia efímera. No és el propósit d'aquest treball l'estudi 

filológic deis textos periodístics de Quim Monzó. Per tant, les questions que afecten 

Ledició deis textos (com ara la selecció, els retocs i les traduccions possibles dels 

textos) es reserven per a estudis posteriors. Respecte a la Uengua en qué van ser 

publicats originalment els articles en la premsa, l'autor mateix afirma en l'article «La 

síndrome» (2000) que, de 1982 a 1996, va ser el cátala en El Món, El Correo Catalán, 

El Temps, La Vanguardia, Diari de Barcelona i Avui. A partir d'aquesta data, les 

coMaboracions en El Periódico i La Vanguardia, van ser publicades en castellá. Aixó 

10 
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significa que part del Uibre Del tot indefens davant deis hostils imperis alienígenes 

(1998) i els dos darrers, Tot és mentida (2000) i El tema del tema (2003), contenen 

articles origináriament publicáis en castellá. Ara bé, tots els articles seleccionats i editats 

posteriomient en volunis per 1'editorial Quaderas Crema están traduíts al cátala, igual 

que els anteriors. 

Gráfic 1. Els Ilíbres d'articles periodístícs de Quim Monzó 

Títol 

El día del senyor (1984) 

Zzzzzzzz (1987) 

La maleta turca (1990) 

Hotel Intercontinental (1991) 

No plantaré cap arbre (1994) 

Del tot indefens davant deis hostils imperis 
alienígenes (1998) 
Tot és mentida (2000) 

El tema del tema (2003) 

Total 

Articles 

11 

11 

65 

68 

105 

97 

103 

104 

^9(> 

Cal descomptar-ne un text que s'adscriu al genere de la crónica i que és el que 

obri el volum Hotel Intercontinental (1990), titulat «La Facultat de Ciéncies de la 

Informació». Deixem fora de l'estudi també un altre volum de textos periodístics, 

Catorze ciutats comptant-hi Brooklyn (2004), que recuU diverses cróniques de viatges 

(Romania, Barcelona, Nova York, Israel i un curios periple per diferents aeroports 

europeus), ja que es tracta d'un altre genere básicament informatiu i analític. En canvi, 

el cronista no pretén persuadir el lector sobre les seues idees, sino que conta uns fets i 

els interpreta; el mes important, dones, és la nartació d'uns fets determinats i redactats 

seguint un ordre cronológic. Per tant, treballarem sobre un corpus de 695 textos. 

També deixem de banda les coMaboracions periodístiques esparses de 

Tescriptor en la premsa, sobretot les que daten de la década deis setanta, fruit d'una 
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dedicació esporádica i no recuperada en cap volum publicat. Igualment, no tenini en 

compte els articles d'altres époques que tampoc han estat inclosos en els Uibres, 

independentment de la Uengua en qué hagen estat publicats o escrits originalment. 

3. ESTRUCTURA 

El treball está organitzat en quatre capítols, seguits de l'apartat final de la 

bibliografia. 

Els capítols I i 11 teñen una ñinció clarament introductoria. En el capítol l, fem un 

balan? la retórica, disciplina antiga que s'ha ocupat de l'estudi del Uenguatge, 

especialment el persuasiu. La retórica, nascuda a 1'época clássica, ha perviscut al Uarg 

deis segles anib más o menys vigor en el camp dels estudis humanístics i ha estat 

actualitzada en el segle XX anib notables aportacions d'investigadors que, des de 

parámetres modems, han intentant adaptar els seus antics sabers a l'análisi dels 

discursos persuasius de la societat contemporánia. A mes a más, definim les operacions 

retoriques, en les quals es fonamenta l'análisi retórica i argumentativa deis articles 

d'opinió de Quim Monzó que duem a terme en el capítol iii. Tot seguit, exposem les 

principals aportacions de la Nova retórica, denominado amb qué- es coneixen els 

estudis de Perelman i Olbrechts-Tyteca, que son els autors que mes han impulsat la 

revitalització d'aquests antics coneixements. Fpalment, expliquen! les línies básiques 

d'altres autors i corrents en l'estudi de l'argumentació que també han estat profitosos en 

el nostre treball en major o menor mesura. 

En el capítol ii, fem un esbós de la trajectória de Quim Monzó, seguit d'un 

apartat que contextualitza la seua obra periodística en el marc del periodisme 

contemporani, en referencia especial al New Journalism o Nou Periodisme. També 

situem l'obra monzoniana en el periodisme cátala del segle XX, intentant establir la 

influencia de corrents i d'escriptors que puga haver rebut. A continuado, caracteritzem 

la columna i de 1'article d'opinió a partir deis estudis mes rellevants sobre aquests 

generes periodístics, fent émfasi en les darreres aproximacions, que apunten a la 

superado de 1'estéril polémica sobre els limits entre la literatura i el periodisme 

mitjan^ant l'análisi textual de les técniques i les estructures d'aquests textos, 

profimdament marcats per l'orientació persuasiva que els guia. 
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La part fonamental de l'estudi és la que dediquem en el capítol iii a l'estudi de 

les operacions retoriques {intellectio, inventio, dispositio i elocutio) en l'articulisme 

monzoniá. 

En l'apartat 1, dedicat a la intellectio, encetem Tanalisi sobre els variats temes 

de l'actualitat que Monzó debat en els articles: la societat, el món editorial i la literatura, 

la identitat nacional, la Uengua, la política, la televisió i altres mitjans de comunicació, 

el Uenguatge, la gastronomía, l'art, la religió, l'esport, la correcció política, Barcelona, 

la publicitat, el turisme, les relacions sentimentals, l'educació i l'esnobisme. 

L'apartat 2, dedicat a la inventio, s'ocupa de les técniques argumentatives, els 

raonaments i els tipus d'arguments que, segons la classifícació de Perelman i Olbrechts-

Tyteca, es posen en práctica a fí de persuadir el lector: els objectes d'acord que assenten 

les bases de l'argumentació (Uocs comuns, clixés, topics, refranys), els arguments quasi 

logics, els arguments basats en 1'estructura de la realitat i els enlla^os que fomenten 

r estructura de la realitat. 

L'estudi de les estructures textuals deis articles d'opinió es porta a terme en 

l'apartat 3, que s'encarrega de l'análisi de la dispositio. En primer Hoc, s'analitzen els 

principals tipus de títols que, en els articles de Monzó, exerceixen una funció próxima al 

proemí (títols intertextuals, títols fraseológics, títols amfibológics i títols que juguen 

amb la forma fónica). En segon Hoc, es revisa la part dels textos dedicada a la narració o 

exposició deis fets que originen l'argumentació posterior, amb una atenció especial al 

format textual de l'anécdota. En tercer Hoc, s'estudia la part de l'argumentació en sentit 

estríete, en qué l'autor desplega els arguments que donen suport a la seua tesi i, 

fínalment, l'epíleg o final del text. 

En l'apartat 4, destinat a l'estudi de Velocutio, analitzem les figures retoriques 

mes representatives i que, segons Perelman i Olbrechts-Tyteca, classifiquem en figures 

de l'elecció, figures de la presencia i figures de la comunió. Tot seguit, s'estudia l'estil 

prosístic de Monzó, fent referencia a dues característiques primordials: el 

coMoquialisme i la senzillesa expressiva. Aquesta análisi es completa amb la 

classificació deis elements estilístics mes notables en la prosa periodística monzoniana. 

Així mateix, ens encarreguem d'examinar els recursos linguistics que permeten la 

creació de les diverses fomies de comicitat en els articles de Monzó i que constitueixen 

una clau imprescindible per a comprendre l'univers creatiu de l'escriptor: l'humor, la 

ironía, la sátira i la parodia. 
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En el capítol v del treball, ens ocupem d'establir les conclusions de la 

investigació. A continuado, aportem la bibliografía usada, 

4. BASES METODOLOGIQUES 

L'estudi que duem a terme está centrat en la retórica, pero s'enriqueix amb les 

aportacions d'altres disciplines afins que s'ocupen del Uenguatge com ara la pragmática, 

l'análisi del discurs, la lingüística textual o la narratologia. Aqüestes teories ens 

permetran analitzar l'esséncia argumentativa deis articles de Quim Monzó i oferir-ne 

una visió tan amplia i coherent com siga possible. 

Ens proposem realitzar una análisi qualitativa dels articles de prenisa, en tant que 

producte retoric dotat d'una dimensió i d'una fmalitat argumentatives. Des d'aquest 

punt de vista, la fmalitat d'aquests textos és obtenir l'adhesió del lector a un discurs. 

Aquest objectiu justifica el maneig de tota mena de mecanismes variats per tal de 

persuadir i convencer. 

A fi de definir el genere, seguirem básicament les indicacions de León Gross en 

l'obra El artículo de opinión (1996) i de Santamaría-Casals en La opinión periodística 

(2000), que revisen les aportacions anteriors al debat sobre el genere. 

L'articulisme constitueix una mostra d'argumentado retórica perqué només es 

basa en premisses versemblants i d'acceptació no universal. L'adhesió persuasiva d'un 

auditori particular usa la rao en l'ámbit deis valors, de les opinions plausibles i 

versemblants. Per tant, les premisses de l'articulisme son acceptades immediatament, 

per débils que siguen, avalades perqué l'auditori les considera desitjables i están 

formades per fets, veritats, presumpcions, valors, jerarquies i Uocs comuns. 

En aquest sentit, Gómez Calderón, en l'article «De la intellectio a la elocutio: un 

modelo de análisis para la columna personal» (2004), indica la proliferació d'estudis 

basats en la teoría de l'argumentació, tenint en conipte la naturalesa retórica de la 

comunicado periodística. Així dones, les operacions retoriques {intellectio, inventio, 

dispositio, elocutio, memoria, actio) son adaptades i reformulades convenientment a fi 

de traure'n el máxim profit per a l'análisi deis nous discursos persuasius de la societat 

contemporánia. Aquest estudios ofereix la seua proposta com un model d'análisi 
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retórica global que permeta sistematitzar les característiques textuals del genere mes 

enllá de les qualitats ineludibles: títol estable, ubicació i periodicitat fixes, relleváncia 

tipográfica i prestigi de 1'autor. 

Malgrat aixó, el model analític de Gómez Calderón exclou la memoria 

(memorització del discurs) i Vactio que, en estar relacionada amb la declamació i la 

posada en escena, no és pertinent per a analitzar aquest genere. Ara bé, M. Elvira 

Teruel, en V obra Retórica, informado i periodisme (1997), considera que elements com 

la tipografia, la maquetació, els formats, els joes de colors o la infografia teñen cabuda 

en l'estudi de Vactio, encara que hem exclós aquests aspectes del nostre estudi. 

Cal fer algunes consideracions respecte a les operations retoriques tal com les 

concebem en aquest treball. Respecte a la intellectio, tal com suggereix Gómez 

Calderón, només ens ocuparem del tema o, si es prefereixen les altres denominacions, 

del referent o del món possible recreat. L'análisi del context, que altres autors inclouen 

dins d'aquesta operació, l'abordem en el capítol dedicat a fer un repás del panorama del 

periodisme contemporani i del periodisme cátala. Hem intentat que tots els articles 

recoUits en volums estiguen representats en alguna de les árees temátiques que hem 

identificat, tot i que, ben segurament, n'existeixen altres d'esparsos que s'han quedat al 

marge perqué tractaven un tema molt específíc que no reapareix en altres textos. A mes 

a mes, l'interés de l'estudi de la intellectio és investigar precisament quins aspectes de 

la realitat focalitzen l'atenció de 1'articulista, sobre qué o qui opina, sobre qué vol 

influir; quines injustícies, manipulacions, falsedats, defectes, virtuts, detecta en 

r esdevenir quotidiá. 

L'estudi de la inventio l'emprenem a partir de l'obra de Perelman i Olbrechts-

Tyteca sobre els tipus d'arguments i les técniques argumentatives, titulada Tratado de la 

argumentación (1989). La classifícació deis arguments d'aquests autors, tot i ser 

complexa, ens ha semblat la mes completa de les que s'ocupen de l'análisi de 

l'argumentació. Si els principals temes que Monzó aborda donen compte deis seus 

interessos i preocupacions i de la seua ideología, els arguments que fa servir mes sovint 

per expressar-se mostren com construeix el seu pensament, com modela la seua visió de 

les coses, quines operacions posa en práctica per a combatre alió amb qué está en 

desacord i per a exposar la seua opinio. En altres paraules, es tracta d'analitzar quin 

tipus de raonament usa per a persuadir els lectors. 

A más a más, d'acord amb l'estudi de Santamaría i Casals titulat La opinión 

periodística (2000), incloem en aquest apartat una referencia al tipus de raonament. 
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inductiu o deductiu, que fan servir els articles d'opinio com a textos argumentatius i que 

resulta rellevant per a l'estudi de l'articulisme monzoniá. La referencia a aqüestes 

operacions de raonament serveix com a coMofó a les variades técniques classificades en 

l'obra de Perelman i Olbrechts-Tyteca, ja que pemiet agrupar-Íes en dos grans blocs, 

segons s'associen a la inducció o a la dedúcelo. 

D'altra banda, cal teñir en compte que, en el Tractaí de l'argumentació, la 

dimensió lingüística del discurs s'estudia en l'apartat del punt de partida de 

l'argumentació, juntament amb les premisses: l'elecció de les dades, l'adaptació i la 

presentació d'aquestes a l'argumentació i les formes del discurs. Aquesta perspectiva 

particular deis autors en l'análisi deis aspectes linguistics i retórics de l'argumentació es 

deu al fet de considerar que els recursos han d'estar al servei de la fmalitat 

argumentativa, no per embellir els textos. Malgrat tot, el fet d'haver adoptat la 

distribució clássica de les parts del procés argumentatiu ens obliga a analitzar les formes 

discursives en els apartats de la dispositio i de Velocutio, pero óbviament, recollim les 

indicacions de Perelman i Olbrechts-Tyteca. 

Pel que fa a la dispositio, el fet d'adequar a l'article d'opinió les parts del discurs 

que la retórica clássica distingeix pot resultar en alguns casos format. Ja Quintilla (apud 

Pujante, 2003: 186) puntualitzava que no hi ha uns patrons concloents que pugnen 

aplicar-se a tots els casos concrets. D'aquesta manera, potser és mes útil diferenciar 

entre articles deductius i articles inductius^Jal com fa Casals (2003), perqué constitueix 

un criteri prou dúctil que permet integrar ámpliament tots els textos, malgrat la 

diversitat que presenten. Per tant, atesa 1'enorme flexibilitat d'aquest genere, que 

excel-leix per la creativitat que desplega, i tenint en compte que les parts de la retórica 

clássica es refereixen al discurs judicial, cal anar molt en compte a l'hora d'establir 

generalitzacions. De tota manera, es tracta de comprovar fins a quin punt la proposta 

d'análisi de la retórica clássica és rendible per a desxifrar els nous discursos persuasius 

contemporanis. 

A mes a mes, actualment es consideren també argumentacions els discursos que 

manquen d'esquemes fixos o els que, en algunes parts, han de ser reconstruíts pel 

receptor perqué están implícites; son argumentacions indirectes (Santamaría-Casals, 

2000: 148-149). Així mateix, Teruel Planas (1997: 68) indica que l'ordre de les parts en 

els textos periodístics sovint es presenta alterat respecte a l'estructura clássica o 

aristotélica, bé per exigencies del genere, bé per l'estil de l'autor. Des d'aquest punt de 

vista, tractem d'esbrinar quin profit es pot extraure de la divisió clássica de les parts. La 
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classificació antiga és válida, a grans trets, per ais articles que presenten una 

macroestructura argumentativa. Tanniateix, els modes d'organització del discurs en els 

textos de premsa de Monzó son mes variats i, encara que hi predominen els 

argumentatius, també n'hi ha de narratius, descriptius i expositius. 

En aquest sentit, un problema frequent en tota investigació és la diferent 

perspectiva amb qué es pot concebre un mateix objecte d'estudi, afavorit per la 

complexitat que conté. Aquest és el cas de la narració, mode d'organització del discurs 

que, en els articles periodístics de Quim Monzó, pot ser concebut com una part del 

discurs, com una estructura textual i com un recurs argumentatiu. Davant d'aquesta 

diversitat d'opcions, d'una banda, hi havia la possibilitat de dedicar un capítol 

independent a la narració, estudiant-ne la varietat d'usos i ñincions que pot exercir; 

d'altra banda, es podia examinar en l'apartat corresponent del treball segons l'ús o 

fiínció de qué es tractara. Finalment, s'ha optat per estudiar la narració com a part del 

discurs (tenint en compte també la relleváncia que la distingeix com a recurs 

argumentatiu) i com a esquema estructural d'articles que, en realitat, constitueixen 

contes. Aixó ens ha pemiés preservar la unitat estructural de la investigació, basada en 

l'estructuració que la retórica clássica fa de les operacions de tot discurs argumentatiu. 

Aquest problema també carateritza l'estudi de la fraseología, que hem hagut 

d'abordar en diferents apartats, bé com a element d'acord previ a rargumentació, bé 

com a tipus de títol (hi ha molts títols fraseológics), bé en tant que ingredient estilístic. 

A mes, hem considerat productiu analitzar els títols deis articles tenint en compte 

la funció preliminar, típica de l'exordi, que acompleixen. D'altra banda, pel que fa a 

l'exposició deis fets, analitzarem específicament el format de l'anécdota, que Monzó fa 

servir de manera abundant i especial per a presentar els fets que provoquen 

l'argumentació posterior. Quant a la part anomenada argumentado, en la qual 

s'exposen els arguments que serveixen per a donar suport a la tesi, no ens hi estendreni 

gaire, ja que l'análisi d'aquestes técniques ja s'ha elaborat en l'apartat destinat a la 

inventio. 

Respecte a Velocutio, ens ha semblat convenient seguir la classificació de figures 

que estableixen Perelman i Olbrechts-Tyteca, ja que hi compartim el supósit que cal 

estudiar aquelles que tinguen un ús argumentatiu evident i no purament ornamental, 

cosa que s'adiu perfectament a l'análisi d'uns textos que teñen una fínalitat persuasiva 

obvia. En qualsevol cas, completen! la nómina de figures retoriques amb 1'aportado de 
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l'estudi de Mortara Garavelli, titulat Manual de retórica (2000), que sintetitza l'obra de 

Heinrich Lausberg i del Grup \x. 

A partir de les virtuts de \apuritas, laperspecuitas i Vaptum, analitzarem l'estil 

prosístic de Monzó, ja que ens possibilitaran conéixer el model de Uengua seleccionat, 

la concepció particular de la coherencia i la cohesió textuals i I'adequació al context 

(receptor, ¿enere). Així niateix, una de les característiques mes rellevants de l'obra 

monzoniana, el que hem anomenat formes de la comicitat (humor, ironia, parodia, 

sátira), no es tracten en profiínditat en cap deis estudis rellevants sobre argumentado i 

retórica. En el nostre treball, es conceben com a aspectes elocutius, ja que ens interessa 

analitzar els recursos i les técniques que fa servir Monzó per a crear-Íes en els seus 

textos periodístics. 

Perelman i Olbrechts-Tyteca (1989) consideren la ironia com una variant de la 

técnica del ridícul, que inclouen dins el grup d'arguments quasi logics. Com hem 

recordat en el capítol dedicat a la inventio, la ironia és una técnica de deformació que es 

relaciona amb els valors. Per a Mortara Garavelli (2000), es tracta d'un trop que 

comparteix amb altres figures (al-lusió, metáfora, metonimia, sinécdoque) les propietats 

de tot discurs figurat: dir una cosa per l'altra. 

En concret, respecte a la ironia, hi ha autors que la consideren un trop; altres, 

com Perelman i Olbrechts-Tyteca, la conceben com una técnica argumentativa al servei 

del ridícul que manifesta els valors étics i morals relatius a una época o una societat 

determinades. Per tant, hauríem d'haver-la inclós en el capítol dedicat a l'análisi deis 

tipus d'arguments: la inventio. Tanmateix, finalment, la ironia s'ha inclós en el capítol 

dedicat a Velocutio, atesa l'estreta relació que manté amb altres fenómens comics com 

l'humor, la parodia i la sátira, i que son técniques al servei de la persuasió en els articles 

de Monzó. Per tant, examinem els procediments, les eines i les técniques amb qué 

l'escriptor crea humor i la funció que exerceixen en el discurs argumentatiu. 

Ara bé, cal teñir en conipte que altres figures retoriques i altres técniques 

argumentatives, analitzades en apartats precedents, també teñen un carácter humorístic, 

ja que la comicitat és, probablement, un tret que defineix en general tot l'articulisme 

monzoniá. En aquest sentit, ens basarem en els estudis mes recents que plantegen una 

aproximado pragmática a l'humor i la ironia i la resta de fenómens comics, 

concretament les obres de Torres Sánchez titulades Aproximación pragmática a la 

ironía verbal (1999fl) i Estudio pragmático del humor verbal (19996). Pel que fa a 
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l'análisi de la ironía, hi incloem un apartat específic sobre el recurs consistent a canviar 

de registre i de Uengua. 

Com sol ocórrer en altres fenómens comunicatius, la distinció entre nocions tan 

semblants com humor, ironia, parodia, sátira o sarcasme és, moltes vegades, mes 

temiinológica que no pas conceptual. Totes aqüestes manifestacions son vessants d'un 

fet mes ampli que és la comicitat. Resulta realment difícil distingir tots aquests 

fenómens: podria dir-se que l'humor engloba tota la resta de formes (ironia, parodia, 

sátira). Encara es pot allargar la Uista de conceptes afins: farsa, caricatura, pastitx, 

transvestiment. De tota manera, la relleváncia de la comicitat en el discurs periodístic de 

Quim Monzó, sobretot com a actitud moral amb qué s'enfronta a la crónica de la 

realitat, ens obliga a endinsar-nos en les precisions amb qué tots aquests conceptes, que 

disposen d'una Uarga tradició en els estudis literaris, es manifesten en els articles 

d'opinió de l'escriptor. 

5. CONVENCIONS FORMALS DE L'ESTUDI 

Hem optat per indicar els articles estudiáis en qualsevol deis apartáis de l'estudi 

amb la data de publicado del volum en qué están inclosos, encara que habitualment 

s'acostume a assenyalar també el títol de l'obra genérica de qué formen part. Així, 

s'alleugereix el sistema d'indicacions bibliográfíques, de manera que el lector pot 

remetre's fácilment i efica? a la bibliografía. 

En els exemples extrets del corpus en forma de citació, s'indiquen en Uetra 

cursiva el fragment o la paraula concrets que iMustra i, en cas que aquest ús tipográfic 

corresponga al text mateix, s'anota entre paréntesi com a subratllat de l'autor. 

Juntament amb els comentaris complementaris, les notes a peu de página també 

exposen mes exemples representatius de cada qüestió (concepte, categoría) analitzada, 

cosa que pemiet alleugerir la lectura. 
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I. ELS ESTUDIS SOBRE L'ARGUMENTACIÓ I LA RETÓRICA 

1. LA RETORICA: UNA ANTIGA DISCIPLINA 

Albaladejo (1989: 11) destaca el carácter doble de la retórica com a art o conjunt 

de técniques que pemieten la construcció de textos persuasius i com a ciencia que 

estudia els discursos que pretenen aconseguir l'adhesió del receptor a les tesis 

postulades per l'emissor. D'altra banda, Pujante (2003: 344-345) especifica els diversos 

camins que ha pres l'interés per la retórica en el segle XX: 

1. Reformulacions de l'inventari tradicional de trops i figures. 

2. Propostes d'elaborado d'una retórica general com a ciencia general del 

discurs. 

3. Integrado en un enfocament multidisciplinar que inclou la lingüística 

textual, la pragmática, la semiótica, la sociolingüística i la teoria de la 

comunicado. 

4. Reflexió sobre el discurs literari que pren com a base els plantejaments 

filosófics de Derrida i del pensament relativista que entronca amb Nietzsche. 

En aquest treball, s'adopta la perspectiva enunciada en tercer Hoc, que ha produit 

fins ara estudis sobre el discurs publicitari i el discurs politic, ais quals s'afig, cada 

vegada amb mes contribucions, el discurs periodístic. Es tracta, dones, d'estudis 

multidisciplinars, des del convenciment que 1'aportado ecléctica de diverses teories 

crea una riquesa interpretativa difícil d'aconseguir amb un únic plantejament general. A 

mes, retórica i teoria de 1'argumentado son, al capdavall, sinónims, almenys en aquesta 

obra d'investigado que ens ocupa. De fet, la retórica está relacionada amb diverses 

disciplines que teñen com a objecte d'estudi el Uenguatge i amb les quals presenta 

semblances i diferencies, que resumim en aquest quadre, basant-nos en Albaladejo 

(1989: 11-21): 
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Gráfic 2. La retórica ¡ les disciplines afins 
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Inicialnient, en l'antiguitat, la retórica es va concebre com l'art de la persuasió i 

se n'atribueix la fundació al siciliá Córax (segle vi a.C), que la va concebre com un 

senzill conjunt de técniques per al discurs amb la finalitat d'argumentar amb 

verseniblan^a. Tísies, deixeble de Córax, va difondre els sabers del seu mestre a Grecia, 

on altres pensadors van desenvolupar i enriquir els coneixements retórics amb manuals i 

tractats, com els grecs Protágores, Górgies, Isócrates, Plato i Aristótil, seguits pels 

Uatins Quintilla, Cicero, Sulpici Víctor i altres autors en segles posteriors. 

El Uegat de les obres grecoUatines persisteix durant tota l'edat mitjana, pero a 

partir del segle xvii, arran de la separado entre discurs científíc i discurs retóric, el 

desprestigi redueix la retórica a l'operació de Velocutio, és a dir, Tomament del discurs, 

oblidant altres aspectes cabdals com l'estructuració i les técniques argumentatives, de 

manera que la literatura esdevé l'únic ámbit d'ús on perviu. El decandiment de la 

disciplina té a veure amb els períodes de repressió política i de manca de Uibertats; així, 

la ñinció própiament argumentativa només es desplega en époques de democracia, com 

en l'antiguitat i els nostres dies. 

Avui dia la retórica és present, des de diferents enfocaments, en l'estudi de tots 

aquells discursos que teñen la persuasió com a propósit basic o entre els propósits 
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fonamentals: la publicitat, el periodisme, la política, els mitjans de comunicació, la 

premsa, la conversa quotidiana^. Així, ha recuperat la fiínció originaria de técnica o 

conjunt de sabers útils per a la confecció deis discursos persuasius. Ja des deis inicis, la 

retórica no aspira a trobar la veritat o la falsedat de les coses, sino a refemiar els 

arguments propis i afeblir els del contrari; el seu objectiu no és provar, sino convencer i 

persuadir. 

Les actualitzacions contemporánies deis sabers classics constitueixen un intent 

d'aprofítar el Uegat d'Aristótil, Cicero, Quintilla i altres autors grecoUatins per a l'estudi 

de les formes de comunicació persuasiva de la nostra época, certament mes complexes 

que les antigües, entre les quals hi ha les própies de la publicitat, la propaganda, els 

mitjans de comunicació que, a más, están intercomiectades. Hi ha autors que veuen en la 

semiótica una ciencia descendent de la retórica, pero la majoria d'estudiosos prefereixen 

distingir..prenamént una i altra tot i les concomitáncies que presenten i que es pot fer 

extensiva a altres disciplines com 1'estilística, la pragmática,'la lingüística textual o 

l'análisi del discurs. Al capdavall, I'objecte d'estudi compartit per totes és la 

comunicació i el Uenguatge. 

Tal com posen en relleu Calsamiglia i Tusón (1999: 337-338), la retórica ocupa 

en l'actualitat un Hoc privilegiat en els estudis sobre el discurs, no tant com a teoría de 

I'argumentacio, sino com a teoría clássica fonamental per a la formació deis generes, de 

la composicíó textual i de les possibilitats d'expressió creativa, tant en el discurs oral 

com en Tescrit (Velocutió). Si bé en Tantiguitat, la retórica es va idear com l'estudi del 

Uenguatge davant d'un public, actualment també serveix per a analitzar la comunicació 

en Támbit d'ús privat^. 

Per tant, la retórica ha anat adaptant-se a les vicissituds históriques relacionades 

amb la situació política, l'evolució del pensament i la preponderancia de les foraies de 

comunicació. Una vegada superada l'accepció pejorativa i vulgar de la retórica com un 

discurs alambinat i barroquitzant des del punt de vista expressiu, en l'actualitat es 

considera com l'art de la paraula socialment efica9 i útil. Segons Pujante (2003: 68), la 

semiótica i la retórica son dues disciplines afins i complementáries, en el sentit que la 

^ La majoria d'estudis actuals que actualitzen els antiquíssims coneixements sobre retórica inclouen un 
apartat en qué expliquen els avatars histories que ha experimentat aquest conjunt de técniques discursives 
al llarg deis segles. Citem com a exemples consultats en aquesta investigació Albaladejo (1989), Laborda 
(1993), Reboul (1998) i Pujante (2003). 
^ Una bona mostra d'aquest enfocament és l'obra de Laborda (1996íz) al voltant de la conversa, la 
d'Elvira Teruel (1997) sobre els recursos retórics utilitzats en el discurs periodístic o la d'Arantxa 
Capdevila (2003) sobre la publicitat electoral. 
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primera constitueix l'art d'interpretar tots els signes, mentre que la retórica s'ocupa de 

desxifrar la intenció que teñen, i no sois els signes linguistics, sino també els visuals. En 

el gráfíc següent (adaptat de Pujante, 2003: 61), s'observen les diferents concepcions 

d'aquest antiquíssim conjunt de coneixements: 

Gráfic 3. Retórica i cultura 

Civilització oral 

Civilització escrita 

Civilització mediática 

Art de parlar bé 
Art d'escriure bé 
Art de llegir bé 
(interpretació deis textos) 

Art de presentar bé 

Art de desxifrar bé 

Discurs oral 
Biblia 
Textos literaris 
Tota mena de textos 
Escriptura 
Cinema 
Fotografía 
Televisió 
etc. 

Segons Aristotil, una de les autoritats mes invocades en la tradició retórica, 

aquesta no conté veritat, sino versemblanga, que correspon al món de l'opinió. En 

aquest sentit, persuadir significa raonar sobre el que és versemblant, de manera que ens 

aprope al coneixement de la realitat; per tant, raonar ens permet accedir al món. El 

fílósof grec anomena entimemes (en grec, deduir mitjan^ant el raciocini) els raonaments 

o arguments fonamentats sobre coses versemblants que pretenen persuadir mes que 

demostrar. Ara bé, la persuasió no vol dir enganyar, sino demostrar un pensament 

estructurat de manera racional i no implica cap tipus d'imposició. Aristotil era ben 

conscient del perill subjacent en el concepte de veritat, que no pot ser monolític i 

absolut perqué es faria servir com a pretext de tota imposició dogmática. Per aixó, va 

preferir parlar d'una versemblanfa necessária com a via cap a la credibilitat. Així, la 

persuasió és fruit d'un exercici de tolerancia cívica que assumeix diferents nianeres 

d'arribar a la veritat. La retórica constitueix, dones, la recerca dialéctica d'una veritat no 

única que té com a objectiu persuadir i que recolza sobre altres fimcions que son instruir 

o demostrar (docere), delectar o entretenir (delectare) i commoure (moveré). 

Pel que fa ais tipus d'arguments per a persuadir 1'interlocutor. Lo Cascio (1998: 

247-248), basant-se en la classificació aristotélica, estableix dos apartats. Per un costat, 

es troben els arguments intrínsecs, que son inventats per l'argumentador a fi d'instar el 

seu public a adherir-se al seu punt de vista (Ueis morals, costums, sentiments. 
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consideracions polítiques...)- Poden basar-se en Vethos (confian9a i estima que el 

parlant sap despertar en el public i que és el millor mitjá per a obtenir l'objectiu), el 

pathos (emocions que el parlant sap suscitar en el public) i el logos (arguments 

vertaders, amb carácter racional). 

Per un altre costat, hi ha els arguments extrínsecs, extrets de la realitat i 

existents, no obtinguts grácies a la inventiva de 1'argumentador (documents, Ueis, 

declaracions de testimonis, experiments, etc.). Al seu torn, els extrínsecs es divideixen 

en dos tipus de raonament, el siMogisme deductiu o entimema i els siMogismes 

inductius o exemples. L'entimema parteix de premisses o regles precises i arriba a 

conclusions inevitables; s'adopta quan el public és expert en la materia. En can vi, 

l'exemple parteix de casos i dades i arriba a intents de generalització; resulta adequat 

per al public no faniiliaritzat amb el tema. 

Gráfic 4. Arguments intrínsecs i extrínsecs 
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Hi ha una certa confusió entre els tenues entimema i siMogisme. Primer de tot, 

el concepte de siMogisme inclou el d'entimema. De fet, les tradicions postaristotéliques 

han englobat sota el noni d'entimemes tipus d'enunciats presumptament al marge del 

siMogisme (Pujante, 2003: 144). Com indica Teruel Planas (1997: 59), se li han atribuit 

dues accepcions: d'una banda, l'essencialment aristotélica, segons la qual es tracta d'un 

siMogisme que consta de premisses tan sois versemblants, pero no necessaries; d'altra 

banda, un siMogisme mancat d'una de les premisses. 
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Segons Aristótil, rentimema és un siMogisme aparent, és a dir, un raonament 

aparentment logic. Els entimemes contenen implícitament les premisses i la conclusió; 

son, dones, siMogismes encoberts o disfressats. Els siMogismes de la retórica o retórics 

es construeixen amb proposicions convincents, adients a la fínalitat de persuadir. Amb 

l'exemple es produeix una persuasió mes subtil, ja que l'entimema obliga el receptor a 

prendre un camí únic i precis. L'entimema i el siMogisme teñen la mateixa estructura 

formal, pero el primer no demostra sino que sois argumenta, la seua intenció és la 

persuasió de l'auditori. Es tracta d'un raonament les premisses del qual son només 

probables. El seu fonament es basa en la versemblan9a o en els indicis mes o menys 

segurs i no sobre el que és veritat o sobre la realitat. Es construeixen, dones, amb els 

indicis i amb el que és versemblant. A más, no sol ser complet com el siMogisme 

perqué li falta alguna de les premisses o la conclusió. Així, es crea la iMusió al receptor 

que és ell el que completa la signifícació de les premisses. 

Els anuncis publicitaris solen recorrer a argumentacions entiméniiques: 

L 'avorreix la pasta? 
Tallarines carbonara, tortellinis amb salsa Venus, tallarines alpesto, macarrons 
bolonyesa, tallarines parmesana. 
Tasti Hoy Menú Gallina Blanca i ja no ravorrirá la pasta. 
Gallina Blanca, cuina d'avui. 

Com es pot comprovar, les premisses ocultes del raonament argumentatiu de 

l'anunci anterior podrí en foraiular-se així: 

a) A vosté, la pasta li sembla avorrida 

b) Hoy Menú Gallina Blanca inclou una amplia gamma de pastes 

c) Aqüestes pastes variades no l'avorriran 

D'altra banda, els entimemes poden ser demostratius (mostren l'existéncia o no 

d'una cosa i intenten arribar a una conclusió determinada a partir d'un acord que 

existeix préviament); els reñitatius s'usen per a combatre arguments que no s'accepten 

perqué es rebutja una argumentado anterior o s'oposen a opinions contraries. 
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Gráfic 5. Accepcions del terme entimema 

Entimema 

SiMogisme propi de la retórica: consta de premisses versemblants pero no 

necessaries; raonament aparentment logic que no demostra sino que argumenta 

SiMogisme mancat d'una de les premisses 

La finalitat comunicativa de persuadir és propia de les argumentacions 

dialéctiques o retoriques, basades en el tipus de public i de circumstáncies en qué 

s'enuncia. Fa servir arguments subjectius, que expressen una opinio que reflecteix 

convenciments no necessáriament indiscutibles. Es tracta de raonaments fonamentats en 

preferéncies, valors i gustos individuals i personals: judiéis, opinions, creences. Poden 

rebatre's posant en dubte els principis basics que hi condueixen. Segons Lo Cascio 

(1998), son característics de la política, la sociología, la psicología, les discussions 

morals i de judiéis personals i nosaltres hi afegiríem que defineixen també 

l'argumentació periodística, publicitaria i, en general, la que té Hoc en els mitjans de 

comunicació. No serveixen per a qualsevol tipus de public. 

D'altra banda, es troba rargumentació apodíptica, que es basa en arguments 

objectius presos de la realitat i en deduccions lógiques que responen a Ueis indiscutibles 

i que han de ser valides per a qualsevol tipus de public i, en conseqüéncia, no teñen 

necessitat de satisfer condicions de felicitat en aquest sentit. Pot construir-se mitjan^ant 

una estructura d'indúcelo o dedúcelo i son defmitoris de les ciéncies empíriques i 

exactes. 

Aquesta distinció entre les dues classes d'argumentació ha donat Hoc a dues 

altres nocions: la demostrado i l'argumentació. La demostrado persegueix l'objectiu 

de provar la veritat i no se centra en la variable ideológica del parlant, sino en la 

immutable Uei de la realitat. D'altra banda, l'argumentaeió recorre a judiéis, creences i 

valors que s'adherisquen a la ideología i a l'univers del public, que ha de jutjar i 

eventualment ser conven^ut. 

Els tres generes discursius en qué la retórica operava era el judicial, el 

deliberatiu i l'epidíctic (Laborda, 1993: 67): 
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Gráfic 6. Els generes retórics classics 
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El discurs epidíctic o demosíratiu engloba els discursos fúnebres, els que es 

preparen per a les grans festivitats, el que s'elaboren per a elogiar personatges mítics o 

reals i ciutats. Els temes del genere deliberatiu o suasori son els ingressos físcals, la 

guerra i la pau, la defensa del país, les importacions i les exportacions, les formes de 

govern, propis del discurs politic. Finalment, és obvi que el genere judicial aMudeix ais 

processes criminals o civils duts a temie ais tribunals de justicia. Aquesta tríada clássica 

podría ampliar-se a dos generes mes en l'actualitat: el genere homilétic (els semions, 

afegit durant l'edat mitjana) i l'assaig erudit (discussió de tesis doctoráis, oposicions, 

articles) (Pujante, 2003: 84). Un deis propósits de les actuals investigacions que preñen 

la retórica com a metodología és, dones, determinar en quina casella s'inclouen els 

generes persuasius modems o si, en canvi, constitueixen formes completament 

innovadores. 
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2. LES OPERACIONS RETORIQUES 

Reproduím un esquema de les operacions retoriques clássiques que guien el 

procés argumentatiu i que es basa en l'estudi de Laborda (1993: 66). 

Gráfic 7. Operacions retoriques 
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Les operacions que confeccionen el text son la inventio, la dispositio i Velocutio; 

d'una altra, les operacions no constituents pero necessaries per a completar el discurs 

son la memoria i Vactio. En canvi, la intellectio es concep com una operació retórica 

previa que permet engegar la resta d'operacions. Aquesta operació permet la captació 

del referent, és a dir, els éssers, estats, processos, accions i idees que son representáis en 

el text; en definitiva, la part de la realitat que es pren per elaborar el discurs"*. Altres 

fimcions que acompleix, especialment en referencia al genere judicial, son distingir si la 

causa del discurs és una qüestió general o concreta i establir si és mes o menys 

defensable, comprovar quina és la figura del discurs i el genere. 

De tota manera, segons Pujante (2003: 80), Quintilla assigna a la inventio la fundó de trobar les 
questions (quaestiones), és a dir, alió de qué tracten els discursos en general, l'objecte concret i 
particularitzat de debat. De fet, les defínicions clássiques d'aquesta operació coincideixen mes amb la 
noció á'intellectio que aquí adoptem, en tant que recerca d'idees'. 
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Tot i així, González Calderón (2004) simplifica les fiíncions d'aquesta operació, 

ja que deixa de banda l'examen de la situació cultural, social i política del context, el 

coneixement de les característiques del diari o de la revista en qué se sitúa el text, dels 

lectors i de les seues expectatives, de la imatge que 1'autor vol reflectir de si mateix en 

el text, és a dir, deis elements que, a grans trets, confomien 1'enunciado. El 

coneixement de la situació de comunicació está relacionat amb el que el mateix autor té 

de la seua activitat comunicativa, de l'abast del seu discurs i de les possibilitats d'influir 

sobre el receptor. La intellectio permet a l'autor activar el principi comunicatiu de Vaptum 

o decorum, tot adequant el text al receptor i al context de comunicació, com també a les 

característiques del diari o de la revista en qué aparebc el text (Albaladejo, 1999). Per tant, 

seria una mena de planifícació del text, que ha de pemietre l'emissor conéixer el tema, el 

genere, el tipus de receptor, el context i les necessitats constructives del text, és a dir, de 

tots els elements que participen en el fet retóric. A mes a mes, pemiet establir el model de 

món possible, és a dir, de referent que funciona com a garantía de la comunicació, ja que 

ha de ser compartit pel destinatario. 

La inventio inclou els arguments que fa servir el subjecte argumentador i, en el 

nostre cas, l'articulista, per tal de persuadir l'audiéncia de la idoneítat de la seua tesi. 

Des d'aquest punt de vista, tal com afimia Plantin (1998: 39), «Argumentar es dirigir a 

un interlocutor un argumento, es decir, una buena razón para hacerle admitir una 

conclusión e incitarlo a adoptar los comportamientos adecuados». Aquest autor defmeix 

els arguments en aquests termes: 

[...] conjunto de técnicas (conscientes o inconscientes) de legitimación de las creencias y de los 
comportamientos. La argumentación intenta influir, transformar o reforzar las creencias o los 
comportamientos (conscientes o inconscientes) de la persona o personas que constituyen su 
objetivo (Plantin, 1998: 39-40) 

Els arguments s'exposen en la part del discurs anomenada argumentado, que 

constitueix centre del discurs persuasiu, en la qual s'addueixen les proves que 

fonamenten els arguments (en la confirmatio o probatio) i es confiíten les tesis de 

l'adversari (en la confuntatio o reprehensio). D'altra banda, també s'ha de despertar 

<dil modelo de mundo es el conjunto de instrucciones de índole semántico-extensional que sigue el 
productor del texto en la obtención de la mencionada estructura de conjunto referencial, que se ajusta así a 
unas condiciones fijadas con anterioridad por el productor al adoptar un modelo de mundo, las cuales 
determinan el carácter verdadero, fíccional verosímil o fíccional inverosímil de los elementos referenciales» 
(Albaladejo, 1989: 70). 
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alguna emoció en el receptor, cosa que obliga a pensar en 1'estrategia argumentativa i en 

l'ús de recursos que apel-len a la subjectivitat ideológica o moral del destinatari. 

Segons Perelman i 01brechts-T5^eca, no es pot parlar d'arguments individuals, 

sino de conjunts d'arguments: la classificació en arguments individuals és arbitraria i es 

realitza només per comoditat; en la realitat, no efectuem actes de parla áíUats, sino que 

actuem mitjan9ant unitats comunicatives i, per tant, en el moment argumentatiu usem 

unitats argumentatives complexes. Lo Cascio (1998: 274) incorpora una taula resum 

deis tipus d'arguments de Perelman i Olbrechts-Tyteca, elaborada per Kienpointner, 

que albora critica la dificultat de classificar els tipus d'argumentacions servint-se deis 

criteris proposats en el Tractat de l'argumentació. A mes, opina que és incromprensible 

que els topics de quantitat i de qualitat apareguen separadanient. 

Gráfic 8. Classificació deis arguments segons Perelman i Olbrechs-Tyteca 

Esquemes associatius 
Arguments quasilogics 

1. Contradicció 
2. Defmició 
3. Tautologia 
4. Regla de justicia 
5. Argument de reciprocitat 
6. Argument de transivitat 
7. Inclusió de la part en el 
tot 
8. Divisió del tot en parts 
9. Arguments per 
comparació 
10. Arguments per sacrifíci 
11. Probabilitat 

Arguments basats en 
I'estructura de la realitat 
a. Relació de successió 

1. Causa-efecte 
2. Argument pragmatic 
3. Mitjá-fi 
4. Argument de la pérdua 
5. Argument de direcció 
ó.Desenvolupament il-limitat 

b. Relació de coexistencia 

1. Persona-acte 
2. Argument d'autoritat 
3. Discurs-parlant 
4. Grup-membres 
5. Acte-esséncia 
6. Pvelació simbólica 

c.Doble jerarquia 

d. Diferencies de grau / ordre 

Arguments que estableixen 
1'estructura de la realitat 

1. Exemple / iMustració 
2. Model / antimodel 
3. Analogía 

La dispositio és la part del discurs que fa referencia a l'organització textual deis 

arguments. El model mes elaborat per la retórica antiga es va aplicar al discurs judicial 

i, per aixó, és el referent utilitzat per a analitzar la dispositio deis generes persuasius 

actuals, amb les variants pertinents que caiga establir. La retórica classica, dones. 
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distingeix entre exordi, narració, argumentació i peroració. Hi ha altres parts 

prescindibles com la digressió, la proposició i l'enumeració*'. 
7 

Introduím un esquema de la dispositio inspirat en el de Laborda (1993: 24) : 

Gráfic 9, La dispositio 
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L'exordi o proemi significa principi i, mes concretament, l'entrada de 

l'assumpte que s'ha de tractar. Té com a finalitat intentar que el jutge o el public siga 

benévol, atent, dócil. S'aconseguirá la benevolen9a tot partint de la nostra persona, deis 

nostres adversaris, deis oients i deis fets; l'atenció es captará si es promet parlar de 

coses interessants i la docilitat s'assolirá si es fa una exposició breu que evite avorrir 

l'auditori. L'exordi també insinúa els aspectes menys favorables i desplana l'atenció cap 

^ La digressió és una mena de nan-ació molt breu que se n'ix del pía natural expositiu i prepara la 
provatória; la proposició constitueix un resum de la causa; fínalment, l'enumeració és una mena de llista 
ordenada de tots els punts de la causa. 

L'única diferencia amb l'esquema de Laborda és que nosaltres anomenem argumentació la part que ell 
anomena confirmado, que en el nostre estudi es concep com una part de Vargumentació. Els noms están 
canviats, dones. 
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ais punts febles de la tesi contraria. No és una part imprescindible i la presencia o 

l'abséncia depén deis generes i de la naturalesa de les causes. Solen aparéixer el topic de 

la modestia i l'apóstrof. En les noticies i els reportatges, l'exordi correspon amb 

rentrada en qué es resumeixen els fets que es narren després i que pot ser, segons el cas, 

mes informativa o mes persuasiva. Pel que fa a 1'entrevista, l'exordi no és una part 

imprescindible, pero equival a la presentado del personatge o la justificació del diáleg. 

En els articles i els editorials, els primers parágrafs funcionen com un exordi encaminat 

a establir les premisses a partir de les quals es desenvolupa 1'argumentado, la posició en 

la qual se sitúa l'articulista o l'equip editorial. Segons Teruel (1997: 79-80), altres 

elements que poden ser considerats exordis son els sumaris de portada o els titulars. 

La narració o exposició deis fets constitueix un relat persuasiu d'una acció tal 

com ha succeít o se suposa que ha succeít; infomia a l'oient sobre el tema de la 

controversia. El relat ha d'instruir (docere) i delectar (delectare) i ha de ser breu, ciar i 

versemblant. Ha de contestar les preguntes qui, qué, per qué, on, quan, com i amb quins 

mitjans o instruments. Prepara el desenvolupament argumentatiu i inclou els fets i les 

descripcions. L'ordre és natural si els fets es conten amb el mateix ordre en qué van 

ocórrer. 

Era facultativa la digressió, que era una desviado ocasional o una eixida 

provisional de 1'argument principal per tractar temes secundaris pero pertinents per a la 

qüestió principal. En general, és tota inserció d'elements no narratius per animar 

l'auditori, aconsellar-lo, disposar-lo favorablement, pregar-li, afalagar-lo. A banda deis 

fets, relatius a l'eix temporal, la narrado també inclou la descripció, que concemeix a 

l'aspecte de les coses. Segons Cicero, hi ha tres tipus de narració: la primera engloba la 

mateixa causa i l'estat de la controversia; la segona conté una digressió extema a la 

causa i té com a objectiu acusar, comparar, divertir de manera conforme al tema que es 

discuteix o ampliar, és a dir, fer un aclariment o simplement ornamentar per delectar 

l'auditori; finalment, la tercera és aliena a les causes civils i l'únic objectiu que 

persegudx és agradar. 

D'acord amb Teruel (1997: 81-83), pel que fa al discurs periodístic, la narració, 

Uuny de presentar els fets, mes aviat els representa; els recursos del relat de ficció, de 

fet, son els mateixos que els del relat periodístic. A mes, l'ordre natural (lineal) en la 

narració deis fets, resulta mes persuasiu que l'ordre artificial (alterat), ja que selecciona 

els elements que resulten mes atractius per al public. A banda de la descripció, inclosa 

tradicionalment en la narració deis fets, caldria considerar altres tipologies textuals. 
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Un cop exposada la infomiació, es procedeix a l'análisi i la descárrega 

consegüent d'arguments, en la part anomenada argumentació i, mes exactament, 

contraarguinentació si Fautor rebat algún tipus d'arguments d'una altra persona 

indicats en la introducció. Constitueix el cor del discurs. Teruel Planas (1997: 83) 

explica que, en els generes periodístics d'opinió i interpretado, l'exposició es basa en el 

desenvolupament d'arguments i, així, dediquen mes espai a la demostrado i la narrado 

es relega a un segon tenue. De tota manera, aquesta autora oblida la distinció entre 

articles deductius i inductius, ja que en els primers és cert que predomina la 

demostració, si bé en els segons hi ha un ús preponderant de la narrado juntament amb 

altres recursos d'inducció. 

En l'epíleg, perorado o condusió, el subjecte argumentador ha de trobar el to 

necessari perqué l'auditori s'incline a favor o en contra del que s'ha presentat: disposar 

bé l'auditori respecte del que s'argumenta i malament respecte del que es 

contraargumenta; amplificar o atenuar; commoure; saber interrelacionar fets i triar com 

contar-los millor. Juntament amb l'exordi, dones, está al servei d'una finalitat emotiva i 

d'una finalitat referencial d'idees (Laborda, 1993: 23). 

Finalment, cal destacar la dimensió argumentativa que té la disposició de les 

parts, un valor qué només s'havia destacat tradicionalment respecte a la inventio o 

Velocutio. En efecte, la coMocació deis elements textuals pot obeir a l'émfasi que 

r autor pose en una determinada informado i, per tant, resulta un fet que repercuteix 

sobre la persuasió exercida sobre el receptor. 

Velocutio és la part que engloba els recursos verbals amb qué es presenten els 

arguments. En la retórica clássica, Velocutio inclou la considerado de quatre virtuts o 

máximes: lapuritas, la perspecuitas, Vornatus i Vaptum. La puritas es refereix a tot el 

que concemeix al compliment de la nomiativa de l'ús contemporani d'una Uengua. Cal 

teñir en compte, pero, que moltes de les desviacions de la nomia obeeixen a la 

creativitat deis parlants, a recurs expressiu, a canvis evolutius de la llengua o a 

adequació pragmática a la situado comunicativa, tal com per exemple, es detecta en els 

textos de Monzó. D'altra banda, la perspecuitas aMudeix a la claredat en l'expressió, 

que sanciona tota mena d'ambigüitats i confusions. Ara bé, cal matisar l'abast d'aquesta 

máxima en el sentit que moltes de les ambigüitats es poden deure ais coneixements 

compartits entre els interlocutors, els implícits, la relació entre el que es diu i el que 

s'oculta, cosa que está determinada pel tipus de text, els autors i els destinataris segons 

el cas de qué es tráete. La máxima de Vaptum té a veure amb el nivell d'adequació del 
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text al context i, per tant, al propósit de la comunicació. Segons aixó, cal atendré els 

interessos deis interlocutors, la situació, el genere i el registre. Finalment, la máxima de 

Vornatus es relaciona amb l'ús de totes les possibilitats expressives de la Uengua 

adequades per a la captació de l'atenció de l'interlocutor i per a la consecució del major 

grau d'eficacia en la persuasió. La unitat básica deis recursos expressius és \a figura, 

entesa com a combinado d'elements linguistics o de sentit que provoquen un efecte 

estétic i persuasiu en el receptor (Calsamiglia - Tusón, 1999: 341). 

Gráfic 10. Les virtuts de reloqüéncia 
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Els autors classics distingien tres estils o tons: el noble, el senzill i el temperat. 

El primer es caracteritza per un registre distingit i serios, que pretén convencer fins i tot 

de manera vehement. L'estil senzill es basa en la precisió i la sobrietat i té l'objectiu de 

provar una realitat, amb contenció. Finalment, Testil temperat, és a dir, moderat, está 

dotat d'un registre anecdotic i humorístic, amb la finalitat d'agradar. Sovint es produeix 

una barreja deis tres (Laborda, 1993: 57-58). Sens dubte, l'estil de Monzó, que 

analitzem mes endavant, és fruit d'una barreja de l'estil senzill i el temperat. 

Habitualment s'ha acceptat la classificació de les figures retoriques que es basa 

en el criteri del nivell linguistic en el qual incidien. Així, s'analitzen les figures del pía 

fónic, del pía morfosintáctic i del pía semantic. Una altra classificació agrupa, d'una 

banda, els trops (segons Quintilla, metáfora, catacresi, metonimia, sinécdoque) i d'una 

altra, les figures, desdoblades en figures de dicció i figures de pensament. Els trops es 

realitzen en páranles individuals, mentre que les figures afecten sintagmes. 

Ara bé, una de les aportacions mes interessants de la Nova Retórica és la 

perspectiva amb qué aborden l'estudi de les figures retoriques, que enllacen l'estil i 

l'argumentació (Laborda, 1993: 57). Qualsevol figura, en principi, pot teñir un ús 

argumentatiu: 
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Consideramos argumentativa una figura si, al generar un cambio de perspectiva, su empleo es 
normal en comparación con la nueva situación sugerida. Por el contrario, si el discurso no 
provoca la adhesión del oyente a esta forma argumentativa, se percibirá la figura como un 
ornato, una figura de estiJo, la cual podrá suscitar la admiración, pero en el plano estético o como 
testimonio de la originalidad del orador (Perelman i Olbrechts-Tyteca, 1989: 271) 

Gráfíc 11. Les figures de retórica i argumentado 
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3. LA NOVA RETORICA 

La Teoría de ¡'arguinentació, també anomenada Nova retórica, s'atribueix 

sobretot a Chaim Perelman, que juntament amb L. Olbrechts-Tyteca, en va exposar les 

línies mestres en una obra ja clássica en aquests estudis titulada Traite de 

¡'argumentation. La nouvelle rhétorique (1958), Aquest tractat constitueix una 

actualització de les aportacions deis classics grecoUatins a la retórica, entesa en general, 

com una teoria sobre Targumentació, complementaria de la teoria de la demostrado, 

centrada en l'estudi de la lógica formal. 
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Perelman denomina la seua teoría Nova retórica o Neoretórica perqué col-loca 

el receptor en el Hoc central del discurs argumentatiu i s'interessa per l'adhesió de 

l'audiéncia, mes que no pas per l'estudi de les proposicions versemblants, probables o 

opinables que focalitzava l'atenció de la retórica segons la concebía Aristótil i, després, 

els autors Uatins. A mes a mes, l'elecció d'aquesta denominado es justifica si es té en 

compte que, després del racionalisme cartesiá, es va deixar fora de la ciencia tot el que 

no foren veritats evidents, necessaries o demostrables. 

La nova perspectiva que aporta Perelman és la considerado de les raons 

plausibles per a raonar i argumentar, amb les quals es pot aconseguir l'adhesió del 

receptor, i no sois les raons necessaries i evidents, que eren les uniques que 

s'acceptaven en la filosofía occidental des de la concepció cartesiana de la rao i del 

raonament. L'adhesió del receptor no depén de la veritat, la probabilitat o 1'evidencia de 

la tesi. Per aixó, en la teoria de l'argumentació, és vital distingir el que és relatiu a la 

veritat i el que fa referencia a l'adhesió. Una altra diferencia respecte a la retórica 

clássica és l'obertura de l'objecte d'estudi a tota mena de textos escrits, no sois deis 

generes deliberatius. 

La Nova Retórica, dones, es referdx a l'argumentació en el llenguatge quotidiá i 

comú. Descriu les argumentacions que, en la práctica, poden resultar convincents al 

receptor ja que, com s'ha comentat, no resulta fonamental teñir rao en sentit absolut, 

sino básicament persuadir o convencer I 'interlocutor que el subjecte que argumenta tA 

rao. D'aixó es pot inferir la importancia cabdal atorgada al receptor en aquesta teoria 

que, des d'aquesta perspectiva, pot ser definida com l'análisi de les técniques 

discursives usades perqué el public accepte les tesis proposades. 

La diferencia de l'argumentació retorica amb l'argumentació filosófica és que 

aquesta pretén convencer un auditori universal i ideal; en canvi, l'altra es proposa 

l'adhesió d'auditoris concrets i particulars (León Gross, 1996: 200). D'altra banda, 

conceben Targumentació, no com una part del discurs (segons considerava Aristótil), 

sino com un discurs complet. La retórica s'ocupa de la raonabilitat, que está Uigada al 

sentit comú, mentre que la racionalitat correspon a les ciéncies empíriques i la lógica. 

Per a Perelman i Olbrechts-Tyteca, la racionalitat argumentativa resideix en 1'auditori 

universal, mentre que la raonabilitat remet a auditoris particulars. L'objectiu de la 

comunicado persuasiva, segons Laborda (1993), és influir sobre el receptor, pero no 

constitueix un procés unidireccional que l'emissor exercisca sobre el seu interlocutor, 

sino un mitjá grades al qual es construeixen les diferents versions, personals o 
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compartides, sobre la realitai. De fet, molts articles d'opinió de Monzó no pretenen que 

el lector s'adherisca a la tesi que 1'autor exposa, sino que simplement expressen una 

visió particular de les coses anib qué es pot estar o no d'acord. 

Pujante (2003: 341) objecta que Perelman i Olbrechts-Tyteca fracassen en 

l'intent de donar raons de les diferencies argumentatives i enfocaments particulars i 

universalitzants i, per aixó, condonen que, al capdavall, és qüestió d'intencions, 

d'honestedat personal de l'orador. A mes, tampoc no queda clara la naturalesa universal 

del receptor, que mes aviat resulta un conjunt imaginan de tots els éssers racionáis mes 

alié a la retórica, que es preocupa per grups concrets i reduits deis quals intenta obtenir 

una adhesió efectiva. 

4. ALTRES APORTACIONS A LA TEORÍA DE L'ARGUMENTACIO 

Tot i que seguim la proposta global d'análisi de la Nova Retórica, no es pot 

menysprear l'aportació d'altres lingüistes a l'estudi de l'argumentació: Jean-Claude 

Anscombre i Oswald Ducrot, Frans H. van Eemeren i Rob Grootendorst, Jean-Michel 

Adam, Vincenzo Lo Cascio i Anthony Weston. L'obra d'aquests autors és moltes 

vegades coincident o complementaria a la teoría de Perelman i Olbrechts-Tyteca. 

La teoría anomenada de 1'argumenta ció en la Ilengua, deguda a Jean-Claude 

Anscombre i Oswald Ducrot confereix un enfocament pragmatic i discursiu a 

l'argumentació, fent especial émfasi en el component semantic. L'estudi d'Anscombre i 

Ducrot es concep com una superado de les limitacions de la visió formal i lógica del 

raonament intel-lectual, les liéis de la qual serien alienes a la Ilengua com a fet 

comunicatiu (l'argumentació apodíctica de qué hem parlat anteriomient). A mes, atorga 

un paper essencial al context i amplia el fenomen argumentatiu a la Ilengua oral. 

L'argumentació, lluny de ser un fenomen accidental i limitat a una forma particular 

d'activitat intel-lectual, está present sempre en la parla. Ara bé, per a aquests autors, 

l'argumentació és un fenomen diferent de la persuasió, que és objecte d'estudi de la 

retórica. 

Totes les relacions argumentatives no es dedueixen del contingut infomiatiu deis 

enunciats. Els fílósofs sempre han optat per reduir l'argumentació a la posada en 

práctica de relacions lógiques, és a dir, de relacions entre valors de veritat deis enunciats 
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utilitzats. Aixó implica una anulació del discurs, ja que sembla que es puguen aillar 

frases amb un valor semantic complet, independentment de qualsevol context discursiu, 

per a interrogar-se després per les seues potencialitats inferencials. La utilització d'un 

enunciat té un objectiu almenys tan essencial com informar sobre la realització de les 

seues condicions de veritat, i aquest objectiu és orientar al destinatari cap a certes 

conclusions allunyant-lo d'altres. 

En aquesta teoria, la significado d'una frase está formada per un conjunt 

d'instruccions que assenyalen les operacions que proporcionen i produeixen el sentit. 

Aqüestes instruccions son relatives a la inserció de l'enunciat en la dinámica del discurs. 

Una argumentado és la concatenado de dos segments de discurs, de dos enunciats: un 

que constitueix l'argument i un altre, la conclusió. El topos (que en aquesta teoria 

s'identifíca amb la premissa argumentativa) vincula l'argument i la conclusió, queja no 

son enunciats prop lament dits, i és el garant que assegura el trajéete argumentatiu. 

D'una banda, els topoi son creences presentades com a comunes a una certa 

coMectivitat de la qual almenys formen part el locutor i l'alocutor. D'altra, es presenten 

com a generals, en el sentit que val per a una multitud de situacions diferents de la 

situado particular en qué el discurs l'utilitza (Anscombre-Ducrot, 1994: 218) 

La tesi fonamental de la teoria deis topoi que confeccionen aquests lingüistes es 

pot resumir en el fet que parlar consistdx a emprar un o diversos topoi. En aquest sentit, 

parlar no és descriure el món, sino construir una imatge tópica d'aquestmón. D'altra 

banda, el sentit fonamental d'una páranla o d'una unitat léxica está configurat per un 

feix de topoi. Usar tal o tal altra páranla és autoritzar certs topoi i apartar-ne d'altres. Per 

tant, la qüestió és saber si els topoi que usem en el discurs son aquells vinculáis a les 

páranles noniés (topoi intrínsecs) o si no hi ha altres (extrínsecs) que servirien per a 

Tarticulació del discurs própiament dit (Anscombre-Ducrot, 1994: 234). 

Per a Anscombre i Ducrot, els enunciats linguistics revesteixen un valor 

argumentatiu ja d'entrada. No sois no hi ha frases purament infomiatives, sino que ni 

tan sois hi ha, en la significado de les frases, component informatiu, cosa que no 

significa que no hi haja usos informatius de les frases. Aquests usos 

(pseudo)informatius son derivats d'un component mes proñind purament argumentatiu. 

Es deuen a un ús utilitari particular del llenguatge i a una certa ideología racionalitzant, 

que només pot desenvolupar-se si es dissimula, tot prestant a les páranles el poder 

intrínsec de representar les coses (Anscombre-Ducrot, 1994: 214). La teoría de 

l'argumentació en la Uengua mostra que el llenguatge no és transparent, i que 
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l'argumentació, definida com la lógica d'encadenaments d'enunciats, no pot reduir-se a 

una lógica del pensament o deis objectes. 

Així dones, l'argumentació no es troba al nivell deis enunciáis, sino al nivell deis 

enunciadors o punts de vista que argumenten. La construcció d'una representado del 

que es parla no es realitza per una amalgama d'elements concatenats, sino que ha 

d'obeir a unes certes constriccions, intrínseques a la semántica de les paraules (guions, 

estereotips). 

Aquesta perspectiva s'aplica a l'análisi d'elements com ara els operadors i els 

connectors; les dinámiques discursives; l'aspecte semantic del léxic; la negació; les 

relacions de causa, conseqüéncia i fínalitat i les de concessió, adversado, oposició; el 

mode verbal, les modalitats, etc. Aquesta análisi de fenómens linguistics relacionáis 

amb l'argumentació s'escapa de l'abast del nostre treball, ja que igual que en el cas de 

Lo Cascio, no plantegeni un estudi d'un nivell microtextual o oracional. 

D'aquesta teoría, destacaríem sobretot l'enfocament pragmatic, reflectit en el 

que anomenen ús argumentatiu i ús infomiatiu deis enunciáis. En aquest punt, és 

primordial I'aciiiud dels interlocutors, que posen en joe determináis components dels 

enunciáis que hi infonen valor argumentatiu o valor informatiu, segons el cas. Es a dir, 

d'alguna manera, no hi ha unes estructures o expressions argumentatives en si matdxes, 

sino un ús argumentatiu d'aquestes, per la qual cosa un mateix enunciat pot teñir valor 

argumentatiu o no segons Tactitud del parlant . Aquest valor argumentatiu es fonamenta 

en els topics impresos en el signifícat de les paraules i relatius a les creences 

majoritáriament compartides pels parlants. Parlar, dones, no és una activitat neutra ni 

banal, sino que sempre ofereix un punt de vista concret de la realitat. El Uenguatge és 

radicalment subjectiu i está confígurat pel cúmul d'idees emmagatzemades en el 

signifícat de les paraules. Al capdavall, usar el Uenguatge és argumentar. 

La teoría pragmadialéctica está exposada en els diversos treballs deis 

lingüistes holandesos Frans H. van Eemeren i Rob Grootendorst (1992, 1993), que 

sitúen l'argumentació en el camp de les interaccions verbals ordinaries. Des d'aquesta 

perspectiva, cal entendre la dualitat pragmática i dialéctica de la seua teoria. Aquests 

autors parteixen del supósit que l'objectiu de l'argumentació consisteix a resoldre una 

diferencia d'opinió, de manera que l'oposició de papers argumentatius és un tret 

Aquesta visió es relaciona amb el sentit ordinari de l'argumentació del qual parla Moeschler (1985), 
segons el qual qualsevol enunciat pot teñir valor argumentatiu, ja que el locutor sempre vol aconseguir 
que el destinatari es convenfa de la veritat o la validesa de les seues proposicions. S'oposaria al sentit 
técnic de l'argumentació, que posa en relació uns arguments amb unes conclusions. 

39 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

característic del discurs argimientatiu. L'argumentació usa el Uenguatge per a justificar 

o refutar un punt de vista a fi d'assegurar un consens en les idees. La seua funció és 

convencer els altres sobre la veracitat o l'acceptabilitat del que es diu. L'intent de 

resoldre l'enfrontament es realitza mitjangant l'exploració de la justificado relativa deis 

punts de vista que competeixen. 

Aquesta teoria ofereix un model de discurs argumentatiu, no en tenues de fonna 

i de contingut, sino de procediments de discussió: les regles per a la interacció 

argumentativa i les condicions prévies associades que es relacionen amb les destreses, 

les actituds i el poder deis participants. Per aixó, l'element dialectic és summament 

important; de fet, els enfocaments dialectics tendeixen a alinear-se amb les 

aproximacions pragmátiques cap al discurs i la interacció en la conversa. En definitiva, 

l'argumentació té la fimció de localitzar i solucionar les diferencies d'opinio i ha 

d'organitzar-se d'acord amb els principis generals d'interacció. 

Segons aquests autors, l'estudi de l'argumentació ha d'atendre tres objectius 

científics diferents. El primer consisteix a formular un conjunt de principis prescriptius 

que establisquen la manera com s'ha de realitzar una bona argumentado i que ha guiat 

tots els estudis seculars sobre retórica, dialéctica i lógica. El segon objectiu és de 

carácter descriptiu i es proposa obtenir un model empíricament corréete del discurs 

argumentatiu, análeg en forma i compatible en substancia amb models de fenómens 

com ara conversar sobre un tema, prendre toms en una conversa o negociar identitats 

socials. Finalment, el tercer objectiu és critic i implica el desenvolupament d'un marc 

conceptual per a l'avaluació i la millora de les practiques argumentatives concretes. 

Aqüestes practiques es consideren tant un fenomen que ha de ser explicat, com unes 

oportunitats per a la intervenció, és a dir, per a intentar produir un canvi social. 

Els treballs del lingüista Jean-Michel Adam (1992) apunten a 1'estructura lógica 

i textual de l'argumentació. La lingüística textual postula que la comunicado verbal 

s'organitza en unitats caracteritzades segons diversos criteris units per una relació 

d'inclusió: els generes discursius, els subgéneres (que poden contenir diversos subgéneres 

albora), els tipus de textos i les seqüéncies textuals. Els generes i els diversos subgéneres, 

tot i les dificultats que caracteritzen la historia de la teoria literaria, s'han definit i s'han 

classifícat en tipologies, si mes no a grans trets, des de l'antiguitat clássica. En canvi, els 

nous conceptes de tipus de text i de seqüéncies textuals son els que generen actualment 

discordia entre escoles i autors. El problema se centra en l'abséncia de criteris 

absolutament concloents i definitius per a establir una tipología textual, ja que nomiahnent 
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cap text pertany a un tipus exclusiu sino que sovint constitueix una mostra heterogénia de 

diversos models. 

A mes a mes, no tots els autors han fíxat la mateixa tipología sino que n'han 

proposat diverses segons criteris distints i que han donat Hoc a un nombre major o menor 

de tipus de textos. Jean Michel Adam, per tal de superar l'intent insalvable d'elaborar una 

tipología textual exhaustiva quant ais criteris de defínició i ais diferents models que 

inclouria, defensa el concepte de seqüéncia textual o unitat mínima que compon el text. 

Aquest, dones, configuraría un teixit de seqüéncies textuals. Des d'aquest punt de vista, el 

fet d'operar amb unitats textuals menors tindria l'avantatge de donar compte de la 

diversitat textual, que es considera un tret (rhibridisme, la complexitat, l'heterogeneítat) 

que cal afegir al discurs i no un inconvenient que en dificulta l'análisi. El text es classifíca 

a partir de la seqüéncia predominant i la descripció ha d'atendre la resta de seqüéncies 

existents i la manera com es relacionen entre si. 

Per tant, un text está format per seqüéncies, que albora inclouen macroproposicions 

iproposicions i que s'organitzen generalment en dues estructures seqüencials: 

1. Estructura homogénia: es dona en textos amb una única seqüéncia, amb n 

seqüéncies del mateix tipus o amb n seqüéncies de diferent tipus. 

2. Estructura heterogénia: apareix en textos caracteritzats per una seqüéncia dominant 

en qué se n'insereixen una o mes, o bé en textos en qué una seqüéncia preval sobre 

la resta. 

Adam aíUa cinc seqüéncies básiques: la descripció, la narració, l'explicació, 

l'argumentació i la conversa. Tanmateix, exclou les seqüéncies instructives per mancar 

d'entitat suficient i les considera, en canvi, com miSiforga o fimció que poden acomplir 

altres seqüéncies com ara la descripció (les receptes culináries, per exemple). 

Segons Adam, l'estructura lógica de l'argumentació és la següent: tesi anterior + 

dades (premisses) + Hoc d'ancoratge de les inferéncies {així dones, per tant) + conclusió 

(nova tesi). Aquest ordre no té un ordre lineal immutable, ja que les proposicions poden 

desenvolupar-se segons un ordre progressiu (dades-inferéncia-conclusió), és a dir, 

seguint una estructura temática sinteíitzant, o regressiu (conclusió-inferéncia-dades), si 

s'aplica una estructura temática analitzant. El Hoc d'ancoratge deis arguments, és a dir, 

les premisses que els serveixen de base, son de tipus deductiu o inductiu. 

El problema d'aquest model explicatiu rau en el fet que, discursivament, no 

sempre es manifesta de manera completa. Els elements constitutius de l'argumentació 

(premisses, arguments i contraarguments i conclusions) poden ser explicits o implícits. 
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l'ordre pot ser variable i, sobretot en situacions oráis, el desenvolupament pot 

interrompre's o reorientar-se per la intervenció deis interlocutors. D'altra banda, moltes 

vegades hi ha textos que teñen una orientado argumentativa (un conté, una faula, una 

descripció, un retrat, com en ocasions trobem per exemple en alguns articles de Monzó), 

pero que no están configurats segons les parts descrites. Així dones, la presencia i 

l'articulació d'aquestes parts no son concloents per a catalogar un text com a 

argumentatiu. En qualsevol cas, caldrá teñir molt en compte l'actitud del parlant i la 

finalitat comunicativa. Per contra, l'avantatge que valorem en aquest model és que es 

pot aplicar tant a argumentacions breus (un anunci) com extenses (un article d'opinió). 

A mes a mes, si fa no fa, está en consonancia amb 1'estructurado del discurs 

argumentatiu segons el concebien els retórics classics. 

Per la seua banda, Vincenzo Lo Cascio (1998) aplica un enfocament linguistic a 

l'estudi de l'argumentació, complementan deis anteriors estudis des de plantejaments 

filosófics, sociologies o estilisticoretórics. Concretament, analitza els nivells textual i 

sintáctic: les estructures i els models argumentatius, els connectors (indicadors deforga, 

en la seua terminología) i la fomia lingüística deis enunciats. Ateses les característiques 

del nostre estudi, és interessant des del punt de vista de les estructures textuals (nivell 

macro, diríem), pero no tant des de la perspectiva micro (análisi de la forma 

d'enunciats). 

Segons aquest autor, els requisits que .ha de reunir un text argumentatiu son que 

hi haja un tema de controversia per a ser discutit entre un protagonista i un antagonista 

(real o figurat). Aquest ha de ser conven^ut mitjanyant un raonament compost per 

diverses parts: una opinio i un o mes arguments elegits segons els interlocutors i, en 

conseqüéncia, marcats culturalment i pertanyents a árees de significat específic; unes 

fases intenuédies, en qué les opinions canvien o es consoliden segons els arguments 

adduits per un o un altre a favor de la tesi propia; fmalment, una (eventual) conclusió 

(Lo Cascio, 1998: 40-41). Aqüestes parts es corresponen amb les que, si fa no fa, ja els 

autors classics establien per a la part de 1'argumentado del discurs. 

Un raonament ha d'estar format per una dada o argument i una regla general que 

permeta, a partir de la dada o argument, proposar una tesi o conclusió. D'altra banda, hi 

ha dos components indissociables en el quadre argumentatiu: d'una banda, el marc, que 

concemeix a les situacions pragmátiques en qué es desenvolupa l'argumentació: tema, 

tipus d'interlocutors, introdúcelo, principi i fi, estadis intemiedis del procés 

argumentatiu i de la seducció, objectius, condicions, situacions sociolingüístiques i 
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culturáis, temps i espai, precedents de la discussió, tipus de text, etc.; d'altra banda, el 

nucli fonamental, l'estructura, la gramática interna i textual de l'argumentació. 

Concretament, pel que fa al marc, es concep l'argumentació com a acte de parla 

en qué un parlant produeix per a convéncer-se a si mateix o a un o mes interlocutors de 

la validesa d'una tesi seua o d'un altre. El tema és alió de qué es parla i s'estableix al 

principi de la discussió quan cal que es formule una opinio sobre un problema o qüestió 

comuna ais participants. El context o Uocs textuals pot ser una conversa, una discussió 

oral, un debat, una entrevista, un article científíc, un text publicitari, una demostrado 

matemática, etc. Cada un d'aquests contextos té un codi propi. Quant ais protagonistes, 

hi ha almenys un emissor (protagonista) i un possible interlocutor antagonista, real o 

imaginari. Les fases del procés argumentatiu son la inicial (posició en relació amb una 

opinio o tesi), la intemiédia (cada participant defíneix la seua posició i la justifica o 

demana precisions i justificacions a l'adversari) i la final (conclusió) (Lo Cascio, 1998: 

55). 

Resulta interessant la diferenciado que aquest autor establdx entre els diversos 

tipus d'argumentado: argumentado oral i escrita, argumentació coMoquial (sobretot 

oral) i formal, text argumentatiu amb la intenció de demostrar i text argumentatiu amb 

la intenció de persuadir (Lo Cascio, 1998: 55). Per la relleváncia que té aquest últim 

parell en el nostre estudi, val la pena aprofundir-hi una mica mes. 

Aquest estudios, servint-se de les categories de Toulmin i inspirant-se en els 

procediments i les fases argumentatives de van Eemeren i Grootendorst, elabora una 

guia per a la interpretado o formado d'un text argumentatiu, que consta de diverses 

parts. La primera és Vobertura, en la qual s'exposa el tema i que es correspondria, 

segons l'estructura clássica del discurs, amb la part de la intellectio. La segona fase 

s'anomena confrontado, en qué s'explica la controversia sorgida entre els interlocutors. 

Es paral-lela a la part de la narrado o exposició deis fets en la retórica clássica. La 

tercera fase és la de Vargumentació própiament dita, i s'hi desenvolupen els arguments 

defensats, l'opinió i els contraarguments. Es correspon també amb la part de 

l'argumentació segons els retórics grecoUatins. Els arguments están configurats pels 

fets, les proves i les dades que hi ha sobre un esdeveniment detemiinat. 

Les regles generals son les garanties a partir de les quals, si es teñen certes dades 

o arguments, es poden sostenir i, per tant, es justifiquen certes tesis o opinions. Les 

fonts constitueixen el fonament de les garanties o 1'origen de les argumentadons i están 

compostes per les dades ulteriors per a sostenir la tesi i que pemieten garantir les regles 
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generals o la veritat de les dades. Així mateix, els qualificadors son els elements que 

caracteritzen, tot i que relativitzant-les, les tesis addu'ídes o els arguments proposats (és 

el camp de la modalitat: probablement, potser, pel que sembla, etc.). L'ordre en qué 

poden presentar-se aqüestes categories és variable. Finalment, la darrera fase s'anomena 

clausura o conclusió i té relació anib l'epíleg o perorado classics. 

Com déiem, una de les innovacions que aporta Lo Cascio respecte a l'obra de 

Perelman i Olbrechts-Tyteca és l'estudi de les parts de qué consta el discurs 

argumentatiu, a banda de l'análisi lingüística deis elements que intervenen en la 

configurado de l'argumentació. Nosaltres, en canvi, optem per remetre'ns a les parts 

que els retórics classics ja havien identificat per a analitzar l'organitzadó textual deis 

articles d'opinio, preconitzada per altres estudiosos de la periodística com Gómez 

Calderón (2004) i Santamaría-Casals (2000). Malgrat aixó, com hem vist, si fa no fa, la 

identificado d'aquestes parts és coincident. 

Un altre aspecte que tracta Lo Cascio (1998: 183-185), no suficientment abordat 

per Perelman i Olbrechts-Tj^eca, és la iiiteracció entre els arguments, expressada en els 

diversos esquemes o models argumentatius, sens dubte profítosos per al nostre estudi. 

Básicament, aquests esquemes son quatre: 

a. Afimiar una cosa i justificar-la, si cal, amb arguments válids a partir de 

certes regles acceptades o acceptables, pero no obligatóriament 

mencionades de forma explícita. 

b. Afirmar una cosa i justificar-la a partir de 1'existencia d'una regla 

general aplicable a una dada o argument. 

c. Presentar una lid, proposar com a possible un problema i veure com, a 

partir d'aquesta lid i del problema, es poden postular algunes questions. 

d. Enunciar un problema (fomiular una opinio d'un altre subjecte 

argumentant i els arguments aportats per ell), refutar aquests arguments i 

en conseqüéncia l'opinió relativa, proposar una opinio propia sobre el 

problema i aportar arguments sobre la nova opinio^. 

Hi ha altres mancances en l'estudi de Perelman i Olbrechts-Tyteca segons Lo 

Cascio (1998: 252- 278). En primer Hoc, analitza sobretot el contingut mes que les 

Básicament, els esquemes argumentatius a i b son de carácter deductiu, mentre que el c i el t/ 
coiTesponen a un model inductiu. 
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estratégies lingüístiques, les fomies i els esquemes o models argumentatius. L'análisi 

deis arguments es fonamenta en les estratégies de les relacions socials (en un nivell 

semantic pur) i de les valoracions, pero no té en compte els problemes específicament 

linguistics. En segon Hoc, la classifícació deis arguments és, a vegades, poc convincent 

o no generalitzable. Un altre déficit que Lo Cascio observa en l'obra de Perelman és la 

poca atenció que dedica al procés de validado, que ha d'orientar l'auditori respecte a la 

posició que ha de prendre, exigint-li l'adhesió: 1'interlocutor, en la comunicado oral, ha 

d'establir constantment un procediment d'análisi i ha de treballar de manera velo9 per 

definir 1'estrategia que cal adoptar en les seues reaccions. 

Per a concloure aquest apartat dedicat a altres aproximacions al fenomen 

comunicatiu de l'argumentadó, ens referirem a les anomenades faMádes 

argumentatíves. Com tindrem ocasió de comprovar en el capítol de la inventio, Quim 

Monzó juga amb arguments fal-lafos en els articles amb la intenció de provocar 

comicitat o ironia. 

Les fal-lácies consisteixen a usar falsos arguments o sofismes (falsa causalitat, 

falsa autoritat), usar formes de raonament errónies (els paralogismes com a foraies de 

parla ambigües, que permeten mes d'una interpretado), formes d'atac i desqualificació 

personal (fal-lácies ad personam, ad baculum, ad ignorantiam, la ironia), usar una 

argumentado que actúa només sobre les emocions i els afectes (el pathos), com el 

recurs a la commiseració (fal-lácia ad misericordiam) i l'apeMadó a l'emoció de les 

masses (fal-lácia ad populum). Es tracta d'argumentacions molt convincents tot i que 

lógicament inadmissibles. La seua eficacia es basa en questions psicológiques i 

emocionáis mes que lógiques (Santamaría - Casals, 2000: 170). Les fal-lácies juguen 

amb els sentiments, les emocions, no amb la rao. Així i tot, cal no confondre una 

argumentado fal-la9 amb una argumentado fraudulenta: «[...] falaz no es sinónimo de 

mendaz, una falacia no es una mentira sino un argumento rebatible por su construcción 

aparentemente impecable pero lógicamente inadmisible.» (Santamaría - Casals, 2000: 

224). 

L'obra d'Anthony Weston (2002), básicament un manual per a la redacció de 

textos argumentatius, dedica un apartat a les fal-lácies, ja que el seu objectiu és ensenyar 

a argumentar correctament. Per altra banda, l'estudi de Santamaría i Casals (2000) se 

centra en les manipulacions argumentatíves mes que no pas en els tipus d'arguments 

que es poden fer servir en els textos periodístics, sens dubte pel carácter marcadament 
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personal que hi imprimeixen els autors, mes preocupats per persuadir els lectors a través 

de sortilegis psicológics i emocionáis que racionáis. 
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II. APUNTS PERIODÍSTICS A L'ARTICULISME DE QUIM 
MONZÓ 

1. LA TRAJECTORIA DE L'ESCRIPTOR 

Quim Monzó naix al bam de Sants de Barcelona el 24 de mar? de 1952. Ais 14 

anys ingressa en I'Escola Massana i comenta a treballar en l'Estudi Publicitari 

Industrial com a aprenent de dibuixant. Mes tard, ja professionalment, continua com a 

dissenyador gráfíc en un estudi'". En aquella época, combina aquesta feina amb les 

coMaboracions en la premsa, com la revista contracultural AJoblanco, en qué Ramon 

Bamils, un deis periodistas admirats per Fautor, era coordinador. També redacta 

cróniques a paísos en guerra que firma juntament amb Albert Abril i que publiquen en 

el setmanari Tele/eXprés. A mes, coMabora a la revista Canigó amb una secció titulada 

«Política-aflicció», en qué fa servir els recursos del détournement (fotos i textos 

manipulats modificant-ne el sentit). 

Després, s'inicia en la novel-la amb L 'udol del griso al caire de les clavegueres 

(1976), guardonada amb el premi Pmdenci Bertrana d'aquell mateix any. L'any següent 

edita un recuU de narracions. Self service (1977), escrit en coMaboració amb Biel 

Mesquida i que, amb 1'anterior, constitueixen una mostra del corrent textualista deis 

anys setanta, radicalment oposat al realisme, i que Monzó aparca posteriorment. Adscrit 

a la generado deis setanta, dones, i després deis primers anys d'aprenentatge, la 

producció literaria de l'autor es consolida durant la década següent i rep l'acceptació de 

lectors i crítica. A partir d'aleshores, l'escriptor s'orienta cap a la maduresa creativa, 

amb una popularitat creixent que identifica la seua obra com la mes iconoclasta de la 

narrativa catalana contemporánia (Broch, 1991: 49). 

El 1978, Monzó trau a la Hum el seu primer Uibre de contes escrit en solitari, Uf, 

va dir ell, genere en qué ha reeixit mes i amb el qual enceta una relació professional 

amb l'editorial Quadems Crema, que ha publicat el gruix de la seua obra. El 1981 tanca 

el seu estudi i rep sengles beques de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana i del 

En l'article titulat «Ridícul» (1991) Monzó dona mostra deis seus coneixements en el camp del disseny. 
Així, critica els pictogrames deis esports creats amb motiu deis Jocs Olímpics de Barcelona i que, al seu 
parer, intenten emular eiTÓniament l'estil deis logotips. De fet, hi ha nombrosos articles sobre art i 
disseny, molts dels quals censuren l'excessiu valor social que s'hi concedeix. 
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Minister! de Cultura, que li pemieten trasUadar-se a Nova York a estudiar literatura 

nord-americana contemporánia. A mes, fa de critic d'art en aquesta ciutat per al diari 

Avui. Quan en torna, abandona definitivament el disseny gráfic i es dedica de pie a 

escriure. 

Durant la década deis vuitanta compagina la novel-la, l'articulisme i la narrativa 

breu: d'una banda, les novel-Íes Benzina (1983) i La magnitud de la tragedia (1989), 

Premi de Novel-la El Temps d'aquell any; d'altra, els reculls de contes Olivetti, 

Moulinex, Chaffoteaux et Mauíy (1980) i L'illa de Maians (1985), tots dos guardonats 

amb el Premi de la Crítica Serra d'Or de 1981 i 1986 respectivament; fínalment, les 

antologies d'articles de premsa El dia del senyor (1984) i Zzzzzzzz (1987), en principi 

considerats subsidiaris de l'obra literaria en sentit estríete i progressivament acoUits 

com una faceta igualment meritoria de la prodúcelo completa de l'autor. Aquests Uibres 

son el resultat de la coMaboració en rotatius com Avui, El món, El diari de Barcelona, 

El Periódico i, en els darrers temps. La Vanguardia. 

Pero Monzó no sois es dedica a l'escriptura creativa, sino que també tradueix 

autors anglesos i nord-americans: Dorothy Parker'^, Donald Barthelme'", Thomas 

Hardy''', John Barh''*, Ray Bradbury'^ Harvey Fierstein"', Mary Shelley''', Ernest 

Hemingway'^, J. D. Salinger'^, Roal Dahl"", Truman Capote"', Robert Coover"", James 

' ' Dorothy Parker, «Vides corrents» («The Standard of Living») i «El vals» («The Waltz»), Quaderns 
Crema,ríúm. 5 (Barcelona, setembre 1981). En coMaboració amb Manuel Florensa. 
'" Donald Barthelme, «Alguns de nosaltres haviem estat amenagant el nostre amic Colby» («Some of Us 
Had Been Threatening Our Friend Colby») i «El nou membre» («The New Member»), Els Marges, num. 
26 (Barcelona, setembre 1982). 
'̂  Thomas Hardy, Jude, J'obscur (Jude the Obscure), Barcelona, Edicions 62, 1983. 
''̂  .lohn Barth, «La literatura de I'exhauriment» («The Literature of Exhaustion») i «La literatura del 
reompliment» («The Literature of Replenishment»), Els Marges, num. 27, 28 i 29 (Barcelona, gener, 
marf i setembre 1983). 
'̂  Ray Bradbury, Les crdniques marcianes {The Martian Chronicles), Barcelona, Editorial Bruguera, 
1983; Barcelona, Edicions Proa, 1987. 

"" Harvey Fierstein, Tres boleros {The Torch Song Trilogy). Estrenada a Barcelona, al Teatre Martinez 
Soria, el 1983. Dirigida per Ventura Pons. 

Mary W. Shelley, Frankenstein o el Prometen modern {Frankenstein, or the Modern Prometheus), 
Barcelona, La Magrana, 1983. 

IS Ernest Hemingway, El sol també s 'aixeca {The Sun Also Rises), Barcelona, Editorial Grijalbo, 1984. 

'̂  J. D. Salinger, Nou contes {Nine Stories), Barcelona, Editorial Empúries, 1986. 

'" Roald Dahl, L 'autostopista. Inclou «El nen que parlava amb els animals» («The Boy Who Talked with 
Animals»), «L'autostopista» («The Hitch-hike») i «El tresor de Mildetthall» («The Mildenhall 
Treasure»). Barcelona, Editorial Empúries, 1988. 
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Finn Gamer^^, Arthur Miller^'' i Howard Baker" . També ha traduít autors espanyols 

com ara José Antonio Millán"^ i Javier Tomeo^^. 

També comen9a a coMaborar en programes de radio i de televisió a partir de 

1984 i fíns a l'actualitat (Catalunya Radio i TV3). Probablement, la incursió en els 

media contribueix a donar-li una fama que pocs altres escriptors teñen entre el public 

majoritari. Fruit d'aquesta participació és, per exemple, la radionovel-la escrita amb 

Sergi Pámies titulada Sang bruta, emesa per Catalunya Radio durant 1990 i 1991. Altres 

programes en qué intervé son El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico 

(Catalunya Radio, 1984), El mínim esforg (Catalunya Radio, 1985-1987), La crítica 

literaria (Catalunya Radio, 1989), Persones humanes (TV3, 1993-1994) i, darrerament, 

Els matins de Catalunya Radio, amb un espai compartit amb Empar Moliner i titulat 

significativament Articles que no farem. Monzó defíneix la seua coMaboració en els 

mitjans audiovisuals com altres formes de literatura, igual que les novel-Íes i els contes i 

també l'articulisme. 

A partir deis noranta, l'escriptor barceloní sembla optar pel format breu dels 

relats i de l'article i no torna a editar cap novel-la mes fíns al moment. És probable que, 

en aquesta opció, hagen influit diversos factors com l'interés pels petits fets anecdótics, 

l'observació atenta de la vida quotidiana i fuga? i la voluntat de crear un estil depurat i 

Truman Capote, Música per camaleons {Music for Chameleons), Barcelona, Quaderns Crema, 1988. 
El convidat del Día d'Acció de Grades. Inclou «Un record de Nadal» («A Christmas Memory»), «El 
convidat del Día d'Acció de Grácies» («The Thanksgiving Visitor») i «Un Nadal» («One Christmas»). 
Barcelona, Editorial Empúries, 1989. 

' Robert Coover, «La primeria de la vida de l'artista» («The Early Life of the Artist»), a Benet Rossell, 
Barcelona, Ambit Servéis Editorials, 1990. 

James Finn Garner, Contes per a nens i nenes políticament corréeles (Politically Correct Bedtime 
Stories), Barcelona, Quaderns Crema, 1995. En coMaboració amb Maria Roura. 

*• Arthur Miller, Tots eren fills meus {All My Sons). Estrenada a Barcelona, al Teatre Romea, el 15 de 
desembre del 1999. Dirigida per Ferran Madico. 

Howard Barker, Escenes d'una execució {Scenes from an Execution), Barcelona, Edicions Proa, 2002. 
Estrenada a Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya, 1' 11 d'abril del 2002. Dirigida per Ramon Simó. 
També ha traduit aquesta pe9a teatral a I'espanyol: Escenas de una ejecución, estrenada a Sevilla, al 
Teatro Central, el 28 de mar? del 2003, dirigida per Ramon Simó. 

José Antonio Millán, C, el petit Ilibre que encara no tenia, nom (C, el pequeño libro que aún no tenía 
nombre), Barcelona, Círculo de Lectores, 1998. Amb il-lustracions de Perico Pastor. 

27 Javier Tomeo, Diáleg en re major {Diálogo en re mayor). Estrenada a Barcelona, al Teatre Romea, el 5 
de desembre del 1996. Dirigida per Ariel Garcia Valdés. 
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contrari a l'artifici expressiu. Aquesta década l'inaugura, dones, amb dos nous aplecs de 

textos periodístics, La maleta turca (1990) i Hotel Intercontinental (1991), ais quals 

segueix el recuU de contes El perqué de tot plegat (1993), que rep el Premi Ciutat de 

Barcelona de 1993 i el Premi de la Crítica Serra d'Or de 1994 i del qual el director 

Ventura Pons realitza una versió cinematográfica el 1994 amb el mateix títol. El 1994 

toma a recollir els articles apareguts en premsa en anys anteriors en el volum No 

plantaré cap arbre, seguit d'una nova coMecció d'históries breus titulada Guadalajara 

(1996), guardonada novament amb el Premi de la Crítica Serra d'Or de 1997. Tota la 

nan-ativa breu produída fms aleshores es publica en un únic volum titulat Vuitanta-sis 

contes (1999), Premi Nacional de Literatura i Premi Lletra d'Or de l'any 2000. 

Inicia després un període en qué només publica seleccions de textos de premsa: 

Del tot indefens davant deis hostils imperis alienígenes (1998) i Tot és mentida (2000). 

Del 2001 és un nou Uibre de relats. El millor deis mons. Les dues ultimes obres editades 

son periodístiques: un recuU d'articles (El tema del tema, de l'any 2003) i un conjunt de 

cróniques, que representa una novetat en els volums publicats per l'autor, Catorze 

ciutats comptant-hi Brooklyn (2004), i que havien aparegut origináriament en periódics 

durant la década deis noranta. Una obra especial és Tres nadáis (2003), que reuneix tres 

contes anteriorment publicats la temática deis quals gira a l'entom d'aquesta festivitat. 

A banda de la narrativa, les coMaboracions en premsa i les traduccions, ha sigut 

guionista de la peMícula Pa d'ángel, del director Francesc Bellmunt, i de Jamón, jamón 

de Bigas Luna. 

2. LA PRODUCCIO PERIODÍSTICA MONZONIANA 

2.1. El periodisme contemporani: el New Journalism 

L'etiqueta mes celebrada per a identificar el periodisme contemporani a partir de 

la década deis seixanta del segle XX és la de New Journalism o Nou Periodisme. Es 

tracta d'una denominació anglesa perqué s'origina en la premsa deis Estats Units arran 

l'allau d'esdeveniments que van revolucionar la societat de l'época. La data mes 
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consensuada per a situar els orígens d'aquest corrent és 1965, aproximadament (Wolfe, 

1994: 38). Com en la majoria de corrents, escoles i moviments artístics o socials, el Nou 

Periodisme no disposa d'una defínició exacta, precisa o concloent. Mes aviat, designa 

sovint els successius canvis que s'han produít en la prenisa de masses anglosaxona 

(Chillón, 1993: I2iy\ Aquesta nova manera d'escriure periodística no es pot 

considerar una escola, amb toí el carácter de cohesió d'un grup de niembres que aixó 

implica, sino que simplement es tracta d'una nova tendencia que arranca, sobretot, amb 

la incorporado de les técniques de la literatura de fícció a la redacció de textos de 

premsa, practicada per autors que palesen actituds, ideologies, estils i orientacions 

professionals distintes. Els únics trets que comparteixen son, d'una banda, l'oposició a 

les técniques, les rutines i les fonnes dominants en la premsa escrita nord-americana i, 

d'altra, l'apropiació de recursos de la fícció novel-lesea: 

Lo que me interesó no fue sólo el descubrimiento de que es posible escribir artículos muy fíeles a 
la realidad empleando técnicas habitualmente propias de la novela y el cuento. Era eso... y más. 
Era el descubrimiento de que en un artículo, en periodismo, se podía recurrir a cualquier artificio 
literario, desde los tradicionales dialoguismos del ensayo hasta el monólogo interior y emplear 
muchos géneros diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio relativamente breve... para 
provocar al lector de forma a la vez intelectual y emotiva (Wolfe, 1994: 26) 

Es tractava, en certa mesura, d'experimentar amb coses que fíns aleshores no 

s'havien fet en periodisme. Tampoc no es pot assignar a aquest corrent un carácter 

radicalment innovador i revolucionari, sino que la prodúcelo d'alguns escriptors pot 

considerar-se'n precursora: Daniel Defoe, Mariano José de Larra, Ernest Hemingway, 

John Reed i Georges Orwell. L'obra mes emblemática de la nova tendencia és A sang 

freda {In cold blood, 1965), de Truman Capote, que inaugura un nou genere anomenat 

novel-la-reportatge i que es va publicar per entregues en la revista The New Yorker . 

Aquest nou periodisme va anar fent-se un Hoc, principalment, en les pagines de 

les revistes i deis magasins especialitzats en temes socials i culturáis, en els espais 

dedicáis a la publicado át features i soft news (noticies mancades d'estricta actualitat). 

Aqüestes revistes o magazines constituíen, ateses les seues característiques, un mitjá 

idoni per al conreu d'un periodisme que confeccionava textos llargs, marcadament 

^̂  Totes les reflexions a l'entorn del periodisme modem, aixf com la polémica sorgida a l'entorn de les 
relacions entre periodisme i literatura, están detalladament exposades en les obres de Chillón (1993 i 
1999) i teñen una importancia cabdal a l'hora de situar les coordenades históriques de l'obra en premsa de 
Quim Monzó. L'estudi Literatura i periodisme (1993) és una versió anterior de Literatura y periodismo 
(1999), publicada en castellá i, a mes, ampliada. Ara bé, l'estructuració deis dos treballs i les aportacions 
básiques son idéntiques. 
^̂  Recordem que Monzó va traduir un parell d'obres de Capote. 
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personals, que aplicaven técniques de la ficció literaria, escrits a l'impuls de l'actualitat 

immediata, basats en un acurat procés d'investigació i dotats d'un propósit ferm de 

denuncia o de contestació. Tot i aixó, els periódics també els admetien en les seues 

edicions diaries (ara bé, no en les seccions centrals) i també en els suplements deis caps 

de setmana. Com a fenomen heterogeni i divers, els textos eren publicats per 

professionals que conjuminaven la publicació d'obres literáries amb la coMaboració en 

els diaris. A mes, superaven les foraies encotillades deis generes tradicionals com 

r entrevista, el reportatge o altres textos informatius. Moltes de les revistes en qué 

s'editaven aqüestes obres s'adscrivien al moviment underground nord-americá de la 

década deis seixanta (Bernal-Chillón, 1985: 39-41). 

La relació, dones, del Nou Periodisme amb el moviment underground o 

contracultural ve donada per l'acoUida deis principals organs de manifestado d'aquest 

corrent ideologic (diaris, fanzines, emissores de radio i magazines) de les noves 

propostes periodístiques. El moviment underground ya florir entre 1964 i 1972 amb la 

intenció de qüestionar les pautes ideológiques i expressives deis mitjans de comunicació 

ortodoxos. La revolta expressiva que propugnava es manifesta en el tractament de temes 

censurats en els mitjans majoritaris com el sexe, les drogues i altres aspectes considerats 

indecorosos per la moral pública. També practica un estil que incorporava el 

causticisme, la mordacitat, els vulgarismes i altres fenómens del discurs coMoquial que 

no tenien cabuda ni representado en les publicacions ortodoxes (Chillón, 1993: 123-

124). 

Un deis papers destacats en els moviments contestataris el van exercir els 

hippies, que van qüestionar els fonaments de la societat nord-americana (progrés, 

desenvolupisme, democracia fomial, racisme, armamentisme, etnocentrisme nord-

americá), és a dir, el tan aclamat American way of life, prenent el relien deis beatnicks 

de la década deis cinquanta i adoptant una mena de misticisme orientalista com a 

referent. A mes deis hippies, van irrompre en la vida social i cultural deis Estats Units 

altres grups ámpliament catalogables com a underground, temie que engloba un altre de 

mes restrictiu que és el de contracultura (Bernal-Chillón, 1985: 24-25 i ss.). En els anys 

seixanta sorgeixen amb empenta els moviments d'alliberament de la dona, de la 

revolució sexual, de la cultura de les drogues, deis opositors a la segregado racial, de 

les revoltes contra la guerra de Vietnam, acompanyats de frequents disturbis que fan 

trontoUar els fonaments d'una societat autocomplaent. 
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Segoiis Luis Racionero en la seua obra Filosofías del underground (1977), 

aquesta etiqueta representa tota una tradició mes amplia i longeva de pensanient 

heterodox, que recorre paral-lela al pensament ortodox de tota la historia d'Occident, i 

estarla caracteritzada per la reivindicado de l'universalisme, l'antiautoritarisme, els 

espais comunitaris, el Uibertarisme i la descentralització. La versió actualitzada de la 

década deis seixanta posa énifasi en la música rock, les drogues psiquedéliques, les 

comunes i la filosofía oriental i hemiética, com a reacció contra la infelicitat provocada 

pels excessos de la societat de benestar i de consum. Els ingredients d'aquest moviment 

contracultural son, d'una banda, artístics: pop art, literatura beat, informalisme, cinema 

underground, literatura de l'absurd, textualisme, body language; d'una altra, ideologies: 

la psicoanálisi, el marxisme, i l'existencialisme (Martí Olivella, 1983: 250)"̂ °. 

El moviment underground va crear tot un conjunt d'infraestructures 

comunicatives que van funcionar com a tribunes des de les quals divulgaven els seus 

programes altematius a l'ordre social establert. Aquest ideari es basava, en línies 

generals, en una ideología d'esquerra oposada a la tecnocracia i al sistema educatiu, 

social i governamental imperant. Si bé és innegable la influencia de tots els successos 

histories viscuts en aquella época, també resulta essencial el rebuig deis nous corrents 

periodístics al concepte d'objectivitat informativa, sacralitzada com a dogma pel discurs 

de la premsa hegemonic des de la década deis vint i a partir d'aleshores considerada 

com una mistifícació, no com un ideal (Chillón, 1993: 127). Un deis supósits essencials 

del Nou Periodisme, en aquest sentit, és el desemmascarament del qualifícatiu 

d'objectivitat amb qué els mitjans poderosos transmeten la informado i el suport a la 

idea que, en el fons, la premsa modela, crea i fíns i tot suplanta la realitat. 

Hi ha altres tipus de periodisme relacionats amb la premsa underground 

(Chillón, 1993: 124-125). Un d'aquests és Vanomenatperiodisme compromés, practicat 

per periodistes que s'oposen al pensament establert reflectit en els mitjans de 

comunicado majoritaris, bé prenent part activa en l'esdeveniment que narra com a 

testimoni actiu, bé manifestant-se a favor d'alguns deis personatges involucrats en la 

situado de qué dona compte. Per altre cantó, t\ periodisme interpretatiu s'erigdx com 

a fre i contrapunt de l'embranzida deis mitjans de comunicado audiovisuals i aposta, no 

L'obra que millor recrea aquesta época és la primera novel-la de Monzó, L 'udol del griso al caire de les 
clavegueres (1976), que fa un retrat de la generació que va viure la seua joventut en el tombant de la 
década deis setanta. La música rock, el pop, la utopia, la revolta estudiantil, els directors de cinema de la 
nouvelle vague o les drogues son els referents histories, Iligats a un estil que incorpora certs trets 
avantguardistes. 
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tant per reflexionar i analitzar els fets, sino per traure a la Hum la infomiació que oculta 

el poder. Els anys seixanta i setanta també contemplen el naixement del periodisme de 

precisió, que recorre ais métodes de les ciéncies socials (documentació, enquestes 

sociológiques, estadístiques) per analitzar acuradament la complexitat de certs fenómens 

que els mitjans de comunicació convencionals banalitzen, menystenen o tracten 

superficialment. El New Muckraking reprén l'actitud deis periodistes anomenats 

muckrakers de primeries del segle XX, que utilitzaven els métodes del periodisme 

d'investigació per a descobrir els abusos i les manipulacions del sistema economic 

capitalista. 

Comptat i debatut, el Nou Periodisme va trobar les seues vies de difiísió de 

manera variada en la premsa underground; en Uibres a cavall entre el reportatge, 

l'assaig i la novel-la i, finalment, en els periódics, revistes, suplements i magazins 

tradicionals. En general, es caracteritza per combinar una copiosa i acurada 

documentació amb la voluntat d'atorgar ais textos una qualitat estética semblant a la de 

la narrativa de ficció. 

Bemal i Chillón (1985: 28-39), basant-se en les reflexions de Tom Wolfe i de 

Norman Mailer, dos deis epígons mes brillants del Nou Periodisme, i enriquint-les amb 

l'aportació conceptual de la teoría lingüística i literaria, assenyalen quatre trets 

fonamentals que caracteritzen formalment els textos adscrits a aquest corrent. 

La primera característica és la construcció escena per escena, que consisteix a 

relatar les páranles i els moviments directament, mitjangant diálegs i descripcions, en 

escenes successives, en Hoc de ser resumits pel narrador. Es tracta de deñigir la mera 

narració histórica (en la terminología narratológica, sumari), de fer avan9ar el discurs al 

mateix temps que la historia (el que la narratologia anomena escena), de saltar d'una 

historia a una altra i no contar el que s'esdevé fora de 1'escena. Aquesta técnica está 

relacionada amb el mode dramatic de qué parlava Aristótil, que permet crear una íMusió 

referencial más directa que no pas el mode nan'atiu, segons el qual els esdeveniments 

son filtráis per una veu aliena a la historia. 

En consonancia amb aquest primer tret, hi ha la transcripció total del diáleg, ja 

que constitueix un procediment que mostra más exactitud respecte a la realitat. No sois 

ha de reproduir les páranles deis personatges sino que, en virtut de la máxima 

representativitat, ha d'incloure també tots els recursos verbals pronunciats com 

onomatopeies, interjeccions, pleonasmes, que configuren l'estil peculiar de cada 

individu i que poden informar indirectament sobre la seua psicología i sobre l'actitud 
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que adopten cap a alió que diuen. No sois resulta rellevant el contingut sino també la 

fomia de les declaracions. 

La tercera característica és la técnica del punt de vista en tercera persona, 

consistent a narrar els fets des de la perspectiva d'un deis personatges, pero contada en 

tercera persona. Utilitzant la temiinologia que Gerard Genette (1989) aplica a la 

novel-la, es tractaria d'un narrador extradiegétic-lieterodiégetic amb una focalització 

interna basada en la perspectiva d'un deis personatges. També s'empra un nan-ador 

intradiegétic-heterodiegétic amb focalització extema, l'anomenat narrador-testimoni, 

concebut com a observador privilegiat deis fets que es refereixen i que renuncia al 

control absolut del narrador, tradicionalment qualifícat á'omniscient. Aquesta 

perspectiva no ha de ser fixa, sino múltiple, ja que ha de pemietre que els fets siguen 

descrits des de diversos enfocaments, a vegades de manera brusca, que aproxima la veu 

del narrador a una figura camaleónica. Wolfe (1994: 30), a más, abandona la tradició 

que assigna a la veu del narrador un carácter aseptic, neutral, tranquil-la, cultivada o 

distingida, i per contra, la dota d'una for9a personal, d'energia, empenta i brillantor. 

Així, les descripcions s'elaboren a partir del punt de vista deis personatges deis articles. 

L'última de les característiques es refereix al retrat global deis personatges i a la 

descripció de la situació i l'ambient amb el propósit de suggerir i d'evocar al maxim: 

gestos, habits, modals, costums, indumentaria, gustos decoratius, comportament davant 

tota mena de gent, mirades, postures i altres senyes d'identitat individual i social. 

El mateix Wolfe (1994: 50) ressalta que els nous periodistes concebien aquests 

procediments com els responsables de conferir a la novel-la realista la immediatesa, la 

realitat concreta, la comunicado emotiva i la capacitat per a apassionar o absorbir que 

pretenien incorporar a l'elaboració deis seus textos periodístics. L'obra d'aquests autors 

ja no pot ser qualifícada com si fos una novel-la, perqué a mes de recorrer a les 

técniques de la fícció, es beneficia d'un avantatge que no es pot menysprear: els fets 

referits han succeit realment (Wolfe, 1994: 54). 

De tota manera, Bemal i Chillón puntualitzen que en els textos que nomialment 

son encasellats en el corrent del Nou Periodisme recon-en a l'ús de tota mena de 

narradors i de focalitzacions. Pel que fa a la narració d'escena per escena, també 

matisen que els nous periodistes combinen diverses técniques. De fet, no existeix un 

estil unitari comparíit per tots els autors que la crítica ha adscrit al Nou Periodisme; per 

aixó es parla amb cautela de moviment o corrent i no d'escola. En canvi, el que 

agemaana a tots és l'aprofitament d'una amplia gamma de recursos expressius 
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provinents deis generes literaris i periodístics tradicionals, des de la novel-la realista i 

naturalista fms al conté, passant pels textos teatrals. També transgredeixen les 

convencions gráfiques del periodisme canonic amb la incorporado de tota mena de 

signes com palesa l'obra de Tom Wolfe. Al capdavall, la novetat mes estesa i impulsada 

pel nou corrent periodístic rau en la superado de les nomies de redacció anteriors, 

orientades a assolir una modalització objectiva, tot nodrint-se del bigarrat espectre de 

procediments estilístics procedents deis mes variats generes: la literatura de ficció i de 

no ficció (formats autobiográfics, assaig, periodisme tradicional) i fins i tot del cinema i 

de la televisió, d'una acurada documentació i de l'entronització de la subjectivitat. 

Durant els anys vuitanta va irrompre en el panorama periodístic una nova 

fomada de professionals que han estat batejats amb la denominado de periodistes 

literaris (Chillón, 1993: 140). Aquesta nova generado hereta els fruits mes brillants 

deis seus predecessors i que hem esmentat suara: la recoUida detallada i completa 

d'inforaiació mitjan9ant diversos procediments d'observació participant i d'immersió 

en els fets i l'ús de recursos narratius de tota classe. 

Quina herencia recuU Quim Monzó del Nou Periodisme? En general. Chillón 

(1993: 166) afirma que resulta complicat discernir l'abast de la influencia del New 

Journalism nord-americá en els periodistes tant espanyols com Catalans de l'última 

generado. Ara bé, detecta certs factors que van contribuir a confomiar la seua obra 

innovadora en el panorama periodístic: d'una banda, aspectes politics i socials com el 

relaxament de la censura franquista, la repercussió de la revolta estudiantil francesa de 

maig de 1968 i del moviment contracultural deis Estats Units, la irrupció de nous 

rotatius vinculats a l'esquerra i no controláis pel govern dictatorial i la nomialització 

lingüística del cátala; d'altra banda, aspectes estrictament associats ais mitjans com 

raugment de la qualitat de la premsa grades a la incorporado de les funcions del 

periodisme interpretatiu i de la recerca de nous estils d'escriptura en la tradició propia i 

en la premsa estrangera. 

Aquest nou estil, en sintonía amb el nou periodisme anglosaxó, recolza en la 

subjectivitat i en l'aprofitament deis recursos retórics i literaris. A diferencia d'aquest, 

els generes mes cultiváis han sigut els d'opinió i s'ha deixat en un lloc marginal el 

comeu del reportatge, la crónica, l'entrevista i el retrat, formats que van ser mes 

brillantment renováis pels periodistes nord-americans. En aquest aspeóte, Casasús 

(1993) va mes enllá i considera que l'obra titulada Les presorts imagináries (1899), de 

Pere Coromines, pot ser qualificada de precedent avant la léttre del Nou Periodisme. 
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Així mateix, considera reportatges noveMats 556 Brigada Mixta, de Tísner, i Unitats de 

xoc, de Pere Calders. 

Quim Monzó destaca la influencia de Tom Wolfe especialment en dues obres: el 

relat de contes Selfservice {\911), escrit a quatre mans amb Biel Mesquida, i Uf, va dir 

ell (1978) (Bamils, 1984). En una entrevista, remarcava de Wolfe que «la frescor i el 

desemniascarament del ramat eren impagables» (Pigranyes, 1990). Es difícil comprovar 

les influencies concretes d'aquest moviment, sobretot si es té en compte que no 

constitueix una escola amb unes directrius ideológiques i foniials definides. De fet, les 

quatre característiques formáis que anota en la seua famosa antología Tom Wolfe 

(1994) i que arrepleguen Bemat i Chillón (1985) son própies de l'entrevista i del 

reportatge, pero no de l'article d'opinió. 

Al capdavall, l'entrevista és redactada com si fóra una narració que conté les 

declaracions del personatge entrevistat, és a dir, narra un fragment de la seua vida. El 

reportatge és també una narració de fets en qué el periodista té un protagonisme 

destacat. Per aixó, aqüestes característiques s'observen millor en els contes de Monzó. 

La construcció escena per escena s'aconsegueix amb l'ús del temps verbal de present, 

que permet fer que historia i narració avancen albora. D'altra banda, hi ha molts contes 

que configuren una única seqüéncia dialogal o, si mes no, el diáleg ocupa la major part 

del text. També es recorre al punt de vista en tercera persona i la focalització interna 

basada en la perspectiva deis personatges. En canvi, s'omet la descripció exhaustiva 

deis personatges, en virtut de la concisió expressiva a qué obliga un format breu com el 

conté i que exigeix un simple esbós deis trets morals i físics que sovint possibiliten la 

estereotipació. En general, aquests trets formáis no sois caracteritzen els contes que 

Monzó ha publicat en la premsa, sino tot el conjunt de recuUs que confomien la seua 

obra de ficció. 

Malgrat aixó, es poden detectar certes característiques que, en major o menor 

mesura, están relacionades amb el Nou Periodisme i, en general, el context social i 

cultural del darrer ter? del segle XX. Un deis Uegats que Monzó assumeix és la 

concepció dilatada de la literatura, que inclou tota mena de textos produíts amb una 

intenció estética i pública i que li permet donar cohesió a tota la prodúcelo propia: des 

de les seues coMaboracions en la premsa en forma d'articles i cróniques, fins a la 

participado en programes radiofónics i televisius, passant per 1'elaborado de guions 

cinematografíes i desembocant en els generes de la literatura canónica com la novel-la i 

el conté. De fet, l'univers creatiu de Monzó és prou coherent quant a técniques i temes. 
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L'autor passa d'un format a un altre Uiurement, tan sois constret per les particularitats 

de cada mitjá (editorial, diari, televisió, cinema, radio). 

Des del punt de vista estilístic, els articles de premsa de l'escriptor incorporen un 

registre de base coMoquial, que incorpora vocables d'argot, tota mena de 

fraseologismes i fins i tot de castellanismes, que confereixen mes expressivitat al text. 

Així mateix, recorre a la ficció, bé en exemples inventáis que teñen com a finalitat 

il-lustrar un raonament en fomia de diáleg entre personatges o de breu anécdota, bé en 

contes literaris tout court publicats en la mateixa secció periodística. Evidentment, hi ha 

un ús abundant de figures retoriques i trops com la metáfora, la metonimia, la 

personificació, l'onomatopeia, la hipérbole i molts altres. I, sobretot, pel que fa a 

renunciado, hi ha un domini quasi absolut de la comicitat com a manera d'encarar-se a 

la crónica de l'actualitat quotidiana en totes les seues vessants: la ironia, l'acudit, la 

parodia, la sátira. Quant a la temática, Monzó freqüenta des deis topics underground 

com el sexe i la diversió nocturna fins a les polémiques que centren el debat politic i 

social de Catalunya i, a mes a mes, relata vivéncies própies que son objecte de reflexió i 

que manifesten alguna realitat amb la qual el lector pot sentir-se identificat. 

L'escriptor s'oposa al conservadorisme moral i ideologic tant si apareix exphcit 

com si apareix disfressat d'un progressisme fals i enganyós. Per aixó, renega d'un cert 

sector reaccionari, benpensant i moralista de la literatura catalana, noucentista i burgés, 

que condemna tota desviado de les normes estétiques, lingüístiques o etiques discordes 

amb el seu ideari, convertit en canon i mantingut durant decades. Monzó lidera una 

nova fomada d'autors que, en la década deis setanta, van abandonar el camí heretat de 

les generacions anteriors i en van emprendre d'altres, mes conformes ais nous temps i 

que recoUien els canvis socials en la societat occidental originats a partir de la revolució 

sexual, Talliberament de la droga, el láícisme, les ideologies Uibertáries, el flirteig amb 

les drogues i el consum de nous productes culturáis de masses com la música pop i rock 

o el cinema. És el que es coneix com a actitud iconoclasta, associada ais moviments 

underground i contraculturals. 

La seua prodúcelo de ficció i la seua coMaboradó en la premsa mostren 

perfectament aquesta posició. Tota una declarado de principis resulta, per exemple, la 

inclusió d'un poema pornográfic inédit que Monzó atribudx a Caries Riba en un article 

publicat amb motiu de la celebrado deis vint-i-cinc anys de la mort del poeta, 

considerat com a paradigma de literal classicista i católic, manifestado exemplar de 

l'ortodóxia noucentista («Un Riba inédit», 1987). Aquest article está seguit d'un altre en 
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qué l'escriptor publicava un model de carta al director com a protesta per ais lectors 

que, escandalitzats, demanen l'anulació de la subscripció al diari Avui («Model de carta 

al director», 1987), rotatiu que aleshores publicava els textos de l'autor. 

D'altra banda, no s'está tampoc d'ironitzar sobre altres símbols venerats a 

Catalunya com la Mare de Déu de Montserrat en un article en qué s'apareix a una 

prostituta per convéncer-la que es negué a fer \m francés ais clients que li ho demanen, 

adduint la mateixa objecció de consciéncia que impedeix els famiacéutics expendre 

preservatius («¿És condonable no vendré condons?», 1990). L'escami ais seguidors 

culers victimes del seu fanatisme, la condemna a l'exhibició desmesurada i sistemática 

de senyeres en tota mena d'actes, els dubtes que desperta la manca d'acudits o parodies 

sobre la monarquia espanyola, i moltes altres critiques reten compte de la gosadia de 

Monzó per a qüestionar sense embuts ni concessions tot alió que li sembla absurd, 

incoherent, iMógic, injust o oposat al sentit comú, encara que es tráete d'emblemes, 

valors consagráis i axiomes ámpliament compartits i proñindament arrelats. 

Els referents culturáis diguem-ne generacionals també están presents en l'obra 

de l'autor: des de grups de música com The Kinks (n'hi ha un fragment de la canfó Art 

Lovers en «Misses sense missal», 1987), cantants com Frank Zappa (critica les 

ressenyes musicals d'un concert d'aquest artista en «Criticastres pagats no fan bon so», 

1987), pintors com Andy Warhol i escriptors com Cortázar, Wolf, Barthelme i molts 

altres autors contemporanis. 

L'actitud revulsiva, de rebeMia, d'inconformisme, de crítica acérrima, 

evoluciona de la reivindicado deis principis de la seua carrera al revisionisme o 

l'escepticisme distant dels darrers anys. En aquest sentit, Monzó defíneix l'obra Vida 

metropolitana de Fran Lebowitz com «aquesta tothora recomanable biblia de 

l'escepticisme» («No hi ha gust sense disgust», 1987). 

Guillamon (2001: 63) destaca que, a partir de la publicado del recull de contes 

Uf, va dir ell (1978), clarament influít per l'ambient de la contracultura, es detecta un 

canvi de mentalitat. A partir d'aquest moment, l'obra de Monzó deriva cap a la crítica 

de la vida quotidiana i els topics que hi predominen. Malgrat tot, conserva l'actitud 

irreverent i contestataria deis primers Uibres. Segons destaca Guillamon (2001: 57), un 

article de Dolors Oiler, titulat «El somni i l'embriaguesa: les dues representadons de 

Quim Monzó», publicat en el número 1 de la revista Quaderns Crema el 1979, implica 

un gir en Tapreciadó de l'obra de l'escríptor, que deixa de considerar-se com a exemple 

de contracultura literaria. De fet, aquesta revista agombola una serie de critics i 
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d'escriptors, entre els quals hi ha el mateix Monzó, que representen el grup que 

Guillamon anomena els moderns i que suposen una superado deis referents 

contraculturals i hippies de les decades anteriors. Bona part del seu ideari consisteix a 

reivindicar alió que aquests moviments havien deixat de banda, com ara alguns 

emblemes de l'alta cultura (per exemple. Topera), les avantguardes no relacionades amb 

les utopies polítiques (l'obra de Foix, Junoy i el Grup de Sabadell) o els valors de la 

individualitat i de la fomia en l'art, que es desvincula de la política. A partir deis anys 

vuitanta, els moderns reflecteixen en les seues obres els nous models d'individualisme i 

d'hedonisme, de la intimitat, de la renuncia ais grans ideals coMectius, la mobilitat de la 

societat, l'acceleració de la historia i la discontinuitat de la vida (Guillamon, 2001: 49-

50, 55). La ironia i l'humor substitueixen la denuncia social. 

De tota manera, Monzó es manifesta contrari a qualsevol etiqueta que encotille 

la seua obra i, sobretot, quan el fet de ser modern, contracultural o transgressor és un 

mer posat. Per aixó, en nombrosos articles es dedicará a ridiculitzar els que fan gala 

d'una modernitat que es limita ais aspectes mes superficials com vestir d'una 

determinada manera, freqüentar certs cercles o reproduir unes idees manllevades a 

altres. 

2.2. L'obra de Quim Monzó en el panorama periodístic cátala 

Si acceptem la diferencia entre literatura i periodisme, amb la qual Fautor no 

está d'acoxd, Quim Monzó és abans periodista que literat. I també lector preco? de diaris 

des de 1'adolescencia, concretament els diaris de tarda («Diaris de tarda», 2003a). De 

fet, reclama la mateixa considerado d'escriptors per ais periodistes, els guionistes i els 

autors literaris («¿Escriptors i guionistes?», 1998). 

Si bé al comen9ament de la carrera periodística de Quim Monzó, els primers 

recuUs d'articles publicats eren acollits com una faceta complementaria de la prodúcelo 

literaria, el pas del temps ha anat configurant l'aportació al periodisme de l'autor com 

un bloc de prodúcelo forfa rellevant, solid i copiós, que no té un carácter merament 

complementari a l'altre bloc de la seua obra. El material de qué es proveeix Monzó per 

a escriure és, en tots dos casos, el mateix: la vida quotidiana. EU mateix i altres critics 

han insistit moltes vegades en la falsa, equívoca i errónia separado de literatura i 
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periodisme com si es tracíara de discursos diferents o, de vegades, oposats. Fins i tot, 

1'autor barceloní ha reclamat la condició literaria per a les seues coMaboracions en 

altres mitjans contemporanis com la radio o la televisió (recordem els programes amb 

Miquel Calzada o Sergi Pániies). En ambdós casos, hi ha un autor, una veu propia i 

singular, que es dedica a descriure i narrar la realiíat, amb totes les implicacions 

sociológiques i técniques que comporta. 

Chillón (1993: 164-165) explica les condicions socials i históriques que han 

afectat 1'evo lució del periodisme cátala i que, en concret, deriven del conflicte linguistic 

i es materialitzen en la rivalitat per ocupar un mateix ámbit d'ús comunicatiu amb el 

periodisme en castellá. D'altra banda, molts periodistes Catalans han produít una 

important obra en castellá i molts altres, publiquen indistintament en un idioma i en 

l'altre. Casasús (1993: 11), fent-se ressó de l'opinió de Gaziel, considera que cal teñir 

en compte el periodisme d'«expressió castellana pero d'idees catalanes». De fet, només 

s'han de conéixer les peculiaritats históriques i polítiques per a admetre les difícultats 

que els escriptors Catalans han hagut de patir per a escriure la seua obra en la llengua 

propia, mes greu encara en el cas que el periodisme i no tant de la literatura, ja que es 

tracta d'un discurs adrefat a ámplies capes de població i sotmés a la publicado diaria. 

Ara bé, no es pot oblidar que tant el periodisme castellá i el periodisme cátala, amb les 

normals i evidents influencies mútues, disposen de tradicions própies, encara que hi 

haja nombroses concomitáncies afavorides pels condicionants sociohistórics aMudits 

abans. 

D'en9á del segle xix, forfa periodistes han conjuminat les coMaboracions en la 

premsa amb l'ofici literari: els escriptors costumistes Emili Vilanova i Frederic Soler; 

els naturalistes i realistes com ara Narcís OUer; poetes romantics com Jacint Verdaguer i 

modemistes com Joan Maragall; els noucentistes Eugeni d'Ors i Josep Camer; 

novel-listes posteriors com Josep Maria de Sagarra i Caries Soldevila; la contribució 

essencial de Josep Pía, Agustí Calvet Gaziel i Eugeni Xammar a la literatura no 

fíccional, testimonial, autobiográfica o periodística; l'assagista Joan Fuster; els 

novel-listes Pere Calders i Josep M. Espinas, Montserrat Roig, Joan Francesc Mira i 

Isabel-Clara Simó; periodistes com Ramon Bamils i Joan de Sagarra i una llarga 

nómina d'autors. Moltes de les seues obres, tot i que origináriament publicades en 

castellá per la major oferta editorial en aquesta llengua o per la prohibido de l'idioma 

durant la dictadura, després han estat editades en cátala, com és el cas deis articles del 

mateix Quim Monzó de La Vanguardia. Els noms deis escriptors han estat requerits per 

61 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en l'obraperiodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

periódics i revistes des d'antic com a reclam per ais lectors i per augmentar el prestigi 

del mitjá; d'altra banda, son pocs els autors que no hi hagen publicat mai. 

Des del punt de vista de la historia del periodisme i també de l'adscripció a un 

Current periodístic concret, resulta difícil classificar l'obra de Quim Monzó. Dins de la 

singularitat del seu estil i deis seus interessos particulars, els articles de l'escriptor 

presenten una heterogeneítat que, com ocorre amb altres periodistas, es resisteix a la 

classificació. Quant ais generes periodístics, Monzó ha conreat la crónica (i dins 

d'aquesta variant, la crónica de guerra) i l'article d'opinió o columna. A mes, també es 

poden rastrejar variades tendencies en la seua obra com ara el costumisme urbá, el 

periodisme niundá o d'amenitat, les semblances, l'article politic; fíns i tot ha flirtejat 

amb la crónica esportiva. 

Monzó ha deñigit el periodisme cuite, d'idees, que recorre a la historia, de 

carácter cultural o amb tints filosófics o ideologies, practicat per Caries i Ferran 

Soldevila, Gaziel, Rovha i Virgili, BofiU i Mates, Foix o d'Olwer, per posar-ne uns 

quants exemples. Les pretensions de l'escriptor es limiten a un comentari sobre 

l'actualitat, siga de la naturalesa que siga, no aspira a embrancar-se en disquisicions 

d'abast superior com la historia, la filosofía, la política o la religió. Si s'endinsa en 

alguna d'aquestes matéries, no fa gala d'un afany erudit, sino que adopta un punt de 

vista planer i es limita a reflexionar sobre noticies específíques sense articular cap visió 

del món fonamentada teóricament. 

Amb tot, és ciar que s'inscriu en la línia d'humorisme que, en la historia del 

periodisme modem, s'enceta grácies a la prodúcelo de Robert Robert (1830-1873), 

costumista satiric, relacionada amb la d'altres escriptors com Santiago Rusiñol i 

Francesc Pujols. Aquesta herencia la recullen, ja en pie segle xx, una serie d'autors que 

practiquen un humorisme abocat a l'actualitat, tot i que no siga un criteri óptim per a 

caracteritzar tota la seua obra, com ara Josep Camer, Josep Pía, Ramon Raventós, Ángel 

Ferran i Francesc Trabal. 

Segons Casasús (1993), l'articulisme humorístic gaudeix d'una Uarga tradició a 

Catalunya i s'hi observen tres línies d'evolució, tal com estipula el mateix Josep Pía. En 

primer Hoc, hi ha un humorisme filosófic, que revela el carácter ridícul de les coses 

obvies, posant de manifest situacions cómiques de la vida quotidiana, mitjanfant 

aforismes irrefutables i evidents. En segon Hoc, existeix un humorisme costumista, 

renovat constantment des del segle xix fíns a l'actualitat, grácies a l'adopció 

progressiva de registres mes afínats i enginyosos., En els nostres dies, el Uegat de 
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rhuniorisme costumista es detecta en l'humor critic, refor9at en l'agudesa, que cal 

interpretar com una variant moderna del costumisme decimonónic. Casasús (1993: 179) 

sitúa l'obra de Monzó en aquesta línia, juntament amb Ignasi Riera i Joaquim Soler^'. 

En tercer Hoc i fínalment, hi ha la ironia flegmática, que basant-se en les apreciacions de 

Josep Ferrater Mora, Casasús (1993: 181) concep com un «tret característic de les 

formes de vida catalana» i un ingredient del millor articulisme actual. 

Guillamon (2001: 144-145) també coincideix a incloure Monzó entre els 

conreadors d'un periodisme humorístic que, a partir deis anys vuitanta, renoven l'article 

d'opinió. L'humor prove de la destrucció de tota mena de topics culturáis i socials, amb 

la qual cosa els articles de Monzó (juntament amb els de Xavier Montanyá, Llátzer 

Moix, Joan de Sagarra o Marcos Ordóñez) entronquen amb el costumisme entes com a 

sátira de costums. La renovado també és formal: l'ús d'un Uenguatge directe, que 

comparteix recursos amb la narrativa breu, sintétic, ágil i que incorpora diálegs. Hi 

afegirím, a mes, que l'aplicació de técniques narratives de fícció aproxima aquests 

aiticulistes al Nou Periodisme. 

També trobem algunes característiques del periodisme d'amenitat, mundá, de 

divagado o de societat en els articles de Monzó. Aquest corrent engloba les cróniques i 

les notes de societat, les critiques d'espectacles, els comentaris sobre gastronomía, 

tabac, cóctels, autos, esports, música, vida nocturna, turisme i novetats. Hi ha, de fet, 

molts textos sobre aquest ventall temátic. El periodisme d'amenitat reflecteix un vessant 

huma, Ueuger, sensible i superficial, intranscendent i compta amb brillants plomes en el 

periodisme cátala que, al seu torn, s'emniirallen en els models franceses i anglesos: 

Josep M. de Sagarra, Sebastiá Gasch, Caries Soldevila i Lloreny Villalonga. L'heréncia 

de Sagarra (en aquest cas, pare, pero també el fill, Joan Sagarra, pel qual Monzó ha 

confessat la seua admirado) es repeteix en aquest aspecte, juntament amb l'humorisme, 

el cinisme, la prosa fiuída, la provocado i les idees revulsives. 

Així mateix, podríem adscriure els textos de premsa de Monzó a la línia de 

l'articulisme d'orientadó, entesa per Casasús com una modalitat de la redacció 

periodística d'opinió, concretament l'articulisme politic i doctrinal. En els textos 

d'aquest corrent, el periodista s'erigeix com a guia, confessor i conseller de la societat, 

empés per un sentit civic i patriotic. Joan Maragall i Gaziel son dos deis exponents mes 

' Guillamon (2001: 74) també qualifíca d'article de costums i de crónica metropolitana els textos 
recollits en E! día del senyor (1984) i Zzzzzzzz (1987) i que s'inscriuen en la línia deis articles que es 
publicaven en mitjans nord-americans com Andy Warhol Interview o The New Yorker. 
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paradigniátics del periodisme d'orientació. De fet, Tarticle politic és, segons Casasús 

(1993: 144), una eina emprada per al redre9ament civic i cultural del pais ja des de 

mitjan segle XIX, una «constant tiplea de tot el pensament professional cátala». En 

efecte, Monzó escriu for9a articles de temática política i, mes concretament, sobre la 

qüestió nacional i també lingüística. A mes, va ser considerat durant molts anys, 

especialment en la primera etapa de la seua trajectória en la década deis vuitanta, com a 

oracle de la modemitat, un gm^ú de la mentalitat iconoclasta sorgida del totus revolutus 

format per la revolta estudiantil, ralliberament sexual, l'esclat hippie, l'eclosió de la 

cultura popular i la creació de moviments contestataris, tot plegat alió que es coneix 

com a underground. 

De tota manera, és arriscat i inexacte concebre el Monzó periodista com a líder 

d'opinio, perqué la seua veu no intenta mal destacar sobre la de ningú i es distancia de 

tot a través de la ironía i rescepticisme. Monzó es pren el compromís social de 

rinteMectual mes aviat de manera distant, perqué no s'ho creu: simplement qüestiona el 

que, des de la seua visió del món, li sembla reprovable i igual adopta la perspectiva d'un 

consumidor que es queixa d'una mala reparado de l'ordinador, que la d'un seguidor del 

Barfa sense caure en radicalismes absurds; ara apareix com a pare que lamenta l'estat 

del sistema educatiu, ara com a lector de comics, novel-Íes, revistes per a adults o 

intemauta. Monzó no és víctima del proselitisme; l'hunior i la ironía Ten preserven, 

malgrat no haver pogut evitar, en alguna ocasió, acusacions de ser el portaveu 

intel-lectual d'algun partit politic concret. 

Mes que encabir l'obra de Monzó en una línia, tendencia o corrent específics, 

resulta mes profitós rastrejar la influencia que ha rebut d'altres autors. En l'article 

titulat «Bamils i els seus sequa^os» (1984), Monzó es declara admirador de Ramon 

Bamils: afirma que 11 hauria agradat ser alumne seu. En aquest text, l'escriptor parla de 

r extensa nómina de deixebles que Bamils va iniciar en el periodisme grácies a les 

classes que impartía a la Universitat Autónoma de Barcelona. Concretament, Uoa les 

coMaboracions en la premsa de Xavier Montanyá: «Els articles de Montanyá son 

d'aquells de treure's el barret: per cada gota de mala llet, te'n regala una d'ironia i una 

d'escepticisme». Mala llet, ironía, escepticisme: tres claus per a comprendre l'univers 

literari i períodístic del nostre autor també. Potser inconscientment, o sabent-ho, també 

cal considerar Monzó un deíxeble de Barnils, a qui havia conegut en el consell de 

redacció de la revista Ajoblanco. Amb Ramon Bamils i Jordi Vendrell, va participar en 
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un programa radiofónic de for^a exit emés per Catalunya Radio el 1984 i titulat El ¡loro, 

el moro, el mico i un senyor de Puerto Rico. 

Un altre periodista, Joan de Sagarra, mereix els elogis de Monzó, segons el qual 

disposava d'una «columna espléndida» en Tele/eXprés, titulada «El día de siempre», i 

de qui Ramon Baniils va prendre el relleu mes tard. De fet, confessa que Sagarra és la 

influencia mes notable en el seu primer recuU d'articles. El dia del senyor (1984), títol 

que pica l'uUet a aquella secció que el periodista publicava en Tele/eXprés i que, en 

paraules de Monzó, eren, en la seua adolescencia, unes «fínestretes d'aire frese» en les 

escorrialles del franquisme (Bamils, 1984). 

També remarca la influencia deis articles de Francesc Trabal, que va col-laborar 

en el Diari de Sabadell, fundat per ell mateix, en els anys trenta, recoUits de manera 

postuma en el Uibre De cara a la paret. Els seus elogis abracen també l'obra d'Eugeni 

Xammar i, travessant fronteres, arriba a escriptors Italians com Fruttero i Lucentini, que 

defíneix com «una mostra de com l'articulisme pot ser un genere corrosiu» (Pigranyes, 

1990). 

L'homogeneitat que es detecta entre l'obra periodística i l'obra literaria quant a 

estils i interessos ens insta a parlar també de les influencies literáries de 1'autor, que 

exposa igualment en diversos articles. En una entrevista de Barnils a Fautor, destaca el 

mestratge deis escriptors sud-americans englobats per la crítica en el famós boom 

Uatinoamericá deis anys seixanta. Concretament, Cabrera-Infante i Cortázar en el volum 

Uf, va dir ell (1978); Bioy Casares i Borges en Olivetti, Moulinex, Chafotteaux et 

Maury (1980). De tots, reverencia Julio Cortázar en un article escrit amb motiu de la 

seua mort el 1984 ais ^9 anys («El cronopi pare», 1984). Destaca les ensenyances que 

va rebre d'aquest escriptor sobre el relat breu i, sobretot, el fet que, amb altres autors 

com Jorge-Luis Borges i Adolfo Bioy-Casares (en relació a la literatura sud-americana) 

contribuíren a la formació literaria de Monzó, en uns anys en qué la literatura catalana 

estava oprimida per la dictadura franquista: 

Orfes de tradició propia per haver estat educats sistemáticament en la ignorancia, el bra9 enlaire i 
I'espanyolisme —al gran Pere Calders no el descobriríem fíns mes tard, amb l'edició de Tots els 
cantes deis Llibres de Sinera—, Cortázar ens va fer de padrastre («El cronopi pare», 1984). 

Precisament, Pere Calders és, segons Monzó, l'únic literat cátala respectat per 

tothom, independentment de les «capelletes» de qué fomie part cadascú. Al seu parer, hi 

ha diverses raons que expliquen el triomf de Calders, encara que haja sigut tarda: d'una 
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banda, el conreu de la narrativa en un panorama literari dominat per la poesía; d'altra 

banda, Tabséncia d'un propósit salvador en la seua narrativa, mancada de pretensions 

transcendentalistes, intel-ligible, adre^ada a un public ampli: 

La Ilifó de Calders és que la narrativa ha de teñir cap i peus, i no ha de ser —només— un seguit 
de palles mentals perqué l'escriptor faci terapia de franc. La Ilifó és que la imaginació neix 
precisament de l'avorriment i de les foteses de cada dia. La IIÍ9Ó és que l'escriptor no ha 
d'explicar mai carallotades que no interessen a ningú mes que a ell, i que el pitjor que pot fer és 
parlar des d'un to de suficiencia que, si bé entabana quatre caps de carabassa, crea en la major 
part de lectors potenciáis la sensació d'estar fora de joc. («El mes respectat», 1987). 

En general, Monzó recupera la tradició literaria del Grup de Sabadell, que 

integren tant Pere Calders com Joan Oliver, Francesa Trabal o Amiand Obiols. Segons 

Isidor Cónsul (1995: 174), l'escriptor hereta una práctica consistent a partir de 

situacions quotidianes, analitzar-les detalladament i tractar-les amb la mateixa 

transcendencia que una situació trágica. Gran coneixedor de la narrativa nord-americana 

contemporánia, elogia Robert Coover i altres nonis com Kurt Vonnegut Jr., Donald 

Barthelme, Jolin Barth o Truman Capote, albora que lamenta que no hi haja traduccions 

al cátala i ben poques a I'espanyol de les seues obres («La palla i el gra», 1987). En 

aquest sentit, critica la conflisió establerta entre narrativa nord-americana i modemitat 

literaria, matisant que no fomien una equació absoluta: hi ha autors nord-americans que 

poden ser considerats modems per incorporar a les novel-Íes temes com el sexe i les 

drogues i, en canvi, mancar de qualitat estética. 

També dedica un altre article a encomiar la tradúcelo d'un Uibre de Massimo 

Bontempelli, que la crítica va destacar com una de les influencies mes notables en 

l'anomenat Grup de Sabadell (Francesc Trabal, Pere Calders, Amand Obiols). A pesar 

d'aíxó, en cátala no hí havia cap Uibre traduít fins aleshores, ni tampoc en espanyol. 

L'escriptor comenta que només cal que Anagrama s'interesse pel narrador italíá per 

convertir-lo en un autor d'éxit i, de retop, que a través de la tradúcelo castellana, el 

Catalans el descobrisquen i esdevínga un best seller. 

Un altre autor que influeíx Monzó, concretament en la novel-la Benzina (1983), 

és Peter Handke, tant en la vessant de novel-lista com en la de guionista cinematográfic. 

De fet, l'obra de Monzó és permeable a tota mena d'influxos; el pósit sobre el qual 

descansa está configurat per productes artístics diferents com la música pop o rock (tal 

com posa en relien respecte a Self service —1977—), el cinema, el cómic, el 
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periodisme, la literatura en sentit estríete, en consonancia amb la concepció vasta que 

l'escriptor té del fenomen literari, gens canónica, clássica o preceptiva. 

3. EL GENERE DE L'ARTICLE D'OPINIO 

3.1. Literatura i periodisme 

Es interessant fer un repás a les idees de Quim Monzó sobre el genere que 

analitzem i que al-ludeixen a una de les polémiques mes agudes en el camp de la 

investigado literaria: la redefínició de la literatura, la concepció i els limits de la qual s'han 

questional en els darrers cent anys, entre altres motius, grácies al periodisme i, mes 

concretament, a l'article d'opinió o columna personal. 

Monzó mostra en repetides ocasions una actitud envers l'estatut que té la seua 

prodúcelo, tant si es publica en fomia de Uibre o com si apareix en les planes d'un 

periodic. Per a ell, la noció decimonónica de la literatura está desfasada, tant pel que fa al 

paper social (i estereotipat) de l'escriptor, com a les pautes de prodúcelo literaria (generes). 

En l'article titulat simptomáticament «Les mómies» (2000), desautoritza les declaracions 

impregnades á'elitisme deis critics que han condemnat la concessió del premi Nobel a 

Dario Fo, ja que el consideren un mer pallasso i no un dramaturg. En unes reflexions 

tenyides de sátira i mordacitat, censura els paladins de les esséncies literáries i defensa 

una visió actualitzada de les practiques literáries, que evidentment inclouen el que es 

coneix com a periodisme: 

Del gran tot que és la literatura, avui en dia els Ilibres en son només una part. Digníssima, pero 
noniés una part. La literatura és ais Ilibres, evidentment, pero també —mal que els pesi— al 
teatre, a les canfons, al cine, a la radio, a la televisió i ais diaris. Aquí mateix, malgrat tant Any 
Pía i tanta polla amb vinagre, encara hi ha qui es pregunta si el periodisme és literatura o no. Que 
la literatura i la gent es trobin, i que la gent en gaudeixi, els molesta («Les mómies», 2000)^^ 

A mes a mes, la pugna entre els defensors de les esséncies literáries i periodístiques 

no ve d'ara. Caries Soldevila («Periodisme», 2004: 61-62) ja concebía en la década deis 

^' Les idees de Monzó sobre les practiques literáries i, en general, creatives, s'exposen mes detalladament 
en el capítol de la Intellectio, en I'apartat «Món editorial i literatura». 
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vint del segle passat, alineant-se amb altres autors d'idees semblants, que «el periodisme és 

avui la milior escola literaria», en un intent de dignificar aquesta tasca. En aquest mateix 

article, Soldevila destaca diversos escriptors célebres com Chesterton, Anatole France, 

Maragall, Camer i Unamuno, que combinen l'ofici literari amb el periodístic. Així 

mateix, va mes enllá quan qualifica Voltaire i Paul Louis Courier de ser els inventors 

del periodisme contemporani. 

De tota manera, no tots els estudiosos ni els critics mantenen els criteris classicistes 

i excloents que Monzó ataca, sino que s'esforcen, com a mínim, a posar en relleu les 

nombroses semblances i punts en comú que comparteixen literatura i periodisme. 

Probablement, Lluís A. Chillón és l'estudiós que mes ha incidit en aquesta línia d'análisi, 

defensant una nova concepció de les practiques literáries i l'actualització de la institució 

social que és la literatura. Aquest autor destaca les influencies mútues entre literatura i 

periodisme i exposa la tesi principal de les senes tnvestigacions: 

La industria periodística, en concret, ha transformat les regles de producció, consum i valorado 
social de la literatura: d'una banda, contribuint a la formació de generes nous -com la novel-la 
realista del vuit-cents o el costumisme periodístico-literari de DTckens, Larra i Vilanova-; d'una 
altra, impulsant el desenvolupament i la difusió de generes literaris com la prosa de viatges i el 
memorialisme; per últim, aportant modalitats d'escriptura periodística genuínes -repoilatge, crónica, 
assaig i article periodístic, guió-, que en certs casos han assolit una qualitat literaria notoria i que 
fins han influi't en la fesomia deis generes literaris tradicionals. (Chillón, 1993: 19) (subratllat nostre) 

Aquesta simbiosi entre literatura i periodisme es deu, segons Chillón, a 

l'entronització del realisme, del documentalisme, del testimonialisme o de la postficció 

en la cultura contemporánia i que ha modificat, dones, el concepte tradicional de 

literatura, tradicionalment Iligada a la ficció i a la imaginació. Especialment, els 

moviments literaris del realisme i del naturalisme, com també la narrativa nord-

americana del segle XX, representen aquest fenomen. Les materialitzacions d'aquesta 

unió son la novel-la-reportatge i el reportatge novel-lat (Chillón, 1993: 99 i 107). En 

conjunt, es podria concloure que es tracta de la barreja de documentado exhaustiva 

sobre un tema, derivada de la tasca investigadora, i d'observació personal. Es mes: 

diríem que el vincle entre literatura i periodisme ve donat per l'autor mateix, que sol ser 

un escriptor professional que combina les dues tasques. Així, un editor pot recoUir els 

treballs periodístics en un volum si decideix que teñen qualitat literaria, és a dir, 

qualitat estética, i si l'autor és famós i té lectors. 

Els intents per oferir una definido exacta i exclusiva de periodisme i de literatura (i 

també de 1'article d'opinio o columna) han estat nombrosos i diversos, pero tots 
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coincideixen a defugir caracteritzacions nomiatives i concloents. Martín Vivaldi, en un 

manual classic de periodisme, Géneros periodísticos (1973), malda per establir les 

diferencies entre literatura i periodisme en un capítol d'aquesta obra. Malgrat aixó, 

reconeix que, en el fons, aquesta tasca resulta impossible ja que, partint de la base que tots 

dos teñen la paraula com a objecte, comparteixen mes semblances que divergencies. Així, 

no dubta a definir el periodisme com un «modo literario» (Martín Vivaldi, 1993: 139). Les 

apreciacions d'aquest estudios son afins a les tesis de Chillón i, així, comenta sobre el 

reportatge: «Su influencia en el mundo de las letras ha sido decisiva. Tanto que muchas de 

las novelas modernas, en cuanto al modo o factura, podrían ser catalogadas como 

reportajes» (Martín Vivaldi, 1993: 383). 

Amb tot i aixó, no s'está de repassar les característiques entre un genere discursiu i 

un altre per comprovar-ne les discrepancies possibles, que es resumeixen en la següent 

graella (Martín Vivaldi, 1993: 248-251). 

Gráfrc 12. Diferencies entre literatura i periodisme segons iViartín Vivaldi 
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vida 
Delectar 

Subjectivitat, revelació d'esséncies 
Escriptor = cultiva la subjectivitat i 

l'estil 
Predomini de relaboració de la 

infonnació 
(el com) 

Funció social: luxe, oci 
Generes ficcionals i no fíccionals 

A mes a mes, compara periodisme i literatura basant-se en el tipus de comunicació 

que proposa Fattorello i que es resumebc en aquesta graella (Martín Vivaldi, 1993: 252-

253). 
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Gráfic 13. La comunicado periodística i la comunicació literaria 

Subjecte 
actiii 

Subjecte 
receptor 

Mitjá 
Objecte 

Periodisme 

Professionalitat. Escriu per 
obligació. El text no és un 

reflex de si mateix. 
Busca inforaiació 

Periodic 
Informació 

Literatura 
Llibertat. No escriu per 

obligació. El text és un reflex 
de si mateix. 
Llig per plaer 

Llibre 
Expressió (creació de 

bellesa) 

Així i tot, l'autor especifica l'anuMació d'aquestes diferencies en alguns casos. Per 

exemple, l'article de carácter intiniista está molt próxim a la literatura, ja que tant el 

subjecte actiu com l'objecte tindrien les mateixes qualitats que, posem per cas, els d'una 

novel-la. A mes, la dicotomía objectivitat (simple comunicació de fets) versus subjectivitat 

(estilisme, concepció d'una creació particular), que fonamenta aquest estudi comparatiu, 

no té vigencia en l'actualitat. Per tant, básicament, periodisme i literatura es distingeixen 

per la finalitat, infomiativa o estética, i pel mitjá: «Y así diríamos que el periodista es un 

escritor que escribe para el periódico, con toda la carga sociológica que este medio de 

comunicación encierra» (Martín Vivaldi, 1993: 254). 

Per tant, d'acord amb Martín Vivaldi (1993), en general, periodisme i literatura es 

diferencien per la finalitat predominant, informativa o estética, i per l'ámbit d'ús. En 

efecte, tenint en compte la dificultat per a qualificar alguns textos segons els trets fomials 

(robjectivitat, l'atenció a l'actualitat, la circumstancialitat) i fins i tot la finalitat, l'ámbit 

d'ús és el factor determinant que permet avaluar un text com a literari o com a periodístic. 

Conclourem, dones, que la diferencia entre un discurs i un altre és de naturalesa 

eminentment pragmática, de difusió i recepció social, de naturalesa sociocomunicativa, 

mes que no pas textual. 

Quant a l'ámbit d'ús periodístic, cal distingir dos tipus d'emissor: d'una banda, 

hi ha l'emissor individual (periodista professional, firmes conegudes pel carree o 

professió o coMaboradors esporádics) i, d'altra banda, la font (el diari o la revista) i 

l'anomenat emissor grup, és a dir, tot l'equip que s'encarrega de l'elaboració i l'edició 

(empresa editora, agencia de noticies, director, subdirector, redactor en cap, etc.) 

(Teruel, 1997). En el cas del textos periodístics, l'emissor está sotmés a necessitats 

practiques imniediates que no intervenen en la creació literaria (Hernando, 2003: 263). 
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D'altra banda, els diaris i les revistes están subjectes a una periodicitat fixa i son obres 

corals producte de la coMaboració de diversos autors: 

Contráriament a la literatura, que és un fet de creació individual, els generes periodístics suposen un 
treball coMectiu. El periodisme és una activitat de coMaboració que exigeix la intervenció de 
diverses persones durant el procés de generado i redacció deis textos i aquesta característica 
determina una necessitat d'unifícar l'estil, per sobre de les diferencies individuals i amb 
independencia del moment cronológic en qué es redacten (Gomis, 1997: 190). 

L'emissor deis articles d'opinió sol ser un escriptor que combina la publicació 

de Uibres en coMeccions literáries amb la publicació de textos en els diaris. Tenint en 

compte aquest transvasament constant de periodistes i escriptors de les planes del Uibre a 

les del diari, son inevitables les influencies en l'elaboració deis textos. 

Quant a la figura del receptor, el lector d'articles d'opinió accedeix al text 

mitjanfant el periodic i el suplement o magasí que habitualment adquireix. El receptor 

deis missatges periodístics, tot i ser ampli, configura un nucli fidel i poc variable, que 

sintonitza amb les directrius ideológiques del mitjá, a diferencia del receptor deis textos 

literaris, que sol ser mes universal. A mes a mes, está guiat per unes necessitats 

utilitáries de recerca d'informació actual i d'análisis i interpretacions deis fenómens 

informatius destacats. 

Una altra de les diferencies que solen subratUar-se és la independencia 

ideológica de 1'escriptor de literatura i que minva en el cas del periodista. (Hernando, 

2002: 263). Ara bé, quant ais generes d'opinió, el periodic selecciona d'entrada el tipus 

de coMaboradors que vol incorporar a les seues planes i que, a grans trets, combrega 

amb els seus principals postulats ideologies. Aquest tipus de magasins en qué 

s'insereixen els articles d'opinió es publiquen els caps de setmana i contenen 

reportatges, entrevistes i noticies de carácter eminentment cultural, recreatives, socials 

(moda, viatges, cinema, Uibres, lleure, naturalesa) amb una fmalitat divulgativa. Els 

articles d'opinió apareixen en una secció fíxa, amb títol propi, inserits en les pagines 

d'opinió del diari en cas de publicar-se en aquest mitjá, i al principi o al final si s'editen 

en les revistes dominicals o de caps de setmana. La preponderancia que els atorga el Hoc 

de publicació en les revistes dona compte del prestigi de l'autor, que s'erigeix com a 

reclam deis possibles lectors, i del tipus de lectura que proposen aqüestes revistes: una 

lectura d'entreteniment i no estrictament o fonamentalment informativa. És a dir, el 

lector del magasí accedeix al text amb una intenció informativa i d'esplai, en general. 
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Les pagines d'opinió del periodic son semblants en aquest sentit: els lectors hi 

cerquen, be una análisi d'algun fenomen rellevant de l'actualitat de la má d'un expert en 

els articles interpretatius, bé un punt de vista personal d'un escriptor famós que agrada 

pels seus referents ideologies i per l'estil que 1'identifica. D'altra banda, els articles 

d'opinió publicáis en el diari poden tractar temes sobre política, enormement 

controvertits, nientre que el to dels que es publiquen en un magasí sol ser mes amable i 

de&gir la polémica; versen sobre assumptes socials i culturáis, ja que la finalitat general 

de la publicado és entretenir mes que no pas informar. 

El canal comunicatiu deis articles d'opinió és escrit, tot i que alguns mitjans 

audiovisuals, escassos aixó sí, inclouen els comentaris personals d'algun periodista en 

una secció propia en alguns noticiaris. Arabé, tot i tractar-se d'un canal escrit, els diaris 

están sotmesos a la periodicitat, com el seu nom indica, de manera que emissor i 

receptor compareixen el mateix context espacial i temporal de manera no tan instantánia 

com els correus electronics pero sí d'un dia per l'altre. En canvi, la comunicació 

literaria imposa la distancia, que pot abracar segles en el cas d'obres antigües 

(Hernando, 2002: 263). 

Altre tipus de factors relatius a l'ámbit d'ús comunicatiu també contribueixen a 

identificar periodisme i literatura. En efecte, els paratextos, el suport de difüsió, el format i 

la periodicitat son els factors que decideixen l'adscripció al periodisme o a la literatura. 

Moltes d'aqüestes jdiferéncies entre literatura i periodisme desapareixen quan, en el 

cas deis articles d'opinió i de les cróniques o d'altres textos que presenten un ingredient de 

creativitat personal, es recuUen en fonna de Uibre. Per exemple, la utilitat práctica i urgent 

de remetre a l'actualitat desapareix, encara que 1'editor o el mateix periodista trien aquells 

textos que continguen reflexions que puguen ser mes permanents, no estrictament 

sotmeses a les circumstáncies concretes que les van originar. Les diferencies suscitades pel 

canal i pel codi també s'esborren en gran mesura: els aspectes tipográfics, els paratextos, la 

periodicitat. D'altra banda, el receptor ja no accedeix al text periodístic impel-lit per la 

voluntat de conébcer l'opinió d'un autor de prestigi sobre els diversos fenómens 

infomiatius d'estricta actualitat, sino sobretot per gandir del seu estil i de descobrir la visió 

general que té sobre el món. Si, a mes a mes, el Uibre s'inclou en una coMecció literaria, el 

canvi d'estatut de periodisme a literatura es deixa completament a criteri del lector, que 

valorará, sobretot, els aspectes formáis i estilístics i la interpretado personal de les coses 

que realitza 1'escriptor. 
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3.2. Definido del genere 

L'article d'opinió és un genere molt debatut a causa de Thibridisme literari i 

infomiatiu. Pot fer la impressió, dones, que l'article d'opinió, des d'aquesta perspectiva, 

és terra de ningú: forma part del camp d'investigació literaria o periodística? A mes, en 

el cas deis escriptors, les coMaboracions en la premsa s'han concebut també quasi 

sempre com un complement de l'obra seriosa, la literaria, que permetia conéixer dades 

biográfiques i reflexions sobre política, literatura, societat o cultura, molt valuoses per a 

comprendre l'univers literari deis autors . 

La caracterització del genere de l'article d'opinió és una de les questions mes 

controvertides de la teoría deis generes periodístics, comen^ant ja d'entrada per la 

distinció o integració deis textos en el que es coneix tradicionalment com a columna i 

com a article d'opinió. Segons León Gross (1996), no hi ha criteris profiínds per a 

establir diferencies entre columna i article i, de fet, un altre autor, Gómez Calderón 

(2004), anomena engloba tots dos generes amb el terme columna. Exactament igual fa 

Monzó, que aMudeix ais seus treballs en premsa com a «columna» (per exemple, «Hi ha 

mil Barcelonés», 1987). Gomis (1989: 107) indica que la diferencia entre aquests dos 

generes rau en el tipus de coMaborador, extern en el cas de l'article i titular d'una secció 

fíxa de la publicació quant a la columna. De fet, segueix aquest criteri basat en el tipus 

d'emissor per a distingir els diversos generes de comentari: el mateix periodic (editorial) 

i un lector (carta al director). 

Molts autors neguen la condició periodística de I'article d'opinió i el releguen a 

un pía secundari, com a mer entreteniment i coMaboració especial en fomia de 

comentari personal a carree d'una ploma famosa. "En aixó han influit diversos factors 

com ara l'heterogeneítat formal, els nombrosos recursos expressius compartits amb el 

discurs literari, la desconnexió de l'actualitat mes immediata present en el contingut i 

una enunciació ancorada en la primera persona (Gómez Calderón, 2004). 

"̂̂  Podem pensar també en el prejudici que afecta un altre genere breu, el conté, amb qué l'article d'opinió 
o la columna manté una relació estreta en tant que formats breus. Es coneguda la resistencia en els ambits 
d'investigació al conté, considerat tradicionalment com un genere secundari respecte a la noveMa, que en 
el canon literari, ocupa el primer Hoc. 
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De fet, segons León Gross (1996: 171), rarticle és fonamentalnient un genere 

periodístic, pero aixó no significa que siga inadequat o poc profitós analitzar-lo com a 

text literari perqué posa en joc molts mecanismes creatius: 

Habrá que conformarse con aquellas definiciones que lo acotan como género periodístico de 
opinión personal dotado de extraordinaria libertad; y, a partir de ahí, estudiar a cada autor como 
creador que hace uso de recursos retóricos, de mecanismos lingüísticos y literarios (León Gross, 
1996: 170) 

Mes endavant, estableix una definició en el marc de 1'argumentado: 

Desde nuestro punto de vista, el artículo es un discurso dialéctico de carácter persuasivo en el 
que el texto plantea una antítesis singular frente a la tesis que proporciona la realidad, 
preferentemente aquella parte que constituye la información de actualidad. El resultado de esa 
dialéctica es el artículo-síntesis, que en realidad se presenta como la tesis del articulista (León 
Gross, 1996: 179). 

El rebuig a aquesta falsa distinció entre periodisme i literatura es deu al fet que 

els parámetres realitat/ficció, funcionalisme/esteticisme i circumstancialitat/ 

perdurabilitat no son concloents (León Gross, 1996: 174). Tampoc no funciona la 

dicotomía objectivisme i subjectivisme, assignats al periodisme i a la literatura 

respectivament, fet que molts autors, tant periodistes i escriptors com estudiosos, han 

advertit des de fa temps. 

Ara bé, cal evitar els excessos a qué pot conduir el subjectivisme, l'emotivitat i 

una actitud poc ética que manipule la informado, tal com assenyala Caries Soldevila: 

Estendre al periodisme la filosofía subjectivista i pirandel-liana ens duria a tots al manicomi. Si 
de mes a mes, aquesta extensió del dret de veure les coses d'una faisó personalíssima i 
excéntrica s'atorgava no sois a l'home efectivament atacat d'un defecte o d'una excel-léncia 
óptica, sino també a l'home de mala fe que en la simulado de semblants excentricitats trobava 
un profit, aleshores tots plegats hauríem begut olí (Soldevila, «Objectivisme i subjectivisme», 
2004: 64). 

La distinció entre la circumstancialitat (relacionada amb el periodisme) i la 

perdurabilitat (atribuida a la literatura) és qüestionada pel mateix Monzó, que secunda 

r opinio de Guillermo Cabrera Infante, escriptor que reinvindica la immediatesa de 

Particle si es considera com una forma mes de fícció, exigint un rigor análeg a qué 

s'apel-la en les obres literáries, en les quals cada páranla exerceix una fundó 

determinada (Pigranyes, 1990). En aquesta mateixa línia, Soldevila («Periodisme», 

2004: 61-62) defineix els autors que alternen la dedicado a la literatura amb la publicado 
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d'articles periodístics com «altes inteMigéncies que saben combinar la vibració 

quotidiana amb el sentit de I'etemitat». Aquest agut comentar! de Soldevila, tan 

equánime, potser dona en el blanc: no es tracta de polaritzar literatura i periodisme d'acord 

amb categories completament oposades; probablement, els generes d'opinió se sitúen a 

l'equador. 

León Gross caracteritza l'article d'opinió en comparado amb la resta de generes 

periodístics infomiatius o opinatius. Així, en la classificació deis generes comunament 

admesa (infomiatius, interpretatius i opinio), l'article pertany a 1'última categoría. 

Des d'aquest punt de vista, es tracta de textos firmats, cosa que els dota d'un to 

personal i informal, a diferencia de 1'editorial, que no té un emissor concret i adopta un 

llenguatge mes institucional. Ara bé, igual que aquest, busca la influencia en el public. 

L'autor és el protagonista deis seus mateixos comentaris. A mes a mes, expressa una 

opinio subjectiva, un punt de vista personal, al contrari que els textos analítics com la 

crónica, que ofereix una interpretado correcta o una explicado objectiva deis fets. Els 

comentaris del mateix Quim Monzó confimren aquest aspecte: «[...] el tipus de columna 

que jo faig és mes aviat un comentari personal, un punt de vista personal, no tant un 

reportatge d'investigació» (Blake, 1997)'̂ '*. 

Mes que uña fínalitat infomiativa, els articles d'opinió es caracteritzen per una 

fundó d'entreteniment o d'evasió. De fet, tot i tractar temes d'una certa actualitat, no 

están limitáis per la immediatesa deis fets a qué aMudeixen com la noticia, en la qual 

cosa coincideixen Santamaría-Casals (2000). Així, versen sobre tota mena de temes, 

seriosos o intranscendents. Pel que fa a la ubicado, es troben presents en qualsevol 

secció del periodic i, d'altra banda, hi ha una certa Ilibertat d'extensió i de periodicitat, 

cosa certament relativa, ja que no sol tractar-se de textos Uargs (Santamaría-Casals, 

2000, posen en relien la brevetat del genere) i els autors solen publicar en un termini 

préviament establert. Quant ais trets mes específicament textuals, l'article d'opinió usa 

tota mena de seqüéncies textuals, mentre que 1'editorial sol teñir una estructura sobretot 

argumentativa. La Ilibertat formal, de continguts i d'intenció és quasi absoluta, 

restringida si de cas per la línia ideológica del mitjá on es publica. Segons Santamaría-

Casals, l'article d'opinió ofereix poca infonnació; mes aviat, tendeix a analitzar la vida 

''* Un altre escriptor, Caries Soldevila, molts anys abans, ja incidía en la mateixa línia: «Ben mirat, la 
nostra obligació de diaristes no és de rescalfar anecdotes cansades de rodar a través de la Premsa mundial, 
sino de prendre amb dos dits la libé!-lula de I'actualitat que vola al nostre entorn, clavar-li una águila i 
mostrar-la ais amias amb tota la gracia i netedat possibles» (Soldevila, «Els tambors africans», 2004: 47) 
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quotidiana i les anecdotes o noticies secundáries; fins i tot se subniergeix en la ficció 

com a fórmula per a interpretar la realitat. 

D'altra banda, l'article no consta d'una estructura concreta o reguladora: ni 

l'entrada ni la conclusió son imprescindibles i el eos admet totes les variants 

discursives. Tampoc no té adjudicat un estil concret. Es interessant la relació de l'article 

d'opinió anib l'assaig, ja que tots dos generes comparteixen una prosa didáctica que 

especula amb idees, renunciant a l'erudició i la citació puntual, caracteritzats per la 

pretensió de claredat i bellesa i on el punt de vista de l'autor és forga rellevant. En 

canvi, l'assaig escapa a l'oportunitat i l'imperatiu de la concisió; l'article és un 

«microassaig actual». 

Santamaría i Casals (2000: 295-296), assenyalen dos tipus de columnes: d'una 

banda, les analítiques, própies de periodistes especialitzats en determinades árees que 

expliquen dades o noticies, interrelacionen fets, ofereixen prospectives históriques per a 

contextualitzar el tema i sitúen en perspectiva les posicions que el fet ha provocat i no 

jutgen. D'altra banda, hi ha les columnes personals que, com s'ha indicat, expressen una 

serie de judiéis subjectius sobre qualsevol aspeóte de la realitat. Aquest seria el cas de 

Quim Monzó. Aixó no significa que la columna analítica es caracteritze per una 

neutralitat absoluta, pero el to i la manca de judiéis categories la distingeix de la resta de 

columnes. 

Santamaría i Casals formulen la seua propia definido del genere, inevitablement 

amplia: 

Artículo es todo escrito publicado por la prensa que no pertenezca al género informativo — 
noticia— o al género interpretativo —reportaje y crónica—. Por tanto, el artículo es la forma 
característica del periodismo de opinión y es, en todos los casos, un discurso expresivo. 
Atendiendo a su estructura externa, los artículos pueden ser inductivos o deductivos. La tipología 
en cambio es variada según su representación o según su tono de argumentación. Las 
clasificaciones de los artículos se realizan atendiendo a su función o cometido dentro del 
periódico (Santamaría-Casals, 2000: 150). 

León Gross (1996: 180-181) estableix una tipología d'articles d'opinió, basant-

se en l'estructura textual, i distingeix quatre modalitats: 

A. Descriptiu-noticiós: presenta infomiació (desconeguda, secundaria, tangencial o 

paral-lela) per a matisar un fet, personatge o motiu de l'actualitat. 

B. Descriptiu-valoratiu: exposa una quantitat variable d'informació sobre un 

referent noticiós (fet, personatge o altre motiu) i, a partir d'aquesta selecció 
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d'infomiació, permet fer una valoració d'aquest referent, que és l'objectiu úlíim 

de r article. 

C. Valoratin-expositiu: no es basa en informació, sino en una argumentació 

peculiar sobre la informació ja coneguda. 

D. Expositiu-especulathr. planteja hipótesis interpretatives niés o menys 

versemblants i argumenta sobre un referent de l'actualitat a partir, no de la 

infomiació, sino d'aquestes premisses. 

Podem identificar aqüestes quatre modalitats en els articles de Quim Monzó, 

especialment el tipus descriptiu-valoratiu: normalment, l'escriptor parteix d'un fet i 

exposa una serie de reflexions valoratives. Malgrat aixó, León Gross matisa que 

l'análisi deis recursos linguistics i literaris resulta imprescindible, ja que no és sufíciení 

l'análisi de contingut per a determinar el model. A mes a mes, els tipus híbrids son 

frequents, sobretot entre el valoratiu-expositiu i l'expositiu-especulatiu. 

Fomeas (2003: 140-142) coincideix amb els altres estudiosos en la necessitat de 

superar etiquetes desfasades o poc aclaridores com la de columna personal, ja que el 

qualifícatiu no aporta cap diferenciació si es té en compte que tots els textos defínits així 

son fruit de la personalitat de l'escriptor. En canvi, opta per recorrer a les temátiques i 

ais recursos persuasius per a intentar caracteritzar el genere. Tampoc no está d'acord 

amb la denominado de columnes d'análisi, ja que tota interpretado de fets, per mes que 

apel-le a les causes que els han provocaí i defuja el judici, está limitada per la ideología 

del columnista. Així, prefereix parlar de persuasió implícita (columna analítica) i 

persuasió explícita (columna personal) i s'inclina per analitzar els aspectes textuals que 

poden contribuir a caracteritzar el genere. Per tañí, esbossa una classifícació deis 

formats textuals que poden adoptar les columnes: la carta, la narrado anecdótica, la 

parábola, els textos d'homenatge a una personalitat, la glossa erudita (exposició de 

carácter científic sobre un tema especialitzat literari, artistic, científíc o historie). També 

destaca altres recursos com la ironía i 1'analogía. Tots aquests formats i recursos están 

presents en l'obra de Quim Monzó. 

Mes enllá de totes aqüestes disquisicions sobre la naturalesa literaria i 

periodística, 1'estructura i el Uenguatge, Monzó explica la seua particular concepció de 

l'article d'opinió en «Com fer-se l'interessant escrivint articles» (1990). En aquest text, 

explica irónicament tota una serie de consells que, si capgirem, poden mostrar, com a 

mínim, qué ha d'evitar fer un articulista. Aquests consells es poden considerar una mena 
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d'apunts estilístics. D'una banda, convé teñir en compte els coneixements que, 

d'entrada, té el receptor. En aquest sentit, cal defiígir temes especialitzats que un lector 

generic anib una cultura mitjana, a la qual s'ádrela un periodic, puga comprendre sense 

dificultats sense ser-hi un iniciat. En segon Hoc, s'lia d'evitar l'erudició, és a dir, 

incloure dades históriques o referéncies a personatges que requereixen una fomiació 

especial que un lector comú no té. A mes a mes, no s'han de fer acudits privats ni jocs 

de paraules incomprensibles''^. 

D'altra banda, Monzó comenta el tipus de llenguatge que no s'ha d'emprar i que, 

moltes vegades, disfressat d'un pretés cosmopolitisme, amaga pobresa d'idees i d'estil. 

Així, cal bandejar paraules en altres Uengües (sobretot angles, pero també castellá), 

sovint provinents de l'argot de certs sectors socials, per donar-hi un toe de modemitat 

artificial o d'una autenticitat fingida si el contingut fa referencia al país on es parla 

aquesta Uengua: cutrerío, fitness, insider, sightseeing, fashion. Moltes vegades, la 

paraula estrangera té un equivalent exacte en la Uengua de 1'article. També és 

recriminable l'ús de neologismes que mesclen lexemes i morfemes de Uengües 

diferents. L'autor s'inventa una paraula per a il-lustrar aquest costum, gaspaching, a qué 

atribueix el significat d'«efecte que provoca, en els que comparteixen amb tu la barra 

del bar, un rot del gaspatxo que has sopat». 

Així mateix, quant al lexic, no s'han d'usar paraules amb un significat impropi i 

imprecís que subverteix 1'original ni tampoc els adjectius compostos amb o epentética 

del tipus rutero-culturals. Les cometes s'han d'emprar en els casos en qué siga 

necessari, pero sense abusar-ne'̂ ^. També aMudeix a mots que s'han posat de moda com 

ubicar, que ha suplantat practicament situar, o puntual, que s'utilitza pleonasticament al 

costat de cas o exemple. Respecte ais topónims, no s'han d'usar els topics com ciutat 

comtal. Finalment, Monzó critica la inserció de citacions amb voluntat erudita que ni 

La necessitat de connectar amb el public és, com tantes altres, una vella discussió en el camp del 
periodisme. Caries Soldevila ja alertava sobre el perill de convertir la premsa en un producte massa vulgar 
o, per contra, excessivament elitista, segons es faga cas del nivell cultural mes baix o mes alt com a 
criteri. Així, advoca per un punt d'equilibri: «En realitat, cal fer el que procurem fer tots. Equilibrar la 
part d'explicació pedagógica i la part d'escriptura Iliure i despreocupada, de tal manera que ni els instruíts 
arribin a fatigar-se de mastegar coses que saben, ni els ignorants arribin a descoratjar-se a copia de no 
trobar una idea obvia on assegurar els passos. Art difícil, art que demana condicions semblants a les de 
Fautor dramatic que, per misteri de la intel-ligéncia o per obra de l'instint, ha de trobar el terreny 
d'entesa amb el public» (Soldevila, «L'ascens de la premsa catalana», 2004: 80) (subratllat nostre). 

Monzó aMudeix al manierisme tipográfíc, una de les innovacions mes copiades i parodiades de Tom 
Wolfe: punts, guions, signes d'exclamació, cursives, signes de puntuado poc usats com els dos punts. 
Igualment, onomatopeies, interjeccions, crits, paraules sense sentit, pleonasmes, ús continu del present 
historie, etc. (Wolfe, 1994: 35). 
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s'adiuen amb el contingut del text ni están correctament atribuides a la personalitat 

citada. 

Aqüestes consideracions es poden completar amb els comentaris que l'escriptor 

fa sobre 1'article que, mes enllá de la temática, ha de reunir aquests requisits: 

[...] la Iluita contra l'estereotip, contra el Hoc coniú, contra el blablablá. I la idea de les qualitats 
que ha de teñir un article també: claredat expositiva, un estil directe, entenedor, pie d'ironia i una 
conclusió estudiada. La inspiració no existeix en cap genere literari. I dones, tampoc no existeix 
en el columnisme (Pigranyes, 1990). 

De fet, s'ha recriminat a l'escriptor la facilitat amb qué es Iligen els seus articles, 

cosa que demostra el prejudici tan consolidat que un bon articulista és aquell que fa 

ostentado d'una gran erudició, pero que des d'un punt de vista retóric, podríem dir, no 

compleix la máxima de Vaptum, que és l'adequació al context, entre els quals hi ha un 

tipus de lector no especialitzaí i, en general, el tipus de comunicació que proposen els 

diaris: 1'explicado i la interpretado de la realitat diaria. Quant a l'ús de mots imprecisos 

i barbarismes, també des d'un enfocament retóric, s'aniria en contra de lapuritas, entesa 

com a con-ecció gramatical. De tota manera, el que realment ataca Monzó no és la 

desviado de la norma (en la qual ell mateix incoire, pero sovint per crear humor i ironia 

o en sintonía amb el seu model de Uengua coMoquialitzant), sino aquest esnobisme que, 

com altres questions ideológiques, es reflecteix en l'ús del llenguatge^'. 

'' Sobre l'entrevista, Monzó també té un altre article, escrit a manera de consells dirigits a un hipotétic 
entrevistador i, per tant, semblant en el to a aquest, que cal interpretar en clau irónica: «L'art de 
l'entrevista» (1990). 
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III. ANÁLISI RETÓRICA DEL DISCURS PERIODÍSTIC DE QUIM 
MONZÓ 

1. INTELLECTIO 

Com hem comentat en la introducció a aquest treball, la intellectio és l'operació 
-lo 

retorica que tracta sobre el tema de qué versa el text argumentatiu . 

D'un total de 696 articles (descomptant-ne un text mes que constitueix una 

crónica, titulada «La Facultat de Ciéncies de la Informació» del recuU Hotel 

Intercontinental) que confomien el coipus d'estudi, el nombre d'articles inscrits en cada 

área temática, presentáis de major a menor, és el que es reflecteix en el gráfic següent : 

Gráfic 14. Temes 

Area temática 

Vida quotidiana 

Món editorial i literatura 

Identitat nacional 

Llengua catalana 

Política 

Televisió i altres mitjans de comunicado 

Articles 

207 

60 

51 

51 

47 

47 

De la resta d'elements que cal teñir en compte en la intellectio, només comentarem breument algunes 
questions sobre el receptor i l'emissor. Pel que fa al tipus de receptor a qué Monzó s'adrefa, destacaren! 
que ha de disposar (pero no necessáriament compartir) deis mateixos referents ideologies i culturáis, 
sense els quals resulta impossible comprendre, per exemple, la ironia de molts textos o les aMusions a 
l'actualitat política i social que motiven l'argumentació. Hi ha articles que Monzó ádrela a un receptor 
concret, com el que es titula «A Antonio Gala» (1998), en resposta a unes declaracions d'aquest autor que 
es queixava que a Barcelona no es programaven obres teatrals d'autors castellans. En l'article titulat 
«Gais? Ees, uix!» (1984), Fautor contesta a la carta d'un lector que vitupera els homosexuals, simplement 
perqué l'apeMatiu divulgat modernament per a anomenar-los és gai. A banda de l'enáMage de la persona 
(l'ús de la segona persona del singular amb valor impersonal), les apel-lacions al lector es realitzen 
mitjan^ant el tractament de cortesía de tercera persona. Les referéncies a l'emissor poden ser variades: 
des de l'ús natural de la primera persona del singular, fíns a formules clixés com «un servidor» (per 
exemple, en l'article «Jo també vull ser andorra», 1984). ParaMelament, hi ha termes ironies per a referir
se a la ciutadania i, per extensió, ais lectors: «la parroquia» («La ruta de la sida», 1990). 
^' Evidentment, el carácter convencional de tota classificació provoca que molts articles paguen ser 
assignats a mes d'un tema. Per exemple, un article relatiu a la TV3 pot incloure's tant en l'apartat de 
«Televisió i altres mitjans de comunicado» o en l'apartat de «Llengua»; un article que tracta el tema del 
transit pot cabré, bé en l'apartat de «Societat», bé en el de «Barcelona». 
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Llenguatge 

Gastronomía 

Art 

Religió 

Esport 

Correcció política 

Barcelona 

Publicítat 

Turísme 

Relacions sentímentals 

Educació 

Esnobisme 

Total 

38 

36 

27 

25 

24 

20 

17 

17 

12 

7 

5 

4 
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Gráfic 15. Temes (percentatges) 

ü Societal 

Món editorial i literatura 

Pldentitat nacional 

• Llengua 

Política 

STelevisiói altres mitjans de 
comunicació 

Com es pot observar, l'área temática predominant está formada per assumptes 

relatius, en línies generals, a la societat actual, on s'inclouen des de personalitats 

concretes del panorama social fíns a fenómens de mes gran abast com el feminisme. Es 

molt rellevant la quantitat d'articles sobre les questions identitáries; la llengua i el país, 

que tot plegat sumen 102 articles. Els assumptes relatius a l'activitat política que no 

están directament relacionada amb el nacionalisme configuren l'altra área temática mes 

nombrosa. A continuado, hi ha altres temes predilectes Iligats a l'ofici d'escriptor com 

el món de l'edició i la literatura i, estretament Iligats a aquest, el Uenguatge i els mitjans 

de comunicació (televisió, premsa, radio, cinema). Com a gran gurniet, la grastronomia. 

82 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

la cuina, els restaurants teñen un Hoc destacat en l'obra periodística. De la seua 

dedicado al disseny, prove segurament la preocupado de Monzó per l'art, sobretot 

Tactual, afectat per la mitificado i la falsedat, tan sacralitzat i dogmatic com la religió i 

l'esport, que son els temes que li segueixen. La correcció política sorgeix en la década 

deis noranta i l'autor hi dedica un bon grapat d'articles, a mes de contes escrits per ell 

mateix o traduits, com sabem. La part corresponent a Barcelona, capital de Catalunya i 

ciutat natal de I'escriptor, apareix sobretot en les primeres coMeccions i amb prou fdnes 

es deixa veure en les darreres. Finalment, queden una serie de temes menors com la 

publicitat (relacionada amb els mitjans de comunicado i que mostra l'interés de l'autor 

pels mecanismes persuasius deis anuncis i la relleváncia social que exerceixen), el 

turisme (un fenomen social transcendent en l'actualitat), l'educació, les relacions 

sentimentals (magistralment recreades en l'obra de fícció), l'educació i l'esnobisme, 

temes que podrien també incloure's en l'apartat general de «Societat». 

1.1. Sodetat actual 

Els nous habits i comportaments socials son una font d'inspiració per a Monzó, 

des de l'adopció del xandall com a uniforme deis diumenges fíns a la dependencia del 

teléfon móbil. En aquest sentit, els articles, de I'escriptor constitueixen un frese agut i 

brillant de l'evolució de la societat en els darrers anys, en la tradició d'un costumisme 

renovat estilístieament i ideológicament des del segle xix, que retrata tipus populars, 

espectacles, formes de vida, la historia petita i quotidiana, la crónica diaria del temps 

coetani, a la manera d'un Sempronio. De fet, constitueix el conjunt d'articles mes extens 

de tota l'obra periodística. 

Un Hoc privilegiat l'ocupen certs prototips caracteritzats per unes pautes 

d'actuació i unes directrius etiques que, d'alguna manera, els identifiquen com a grup o 

tribu social. L'autor dedica detemiinats articles a descriure aqüestes noves especies de 

fauna urbana que ell mateix bateja. Els afaitapagesos son un coMectiu fomiat per gent 

que imita l'actitud d'estar a Túltima moda deis esnobs, que els menyspreen perqué, així 

que adopten un determinat clixé per a parlar, comencen a freqüentar un restaurant o a 

defensar un determinat coirent d'opinio, fan tard. Es tracta de gent sense personalitat, 

mimética, que pretenen aconseguir prestigi social estrafent els costums deis esnobs 
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(«Afaitapagesos», 1987). Els tiquis son una altra especie i engloba els individus 

primmirats, llepafils, presumptament progressistes, que es limiten a criticar-ho tot sense 

aportar res de nou: una peMícula, una obra de teatre, un ápat, una pe9a de vestir, un 

Uibre, un quadre, un politic, el disseny d'un objecte. Fan del gairebé i del pero tota una 

filosofía de vida i tota una ideología («Els tiquis», 1987). 

A continuado hi ha el grup que Monzó bateja amb el nom de varcelonins. Es 

tracta, en les seues páranles, de gent que es queixa perqué els Catalans els veuen com a 

castellans i els castellans, com a Catalans i, per damunt de tot, es declaren ser els únics 

barcelonins auténtics. Es tracta d'individus que consideren que la cultura catalana és 

provinciana i fan del cosmopolitisme la seua ensenya mes visible. S'oposen ais aniants 

del «mel i mató», que reneguen de Barcelona per considerar-la corrupta i reivindiquen 

l'autenticitat de les comarques, que son al seu parer les que conserven mes intacta 

l'esséncia catalana. No cal dir que Monzó troba en tots dos grups una visió miop i 

equivocada de la capital («Els varcelonins», 1987). 

Respecte a altres tipus de coMectius, com els feministes o els homosexuals, 

critica ráíUament que alguns deis seus membres preconitzen i que els converteix en una 

mena de gueto. En l'article titulat «La república bujarrona» (1994), compara un cómic 

que narra la vida d'un poblé de walkíries que, a l'estil d'Astérix i Obélix, resisteixen els 

embats tant deis romans com dels homes, amb el somni d'un homosexual que havia 

conegut consistent a proclamar Puerto Rico una república govemada i integrada només 

per homes. Totes dues propostes li semblen una fornia de convivencia excloent. En un 

altre text, «Llops amb pell d'ovella» (1994), posa en relleu l'apropiació del discurs 

politic de l'esquerra per part de la dreta, entre els quals hi ha el fals feminisme, i que en 

el fons oculta només intencions censores. Aqüestes reflexions sorgeixen arran d'un 

anunci en qué apareixen m\ xic i una xica amb el pit despuUat que son a la platja i que 

ha suscitat les protestes d'un sector de la població per considerar-la una imatge sexista. 

Monzó considera ridícul que s'hagen de considerar masclista una dona que pren el sol a 

la platja amb els pits al descobert. 

ParaMelament, hi ha també retrats de personalitats rellevants del panorama 

cultural, social i politic que mereixen l'atenció de Monzó: Julio Iglesias, Encama 

Sánchez, Carolina de Monaco, Naomi Campbell. En aquest sentit, l'escriptor s'apropa 

al perfil de cronista de societal que dissecciona moralment i éticament uns personatges 

que han assolit quotes de fama indiscutibles entre els ciutadans, la majoria impulsáis 

pels mitjans de comunicado de masses com la televisió, la premsa popular o les revistes 
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del cor. Evidentment, Monzó s'allunya deis plantejamenís amb qué la premsa rosa 

aborda la crónica de la vida d'aquestes personalitats, i que solen osciMar entre el 

sensacionalisme i el panegíric, i trau a la llum els aspectes mes ridículs amb una fina 

ironia. Per exemple, li sembla un espectacle decepcionant 1'intent de su'ícidi de Naomi 

Campbell, que no té res a veure amb l'escenifícació de la morí propia que va 

protagonitzar una actiu mexicana deis anys trenta, Lupe Vélez. Fins i tot, I'escriptor no 

ha d'aportar-hi la seua dosi d'ironia, sino que les mateixes ironies que té la vida van fer 

que, fínalment, aquesta artista morís d'un colp al cap provocat per una caiguda 

accidental. L'actriu s'havia al^at del Hit on havia previst morir per anar a vomitar els 

barbitúrics que minuts abans s'havia pres i que li havien provocat nausees 

(«Barbitúrics», 2000). 

També hi ha cabuda per al retrat de gremis com el deis íaxistes, deis quals 

Monzó fa un retrat despietat a causa de la poca professionalitat, la poca amabilitat que 

teñen amb els clients, els desperfectes deis cotxes, les emissores de radio que connecten 

o fins i tot la incorporado de petits televisors que només poden mirar els mateixos 

conductors («SP», 1991; «Urbanitat», 1994; «Llicéncia 3175», 2000). L'article «La 

classe médica» (2003Ú') debat sobre l'obligació que l'Institut de Medicina deis Estats 

Units ha imposat ais metges perqué milloren la caMigrafía i, així, evitar els errors en la 

dispensado de medicaments que cometen els famiacéutics per aquest motiu. Monzó 

destaca que tant la caMigrafia com la impuntualitat son dos defectes del coMectiu medie 

que gairebé han convertit en una mena d'ensenya i fins i tot de práctica pedant. La gent 

admet que els metges, professió de prestigi social, no s'han de molestar a escriure de 

manera inteMigible i a arribar a hora a la consulta. De fet, mes que retrats, aquests 

articles constitueixen un vertader memorial de greuges des de la perspectiva del 

consumidor que assisteix atónit ais abusos tant deis taxistes, com dels metges i altres 

empleats publics (la policía, per exemple), les empreses d'electricitat i la Telefónica 

(«Urbanitat», 1994). 

Així mateix, Monzó está atent a tota mena de personatges anónims. En l'article 

«De Rocafort a Sant Pau» (2003<2) parla deis captaires del metro i deis discursos 

prefabricats que pronuncien, reiteratius i inefícafos, amb aspecte de ritual preparat, de 

posada en escena, que fa sospitar Fautor sobre la possible manipulado deis sentiments 

caritatius que duen a terme. D'altra banda, un anunci d'una xica que es presta a assistir a 

festes com a atractiu reclam per ais convidáis fa pensar a Monzó que comparteix molts 

trets comuns amb els personatges que puMulen per les pagines de la premsa rosa. Es 
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tracta, en tots els casos, de gent que es ven a si mateixa, que promociona la seua imatge 

(«Angelyne», 1998). En Tarticle «Tauromaquia contemporánia» (2003(7), Monzó critica 

els vianants que no respecten els senyals de transit i parodia el seu comportament 

descrivint-lo com una correguda de bous. En aquest mateix text, també posa en dubte 

les ONG, que concep com una niodemització deis tradicionals missioners que 

evangelitzen enarborant els mateixos valors de caritat i de solidaritat. 

L'escriptor també satiritza la gent que crea associacions pels motius mes bañáis i 

peregrins, com la que té com a objectiu principal protestar contra la suspensió de la serie 

Twin Peaks en la cadena nord-americana ABC i exigir-ne la reposició. L'escriptor es 

lamenta que a casa nostra no hi baja cap associació de característiques similars que 

s'opose a la suspensió del programa radiofónic d'Encama Sánchez i que organitze 

manifestacions per expressar la seua indignado, amb tota la parafemália de qué fan gala 

els nord-americans en aquest tipus d'actes («¿Qui va matar Encama Sánchez», 1991). 

TJn comportament estult, pueril i histéric és el que defineix, segons l'escriptor, els 

seguidors acérrims o fans de personatges com els directors de cinema David Lynch o 

Woody Allen, erigits en idols de cuite. El perill d'aquesta actitud és que l'adoració pot 

passar a l'odi si el seguidor se sent decebut, ja que és incapag de valorar els matisos en 

les obres, que simplement son genials o execrables, segons el seu sistema d'avaluado. 

A mes, el fervor crea l'efecte contrari en els que no teñen una fe cega en els idolatrats, 

que mes aviat desdenyen a causa deis escarafalls absurds de la massa exaltada («De 

l'amor a l'odi», 1991). 

El concepte d'urbanitat, de civilitat, marcadament burgés, origina unes 

reflexions de carácter étic que posen en qüestió tot alió que es cataloga com a bones 

maneres, corréete, adequat, de bon gust, de moda. Aquests valors corresponen mes aviat 

a una visió conservadora de les pautes de comportament social, ben allunyades d'altres 

actituds mes iconoclastes que, precisament, destrueixen aquests ideals de caire burgés, 

com la joventut deis anys setanta o altres tribus urbanes com els punks. Per aixó, la 

corrent del que és políticament corréete li sembla tan reaccionaria i nefasta. En un 

article titulat «Els modos están de moda» (1987), Monzó informa sobre la publicado 

d'un manual de bona educado de l'escriptor J. P. Donleavy que constitueix una parodia 

deis habits correctes de comportament, carregat d'una bona dosi de sarcasme, ja que 

explica, entre moltes altres coses, les regles per a practicar «l'alpinisme social». En 

aquesta línia, li crida l'atenció la publicado d'un Ilibre adregat a dones sobre questions 

protocoMáries o d'etiqueta pel que fa a les relacions sexuals. A banda de l'humorisme 

86 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

que, en si mateix, conté el tema, li sembla mes pervers l'embolcall editorial del Ilibre 

que no pas el contingut («Decorum per després de les postres», 1987). 

Igualment, el moralisme té un paper essencial en el discurs public sobre la sida, 

segons l'opinió de Fautor. El to apocalíptic i alarmista sobre aquesta malaltia, de la qual 

el sexe és una via de contagi, pretén escampar la por deis ciutadans a mantenir relacions 

intimes. Així, opina que la sida és una versió actualitzada d'altres arguments anteriors 

utilitzats per a dissuadir la societat de viure Uiurament la sexualitat, sense la mordassa 

de supósits morals i étics de carácter religiós. En aquest sentit, utilitza una analogía 

ceríament humorística que remet a la publicitat: 

¿No sona, tot plegat, com quan el Nou Nou Ariel substitueix el Nou Ariel (que, al seu torn, havia 
ja substituít 1'Ariel a seques) a fí i efecte que la paiTÓquia no perdí interés en el producte que li 
volen vendré, i que és sempre el mateix, en el fons? («La ruta de la sida», 1990)'*'' 

La denuncia d'actituds liipócrites ens revela un Monzó preocupat per temes 

morals de diversa índole; de fet, planteja quasi sempre les contradiccions, les 

manipulacions i les falsedats del moralisme que s'oculta rere els fets mes dispars. Les 

questions morals solen ser polémiques. Per exemple, reflexiona sobre la prostitució en 

Particle «El preu d'un petó» (2000), escrit arran de l'oferta d'un local nocturn que 

proposa ais clients pagar un preu a canvi d'una copa i d'una besada de la cambrera o del 

cambrer. Monzó avan9a les critiques probables que aquesta promoció suscitará i que, 

ben segur, l'acusaran de ser prostitució encoberta. L'escriptor ironitza sobre el concepte 

difús del terme prostitució i de les variades practiques sexuals que els clients de les 

prostitutes demanen, tant si hi intervé el coit com si no. Monzó proposa, amb un punt 

d'ironia, que les prostitutes, que tradicionalment s'han negat a besar els seus clients, 

adopten l'oferta que proposa aquest local nocturn i que, segurament, els estalviaria 

riscos a canvi de majors benefícis que els que trauen venent el eos. 

A mes a mes, aquest moralisme s'actualitza constantment i troba noves victimes 

propiciatóries com els fiímadors i, segons l'autor, els automobilistes, tal com insinúa 

l'intent de l'ajuntament de Barcelona d'afavorir l'ús i la circulado de les motocicletes i 

L'alarmisme creat a I'entom d'aquesta malaltia quan va irrompre a principis deis anys vuitanta s'atenua 
al cap deis anys. Per aixó, Monzó creu que la publicado d'un cómic protagonitzat per un heroi, Bloodfire, 
que contrau la sida per culpa d'una transfusió de sang, té l'objectiu de perpetuar aquest estat d'alerta i 
també d'horror, segons l'escriptor (<d3]oodfíre», 1994). També la hipocresía social envolta altres malalties 
com el cáncer i genera un discurs eufemístic que oculta la situació de les victimes («Ortigues bullides 
amb vi blanc», 2003(7). 
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de les bicicletes en detriment dels cotxes. Per a Monzó, aquesta és una mesura efectista 

que amaga la incapacitat per a resoldre el vertader problema, el caos circulator!, i no la 

utilització deis automóbils. Aleshores, s'idea una estrategia consistent a crear un pecat i, 

consegüentment, uns pecadors («Anatema!», 1991). És una mes de les argúcies i 

artifícis del poder. Sobre les campanyes d'antitabaquisme, hi ha referéncies frequents en 

articles produits a partir de la recruada de les sancions legáis contra els funiadors en la 

década deis noranta"*'. 

La hipocresía social també repercuteix sobre altres temes com el costum de 

llanfar coets, petards i altres objectes pirotécnics. En l'article «El tabú de la pirotecnia» 

(2003a), destaca que la pirotecnia és un tabú a casa nostra perqué la gent s'oposa a una 

regulado restrictiva, pero és molt perillosa, des del seu punt de vista, tal com demostren 

els ferits i els morts que provoca durant les nombroses festes populars, sobretot a l'estiu. 

Aquest tema ja l'havia tractat en un article anys abans, titulat «Pirotecnia» (1994). 

L'escriptor informa sobxe una serie d'accidents provocats per petards, produits la vespra 

de Sant Joan, que han esdevingut quasi una tradició en aqüestes dates. Aquests 

accidents, les victimes deis quals son nens, serveixen de peu per a denunciar la 

pemiissivitat deis adults amb la pirotecnia, cosa que contrasta amb el zel conscienciós 

amb qué protegeixen els infants de joguines presumptament toxiques, del tabaquisme o 

de les drogues. 

Hi ha Hoc també per al comentari deis canvis d'hábits experimentats en els 

daiTcrs anys. L'article titulat «¡Vivan los novios!» (1991) informa sobre la decisió de 

l'alcalde d'un municipi tirolés de suprimir el ritual de llan9ar arrós en les cerimónies 

nupcials pels accidents que provocava quan la gent trepitjava els cereals escampáis i 

s'esvarava. Monzó explica els antecedents histories d'aquest costum i insinúa la 

possibilitat que altres poblacions imiten la decisió d'aquest alcalde. Altres tradicions, en 

*^ Hi ha mes articles sobre la persecució legal deis fumadors. En l'article titulat «Senyals de fum» (1994), 
Monzó denuncia la manipulació de les dades que els contraris al consum de tabac sovint aporten com a 
arguments i sobretot el refús a una entesa amb els partidaris que propicie la convivencia. Ans al contrari, 
subratlla que l'objectiu que persegueixen els opositors al tabac és promoure la culpa i la histeria, 
l'enviliment deis fumadors, esdevinguts una mena de boc expiatori que concentren tots els mals de la 
humanitat: la infecunditat, el cáncer, la contaminació, l'envelliment prematur. Tot i que l'escriptor no 
manifesta de manera explícita que les campanyes d'antitabaquisme son un altre exponent de la correcció 
política, també relacionada amb la salut com el vegetarianisme, l'article titulat «El perfum» (1994) es fa 
ressó de la creació d'una associació a California per combatiré els usuaris de perfums. Segons aquest 
coMectiu, el perfum provoca unes molésties molt semblants a les del fum del tabac i, apel-lant a la justicia 
basada en casos análegs, exigeixen que es prohibesca l'ús de tota mena de fragáncies ais llocs publics. 
L'antitabaquisme li sembla un moviment de faccions fonamentalistes i els seus defensors, mesquins, 
«inquisidors barats» i «pobres d'esperit» («L'exemple escandinau», 1994). 
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canvi li semblen anacróniques, com la utilització de les xifres romanes per a numerar 

capítols, indicar l'any o anomenar els papes, els reís i els emperadors: «Si bé es mira, el 

fet de numerar en xifres romanes els papes, els emperadors i els monarques en general 

no fa sino subratUar com son d'anacrónics aquests can^ecs» («III o IV coses sobre el X, 

el L, el C, el D i el M», 1991). 

També és el cas deis cognoms tradicionals, sobre els quals es lamenta que 

desapareguen i proposa que es cree un arxiu que n'evite l'oblit un cop extingits 

(«Cognoms», 2003o). D'altra banda, en l'article titulat «Recessió deis malnoms» 

(2003a), Fautor es lamenta de la desaparició d'un costuní tradicional i popular com és el 

de posar apeMatius a la gent. Els noms propis son un reflex del moment historie. Per 

aixó, l'escriptor, irónicament, suggereix que el nom de la nova campana de la seu de 

Barcelona hauria de ser Jessica o Vanessa, en virtut de la gran quantitat de joves 

anomenades així («Ni Montserrat ni Cristina», 2000). També les noves modes afecten la 

vida laboral, com els sopars d'empresa que han substituít les antigües cistelles amb qué 

els empresaris obsequiaven els seus treballadors per Nadal, ja que els ix mes a compte 

pagar-los un ápat que fer-los un present amb torrons o begudes de qualitat («Oratori de 

Nadal», 2000). 

Probablement, una de les causes de la transformació deis costums és 

l'americanització cultural (altrament anomenada globalització). Aquest és el tema 

central de l'articule «HaMuín» (2003tír), que es fixa concretament en les noves 

celebracions provinents del món anglosaxó importades per mitjá de la televisió i el 

cinema com la festa de Halloween, l'arbre de Nadal i el pare Noel. Monzó no fa en 

aquest cas una apologia de les senyes d'identitat própies enfront de la colonització 

cultural d'altres paísos, erigint-se com a paladí de les esséncies catalanes, defugint 

potser el carácter messianic que aquest tipus de defenses enceses solen teñir en altres 

intel-lectuals; simplement dona al text una visió irónica. 

També destaca que la influencia de la cultura nord-americana es deixa veure en 

les peMícules. Tradicionalment, diu Monzó, quan un personatge veia un cadáver, queia 

desmaiat. La reacció tópica i codificada d'aquest írasbals era aquest. Tanmateix, per 

renovar els clixés cinematografíes, a partir de cert moment, els guionistes van comen9ar 

a incloure escenes en qué el personatge constemat davant un mort, en compte de 

defallir, vomitava. Malgrat aixó, si bé cal ser conscients del poderos influx de les 

fomies de vida nord-aniericanes en la resta de cultures, no per aixó s'ha d'anatematitzar 
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qualsevol aspecte provinent de la supeqDoténcia mundial («El vómit», 2000). De fet, 

considera pueril, obsessiva i fins i tot amb arrels xenófobes l'actitud antiamericana 

visible, per exemple, en les critiques que reben els Estats Units per haver-se apropiat del 

topónim América. L'escriptor posa l'exemple d'altres paísos en qué el nom de la capital 

serveix per a denominar l'estat: el Quebec, Panamá, Djibouti. En aquests casos, la 

denominado no és desautoritzada; en canvi, sí que se censura que els nord-americans 

s'hagen apoderat del topónim que, segons aquest criteri, fa referencia al continent 

sencer («América», 2000). 

La tensió entre cultures s'estén al món musulmá. En 1'article titulat «Joc de 

mans» (1994), l'escriptor replica ais que esgrimeixen la falta de comprensió deis 

occidentals cap ais musulmans, fent servir el topic de Vesséncia de la civilització 

islámica, que no poden ser jutjats per mitjá de parámetres culturáis aliens. Monzó 

contesta que no son questions culturáis la repressió de la dona, 1'existencia de tortures i 

de la pena de mort, la dissidéncia ideológica o la manca de drets. Des d'aquest punt de 

vista, segles enrere, les societats occidentals també haurien pogut ser considerades 

musulmanes. Ben al contrari, a Occident, també van haver de revoltar-se contra 

l'opressió deis poderosos (monarques, església, burgesia) per aconseguir un sistema 

social equitatiu i respectuós amb la pluralitat d'idees i la dignitat humana .̂ 

A banda de l'análisi de l'esdevenir diari, també adopta la perspectiva i la veu del 

consumidor anónim que denuncia els abusos d'empreses com Telefónica, que anuncia 

un nou servei de manteniment per reparar qualsevol avaria o resoldre qualsevol 

problema telefónic, pero pel qual s'ha de pagar. Monzó opina que els problemes 

deriváis del servei que ofereix una entitat ha de solucionar-los obligatóriament i sense 

que aixó implique un cost mes al consumidor («Telefónica», 1994). Una altra qüestió 

que afecta el consumidor i que ha esdevingut candent en els darrers temps és 

l'urbanisme, sobretot en dos aspectes: l'encariment de l'habitatge i l'especulació 

urbanística. L'article titulat «En quin sol vivim» (2000) planteja el carácter obsolet de la 

distinció que el govern fa entre sol residencial i sol industrial. Monzó qüestiona que el 

' Aquesta posició torna a aparéixer en l'article titulat «Els drets i els deures» (1994), en el qual Monzó se 
soiprén davant la manca d'accions legáis empreses contra els musulmans que practiquen l'extracció del 
clitoris a les seues filies a l'estat espanyol, segons ha posat de manifest una noticia sorgida ais mitjans. 
L'escriptor considera de nou que la religió i la cultura propia constitueix un subterfugi evident que 
emmascara, en aquest cas, un masclisme sanguinari que atempta contra les drets de les dones, siguen 
musulmanes o cristianes. De fet, posa el dit a la nafra, altra vegada, en afirmar que la «blederia de creure 
que els costums deis immigrants africans son per damunt deis Drets Humans» representa mes aviat una 
actitud racista per part de les autoritats i els mitjans. 
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primer haja de ser mes car que I'altre, si es té en compte que la gent passa mes temps 

tancada al seu Hoc de treball que a casa, bé siga treballant, bé siga menjant, dormint, 

mirant la tele i fms i tot tenint relacions sexuals si s'escau. Aqüestes reflexions están 

motivades per la suspensió d'unes obres a Barcelona d'uns edifícis que s'algaven sobre 

sol industrial pero que, suposadament, estaven destináis a habitatges. 

També opina sobre un deis debats candents deis darrers anys com la 

liberalització deis horaris comerciáis. Per a ell, la decadencia deis mercats i el 

consegüent enviliment deis supemiercats i deis hipermercats es deu ais horaris desfasats 

que encara mantenen tot i els canvis en la societat que s'han produi't. La incorporado de 

la dona al treball, juntament amb l'augment de persones que viuen soles, fa que les 

vesprades i els caps de setmana siguen els únics moments en qué molta gent pot acudir 

a comprar («Els mercats municipals», 1991)'* .̂ 

Monzó está també atent a les questions de la vida quotidiana, sovint 

relacionada amb les seues vivéncies. Son temes intranscendents, de poca volada, 

anecdótics, que proporcionen una visió complementaria deis grans i acalorats debats de 

l'actualitat política, peî ó que permeten revelar algún aspecte de la naturalesa humana. 

Així, Monzó airiba a conclusions aclaridores a partir de details filtils. 

Per exemple, unes reflexions sobre els panties, que gaudeixen de tan poca 

admirado entre els homes en comparado amb altres peces de vestir considerades mes 

erótiques com les Uigacames, serveixen a l'escriptor per a demostrar que nioltes coses 

necessiten que passe el temps per a rebre la valorado merescuda. Amb el transcurs deis 

anys, alió que en la seua época passava desapercebut o era infravalorat, esdevé objecte 

de cuite («L'ama», 1987). Tampoc no li agraden les faldilles llargues transparents que 

dissimulen una minifaldilla que les dones duen davall i que sembla una mostra de pudor 

i modestia femenina ridicula, ja que no serveix per a res («Embolic de les faldilles», 

1991). En Particle titulat «El telegrama» (2003a), es queixa de la gent que envia 

telegrames per motius insignifícants i la pérdua de temps que implica l'esfor? d'anar a 

Sobre aquest tema torna mes tard en un altre article, titulat «Agost» (1994). En aquest cas, es queixa de 
la contradicció que suposa l'argument esgrimit per a defensar la Ilibertat de tancar els comer90s durant el 
mes d'agost per vacances amb la prohibició de mantenir altres establiments oberts només en l'horari fíxat 
per l'administració, com el de bancs, Ilibreries, bars i cafeteries. Aquest és un tema que aborda des del 
punt de vista de consumidor (una de les facetes del Monzó articulista, juntament amb la d'escriptor, 
cátala, lector, etc.) i reapareix en un altre article titulat «Algunes botigues» (2000). Novament, es queixa 
de la poca atenció que els botiguers presten ais clients, manifesta en l'incompliment deis horaris o de 
l'ocultació de cartells que informen sobre les hores d'obertura i tancament de les botigues que, a parer 
seu, és el primer servei que haurien d'oferir. 
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recoUir-los a les oficines de Correus. En «La perillositat» deis cons» (2003a) tracta el 

tema deis cons de transit que apareixen a les carreteres i l'associació que s'lia creat al 

Regne Unit per demanar-ne la supressió'*'*. 

1.2. Món editorial i literatura 

En tant que escriptor, els problemes que afecten el món editorial i el paper de la 

literatura en la cultura i en la societat teñen el seu Hoc en l'obra periodística 

monzoniana. A mes, en el seu cas, el problema s'agreuja per les condicions socials, 

polítiques i lingüístiques que afecten la literatura catalana. Qualsevol aspecte relatiu a 

aquest tema desperta 1'interés de Fautor, com el mal gust que troba en les portades de 

les noves coMeccions literáries i que considera un error d'estratégia de vendes («La cara 

bruta», 1987). 

Monzó elabora l'análisi mes completa sobre el món editorial i el paper de la 

literatura en la societat actual en el pregó a la tretzena Fira del Llibre de Barcelona, 

inclós en el volum La maleta turca (1990) amb el títol significatiu i ironic de «La pira 

del llibre». Val la pena revisar les idees generals de F escriptor sobre el món editorial i la 

literatura a través d'aquest text. L'autor deixa clara la seua actitud envers la promoció 

de la lectura: «no cree en apostolats per fer que la gent Uegeixi mes». Per a ell, Uegir és 

una activitat quotidiana com qualsevol altra, li lleva qualsevol transcendencia, potser 

amb la intenció de rebaixar-li Felitisme que se li dona socialment i que converteix la 

literatura en un símbol de cultura o refmament, mes que en un valor en si mateixa. 

La llista de temes menors que tracta Monzó en els seus articles i que teñen a veure amb la vida 
quotidiana és for^a extensa. A tall d'exemple, podem assenyalar els següents; els videoclips musicals 
(«Videoclips», 1984; «Compte amb el gos», 1987), els bars («Barres: sí. Taules: no», 1987; «La mort», 
1990; «Mentre hi ha birra hi ha esperanza», 1990; «Hostaleria i mitjans de comunicació», 2003(7), els 
teléfons móbils «Un nou avenf tecnológic» (1998), la contaminació acústica, («La for9a de la genética», 
2003a), el disseny deis codis de barres («Els nous codis de barres», 1991), l'omissió del cognom per a 
referir-se a algú i les confusions que provoca («Les coses pel seu nom», 1991), els noms de dona amb qué 
el Servei Geologic dels Estats Units vol batejar els accidents geográfics del planeta Venus («Les regions 
púbiques de la dona», 1991), els noms amb qué bategen els diferents models de cotxes que ixen al mercat 
(«La cosa no fa el nom», 1991), el costum de fer referencia al passat humil d'artistes de fama («El 
pedigrí», 1991) o la in-upció del negoci de l'aigua embotellada («Mes ciar que l'aigua», 1991). El recull 
No plantaré cap arbre (1994) ofereix un bon manat d'articles de temes anecdótics: «Adhesius», 1994, 
«Cinturons», «Colors i talles», «El minibar», «Guillem de Llúria», «¿Nom i cognom?»«Automátic», 
«Anem al baix», 1994«Els sostenidors», «Publicitat directa». 
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A pesar d'aixó, no s'está de dir-hi la seua. Com sol fer rescriptor en tota mena 

de temes, es dedica a rebatre tots els topics que afecten el món editorial i literarí. El 

primer és aquell que afirma que avui dia es llig menys que en el passat i que Monzó 

acusa de fals: la literatura sempre ha sigut una activitat minoritaria, des del punt de vista 

tant deis escriptors com dels lectors. De fet, l'orgull de teñir un Dia del Llibre, com la 

resta de diades reivindicatives dedicades a alguna qüestió social, revela la marginado 

que la literatura pateix a casa nostra. En altres paísos, «civilitzats» en páranles de 

r autor, la gent llig mes i no té necessitat de reivindicar la lectura. En aixó, amb un puní 

d'ironia, diu Monzó que hi pot haver influít el clima mediterrani: ais paísos nórdics el 

costum de llegir és mes estés a causa de les baixes temperatures, mentre que al 

Mediterrani, la gent sol fer altres coses mes actives en el temps Iliure i fora de casa. 

En aquest sentit, matisa el topic que culpa la televisió d'haver robat lectors a la 

literatura. En tot cas, la televisió pot haver llevat lectors a la literatura de masses, ja que 

s'adrefa a un public ampli que no necessita gaire preparado inteMectual ni fomiació 

cultural per a comprendre els textos tant televisius com literaris. Monzó insisteix en 

aquest tema en molts altres articles. Per exemple, en «Elprocés amb Ziritone» (2003a), 

comenta el descens de l'índex de lectors, que atribueix a la competencia cultural baixa 

de la societat, que sois té coneixements televisius i publicitaris. El seu imaginan está 

poblat exclusivament de temes, arguments i personatges de la petita pantalla'*^. 

En aquest sentit, les televisions no dediquen espais atractius a la promoció deis 

Ilibres. En l'article «Hi ha canals i canals» (1990), Monzó replica a unes declaracions de 

Villatoro, responsable de TV3, que afirma que l'emissió de programes literaris en 

aquesta cadena, com en altres, no és cap garantía que s'incremente el nombre tan delmat 

de lectors de qué contínuament es queixen educadors i inteMectuals i de qué es fan ressó 

els mitjans de comunicado. Un altre topic que afecta els espais televisius sobre Ilibres 

és el to academic, inteMectual i avorrit que solen teñir. L'escriptor opina que, igual que 

hi ha programes sobre cinema, es pot parlar televisivament de lectures i posar tots els 

recursos a l'abast per a captar l'audiéncia igual que, per exemple, ha aconseguit un 

programa famós de la televisió francesa. Ara bé, el vertader motiu de l'abséncia de la 

literatura en la programado de TV3 és, segons Monzó, l'assodadó de les lletres 

catalanes amb la resistencia antifranquista durant la dictadura, en un moment politic 

En un article anterior, «Tot es pot resumir tret de la guia telefónica» (1990), ja explicava que la majoria 
de gent actualment només llig les sinopsis que hi ha en la contracoberta deis Ilibres. 
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com Tactual en qué els anomenats progressistes volen desUiurar-se d'aquesta remora 

revolucionaria del passat i esdevenir, en páranles de l'autor, mis yuppies. 

De retruc, també denuncia la passivitat de l'Associació d'Editors, que no intervé 

en la polémica. Sembla que el carácter espectacular de la televisió, amb un discurs que 

potencia la imatge al maxim, no s'adiu massa bé amb el prejudici de l'avorriment que 

afecta la literatura i els escriptors i, en general, tota mena d'intel-lectuals i artistes. Per 

aixó, Monzó explica les diverses propostes d'entrevistes «originals» que li han ofert al 

llarg deis anys, d'alló mes ridicules. Sardónicament, l'escriptor opina que la recerca 

incessant de l'originalitat en espectacles televisius i teatrals fa que, actualment, 

r entrevista más original siga aquella en qué el periodista es limita a formular una Uista 

de preguntes que l'entrevistat contesta sense mes acompanyaments. Fins i tot un artista 

transgressor com Dalí, que solia intervenir en la televisió abillat amb objectes xocants 

(una truita a la butxaca, una barra de pa al cap) en el context en qué tenia Hoc 

l'entrevista, avui dia seria considerat avorrit («Entrevistes originals», 2000). 

De tota manera, i en sintonía amb la crítica ais editors sobre el poc interés que 

posen en la promoció deis Uibres un cop editats, hi ha altres factors que poden incidir en 

el problema certament topic de la falta de lectors, com ara tot el que está relacionat amb 

l'aspecte formal deis Uibres: el disseny de l'envoltori (coberta i contracoberta), la 

grossária del paper i la tipografía. Si bé hi ha editorials que esmercen mes esfor9os a 

seleccionar cobertes atractives, en canvi la majoria desatén la grandária de la Uetra, que 

constitueix un deis criteris decisius que determinen la compra d'un Ilibre o, en canvi, 

dissuadeixen el lector d'adquirir-lo. La idea de la manca d'una publicitat adequada i de 

la millora del Ilibre com a producte revela la visió que Monzó posseeix sobre el 

márqueting editorial («La Uetra petita», 2000). 

Monzó també responsabilitza les institucions de part del descrédit de la literatura 

en la societat actual. En l'article titulat «Rere les passes de Hierro» (2003Í3), es fa ressó 

de la decisió de la Generalitat de Catalunya d'oferir com a optativa l'assignatura de 

Literatura en les proves de selectivitat per a accedir a la universitat. L'autor es mostra 

partidari de prohibir la literatura per suscitar-ne de nou 1'interés, tenint en compte que la 

prohibido i el tabú sempre han creat una atrácelo poderosa, com les drogues o 

Talcohol"^ .̂ Aquesta mateixa perspectiva sobre el món deis Uibres la retrobem en 

'^^ És una idea que ja havia llanfat anys enrere en l'article «Llegir pertorba» (1991), en qué opina que 
posar els Uibres al costat del proxenetisme, els casinos clandestins, el contraban i el tráfíc de drogues 
alimentaria 1'atrácelo típica deis joves per les coses prohibides i servirla de reclam efectiu. 
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l'article «El Uibre com a incentiu» (2003a). L'autor posa en relleu la degradació del 

Uibre oferit com a regal per la compra d'un diari o per la donació de sang. La literatura 

es rebaixa a un simple valor de mercadería i no de producte cultural. El desencert en les 

campanyes de pronioció de la lectura i de les Uibreries té probablement un deis maxims 

exponents en la clausura d'un establiment a Barcelona per tráfic de drogues. L'escriptor 

atribueix aquest negoci il-legal a la influencia d'un anunci que promovía la lectura amb 

una imatge en qué un lector esnifava les lletres d'un Uibre. El missatge subliminar va 

provocar que la «diversifícació de l'oferta», com a métode de márqueting, assolís 

aquests extrems. Així, esmenta altres exemples de Uibreries com les que venen altres 

productes com Uepolies o les que ofereixen altres servéis com el de cafeteria per atraure 

els clients i que, al capdavall, son ineficaces perqué no aconsegueixen l'increment de 

vendes («Diversifícació de l'oferta», 1994)'*''. 

Un deis prejudicis que afecta el món editorial i que está relacionat amb 1'escás 

nombre de lectors és eí preu car deis Uibres, aspecte desmentit per l'autor, sobretot 

perqué les persones que solen esgrimir aquest argument no Uigen mai («El preu just», 

1998). La Setmana del Llibre en Cátala suggereix a Monzó l'assumpte de les practiques 

de piratería de Uibres a Europa, és a dir, la copia burda d'obres d'autors famosos, de 

publicado recent, venudes amb un preu inferior al de les copies legáis. L'escriptor 

explica que la piratería editorial no existeix a Espanya en aquesta modalitat, pero afirma 

que no cal importar-la perqué, amb el vist-i-plau de les institucions educatives, es 

permet la fotocopia indiscriminada de Uibres («L'any té cinquanta-dues setmanes», 

1998). 

L'análisi que fa Monzó inclou tots els agents que intervenen en el món editorial. 

D'aquesta manera, qüestiona la mateixa formació deis critics. En l'article titulat 

«Sempre han tingut bec les oques» (1990), Monzó ataca el topic que abans la crítica era 

de millor qualitat que actualment. Es cert que hi ha mes critiques paraMelament a 

l'abundáncia de diaris, pero continua sent igual d'implacable, dura o injusta. Pel que fa 

a la qualitat, en un altre article titulat «Nou pía de treball juvenil» (1990), I'escriptor 

aconsella que escriga critiques literáries en qualsevol periodic a un suposat estudiant 

que necessita diners un cop ha finalitzat el batxillerat i es disposa a accedir a la 

"̂  Igualment, en «La pira de] llibre» (1990), matisa la importancia que se li atorga a Catalunya a 
aconseguir el Premi Nobel de Literatura, sobretot perqué aixó no implica que la gent augmente la seua 
afieló a la lectura, com es pot comprovar en altres paísos que teñen escriptors premiats amb aquest 
guardó. També ironitza sobre el paper periféric a qué s'havia relegat la poesia, ja que en l'actualitat, la 
narrativa, antany el genere mes llegit i conreat, ja pateix la mateixa marginado. 
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universitat. La falta de preparació i la manca d'idees no és important, ja que els critics 

escriuen alió que els manen en el periodic. La terminología críptica i confusa 

completará la feina i, així, s'evitará tant el carree de consciéncia com l'enfrontament, ja 

que ningú no entendrá els escrits. És fácilment deduíble, dones, el retrat con-osiu que fa 

Monzó deis critics. 

Tot seguit, passa a explicar-li uns quants consells útils, carregats de topics i 

prejudicis. En primer Hoc, ha de desaprovar sense distincions i en general tota la 

generado anomenada dels setanta. En segon Hoc, no ha de responsabilitzar-se mai del 

que diu i ho haurá d'atribuir a una veu impersonal. En tercer Hoc, si I'obra ressenyada és 

un recuU de contes, es pot fer servir la qualificació tópica que la iniatge de conjunt és 

irregular. Si es tracta d'una novel-la, I'altre topic útil és afimiar que és un conté 

allargat. En I'apartat d'influéncies, es pot recorrer a altres asseveracions tópiques 

segons l'edat de l'escriptor: si és major de 35 anys, les fonts d'inspirado han de ser Pía, 

Borges o qualsevol altre autor estranger que no conega ningú. Si és menor, es pot acusar 

Fautor que plagia el mateix Monzó. La radiografía del critic literari, en aquest article, és 

tremendament sarcástica i reprovadora: a través de la ironía, Monzó denuncia la 

incompetencia absoluta d'aquests, victimes del dictat del periodic per al qual treballen i 

completament límítats per una formació literaria ineficient o nuMa. 

També censura els critics per utilitzar un Uenguatge críptic per a un public 

expert en comptes de realitzar una tasca mes divulgatíva, sobretot si escriuen en 

periódics i no en revistes especialitzades. Aquesta concepció té a veure amb el fet que 

Monzó no va estudiar a la universitat i mancar, per tant, d'una formació literaria 

académica, segons ell mateix posa de manifest. En l'article «La IIÍ9Ó de Becket» (1991) 

qüestiona els mateíxos estudis de literatura, cenyits a regles i Ueis estétiques, morals i 

sociológiques, perqué qualsevol comentari sobre una obra és sempre subjectiu. Per a 

l'escriptor, la literatura és sobretot plaer i entreteniment. Des del seu punt de vista, la 

literatura és lectura i, per tant, una afició, no una feina: 

Els que encara llegeixen per gust, no pas per obligació i, sobretot, sense cap patró a la má per 
intentar que tot encaixi en la quadrícula prefabricada. ¿Com analitzar, exactament, la sensació 
d'embriaguesa felif que, cada tants Ilibres, s'apodera del lector? ¿Com explicar, de debo i sense 
que empal-Iideixi, el cabdell d'emocions que ens ha entusiasmat? («La IIÍ9Ó de Becket», 1991) 

A mes a mes, els suposits estétics amb qué valoren la literatura sovint son 

decímonónics i, dones, desfasats o, sí mes no, conservadors. Una de les idees clau per a 

96 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

comprendre la concepció de Monzó sobre l'activitat creativa, literaria o artística, és el 

joc amb la tradició, que requereix que s'allibere de l'escut protector d'originalitat i 

integritat intocable que prácticament l'ha deíficat en la societat contemporánia''^. En 

aquest desdeny, s'oculta, dones, el mateix prejudici del plagi, de la copia intolerable 

d'un model considerat original i únic, que afecta tota la literatura legitimada en general i 

tota la tradició pictórica modélica i preceptiva. Per a Monzó, l'esséncia de la literatura 

és la intertextualitat. L'autor advoca per un diáleg mes creatiu amb la tradició, que 

sovint adopta la fomia de la parodia, que no té per qué estar renyida amb una voluntat 

sedosa i crítica encara que l'humor siga la pedra de toe d'aquesta práctica. 

Així ho comenta en relació a dos contes basats en les famoses creacions de Hans 

Christian Andersen, «El vestit nou de I'emperador» i «La venedora de mistos»: 

Manipular, añadir, quitar, deformar lo ya contado anteriormente... De forma descarada o 
disimulada, esa es la base de la literatura. Avanzar a partir de donde otros han llegado. Pero es 
imposible intentar manipular, deformar o variar un relato si no es bueno de verdad, si no ha 
enraizado en el alma de la gente. A muchos narradores contemporáneos les complace estirar un 
poco más aún el hilo de esas narraciones. Lo hacen Anne Rice, Robert Coover, Slawomir 
Mrozek, Ana María Moix... Tan rico es el material de base que incluso sirve para una parodia 
política, simple pero resultona (y no forzada), com la que hizo James Finn Gamer en "Cuentos 
infantiles políticamente correctos", un libro que no aspira pasar a la historia de la narrativa sino 
que simplemente quiere burlarse de la asfixiante con-ección política en que vivimos. Basta leer la 
prensa con asiduida para ver que, en escuelas de medio mundo, algunos de aquellos cuentos de 
Andersen, -y también de Perrault y de los Grimm- están hoy en día prohibidos por la censura 
progre de la Internacional Papanatas (Monzó, 2005). 

Aqüestes idees sobre el mite de l'originalitat es retroben en altres escriptors com 

Josep Pía o Joan Fuster. Anys mes tard, reacciona indignat davant els comentaris que 

una part de la crítica, des de posicions elitistes, ha dirigit en contra de la decisió de 

l'académia sueca de concedir el premi Nobel de literatura a Darío Fo. Segons aquests 

critics, el dramaturg italiá no encaixa en els parámetres d'escriptor modélic ni ha 

desenvolupat una obra que s'ajuste a les convencions obsoletes i encarcarades que 

prevalen des del segle xix: 

Una idea semblant és també el rebuig de la crítica a les formes artístiques considerades populars o 
paraliteráries com els comics. Així, en Particle titulat «Per totes les rates pinyades, penades, penarres i 
peteneres» (1990), Monzó lamenta totes les reaccions irades que ha merescut 1'estrena d'una pel-lícula 
basada en els comics de Batman, básicament encaminades a desprestigiar aquest heroi de paper de colors 
amb arguments fíns i tot contradictoris. Una de les raons esgrimides sobre la qual incideix Monzó és 
l'acusació que aquest personatge de fícció és una versió esbravada i descafeínada deis herois de la 
mitología grega i llatina; en concret, s'afírma que Batman no és sino una copia comercial i vulgar 
d'Ulisses. Així, l'autor diu: «¿O és que la bogeria monarquista ha arribat fíns a tal punt que resulta que hi 
ha mites de sang blava i mites proletaris?». Així, tant la mitología clássica, elevada a la categoría de relat 
canonic i exemplar, com la mitología moderna d'herois de comics, menyspreada per producte subcultural, 
exerceixen les mateixes funcions com a mite, com a representació de la realitat, com a símbols o com a 
sublimació de l'ésser huma. 
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[...] els mandarins literaris consideren literatura tan sois una part del tot. Ancorats en una 
concepció decimonónica del planeta, no accepten que, des de les blondes de les Bronté, el món 
ha canviat i, els agradi o no, la poesia de Wislawa Szimborska és tan literatura com els guions 
cinematografíes deis Coen, els televisius de Dennis Potter o el teatre de Joan Brossa. Pero el 
Gotlia literari el decideixen dinosaures que menyspreen tot alió que l'artritis que els corseca 
ignora («Les mómies», 2000). 

Totes aqüestes idees sobre la creació poden ser qualificades depostmodernes. La 

fragmentació, Teclecticisme, la barreja de generes i d'elements procedents de diverses 

tradicions, la metaliteratura, la reinterpretació del passat a través de la imitació i de la 

parodia son els principis basics de 1'actitud deis escriptors postmodems que, al 

capdavall, segueixen la divisa segons la qual tot és literatura (Guillamon, 2001: 103 i 

135). En l'área anglosaxona, Donald Barthelme és un deis representants de la 

postmodemitat literaria i un deis escriptors que Monzó destaca entre les seues 

influencies. 

Monzó també detecta els mateixos criteris canónics i conservadors en altres 

camps creatius com el cinema o la música. En l'article «Dignes d'un estudi sociológic» 

(1991), es fa ressó d'un comentari d'un critic de cinema que es nega a valorar les 

peMícules comerciáis i les cataloga com a productes de massa; per tant, correspon ais 

sociólegs jutjar-les ja que están mancades de valor artistic. Aquesta actitud la fa 

extensible ais critics musicals i literaris que veuen incompatibles l'éxit de vendes i la 

qualitat. Aixó no significa que Monzó considere bones totes les obres 

cinematográfiques, musicals o literáries; com les obres no comerciáis, n'hi ha també de 

dolentes. El que ataca és el prejudici contra l'etiqueta «comercial» i «producte de 

masses» i contra l'equació establerta que iguala exit de vendes o de piiblic a gasdfia 
, . AQ 

artística . 

Monzó també comenta la imatge prototípica deis escriptors com a éssers 

bohemis i estrafolaris, malaltissos i afligits, associats sempre a una máquina d'escriure, 

un got de whisky i un cendrer pie de burilles («L'ordinador i la literatura», 2003a). 

Aquest estereotip té el seu correlat en les fotografíes tópiques que solen reproduir-se en 

la infomiació biobibliográfica de les solapes o les contraportades de les obres: com a 

fons, prestatges plens a vessar de Uibres i, en primer temie, l'escriptor amb un posat 

pensatiu aconseguit grácies a la celia arquejada, la mirada proñida, el colze sobre la 

No en va, el mateix Monzó ha patit aquest tipus de prejudicis, atesa l'ámplia acceptació que la seua 
obra ha tingut. 
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máquina d'escriure, una má davall el mentó «i l'altra, sota rescriptori, amb el dits 

encreuats, invocant sort» («Fotos», 1994). 

Un altre tema és la mala qualitat de les traduccions, especialment les que es 

presenten en forma de versions. Monzó critica la práctica de versionejar, que consisteix 

a esmenar l'estil de Fautor segons uns criteris molt subjectius i sense respectar la 

fídelitat a l'original («Versions niassa originals», 1987). Respecte a les traduccions, 

qüestiona el criteri deis editors per a publicar traduccions de la narrativa nord-americana 

contemporánia. Fent una mala interpretado del concepte de modemitat, Iligada ais 

autors deis Estats Units, els editors publiquen novel-Íes que incorporen temes insólits 

fins aleshores (i tal vegada, per aixó, qualifícats de modems) com el sexe i les drogues, 

deixant de banda la qualitat estética de les obres. Reivindica la tradúcelo d'autors com 

Robert Coover, John Barth, Donald Barthelme, Kurt Vonnegut, Jr. o fins i tot Ti-uman 

Capote per damunt d'altres autors menors pero que escriuen sobre temes efectistes («La 

palla i elgra», 1987). 

Monzó també participa en la polémica sobre la qualitat de les traduccions al 

cátala, en principi considerada bona i mes tard, cap a finals dels vuitanta, dolenta. 

Monzó considera que la causa és económica: d'una banda, les traduccions están molt 

mal pagades, amb la qual cosa els traductors no hi esmercen massa esforfos, sobretot si 

es tracta de la seua feina principal; d'altra banda, les subvencions institucionals a les 

traduccions van a parar a mans dels editors, que inverteixen els diners en altres aspectes 

de l'edició, pero no a incrementar el sou dels traductors. Com a conseqüéncia, els 

traductors professionals solen dedicar-se a altres tasques millor remunerades com la 

traducció de textos teenies i els editors contracten estudiants o gent poc preparada, cosa 

que repercuteix en la qualitat de les traduccions, sobretot les literaries («Pagant, sant 

Pere canta», 1990). 

També hi ha cabuda per al tan controvertit assumpte dels premis literaris. 

Monzó afirma que s'han multiplicat els concursos perqué sembla que el requisit per a 

publicar un Uibre en cátala haja de ser haver aconseguit algun guardó en algun 

certamen. L'escriptor jutja la poca professionalitat dels editors, a qui atribueix el paper 

de promoure I'obra de literats novells, de la mateixa manera que les companyies 

discografiques disposen de la figura d'un encarregat d'introduir l'obra d'un músic o 

grup nou en els canals de distribució habituáis («Ah!», 1987). 

Els comentaris sobre l'obra propia ocupen alguns articles. Monzó lamenta 

reneasellament deis seus contes i novel-Íes dins de la narrativa urbana i rebutja 
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r entusiasme anib qué ha sigut rebuda per la crítica, que el va fer pioner, mestre i máxim 

representañt d'aquest tipus de literatura que constitueix una mostra de modernitat en el 

panorama de les lletres catalanes. De la mateixa manera, adverteix sobre l'etiqueta de 

rural que classifica la narrativa de Jesús Moneada. Per a Tescriptor, l'important és la 

historia construida de manera inteMigent i que sap captar l'atenció del lector, no 

l'ambientació espacial, que ve donada pel medi que millor coneix cada autor. El topic 

de la modernitat urbana s'afig ais altres que el defmeixen com un escriptor divertit i un 

estilista rigorós i solid («Why anybody agreed to go on being a rustic after about 1400», 

1987). 

Evidentment, no s'esta d'exposar la seua visió sobre el món literari cátala en 

particular. En l'article titulat «Bon cop de martell...» (1987) ironitza sobre l'assassinat 

d'un escriptor grec perpetrat per un altre coMega seu. Aixó serveix a Monzó per a 

comparar les literatures grega i catalana en dos sentits: mentre que la grega, disposant 

d'una comunitat lingüística semblant a la catalana pel que fa al nombre de parlants, 

gaudeix d'una projecció internacional notoria, en canvi la catalana está reduída a la 

simple expressió regional de literatura submergida i subsidiaria de l'espanyola. D'altra 

banda, l'actitud temperamental, agressiva i agosarada deis escriptors grecs contrasta 

amb el cinisme educat amb qué es resolen les rivalitats i les enemistats entre els literats 

Catalans. 

Una^ahra característica deis escriptors Catalans és el gregarisme. En l'article 

titulat «Tot s'encomana menys l'hemiosura» (1987), critica les desqualifícacions que 

rep Alfred Bosch per haver participat en un programa de televisiu, ja que sembla 

impropi d'un intel-lectual coMaborar en un mitja de comunicació de masses. 

L'endogamia que defmeix el coMectiu implica transmetre un mateix discurs respecte a 

les questions socials i inteMectuals, compartir una mateixa opinio sobre qualsevol afer. 

Monzó no pretén jutjar el fet concret de la participado televisiva, pero la valora en tant 

que aquest escriptor baja demostrat teñir personalitat propia i contribuir a esquerdar el 

front comú, monolític i homogeni del gremi. 

El victimisme pregonat incansablement pels escriptors Catalans també el cansa. 

En l'article titulat «Els camins possibles» (2000), fa referencia a un article d'Antoni 

Puigverd en qué es lamenta que Túnica via possible que teñen els escriptors Catalans per 

ser Uegits és escriure en un estil depurat, nu, Iliure de retoricismes. A mes, posa la 

narrativa de Monzó com a mostra d'aquesta opció. Monzó replica que aixó és una 

apreciado incorrecta, ja que hi ha molts estils i que la selecció d'un o d'un altre, com de 

100 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en l'obraperiodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

fet palesa l'obra de diferents escriptors, té a veure amb el tipus de literatura que es vulga 

cultivar. Eli ha optat per un estil neutre perqué el tipus d'históries i d'univers literari que 

volia mostrar així li ho exigia. Al capdavall, Puigverd está molest perqué els lectors no 

havien entes la parodia de l'estil de Bemat Metge en la darrera novel-la que havia 

publicat. Monzó opina que cada escriptor ha de trobar el seu propi camí i acceptar els 

errors que puga cometre, pero, en qualsevol cas, ha d'evitar caure en el victimisme 

reiterat de creure's un desgraciaí per escriure en cátala: «O aixó o, en nom de 

l'eutanásia, desentubem l'agonitzant i l'enteiTem d'unaputa vegada». 

De tota manera, també denuncia la timidesa amb qué els mitjans de comunicació 

es fan ressó de les publicacions en cátala, per por, segons l'escriptor, que els elogis pels 

Uibres realment bons siguen acusáis com una mostra de provincianisme. En canvi, si 

n'apareix la tradúcelo al castellá, dediquen mes espai a les ressenyes i celebren la 

qualitat de l'obra. Aquest és el cas que s'ha esdevingut amb el Uibre La llavor immortal, 

de Jordi Bailó i Xavier Pérez, que quan es va publicar origináriament en cátala, va 

passar quasi desapercebut; per contra, dos anys després, en editar-se la traducció 

castellana, va meréixer tota mena d'elogis en la premsa («Prestigi i prejudici», 2000). 

En «Els empestats» (20030), Monzó rebutja la pretesa rivalitat entre els escriptors 

anomenats «purs» i els titllats de «mediátics» (presentadors, periodistes, actors 

popularitzats a través de la televisió) a la Fira del Llibre, en el sentit que, en aquest 

esdeveniment, no importa la literatura, sino la venda de Ilibres: es tracta d'un reclam 

comercial de les cases editorials i no pas una celebrado de la literatura. La política de 

subvencions a l'edició de Ilibres en cátala, basada en uns criteris massa flexibles, centra 

I'interés de Particle «Larifeta» (1998). 

1.3. Identitat nacional 

La identitat nacional és un deis temes mes tractats per Quim Monzó al Uarg de 

tota la seua prodúcelo periodística. Constitueix un assumpte delicat, complex i constant, 

a causa de la polémica que suscita en la vida política i social, sobre el qual han 

intervingut tots els periodistes Catalans des del segle Xix. La qüestió identitária, lligada a 

la llengua i la cultura, está present en l'obra deis principals escriptors Catalans que s'han 

abocat a les planes de la premsa. Monzó assumeix un paper de defensa contra els atacs 
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ais drets deis Catalans com a nació, entre els quals els drets linguistics ocupen un Hoc 

nuclear. La identitat nacional és experimentada com un problema, contínuament 

qüestionada i afectada per prejudicis, una mena de plaga bíblica que es resisteix a 

rextemiinació. 

L'escriptor arremet contra tothom: contra els prejudicis i la mentalitat centralista 

de Madrid, contra el regionalisme disfressat de nacionalisme deis partits Catalans, contra 

el nacionalisme cultural reductor i, al capdavall, contra tota mena de prejudicis, 

manipulacions, topics, imposicions, ambigüitats. Sobre la indefinició de la identitat 

catalana i la seua dissolució en la unitat espanyola, l'autor reacciona des d'uns 

plantejaments femis i preconitza la secessió. Així, mig en broma, mig seriosament, en 

l'article titulat «Jo també vuU ser andorra» (1984), explica que, a l'estranger, quan li 

demanen pel seu origen, sol afirmar que és andorra, i que Andorra és un país 

parcialment independent i parcialment subjugat a altres estats. El fons de la qüestió és 

simple: per a la immensa majoria deis mortals, una nació existeix i és reconeguda i 

respectada si está constituida com un estat independent. Monzó accepta aquest supósit i 

modifica el punt de vista a l'hora de definir la nació catalana. Així, en comptes 

d'explicar que Catalunya és un país ocupat per Espanya, adopta una perspectiva 

contraria afirmant que Andorra és un país independent pero amb una part sotmesa a 

altres estats. 

Monzó també és conscient que la identitat nacional, com la individual, es 

construeix: 

Está bé, que aixó es faci, com va estar bé per exemple que, fa cosa d'una década, sortís aquella 
Historia del cinema cátala, de Miquel Porter-Moix. Son com petits exorcismes: a veure si, a 
copia de repetir-nos-ho, el cine d'aquest país va prenent eos. («La gran nit del cinema», 1984). 

Tampoc en aquest aspecte, com en molts altres, incorre en Terror d'adoptar una 

fe cega que li impedisca valorar la relativitat de tot i, especialment, deis defectes o deis 

problemes, de la part negativa, que una realitat puga teñir. El patriotisme també té els 

seus limits, sobretot quan es planteja com una exigencia que atempta contra altre tipus 

de drets^". 

En l'article titulat «Els castellers i l'honor nacional» (1991), opina sobre les critiques que ha rebut el 
Patronat de Castells de Tarragona per haver acceptat el patrocini de Cajamadrid i no d'una entitat 
bancária catalana, fet que ha sigut considerat com una mena de traíció tenint en compte que les colles 
castelleres son un deis símbols nacionals de Catalunya. Per una banda, sitúa el problema en el Hoc 
adequat: l'económic, no pas el nacional. En aquest sentit, presenta com a logic i raonable el fet que el 
Patronat haja acceptat el patrocini de l'entitat que mes subvenció ha oferit. D'altra banda, relativitza el 
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Un deis primers topics que Monzó s'encarrega d'aniquilar és el del suposat 

universalisme que preconitza molta gent que ataca el sentiment nacionalista i que, 

segons ell, no representa mes que una actitud unifomiitzadora disfressada de 

progressisme («Nou nacions noves», 1984). 

En Particle titulat «No tenim ni Moran» (1987), l'abséncia d'acudits 

protagonitzats per politics Catalans, emprats per exorcitzar el poder, revela la feblesa i la 

insignifícanfa del régim autonomic per a Catalunya: «No solament tenim prohibit el 

cán'ec equivalent al del senyor Moran conseller d'Afers Exteriors sino que no tenim ni 

la possibilitat d'un Moran per fer-la petar mentre fem el vermut» («No tenim ni 

Moran», 1987). Aqüestes reflexions son un símptoma del desencís que, tot al llarg de la 

década deis vuitanta, en els anys inmaediatament posteriors a la caiguda del franquisme, 

va experimentar tota mena de gent que tenia unes aspiracions de mes llarg abast en tot el 

que es refereix a canvis socials i politics. En Monzó, la il-lusió passa al desencant, 

després deriva en la frustrado i fínalitza amb el distanciament i el relativisme propi 

d'una actitud escéptica. 

Ara bé, el sentiment nacionalista no és tan vigorós com sembla. A propósit 

d'un reportatge de la revista El Temps que especulava sobre la presumpta borbonització 

d'un país considerat tradicionalment com a república, Monzó opina que la gent, ara i 

adés, i a tot aiTeu, és, en les senes páranles, «amorfa». La gent és acrítica i es deixa 

influir per la consigna que els sectors influents de 1'época decideixen («¿Un país 

borbonitzat?», 1998). 

La malaltia del país s'observa també en altres símptomes com la manca de 

confianza en els valors propis, reflexió que fa al voltant del Uiurament d'un premi a 

Tactor Sergi López, poc conegut i valorat a Catalunya («El de Vilanova», 2003a). Un 

altre símptoma d'aquesta afecció és el carácter acomodatici deis ciutadans. En l'article 

«Those fucking Spies» (1984), Fautor comenta que a Catalunya és inimaginable la 

reacció de rebuig frontal que van teñir a Puerto Rico quan un periodic van demanar ais 

lectors porto-riquenys que demostraren un carácter mes obert i llegiren aquest rotatiu, 

escrit en angles: 

sentiment patriotic quan aquest comporta un sacrifíci que ultrapassa les possibilitats individuals, utilítzant 
una citació de Mao Zedong per suggerir que el patriotisme sovint ha estat un deis arguments utilitzats pels 
totalitarismes a fí de fonamentar les seues actuacions. A mes, subratlla que se sol exigir el patriotisme de 
la gent plañera que menys poder té i, en canvi, s'és mes condescendent amb els que realment en teñen, en 
aquest cas, les entitats bancáries catalanes, que no han volgut destinar una subvenció mes quantiosa ais 
castellers i sí, per contra, al Festival de Flamenc, un tipus d'espectacle forá. 
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La sort (o la dissort) és que aquí estem ja tan absolutament immunitzats a tot, que podem 
aguantar el que siguí. Som tan «oberts» que només falta que se'ns pugin a coll-i-be i ens vagin 
arrencant, un per un, els pels del ñas i els de les celles («Those fucking Spies», 1984). 

El cofoisme linguistic té el seu coroMari nacional. Els paitits politics son acusáis 

d'haver creat un pais fictici, «un holograma de país», en consonancia amb el discurs 

triomfalista i optimista que intenten vendré amb els suposats progresses realitzats des de 

l'adveniment de la democracia («El diccionari», 1998). Un país que, inventat pels 

politics, vistos com mags, s'identifica amb Disneylándia i que mostra, dones, una 

imatge intencionadament idealitzada, ensucrada i de color de rosa («L'efecte 

hivemacle», 1998). L'autor és molt acid amb l'actitud deis politics envers el país i la 

llengua: 

¿Es que no sap que el Parlament és un hivemacle on els politics autodenominats nacionalistes 
poden i reguen, protegits del fred exterior, la delicada planta de I'optimisme linguistic? Es una 
planta enfiladissa, de fullam tan espés que cobreix del tot les parets de vidre de I'hivernacle í, 
d'aquesta manera, els permet continuar fingint que no s'adonen que, al carrer, I'optimisme 
linguistic tremola de fred i que les estadístiques malabars que es treuen del baiTct de copa cada 
tants mesos no resisteixen ni deu minuts sense congelar-se («L'efecte hivemacle», 1998). 

La imatge folklórica de Catalunya, residu potser de 1'época firanquista i 

encamada en el prototip del «barretinaire», és el tema que centra l'atenció en l'article 

«Seny i sensatesa» (1998). Monzó hi especula sobre els diversos motius que poden 

explicar el costum deis diaris d'utilitzar páranles en cátala en textos escrits en castellá, 

mes encara quan aquests mots sovint representen algún estereotip sobre els Catalans, 

com ara seny. L'autor es demana si pot obeir a la voluntat de ser originals, al retoricisme 

gratuit, a 1'intent de catalanitzar a poc a poc i subreptíciament la premsa o, fins i tot, 

demostrar que els botiguers son catalanistes. La conclusió a qué arriba és que totes les 

llengües del món disposen de vocables corresponents i, per tant, la introdúcelo de 

catalanismes linguistics suposa un signe de folklorització^^ 

Molt en sintonía amb la visió regionalista de la cultura catalana son les declaracions de Victoria Camps, 
criticades morda^ment per l'autor, que considerava que les teleséries de TV3 son massa «catalanes» i, per 
tant, poc exportables («Ética amb xorigo», 1998). La Iluita contra l'estereotip, compartit per Catalans i no 
Catalans, és constant. En l'article «Per pura lógica» (1998), posa en relleu la referencia al qualificatiu 
cátala en casos en qué no es fa si es tracta d'algun personatge o d'algun fet castellá: «Així, per exemple, 
Carmen Martín Gaite és "l'escriptora Carmen Martín Gaite", mentre que Jaume Cabré és, per aquesta 
mateixa premsa catalana, "l'escriptor cátala" Jaume Cabré». L'ús folklóric deis símbols és atacat en 
nombrosos articles. En el text titulat «Groe i negre» (1987), Monzó ironitza sobre la proposta de renovar 
la imatge deis taxis barcelonins imprimint les quatre barres a la porta. En consonancia amb aquesta 
simbologia, l'escriptor insta a substituir el Hum verd per una botifarra que s'infle quan el taxi estiga Iliure 
i que es desinfle quan estiga ocupat. Igualment, posa en relleu la hipocresía de la gent que s'enutja per 
l'atac a símbols com el Bar9a o la Moreneta í, en general, qualsevol insidia contra els Catalans i, en canvi, 
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En relació anib el folklorisme, Monzó també fa una uUada al prototip de 

nacionalista cátala. En el recull El dia del senyor (1984), l'escriptor s'inventa els 

personatges de dues noies que encamen aquest model: vint i tants anys, barcelonines, de 

classe mitjana, universitáries, flirtegen amb poetes o anib musics de grups de rock, es 

matriculen en cursos de semiótica, acudeixen a la Universitat de Prada. La visió que 

dona d'aquest coMectiu és la d'una gent que assumeix els signes visibles exteriors del 

nacionalisme, amb una certa frivolitat, incongruencia i inconsciencia, com el que 

pertany a un club de tennis i desenvolupa totes les activitats i adopta totes les actituds 

associades. Així, Monzó redueix a l'estereotip el club deis nacionalistes, tancat en una 

bomboUa i aliena a la realitat, preocupat quasi exclusivament per les questions culturáis: 

«En contrast amb l'ambient despolititzat i amb la manca de consciéncia nacional i 

lingüística que hi ha a Barcelona, la gent de Prada és una joia. A más, de tant en tant 

vaig al poblé, a fer un café au lait i practico francés» («Sumpteta», 1984). Entre els 

signes visibles deis nacionalistes, hi ha la senyera, convertida en un símbol omnipresent 

i desnaturalitzat: 

Ja comenfa a fer pudor trobar-te quatre barretes per tot arreu: a les paradetes de ¡libres, ais 
encenedors, al retrovisor deis taxis que duen el rétol de <dliure» en espanyol, a les bossetes de 
sucre... Aviat, fms el paper de water vindrá embolicat amb les quatre barres! Abans de gaire, 
aixó semblará Perpinyá, on tot és adjectivat de catalán —en francés, evidentment—, pero on son 
mes agavatxats que espanyolitzats els barcelonins («Massa barres», 1984). 

Sobre la catalanitat de territoris com la Catalunya Nord o l'Alguer, en un altre 

article titulat «A terres estrangeres ses vaques mallen es bous» (1987), Monzó arremet 

contra la concepció estatalista de la nació propia, segons la qual la Catalunya Nord és 

territori estranger. L'escriptor iMustra aquesta concepció amb dos exemples extrets deis 

mitjans de comunicado, un diari de tendencia nacionalista, i un programa de la televisió 

catalana. Ara bé, també opina que aquesta catalanitat és explotada tan sois com un 

reclam turístic perqué els catalanófíls hi vagen a deixar-se els diners d'un viatge per 

vacances. Així explica també el fet que el Vietnam haja participat en una cimera de 

paisos francófons, sense teñir en compte el mal que va provocar la colonització 

francesa. El govern vietnamita troba en Tafirmació deis llamos que uneixen el país 

no s'adonen de la pressió ideológica que equipara tot el que és cátala amb el pujolisme, el provincianisme 
i el menyspreu. Per aixó, demana mes consciéncia autocrítica, no defensar a ultranza símbols que son, per 
defínició, una representado convencional i, en canvi, fer front ais atacs seriosos contra la identitat 
catalana («La petita hemorroide», 1990). 
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culturalnient amb Fraiifa com una manera d'atraure turistas franceses («Per un grapat 

de dongs», 2000). 

Com a jutge expert en topics, Monzó també posa en evidencia els limits del 

domini linguistic en un article en qué descobreix que a la ciutat nicaragüenca de Jarapa 

es parla cátala, igual que en altres petites colonies repartides pertot arreu com Ora o 

Salónica. L'autor sospita que el govern de la Generalitat, en mans dels convergents, ha 

ocultat aquesta realitat perqué Jarapa és un deis focus dels revolucionaris sandinistes 

amb els quals, segons sembla, no volen establir-hi relacions institucionals («Un Arana 

que no es diu Sabino», 1987). 

Els partits politics no s'escapen a les critiques de l'escriptor. Així, jutja la 

timidesa deis dos partits majoritaris. Convergencia i Unió, que titila de regionalista (no 

de nacionalista) i també el Partit deis Socialistes de Catalunya, que no han sabut 

assumir les reivindicacions nacionalistas en el seu programa i que, per aixó, qualifica de 

«miops». En l'article titulat «Quan fou mort lo combregaren» (1991), critica el nou 

projecte del govern de Pujol de conscienciació nacional després d'haver constatat el 

relaxament del sentiment patriotic a Catalunya. Monzó retrau al partit de Convergencia i 

Unió l'época en qué, per contra, s'afanyaven a alliberar-se del la imatge estereotipada i 

folklórica amb qué a Madrid caracteritzaven el nacionalisme cátala. Segons l'escriptor, 

el millor exemple d'aquesta política era el lema d'una campanya de nomialització 

lingüística, Depén de tu, que deixava en mans de la ciutadania el poder de decidir sobre 

qué volien fer amb el seu país i la seua Uengua. Era una manera, per dir-ho planerament, 

de can-egar-los el mort. Per tant, Monzó acusa el govern convergent de desentendre's de 

les seues obligacions i pretendre fer un rentat d'imatge amb aquest pía nou. 

En l'article titulat «Flamenquejar» (1994), qüestiona el símil que Duran i Lleida 

estableix entre Catalunya i Flandes per explicar la posició del seu partit, Convergencia i 

Unió, respecte a la relació que els Catalans han de mantenir amb Espanya. Anterionnent, 

els politics convergents establien una analogía entre Catalunya i Lituánia, pero després 

d'haver-se segregat aquest país de l'antiga URSS, ja no resulta válida la comparació. En 

canvi, Flandes, la regió flamenca de Bélgica, ha assolit conservar la seua identitat 

davant la pressió francófona sense renunciar a foniiar part del mateix estat. Monzó 

exigeix que els convergents demostren l'autenticitat d'aquesta analogía i que comencen 

per exigir el mateix grau de nomialització lingüística que el flamenc gaudeix a 1'estat 

belga, Uevat que aquest tipus de declaracions siguen borumballa verbal i res mes. Li 

sembla una fotesa o una criaturada la proposta de les joventuts de Convergencia i Unió 
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de remetre un guió ais directors hollywoodians Steven Spielberg i James Cameron basat 

en la Guen-a de Successió amb la intenció crédula que en filmen una superproducció 

que pemieta al món conéixer la realitat nacional de Catalunya. Monzó especula amb els 

actors de la meca del cine que podrien interpretar els diferents papers histories de Rafael 

Casanova o el due de Berwick. Al capdavall, es tracta d'una proposta efectista mes del 

partit nacionalista, de poca volada («September Ilth, the movie», 2000) ". 

També llanca critiques contra els socialistes, exposades en forma de compendi 

en l'article titulat «Cavaliers mutilats de la má esquerra» (1987). Monzó culpa els 

socialistes d'apropiar-se les reivindicacions nacionalistes i situar-Íes cronológicament en 

el franquisme com si abans no hagueren existit. També els ataca per confondre la idea 

de nació oprimida i nació imperialista i, al capdavall, d'haver oblidat el concepte de 

nació. Una altra idea jutjada és considerar que les Iluites entre nacions son les guerres 

religioses d'altres temps quan, en el fons, totes les guerres son producte de la Uuita de 

classes. Sobre tota aquesta concepció plana l'engany de la ideología internacionalista, 

que indueix a perseguir el nacionalisme com a ideología excloent i insolidária que 

estableix la desigualtat com a principi. En concret, jutja Terror deis socialistes d'haver 

votat en contra del dreí d'autodetemiinació durant T elaborado de la Constitució de 

1978. Finalment, en el fons aquest posicionament ideologic respon a una táctica 

electoral consistent a equiparar el nacionalisme a la dreta (Convergencia i Unió) per 

reservar-se els vots deis que no son catalanistes. Segons Tautor, fent-se ressó de Topinió 

d'Andreu Nin, les formacions d'esquerra s'oposen a tota mena d'opressió, no sois de 

classe i, per aquesta rao, haurien d'assumir també les aspiracions de Uibertat nacional. 

Respecte a les relacions de Catalunya amb Madrid hi ha diversos articles. La 

referencia ais problemes que provoca la identitat nacional en altres paísos serveix per a 

aclarir la situació que es viu a Testat espanyol. En Tarticle titulat «La banya en el forat» 

(1994), Tescriptor introdueix dos exemples del rebuig de la ideología espanyolista a la 

recuperació de la independencia de les nacions anteriorment integrades en la república 

de Jugoslavia, com ara Croacia i Eslovénia. Un és una etiqueta explicativa d'una 

ampolla de vi d'origen croata en la qual T importador encara fa servir el nom de 

^' L'efectisme d'algunes reivindicacions és incongruent amb l'oblit d'altres questions que també 
mereixen la denuncia deis nacionalistes. En l'article titulat «L'ocas del biquini» (2000), Monzó contrasta 
la influencia lingüística del castellá que provoca, no ja la incoiporació de castellanimes insólits, sino de 
nocions, maneres de dir, codis que an"aconen les formes catalanes tradicionals. Per exemple, posa en 
relleu que una paraula com biquini haja estat substituida per sandvitx mixt o que la gent ja no demane un 
cafe, sino un cafe sol. Ara bé, en comptes de denunciar la contaminado lingüística, és mes efectista la 
reivindicado, amb tota la parafemália que envolta les manifestacions, de les seleccions esportivos 
catalanes. 
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lugoslávia. L'altre son els comentaris d'un periodista que ha acusat els eslovens i els 

creates de fomiar conxorxa anib els alemanys per liderar un nou holocaust nazi a 

Europa. Així, Monzó posa en relleu una de les estratégies ideológiques mes practicades 

en els sectors espanyolistes consistent a comparar els moviments nacionalistes cátala, 

base o gallee amb el nazisme, tot atribuint-los la puresa de ra^a i la negació de la 

diversitat que preconitzaven els nacionalsocialistes. 

En l'article titulat «A Antonio Gala» (1998), destaca l'aversió per la cultura 

catalana que hi ha a la capital de l'estat. L'escriptor es mostra implacable amb les 

manipulacions i els topics que giren a l'entom del nacionalisme a l'estat espanyol, com 

l'associació de la violencia a aquests moviments. En aquest sentit, ataca els periodistes 

que, com Jordi Garcia-Soler (vinculat ais socialistes) agiten aquesta mena de discursos 

(«Coses de la calderilla», 1984). També és critic amb el carácter regional que l'estat 

espanyol atorga a Catalunya i, així, ironitza sobre un acord entre el govern francés i 

l'espanyol per tal de permetre les relacions entre comunitats autóaomes d'Espanya i 

departaments de Fran9a: 

Sense cap mena de dubte, grácies a aquest conveni basic de cooperació transfronterera, es 
firmaran —finalment!— el desitjat acord d'unificació del fíl a utilitzar en la confecció de les 
barretines musques. I l'acord-marc sobre forats de flabiols. I el pacte sobre estérilització de 
rovellons i llenegues. I el superimportant —que diuen les nenes de Sarria— conveni d'intercanvi 
simbólic de quatre ampolles de vi de Ribesaltes per quatre ampolles de vi de l'Empordá, conveni 
pel qual s'ha Iluitat ben bé des de la fi de la primera guerra mundial («Transhumáncia 
transfronterera», 1984). 

L'article «Pena de mort a Enrique Iglesias» (2003(7) parteix d'unes declaracions 

de Joaquín Sabina condemnant els artistes hispans que canten en angles: «jo imposaria 

la pena de mort ais artistes hispans que canten en angles». Monzó desaprova l'abséncia 

de denuncies publiques per aqüestes declaracions, motivada, segons 1'autor, per la 

filiació ideológica d'esquerres de Sabina, de qui es pressuposa un pensament 

progressista i que, per tant, els intel-lectuals no poden jutjar. Aquest silenci sobre uns 

comentaris tan greus permet a Monzó criticar igualment la defensa que fa la 

intel-lectualitat esquerrana de valors com el mestissatge cultural i que, en el fons, no és 

sino una altra forma d'homogeneítzació cultural o d'imperialisme cultural, ja que els 

que sovint s'han de «mestissar» son les cultures subordinades, no les predominants, 

igual que els bilingües han de ser els parlants de la Uengua minoritzada, no els de la 

majoritzada. La defensa del mestissatge és, dones, una farsa que disfressa 

l'imperialisme cultural, ja que és un valor que només s'aplica a les comunitats débils. 
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En general, I'escriptor qüestiona els valors defensaís per inteMectuals, politics i 

simpatitzants de l'esquerra com un mer posat, una moda esnob, que en realitat, ni es 

creuen del tot ni practiquen: la solidaritat, el multiculturalisme, el mestissatge cultural o 

la igualtat de sexes. 

1.4. Llengua catalana 

El debat linguistic, Uigat a la qüestió nacional, és un tema omnipresent en 

l'articulisme cátala deis darrers cent anys que afecta els escriptors, no sois per tractar-se 

d'un tema polemic i irresolt, sino perqué constitueix la seua eina principal de treball. De 

fet, el debat sobre la llengua está trivialitzat i, encara que hi hauria de dominar la rao i la 

ciencia, en canvi, es veu sotmés a tota mena de manipulacions: 

La lingüística és el nostre segon esport nacional, mes minoritari que el fútbol pero prou 
implantat. No hi ha cap país al món, amb un índex tan considerable d'analfabetisme en la propia 
llengua, on tot déu es cregui amb el dret de donar llÍ9ons de filología («El diccionari», 1998). 

Monzó ataca el mite del bilingüisme en l'article «Canviar de nom com de 

camisa» (1984), en aMusió a la práctica políticament correcta de catalanitzar el nom de 

personatges famosos com Josep Maria Flotats o Pau Casals, que sempre van escriure'l 

en castellá. En un altre text, titulat «Bilingües? Quadrilingües!» (1984), I'escriptor 

destrueix el clixé segons el qual, a Barcelona, els dos idiomes que se senten pel carrer 

son l'espanyol i el cátala. Destaca l'important nombre d'italians i d'anglesos que hi ha 

en aquesta ciutat i, aplicant el mateix criteri que fa que el castellá siga cooficial per la 

quantitat de parlants que Tusen habitualment, proposa un régini quadrilingüe amb el 

cátala, l'espanyol, l'anglés i l'italiá. Els bilingües son, per descomptat, els 

catalanoparlants, i és «enriquidor», tal com estableix el topic, sempre que no siguen els 

castellanoparlants els que hagen de teñir competencia en les dues Uengües '̂̂ . 

L'escriptor també qüestiona tota mena de prejudicis linguistics, com el d'un 

periodista i carree del govern socialista que afirma que només parla cátala amb la gent 

Per aixó, l'escriptor critica el director de cinema Jaime Camino per haver realitzat dues versions de la 
mateixa peMícula, E¡ largo invierno: una castellana, on només es parla castellá, i una altra de catalana, on 
es ban-eja el cátala i el castellá, per donar-hi una suposada major versemblan9a. Monzó defensa que 
aquesta versemblan^a també hauria d'expressar-se en la versió castellana, en virtut de la presumpta 
riquesa que la situació bilingüe crea a Catalunya («Quina ricor!», 1994). 
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«de poblé» o aquell altre d'una noia que sostenía que sabia cátala pero que no el parlava 

(«No en volia saber d'altra», 1984). També ironitza sobre les declaracions del tennista 

Emilio Sánchez Vicario, que, empés per l'eufória després d'haver guanyat el tomeig de 

Gstaad, va contestar en cátala en una entrevista («Miracle», 1994). Els prejudicis 

linguistics continúen a l'ordre del dia, com el que comenta en l'article «Parlar nomial» 

(1998), que es fa ressó d'unes declaracions de l'entrenador de fútbol José Antonio 

Camacho, que havia demanat en una roda de premsa que se li adre9aren en castellá 

mitjan^ant aquesta locució, «parlar nonnal», equivalent d'una altra mes antiga, «hablar 

en cristiano». Segons l'autor, canvien les formes i les expressions, pero no el 

pensament. 

Igualment, critica l'ús del castellá en una exposició organitzada per «la Caixa» a 

Barcelona, que posa en relleu la supremacía d'aquest idioma sobre el propi i que revela 

un deis prejudicis mes estesos i també, albora, un deis arguments topics mes usats com 

és que el castellá l'entén tothom i, en canvi, el cátala no («De King Crimson a "La 

Caixa"», 1984)^^ 

Un altre aspecte de la polémica lingüística és la manipulado ideológica 

consistent a associar l'ús d'un cátala estándard depurat i formal amb la burgesia i, 

concretament, amb Convergencia i Unió. Així ho denuncia en l'article «Sobretot, no 

quedis massa cátala» (1998), en qué explica que els politics d'esquerra fan servir un 

cátala mes coMoquial i castellanitzat per diferenciar-se deis conservadors: «Que la 

percepció pública que el fet de parlar cátala de manera normal, sense destrossar-lo, 

comporti sospites de convergentisme és letal. Apaga y vamonos». La Uengua, a casa 

nostra, está altament polititzada i aixó n'entrebanca for9a la nomialització. 

Una altra qüestió és la normativització del cátala, un deis aspectes de la 

nomialització lingüística. En l'article titulat «Putsé» (1998), critica l'ortografia 

castellanitzada que fan servir alguns, demostrant una evident subordinado ais criteris 

formáis d'aquest idioma. Per tant, és un símptoma de debilitat i de manca de 

• La diglóssia centra l'atenció de diversos articles, com «Visiteu Figueres» (t998), en qué Monzó posa 
en relleu l'ús de les granes ch, II i ñ com a indicadors de places en un párquing d'aquesta ciutat i que el 
mena a qualifícar-lo d'«extraordinari monument diglóssic». L'actitud diglóssica també es detecta en el 
costum deis docents d'anglés que solen recomanar diccionaris bilingües espanyol-anglés a l'alumnat en 
un article que, simptomáticament, es titula «Pleguem» (1998). A mes, les institucions a banda i banda 
deis Pirineus, utilitzen el cátala en els signes mes exteriors (el nom d'un establiment, la portada d'una 
publicació, la denominació d'un acte cultural o festiu), com una mena de rétol publicitari amb la intenció 
de captar la simpatía deis que s'interessen per l'ús social de la llengua o com una especie de ganxo turístic 
que explota l'autenticitat demostrada en la utilització de l'idioma propi. Evidentment, Monzó qualifica 
aquest ús diglóssic d'hipócrita («Les cireres de Ceret», 1994). 
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consciéncia, «una absoluta falta de sentit de la llengua, una genuflexió provinciana 

davant del sistema espanyol de representació gráfica deis sons». 

La visió de Quim Monzó sobre la situació social del cátala és pessimista i culpa, 

per damunt de tot, els politics, que no han afrontat amb feraiesa i convicció la plena 

nonnalització de la llengua. El lema de la campanya de nomialització lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, «Depén de tu», centra les critiques de l'escriptor en l'article 

«Depén de la conveniencia» (1987). La tesi de l'autor és que aquesta actitud és 

summament negligent, ja que un govern no es pot desentendre de les seues variades 

funcions de regulado de la vida pública, entre altres i entre les mes importants, la 

promoció de l'ús social del cátala. L'autor exposa diversos exemples d'altres casos no 

sois linguistics d'alló mes dispars per demostrar el plantejament faMa? que s'oculta sota 

el lema emprat pel govern cátala. 

D'altra banda, jutja severament el cofoisme linguistic, aquella visió optimista de 

l'estat del cátala promoguda per les institucions. Així, critica la censura deis partits a un 

diputat del Parlament de Catalunya per haver-hi intervinguí en castellá, acusant-los de 

viure tancats en una bombolla aliena a la realitat del carrer, on el castellá és 1'idioma 

predominant o, si mes no, tan usat com el cátala («L'efecte hivemacle», 1998). Unes 

declaracions de Jordi Pujol sobre la llengua el sorprenen per la nuMitat de reaccions que 

han provocat en els politics i en la societat i el poc ressó mediátic que han tingut. Pujol 

afímiava que, per un nen de deu anys que no s'expressa en espanyol, n'hi ha cení que 

no ho fan en cátala. L'escriptor imagina que, si els resultáis hagueren sigut a la inversa, 

s'hauria creat una polémica de dimensions colossals. Per aixó, es lamenta de la feble 

capacitat de mobilització i de protesta deis Catalans davant fets tan greus per a la salut 

de l'idioma («Fenomenal», 1998). Monzó apunta ara i adés contra l'immobilisme de la 

societat pel que fa a la llengua i el país. La nova llei de política lingüística és el motiu 

central de l'article titulat «La llei de llengües» (1998), en el qual critica el Partit 

Popular, que afirma que s'oposará a aquesta reglamentado si inclou la imposició de 

sancions. Monzó replica que totes les Ueis s'imposen pel fet de ser Ueis per tal de ser 

realment efectives. 

No sois culpa els governs autonomics de la situació péssima del cátala, sino que 

també ataca Madrid en aquest afer, Així, es mofa de la decisió del ministre de Cultura 

Javier Solana de crear cátedres de cátala, base i gallee a les universitats com una mesura 

per promoure'n l'ús: «¿I d'aixó en diuen "defensar" i "potenciar"? És com si, per salvar 
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un nialalt, en comptes de receptar-li antibiotics li posessin una medalla» («Sopars de 

duro», 1984). 

Anys mes tard, ironitza sobre la negativa del president del Senat espanyol a 

admetre que en aquesta cambra es puga utilitzar el cátala sempre i no un dia a l'any. 

Així, dirigeix les seues reflexions al grup de Convergencia i Unió, partit que ha 

protestat per 1'actitud del president, recordant que hi ha molts actes que es produeixen 

una vegada cada any, com la vinguda deis Reis Mags, el Camestoltes o altre tipus de 

celebracions. Per tant, els insta a commemorar el dia del cátala a Madrid amb una festa 

en qué els senadors convergents es disfressen de pubilles, canten en Uemosí, cuinen 

escudella i cam d'oUa i repartisquen altres menjars de la terra («Un cop a l'any», 1994). 

L'oblit a qué el govern de l'estat condemna les Uengües que no son el castellá és el tema 

de fons de l'article «¿"Gravíssim"?» (2000). Monzó posa en relleu la contradicció en 

qué incorre la ministra d'Educació i Cultura i altres politics en qualificar de molt greu 

que els ordinadors comercialitzats a Espanya no incloguen la grafía ñ en el teclat i, 

tanniateix, no desautoritzen els errors que sovint els funcionaris de 1'administrado 

cometen en la transcripció de cognoms que contenen la ela geminada, la ce trencada o 

l'accent greu^ .̂ 

També denuncia la castellanització de les capitals com Barcelona o Valencia, 

ciutat amb qué troba una semblanfa absoluta en aquesta qüestió, contra 1'opinio 

generalitzada, segons la qual el bilingüisme passiu deis catalanoparlants desapareix 

progressivament. En l'article titulat «Barcelona» (2003a), conta una anécdota 

autobiográfica d'una conversa amb un taxista que havia suposat que l'autor era de 

comarques perqué li contestava en cátala, pero coneixia la ciutat bé. A partir d'aquest 

fet, reflexiona sobre la norma sociolingüística de parlar en castellá ais 

castellanoparlants, associada a costums de Barcelona i oposada a la norma de parlar en 

cátala sense distincions de la gent de comarques. L'autor tanca les seues disquisicions 

amb un dilema que podem qualifícar de fals: no sap si sentir-se orgullos per haver-lo 

^̂  Pero no sois els politics madrilenys demostren poca sensibilitat amb les Uengües que no son el castellá, 
sino que l'actitud deis periodistes també posa en qüestió la presumpta defensa del plurilingüisme i la 
diversitat cultural de l'estat espanyol. Karaoke és la denominado burlesca de l'argot deis periodistes amb 
qué designen els subtítols que han d'emetre les televisions de difusió estatal quan algún politic cátala fa 
declaracions en la seua llengua. Monzó troba completament normal que, igual que s'inclouen subtítols 
que tradueixen les declaracions que els politics europeus fan en els seus idiomes respectius, actuar de la 
mateixa manera amb els politics Catalans contribuiría a destruir el prejudici segons el qual els Catalans 
parlen cátala com un gest hostil contra els castellanoparlants, com una mena de despit i menyspreu. No 
fer-ho així, efectivament, provocaría aquesta impressió en els telespectadors. Ara bé, l'escriptor objecta 
que potser alguns politics busquen expressament provocar aquest efecte («Karaoke», 2000). 
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considerat foraster en haver parlat en cátala o afligir-se per concloure que, al capdavall, 

no es pot ser barceloní si es parla en aquest idioma. Dilema fals, perqué totes dues 

opcions son igual de penoses. La castellanització no sois afecta l'ús social, sino la 

mateixa fesomia de la llengua^*'. 

També hi ha Hoc per al secessionisme linguistic de la dreta valenciana. En 

l'article «A l'atenció del Molt Honorable» (2003(3), l'autor escriu una instancia 

adre9ada al president Zaplana per demanar-li que l'incloga en la Uista d'escriptors 

valencians que han de formar part del curriculum de l'assignatura de literatura adduint 

que els seus avis procedeixen d'una vila valenciana. En aquest sentit, també posa en 

relleu la concepció del cátala per part del govern valencia com un element folklóric, 

segons es dedueix de la denominació turística de MediteiTania amb qué han batejat les 

costes valencianes en una campanya publicitaria. Evidentment, la resta de governs 

banyats per aquesta mar han protestat pel que representa una apropiado indeguda d'un 

terme que engloba altres territoris. Pero en el fons, per al govern de la Generalitat 

Valenciana, la páranla en qüestió és simplement una etiqueta, com l'ús de páranles 

angleses per a anomenar comerlos, bars o marques comerciáis, no una paraula en el 

sentit habitual («Mediterránia», 1994). El secessionisme linguistic no és exclusiu del 

País Valencia, sino que també afecta, tot i que potser amb menor repercussió, les liles 

Balears i Catalunya^^. 

Monzó es congratula del reconeixement parcial del cátala com a Uengua de la 

Comunitat Europea, que podrá usar-se per a adre9ar-se a les institucions europees i 

per a traduir documents i tractats que emanen d'aquesta organització («Flors i violes, i 

campanes al vol», 1991). Pero l'escriptor mostra les senes reserves: si bé és un avan^ 

important, dista de ser un reconeixement complet, ja que els eurodiputats no podran 

parlar en cátala a les sessions parlamentáries, és a dir, en realitat, no instaura l'ofícialitat 

absoluta, el que s'anomena «Uengua de treball». Així, frena l'eufória desplegada en els 

mitjans de comunicació i en les files deis partits politics, que fins i tot parlen de les 

'̂' En l'article titulat «Richard Gere ha mort el Hop» (2000) critica el cátala castellanitzat de molts actors 
joves i la ineptitud a l'hora d'imitar accents de parlars diversos quan representen personatges de diferents 
contrades. Per a Fautor, a banda de ser «una mostra mes de com trontollen els fonaments de la Uengua», 
constitueix una mancan^a greu en la formació d'un actor que, a mes d'altres aptituds, ha de dominar 
argots, dialectes i varietats lingüístiques distintes («Sebastiá Comes, pues», 2000). 

La denominació popular del secessionisme a Valencia és blaverisme; gonellisme a les liles i 
catalunyerisme, segons el tenne encunyat pel mateix Monzó, al Principat. El tic regionalista cátala irromp 
arran d'una intervenció de la presidenta del Senat, Esperanza Aguirre en la qua) va parlar en cátala, pero 
tot fent servir la variant valenciana. Aixó va aixecar les ires d'alguns senadors Catalans («Ses senyories», 
2000). 
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conseqüéncies que aquesta mesura tindrá a l'estat espanyol, on vaticinen que prompte el 

cátala será Uengua oficial del Senat. Monzó ironitza amb el canvi de mentalitat i 

d'hábits que aquesta mesura tindria en els politics, respecte a la qual es mostra escéptic. 

El cátala no és l'únic idioma que dona peu a les reflexions de l'escriptor sobre 

assumptes sociolingüístics. En l'article titulat «In Europa, Deuísch» (1994), distingeix 

entre conscienciació nacional i imperialisme, després d'haver rebut alguns retrets 

acompanyats fins i tot d'agressions verbals durant una visita a la ciutat de Frankñirt per 

desconéixer l'alemany. L'autor afirma que una cosa és que la llengua propia siga el 

vehicle de comunicació nomial d'un país, pero una altra molt distinta és pretendre que 

tots els estrangers que hi viatgen la parlen. 

1.5. Política 

El difícil equilibri que hi ha entre la independencia ideológica i la defensa deis 

postulats d'una fomiació política es manifesta en un article titulat «La síndrome» 

(2000). Monzó reacciona al perill que implica que els politics puguen manipular la seua 

obra. L'escriptor critica Pujol per citar un article seu («Prestigi i prejudici», 2000) la tesi 

del qual (el desprestigi de la literatura catalana enfront de la castellana) corrobora el 

president. Monzó es desmarca completament d'aquesta pretesa sintonía ideológica que 

sembla haver-hi amb Convergencia i Unió tot al-ludint ais nombrosos articles en qué, al 

Uarg deis anys, havia critical la política lingüística de la Generalitat, responsable en part 

de la situació social del cátala. I no sois aixó, en certa manera, l'actuació de Pujol és 

idéntica a la tesi del controvertit article: els mitjans de comunicació i els politics no fan 

gaire cas deis Uibres editats en cátala, mentre que, en aparéixer la traducció al castellá, 

s'hi desfan en elogis. Monzó afirma que Pujol sembla no haver Uegit els seus articles en 

qué denunciava la ineptitud del govern que presideix pel que fa a la normalització 

lingüística perqué estaven escrits en cátala, si bé l'article objecte de la disputa, com que 

es va publicar en castellá, l'ha tingut en compte . 

'̂̂  Caries Soldevila, un escriptor d'una generació anterior a Monzó, també reflexiona sobre l'orientació 
ideológica del periodista, que no combrega per forga i completament amb les línies editorials que el 
defíneixen. A mes, Soldevila afirma que el periodista ha de saber tractar els temes de manera que una 
majoria de lectors puguen sentir-se identificats amb el punt de vista que dona ais assumptes: «Es un 
desiderátum in'ealitzable que cada escriptor escrigui en un diari enterament identificat amb totes les seves 
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Monzó es mostra critic tant amb els partits d'esquerres («els partits soi-disant 

d'esquerres», afirma en «La ruleta i el Black Jack», 1998) com dels nacionalistes («els 

politics autodenominats nacionalistes», apunta en «L'efecte hivemacle», 1998) i també 

del Partit Popular («Encara recordó amb Uágrimes ais uUs aquell seu vibrant discurs al 

Palau Blaugrana» -referencia a Aleix Vidal-Quadras-, en 1'article «Todo por la patria», 

1998). A principis deis anys vuitanta, es refereix senipre irónicament ais socialistes 

mitjanfant el lema famós que els va dur al govern: «els del cambio» o «canvistes». Deis 

progressistes, critica les idees efectistes que segueixen el dictat de la moda políticament 

correcta i la superfícialitat esnob que els caracteritza: «[...] tots els progres no teñen mes 

idees dins la closca que per estar á una certa page toca dir en aquell moment [...]» 

(«Típicament topic», 1984). I ja en aquella época denunciava la dictadura del 

bipartidisme: laboristas i conservadors al Regne Unit, demócrates i republicans ais 

Estats Units, PSOE i PP a Espanya («¿Cap al partit únic bicéfal?», 1984). 

L'escriptor adopta també la perspectiva d'un ciutadá que es mira amb 

distanciament el poder, les seues operacions de márqueting politic i la propaganda que 

els envolta. Així, critica les mesures que pretenen solucionar grans problemes 

mitjanfant actes simbólics, com la reconstrucció de la mítica Biblioteca d'AIexandria, 

una obra de dimensions colossals i pressupost ciclopi («Grans idees de la historia deis 

farbalans», 1991). Aquesta institució, mes que el servei práctic que puga oferir, 

s'erigeix com a signe de concordia entre cultures. Es evident que hi ha certs valors que 

tothom. comparteix, independentment del seu origen geográfic, classe social, poder 

adquisitiu, religió i corrent politic. Per aixó, monarques, presidents, ministres i 

intel-lectuals donen suport a aquest projecte de reconstrucció. Ara bé, Monzó insinúa 

que els enfrontaments entre étnies i els fonamentalismes religiosos que sacsegen 

rOrient Próxim, zona en qué s'haurá d'alfar la biblioteca (Egipte) persistirán mentre es 

busquen solucions simbóliques a tots aquests conflictes^^. 

De fet, rarquitectura i les obres publiques son, des de l'antiguitat, una de les 

millors estratégies publicitáries deis governs. L'article titulat «Inauguracions 

preelectorals» (1998) infomia sobre la decisió de les autoritats franceses d'ajomar la 

idees; caldria que hi hagués tants diaris com escriptors! Pero dins la relativitat de les coses humanes cal 
treballar perqué cada home trobi les afinitats que li pertoquen. És així com donará el seu rendiment 
maxim» (Soldevila, «El cas d'Azorín», 2004: 82). 
^' Aquest tema reapareix en l'article titulat «La batalla d'Alger» (1994). Monzó hi denuncia l'estratégia 
d'enviliment d'Iran com a paradigma de l'integrísme islamic; per contra, s'omet la referencia a altres 
pa'ísos on aquest fenomen té les mateixes dimensions, com Arabia Saudi. El motiu, segons l'escriptor, és 
obvi; aquest darrer país és aliat d'Occident i, per tant, és intocable. 
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inauguració d'un pont que uneix dues poblacions situades a banda i banda deis Pirineus 

per evitar critiques en pie període electoral. Opina que aquest ajomament no s'hauria 

produít a Espanya en la mateixa situació. Per aixó, qualifica d'ineficaces les comissions 

polítiques i administratives que funcionen com una mena de cortina de fiím que oculta 

un problema mes que no pas el soluciona («Les comissions», 1998). 

Una de les noves argúcies que Monzó identifica és la petició de perdó per crims 

perpetrats pels governs en temps de repressió o de guerra, bé directament, bé arran 

d'actes negligents. A tot el planeta, l'església católica, els presidents, els exércits, els 

niembres de les families reials demanen perdó a les victimes o ais descendents de les 

victimes pel coMaboracionisme amb el régim nazi, Vapartheid, els assassinats, la manca 

d'ajuda a la població durant epidemics de fam i altres barbaritats indignes. Per a Monzó, 

demanar perdó és simplement un acte protocoMari que no mereix gens de confianza, ja 

que no impedeix els responsables de tornar a actuar quan ho necessiten si «les 

circumstáncies ho justifiquen». Es tracta d'un acte, dones, hipócrita que respon a mers 

interessos publicitaris que, per descomptat, no solucionen el problema creat («Perdó», 

2000)"". 

L'escriptor és un observador molt agut deis estratagemes dialectics dels politics, 

dels topics i dels arguments que posen en joe per a justificar la seua ideología. Sorprén 

comprovar que ja, en un article de 1984 («Nen, no et toquis!»), ressalta l'ús de la 

Constitiició com a valor en si mateix, com la moral, la bondat, el bé o fins i tot Déu, és a 

dir, com un objecte d'acord indiscutible en una comunitat, acceptat per tothom i, per 

tant, inqüestionable. Així, es fa ressó de la prohibido de l'ajuntament de Lloret de Mar 

de pemietre el nudisme en una platja d'aquest municipi al-legant la inconstitucionalitat 

d'aquesta práctica. L'abús de l'autoritat d'aquesta llei l'incita a la sátira deis que 

anomena «canvistes» (socialistes), convertits en un govern autoritari un cop assolit el 

poder en els primers temps de la democracia : 

Teñen l'absoluta certesa que posar en dubte romnipoténcia de la Constitución és absolutament 
inconstitucional, i que qui la posi en dubte rebrá un cástig biblic en forma de pluja de foc o 
parella de policies trucant a la porta de casa, com al final d'Una Jornada particular. Ais nens 
petits, quan els troben tocant-se, els diuen: 
— Nen, aixó no es fa: és inconstitucional! 

*" Aquest tema es repeteix en un altre article («A cadascú el que és seu, 2000»), les reflexions del qual 
parteixen de la noticia que els Estats Units reclamen les medalles al Comité Olímpic Internacional que els 
esportistes nord-americans haurien guanyat al llarg deis anys si els d'altres paisos no hagueren competit 
sota els efectes del dopatge. Igual que la tendencia políticament con'ecta de demanar perdó per atrocitats 
comeses en el passat, la proposta estadounidenca pretén revisar la historia i fer justicia, encara que es 
limite a ser un acte merament protocoMari. 
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Si no fos que fan pena, farien riure («Nen, no et toquis!», 1984) 

Tenim, dones, un Monzó atent al discurs deis politics que desemmaseara tota 

mena de manipulacions i abusos retórics. I no sois aixó, sino que també sap destacar les 

pifies, com el símil emprat per Josep Borrell que compara Catalunya amb una ampolla 

de cava, Pujol amb un tap i Maragall amb un llevataps. L'escriptor adverteix que aquest 

símil es pot girar en contra del mateix Maragall, company de partit de Borrell, ja que les 

ampolles de cava no requereixen llevataps, sino simplement els dits, per a encetar-les. 

Segons el símil, dones, hi hauria un candidat a la Generalitat inútil («El tap i el 

llevataps», 2000). 

Monzó recrimina ais politics la interpretado restrictiva i dogmática que fan 

d'alguns conceptes com la democracia, en al-lusió a unes declaracions de Pasqual 

Maragall que blasmava l'abstenció per considerar-la mostra d'una actitud poc 

democrática. Per a l'escriptor, el vertader comportament antidemocratic és culpar els 

abstencionistes de la manca de confianza en el régim politic. La indiferencia deis 

ciutadans envers les eleccions és responsabilitat deis politics exclusivament. A mes, 

insinúa que un cert grau d'abstencionisme és normal («A veure si ens abstenim de fer el 

sabata», 1990). 

Monzó també valora el joc dialectic entre politics en 1'article «Copa i puro» 

(2003a). Concretament, opina que unes declaracions de Josep Curto, del Partit Popular, 

contra Joan Ribo, d'Iniciativa per Catalunya, son molt semblants a les critiques que els 

franquistes dirigien a Raimon en el sentit que l'acusaven de burgés ¿'esquerra. Es 

tracta, dones, d'atacar un argument faMa9 ad hominem, que intenta desqualificar algú 

basant-se en la seua persona i no en les seues idees. 

Una de les critiques recurrents de l'escriptor, sovint adre9ada al govern de 

Convergencia i Unió, és la que expressa amb el topic «depén de tu», és a dir, el fet de 

desentendre's de certs fenómens la situació problemática deis quals deixen en mans de 

la ciutadania, com ara la nonnalització lingüística. En 1'article «Quan fou mort el 

combregaren» (2003o), replica a les declaracions de Marta Ferrusola i Heribert Barrera, 

que atribueixen a la immigració l'espanyolització de Catalunya. Monzó 

contraargumenta dient que la culpa recau sobre els politics, que no van actuar 

femiament quan corresponia elaborant les Ueis i aplicant les mesures pertinents per 

recatalanitzar la societat després de la dictadura i permetre que el coneixement del 

cátala fos indispensable per a viure i treballar a Catalunya. 
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La incongruencia en ractitud deis politics és la tesi de l'article «Squatters» 

(1987), en el qual Monzó compara la violencia amb qué la policía, per ordre del govern 

estatal, en mans del PSOE, va desallotjar uns ocupes d'un edifici barceloní amb 

l'admiració que el regidor d'urbanisme de l'ajuntament de Barcelona va sentir en veure 

a Berlín una altra casa ocupada per uns Catalans. 

El desprestigi de la classe política i la desconfianza que genera en la població 

s'intenta corregir amb estratégies argumentatives com les promeses i els juraments, que 

comprometen la dignitat deis politics mateixos o, com en el cas del membre del Partit 

Popular Josep Curto, fins i tot de son pare. Monzó ironitza sobre el jurament que liavia 

fet aquest politic per desmentir la noticia que la seua fomiació havia elaborat un 

document intern que disposava diverses actuacions encaminades a aniquilar el 

nacionalisme cátala i base. Per aixó, afirma que, si fos el pare, tindria sempre a má el 

teléfon d'urgéncies, per si la seua vida correguera perill si es confirmara que Curto 

menteix («061», 2000). 

Els politics troben la connivencia deis mitjans de comunicado, que també son 

actors rellevants en 1'escena política, a través, per exemple, de les enquestes com a 

instruments que orienten 1'opinio pública i la fiabilitat de les quals posa en entredit 

Monzó per la falsa representativitat que teñen («Les mostres de població», 1991). Així, 

ajuden a entronitzar i derrocar governs. 

L'escriptor reflexiona sobre les actuacions deis governs, de les diferents 

mesures i disposicions legáis que els diversos governs institueixen, amb la qual cosa ens 

brinda una crónica de l'activitat política deis últims anys. En l'article titulat «Quin 

benestar» (1991), es mofa de la creació d'un voluntariat jove que haurá de vetlar pels 

joves que beuen alcohol durant els caps de setmana i dissuadir-los-en. L'article «En 

mans de l'índex de creació de feina» (2003a) denuncia la disposició laboral que 

dispensa de pagar el 60% de la Seguretat Social a les empreses que creen contractes 

indefinits a persones de mes de 45 anys. Relacionat amb l'economia també hi ha un 

article, «En aquest poblé de la costa» (2003(7), en qué l'autor critica que les botigues, al 

pie de l'estiu, ja no disposen de roba de temporada, és a dir, se sent molest per 

r estrategia de márqueting comercial consistent a avanzar cada vegada mes les vendes 

d'estació^'. 

En l'article «Els que decideixen» (2003a), Fautor jutja el projecte del Trambaix per a unir la pla^a 
Maciá de Barcelona amb el Baix Llobregat. Considera que és inútil i involucionista rescatar el tramvia i 
que el projecte només obeeix a interessos economics. En l'article «La que parix» (2003a), hi ha una 
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En els articles «La monarquia» (1987) i «Tabú» (1998), Monzó tracta el tema de 

la monarquia, considerada un tabú tal com revela la censura de visions satíriques que 

es produeixen en els mitjans, al contrari del que s'esdevé en altres paísos com el Regne 

Unit. La primera reflexió sorgeix d'un anunci en qué es fa una parodia del príncep 

Caries d'Angaten'a i Lady Di i destaca l'abséncia de visions humorístiques de la familia 

reial espanyola en contrast amb les abundants parodies d'altres cases regnants europees. 

En el segon article, a partir d'aquesta mateixa constatado, l'autor proposa la 

pronunciado de discursos de Nadal alternatius en les televisions espanyoles a imitado 

deis que s'emeten en les cadenes britániques i que podrien ser efectuats pels personatges 

del guinyol de Canal+, Jordi Petit, un doble del Cojo Manteca o el Dioni*̂ .̂ 

La condició «divina» deis monarques es reflecteix tant en l'aturada del transit 

quan 1'emperador japonés circula per la ciutat, com en la prebenda atorgada ais sobirans 

espanyols que els eximeix de votar en les eleccions. L'escriptor troba incongruent i 

injust que s'ataque els ciutadans que s'abstenen durant els comicis i, en canvi, no es 

condenine l'exempció de votar en el cas deis monarques. Per tant, una divisa arcaica 

com el carácter diví deis reis i deis emperadors, que sovint serveix per a reprovar la 

monarquia japonesa, titllant-la de conservadora i desfasada, té aquesta altra versió en el 

cas de la familia reial espanyola. Per a Monzó, aquest dret implica una venda d'imatge 

de la corona que, sense dir-ho explícitament, continua sent tant divina com en 1'época 

del despotisme iMustrat («Márqueting», 1994). 

La discriminado que implica la concessió d'un estatus social i legal a la 

monarquia es comprova novament en els mitjans de comunicado en la censura de les 

imatges de l'accident mortal de la princesa Diana de GaMes a París. Monzó enumera 

tota una serie d'imatges de morts anónims que, en els darrers dies, han aparegut a la 

televisió en guerres, assassinats i altres catástrofes. En canvi, les de la princesa no han 

aparegut sino en algún mitjá que ha fet cas omís de la prohibició: «El fariseisme tracta 

cada cadáver segons el valor de l'anell de compromís que du al dit» («Les fotos 

prohibides», 2000). 

crítica a la decisió de la Generalitat de Catalunya de crear la figura anomenada «mare de dia» per a cuidar 
els nens mentre els pares son a la feina. Segons I'escriptor, Fus d'aquest concepte és demagogic, perqué 
pretén presentar com a innovador un servei queja existia; les cangurs. D'aquesta manera, «mare de dia» 
constitueix, en el fons, un mer eufemisme. 
* Cal recordar un programa televisiu conduit per Miquel Calzada a TV3, titulat Persones humanes i emés 

en la década deis noranta, que comptava amb la col-laborado de Quim Monzó, i que va provocar una agrá 
polémica en certs sectors politics i mitjans de comunicació, arran d'una sátira de la Infanta Elena 
produída en una de les emissions. 
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1.6. Televisió i altres mitjans de comunicado 

L'escriptor es preocupa pel paper dels mitjans de comunicació en la societat 

contemporánia, principalment la televisió, pero també la premsa i el cinema. La 

influencia omnipotent que la televisió ha exercit en el món del segle XX i xxi havia 

d'ocupar necessáriament un Hoc privilegiat en els articles de Quim Monzó, sempre atent 

a la realitat quotidiana, en la qual s'ha instal-lat el mitjá de comunicació de masses mes 

poderos. 

El debat sobre la televisió s'emmarca en la controversia que Umberto Eco 

(2003) va observar entre els apocalíptics, que abominen de la petita pantalla i de les 

fomies de cultura popular de masses, i els integráis, que hi saben sospesar tant les 

virtuts com els defectes. Monzó se sitúa entre aquests últims, sobretot perqué l'oposició 

frontal a productes culturáis com el cómic, la novel-la popular, la música pop i rock, la 

televisió, está impregnada d'afectació i d'elitisme contra el qual s'enfronta l'escriptor^^. 

De fet, aquesta actitud antielitista és la mateixa que l'empeny a atacar l'auréola de 

distinció i cosmopolitisme deis restaurants, de l'art, de la literatura. L'escriptor analitza 

els pros i els contres d'aquest mitjá, evitant caure en posicions esnobs i intel-lectualistes 

que el condemnen taxativament i, sobretot, destruint alguns topics que afecten aquest 

debat social*''̂ . 

En l'article titulat «Els pedals» (2000), assenyala que sovint els que reneguen de 

la televisió mostren una actitud contradictoria, perqué critiquen amb tants pels i senyals 

els programes que es pot concloure fácilment que els venen tots. Per a l'escriptor, la 

gent passa tantes hores davant el televisor perqué l'avorriment que teñen l'omplin 

fácilment instal-lant-se davant la pantalla. Aquesta conclusió és la que extrau després 

d'un experiment dut a terme ais Estats Units que havia mostrat que els nens obesos 

prefereixen veure menys la televisió si han de pedalar per poder engegar-la mitjangant 

Monzó posa en relleu la incoherencia de les actituds i les disposicions deis politics d'esquerra, com ara 
el fet de voler suprimir series nord-americanes de la programació televisiva per oferir una visió 
estereotipada d'aquell país i, en canvi, mantenir els espots publicitaris de productes encara mes simbólics 
que representen mes que cap altre element la colonització cultural deis Estats Units com els refrescos de 
Coca-Cola («De petitburgesos a subculturals», 1984). 

En alguns articles també manifesta la seua faceta com a consumidor de productes televisius. Per 
exemple, comenta que s'avorreix, en general, davant els continguts que programa la televisió, que acusa 
de d'estereotipats, xarons, dessaborits; per aixó se sorprén i es congratula quan, de tant en tant, apareix 
algún personatge en algún espai o algún programa mateix que es desmarca d'aquesta tónica general 
(«Hossanna», 1990). 
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un artilugi (una mena de bicicleta) inventat expressament per comprovar si la televisió 

era la culpable indirecta de la seua malaltia. 

L'atac contra el prejudici que sosté la idea apocalíptica de la televisió com a 

enemiga de la literatura es troba en l'article «Stulíonim infínitus est numerus» (1990). 

L'autor relaciona aquest punt de vista amb el topic de «Qualsevol Temps Passat Va Ser 

Millor». Així, cita les páranles d'un intel-lectual nord-americá del segle xix que va 

advertir els seus compatriotes contra la dependencia inteMectuals deis Ilibres, la 

bibliomania. Per aixó, cal buscar les causes del rebuig a la lectura en els adolescents en 

altres ambits i no culpar la televisió d'aquest problema. Fent-se ressó d'un informe 

sobre els habits de lectura deis adolescents escoceses, que entre altres coses, revela la 

mala opinio que aquests teñen sobre la literatura feta expressament per a joves pel to 

paternalista i el pedagogisme que hi detecten. L'escriptor es demana si un deis motius 

de la manca d'habits lectors es deu precisament ais efectes coníraris que crea 

l'obligatorietat de Uegir aquests Ilibres ais instituts. Monzó afirma que ell, quan era 

adolescent, llegia tota mena d'escriptors, des deis classics avui dia considerats juvenils 

(Veme, Twain, Salgari) fins ais autors que no escriuen pensant en un lector d'una edat 

específica (Dostoievski, Huxley, Zilahy, Kaíka, Sartre, Capote). 

Pero la televisió no sois ha guanyat la literatura com a divertiment de les masses, 

sino també altres formes espectaculars com el teaíre o el cinema. En Tarticle titulat 

«Moebius» (2000), descriu uns espais anomenats vídeos ambientáis que, un cop 

acabada la programació diaria, emeten imatges fixes d'algun objecte amb música de 

fons. Monzó explica que la idea prove de l'anomenat cinema underground i esmenta 

dues peMícules d'Andy Warhol: Empire i Sleep. La primera consistía simplement a 

emetre imatges de l'edifici Empire State Building durant hores, mentre que la segona en 

copiava el motiu i oferia les imatges d'un home que dormía. L'escriptor conclou que la 

televisió (igual, afegiríem, que la publicitat) fagocita tot el que troba i ho reelabora amb 

finalitat comercial: «Que totes aquelles idees conceptuáis s'hagin convertit ara en 

material de farciment per les televisions em sembla, mes que una ironía, una píconadora 

implacable». 

Una altra crítica dirigida contra els miíjans de comunicació i, concretament, la 

televisió, és la violencia que, en teoría, emeten alguns programes. Monzó assenyala que 

la televisió ha acomplit el paper de mal vilípendíat per ais infants, paraMelament al que 

es veía en els Ilibres en una época anterior o el que es personalítza en la informática i 

Internet en l'actualitat (Pons, 2003). En l'article «Que bonic és viure» (2003a), Monzó 
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es fa ressó de la decisió de la televisió colombiana de difondre les imatges violentes en 

blanc i negre. L'autor critica l'ús semiótic d'aquests colors per neutralitzar o assuavir la 

violencia, a causa deis efectes psicológics o cognitius que pot comportar en els 

espectadors que, fins aleshores, havien associat el blanc i el negre a peMícules antigües 

i, per tant, de manera connotativa, a la nostalgia, al record, a la infancia, a 1'época 

daurada de Hollywood i l'auge del somni americá, entre altres. A mes, aquesta mesura 

és contradictoria, ja que se censuren noticies, pero es permeten altres programes 

televisius carregats d'escenes violentes. 

Aquesta noticia permet a Monzó parlar també de la conducta deis pares que 

critiquen la violencia en els programes infantils o la deis que s'oposen ais programes 

sensacionalistes de successos. El motiu principal que argumenten tots ells és que aquest 

tipus d'espais televisius exerceixen una influencia nefasta en els espectadors, creant-hi 

instints assassins o despertant-hi la violencia. En canvi, no qüestionen ni la censura 

d'actes terroristes «per evitar donar-hi ressó» i la inserció d'iniatges de guerres, 

d'accidents de transit, d'epidémies de faní, en els telenotícies, espais suposadament 

seriosos que no alimenten el morbo. Fet i fet, Monzó posa en relleu la hipocresía o 

l'argumentació mal plantejada existent a l'entom del discurs sobre la violencia en els 

mitjans de comunicado (extensible ais videojocs i a les rondalles infantils de tradició 

oral), sobretot en els programes adre9ats ais infants, ais quals es vol sobreprotegir. Per 

contra, no es malparía deis noticiaris ni de les peMícules de terror, per exemple. El 

problema, dones, no rau en la banalització de la violencia, sino en la mala educació en 

valors, probablement, que reben els infants i en la mateixa societat*'̂ . 

Entre els benefícis que la televisió ha aportat, Monzó esmenta la popularització 

de sintaxis narratives mes ágils fins i tot que les del cinema i la transmissió i la 

divulgado de la informado a uns nivells abans inimaginables. Un altre avantatge és la 

possibilitat de difondre la Uengua catalana en els canals de televisió autonomics. Per 

aixó, la creado de la televisió catalana va teñir una importancia decisiva per a la 

nomialitat cultural i lingüística. Monzó sosté que les televisions permeten divulgar 

massivament uns escenaris, els propis, anib qué els telespectadors poden identificar-se, 

mentre que aquest emmirallament no és possible si es tracta de televisions radicades 

''̂  En un altre article anterior («De no deixar veure res a ensenyar-ho tot», 1987), ja es feia ressó de la 
divulgació d'execucions per la televisió libia, que contrastava amb les sancions del govern brasiler a les 
cadenes que, a Brasil, havien emés reportatges sobre el carnaval de Rio de Janeiro i, en general, la 
censura sobre temes sexuals que establien en tota mena de programes. En aquest cas, Fautor no es mostra 
partidari deis plantejaments radicals subjacents en els criteris ultraconservadors de la censura del govern 
brasiler ni en el carácter exemplaritzant que el govern libi atorga a unes execucions. 
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fora del país, en aMusió a les cadenes estatals i la visió centralista de l'estat hradiada 

des de Madrid («Digue'm, mirallet magic...», 1987). 

Ara bé, l'escriptor secunda l'opinió generalitzada del paper d'homogeneiftzació 

cultural que exerceix la televisió, probablement l'eina mes efectiva de l'anomenada 

globalització, que en el fons, no és mes que un eufemisme á'americanització. Un altre 

inconvenient és respectacularització de la realitaí, de la vida quotidiana, visible en 

refusivitat de tota mena de comportaments en diverses situacions com els salts i les 

manifestacions d'alegria desmesurada quan es troben dos amies, la majoria de vegades 

banal. En aquest sentit, considera també un símptoma de televisionització de la vida el 

costum implantat en els dairers anys d'aplaudir en els enterraments, igual que ocorre en 

qualsevol concurs, magasí o tertulia de la televisió («Aplaudiments», 2003^). Aixó 

s'entén com un símptoma de respectacularització creixent de la vida, grácies ais 

programes mes sensacionalistes que omplin la programado de les cadenes, com reality 

shows, reportaíges de successos, talk shows, programes del cor que trauen a la Hum els 

aspectes mes privat de la vida de personatges publics. 

En l'article «Mes que mil páranles» (2003(7), Monzó tracta el tema deis 

reportaíges que inclouen imatges fíctícies que iMustren la informació i critica el topic de 

la superioriíaí cognoscitiva de la imatge sobre la páranla, l'entronització de la imatge en 

la societat actual en detriment del llenguatge verbal que aquesta práctica, de fet, posa en 

qüestió: «La gent creu mes en el que veu que en el que llegeix, sense saber fíns a quin 

puní s'equivoca». 

Així mateix, ataca la censura que sovint estableixen els mitjans. A principis deis 

vuitanta, Monzó jutja el provincianisme de la televisió estatal. Túnica aleshores, en 

haver prohibit un programa on havia actuat un grup de la famosa movida madrilenya 

inteipretant can9ons procaces («Provincianisme», 1984). 

Una altra vessant tractada per Monzó és la influencia deis mitjans de 

comunicació i, sobretot, de la televisió, sobre la cultura popular contemporánia, com a 

creadors i recreadors de l'imaginari coMectiu, com a orientadors de la visió del món 

deis espectadors, i fíns i tot, com a modeladors de la realitat, una realitat a la qual 

accedeix molta gent exclusivament a través de la petita pantalla. Els personatges, les 

histories, els Uocs, els topics que ha creat la televisió configuren la cultura popular 

contemporánia, el llegat de coneixements i referents compartits, en aquest cas, no sois 
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d'una comunitat cultural, sino de tota la civilització occidental i, per la poderosa 

puixanfa de la globalització, quasi ja de tot el planeta . 

Una mostra ostensiva de la influencia de la televisió en la fomiació cultural de 

les generacions actuals es pot detectar en les denominacions que la Nasa selecciona per 

a batejar les noves regions espaciáis descobertes. Si antigament era la cultura clássica 

grecollatina la que nodria de materials per a anomenar les noves realitats, actualment 

son els personatges de les series de dibuixos animats les que proporcionen els noms 

apropiats per a la geografía galáctica (Scobi Doo, Casper, Yogui). Ara bé, la cultura 

popular, tot i que intemacionalitzada, té un origen concret, com es pot comprovar en la 

tria de noms procedents exclusivament de les series televisives nord-americanes, pero 

no europees —Obélix, Tintín, MortadeMo— («Litologia», 2000). 

En l'article «Televidentes todos» (2003a), reflexiona sobre la imatge que les 

cadenes televisives estatals ofereixen de Catalunya i que, per a la majoria de 

telespectadors, será Túnica que tindran. L'autor sosté que la televisió influeix en la 

interpretacíó del món, és a dir, en la percepció de les coses, sovint deformant-les, 

reduint-les, manipulant-les, sense que la gran massa d'audiéncia acrítica no la contraste. 

I aixó no sois s'esdevé a la resta de l'estat, sino també a Catalunya, contráriament al que 

es pogués pensar. Aquesta influencia poderosa determina, fms i tot, el sentiment 

nacional. En l'article «Les bomboUes» (2003o), Monzó explica el cas de les illes 

Galápagos, regió de l'Equador^que, com que reben les emissions de la televisió del Perú 

i no les del seu propi estat, se senten peruans i no equatorians. És indubtable que, encara 

que no ho diga explícitament, 1'analogía amb la situado a casa nostra és mes que 

evident^^. 

No sois la televisió tendeix a l'espectacularització de la realitat; la premsa 

també pot manipular la informació per crear l'efecte desitjat en el lector, especialment 

l'estratégia de simplificar les coses. En l'article «Res no és tan simple» (1991), 

reflexiona sobre els comentaris que la premsa i la televisió van dedicar tant a l'obertura 

Els mitjans de comunicació generen temes, interessos, modes i consents d'opinió. En «La carta de! 
mil-lenni» (2003Í7), Fautor critica la polémica de l'inici del tercer mil-lenni (és el 2000 o el 2001?), que 
ocupa nombrosos escrits en la premsa i debats en la televisió, fms a convertir-se en un tema de conversa 
quotidiá, que qualifica de trivial i tedios. La televisió també crea les seues própies estrelles i decideix la 
popularitat i el ressó que molts personatges assoleixen. En l'article «El globus de Bardem» (2003Í7), per 
exemple, comenta la promoció de Tactor Javier Bardem que fan les cadenes de televisió sobre la 
nominado de Tactor a candidat ais premis Globus d'Or deis Estats Units, inflant-ne les possibilitats de 
triomf. 
^' Un article relacionat amb aquest és el que es fa ressó de Taparició de les noves televisions privades, 
que s'emetran, segons el govern, en tot l'estat i en espanyol. Se subratlla, dones, el paper d'aquests 
mitjans en el procés d'aculturació («Afaitapagesos», 1987). 
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del primer restaurant de McDonald's a Moscou com la inauguració d'un establiment de 

manjar rapid rus a la ciutat nord-americana de Norfolk. Els mitjans van presentar 

1'obertura del restaurant rus com una reacció de carácter nacionalista al que també es 

considera com un símbol de I'imperialisme americá (les hamburgueseries): 

A la premsa hi ha una tendencia a simpHfícar les coses, tan injustificada com creixent. Es 
ressalta el que pugui resultar sorprenent, curios o paradoxal, encara que perqué resulti així calgui 
deformar la realitat i amagar sota l'estora la informació detallada que faria que no resultes ni 
sorprenent ni curios ni paradoxal («Res no és tan simple», 1991) 

Pel que fa a la premsa, Fautor hi té una relació más sentimental que amb la 

televisió. Així, es lamenta que desaparega l'tíltim periodic de vesprada que encara eixia 

al carrer («Diaris de tarda», 2003a). De tota manera, també denuncia els excessos de 

sensacionalisme en qué incorren fíns i tot mitjans seriosos com La Repubblica d'Itália i 

que segueixen consignes del tipus «No deixis que els fets t'esguerrin cap bona noticia» 

(«La Blancaneu», 1994) i Kd'ublica o pereix» («La fe», 1994). Concretament, comenta 

una noticia publicada en aquest diari segons la qual Marilyn Monroe tenia sis dits en el 

peu esquerre. El periodista que redacta el text qualifíca aquesta troballa com un deis 

«secrets» niillor guardáis de la historia del cine. En el fons, es tracta de noticies farcides 

de topics i de clixés, cridaners pero falsos, que tant disgusten a Monzó: 

Cal molt de coratge per fer front al munt d'infonnacions inflades, de tergiversacions, de veritats 
a mitges, de declaracions deformades perqué quedin mes espectaculars, de retórica banal i 
barata, de souffles de noticies que no mereixerien mes de tres ratlles («Sis dits», 1994). 

La recerca del sensacionalisme i de l'espectacularitat troba en l'exageració i la 

dramatització deis fets un deis aliats mes fídels. El tremicndisme podria considerar-se 

una variant del que Lloren? Gomis (1993) anomena retórica de l'alarma, una de les 

estratégies que fan servir els mitjans de comunicació per persuadir els receptors de 

l'interés deis fets seleccionáis, de manera que els capten, els comenten, els difonguen i 

els mantinguen vigents. La retórica de l'alamia es materialitza en les noticies que 

informen sobre les catástrofes naturals o els conflictes que generen grans quantitats de 

morts, que representa «la mesura del caos». 

En l'article titulat «Emocions fortes» (1994), Monzó relativitza la importancia 

de I'tiltima crisi económica que els mitjans de comunicació trompetegen últimament, 

adduint que sempre n'hi ha hagut i que, al Uarg de la seua vida, n'ha patit una darrere 

l'altra. La periodicitat amb qué els mitjans infomien sobre noves crisis económiques és 
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una versió de la magnifícació d'altres esdeveniments com les protestes i els escándols 

generats per alguna peMícula o la irrupció d'una nova malaltia. 

Segons l'escriptor, la causa d'aquesta banalització de la tragedia o deis 

problemes socials i politics greus está motivada per l'opuléncia d'una societat que viu 

satisfeta de si mateixa, cómodament instal-lada en el benestar del consumisme i la 

democracia, que necessita de tant en tant algún esglai que els espante i els divertisca: 

«Tantes decades d'albaína, sense saber qué és passar-la realment magra, han fet 

desaparéixer el sentit de la mesura» («Emocions fortes», 1994). En 1'article titulat «La 

fe» (1994), qualifica de sensacionalista la noticia falsa i el posterior desmentiment que 

un cadáver trobat ais Alps en estat de congelado i conservat durant cinc mil anys era 

homosexual perqué se li havia trobat semen en la cavitat anal. Ara bé, la noticia havia 

ocupat más atenció que el desmentiment, perqué «el que importava realment era 

únicament el somriure al bar, el hahahá, la possibilitat de comentar alguna cosa a part de 

Y Hola, Raffaela deis dijous i del penal del dissabte»''^. 

1.7. Llenguatge 

El llenguatge és, a banda de l'eina periodística i literaria de l'autor, un deis seus 

interessos predilectes. Monzó és ben conscient que el llenguatge ̂ a la cosa, és creador 

de realitat o, dit d'una altra manera, llenguatge i realitat son inextricables. Per aixó, está 

molt atent a l'ús que el poder en fa quan segresta el significat de les páranles i el 

substitueix per altres que oculten idees perverses. En for^a articles, ataca \a prostitució 

del llenguatge, sobretot en mans de politics i de periodistes, que provoca engany i 

hipocresía. Básicament, l'atenció sobre el llenguatge recau en dos aspectes: d'una 

banda, els topics, els clixés, els llocs comuns, les coses sabudes; de l'altra, el llenguatge 

políticament corréete .̂ 

El groguisme es detecta en nombrases noticies relacionades amb temes científícs i relacionats amb la 
salut. Un altre article insisteix en el sensacionalisme de les noticies mediques, com la que havien pregonat 
alguns mitjans de comunicació sobre el presumpte descobriment d'una pastilla que provoca l'orgasme i 
que, en realitat, és falsa. Malgrat que els metges que havien realitzat la troballa a partir de la qual es va 
difondre aquesta badomeria es van escan-assar a desmentir-la, els mitjans en van fer cas omís («Solvencia 
contrastada», 2000). 

El llenguatge no sexista centra l'atenció de Monzó en l'article «Por la boca muere el pez, compañero» 
(1994). L'escriptor considera incoherent que Felipe González utilitze el morfema de genere masculí i 
femení en referencia al public que escolta el seu discurs i, en canvi, fafa servir una páranla marcadament 
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L'escriptor declara la seua admiració pels articles que setmanalment publica 

William Safíre en la secció titulada On Language del diari The New York Times, en els 

quals analitza l'ús dels clisés en Tangles corrent dels Estats Units. També comenta un 

article de l'italiá Alberto Arbasino que denunciava la proliferació deis llocs comuns en 

el discurs deis politics, com una plaga que s'ha propagat des de les tribunes a la resta de 

parlants, que fan servir un llenguatge estereotipat i fomiulístic, pie d'omaments i buit de 

contingut, tant en els periódics, com la televisió i les peMícules. Aquesta particular 

fomaa d'utilitzar el llenguatge correspon al que Alberto Arbasino anomena 

heterodirectes i Monzó, mes plásticament, zombis: «Els heterodirectes son els que no 

pensen mai per ells mateixos, els que diuen el que creuen que han de dir i, a mes, ho fan 

conven9uts de trionifar» («Els zombis del llenguatge», 1991). Molt preocupat per l'abús 

reiterat de pensaments i paraules prefabricades, Monzó, emulant el paper que altres 

escriptors com Safíre o Arbasino realitzen en altres periódics i respecte a altres Uengües, 

escriu critiques i parodies deis clixés que sorgeixen en cátala 

(«Superultraauntentiquíssim», 1987). 

L'escriptor juga amb el carácter estereotipat de comportaments, histories i estils 

conversacionals arxiconeguts i repetits incansablement i sovint els parodia en articles, 

contes i novel-Íes™. L'autor mateix afirma: «Sabent que és impossible fiígir-ne del tot, 

intento fugir del Hoc comú. Potser faig una literatura reactiva; no m'acabo de creure 

res»; «No es tracta tant de ser molt original com de no caure en el que és cursi» (Piquer, 

2003). De tota manera, mes enllá de les formules estereotipades, Monzó Uuita contra les 

floritures del llenguatge que amaguen una absoluta buidor d'idees o, el que encara és 

pitjor, una manipulació. No sois persegueix els topics i els llocs comuns en els altres, 

sino que exigeix en els seus textos una depurado fomial Iliure de clixés que impedisca 

convertir-los en mera xerrameca i artifíci verbal. Així, es revela com un estilista exigent, 

tal com demostra la depurado formal deis seus textos narratius i periodístics: «El camí 

de l'escriptor cap a la maduresa consisteix, entre altres coses, a anar ddxant de banda 

els qualifícatius innecessaris o exagerats, les grandiloqüéncies de pa sucat amb oli, les 

genialitats que no ho son» (Monzó, 1998: 23). 

masclista com hombría. De tota manera, ens remetem al capítol dedicat a la correcció política per exposar 
les idees de Monzó, de manera que aquí ens ocupem només deis clixés, deis topics i d'altres usos 
linguistics. 

Per exemple, Lunati estudia la parodia que Monzó fa deis contes tradicionals en la seua obra literaria. 
Per la nostra banda, en un treball recent (Maestre, 2004), hem posat en relleu la relació entre clixés 
linguistics, topics i cortesia verbal en la narrativa breu de Fautor. 
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L'autor veu en els clixés una fiínció sociolingüística poderosa, ja que serveix per 

a crear identitat de grup: 

És una cosa sabuda que, a part el diccionari mes o menys fíx i inflexible que una llengua 
arrossega de segle en segle, hi ha tot de vocabularis addicionals, de moda, d'argot, o com en 
vulguin dir, que serveixen perqué els individus d'un mateix cau s'identifiquen, o s'entenguin 
sense que la resta de mortals sápiguen de qué parlen («Superultraauntentiquíssim», 1987). 

A mes a mes, consisteix en una práctica social transgressora com altres de caire 

étic, per exemple, ja que implica una desviado de la norma, en aquest cas, lingüística. 

Per aixó, sovint els clixés els popularitzen els grups de joves. Un altre tret d'aquestes 

expressions és la brevetat temporal, associada al carácter de moda passatgera i en la 

qual també influeix la pérdua de for9a transgressora un cop es divulga majoritáriament i 

s'implanta en l'estil conversacional de tota mena de parlants, independentment de l'edat 

o estatus social. 

Els clixés, els topics i els fomiulismes copien les idees ja sabudes o própies 

d'altres, anuMen el pensament original, enquisten i fossilitzen el que ja s'ha dit o s'ha 

escrit i no aporten de cap manera coneixements nous. És el que aquest autor italiá 

anomena la «Gran Xerrameca» i que, segons Monzó, consisteix a «emmascarar el no-

res amb núvols, merengues, o vol-au-vents». Multitud de páranles i expressions 

tópiques precedents en la majoria del discurs politic esdevenen un anatema en l'estil de 

Fautor: a nivell de, fase constituent, reflexió estratégica, estat naixent, disseny, 

contemplar, quadre, sistema, plataforma, esfera, rol, ubicar, cláusula. Altres clixés que 

Monzó comenta son el yerh fardar, la frase feta ser massa i els afixos apreciatius super, 

ultra i íssim. 

En un altre article, comenta morda9ment respecte al text d'un anunci de la 

construcció d'un edifici a Barcelona: 

¿Qué ha de fer el lector, davant d'una noticia com aquesta? ¿Continuar llegint com si res? ¿O 
aturar-se i rellegir-la? 
Rellegir-la. No pas pel masoquisme de rebolcar-se per aquests repugnants lúdic i ubicaran. Ni 
per tomar-se a meravellar davant d'un projecte amb la capacitat de contemplar, miracle digne de 
Jesucrist quan estava en plena forma («Llegeix i calla», 1991) (subratllat de Fautor)''. 

71 Altres clixés analitzats son, per exemple, les «repúbliques báltiques» en referencia a Lituánia, Estonia i 
Lituánia, juntament amb altres clixés aplicats a altres indrets com «ciutat comtal», «el país de les tulipes» 
o «la blanca Súbur» (nom antic de Sitges). En l'article «Societat civil farcida» (1987), fa una critica a l'ús 
d'aquest clixé en el discurs d'alguns intel-lectuals. Igualment tendencies és el clixé «periféric» aplicat a 
les literatures, nacionalitats o cultures catalana, basca i gallega, que revela el centralisme d'un Madrid que 
relega a segona categoría regional tot el que no és castellá («Els periférics», 1998). En un altre article, 
«Espaguetis amb guacamole» (2003a), l'escriptor ataca el topic i el clixé del mestissatge cultural, en les 
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Monzó ataca els clixés utilitzant la ironía, la sátira i la parodia perqué, igual que 

no pretén ser un moralista ni un socióleg quan reelabora les histories tradicionals com 

La Venía/oes o Tom i Jerry, tampoc no intenta plasmar l'opinió d'un filóleg o d'un 

lingüista. Simplement, refusa l'estereotip i el convencionalisnie, a mes de remarcar 

rempobriment del cátala actual (el «Uenguatge reduccionista que corre», afirma en 

l'article titulat «Genial», 1998) i la seua subordinado a les tendencies que difon o 

imposa el castellá. 

Els clixés sovint constitueixen expressions eufemístiques. En un article titulat 

aclaridorament «Eufemismes» (1984), Monzó censura l'ús d'aquestes expressions en el 

discurs politic i periodístic que encobreixen greus manipulacions ideológiques, com 

usar el terme «nacionalista» per comptes de «regionalista» o «bilingüisme» per 

«monolingüisme castellá». Hi ha altres eufemismes: «la provincia de Girona, també 

coneguda pels eufemismes de "les comarques de Girona" i "la circumscripció de 

Girona"» («Putsé», 1998). Anys mes tard, es congratula de la desaparició d'aquest 

eufemisme en la radio i la televisió en els programes que demanen que els oients o els 

espectadors traquen. El motiu rau en la decisió d'unir el prefix telefónic de la provincia 

i el número de teléfon, de manera que evitará usar 1'eufemisme «les comarques de». El 

carácter absurd dels eufemismes es basa en la inutilitat de fer-los servir, perqué la 

páranla o l'expressió eufemística no anuMa la realitat que es percep com a injusta i que 

es vol amagar («Una circumlocució menys», 2000). Altres son «mare de dia», substitut 

de mamadera, encunyat per la consellera d'Ensenyament, juntament amb «bressola» per 

a referir-se a guardería: 

Es fantastic. És una nova mostra de la tradició que porta a canviar el nom de taverna pel de bar i, 
uns quants anys després, a canviar el de bar pel de snack-bar o cafeteria i, al cap d'un cert temps, 
reconvertir 1'snack-bar i la cafeteria en aquests clonics de parets de maons anomenats II Caffé di 
Roma. Es l'impuls eufemístic que porta a no dir mai cec sino invident, mai veil sino de la tercera 
edat, encara que amb aquests fingiments léxics no millori gens ni mica la situació d'aquests 
coMectius. («La magia de les paraules», 2003(7)'' 

seues paraules, emfáticament, «el santcristo gros de la multiculturalitat», que no és mes que una etiqueta 
comercial per augmentar les vendes: «Perqué, a mes, sempre que tot d'un plegat s'enarbora un terme com 
a bandera sovint innecessária és que hi ha gat amagat. En el cas que ens ocupa, la sacrosanta correcció 
política imposa l'adhesió immediata a qualsevol cosa qualificada de multiculturalitat». D'altra banda, hi 
ha una crítica ais clixés que es fan servir en l'escriptura de targetes postals i, que segons ell, amaguen la 
manca d'idees del que l'escriu: «estem bé», «aixó és meravellós», «com ens agradaría que fóssiu aquí!». 
'̂  En la mateixa línia, afirma Fautor, assignatures esdevé matéries; exámens, controls; departament de 
personal, departament de recursos humans; venedors, comerciáis. La política, «un plato poblat de 
transvestits», sobre'íx d'eufemismes: centre substitueix dreta; nacionalisme ha suplantat regionalisme i 
bilingüisme reemplaza monolingüisme castellá («Eufemismes», 1998). Aqüestes reflexions podrien 
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L'altra cara deis eufemismes son els tecnicismes que, s'ensenyen, per exemple, a 

les escoles, per a anomenar els organs sexuals. Segons Tescriptor (transgressor de les 

normes estilístiques de la prosa periodística estándard i de la prosa literaria de tradició 

noucentista), el Uenguatge obscé és una provocació i part de la seua «gracia» consisteix 

en el fet que está prohibit. Ara bé, paraules com penis i vagina, utilitzats en un ámbit 

d'ús infoniial com sovint fan els nens per influencia de 1'escola, a banda de la 

imprecisió de l'últim terme, seria com demanar al mercat fruites i verdures amb els 

noms científics corresponents («Dilema», 1990). 

Els mitjans de comunicació son els grans difusors de clixés, models linguistics i 

innovacions, moltes voltes desencertats. Paraules com patera han calat en el Uenguatge 

corrent de la població. Segons 1'autor, aquesta páranla exemplifica un error d'adequació 

del discurs, ja que es tracta d'un vocable de l'argot deis mariners i que, en la varietat 

estándard adient ais mitjans de comunicació, equival al terme mes generic barca («Les 

pateras», 1994). Grácies a la informado d'un lector, Monzó explica que, a mes a mes, 

aquest mot no está ben escrit: en realitat, hauria de ser pastelea, embarcado que s'utilitza 

per a navegar per les riberes deis rius, una zona de fang i Uim, de pasta, páranla a partir 

de la qual s'hauria format pastera. Per tant, els mitjans no sois divulguen paraules que 

creen un registre artificial, com una mena de marca distintiva a tall d'argot, sino que, 

fins i tot, les defomien per ignorancia («Pateras, pasteres i avocáis», 1994). Dins dels 

mitjans de comunicació, el Uenguatge publicitari és una gran font de clixés i topics. Per 

exemple, el Hoc comú de la qualitat s'expressa mitjan9ant adjectius com millor, tant en 

grau comparatiu com en grau superlatiu. En l'article titulat «El millor comer?» (1994), 

l'escriptor no sois remarca els topics d'un anunci institucional sobre les botigues, sino 

també l'estil telegramátic niancat de preposicions i verbs i l'abséncia de la puntuado. 

Monzó també s'ocupa de les formules rituals de la conversa en l'article titulat 

«Home! ¿Qué tal? ¿Com estás?» (1991), en qué el que importa realment és la forga 

iMocutiva, no la locutiva, és a dir, la intenció (saludar) i no el contingut (conéixer l'estat 

personal). La reflexió sobre el convencionalisme d'aquestes preguntes li serveix per a 

recriminar ais maitres de molts restaurants els comentaris que adrecen ais comensals 

sobre els plats que degusten. Es tracta de preguntes del tipus «Tot está al seu gust?» i 

ampliar-se a l'ús d'altres termes com «parella» en comptes de «novio» o «novia» («Els sentiments», 
2003a). En un altre article («A favor del boicot», 2000'» •'lerta sobre l'ús inapropiat del terme vaga per a 
designar protestes reivindicatives de treballadors, est o consumidors que, en realitat, constitueixen 
un boicot. 
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que realment no demostren cap interés per la resposta, sino que fomien part dels ritus 

d'aquest tipus d'establiments. 

La crítica de Monzó s'estén a les falques, com ara <da cultura de», «la filosofía 

de», «el tema de», «el que és»: 

Pero, esciar, el tema respecte pel que és el tema llengua és sagrat en el que serien aquells paisos, 
on abunda el que és la convicció que els carrees publics han de donar el que seria exemple i, per 
tant, no poden ser-ho si quan obren la boca demostren, en el que és el tema expressió verbal, un 
nivell propi del que seria un estudiant d'Eso [...] («El tema del tema», 20030)'^. 

Cal teñir en compte que l'escriptor sovint denomina els topics amb el nom de 

clixé; per tant, no els diferencia. És el cas de l'article «L'ordinador i la literatura» 

(2003a), en qué parla deis topics que envolten la figura de l'escriptor: la máquina 

d'escriure, l'ampolla de whisky, el cendrer que sobreíx de puntes de cigarreta. De tota 

manera, caldria distingir, d'una banda, clixé, -que és, en propietat, una expressió 

estereotipada, i de l'altra, topic, que representa una idea també prefíxada i convencional, 

pero que no té una formulado lingüística específica. Al capdavall, Quim Monzó 

s'oposa a qualsevol fenomen de fossilització lingüística i conceptual. Normalment, els 

clixés adopten la forma de locucions o de fómiules expressives. 

El topic del caíala universal ocupa l'atenció d'un altre article titulat «La 

Universal Pictures, el Bar Universal i el cátala universal» (1990). Monzó desmunta el 

significat tendenciós aplicat al qualificatiu universal, igual que fa moltes vegades amb 

altres exemples semblants, recorrent a les accepcions normatives del temie fixades en el 

diccionari. Així, conclou que el significat topic i desviat amb qué s'usa universal 

equival a internacionalment conegut, que no es correspon amb cap definició preceptiva, 

pero, curiosament, no s'aplica a totes les personalitats que mes o menys teñen una certa 

incidencia social o un cert renom en algún indret del món, sino que només s'usa per a 

referir-se a aquells que, éticament o moralment, s'adiuen amb la noció de celebritat 

prestigiosa (Montseirat Caballé, Josep Carreras, Joan Miró, Pau Casals): 

¿Qué passa aquí, dones? Que el grau de provincianisme ha arribat a tal punt que un cátala 
conegut internacionalment no és, simplement, un cátala conegut internacionalment i llestos. 
Sempre i quan tingui una conducta aparentment conforme ais estándards morals, és una mena 
d'ens superior, boirós i amb un nimbe color fucsia darrera el cap. En resum: una cursilada («La 
Universal Pictures, el Bar Universal i el cátala universal», 1990) 

73 
En I'article titulat «Signes de puntuado» (2003a), l'autor fa servir el marcador discursiu «i punt i 

coma» per parodiar l'estil conversacional d'un concursant d'un programa de televisió famós: «L'Ivan no 
hi ha anat a gemegar ni a fer-la petar. L'Iván hi ha anat a guanyar, i punt! Vull dir: i punt i coma!» 
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Monzó també para atenció a l'estil particular de certs discursos com la 

informática, les formules del qual s'han pres com a emblema d'una certa modemitat: 

«[...] que hi ha de tot a la vinya del Senyor.com» («Molta arrova i poc sabó», 2003a); 

també el títol d'un article: «L'e-mendicitat». L'opinió sobre l'ús d'aquests signes per 

imprimir modemitat al discurs és contundent: 

Que l'arrova bisexual hagi passat deis grups soi-disant antisistema al mateix Pp és una prova 
mes que la correcció política és una farsa sense ideología, una mera moda, entre ieié i lolaila, 
que desbrava fms i tot l'impacte deis insults («Molta arrova i poc sabó»). 

D'altra banda, l'escriptor és conscient del discurs com a creador i reproductor 

d'ideologia, concretament, el racisme en el discurs deis mitjans de comunicació 

(«L'equatoriá i les persones», 2003a). Així, li sorprén l'exposició d'un locutor 

radiofónic que, explicant una agressió produída a Barcelona, explicitava la nacionalitat 

de la víctima («equatoriá»), pero no la deis agressors («unes persones»). De fet, el 

contrast entre la infomiació implícita i 1'explícita, el que es diu i el que s'amaga, sumat 

al que es disfressa (com els eufemismes), sovint respon a operacions ideológiques i 

manipulacions que l'escriptor denuncia convenientment. Així, destaca la infomiació 

deis diferents diaris referent a les diferents versions projectades sobre una peMícula ais 

cinemes barcelonins: al costat de la «versió original subtitulada», hi ha la «versió 

doblada» i la «versió catalana». És obvi que els subtítols son castellá i també l'idioma al 

qual es dobla; en canvi, paraMelament a l'etiqueta «cátala» o «catalana» amb qué se sol 

acompanyar la crema, la burgesia, la premsa, el disseny, l'escriptor, la versió catalana 

apareix com l'excepció ben manifesta que palesa el carácter excepcional del cinema 

projectat en la llengua propia («L'estat de la qüestió», 1994). El terme no marcat 

con-espon al castellá, ja que és dins de la normalitat i tothom ho pressuposa, mentre que 

cal fer explicit que alguna cosa és en cátala, en tractar-se d'un fenomen inusual. 

L'ortografia és una altra fons de dissens. En l'article titulat «Kiku-Xavier» 

(2003a), no sois fa burla deis noms estrafolaris amb qué es bategen els infants en 

l'actualitat, sino que critica l'ús de grafies estranyes i la voluntat d'inscriure 

hipocorístics com a noms oficiáis. A mes a mes, l'autor és ben conscient del simbolisme 

de les grafies: en l'article titulat «La titila» (1998), reflexiona sobre l'adopció de la 
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lletra ñ com a símbol de l'espanyol i que, juntament amb el toro d'Osbome, representen 

l'esséncia del «celtiberisme mes histrionic»^" .̂ 

Pero no sois aixó, sino que qualsevol manifestació lingüística pot atraure 

l'atenció de l'escriptor, com els rétols que apareixen en alguns cotxes que es posen a la 

venda: «Em vene». Hi ha una causa que explica l'ús de la primera persona en aquesí 

tipus de rétols i és rantropomorfisme deis cotxes: els conductors personifiquen els seus 

vehicles, com una mena de prolongado d'ells mateixos, com un membre mes de la seua 

familia, com una manera de fer-los mes propers i d'incentivar 1'estima, humanitzant-los 

(«Cotxes en venda», 2003£?). 

Un apartat especial mereixeria, per 1'interés que té en la seua obra, el Uenguatge 

utilitzat per les parelles sentimentals, tal com és palés en la novel-la Za magnitud de la 

tragedia (1989), en molts dels contes inclosos en El perqué de tot plegat (1993) i també 

en l'article «Boca muda mai fou abatuda» (1998). En els contes, Monzó parodia les 

converses sentimentals que, en la majoria de casos, representen un entrebanc per a 

mantenir unes relacions fluides entre amants i, sovint, constitueixen el principal motiu 

del fracas amorós; dit d'altra manera, es tracta de personatges que son incapagos de 

comunicar-se per r«estil» que empren (Maestre, 2004). Com és sabut, el discurs forja i 

pemiet les relacions socials i també crea les identitats individuals i coMectives. Des 

d'aquesta perspectiva, Deborah Tannen (1992) considera que les relacions sentimentals 

naixen i es mantenen grácies al Uenguatge. L'éxit o el fracas amorós s'explica per l'ús 

de! Uenguatge que fan homes i dones. Segons aquesta autora, la conversa entre home i 

dona és un exemple de comunicació intercultural, ja que tots dos sexes son educats de 

manera diferent i, per tant, aprenen a parlar també de manera distinta, és a dir, 

configuren el que Tannen anomena genero/ec/'e^ («genderlects»): 

La conversación entre hombre y mujer es una comunicación intercultural. La cultura es 
simplemente una red de hábitos y pautas que se va tejiendo con experiencias vividas, las de 
mujeres y hombres son muy distintas. Desde el momento en que nacen, se los trata y se les habla 
de modo diferente y, como resultado, hablan de manera diferente (Tannen, 1991: 129) 

Per tant, l'estil comunicatiu masculí i femení és distint i aixó provoca nombrosos 

problemes de comunicació, propiciáis pel desconeixement mutu de les dues «formes de 

parlar». Si es té en compte que la comunicació és básica per a pemietre la relació 

Relacionada amb l'ortografia i la normalització lingüística, hi ha la crítica que Monzó ádrela contra 
l'ús de la forma no normativa, castellanitzada, de certs topónims en alguns mitjans i aprofita per a 
extraure la conclusió que encara no s'han superat alguns estadis del franquisme («Retom al futur», 
2003a). 
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(qualsevol tipus de relació, en realitat), for9a problemes de parella son causats per 

aquest motiu. Per a les dones, parlar té la finalitat de mantenir relacions, mentre que els 

homes es relacionen per mitjá d'activitats que desenvolupen junts, en gmp; en canvi, 

parlen per impressionar i mantenir l'estatus social. Les dones conversen per establir 

contacte i intimitat; els homes, per conservar l'estatus i la independencia. Les dones 

mostren comprensió amb els problemes que els exposen; els homes, simplement, 

proposen solucions, pero no s'hi mostren empaties (o tal vegada és la seua forma de 

manifestar empatia). Aixó fa que hi haja diferencies en l'estil de conversa, en els habits 

i les suposicions sobre la manera com mantenir la conversa, expressar interés o ser 

considerat, per exemple (Tannen: 1991, 146). A mes, les dones están mes atentes ais 

«metamissatges» (la infomiació complementaria; les actituds envers 1'interlocutor, 

l'ocasió i el que es diu), cosa que sovint provoca pressuposicions i malentesos. En 

canvi, els homes son mes literals. Un factor molt rellevant és la concepció que teñen 

ambdós sexes de les converses intimes: per a elles, la relació funciona si poden 

«xarrar»; per a ells, la relació naufraga si han d'insistir constantment a refer-la 

mitjan9ant discussions. 

En l'article suara esmentat («Boca muda mai fou abatuda», 1998), Monzó imita 

l'estil de la prosa filosófica clássica Uatina, el didactisme, amb l'ús d'imperatius, i dona 

una serie de consells amatoris a l'home, receptor model del text. Per a ell, expressions 

com «t'estimo» o «f estimaré» sempre teñen un carácter compromissori femí i albora 

for9a perillos. Es podria afirmar que, des del punt de vista de la teoria deis actes de 

parla, no es tracta de manifestacions expressives, sino d'actes que comprometen 

clarament l'emissor. La for9a il-locutiva d'aquests enunciats pot ser la simple expressió 

d'un sentiment profund i sincer, pero la for9a perlocutiva, les conseqüéncies que se'n 

poden derivar, son el compromís irrenunciable de l'home a passar la resta de la vida 

subjugat al matrimoni o, en tot cas, a la parella. La for9a compromissória resulta tan 

poderosa que aquests enunciats podrien ser usats, segons Fautor, en contra de l'emissor 

en un judici: «Per un "t'estimo" et poden caure quatre o cinc anys. Per un "t'estimaré 

sempre", tota la vida». 

134 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en robra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

1.8. Gastronomia 

Molt relacionat amb resiiobisme es troba un deis temes predilectes de 1'autor: el 

món de la gastronomia i deis restaurants. En les darreres decades s'ha produ'ít una 

revolució en els costums, en 1'oferta i en el negoci gastronomies que ha arraconat la 

cuina tradicional i ha donat pas, d'una banda, a uns habits alimentaris deficients com el 

menjar rapid i els plats precuinats, fruit de l'americanització de la societat o de l'accés 

de la dona-mare al món laboral; d'una altra, la implantado de l'anomenada haute 

cuisine en els restaurants mes distingits. Es podria afirmar que Quim Monzó fa una 

mena de crítica gastronómica sui generis, ja que esmenta fins i tot el nom 

d'establiments, la majoria de vegades per censurar la cuina, no pas per Uoar-la. 

Monzó jutja la propagado de la nouvelle cuisine en abundants articles, sovint 

per desemmascarar els restaurants pretensiosos que donen gat per liebre en aquest 

assumpte i, sota el nom de cuina tradicional o alta cuina, ofereixen menges en qué la 

presentado val mes que el plat mateix: 

I vinga mousses i beixamels! Es la guen-a: a veure qui troba la mousse mes original, \a pijadeta 
que pugui cobrar mes cara, la decoració mes new wave... Ais restaurants moderns, per regla 
general, els preocupa mes que el color dels plats Uigui amb el de les tovalles que no pas el que hi 
fiquen dins («Jugar a cuinetes», 1984). 

El summum és que tota la completa formado que posseeixen els cambrers 

d'aquesta mena de restaurants no incloga el coneixement de l'idioma («Sobretaula a 

Can Parellada», 1984). D'alguna manera, li reconforta saber que els escriptors nord-

americans «no es deixen acollonir per la gastronomia esnob» («Long live Huevos 

whateveros», 1991). En aquest article comenta un Uibre titulat El Ilibre de cuina deis 

grans escriptors americans, que inclou les receptes preferides de cada autor antologat, 

moltes de les quals manifesten una ironia que es distancia de l'aura d'exquisidesa que 

rodeja la cuina actualment. En general, per a Monzó, tant els restaurants com les 

discoteques i altres establiments que es fan passar per moderns cauen en els matdxos 

errors: «Els bars diguem-ne moderns, les discoteques i similars gasten presumpció des 

de fa anys [...] La historia deis locals modems és plena d'ignpráncia, prepotencia i mala 

educado, pero mai no se n'havia vist un desplegament tan formidable» («Torres, 

toiretes, toirats i torracoUons», 1994). 
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Tot i que critique l'afectació i l'engany de molts restaurants cars que ofereixen 

plats que promocionen com a menjar refmat i selecte, s'oposa a aquells progressistes 

que opinen que menjar bé és burgés. L'autor és, en el fons, un gran amant de la cuina, 

tot un gourmet. Per aixó, ataca totes les etiquetes comerciáis i publicitáries de 

restaurants que, bé sota una capa de modemitat i exquisidesa, bé enarborant 

Yautenticitat i el carácter autócton deis menjars, oculten una cuina deficient: cuina de 

mei'cat, cuina catalana, nova cuina, cuina especialitzada, cuina variada i elaborada, 

plats especiáis, plats molt estudiáis, cuina catalana com la d'abans, cuina artesano, etc. 

Per a l'autor, tots aquests qualificatius es resumeixen en un, que recuU en el títol d'un 

article: «Cuina d'analfabets» (1990). 

Aquests restaurants formen la cúspide de la pirámide de 1'oferta gastronómica 

d'una ciutat: els cars. A la base, hi ha els restaurants de menú per ais dies feiners, amb 

preus economics. Al grao del mig, els restaurants una mica mes cars. Per a Monzó, el 

problema és la inexistencia a Barcelona deis locals intermedis: d'un menú humil es 

passa a un menú pretensiós adornat amb quatre innovacions convertides en signe de 

modemitat (la crema de Uet, la pasta fiíUada, la mousse) que estafen els clients amb 

preus desorbitats. Per aixó, es congratula que últimament hagen tancat algún d'aquests 

establiments per falta de clientela («Que els vagi de gust», 1994) •̂ . 

La nouvelle cuisine ha suplantat la cuina autóctona i tradicional que, en el millor 

deis casos, s'ha convertit en una mera etiqueta publicitaria. En l'article «Una de tripa» 

(2003a), l'escriptor critica que, actualment, a Barcelona i a Catalunya, el plat de tripa 

sois es guise a l'estil madrileny, bandejant la resta de variats procediments d'elaboració 

existents. Aquest exemple específic li serveix a fautor per a generalitzar el fenomen de 

l'esnobisme gastronomic, que entre altres coses, menysté la cuina propia i adopta plats 

aliens. A mes, es burla de l'orguU deis barcelonins que presumeixen de teñir una «gran 

sofisticació gastronómica» que Monzó posa en entredit^*'. 

^ La crítica al carácter pretensiós deis restaurants de moda s'estén al ritual de servir la taula, que la rutina 
ha convertit en un ritual desvirtuat, en el qual les funcions de cada element s'han perdut, com la del 
tovalló, que cal posar damunt i no davall l'entrepá («Fossils contemporanis», 2003a). 
'̂' En un altre titulat simptomáticament «Mousse de cuscús sobre lassanya de nap» (2003(3), insisteix en el 

menú deis restaurants barcelonins que deixen de banda la cuina tradicional per una altra veñuda com a 
mes moderna pero que realment és una burda impostura. L'estrangerització de la cuina provoca un 
arraconament deis plats propis, que son substituíts per menjars aliens i moltes vegades mes fácils de 
preparar i mes rendibles per ais restaurants, com el cas del carpaccio, que s'ha posat de moda 
paraMelament a l'abandó de les sopes, tot i l'enorme varietat que la cuina tradicional incloi'a («La sopa 
boba», 1994). 
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A banda de criticar 1'estafa de la cuina que ofereixen aquesta mena de 

restaurants sofisticats, també es dedica a desautoritzar tota mena de servéis en els 

establiments gastronomies^ . En aquest sentit, denuncia la falta de ressenyes 

gastronómiques eficaces en la premsa, malgrat que ja hi ha algún autor que es mostra 

implacable amb alguns restaurants que no serveixen els menjars en condicions, teñen un 

sei-vei defectuós o amaguen la seua ineptitud sota l'omament i la grandiloqüéncia deis 

noms deis plats («Llepes: preu segons mercat», 1991). De fet, Monzó qüestiona la 

presentado i el ritual que acompanyen els plats en molts restaurants s'han erigit en 

signe de distinció i refínament, análogament ais florons que adornen el Uenguatge de 

politics i periodistes, pero que sois maquillen la manca de qualitat en un cas i d'idees en 

l'altre: 

Els que no sentini cap emoció especial davant d'un plat de pedra grisa de dos metres de 
diámetre, a no ser que la cagaradeta que hi ha al bell mig (ornada, és ciar, amb una branqueta de 
julivert o d'anet) valgui mínimament la pena. Tots nosaltres agrairem que els que escriuen sobre 
gastronomía es decideixin d'una vegada a ser estrictes; és a dir: cronistes de debo («Llepes: preu 
segons mercat», 1991) 

Monzó denuncia també el canvi en els gustos estándards que s'observa en 

menjars i plats tradicionals servits en bars i restaurants, com ara el picant («Una 

sargantana no és un cocodril», 1990). Així, especies com el pebre o el vitet amb prou 

feines s'utilitzen en la cuina perqué es considera que teñen un gust massa sentit o fort 

per al paladar de la gent actual. L'escriptor no analitza les causes d'aquest fenomen, 

probablement relacionat amb la pérdua de personalitat de la gastronomía propia, 

contaminada pel menjar rapid i precuinat introduit en les darreres decades i la 

modifícació en els estándards de gustos de la gent. Simplement es limita a constatar que 

les denominacions ja no es corresponen amb els productes que designen, una idea 

En un article blasma la preparado d'entrepans ais bars Catalans, a diferencia dels que serveixen en 
altres pai'sos i dels que tradicionalment s'elaboren a casa («Defensa del sandvitx», 1991). En un altre, 
exigeix que es prenguen mesures per sancionar els establiments que serveixen menjars que no 
complisquen els requisits sanitaris i que suposa un percentatge alarmant del 80% («¿Inspectors?», 1994). 
En I'article titulat «Al descobert» (1994), condemna I'exigencia de molts establiments de cobrar els 
coberts a banda del preu del menjar i que, al seu parer, ha d'estar inclos en el cost dels plats servits. Fins i 
tot es queixa dels gla^ons que serveixen en molts bars i restaurants «que gasten aires sofisticats»: els 
gla^ons «fuls», oposats als glafons «de debo». Per a I'autor, és un símptoma del servei deficient que 
ofereixen aquests estabhments i que segurament constitueix una de les causes del daltabaix del sector de 
I'hostaleria del qual es lamenten els empresaris del ram («La crisi hostalera», 1994). En I'article «Món 
marra» (2000), critica la falta d'hábits higiénics deis empleats deis restaurants. Encara mes: la poca 
professionalitat deis cambrers centra l'atenció de Particle «¿De debo hi ha escoles d'hosteleria?» (1990), 
que sovint demostren molt poca educació amb els clients, manifestada en una absoluta indiferencia i 
manca d'amabilitat per a atendre'ls. 
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repetida en relació a molts altres assumptes i relacionada amb la manipulació del 

llenguatge i la correcció política. 

Per tot aixó, l'escriptor Iloa la iniciativa francesa de crear un Institut del Gust 

que instruísca la gent sobre questions culináries, comenfant per saber distingir els 

gustos salat, dol?, ácid i amarg, que els pemieta valorar menjars senzills com el pa amb 

tomaca o un filet poc fet i de manera que pugnen formular les queixes pertinents en els 

restaurants on els servisquen plats mal preparats. La gastronomía, dones, és un 

problema que afecta els ciutadans en tant que consumidors. A mes a mes, s'ensenyaria 

els infants també a teñir uns gustos mes amplis que els del menjar rapid, amb la qual 

cosa els altres tipus de restaurants guanyarien clients futurs («El gusí», 1994). En 

aquest sentit, el vegetarianisme és, per a l'escriptor, producte d'una educació 

gastronómica dolenta, igual que el menjar rapid importat deis Estats Units («La earn», 

1998). 

Els nous gustos deis consumidors també es detecten en el costum de demanar 

aperitiu (anomenat coMoquialment picapica) abans del plat principal, no perqué 

realment els vinga de gust menjar-ne, sino perqué forma part del ritual d'anar a menjar 

al restaurant («L'imperi del picapica», 2003a). 

Un espot de productes de pasta de la marca Starlux serveix per a detectar-hi els 

topics associats ais menjars nacionals. En aquest anunci, una familia convida uns 

amies Italians de visita a prendre pasta per a sopar. Per a Monzó, és un error, a banda de 

topic, relacionar nacionalitat i menjar. I també un atreviment en el cas de l'espot, ja que 

previsiblement, un plat precuinat o un cuiner que no siga italiá, és difícil que puga 

presentar la pasta tal com s'elabora a Italia («Endevina qui ve a sopar aquesta nit», 

1998)'^ 

A banda deis restaurants sofisticáis, també opina sobre els establiments de 

menjar rapid i els populars restaurants xinesos, que cuinen els plats amb oli de motor 

de cotxe i els adornen amb salsa de querosé, que no teñen res a veure amb els que es 

poden degustar a la Xina o ais Estats Units. Segons els propietaris, el gust que donen al 

menjar és un intent d'adaptar-se al paladar nostre, pero Monzó ho desmenteix afirmant 

que no agrada a ningú. L'explicado que planteja és que, probablement, el motiu de 

78 

Tampoc no agrada a l'escriptor la moda d'aplicar gentilicis ais plats per donar-lii una pátina 
d'autenticitat i es burla del concurs per a elaborar la «truita a la catalana» convocat per l'organització del 
Camestoltes a Barcelona i comenta altres casos de plats «nacionals» que en els paísos respectius no teñen 
aquesta denominado: la truita fi'ancesa, els calamars a la romana, l'ensaladilla russa («Ves quins ous», 
2003a). 
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r exigua preparació que mostren tots els plats está relacionat anib la quantitat de diners 

que els propietaris han de pagar a les máfies que els extorqueixen («El malvat Xop Suei 

i el pervers Xou Mien», 1994)'^. 

Finalnient, hi ha les diferents maneres de promoció que duen a tenue alguns 

establiments. Així, li sorprén la proposta d'un restaurant on elaboren els plats que 

apareixen en les peMícules que préviament projecten al local, un invent que, per 

descomptat, li sembla com a mínim, curios i, en el fons, esnob i ridícul («Cinema i 

menjar», 2003a). Una altra oferta xocant és la deis restaurants que, per un preu 

detemiinat, ofereixen tot el menjar que el client desitge i que es veu qüestionada per un 

cas real que l'autor relata sobre un home que va denunciar un d'aquests locals el 

propietari del qual no va voler servir-li mes ostres a partir d'un nombre concret. Monzó 

no sois ironitza sobre fets, sino que busca i exposa situacions viscudes autentiques que, 

per si mateixes, en posen en relleu els aspectes ridículs. 

1.9. Art 

La primera feina de Quim Monzó (a banda de vendré sostenidors en els mercáis 

quan tenia 15 anys, una experiencia que explica en l'article «Els sostenidors», 1994) va 

ser el disseny gráfíc. Seguranient, aquesta dedicado fa que el món de l'art, del disseny i 

deis artistes tinguen un Hoc preeminent en la seua obra periodística. De fet, va exercir 

de critic d'art per al diari Avui a primeries deis anys vuitanta, durant la seua estada a 

Nova York^". La novel-la Benzina (1983) relata la historia de dos pintors Catalans que 

triomfen en els cercles artístics de Nova York i que reflecteix, especialment, el debat 

sobre l'art modem i l'art postmodern. L'abandó de l'actitud transgressora d'algunes 

propostes postmodemes revela la transformació de l'art en un negoci que traeix els seus 

orígens. Monzó es dedica a denunciar-ho en la majoria d'articles que tracten sobre art. 

" El negoci de les franquícies no sois afecta els restaurants nord-americans i xinesos, sino que s'estén ais 
Italians i fins i tot ais bascos, sobre els quals Monzó destaca la gran proliferació a Barcelona en els darrers 
anys. El pitjor per a Fautor no és que hi haja tants establiments clonics, sino que el menjar que ofereixen 
és dolent i poc auténtic. Per aixó, suggereix que, a imitació del govern italiá, la conselleria de Turisme 
basca vetle perqué els restaurants de cuina basca complisquen uns requisits de qualitat minims i no 
enganyen els clients que esperen trobar-hi plats elaborats segons la tradició d'Euskadi («Mclñaki's», 
2000). 
^̂  Guillamon (2001: 74) també destaca l'interés per l'art i l'arquitectura ais inicis de la trajectória 
articulística de l'escriptor. 
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Hi ha alguns articles que tracten del disseny específicament en qué Monzó 

niostra els seus coneixements teenies^'. 

Ara bé, la desmitifícació de l'art és el propósit que mes preocupa Monzó i que 

mes planes ocupa en els seus articles. Les grans institucions socials com l'art, 

envoltades d'una auréola de sacralitat, desencadenen nombrosos comentaris de l'autor. 

D'altra banda, titula simptomáticament un article (que dona nom també al volum 

corresponent) amb una onomatopeia que reprodueix el soroU deis roñes: «Zzzzzzzz» 

(1987). El títol constata l'avorriment que li desperta l'art i els artistes l'obra deis quals 

s'ajusta ais parámetres oficiáis recolzats per la crítica. En contraposició ais artistes 

plenament integrals en el negoci de l'art (l'aspecte que realment Monzó critica), n'hi ha 

d'altres que revelen una visió de l'art que relativitza i, mes aviat, s'oposa a l'excessiu 

valor economic i cultural i al prestigi magnificat que s'hi atorga, deixant de banda els 

aspectes mes lúdics, creatius i realment transgressors que, per exemple, van explotar les 

avantguardes de la primera part del segle XX ". Per aixó li agrada l'obra del pintor 

Perico Pastor, perqué, d'entrada, no pretén dotar-la de transcendentalisme intel-lectual: 

«Com que Perico Pastor no ven sopars de duro, ni roman90s de pa sucat amb oli, ni 

acrobácies epistemológiques, puc posar-me davant deis seus dibuixos i de les seves 

pintures [...]» («Perico Pastor», 1987)̂ '̂ . 

Per a Monzó, és Uoable l'actitud deis artistes anomenats conceptuáis, que, a les 

acaballes del franquisme, es van decidir a aniquilar la concepció elitista de l'art. Per ais 

artistes conceptuáis, importava mes el procés que el producte i les seues practiques eren 

provocatives i transgressores, completament ais antipodes del que els canons artístics 

'̂ Per exemple, destaca la pérdua progressiva dels discos de vinil, un aparador brillant de treballs de 
disseny que desapareix a mesura que els discos compactes guanyen terreny en el mercat tecnológic. 
L'escriptor repassa en l'article titulat «Les cobertes» (1994) una serie de portades famoses de discos com 
els de The Beattles, The Rolling Stones o de Pink Floyd. En un altre article, «Si vol, l'hi die mes fort» 
(2000), critica el canvi de logotip de la companyia Telefónica, no perqué haja estat elaborat per un estudi 
nord-americá i no espanyol, tal com han denunciat els dissenyadors autóctons, sino perqué el nou distintiu 
és «anodí, buit, banal». Monzó conclou: «Frivolitat, falta de coherencia i una profunda incultura gráfica: 
aquesta és la imatge que de debo dona Telefónica amb tant posar i treure». 

Monzó explica una anécdota relacionada amb un pintor que, abans d'exposar la seua obra en una 
galería novaiorquesa, es va posar a regalar els seus quadres ais vianants que transitaven pel carrer. 
Després, compara aquesta actuació amb un grup d'artistes de Reus que teñen una manera molt peculiar de 
concebre l'art i que, en el fons, constitueix una parodia deis productes artístics contemporanis. Aquest 
grup es dedica a enviar obres d'art ais domicilis particulars, com una ampolla del refresc Coca-Cola que 
conté un tanga. 

En aquest sentit, també Iloa l'obra deis pintors russos Komar i Melamid, que, formats en les técniques 
del realisme socialista, parodien la propaganda soviética i nord-americana. L'autor es demana pel valor 
profétic que, feia uns anys, insinuava la banalització deis símbols comunistes utilitzats com a disseny de 
samarretes que van ser moda ais Estats Units. Igualment, en comentar l'obra deis pintors russos, troba una 
mena de vaticini en un quadre que reproduia la bandera nord-americana que substituía les cinquanta 
estreles reglamentarles per un dibuix de la galaxia («Komar & Melamid, profetes», 1991). 
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consideraven art: algú que es passeja amb un barret blau, una orquestra en un ring de 

boxa, un senyor tacat de sang de poro senglar, qualsevol descontextualització d'un 

objecte quotidiá. Monzó hi troba ocult l'esperit dadaista de primeries del segle XX. En 

aquest sentit, justifica l'oposició d'Aníoni Tapies a l'art conceptual, no per ser una 

impostura, sino per resultar-ne impossible la mercantilització, l'aprofítament economic: 

Potser se'n podien fer fotos, o quedar-se les sabates, o el barret: records. Pero no l'obra, perqué 
en molts casos l'obra, tal com s'entenia tradicionalment (és a dir: mercantilment), no existia. 
Aixó els entusiasmava. Perqué precisament volien posar en qüestió la convencionalitat de l'obra 
d'art, trencar la relació art-diners («El concepte», 1994). 

L'escriptor no dubta a atacar directament artistes concrets amb noni i cognonis, 

com Antoni Tapies, que representen el perfil d'artista que cataloga la seua obra com a 

moderna, pero que, en el fons, continua fonamentant-se en uns postuláis conservadors i, 

com hem destacat abans, estretament relacionáis amb l'art com a negoci. «Per un art 

modem i progressista» (1990) és el títol d'un article que copia (i, per tant, irónicament, 

constitueix un plagi) el d'un Uibre d'Antoni Tapies. Monzó n'extrau uns quants 

fi-agments que, segons ell, están en contradicció amb les declaracions del fill del pintor 

després d'haver-se descobert dues imitacions de dos quadres de son pare en la darrera 

Fira d'Art hitemacional de Barcelona '̂*. En definitiva, per a l'escríptor, l'art no será mai 

modem i progressista mentre no s'abandonen les idees tan arrelades i sacralitzades que 

envolten les obres artístiques (l'autenticitat, l'originalitat, el canon i la firma d'autor) i 

s'assumisca que el plagi, entes com una práctica que juga amb la tradició, ha sigut i és 

normal en totes les époques^^. 

Com deixa ciar Manel OUé (1998), igual que altres escriptors contemporanis 

(John Barth, Robert Coover), Monzó aposta per la metaficció, un deis signes 

representatius de les practiques literáries contemporánies mes innovadores, que implica 

una reflexió sobre el llenguatge artistic mateix (en el seu cas, literari) i una actualització 

de la tradició, entesa com un joc intertextual, no sois i sempre com una mera parodia 

**'* La crítica a aquest artista és acerba i reiterada: en Particle titulat «Sant Antoni Gloriós» (1994), 
denuncia la creació de la Fundació Tapies amb diners publics per donar ocupació a la seua familia. 
Albora, es mofa de la proposta de beatificar un altre Antoni. famós: Gaudí. Per a Monzó, el modernisme 
ha esdevingut una marca publicitaria o una línia de disseny. 

«El métode Auerbach» (1994) és el nom que Monzó dona a la práctica d'imitar l'estil de pintors 
consagrats i molt ben cotitzats en el mercat de l'art aprofítant l'empenta de la seua firma, coincident amb 
la de l'imitador. Anthony Auerbach és un jove que pinta uns quadres semblants al de l'artista reconegut 
Frank Auerbach. Alguns critics el titilen d'oportunista, pero la llei li permet exposar i vendré les seues 
obres sense problemes perqué tan sois el nom és diferent. Per tant, Monzó anima altres pintors a imitar el 
jove Anthony Auerbach, aprofítant que comparteixen el cognom amb artistes prestigiosos com ara Tapies, 
cosa que de retruc animarla l'ensopit món artistic cátala. 
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lúdica. Des d'aquest punt de vista, cal enten"ar les idees abans esmentades, que han 

contribuít a divinitzar l'art (la pintura, la literatura, l'escultura) i a convertir-Íes en 

institucions socials pétries que impedeixen el diáleg, la reflexió, la iiinovació, lúdica o 

seriosa i, per tant, el progrés de les formes artístiques. 

La idea de plagi, a mes a mes, com se sap, és relativament recent, ja que en 

l'edat mitjana era una práctica habitual entre els escriptors quan encara no s'havien 

erigit en una mena de dogma els criteris d'originalitat, d'autenticitat, d'adscripció a unes 

regles canóniques, corroborades per la signatura de 1'artista. En tenues de Walter 

Benjamin, podríem dir que, immersos en Vera de la reproductibilitat técnica, de la 

prodúcelo industrial en massa, es qüestiona l'originalitat o, si mes no, ja no es valora 

tant: així ho va mostrar l'art pop i altres corrents com Varte pavera, deutors del 

dadaisme i altres corrents avantguardistes. En qualsevol cas, Monzó ataca 

l'academicisme i els valors canónics^ . 

Igual que els artistes conceptuáis, Monzó també considera Andy Warhol com a 

creador d'una obra transgressora que dessacralitza I'art: 

En el moment precis, Warhol va saber interpretar un dels possibles papers de Fart en pie triomf 
de la publicitat, de la televisió, del consum massiu d'imatges, i ho va fer amb ironia i amb mes 
sagacitat que els que muntaven grans discursos teórics sobre la transcendencia i l'adhesió 
inquebrantable a l'art modem («Warhol i la sopa», 2000). 

Monzó destaca el liderat d'aquest artista, maxim representant de l'art pop, i la 

influencia que va exercir en pintors, escriptors, miisics i directors de cine. També 

subratUa el relleu que va assolir en vida i després de mort, com demostren les peMícules 

que giren a l'entom de la seua biografía. La proposta de Warhol i de l'art pop és una 

visió irónica i humorística d'aquesta característica contemporánia de les practiques 

artístiques. L'art, a partir de la industrialització i tal com manifesten els artistes pop, ha 
on 

deixat de basar-se en la singularitat . 

' Cal teñir en compte que Monzó va traduir dos articles de John Barth («La literatura de 1'exhauriment» i 
«La literatura del reompliment») per a la revista Els Marges el 1983 i en els quals aquest escriptor nord-
americá aposta per la superado d'etiquetes, de normes, categories essencialismes i qualsevol convenció 
artística. 

Les famoses serigrafies de les imatges de l'actriu Marilyn Monroe o Elvis Presley, repetidos en 
diversos colors, o de la mateixa sopa Campbell, o de les ampolles de Coca-cola recorden que ens trobem 
en l'era de la industrialització, del clonatge, de la repetició. La publicitat, que es basa en el martelleig deis 
mateixos missatges ais consumidors i que s'apodera de les imatges de quadres (que reprodueix en tot de 
productes com samarretes, Ilibretes, tasses, llapis, cartells), i les peMícules, reproduídes en multitud de 
cintes, han destrui't l'auréola sagrada que envoltava l'art, tant pel que fa a les imatges estátiques de la 
pintura com a les imatges en moviment del cinema. 
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Una altra proposta iconoclasta que s'oposa a la glorifícació de l'art és el 

missatge que l'escriptor troba en una exposició de Piero Manzoni titulada Merda 

d'artista i que li serveix per a parlar sobre l'ús deis excrements en les creacions 

d'artistes contemporanis («Art excremental», 2000). 

Amb una certa ironia, el valor artistic que pot teñir una peMícula pornográfica 

dona peu a l'escriptor a reflexionar sobre l'art en l'article «Et será difícil tornar enrera» 

(1991) . Monzó hi descriu el contingut d'una cinta pornográfica que, al seu parer, 

incorpora una imiovació artística que li sembla digna de lloan9a: la combinado entre 

unes imatges de sexe intimes, casolanes i naífs, preses amb una camera al muscle i una 

música de fons que son les emissions de Catalunya Radio (un espai musical, un 

infomiatiu), com una banda sonora quotidiana. Segons l'autor, la senzillesa i el contrast 

aconseguit en aquesta peMícula és un exit que molts artistes plastics no saben reflectir 
on 

en les seues obres sense un catáleg adjunt carregat d'elucubracions teoriques . 

En l'article titulat «L'art que es belluga» (1998), Monzó conta el cas d'un artista 

que, a causa de la negativa de nioltes galeries a exposar la seua obra, decideix infiltrar 

les seues peces fiirtivament en els principals museus d'art contemporani del món. 

L'autor es mostra partidari d'aquesta mena de terrorisme cultural com una forma 

d'evidenciar I'endropiment del món de l'art i insinúa que és una forma de protesta que 

caldria imitar a casa nostra. 

Sobre la idea de l'art com a negoci, conta una anécdota que va viure al Museu 

Mares de Barcelona (segons la veu popular, mausoleu Mares), durant la celebrado 

d'una taula redona sobre les mesures que caldria prendre per revitalitzar la institució, és 

a dir, per atraure clients. Monzó va defensar que s'instaMara un bar que pogués 

pemietre als assistents descansar una estona després de la visita a les sales. Aquest 

comentari li va valdré els vituperis fiíribunds d'una part del public. Anys després, 

reflexiona l'escriptor, els bars son habituáis en tots els museus i, juntament amb el 

El sexe, un tema tabú en la premsa, és tractat per Monzó en nombrosos articles, noveMes i contes com 
a tema central o com a referencia (les sex shops i els meublés barcelonins, les revistes i el cinema 
pomográfíc, la sexualitat). És una característica que es troba relacionada amb la seua concepció amplia de 
les practiques literáries i fms i tot artístiques i, en general, com un aspecte de la vida humana que resulta 
ridícul amagar en virtut de preceptes étics i morals rfgids i conservadors. 
**' De passada, Monzó prestigia un genere audiovisual forfa consumit pero sumit en el descrédit absolut 
com és la pornografía. En un altre article posterior, titulat «Vinté aniversari» (1994), fa un resum de la 
peMícula pornográfica Deep throat (1972), considerada una fita en la historia d'aquest genere, i destaca 
l'ámplia acceptació que va gaudir entre els critics i el public. Insisteix concretament en la bona acollida 
fíns i tot en els cercles feministes, sempre oposats a aquests films per considerar que donen una visió de la 
dona com a objecte sexual, una posició que l'escriptor atribueix a la influencia de la dreta sobre aquest 
moviment. 
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merchandising (tota mena d'objectes que reprodueixen els quadres continguts en el 

museu), constitueix la seua font principal d'ingressos. Irónicament, troba del tot 

acceptable, en contra deis postulats deis puristes de l'art, que la mercaderia artística 

existisca, ja que així, eximeix els contribuents de pagar les subvencions que els governs 

atorguen ais museus («Ceci n'est pas un souvenir», 2000). El molí de la qüestió és, de 

nou, l'art com a negoci. 

Un altre aspecte de l'art és el simbolisme associat: igual que la literatura, l'art 

constitueix una prodúcelo cultural Uigada a un país. Així, de la mateixa manera que 

existeix una literatura nacional, també hi ha un art nacional, convenientment exposat en 

un museu nacional, i que representa la cultura i els valors nacionals. Qualsevol país 

construeix la seua identitat nacional mitjan^ant els seus símbols culturáis i l'art és un 

deis mes destacáis. Aquesta concepció es reflecteix clarament en l'article titulat «La 

crida de l'art» (2000). A Monzó li sembla simptomátic que els antics carrees del govern 

socialista José Barrionuevo i Rafael Vera, processats per la seua implicació en el grup 

terrorista GAL, hagen demanat pemiís per a pintar un mural que representa el Guernica 

de Picasso a la presó de Guadalajara, en un gest que té tota raparen9a de ser una mena 

d'acte expiatori. El Guernica, que ara está en possessió del museu del Prado (la 

pinacoteca nacional espanyola per excel-léncia), és reclamat pel museu bilbaí de 

Guggenheim, que fa la funció de museu nacional base. L'escriptor ironitza sobre el 

valor simbólic atorgat a aquest quadre i suggereix a les autoritats del Guggenheim que 

adquirisquen el Guernica pintat per Barrionuevo i Vera, ja que es presta a una riquesa 

d'interpretacions (molt apreciada pels critics) absents en l'original de Picasso. 

1.10. Religió 

Quim Monzó és un autor ateu, un llegat que hereta de la seua familia, segons ell 

mateix confessa. La relació entre religió i política, les questions morals, l'integrisme, la 

superstició o l'ensenyament son diversos aspectes que tracta en un bon grapat d'articles. 

Un deis trets mes interessants de les seues reflexions és l'equiparació que 

estableix entre religió católica i religió musulmana pel que fa al carácter 

fonamentalista deis preceptes que les basteixen, un concepte que sovint s'usa per a 

caracteritzar exclusivament els seguidors de la doctrina d'AMá. Tant si es tracta de la 
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católica com de la musulmana o de qualsevol altra, Monzó demostra una gosadia nioltes 

vegades irreverent que contrasta amb la censura que el poder estableix sobre les 

autoritats i les institucions seculars com l'església o la monarquía. Així, anomena el 

papa Joan Pau II «aquest avi turista anomenat Karol Wojtyla» («Aixó no és missa», 

1994) quan posa en relien el malbaratament de diners que suposen les visites del 

pontífex a diferents paísos «amb fíns publicitaris», segons l'escriptor, o els escándols 

economics de la curia vaticana. Aqüestes clivelles en la imatge pública de l'església 

impedeix que aquesta tinga credibilitat per a pronunciar-se en contra del poder politic en 

casos de corrupció, degradado moral o defensa de valors étics. 

En un altre article titulat «L'acne» (1990), alerta sobre Tonada de 

neoconservadorisme cristiá que inunda els Estats Units, on hi ha grups religiosos 

organitzats que demanen la censura de tota mena de peMícules, videoclips i series 

televisives que atempten, segons ells, contra la moral cristiana. Així, s'ha creat una 

corrent d'opiníó que troba tolerable el fonamentalisme musulmá que, entre altres coses, 

condemna a mort Salman Rushdie. Monzó, a través de 1'analogía, pensa que sí totes les 

religions sentiren atacats algún deis seus preceptes religiosos, la censura s'apoderaría 

del nión. Per aixó, insta els ateus a organitzar-se i defendre les seues idees com fan els 

religiosos. Segons l'escriptor, la superstició, l'astrología i les religions «pertanyen a una 

mateíxa categoría d'obscurantísme» i rebutja l'argument que el fonamentalisme 

musulmá no és equiparable al fonamentalisme cristiá. Per a ell, com ja hem indicat, tota 

mena de radicalismes son execrables. 

Una altra idea destacable respecte al fonamentalisme religiós és considerar-lo un 

fet associat només a l'Orient Próxim, quan els mateixos europeus van haver de patir els 

abusos de l'Església durant segles. Un altre problema a qué s'han d'enfrontar els 

europeus és la imniigració, que els governs no saben gestionar i, d'altra banda, els 

integristes contemplen «entusiasmáis». 

Sobre la connivencia entre religió i poder politic, hi ha una al-lusió al 

catolicisme de Convergencia i Unió en l'article titulat «Cavaliers mutilats de la má 

esquerra» (1987), com a contraréplica a un argument esgrimit sovint pels partits 

d'esquerra segons el qual tot nacionalisme és de dreta: «No és que el nacionalisme sigui 

la religió de la política moderna. Ben al contrari: la religió és el nacionalisme deis 

regíonalístes modems. Com a minim a la pla9a de Sant Jaume, on aviat fíns els mossos 

d'esquadra duran sotana». En aquest sentit, desaprova l'opció que atorga I'estat als 

contribuents a destinar una quantitat de la renda a I'obra de l'església católica que, al 
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seu parer, per un costat, xoca amb el laícisme oficial i, per un altre, discrimina la resta 

de creences religioses («0,5239», 1990)'''̂ . 

La religió i la política no sois van de la má en el cas del catolicisme. En les 

societats islámiques és on, probablement, en l'actualitat aquesta fusió és mes forta, tal 

com temps enrere s'esdevenia a Europa. Per aixó, Monzó critica la decisió del Comité 

Olímpic Internacional de permetre l'exclusió de les dones deis equips esportius deis 

paisos islámics adduint que no es tracta d'una qüestió política (com sí que consideraven, 

per exemple, la marginació deis esportistes de ra^a negra a Sudáfrica), sino religiosa 

(«Cinisme», 1994). 

Les questions morals religioses trauen de poUeguera l'escriptor. En l'article 

titulat «¿És condonable no vendré condons?» (1990) ataca l'argument esgrimit per 

molts propietaris de farmácies sobre l'objecció de consciéncia que els impedeix vendré 

preservatius. Segons l'autor, algú que ha triat un ofici Uiurement (al contrari que els que 

es veuen obligats pel govern a realitzar el servei militar) no pot negar-se a complir els 

deures que es deriven del negoci que regenten. Per tal d'apuntalar aquesta tesi, exposa 

tota una serie d'analogies sobre situacions fictícies en qué diverses professions es 

neguen a acomplir les seues tasques per raons morals: bars que no volen expendre 

begudes alcohóliques, prostitutes que es neguen a realitzar els seus servéis, quiosquers 

que rebutgen vendré revistes del cor o metges pertanyents als Testimonis de Jehova que 

es resisteixen a fer transfusions de sang. 

Monzó també escameix els dogmes de fe, els fonaments de la religió católica, el 

sentit que donen al món. En l'article «Animes de cántir» (1991), ironitza sobre unes 

declaracions del Papa Joan Pau II, que valora els animals recordant que teñen ánima i 

que son criatures de Déu igual que les persones. Així, l'escriptor fa una redefinició del 

cel, que ja no és com la imatgeria religiosa ha representat durant segles, sino que s'ha de 

tomar a descriure incorporant-hi tots els animals. L'humor d'aquesta redefinició rau en 

r enumerado de bésties famoses de la historia com les tonyines que pescava Franco o 

l'áspid de Cleopatra. El rebuig deis cristians del Regne Unit a la inseminació artificial 

en una dona verge es deu, segons l'escriptor, a la destrucció del dogma de la virginitat 

de Maria que aixó provocaría, ja que amb aquesta possibilitat de concepció assistida, 

'"' Els preceptes religiosos també es troben sota Tordre de rajuntament del municipi de Martorelles que 
obliga un veí a retirar una escultura d'un home crucifícat en un míssil, segons entén l'escriptor, que 
compara aquesta mesura amb una altra decisió de l'época franquista que determinava la redecoració de la 
fa9ana d'una fábrica amb els arguments del bon gust i de la desconcentració que podia provocar en els 
conductors dels vehicles al seu pas per davant de l'edifici («El crist de Martorelles», 1991). 
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deixaria de ser Tunica mare verge que existia fins al moment («L'Esperit Sant a I'abast 

de tothom», 1991). També acusa els religiosos d'utilitzar I'argument de la providencia 

per a explicar fets de manera interessada («Dos-cents quilos de providencia», 2003a). 

Un altre aspecte que destaca Monzó és Toportunisme de l'Església, convertit en 

táctica política, que es reflecteix en la condemna d'injustícies comeses en el passat pels 

seus membres, com la massacre provocada per la colonització d'América, en nom, 

paradoxalment, de l'evangelització deis infidels («El do de la ubiqüitat», 1994). De fet, 

el papa Joan Pau II ha demanat perdó public en diverses ocasions pels moments mes 

obscurs de la historia de la institució. 

Els aspectes mes antropológics de la religió cristiana son el centre d'interés de 

l'article «Déu a l'abast» (1991). L'escriptor hi opina que la millor manera que hi ha de 

compartir a casa nostra el prodigi del miracle produít a Leicester, on la paraula «AMá» 

ha aparegut inscrita en unes albergínies, és degustar un plat d'espaguetis cuinats amb 

aquesta hortalissa. Una altra vessant de la superstició és l'astrologia, que Monzó blasma 

en un altre article titulat «Xai ascendent ase» (1991) i que ens informa sobre la 

proliferació d'empreses a Italia que exigeixen un determinat signe zodiacal en les seues 

soMicituds de feina. En l'article titulat «Matemátiques» (1998), reflexiona sobre la 

quantitat exagerada i absurda de membres i organs de sants conserváis com a relíquies 

en diversos indrets, fins a tal punt que hi ha abundáis duplicáis del mateix objecte: «Pel 

que fa a la Uet de la Mare de Déu, se'n conserva tanta, que Calví, indignat, es va 

preguntar una vegada (al Tractat sobre les relíquies) si la mare de Crist no havia estat 

per casualitat una vaca». També critica l'arquebisbe de Barcelona per oposar-se a 

l'obertura deis comerfos els diumenges adduint-ne el carácter sagrat i de dedicado a les 

obligacions amb Tesglésia deis ciutadans («El dia del senyor arquebisbe», 1998) '. 

En aquest sentit, l'autor, molt inclinat a refer els grans relats de la tradició, sobre 

els quals aporta una altra perspectiva des d'altres parámetres ideologies i estétics, també 

para atenció a la Historia Sagrada. En un altre article, titulat «El preu de Déu» (1991), 

s'endinsa en el Nou Testament per especular sobre la naturalesa i el valor que tenien les 

trenta monedes amb qué els sacerdots van pagar la delació de Judes, amb la qual van 

La superstició és a la base de la crítica que Monzó llanfa contra els arguments que alguns devots 
esgrimeixen per declarar com a miracles certs fets relacionats amb la vida de Gaudí, un requisit 
indispensable perqué se'l puga beatificar. De totes les proves addui'des per un especialista (una vida 
celibatária i immaculada des del punt de vista moral, els mateixos edifícis projectats per ell), el miracle 
mes solid és el d'una dona que va expulsar una pedra del ronyó sense dolor després d'haver-se encomanat 
a Gaudí. Monzó ironitza afirmant que seria un vertader miracle que, grácies a les pedretes expulsades pels 
devots de l'arquitecte, el temple de la Sagrada Familia es pogués acabar («L'enésima pedra», 1994). 
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poder capturar Jesucrist i mes tard sacrifícar-lo. Monzó destaca que el valor de les 

monedes, en l'actualitat, está molt per davall deis contractes milionaris deis jugadors de 

fútbol, pero irónicament, afirma que com que Jesucrist no era futbolista, el preu pagat 

era prou considerable en re lacio ais seus merits. 

Sobre la polémica relació entre religió i ensenyament, Monzó escriu un article 

titulat «Perlas ais porcs (Mateu, VII, 6)» (1991), en el qual s'ocupa no deis defensors de 

les classes d'aquesta assignatura per motius morals o étics, sino deis que donen suport a 

la inclusió en els plans d'estudi per la importancia deis referents culturáis que el 

catolicisme o el cristianisnie en general ha aportat. Segons l'opinió d'aquests, sense el 

coneixement de la Biblia és impossible comprendre moltes expressions fraseológiques 

d'ús corrent en la parla quotidiana. Monzó replica a aquests arguments adduint la 

caducitat de moits fraseologismes, que els parlants de cada generado actualitzen quan 

els referents a qué apel-la han desapare gut de la vida quotidiana i son reempla9ats per 

altres elements de la cultura coetánia: 

Moltes referéncies bíbliques de la parla popular están irremeiablement condemnades a la 
desaparició. Igual que les arades, el télex, les puntes de coixí, els Citroen 2 CV, les monedes de 
pesseta i els dinosauris, una especie animal per la qual ningú no al9a la veu, últimament («Feries 
ais porcs (Mateu, VII, 6)», 1991) 

En un article posterior, titulat «La publicitat té un preu» (2000), dona suport a la 

proposició del PSOE i del portaveu de les esglésies evangéliques espanyoles de prohibir 

l'exhibició de símbols católics ais centres docents, en clara referencia ais crucifixos que 

figuren en moltes aules. El PP, partit en el govern, replica que la religió cristiana forma 

part de la tradició i la cultura espanyola i que, per tant, és licit conservar i mostrar 

aquests símbols. La combinado d'aquestes nocions, religió, cristianisme i Espanya, fa 

recordar a Monzó el franquisme. Segons ell, es tracta d'una qüestió de justicia 

l'expulsió de tota mena d'emblemes religiosos deis centres d'ensenyament en un estat 

definit com a laic. De tota manera, per tancar les reflexions, llan9a una proposta tenyida 

d'ironia: equiparant implícitament publicitat i propaganda ideológica, afirma que els 

crucifixos son com un anunci i, en cas que l'església católica vulga conservar-los a les 

aules, hauria de pagar la taxa corresponent. 

Ara bé, l'altra cara de la religiositat, el laicisme, també té els seus abusos. En 

l'article titulat «Pel civil» (2000), Monzó ironitza sobre la celebrado de batejos civils, 

sorgits com una mena de derivado deis matrimonis civils, i que manifesten la voluntat 
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de la gent per mantenir els ritus i les festes que la religió ha fixat. Portant a l'extrem 

aqüestes propostes de convertir en laiques les celebracions religioses, rescriptor 

proposa que es la'ícitzen altres sagraments com la confímiació, 1'eucaristía, la penitencia 

i fíns i tot l'extremaunció. 

1.11. Esport 

L'esport i, concretament, el fútbol, és la versió actualitzada del panem et 

circenses de la civilització romana, convertit, a mes, en una mena de dogma de fe o 

á'ídol sagrat, Vopi del poblé que ha suplantat la religió des deis temps de Karl Marx. El 

fútbol és Vesport rei al món, excepte ais Estats Units, on regna el béisbol, a pesar de la 

tossuderia de la FIFA a voler reempla^ar-lo en el tren per l'altre en aquest país 

(«Pactem», 1991). L'esport és un deis valors en voga en la societat contemporánia i es 

relaciona, a mes, amb el cuite al eos i la imatge personal. Ara bé, per damunt de tot, 

l'esport és un gran negoci. 

Monzó ironitza ámpliament sobre l'esport en abundants articles. Li sembla 

excessiva la variada i extensa gamma de modalitats esportives i, per aixó, proposa la 

renovado del panorama esportiu amb noves variants, com el llan9ament de bota, 

sabatilla, xiruca o xancleta, cadira, flexor o llauna de sardines («Pioners», 1998). 

De tota manera, en la majoria d'articles de carácter esportiu, el fútbol és el gran 

protagonista. La gran dimensió sociológica d'aquest esport pemiet a Fautor parlar d'un 

munt de noticies relacionades que son objecte de controversia tant ais mitjans de 

comunicado com a les barres deis bars. Monzó es mira amb escepticisme aquest 

espectacle i les passions que desperta en Fafició: globalment, li sembla un entreteniment 

de masses que ha generat el seu propi star system (els fiítbolistes i els equips) i que 

supera els limits de la mera esportivitat; de fet, l'esport és, igual que el cinema, un deis 

espectacles populars mes característics del segle xx mes enllá deis valors de competido 

i d'exercici i esfor? físic: «Els esports es veuen obligats a avanzar rápidament cap a 

l'espectacularitat, que és el camí cap a la televisió» («Rebaixes», 1991). 

Hi ha un abans i un després en la historia de l'esport arran del naixement de la 

televisió. Tal com posa en relien en l'article titulat «Panic arbitral» (2000), els añcionats 

s'han acostumat a contemplar les competicions esportives a través de la televisió, que 
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brinda iniatges alentides, precises i molt próximes que no es poden apreciar des de les 

grades. Com a contrapartida, l'emoció i la companyonia que ofereix l'assisténcia al 

mateix estadi de fútbol substitueix la fredor a qué es veu sotmés l'aficionat des del sofá 

de casa. Així, Monzó proposa que els camps futbolístics imiten els nord-americans 

instal-lant-hi grans pantalles de televisió que permeten combinar la visió a través de les 

cámeres de televisió i la visió en persona. Els únics que s'hi poden oposar son els 

arbitres, les actuacions deis quals queden mes en evidencia amb aquest sistema, ja que 

els espectadors comproven fácilment els errors que cometen. 

Monzó troba molt sospitós que fóra 1'educador racista Pierre de Coubertin el 

fundador deis jocs olímpics de l'era nioderna i que, de fet, l'esport siga venerat en tota 

mena de régims politics democrátics o autoritaris («L'intocable», 1990). A mes a mes, 

la relleváncia del fútbol és encara major si es té en compte la dimensió sociológica del 

fenomen, en el qual es projecten les aspiracions nacionalistes deis Catalans, 

especialment en el cas del FC Barcelona . 

Una de les contradiccions que caracteritzen la regulado de les competicions (i 

que reflecteix el relativisme de quasi tot) son, per exemple, les normes relatives al 

dopatge dels esportistes («Esfor^ olimpic», 1994). Monzó esmenta el cas d'un atleta 

finés que, en els anys trenta, consumía substancies que contenien testosterona i que, 

actualment, estan prohibides. Per tant, molts esportistes que han batut récords en el 

passat, avui dia serien sancionats per les autoritats d'aquest camp . 

Un dels temes sobre els quals bromeja son els excessos dels culers, com la 

creació d'un banc del Bar9a, sobre el qual Monzó al^a una serie d'hipótesis ridicules: 

«Pagar amb xecs amb els colors del Bar9a! ¿S'ho imaginen? ¿S'imaginen pagar 

Hisenda amb talons a franges blaves i granes? ¿I pagar les multes per participar en actes 

independentistes fent la firma sobre la foto de Maradona? ¿I les multes de la guardia 

civil de transit...?» («El banc del Bar^a», 1984). 

*• Un altre exemple de la influencia de \a. política sobre l'esport és la proposta de muntar un zoológic 
durant la celebració deis Jocs Olímpics de Barcelona, en el qual cada estat estará representat per un 
animal. L'escriptor especula amb les diverses possibilitats que hi ha d'escollir un animal o altre per 
efectuar aquesta funció i conclou que, en qualsevol cas, tota opció seria arbitraria. Al capdavall, Monzó 
destaca l'obsessió per classificar els esportistes segons l'estat a qué pertanyen, que s'estén, amb aquesta 
proposta, ais animals («Animalada», 1994). En aquest sentit, li sembla horrores l'equip de la selecció 
catalana, que reprodueix de manera ban'oera el símbol de les quatre ban-es i que, des del seu punt de vista, 
constitueix una concessió al folklorisme del tot reprovable. El fet de disposar d'una selecció catalana ja és 
una mostra ben palesa de l'existéncia d'una nació catalana i no cal que els jugadors els adornen amb 
altres símbols que subratllen encara mes la nacionalitat que representen («La selecció», 2000). 

Un altre exemple del canvi nonnatiu son les mides ampliades de les porteries deis estadis de fútbol o de 
les cistelles de les pistes de básquet. La destrucció de mites, posant en relleu la contradicció o la falsedat, 
és una de les constants dels articles de l'autor. 
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D'altra banda, tracta la relació tan polémica entre publicitat i clubs futbolístics. 

Troba una mostra d'orgull noble el fet que el FC Barcelona puga perdre moltes 

competicions pero que, en canvi, no s'haja venut a cap marca publicitaria com altres 

equips per promoure els seus productos en els vestits reglamentaris («L'honor», 1991). 

El simbolisme associat ais equips de fútbol també afecta els colors que n'identifiquen la 

vestimenta, com el blau i grana del Bar9a i el blanc del Madrid. En aquest sentit, debat 

sobre els inconvenients que presenta la proposta de 1'entrenador Johan Cruyff per a 

solucionar la confusió que provoquen en els jugadors els colors de l'equip, que els 

impedeix distingir-se quan es xopen de suor o quan, en perspectiva, es confonen amb el 

public de les grades. L'escriptor ironitza sobre el valor simbólic deis colors («De 

Joliann a Johan», 1991). Per contra, els canvis en el disseny de la roba li semblen 

reprovables, ja que la funció primordial és identificar l'equip. Per aixó, els aficionáis, 

farts de les modificacions constants, s'han decantat per comprar els uniformes classics, 

una opció que a les empreses que fabriquen els actuals no han acceptat de bon grat («Els 

colors de l'equip», 1994). 

1.12. Correcció política 

La correcció política és un deis estratagemes del poder que Monzó jutja en 

nombrosos articles. Hi ha abundants reflexions exposades al Uarg de tota la seua 

ti'ajectória professional en la premsa sobre la utilització d'expressions, de páranles o de 

termes políticament correctes i divulgáis sovint mitjanfant els discursos socials 

(publicitari, periodístic, politic, administratiu). A mes a mes, juntament amb Maria 

Roura, va traduir un recuU de contes tradicionals reescrits segons els supósits de la 

correcció política per James Finn Garder: Contes per a nens i nenes políticament 

correctes (1995). L'autor comparteix plenament l'esperit critic d'aquests contes a través 

de la parodia. 

El primer article en qué Monzó aMudeix ais vocables políticament correctes es 

titula «La correcció» (1994). L'escriptor hi explica el significat d'aquesta tendencia 

originada ais Estats Units i divulgada a Europa, consistent a anublar tota mena de 

páranles i d'expressions que impliquen algún tipus de discriminació racial, sexual o 
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física. Des del punt de vista linguistic, els tenues proposats per a substituir els que es 

consideren inadequats son eufemismes, que amaguen una realitat qualificada de tabú . 

Tot seguit, introdueix una serie d'exemples deis mots políticament correctes, 

molts dels quals son paráfrasis integrades per tenues imprecisos, com ara 

cosméticament diferent, que reemplafa lleig. Ara bé, el Uenguatge políticament corréete 

crea solucions absurdes i desproveides de fonament, producte d'una déria quasi maníaca 

tendent a detectar discriminacions allá on no n'hi ha. Monzó posa l'exemple de la 

páranla anglesa history, que conté el detemiinant possessiu masculí his, bandejat per 

aixó i substituit per herstoiy, que pren la forma femenina del possessiu^^. 

La insistencia a qüestionar la conecció política es compren mes encara si es té 

en compte que aquesta ideología está maquillada amb una suposada finalitat 

progressista que s'oposa a tota mena de discriminació racial i sexual, a 

l'antropocentrisme i al classisme. Pero aquest corrent, originat ais Estats Units, s'ha 

convertit amb el pas del temps en una nova ortodoxia que depura ideológicament, pero 

que no resol els problemes vertaders; es tracta, en canvi, d'una nova retórica política en 

el sentit despectiu del tenue, és a dir, mera xerrameca, una moda tenyida de 

progressisme. Al capdavall, el Uenguatge no és en si mateix discriminatori; mes aviat 

son els parlants els que discriminen a través del Uenguatge: 

La lógica revolta contra l'anquilosament que feia que Túnica cultura important fos la blanca, 
reurocéntrica, la masculina i 1'heterosexual ha portat a la ingenuitat de sacralitzar, amb 
arrogancia, qualsevol cosa només pel fet que sigui negra, llatinoamericana, asiática, femenina o 
homosexual (Piquer, 1995). 

Els exemples, com diem, apareixen en tota l'obra periodística. Monzó identifica 

cada mot políticament corréete, l'analitza i el rebutja . 

La conecció política no sois s'expressa mitjan9ant un Uenguatge adequat, sino a 

través de practiques i habits revestits de valor social o civic. El carácter efectista de 

Sobre el carácter tabú de la paraula merda, escriu l'article titulat «Oda a l'excrement de l'home i d'un 
gran nombre d'animals» (2000). Monzó es pregunta per qué la merda ha tingut al Uarg de la historia unes 
connotacions tan despectives, fins al punt que els lingüistes troben for9a difícultats a documentar-la en 
textos antics. Només alguns artistes contemporanis han intentat dignifícar-la, pero está completament 
estigmatitzada en el discurs politic. 

La correcció política afecta tota mena de codis, fíns i tot els pictogrames que identifiquen els lavabos 
masculins i els femenins en l'article «Precaució: obres» (2003(3), escrit com a resposta a la carta d'una 
lectora que s'indignava davant el que considerava unes representacions masclistes. 

Els vocables políticament correctes que Monzó analitza son invident («L'estru?», 1987), cava 
(«Fonamentalisme del cava», 1998), música étnica, étnia gitana («Mataron al gitano Antón», 2000) i els 
noms d'animals utilitzats com a insults com ara gos, burro, cabro, gata maula, escurgó («Zoológic», 
2000). 
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moltes accions polítiques es retroba en la base de rargumentació de rarticle titulat «El 

dia de 1'esquerrá» (1998), que ridiculitza la práctica de dedicar cada dia de l'any a 

alguna commemoració i que es relacionen amb valors políticament correctes com 

l'abséncia de tota mena de discriminacions, el respecte al medi ambient i ais animals o 

la solidaritat. 

Per exemple, es fa ressó de la controversia sobre la representado del president 

Roosevelt en un monument que li volen erigir a la Casa Blanca: en cadira de rodes, dret 

o amb un bastó. En aquesta polémica, s'oculta la consciéncia políticament correcta de la 

no discriminado ais disminuíts físics. Monzó suggereix que, si s'ha de fer honor a la 

veritat, caldria que també se'l representara amb una cigarreta ais Uavis («Roosevelt», 

1998)'̂ .̂ 

La solidaritat reflecteix 1'actitud ética i moral incongruent de personatges 

famosos que es mostren solidaris només per la bona reputació. Així, ataca la figura de 

José Luis Coll, participant en nombrosos programes radiofónics on exhibeix un taranná 

reaccionari i que, sorprenentment, ha signat un manifest contra la xenofobia («La 

coherencia», 1998)^^. 

Per a Monzó, el concepte de solidaritat és la nova versió de l'antiga caritat, les 

ONG les noves congregacions de missioners i la correcció política, la nova religió: 

Ara, els cervells del márqueting han vist la mina de la solidaritat, aquesta brillant paraula que ha 
substituit l'antiga caritat, que pudia a Dómund i a paper de plata para los chinitos y los negritos. 
Han canviat el nom —caritat per solidaritat—, per comptes de paper de plata recuUen un tant per 
cent, i els implicáis ja no porten sotana sino texans. L'ideal és el mateix, pero posat al dia («La 
pell de la solidaritat», 2000). 

La publicitat i el márqueting saben extraure rédit comercial deis valors 

políticament correctes com l'ecologisme i la solidaritat. Així, igual que en principi les 

grans cadenes d'hipemiercats etiquetaven els seus productes amb el distintiu d'eco i 

anunciaven la donació d'un tant per cent a pa'ísos subdesenvolupats del preu de la 

compra d'un producte, actualment és la marca de tabac Fortuna la que ha llan^at una 

Respecte a la discriminado, Monzó parodia la representació del pessebre de la pla^a de Sant Jaume de 
Barcelona, en el qual apareix un sant Josep blanc i, en canvi, Maria i Jesús teñen faccions negres. L'autor 
opina que, perqué el pessebre fos realment representatiu de totes les sensibilitats i de tots els sectors de la 
societat, «per comptes de "Gloria in excelsis Deo", la pancarta hauria de dir "Okupa ja!"» («El pessebre», 
1998). L'agudesa de l'escriptor es comprova en les successives polémiques que cada any, de fet, afecten 
aquest tipus de representacions religioses, que la correcció política intenta actualitzar ais nous temps, 
democratitzant-la, d'acord amb els seus supósits. 
no 

Aquesta incongruencia es repeteix en el cas d'un partit de fútbol contra el racisme que s'ha de disputar 
a l'estadi Bemabeu després de la polémica sorgida arran d'uns insults que el jugador Femando Hierro va 
proferir contra un altre d'un equip rival, Jacques Songo'o, i que aMudia a la seua étnia («Hierro», 2000). 
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campanya promocional el principal argument de la qual és la destinado d'un 

percentatge del preu de cada paquet amb els mateixos fíns altruistes. Monzó troba 

incoherent que les ONG hagen acusat d'immoral i oportunista la campanya de Fortuna 

i, en canvi, no denuncien altres entitats com els bancs que utilitzen el mateix argument 

per a promocionar-se. 

Pel que fa a l'ecologisme i una de les seues vessants, el reciclatge, l'autor 

explica, en un text clarament ironic, qué fa per reciclar les bombetes, seguint un 

procediment complicat, que posa en relleu la dificultat moltes vegades de dur a terme 

aquesta práctica, com si insinuara que reciclar és mes costos que simplement llan9ar a la 

brossa el producte en qüestió («Un pas mes», 1998). Monzó anomena la consciéncia 

ecologista «obsessió ambientalista», amb «faccions fonamentalistes» («Mobiliari urbá», 

1998), esdevinguda una «nova religió» («Ortodoxia en patins», 2000), relacionada amb 

la correcció política que, sota el presumpte carácter progressista, amaga conviccions 

profundament conservadores. 

L'escriptor subratlla la falsedat que hi ha en les campanyes de conscienciació 

ecologista adre^ades ais consumidors: les autoritats els exigeixen l'estalvi d'energia, 

pero en canvi, no escatimen recursos i fan gala del malbaratament en tota mena de 

fastos culturáis i esportius com els Jocs Olímpics^^. Una incongruencia de la qual, els 

únics que resulten afavorits, son els empresaris que s'apunten al carro de la moda 

ecologista p^r vendré productes que etiqueten amb la páranla eco i que els assegura la 

venda en una població que es replega davant qualsevol moda solidaria («L'eco», 1994). 

El que mes desconfian9a desperta en l'autor és ralamiisme que moltes vegades creen 

els ecologistes sobre alguns esdeveniments que qualifiquen de catástrofes naturals i les 

prediccions apocalíptiques en relació al ñitur de la supei-vivéncia al planetâ *"̂ . A mes a 

mes, considera l'ecologisme com una ideología enganyosa, de tan «neta», i reducte 

En Particle titulat «El nou ordre mundial» (1994), Monzó critica el reciclatge com una mera operació 
de maquillatge per crear consciéncies tranquil-Íes provocant la sensació que la protecció del medi ambient 
millora distribuint, per exemple, les escombraries de manera selectiva, o evitant la tala d'arbres utilitzant 
paper reciclat. En l'article titulat «Calaveres, femurs, pubis i clavicules» (2000), ironitza sobre la troballa 
d'una gran quantitat de peces d'esquelets en un contenidor de deixalles orgániques de Barcelona, posant 
en relleu que la consciéncia ecologista influeix fms i tot en el presumpte autor material de l'assassinat de 
les persones a les quals pertanyen les restes. 

Per aixó, aplaudeix la decisió de l'associació de salmoners de Suécia d'obsequiar els periodistes 
destacats a la regió de Shetland amb un Ilibre de receptes després del vessament de la cáirega d'un 
petrolier i tot l'enrenou mediátic i el tremendisme informatiu consequent. En aquest Ilibre, hi ha una 
recepta consistent a cuinar un salmo posant-lo al renta^'-^ts per descontaminar-lo del petroli que baja 
pogut absorbir («Salmo amb papil-lota», 1994). 
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ideal per a <aiiessiánics sense feina». Aquest és un valor políticament corréete atacat en 

tota la producció articulística"^'. 

Un deis terrenys en qué la correcció política s'ha infiltrat amb mes for9a son els 

productes adre^ats ais infants: els dibuixos animats. Presos per l'afany proteccionista 

que tant mal infligeix a l'educació deis nens segons Monzó, les histories tradicionals es 

reescriuen adaptant els personatges i les trames ais supósits políticament correctes: no es 

fuma, no es beu, els dolents no manifesten mai actituds violentes, tots els personatges 

son ecologistes i vegetarians. L'autor posa l'exemple de les peMícules protagonitzades 

per l'ánec Donald i el ratolí Mickey. La correcció política ha ates uns limits que 

converteixen els seus adeptes en obsessos i doctrinaris: «Deis excessos del 

"políticament corréete" está naixent un nou puritanisme, un moralisme de poca volada, 

tronat» («Món animal», 1994). 

Un altre producte infantil afectat per la correcció política son les nines i els 

ninots. Monzó explica les critiques que durant anys va rebre la fábrica Mattel, 

encarregada de fabricar la nina mes famosa de les darreres decades, la Barbie, 

precedents sobretot dels cercles feministes, que la consideraven una reprodúcelo 

arquetípica i masclista de la dona: dotada de trets occidentals (rossa, blanca, uUs blaus), 

preocupada per anar a la moda i l'aspecte físic (prima, bronzejada, estilitzada, amb un 

gran amiari pie de vestits i un necesser de maquillatge) i amb novio (Kent, que 

reprodueix un altre estereotip masculí). Conscient de la publicitat beneficiosa que la 

correcció podía aportar a les arques de 1'empresa, els propietaris de Mattel van llan9ar, 

al cap del temps, altres nines Barbie amb trets negres, hispans i asiátics, que van aplacar 

les ires dels antics detractors. En canvi, I'escriptor explica que pitjor fama va teñir un 

fabricant valencia que va traure al mercat un ninot pie de ferides i altres signes de 

maltractaments, que va originar un altre escándol. Per a Monzó, Terror d'aquest 

fabricant va consistir a no fer una publicitat adequada que insistís en la moda solidaria i 

' Els exemples sobre les protestes ecologistes centren l'interés de molts articles, com ara les critiques a 
la tala d'avets per Nadal, recordant que son expressament plantats per a ser venuts («A favor de les pells», 
1998). També comenta sarcásticament la negativa d'una concertista, «la Bardot violoncelista» a 
interpretar l'obra de Prokofiev En Pere i el Hop per considerar-la discriminatoria amb els animals («En 
Pere i el Hop», 1998). De fet, anys abans, ja havia qüestionat la figura de Brigitte Bardot com a defensora 
acérrima deis animals, suggerint que alguna estrella esdevingués l'apóstol del regne vegetal 
paral-lelament a la causa animal que defensa l'actriu francesa («El món és injust», 1994). En 1'article 
«Llagosta a la Babe Ruth» (2000), es fa ressó de la campanya encelada a la Gran Bretanya que censura 
l'explotació humana del marisc i exigeixen ais restaurants la compra d'un aparell que facilita una mort 
rápida per descárrega eléctrica que evite la cocció deis animals encara vius. 
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la correcció política d'aqxxest joguet, que hauria d'haver-lo presentat com rexponent 

deis nens maltractats per un pare alcoholic i pervers («El protocol», 2000). 

El vessant mes moralista i puritá de la correcció política pot convertir-se fíns i 

tot en una amia que destrueix la historia, condemnant a l'oblit alió que es considera 

nociu o indesitjable per ais interessos del poder. En l'article titulat «Entre Hospital i 

Sant Pau» (2000), Monzó denuncia l'operació de maquillatge a qué el govern municipal 

sotmet la mateixa ciutat de Barcelona i que es relaciona amb aquesta ideología del que 

és políticament corréete. L'escriptor explica que les noves generacions de barcelonins 

desconeixen la denominació de Barri Xino que va ser substituida per la del Raval, en un 

intent d'anorrear les comiotacions de marginalitat, delinqüéncia, prostitució i vida 

nocturna que s'hi associaven. El canvi es produeix en uns anys en qué Barcelona «es 

posava guapa» (tal com resava el famós eslógan de la campanya turística) amb motiu de 

la celebrado deis Jocs Olímpics. Per aixó, proposa que la nova pla^a oberta al districte i 

per a la qual es busca un nom, reba l'antiga denominació, que gaudeix d'una certa 

tradició en l'obra de molts escriptors estrangers i autóctons que hi van fer les seues 

incursions durant els seus viatges a la ciutat o que hi van situar l'escenari de les seues 

ficcions. La con-ecció política arriba, dones, fíns i tot al nomenclátor urbá, cosa gens 

estranya si es té en compte el simbolisme que conté, els valors d'una societat 

determinada que reflecteix i que sempre ha estat un espill del moment historie que ha 

viscut qualsevol ciutat. 

A la base de les campanyes de conscienciació políticament correctes, com la del 

reciclatge, el Uenguatge discriminador, l'ús social del cátala o la contaminació, hi ha 

una táctica política que Monzó anomena desviar el focus. Aquesta argucia consisteix a 

culpar la ciutadania de ser els responsables de la situació injusta que pateixen les dones, 

el medí ambient i la Uengua i a exigir-los que reciclen, que posen en práctica 

expressions no discriminadores, que utilitzen el cátala i que tanquen els vehicles privats 

al garatge i esdevinguen usuaris del transport public. És una altra versió del famós lema 

Depén de tu de les campanyes de nonnalització lingüística. Tamnateix, el govern 

continua sense responsabilitzar-se de la part que li pertoca i no crea les Ueis pertinents 

perqué es castigue les grans empreses contaminadores i es prohibisca l'emissió de gasos 

toxics, perqué s'ataquen els motius que desencadenen la discriminació de genere i 

perqué el cátala siga una Uengua plenament noraialitzada. Amb aqüestes campanyes, a 

banda de donar una imatge presumptament compromesa del govern, els representants 
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publics es desentenen en realitat de tots aquests problemes i, així, es limiten a complir la 

papereta («Desviar el focus», 2000). 

1.13. Barcelona 

Com ja hem observat, l'obra de fícció de Quim Monzó coniparteix temes i 

formes amb la prodúcelo periodística. Barcelona és un d'aquests temes present en 

nombrosos articles d'opinió, contes i novel-Íes de l'escriptor. Al capdavall, la ciutat, 

mes que l'espai que emmarca les histories narrades, esdevé un protagonista clau de 

l'obra monzoniana. De fet, L 'illa de Maians, denominado genérica d'un conjunt de 

relats publicat el 1986, aMudeix a la ciutat natal de l'autor. Així, la prodúcelo 

periodística monzoniana no sois constitueix una crónica de la vida quotidiana de les 

dues darreres decades, sino també i mes concretamení, de Barcelona. No en va és 

considerat per la crítica un narrador urbá, encara que li desagrade l'etiqueta, ja que sitúa 

les trames de les histories en el niarc de la ciutat, en oposició a les novel-Íes i narracions 

d'altres autors ambieníades en la ruralia. Personatges de la ciutat, amb les seues dades 

d'identitat especifiques com a animals de ciutat, la seua perspectiva de les coses, els 

seus habits, les seues déries, les seues relacions. L'autor mateix ho confessa: 

Si volgués compartir la vida bucólica deis porcs i de les gallines, ni'instaMaria a la Cerdanya i 
escoltaría la piuladissa deis ocells i el paston'vol soroll de les motos de trial. Pero no me'n vaig: 
perqué estimo la ciutat, el caos, el soroll i els embussos de transit («La doctrina Monroe», 1990). 

D'aquesta manera, en molts articles, la capital és el rerefons, l'escenari de 

vivéncies, la localització d'un succés; en altres, el protagonisme és absolut. Monzó 

comenta les mes variades noticies sobre la vida quotidiana d'una gran urbs, com ara les 

obres i els monuments («Un monument a Picasso», 1984), els sex shops i els meublés 

(«L'Universal», 1984; «Havanera», 1984), la prostitució i la vida marginal («Bagasses 

amunt, bandarres avail», 1984), el problema del transit («Anatema!», 1991; «Ska», 

1991; «La doctrina Monroe», 1990). 

La ciutat, a mes a mes, cobra una relleváncia especial en uns anys clau de la 

historia recent en qué, després de la caiguda del franquisme i l'obertura d'un nou 

horitzó per a les aspiracions nacionals, Barcelona tenia la possibilitat de recuperar el 
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paper de capital forta i capdavantera'*'". De fet, el debat sobre la capital forma part de la 

discussió sobre les questions nacionals. En l'article titulat «La puta i la Ramoneta» 

(1987), Monzó declara que hi ha dues classes de ciutats: les que están orgulloses de si 

mateixes i les que n'envegen altres. Barcelona forma part d'aquestes ultimes, ja que viu 

tenallada entre dues opcions: la d'actuar com a capital de Catalunya o com a segona 

capital d'Espanya. Aquest complex d'inferioritat es demostra, per exemple, en els 

viatges que els barcelonins realitzen a Madrid per visitar expositions pictóriques a 

niuseus prestigiosos i el prejudici que els fa opinar que a Barcelona només interessa el 

negoci, no la cultura. Per aixó, quan té Hoc una exposició important com la de Joan 

Miró, incréduls, pensen que deu ser de segona categoría si primer no ha estat a Madrid 

(«Miró», 1994). 

Monzó es lamenta de la frustrado de les il-lusions dipositades en el futur del país 

que la mort del dictador va impulsar: Barcelona continuará sent, al capdavall, Valtra 

capital de 1'estat espanyol, no la que havien somiat . Pero la ciutat ha de suportar 

embats provinents de totes bandes: per un costat, deis Catalans que assisteixen a la 

castellanització progressiva de la gran urbs i el titubeig a l'hora d'exercir de vertadera 

capital de Catalunya; per un altre, deis espanyols que contemplaran horroritzats com 

aquella ciutat cosmopolita i oberta del franquisme, en contraposició a Madrid, cau en 

mans dels nacionalistes burgesos que la converteixen en una cmtdX provinciana, és a dir, 

reca talan itzada. 

Per a alguns escriptors del boom Uatinoamericá deis seixanta, Barcelona tenia 

l'atractiu de ser la creu de la capital madrilenya durant el régim franquista, la versió 

alternativa al centre administratiu i burocrátic de Madrid, planter d'artistes i 

d'intel-lectuals, oberta al mar i a Europa, plena de Hum i rica de vida al carrer. La 

germana pobra i guapa de la capital de l'estat, com Nápols respecte de Roma o Marsella 

en relació a París («La ciudad y los perros», 1994). Barcelona, idealitzada per tothom, 

defrauda a tothom per motius distints. Només coincideixen a observar la turistificació 

"̂ ^ És simptomátic el fet que Barcelona siga un deis temes recun^ents en els articles de la década deis 
vuitanta, després de l'adveniment de la democracia i els preparatius per ais Jocs Olímpics. Son uns anys 
en qué el debat a l'entom de la ciutat és molt viu. En canvi, després de les Olimpiades, l'interés sembla 
desinflar-se i Barcelona apareix tangencialment o de manera esparsa en algún article. 
'° La frustrado permanent relacionada amb Barcelona sembla un mal endemic que altres escriptors, com 
Soldevila, posen en relleu, molt abans que Monzó: «Barcelona és, malgrat el seu meravellós expandiment 
del segle Xix i el seu legítim prestigi en els segles mitjans, una capital frustrada. Es per aixó que la seva 
grandesa espiritual en alguns aspectes és manifestament inferior a la seva grandesa material [...] Es per 
aixó —perqué la capitalitat íntima no és al nivell de la capitalitat aparent— que el nostre teatre vivoteja 
només i que la nostra premsa és encara plena de tics provincians i de vicis infantils» (Soldevila, «Anche 
noi!»,2004:87). 
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de la ciutat, la transformació en un gran aparador comercial que arriba al punt álgid 

durant les Olimpiades de 1992. Per a la majoria de forasters, Barcelona és poc mes que 

una etiqueta o una marca publicitaria: la ciutat del disseny de restaurants i bars, la ciutat 

del modernisme (pero el modemisme de dibuixos de saman'etes, Uibretes o vaixelles), la 

ciutat deis estadis olímpics. 

D'altra banda, Barcelona apareix com a capital de Catalunya. Com la majoria 

de gent, Monzó té una relació d'amor i odi albora amb la seua ciutat. De fet, es mostra 

implacable amb els defectes i les mancances que té i no s'está d'ironitzar-hi. Així, es fa 

ressó de la sentencia de Félix de Azúa, que qualifica Barcelona de «Titanic», és a dir, 

una ciutat decadent que naufraga, un sentiment compartit amb ciutadans d'altres ciutats 

occidentals com Berlín, Amsterdam, Madrid, Roma o Nova York («Bon vent i barca 

nova», 1984). Al principi deis anys vuitanta impera el pessimisme entre els barcelonins 

sobre la decadencia d'una ciutat considerada, entre altres topics, com insignia del 

cosmopolitisme, la trinxera de l'antifranquisme, la via d'entrada de la modernitat 

europea, la capital de Favantguardism^e. 

En canvi, la selecció de la ciutat com a seu deis Jocs Olímpics de 1992 va donar 

un gir de 180 graus a aquest sentiment generalitzat. Un nou topic s'afíg a la Uista 

d'excel-léncies: Barcelona és la capital del disseny i, per tant, de la modernitat 

novament. Per a Monzó, l'adoració pel disseny és una mera mostra de cursilería i 

d'esnobisme, que no modifica gaire la identitat de la capital ni soluciona els problemes 

que pugnen afectar-la des d'un punt de vista social, politic o economic. Per tant, el 

progrés és epidermic, un mer maquillatge, no un avan? efectiu. Aquesta adoració 

l'expressa a través de la sacralització: «Nostre Senyor El Disseny» («¿Qué sap el gat de 

fer culleres?», 1990)"'''. En el fons, detecta una estrategia comercial turística en el canvi 

de corrent d'opinio i la causa és, per descomptat, la celebrado de les Olimpiades 

(«1993», 1990). L'escepticisme de Monzó en relació a la pretesa festa de l'esportivitat 

per exceMéncia reapareix en altres reflexions: 

És ciar que, si no es fessin els jocs a Barcelona, es frustrarla la mes gran iMusió deis Catalans des 
de ¡'arribada massiva d'escandinaves a les costes, els anys seixanta. Era la iMusió de caure com 
voltors sobre l'excedent de turistes que ens visitarien, el 1992 («Amicus Plato, sed magis amica 
Veritas», 1990). 

En relació ais bars de disseny, considerats paradigma de la modernitat i elevats quasi a la categoría de 
símbols de la nova Barcelona, Monzó escriu un altre article en qué acusa d'ignorants tant els propietaris 
com els clients, els primers per poc professionals i els segons per estúpids («Casting», 1990). 
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Monzó reconeix que és parcialment cert el topic del centralisme barceloní, pero 

també reclama que s'accepte que Catalunya, sense la capital, hauria desaparegut com a 

nació («Hi ha mil Barcelonés», 1987). En aquest sentit, relativitza el paper de la cultura 

com a resistencia a l'assimilació nacional i dona importancia a l'existéncia d'una gran 

metrópoli amb un pes economic i comercial tan important que ha evitat la pérdua de la 

consciéncia identitária. Pero tot seguit, en un altre article, bromeja sobre la voluntat de 

crear, a iniciativa seua i de Francesc Bellmunt, una mena de casa regional catalana a 

Barcelona, a imatge i semblanza de les cases regionals andaluses, gallegues o 

manxegues que hi ha escampades per tot l'estat, expressant de manera indirecta 

l'espanyolització cultural de la capital, que relega al paper d'estranya la cultura propia, 

com si fos forana («Adéu, Sisa», 1987). 

Una altra qüestió relacionada amb el paper politic de la metrópoli barcelonina és 

la rivalitat amb Madrid. Segons Fautor, durant la dictadura, la pugna entre dues 

nacions, la catalana i l'espanyola, es va reduir a mer competitivisme mes o menys «sa» 

entre dues grans capitals del mateix estat, com les veines Londres i Manchester, Berlín i 

Hamburg. Aquesta hostilitat es reflectia en el terreny esportiu amb els equips de fiítbol 

del Madrid i del Bar9a. En plena democracia, aquest topic s'ha revitalitzat i s'ha 

despla9at al camp cultural («Tomem-hi...», 1987). Una altra rivalitat existent és la que 

enfronta Barcelona amb Girona. L'autor proposa la recuperado del malnom «Can 

Funis» amb qué s'anomena despectivament Girona com a réplica al que els gironins fan 

servir per burlar-se deis barcelonins i que és «Can Fanga», amb l'objectiu de «mantenir 

un cert i necessari equilibri territorial» («Can Funis», 2000). 

1.14. Publicitat 

La publicitat está molt relacionada amb la televisió i els mitjans de comunicació 

i Monzó hi dedica articles específics a parlar-ne"'^. L'autor critica el móii ideal que 

'"' L'article «Distincions honorífiques» (2003<7) il-lustra la relació estreta entre televisió, espectacle i 
publicitat a qué al-ludim. Monzó hi exposa el cas d'un actor británic a qui havien atorgat un important 
guardó i, com que no havia pogut assistir a la cerimonia de Iliurament, televisada, li'l van retirar. Monzó 
estableix una analogía entre aquesta anécdota i la distinció amb la Creu de Sant Jordi, envoltada de 
tripijocs, que acusa de muntatge publicitari, i conclou que aquesta mena de premis no homenatgen la 
valúa professional en realitat, sino el ressó del personatge i l'espectacle mediátic que s'organitza a 
l'entorn. En l'article que es titula «Barrionuevo en xándal» (2000), considera que les imatges que la 
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venen els anuncis i el llenguatge emotiu que utilitzen, pero anant mes enllá, la publicitat 

es revela com el máxim exponent de l'imperi de la imatge que regna en la societat 

actual, i que constitueix el mitjá de persuasió (i, per tant, d'engany, de manipulado, de 

sedúcelo) de masses mes poderos. 

En alguns articles, Monzó se centra en els anuncis institucionals. Per exemple, 

remarca les contradiccions d'una campanya publicitaria institucional que té com a 

eslógan «La feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té fronteres». D'aquesta 

manera, nega l'efíciéncia que, implícitament, s'atribueix el govern mitjan^ant aquest 

missatge. Monzó elabora una mena de memorial de greuges tot extraient una serie 

d'exemples de la vida quotidiana que il-lustren la ineptitud de molts professionals 

(periodistes, lampistes, mestres, línies de ferrocarril i d'avió, fiísters). Aquests exemples 

son, per la quantitat, una forma contundent de tombar el discurs triomfalista de la 

Generalitat («Feina mal feta», 1991). 

Un altre anunci institucional que promou les botigues és analitzat en 1'article 

titulat «El millor comer9» (1994). Monzó en critica la sintaxi, els topics i les 

pressuposicions. L'anunci expressa, de manera indirecta, el missatge que les botigues 

modificaran els horaris d'obertura durant les festes de nadal. L'extensió deis horaris es 

presenta com una mesura per afalagar els consumidors, pero Monzó la considera una 

actitud cínica per part del govern, ja que la resta de l'any, els comerfos no s'adapten a 

les necessitats deis consumidors en aquesta qüestió. 

En un altre article, relacionat amb la coirecció política, jutja la hipocresía del 

missatge pretesament conscienciat de les campanyes protagonitzades per top models en 

contra de la fabricació d'abrics de pells. Monzó, irónicament, proposa la cria d'animals 

amb métodes de reprodúcelo assistida per tal d'evitar l'extinció de Tespécíe («A favor 

de les pells», 1998). 

L'ús de la Uengua catalana en la publicitat és un altre deis aspectes que 

interessen l'escriptor. Un deis problemes de la publicitat en cátala, a banda de ser un 

ámbit d'ús molt poc normalitzat, radica en la dependencia de la publicitat en espanyol. 

La majoria d'espots emesos en les televisions catalanes constitueix en traduccions 

elaborades a partir de les versions espanyoles corresponents. Aixó explica l'ús 

premsa publica sobre aquest exministre socialista, que el mostren un diumenge qualsevol fent un passeig 
vestit amb xandall, configuren una escena prefabricada pels seus assessors d'imatge. Aquests pretenen 
oferir una visió de Barrionuevo com un ciutadá corrent, a fí d'ocultar un criminal i, en conseqüéncia, 
moure la passió d'un public que trobará un desacord entre els carrees que se li imputen i l'aparenfa de 
normalitat que el caracteritza. 
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iiicorrecte del verb treiire en un anunci de la Generalitat contra el tabaquisme, 

protagonitzat per Johan Cruyff, que pronuncia aquest text: «El fútbol m'ho ha donat tot 

en la vida. Fumar quasi me la treu». Monzó bromeja sobre aquesta expressió, que 

sembla voler dir una altra cosa de ben diferent (el prononi feble la substitueix el 

menibre viril masculí), i suggereix que el verb adequat hauria de ser prendre. L'exigua o 

nuMa preparado lingüística deis publicistes provoca en molts casos una allau d'espots i 

anuncis amb un model de cátala rocambolesc, traduíts a colps de diccionari 

(«Procacitat», 1994). 

Els topics del discurs publicitari son la qüestió de fons de l'article titulat «Sang, 

suor i pizza» (1994), en qué l'escriptor intervé en la polémica sorgida a l'entorn de les 

campanyes de publicitat de la firma de moda italiana Benetton. Els anuncis d'aquesta 

empresa solen reproduir fotografíes completament alienes al que les normes de 

composició publicitáries estableixen. Es tracta d'imatges provocadores i transgressores, 

relacionades amb tabús i problemes socials com la sida, el celibat, la guen-a i la 

imniigració massiva. Monzó opina que, en efecte, es tracta de missatges oportunistes, 

pero per altra banda Uoa la destrucció del discurs topic i estereotipat de la publicitat, que 

ha acostumat els consumidors a personatges, escenes i comportaments arquetípics i 

reiteratius: les dones sexys en els anuncis de xampús i de cotxes, les mestresses de casa 

en els anuncis d'alimentació i objectes de la llar, els experts amb bata blanca en els 

espots de detergents. Així, proposa en diversos exemples la transgressió d'aquests 

mares i guions prefixats, aquests arquetips que només teñen vida en la televisió, 

mitjangant la barreja d'uns i altres per crear un efecte distorsionador molt característic 

de la parodia. 

A banda deis topics, la retórica del discurs publicitari es basa en els Uocs comuns 

i la hipérbole, l'elogi desmesurat del producte que s'ofereix, mitjanfant expressions 

superlatives i adjectius topics. La mirada irónica de Monzó s'aboca sobre l'ética 

publicitaria en un article en qué simplement reprodueix una anécdota que exemplifica el 

principi establert pels mitjans de comunicació de rebutjar tots els anuncis que posen en 

joc arguments no demostrables i que sovint adopten l'expressió hiperbólica del 

superlatiu: «el millor», «el mes [...] del món». Concretament, explica que la comissió 

encarregada de supervisar la publicitat d'una cadena televisiva anglesa va prohibir 

eniprar el nom de Déu en un espot de l'Església perqué aquesta noció és indemostrable 

(«L'ética publicitaria», 1994). En l'article titulat «Fisher Space Pen» (2000), Monzó 

satiritza l'anunci d'un bolígraf que garanteix la durada de la tinta «per tota la vida d'una 
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persona». La sátira consisteix a humanitzar el producte, convertint-lo en una mena 

d'ésser diabolic que es mofa de la inferioritat del seu comprador, al qual sobreviurá: 

«En la seva línia metáMica i esvelta, que ara a la foto sembla tan agradable, ¿no hi 

acabaré veient, amb el pas sense recárrega dels anys, un inquietant rictus de superioritat 

i menyspreu?»"' . 

Ara bé, Quim Monzó també Iloa la creativitat de molts espots i, posant com a 

exemple el cas de Popeye (protagonista d'una serie de dibuixos animats provinent d'un 

anunci d'espinacs), proposa que s'aprofiten els personatges i les trames publicitáries per 

crear series de televisió de millor qualitat que la que teñen les que s'emeten en aquell 

moment en el canal cátala («Et mataré», 1990). Així mateix, comenta diversos anuncis 

que fan servir els mateixos valors simbólics que relacionen detemiinats productes amb 

la joventut (associada a la innocencia i la iMusió) i altres amb la maduresa (unida a 

l'experiéncia i el desencís). En dos d'aquests espots, el producte associat a la joventut és 

la moto i el que representa la maduresa, el cotxe. Els referents histories a qué remeten 

son els anys seixanta, de manera que el public a qui s'adrepa el missatge publicitari és la 

gent que, actualment, ronda la cinquantena. Per a Monzó, la qualitat deis anuncis és 

óptima, pero la moralitat li sembla «brutal»: l'idealisme de la joventut es transfomia en 

materialisme passats els anys. Així, es pregunta si, d'aquí a unes decades, els 

protagonistes deis anuncis de cotxes serán antics okupes que, en la joventut, conduien 

bicicletes («De l'ahir a l'avui», 2000). 

1,15. Turisme 

El turisme és una activitat d'oci que, en principi, estava relegada a la burgesia i 

que, amb el desenvolupament progressiu de la societat de consum i benestar, esdevé un 

fenomen de masses. A mes a mes, está fortament associat a un altre fenomen laboral: el de 

' '' Aquest topic publicitari es repeteix en una oferta de la companyia telefónica Amena consistent a 
comprar dues targetes de teléfon amb les quals es podran fer trucades al llarg de tota la vida pel mateix 
preu reduít. Amb aquest objectiu, inventa una historia d'una parella que adquireix 1'oferta sent encara 
promesos pero que, al cap de temps, es desenamoren, se separen i llancen la tárgeta per inservible («Tota 
una vida», 2003a). Tot i que no hi ha una crítica oberta, en l'article titulat «En el calor de la nit» (2003Í7), 

l'autor narra una experiencia personal d'una trucada telefónica que el va desvetlar una nit: es tractava 
d'una veu enregistrada que li anunciava que havia estat premiat amb un apartament en propietat a 
Peníscola. En aquest cas, la inoportunitat de la trucada ja és prou reveladora de la visió de l'autor sobre 
aquesta mena de publicitat sense que hi calguen mes comentaris. 
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les vacaiices. Actualnient, la industria turística és una de les mes puixants del món. El tipus 

de rutes i de programacions s'ha diversificat notablement i, en aquest sentit, es parla de 

turisnie rural, turisme urbá, turisme de platja, turisme cultural, turisme d'aventura i esport i 

turisme d'oci i entreteniment. 

Diversos antropólegs, sociólegs i lingüistes (Roland Bartlies, Marc Auge, Cliris 

Rojek, R. Sharpley) s'han apropat a l'estudi del turisme com a fenomen social i discursiu 

(Maestre, 2000 i 2004a). Pel seu cantó, els escriptors de relats de viatge s'afanyen a 

desmarcar-se del turisme, activitat menyspreada per no ajustai"-se a la concepció de viatge 

de fomiació i d'aventura romántica, de taramiá transcendent, forjada al Uarg deis segles 

XVIII i XIX. En general, tots aquests autors coincideixen a afimiar que el turisme oculta la 

vertadera realitat deis paísos i de les societats mitjanfant una retórica basada en topics i 

estereotips culturáis, que els han convertit en una mera targeta postal o iniatge publicitaria. 

El turisme ofereix la possibilitat de «fer realitat els teus somnis». De fet, juntament amb el 

cinema i la publicitat, comercien amb les il-lusions i Jes asprracions de la gent, convidant-

nos a escapar vers mons d'una bellesa sense parió i d'un atractiu incomparable modelats a 

la mida deis somnis del ciutadá corrent. La industria turística, dones, ha elaborat un 

márqueting del viatge fonamentat en la fantasia i la imaginado, en sintonía amb el viatge 

d'evasió de la realitat quotidiana i mediocre que preconitzaven els romantics cap a 

cultures antigües i exótiques en el segle xix. 

El viatge, dones, es concep com un paréntesi en la vida diaria, la monotonía de la 

qual fastigueja el viatger, que fuig tot i que siga eventualment, com en un somni. Les 

agencies de viatges venen un trosset de paradís a cada turista i, com diu Marc Auge (1998: 

16), son les responsables de la ficcionalització del món, d'haver-lo convertit en un 

espectacle. Els turistes viatgen, no per trobar una experiencia singular, sino per descobrir 

el que han vist en el cinema i en els anuncis televisius o, a tot estirar, el que han Uegit en 

les novel-Íes. El turista és algú que espera trobar la imatge ideal del Hoc que li ofereix la 

publicitat turística. La ficcionalització del món potser es materialitza de manera mes 

visible en els pares temátics, que per a Auge (1998: 31) representen «la quintaesséncia 

del turisme», ja que fan de la ficció una realitat o, vist des de la perspectiva contraria, el 

que el visitant contempla no existeix. El turisme i una de les industries mes estretament 

relacionades, els pares temátics, desvirtúen la realitat i la converteixen en espectacle i 
•107 

negocí . 

"*̂  L'article titulat «La muntanya mágica» (2000) exemplifíca a la perfecció el plantejament d'Augé. 
Monzó destaca que la muntanya ha esdevingut un pare temátic malgrat les queixes deis alpinistas i els 
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La déria per desprestigiar aquesta activitat tan característica de 1'época 

contemporánia (Monzó eleva el turista a la categoría de nova especie anomenant-lo 

«homo turisticus») l'empeny a posar-s'hi en la pell i emprendre una visita turística per 

Barcelona i per alguns aeroports europeus que narrará en sengles cróniques recoUides en 

el voluní Catorze ciutats comptant-hi Brooklyn (2004). 

Monzó considera el turisme com un deis grans mals del segle xxi, tant pel 

comportament estult deis viatgers (que anomena «terroristes culturáis i ambientáis») 

com per la defomiació de les ciutats que du a terme el negoci turístic. El turisme s'ha 

convertit en un «foniiulisme social», no en un desig de fomiar-se personalment amb la 

descoberta de noves cultures. Ja en la primera prodúcelo periodística, Fautor para 

atenció en els interessos economics que empenyen les institucions a vendré una imatge 

turística i, dones, mistificada, deis Uocs . 

Per a Monzó, el turisme prostitueix les ciutats i els lleva l'ánima. Es lamenta 

especialment de la seua ciutat natal, Barcelona, i de la transformació que ha patit el cor 

neuralgic, en concret la Rambla. En aquest sentit, opina que la beatificado de Gaudí 

respon a una estrategia a fi de prestigiar un personatge que ha esdevingut un poderos 

atractiu turístic i comercial, gairebé una marca («Els Gaudís fiíturs», 2003a). Sobre la 

imatge turística de Catalunya, Monzó fa un comentari ironic d'una carta d'Antonin 

Artaud a Josep Palau i Fabre en la qual acusa els Catalans de teñir massa interés pel 

sexe. L'autor suggereix que aquesta filiació podría explotar-se turísticament i oferir-la 

com a esquer per ais visitants («Una injecció d'autoestima», 2003a). 

A mes a mes, nombrosos articles d'opinió satiritzen el comportament del 

turista, un viatger només interessat a disparar fotos, engegar la camera de vídeo o 

comprar la samarreta típica de les ciutats que visita, per obligado, una vegada a 

Fany'"^. En Farticle titulat «Viatgers» (1994), esbossa un retrat satiric de dos tipus de 

espeleólegs. Aquests consideren contraria a l'esport que practiquen en aquest entom la senyalització 
exhaustiva de tota mena d'accidents geográfícs mes o menys perillosos i, en general, deis itineraris, ja 
que anuMen el carácter imprevisible de l'aventura que brinda la muntanya. L'última innovado consisteix 
a instal-lar uns avisadors d'emergéncia que puguen alertar de qualsevol incident que els excursionistes 
tinguen. L'escriptor ironitza sobre aquesta urbanització d'un medi salvatge com la muntanya i preveu que 
les properes actuacions serán la instal-lació d'expenedors automatics de begudes i llaminadures i també 
de caixers automatics. 
'"*' En l'article titulat «Banged Barcelonan baby» (1984), Monzó proposa que l'Ajuntament de Barcelona 
prenga la iniciativa de col-laborar amb la revista pornográfica Pirate que, en el darrer número, publica un 
reportatge protagonitzat per una jove barcelonina. De passada, apronta per a suggerir, igualment, que el 
cátala es normalitze també en aquest tipus de publicacions que disposen de tants lectors. 
'"^ En «Necessitat de les postals» (2003a), afirma que la gent envia targetes postals per demostrar que ha 
estat en un Hoc i presumir-ne, no pas per saludar. Les postals formen part del ritual turístic i, a mes, están 
farcides de topics. 
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turistes: els «Deixem Que La Vida Flueixi 1 Ens Sorprengui» i els «Com Mes 

Coneixements Previs Millor Aprofitament In Situ». Els primers son els que viatgen a un 

indret sense haver-s'hi documental mínimament, mentre que els segons fan el contrari; 

fuis i tot Uigen novel-Íes d'escriptors oriünds per ambientarse encara mes. 

De tota manera, cal teñir present, tal com apunta Chris Rojek (1993), que hi 

ha una certa vanitat en el menyspreu que molts escriptors teñen pels turistes. Segons 

aquest escriptor, no hi ha res de vil o d'estult en el comportament d'aquell turista que 

sap perfectament quin tipus de viatge vol fer. Hi ha molts viatgers que pretenen trobar 

en els Uocs de destinado exactament el que la industria turística els ofereix: les imatges 

que han vist en els catalogs i en les guies, la ciutat de cartó pedra, els escenaris 

pintorescos, els falsos decorats, i no pas el que els intel-lectuals qualificarien de 

«vertadera ánima» o de realitat auténtica d'un país i que amaga, potser, els aspectes 

mes desagradables (pobresa, miseria, delinqüéncia, corrupció). 

Chris Rojek analitza el problema del desprestigi de la forma de viatge 

majoritária actualment i, després de criticar l'esnobisme deis viatgers de tradició 

romántica, tracta d'ennoblir la figura del postturista, perfectament conscient de les 

reduccions i de les manipulacions de la industria del sector. Com el viatger romantic (o 

viatger a seques, com Rojek mateix el designa), Tactual (o postturista) cerca experiéncies 

autentiques pero, a diferencia d'aquells, en tant que fi en si matebces i no com un 

instrument de transformació moral, és a dir, mancades de sentit transcendental. D'altra 

banda, el postturista pretén ser testimoni de les coses i stmplement registrar-Íes, mentre 

que el viatger romantic aspira a obtenir una experiencia que li revele «alguna veritat sobre 

la seua relació amb el món». El problema, dones, no és optar per un tipus de viatge, el 

turístic o el que busca una vivencia singular i propia, sino el de la possibilitat de realitzar 

aquest últim: hi ha encara algún Hoc remot en el món no convertit en imatge de postal? 

Ara bé, una cosa és ser conscient del tipus de viatge desitjat i la faceta del país 

que es vol conéixer i una altra que els turistes desdenyen el país que visiten fent gala 

d'una superioritat reprovable. Aquest comportament és el que reflecteix la naiTació 

titulada «Quan arriba setembre» (1994), que reprodueix el diáleg entre dos matrimonis 

que s'intercanvien regáis mentre narren els seus viatges ais Estats Units i Burundi. La 

conversa constitueix tot un memorial de greuges sobre el menjar i un elogi de les 

botigues de records per a turistes que manifesta la superficialitat d'aquests personatges, 

que sembla que viatgen només per comprar souvenirs i enviar targetes postals. 
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Monzó és consciení que les posicions radicals a favor o en contra del turisme 

son inapropiades. Les critiques al turisme (l'adotzenament, el seguiment cec deis 

mateixos rituals, l'homogeneítzació o globalització del món) son adequades i Monzó les 

reitera al Uarg de tota l'obra periodística, pero reconeix l'esnobisnie que moltes vegades 

s'oculta darrere de les critiques. Igual que Rojek crea la figura á&\ postturista, Monzó 

estableix dues tipologies: Qui Odia Les Vacances i El Que No Fa Vacances, que 

reneguen de la figura de Curro (famós personatge deis espots televisius d'una agencia 

de viatges, que reproduia l'estereotip del turista). La figura deis que no fan vacances 

engloba, per exemple, els escriptors. Els menyspreu que manifesten pels turistes és un 

simple posat, ja que en el fons, els envegen. 

Monzó critica irónicament les diverses modalitats de turisme que la industria 

inventa. Una d'aquestes és Vecoturisme, promogut com a turisme conscienciat, en el 

fons, «ha demostrat ser una fomia de turisme tan nefasta com les altres» («L'obligació 

de viatjar», 1998). Es presenta, així, com una mera moda, una opció relacionada també 

amb la correcció política, l'esnobisnie de la gent alternativa i progressista. 

Probablement, el tipus de viatge turístic mes inquietant és el que proposa una 

agencia italiana a paísos en guerra, com el Liban, Croacia, Somalia o Angola («Xema», 

1994). Monzó ironitza sobre les fotos i els vídeos que els turistes podran fer al costat de 

cadavers, monuments incendiats o prostíbuls per ais soldáis i grácies a les quals, anys 

mes tard, quan les tornen a veure, podran comentar com ha crescut el fill o el pobre nen 

que se'ls va morir ais bracos. En el fons d'aquesta tremenda ironía, hi ha la banalització 

de la tragedia que els mitjans de comunicació han aconseguit transmetre ais ciutadans 

deis paísos desenvolupats i, sobretot, I'espectacularitzacio del món, que redueix les 

ciutats i les cultures a una mera ficció. Des deis sofás de casa, els telespectadors de 

l'anomenat Primer Món contemplen les imatges provinents d'altres latituds com una 

peMícula, grácies a la distancia geográfica, cultural i económica que els separa, i grácies 

a la perspectiva amb qué els mitjans narren i descriuen els pa'ísos llunyans. La proposta 

d'aquesta agencia crea perplexitat i hoiTor: ja no sois s'intenta seduir el turista amb la 

promesa d'un paradís terrenal de platges, natura i ambient salvatge on no existeix el mal 

ni el dolor, sino que precisament la mercadería que es ven ara és la tragedia. Aquest 

article mostra, potser mes que en cap altre text de Monzó, com d'absurda i estulta és la 

naturalesa humana. 

Aquest tipus de viatge s'assembla molt ais itineraris que proposen també algunes 

agencies pels banis marginals de les grans capitals, adduint que la seua vertadera 
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esséncia es troba en aquests indrets. Des d'aquest punt de vista, el Nova York mes 

auténtic es localitza al Bronx o a Harlem; el Rio de Janeiro vertader radica ais barris de 

favelas. Novament, Monzó considera aquesta percepció com una mostra d'esnobisme 

reprovable, provinent d'uns turistes que practiquen la compassió pels pobres des del seu 

privilegiat nivell economic i social i que revela un fals afany de conéixer la realitat 

marginal que, si no va acompanyada d'una denuncia de la pobresa i les desigualtats 

socials, consititueix una mera i renovada demostrado de caritat de la classe pudent amb 

la classe baixa («Turisme voyeur», 2000). 

I no sois aixó: hi ha propostes agosarades com les de les agencies que organitzen 

itineraris turístics ais últims Uocs per on va passar la princesa Diana de GaMes abans de 

morir en accident de transit al Pont de l'Alma de París. Monzó replica ais detractors 

d'aquesta proposta, que s'han esquingat les vestidures titUant-la de morbosa, amb altres 

exemples de rutes turístiques que recorren els indrets on personatges famosos van viure 

els seus darrers moments de vida; per exemple, la Via Dolorosa de Jerusalem, en el cas 

de Jesucrist. Ara bé, com a contrapartida, també s'ha creat un itinerari pels bars que va 

visitar Henri Paul (el xofer que es considera el culpable indirecte de la mort de la 

princesa, per circular a alta velocitat i begut). Monzó descriu aquests bars parisencs, 

certament dotats de renom, amb una fina ironia i suggereix que, fins aleshores, encara 

no hi ha ningú que haja acabat la ruta tal com la va fer el conductor, pero que no es pot 

descartar que algú arribe al final, al Pont de l'Alma («La mta Henri Paul», 2000)' "̂ . 

Les fires medievals és el tema de 1'article «La vida disfi^essada» (2003 a) i que, 

segons l'autor, constitueixen un muntatge turístic que oculta la vertadera vida de les 

ciutats, convertint-les en un escenari, ja que la imatge pretesament medieval és la 

manllevada al cinema, no a la historia. Els pobles teñen altres elements histories mes 

interessants. La propagado d'aquest tipus d'espectacles, idéntics allá on s'organitzen, 

son producte de l'homogene'ítzació cultural. Els efectes de la globalització també es 

deixen notar en 1'arquitectura «d'imatge» que pul-lula pertot arreu i que és idéntica en 

tots els racons del món, com els restaurants Burger King o el Hard Rock Café. Cal 

preguntar-se si la globalització és, en el fons, precisant el temie, americanització. 

L'autor equipara la propagado d'aquest tipus de negocis i d'edificis i decoracions 

idéntics amb els niuseus com el Guggenheim, que en realitat constitueixen reclams 

En aquest afany de turistifícar-ho tot, Monzó proposa que s'institucionalitzen les protestes deis 
netejadors de l'aeroport del Prat que llancen ous per manifestar el seu descontent, de manera semblant a 
Tespectacle de la tomatina de Bunyol («A cops d'ou», 2003a). 
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turístics, disfressats d'oferta cultural: «Jo els posaria sempre al costat d'un Hard Rock 

Café. Així ho tindrien fíiis i tot mes fácil per, després de la visita al Guggenlieim local, 

poder menjar unes anelles de ceba ben fregides, sense desagradables sorpreses 

autóctones, natives, vernacles o aborígens» («Nice Guggenheim, isn't it?», 2003;?). 

Tot i que afímia sentir indiferencia respecte a l'espectacle de les corregudes 

taurines i els toreros, li sembla una campanya inteMigent la que han posat en marxa les 

associacions de defensa deis animals angleses dirigides ais turistes que visiten Espanya 

comminant-los a no incloure cap assisténcia a una correguda {«Ole», 1994). El text de 

l'anunci explica les diverses tortures que picadors i toreros infligeixen al bou. De 

passada, comenta que els espectacles taurins han perdut adeptes i que la joventut 

prefereix altres activitats de Ueure. Com ocorre amb Topera, quasi han esdevingut un 

vedat exclusiu d'esnobs un cop han perdut la popularitat entre les masses. 

1.16. Relacions sentimentals 

En tots els recuUs de contes i, potser de manera mes especial en El perqué de tot 

plegat (1993), Monzó reflecteix una visió satírica i moltes vegades descamada de les 

relacions sentimentals. Aquest tenia reapareix en alguns articles periodístics tractat amb 

el mateix humor, pero a diferencia de l'obra de fícció, no hi és tan present. De tota 

manera, comentarem alguns deis textos que tracten la sexualitat i el món deis 

sentiments. 

Els aspectes mes comics de les relacions sexuals s'aborden en 1'article titulat 

«Frenades» (2003a). Monzó hi parla deis impediments d'una parella jusí en el moment 

abans de mantenir relacions sexuals i, després de les disquisicions pertinents, conclou 

que qualsevol element, per insignificant i aparentment ridícul que semble, pot 

desagradar i disminuir la libido, desfer l'encant sexual de l'altra persona. 

El moralisme que afecta la sexualitat és el tema de l'article «Els quartos foscos» 

(1991). La tesi de fons de Fautor és que el moralisme amaga un insíint d'autorepressió 

en la persona que F exposa. Les reflexions de Monzó es desenvolupen a partir de la carta 

d'un barceloní dirigida ais seus veins de la Diagonal de Barcelona que defensa el 

tancament d'una discoteca situada en aquesta avinguda. L'autor de Fescrit crea un 

alamiisme absurd en pretendre que aquesta discoteca corre perill després d'haver-se 
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incendiat un altre establiment d'aquest tipus a Saragossa, intentant establir un problema 

general a tots els locals nocturns. En el fons, la censura del lector és de carácter moral: 

s'oposa a l'existéncia d'un local que descriu mes o menys com un antre de perversió i 

luxúria on la clientela és básicament homosexual. Monzó, després de rectificar la 

descripció incorrecta de la discoteca que fa el lector, Uoa irónicament l'invent deis 

quartos foscos perqué pemiet agilitar i fer más rápides les trobades sexuals i suggereix 

que els heterosexuals, que han de seguir un ritual de sedúcelo mes lent, haurien d'imitar 

els homosexuals. 

En l'article titulat «Mite o zopilot» (2000), censura els comentaris de carácter 

masclista que acusen Bill Clinton d'escoUir dones lletges per a tenir-hi relacions 

sexuals. Aquests comentaris sorgeixen arran de la publicació deis escándols sexuals 

protagonitzat pel president estadounidenc amb diverses dones. Monzó subratUa que ja 

no es tracta de desautoritzar des d'un punt de vista moral l'adulteri de Clinton o les 

seues presumptes mentides sobre aquest afer, sino de menysprear els seus gustos pel 

que fa a les dones. Aqüestes opinions posen de manifest el prejudici segons el qual la 

masculinitat, el carácter viril d'un home, depén de la bellesa de les dones que conquiste. 

1.17. Educació 

Les critiques al sistema educatiu s'orienten en dues direccions: d'una banda, els 

métodes pedagogics i, d'altra, el paper que l'educació té en la societat actual i en el qual 

els politics, els pares, els educadors i els mateixos alumnes son part responsable. En 

canvi, salva la televisió i altres innovacions tecnológiques d'oci que serveixen de cap de 

ture en les polémiques que sovint s'originen al voltant d'aquest tema. 

L'escriptor és molt dur amb el sistema educatiu actual: pensa, al capdavall, que 

forma de manera deficient els estudiants, ja que ha rebaixat el nivell d'exigencia 

respecte a époques anteriors, els métodes son efectistes pero inefica9os i, en suma, crea 

grans masses d'analfabets funcionáis: «[...] l'imperi de la plastilina com a métode 

pedagogic [...]» («La classe médica», 2003a). 

D'aquesta manera, ataca l'ensenyament de les técniques de redacció ais centres 

docents, no per ineficients, sino, mes aviat, per inexistents. Considera que no és vista 

com una activitat pedagógicament moderna, perqué no resulta tan cridanera com altres 
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de niés lúdiques, i perqué constitueix una tasca seriosa que exigeix dedicació, esforf i 

disciplina: escriure significa reescriure («Ninots xen'aires sota el sol», 1998). En «Un 

món felig» (2000), critica les pressions del inspectors del Departament d'Ensenyament 

sobre els docents perqué rebaixen el nivell de suspesos en l'educació secundaria 

obligatoria. Pero, sobretot, lamenta la manca de reaccions contra aquesta ingerencia en 

la labor deis professors, que significa ni más ni menys que l'únic que importa és oferir 

uns resultáis óptims que avalen la bona marxa de l'educació a Catalunya. En aquesta 

qüestió, com en tantes altres, és rellevant el paper d'una «societat civil anestesiada», 

segons el mateix autor, que no respon com cal ais abusos comesos pel poder. 

A mes, pensa que cal endurir la disciplina en els centres d'educació secundaria i 

aplaudeix el veredicte judicial que exculpa un professor del carree per haver ventat dues 

galtades a una alumna que se n'havia burlat («Canya al mono», 2003a). Critica la idea 

pretesament progressista que els cástigs son reaccionaris i s'han de bandejar del sistema 

educatiu i ho contrasta amb el comportament incívic que s'ha radicalitzat en els dangers 

temps al nostre país, al seu parer, per l'excessiva permissivitat de pares i educadors amb 

els infants i els adolescents'". 

Amb tot i aixó, segons ell mateix confessa, defensa el sistema educatiu public, 

tot i l'abandó a qué es veu castigat sovint pel govern. En l'article titulat irónicament 

«Contra Ferrer y Guardia, Sensat, Claparéde, Pestalozzi i Montessori» (1990), Monzó 

ataca morda^ment l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per culpar-se mútuament 

de la manca d'un edifici per a una escola barcelonina els alumnes de la qual (entre ells, 

el seu propi fill) es veuen obligáis a fer classes en diferents pisos esparsos situats al 

mateix carrer. L'escriptor insinúa irónicament que les dues institucions es passen la 

pilota i es desentenen de I'afer perqué es tracta d'un ámbit, l'educació, que no genera 

tanta repercussió i tant ressó public com la celebrado deis jocs olímpics o qualsevol 

altre esdeveniment cultural. Per tañí, no s'escarrassen gens a solucionar un problema tan 

greu: 

Molts amies no entenen que encara confií en I'escola pública i no em passi a la privada. No 
saben que estic content perqué amb aquesta educació espartana, sotmés a una climatologia 
extî ema, a la natural selecció de l'espécie i en locals sense condicions, el noi em pujará fort i sa. 
Tot aixó, és ciar, si és deis que sobreviu («Contra Ferrer y Guardia, Sensat, Claparéde, Pestalozzi 

111 També nega que el cástig s'haja de considerar reaccionan adduint l'exemple de la primera ministra 
anglesa Margaret Thatcher, del partit conservador, que va abolir les sancions corporals al Regne Unit. La 
defensa de Tenduriment de la disciplina el retrobem en l'article titulat «Benefícis pedagogics» (1998), 
que es fa ressó d'una noticia sobre dos estudiants que han demandat les escoles on han estudiat per no 
haver-los ensenyat bé i provocar que no hagen obtingut el graduat. 
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Montessori», 1990) 

Monzó no sois reflexiona sobre l'ensenyament, sino també sobre l'educació 

deis filis en altres articles com «L'últim monstre» (1994). En aquest text, debat sobre el 

costum de molts pares d'envilir les practiques deis seus filis: al principi, es tractava de 

blasmar els comics, després va tocar el torn a la televisió i, actualment, son els 

videojocs on aboquen la típica incomprensió provocada pel tall generacional. Sens 

dubte, constitueix un tema ben actual, si es té en compte la censura que pateixen els jocs 

electronics que reprodueixen comportaments violents, masclistes, xenófobs i 

discriminatoris en general. De fet, un deis arguments esgrimits sovint pels pares que 

censuren els productes d'oci que consumeixen els seus filis és la violencia que 

contenen. Aquesta tendencia está molt relacionada amb la correcció política, que 

condemna habits i tradicions que, suposadament, perjudiquen l'educació deis menors^^'. 

En l'article titulat «L'avorriment com a distracció» (2003a), l'autor critica la 

déria deis pares actuals de mantenir sempre ocupats els nens en algún tipus d'activitat 

intel-lectual (classes de qualsevol materia: angles, infomiática, ballet, música) i que, en 

el fons, és una manera d'escapolir-se de les seues obligacions de fer-se'n carree mentre 

no son a l'escola. L'autor, per ressaltar les diferencies amb la seua generado, explica 

qué solia fer ell en la infancia quan acabava el curs escolar. 

1.18. Esnobisme 

L'esnobisme caracteritza el comportament i els valors d'aquella gent que 

exterioritza unes certes senyes d'identitat per distingir-se socialment de la resta. 

L'esnobisme pren forma en multitud de signes exteriors com la vestimenta, les activitats 

quotidianes i, sobretot, en el llenguatge, aspecte de 1'esnobisme que mes interessa a 

"~ Un altre article en qué apareix aquest tema és «La Blancaneu» (1994). Monzó s'hi fa ressó de la 
condemna per part d'uns pares d'una escola estadounidenca del conté tradicional popularitzat per Walt 
Disney titulat La Blancaneu i els sets nans. Segons els pares, es tracta d'una historia plena de violencia, 
sobretot l'episodi en qué el cagador mata una cérvola i li extirpa el cor per enganyar la reina, induint-la a 
pensar que correspon al de la seua fíllastra. A l'escriptor, aquesta censura li sembla equiparable amb 
l'actitud de molts pares que, a casa nostra, es queixen de les dosis de violencia que transmeten les series 
de dibuixos animats televisades. Al seu parer, es tracta d'un afany inacceptable de proteccionisme que 
nega una realitat que sempre ha existit i que és la presencia d'accions i personatges violents en la vida 
diaria. Per contra, les histories en qué apareixen escenes d'agressivitat i maldat ajuden els infants a 
exorcitzar-les. 
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Monzó. EIs esnobs son ácidament censuráis per I'escriptor en alguns articles i, en 

especial, com diem, les expressions lingüísíiques petulants que es posen de moda per 

donar una imatge pretesament selecta i distingida. 

L'esnobisme es manifesta en esferes molt variades de l'activitat quotidiana: 

l'aprenentatge de 1'angles, les visites a exposicions de pintura, l'ús de tecnicismes 

gastronomies en el Uenguatge diari, les opinions sobre representacions teatrals, 

l'adopció de nens orientals. 

Monzó és un gran observador de la psicología de la gent del carrer; per aixó, se 

l'ha qualifícat en alguna ocasió de «costumista urbá». Sol prestar atenció, sobretot, a 

l'adopció d'liábits de personatges de classe social mitjana que son simplement signes 

d'ostentació que els permeten quedar bé davant deis altres, com aquells que viatgen mes 

per enviar postals i presumir que no pas per gandir de 1'experiencia en si mateixa. Per 

exemple, ironitza sobre la gent que critica sistemáticament totes les obres de íeatre que 

veu perqué, lloar-Ies sense condicions, denotaría un nivell cultural o una sensibilitat 

artística nuls o, almenys, «sospitosos». Així, ofereix una serie de consells sobre la 

manera com jutjar un espectacle en una conversa: «[...] si voleu quedar com una persona 

conscient, precisa i crítica, heu de deixar anar sempre un pero, sobretot després d'unes 

quantes Uoances» («Glups!», 1984). 

Si bé els esnobs configuren un coMectiu defínit pel seguinient acérrim de 

qualsevol tipus de moda en gustos, habits i idees, els «falces» serien aquells que van a 

remole deis altres i que adopten aqüestes modes quan ja han quedat desfasades, cosa 

que els ridiculitza: 

Son parents deis rellotges endarrerits, deis mandrosos, deis xarlatans de fíra, deis habitants de 
New Jersey, de la Marina Rossell i deis trens de la Renfe. I no s'adonen que —en part— son ells 
mateixos que cremen I'interés de les coses, quan les toquen amb els dits («Els falecs», 1987). 

L'article titulat «Velazquez» (1991) mostra en clau de fícció el comportament 

d'una parella que viatja a Madrid a veure l'exposició sobre aquest pintor al Museu del 

Prado. Mentre fan cua, posen en joc els seus coneixements sobre pintura en un diáleg en 

qué les incoheréncies i el desconeixement resulten comics. Un cop a les sales, després 

d'hores d'espera, tant l'home com la dona están fatigats i abandonen el museu ha vent 

visitat només una sala de l'exposició. Ara bé, durant tot el cap de setmana fan un circuit 

gastronomic i recreatiu en tot de restaurants i bars de copes. 
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La pedantería també es detecta en l'ús d'una altra llengua considerada com un 

signe de distinció. Per aixó, critica la inserció de páranles en francés en el discurs del 

propietari d'un restaurant distingit, parodiant-lo: «A veure: alors, un café per la senyora 

i un Amiagnac pour moi, que si no vaig errat vol dir "per mi", ¿oi, espéce d'andouille?» 

(«Voilá!», 1998). 

El conté «Dissabte a la tarda» (2003o) mostra la incongruencia d'uns pares que 

velen enviar els seus filis a estudiar angles a l'estranger i, en canvi, quan acudeixen al 

cinema per veure una peMícula nord-americana, escullen la versió doblada i no 

l'original. En aquest cas, Monzó critica el costum de les families de classe mitjana o alta 

de matricular els filis en cursos d'idiomes simplement com un signe de distinció, no 

perqué valoren realment una acurada formació lingüística. 

El comportament esnob arriba també a la gastronomía. En l'article «El zurito» 

(2003fl), critica la gent que vol donar mostra del seu cosmopolitisme, pero no té els 

coneixements suficients i s'equivoca. En concret, narra una anécdota d'un home que 

entra en un bar i demana un zurito, mida petíta de cervesa típica al País Base. En veure 

que el got era massa menut, demana que li'n posen un de mes gran i discuteix amb el 

cambrer sobre el significat d'aquesta paraula. 

És ciar que la classe mitjana s'emmiralla en la classe alta, els gustos i els 

costums de la qual imiten. Monzó també ataca els models d'esnobisme deis ríes. Es pot 

detectar una crítica velada al budisme practicat per Les estrelles de HoUj^^ood en 

l'article titulat «El petit Buda» (1998) i que, juntament amb el judaisme o altres 

religions de major o menor incidencia social, son adoptades per artistes nord-aniericans 

com una mena de posat de moda, de signe de distinció, bé que espiritual i no material 

com antigament eren els vehicles, les cases o la roba de luxe. 

L'autor qüestiona la moda d'adoptar nens no europeus i se'n demana el motiu 

real: «¿Aixó comporta una medalla a la filantropía?». Aquest tema es relaciona, dones, 

amb la correcció política, suposadament, de la no discriminació racial, i és en el fons 

una nova mostra d'esnobisme de la classe alta» («La passió xinesa», 1998). 

Les associacions d'addictes anónims, la mes famosa de les quals és la 

d'alcohólics, i la proliferació d'altres terápies semblants (de fumadors, d'addictes al 

sexe) son considerades per Monzó com un hábit esnob: es tracta d'una addicció ridicula 

moltes vegades, perqué no representa un problema auténticament greu. Per aixó, 

proposa la creació d'una associació d'addictes a les associacions d'addictes anónims: 

«Com que tots estaran avesats a l'anonímítis, será un grup fácil de formar, sempre que 
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no coincideixi amb el partit de squash que teñen, posem, dissabte a la tarda» («Anónims 

anónims», 1991). 

L'article «Villa Teresita» (2003a) tracta el tema del canvi de nom de l'esíadi del 

Rayo Vallecano, que passa a denominar-se «Campo de Fútbol de Vallecas Teresa 

Rivero». L'autor destaca la pedantería i l'egolatria deis propietaris deis clubs 

futbolísíics, que personalitzen els estadis amb el seu nom. 

La voluntat d'aparentar s'estén igualnient al nión deis Uibres. L'autor crida 

l'atenció sobre un anunci d'un cotxe en qué apareix un decorat pie de Ilibres, entre els 

quals hi ha, per a la seua sorpresa, el diccionari de Pompen Fabra, potser amb la 

intenció de transmetre una visió nacionalista o cultural, si mes no. Monzó troba 

equiparable la presencia de Ilibres en aquest espot amb els lemes inscrits en les 

samarretes, una de les ultimes tendencies en la moda, i conclou que la gent no és 

conscient ni deis Ilibres que col-loca com a decorat ni del signifícat de les inscripcions; 

simplement hi son perqué fan bonic («Els details del decorat», 2003a). 
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2. INVENTIO 

2.1. L'acord 

Abans d'introduir els arguments, el subjecte argumentador necessita preparar el 

raonament. Tota argumentació parteix d'entrada d'un acord entre emissor i receptor que 

pemieta assentar uns elements d'adhesió minims compartits per tots dos. Aquests 

objectes d'acord s'anomenen premisses i constitueixen els fonaments de 

l'argumentació. Així i tot, l'elecció mateixa de les premisses i la fomiulació que 

presenten solen teñir, d'antuvi, valor argumentatiu. Hi ha dues categories de premisses: 

les relatives al que és real (fets, veritats, presumpcions"'^) i les relatives al que és 

preferible (valors, jerarquies i Uocs del que és preferible). Com veureni, Monzó 

s'encarrega de destmir els elements que, segons Perelman i Olbrechts-Tj^eca, permeten 

crear l'acord, ja que, ben al contrari, perpetúen en moltes ocasions les falsedats que 

ningú no s'ha atrevit a posar en dubte. 

Els fets es caracteritzen per la idea que es té d'un cert genere d'acords respecte a 

determinades dades que al-ludeixen a una realitat objectiva; el que és coniú a diversos 

éssers pensants i podria ser comú a tots; al-ludeix a objectes d'acord precisos, limitats. 

En el cas deis articles d'opinio, els fets estarien formats per les noticies, els successos, 

els esdeveniments que generen les reflexions de l'articulista en els anomenats articles 

inductius. 

Les veritats están confígurades per sistemes mes complexos, relatius ais 

enllafos entre fets, ja siguen teories cientíñques o conceptions filosófiques i religioses 

que transcendeixen 1'experiencia. Com s'ha comprovat en el capítol dedicat a la 

intellectio i, en concret, els articles en qué Monzó reflexiona sobre la religió, l'escriptor 

qüestiona la cosmovisió que dona, especialment, el catolicisme, víctima de les parodies 

mes irreverents potser pel dogmatisme que conté. Recordem que el conté titulat «Nadal 

blanc» (1998) implica una nova interpretado de l'episodi bíblic del naixement de 

Jesucrist. 

"•' Les presiimpcions están vinculades al que és normal i el que és versemblant (Perelman i Olbrechts-
Tyteca, 1989: 127). 
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Els valors son válids per a un auditori concret, al contrari que els fets i les 

veriíats. Poden ser concrets: el que s'atribueix a un ésser, a un grup, a un objecte, quan 

se'ls examina en la seua unicitat. Monzó apel-la, en ocasions, a valors abstractes com la 

rao i la lógica, i també a d'altres mes pragmatics com el benefíci. Aquest és el cas 

d'articles com «Per pura lógica» (1998), en el qual defensa la denominado llei de 

ñengues, i no llei del cátala, populantzada per alguns mitjans, per a la nova 

reglamentado lingüística, per tal com regula els usos deis dos idíomes oficiáis a 

Catalunya, castellá i cátala. També l'article «Encadenats» (2003.), en qué propugna la 

modificació deis horaris laboráis tradiciones per adaptar-los ais costums europcus, que 

permeten disposar de mes temps Uiure al final de la jomada si es fan intensius' '^ 

Les jerarquies son ordenacions deis objectes, com la superioritat deis homes 

sobre els animals, o deis déus sobre els homes. Les jerarquies sovint son producte d'una 

Ideología discriminadora que creu en la supremacía d'una categoría de la realitat o de la 

societat sobre una altra. El carácter ideologic d'aquestes ordenacions son, dones, 

absolutament discutibles i no comporten sempre un objecte d'acord amb el receptor. Per 

exemple, Monzó nega la superioritat que l'estat confereix a la monarquía i que, des 

d'antic, ha estat fonamentada en la idea de la divinitat. És prou coneguda la premissa 

básica en qué descansava la monarquía absoluta de l'era moderna, segons la qual el 

poder deis sobirans emanava directament de Déu. Tot i que, en teoría, el régim de la 

monarquía parlamentaria restringeix el poder deis monarques, sotmesos ais organs de 

govern elegits per la ciutadania i a un sistema legal suposadament igualitari, la 

superioritat d'aquests continua vigent, segons Monzó, en l'exempció de votar en unes 

eleccions («Márqueting», 1994) o la censura de parodies i satires dirigides a la familia 

reial espanyola en programes de televisió («La monarquía», 1987; «Tabú», 1998). 

Els llocs, com a objectes d'acord, presenten mes complexitat que els anteriors. 

Antigament, es consideraven premisses de carácter molt general que podien usar-se en 

qualsevol ocasió i eren una mena de dipósit d'arguments. Per ais autors, els llocs son 

les premisses de carácter molt general que permeten fonamentar les jerarquies i els 

valors i que intervenen per a justificar la majoria de les nostres eleccions. 

Altres valors com la veritat, la justicia, l'igualtat la Ilihertat i . i. -r̂  . . 
I'anális, deis grans temes que aborda Monzó al I W V ^ T Z ^ I V T 1' T "" """^"l ' ° T ° ' ' ' " ' " 
l'apartat dedicat a la intellectio ^ periodística i que s'han anahtzat en 
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Hi ha una certa conñisió entre els termes Uocs coinuns, topoi, topics, motius, sensus 

communis iestereotips^^ . Siga com siga, optem per la classificació deis llocs comuns que 

ofereixen Perelman i Olbrechts-Tyteca. 

Els llocs de la quantitat afirmen que una cosa val mes que una altra per raons 

quantitatives. Es preferible un major nombre de béns a un de menor; el bé que serveix a 

un major nombre de fins, al que no és útil en el mateix grau; el que és mes durador i 

estable; la referencia del que és probable sobre el que és improbable; el que és fácil 

sobre el que és difícil; el que corre menys perill que se'ns escape; en general, els llocs 

que mostren l'eficácia d'un mitjá. El que es presenta molt sovint, el que és habitual, 

normal. «L'home és un animal de costums» és la frase tópica amb qué Monzó enceta 

l'article titulat «Números de teléfon» (2000). Aquest topic justifica la tesi de l'autor 

segons la qual la gent segueix un patró estable per a Uegir les xifi-es que identifiquen 

cada línia telefónica. Per aixó, l'augment recent de números ha provocat un caos entre la 

gent perqué la companyia de Telefónica ha publicat diverses guies amb agrupacions de 

xifres diferents. 

Els llocs de la qualitat aMudeixen al valor del que és únic pot expressar-se per 

la seua oposició al que és comú, banal, vulgar, precari. Si bé els llocs de la quantitat son 

el terreny de confluencia de 1'opinio majoritária, en canvi els de la qualitat pertanyen a 

les minories. Son els llocs deis reformadors de costums, d'idees, de punts de vista, 

d'interpretacions (Pujante, 2003: 149). En l'article «De Rocafort a Sant Pau» (2003(7), 

fautor fonamenta l'argumentació sobre el topic de la rutina i l'originalitat per a 

concloure que, si un discurs que intenta persuadir o commoure (com el deis captaires al 

"^ De fet, cada autor, en els seus tractats retórics, aporta una classificació diferent i personal, tant 
Aristótil, com Cicero o Quintilla. Per a Aristótil, els llocs son el patró deis arguments, esquemes generals 
sobre els quals es construeixen tots els arguments particulars de cada discurs; en canvi, per a Cicero i 
Quintilla, els llocs son la seu deis arguments, el camp on es cultiven: cada área té els seus llocs comuns. 
Modemament, Perelman els considera punts de partida deis raonaments que compten amb l'aquiescéncia 
del receptor. L'acord que estableixen els llocs entre l'einissor i el receptor es refereix tant al contingut 
com a les relacions que estableixen i també a la fonna en qué es fan servir. Els llocs, segons Barthes 
{apud Mortara Garavelli, 2000: 98), recollint l'opinió de Dumarsais, son les cel-les a qué tots poden 
acudir per a agafar la materia d'un discurs i els arguments de qualsevol tema. Fillol (2001) no hi estableix 
cap diferencia epistemológica o teórica. Segons l'autora, el Hoc comú exerceix tres funcions: la primera, 
produir un efecte d'objectivació com a vincle sociocultural en representar un saber compartit; la segona, 
com a productor de signifícació o activitat creadora, permet una comunicado óptima i refor9a el contráete 
enunciatiu, ja que és determinant en la prodúcelo i la interpretado del discurs; la tercera, com a portador 
de valors, posseeix una dimensió argumentativa. Per a Margarito (2001), l'estereotip és una idea 
convencional associada a un objecte i implica freqüéncia, redundancia, repetido i rigidesa. Segons 
Plantin (1998: 110), es tracta d'un «instrumento lingüístico que conecta determinadas palabras, que 
organiza los discursos posibles y que define los discursos aceptables coherentes en esa comunidad». 
Anscombre-Ducrot (1994: 234) afirmen que les páranles contenen un conjunt de topics que en 
constitueixen el sentit i que els parlants actualitzen quan les enipren. Per tant, el llenguatge mateix és, 
d'arrel, topic i, per aixó, no descriu la realitat, sino que en fa una representado tópica. 
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metro) es repeteix massa vegadas, finalment perd for9a, avon'cix el public i acaba fins i 

tot niolestant. 

Els llocs de I'ordre afirmen la superioritat del que és anterior al que és posterior, 

de la causa i deis principis o deis fins i els objectius (P ere Imán i Olbrechts-Tj^eca, 

1989: 160). En l'article «El telegrama» (2003¿/), es fa servir el Hoc comti de I'ordre, 

quant ais instruments de comunicació, els que son modems (el teléfon, el fax, el corren 

electronic) ais que son antics (la carta postal, el telegrama). En canvi, un topic relacionat 

amb I'ordre, el que afirma que «qualsevol temps passat va ser millor», és blasmat per 

l'escriptor. Es tracta d'un Hoc comú molt relacionat amb la polémica sobre la televisió, 

que segons l'opinió general, anuMa els habits de lectura en els infants i els adolescents. 

Sovint els que critiquen la televisionització de la societat i reivindiquen el paper de la 

literatura fan servir aquest topic. D'acord amb Monzó, la causa del rebuig a la lectura no 

s'ha d'atribuir a la televisió, sino a altres motius que tampoc ell no encerta a conéixer, 

pero que segurament son relatives a un mal ensenyament de la literatura, les deficiencies 

del món editorial, la inexistencia del costuiii de Uegir en tota la població o l'enfocament 

incorrecte amb qué s'ideen les lectures exclusivament adre^ades ais adolescents 

(«Stultorum infinitus est numerus», 1990)'"". 

Els llocs de l'existéncia confimien la superioritat del que existeix, del que és 

actual, real, sobre el que és possible, eventual o impossible. Un Hoc comti relacionat 

amb aquest és el de la normalitat i la anormalitat, en el sentit de fidelitat o traíció a la 

realitat. Aquest és el Hoc comti que fonamenta les bases de l'acord en l'article 

«Digue'm, mirallet magic...» (1987), en qué Monzó valora la creació de la televisió 

catalana com un instrument per a la nomialització (ja ho diu la páranla) cultural i 

lingüística. L'autor esgrimeix que els Catalans no podien identificar-se amb la imatge de 

la societat, de la cultura i de país que transmetien les televisions estatals i que, per 

aquest motiu, «havíem arribat a creure que no érem normals» (subratUat de l'autor). Ara 

bé, en altres casos Monzó apel-la a la tradició per a criticar, per exeniple, l'abandó de 

plats tipies Catalans i la inclusió en les cartes dels restaurants de menjars d'altres páísos. 

Realment, no está en contra de la incorporado de novetats culináries, sino del fet que 

aqüestes hagen reemplafat la cuina antiga («La sopa boba», 1994). 

' El Hoc de I'ordre també és el fonament de la créenla estesa de molta gent que considera que les 
peMícules antigües teñen mes qualitat que les actuals i que l'escriptor titila d'absurda («Els avantatges de 
l'edat», 2003(3). Un altre Hoc comú relacionat amb el passat és la tradició, que Monzó rebutja, per 
exemple, per a replicar ais que defensen els gossos davant casos de violencia contra persones adduint la 
convivencia durant segles amb aquests animals («El millor amic de l'home», 1994). 
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Els llocs de l'esséncia es refereixen al que encama millor un tipus, una esséncia, 

una fiínció. Com en altres casos, Monzó destraeix el Hoc comú de l'esséncia en l'article 

titulat «Joc de mans» (1994), en qué respon ais arguments esgrimits per alguns que 

defensen certes tradicions, liéis o habits musulmans com el de tallar la má ais Uadres. 

Segons aquests, els occidentals son incapafos de comprendre l'esséncia del nión 

musulniá i no poden jutjar-los amb els parámetres culturáis propis. L'escriptor replica 

que la tortura, la falta de drets, la injusticia, la repressió, la manca de Uibertat no és cap 

qüestió cultural, sino el producte de l'opressió del poder sobre els ciutadans. 

Els llocs de la persona están vinculáis a la dignitat, el mérit i l'autonomia. Per 

exemple, en l'article titulat «El de Vilanova» (2003a), Monzó destaca la qualitat 

professional de Tactor Sergi López, poc valorat a Catalunya a diferencia de Franca, on 

sol treballar en peMícules que gaudeixen d'éxit de crítica i public. Aquest exemple 

il-lustra la manca de confían9a deis Catalans en els valors propis. 

Perelman i Olbrechts-Tyteca dediquen un capítol ais acords de certs auditoris 

particulars, com el sentit comú, concebut com una serie de creences admeses en el si 

d'una societat determinada els membres de la qual suposen que qualsevol ésser raonable 

les comparteix. També s'hi inclou el corpus d'una ciencia o d'una técnica en certs 

auditoris especialitzats. Monzó apelda a vegades al sentit comú per a criticar la 

tradúcelo barroera i completament imprecisa de molts títols de peMícules americanes: 

«¿Com és que no ss'ls condemna a fer carreteres durant deu anys, ais ignorants que 

comenten aquests atemptats al sentit comú?» («Desaprensius», 1990). Altres vegades, 

Monzó apel-la a la lógica, que es pot entendre en el sentit en qué apareix invocat en els 

textos, com a sinónim de sentit comú. Per exemple, en un article critica un concurs de 

decoració deis autobuses barcelonins dirigit a escolars per tal de conscienciar-los sobre 

la importancia del transport public. Així, acusa els organitzadors de mostrar una actitud 

que está «fora de tota lógica» («¿Qué sap el gat de fer cuUeres?», 1990)' '^. 

De tota manera, els elements d'acord que mes relleváncia teñen en els articles 

d'opinio de Quim Monzó son, d'una banda, nocions prefabricades com els clixés i els 

topics; d'una altra, els refranys. A mes a mes, juntament amb les máximes, son també 

formules de comunió amb l'auditori. Per aixó, ens centrarem a analitzar-los tot seguit. 

" ' Altres elements d'acord son l'argument ad hominem i a petició de principi. L'argument ad hominem 
posa l'interlocutor en contradicció amb les seues própies afírmacions, amb els ensenyaments d'un partit 
que aprova o amb els seus propis actes. La petició de principi consisteix en el fet de postular el que es vol 
provar. Constitueix una falta d'argumentació i pressuposa l'argument ad hominem, ia que el seu camp no 
és el de la veritat, sino el de l'adhesió. Fonamenta l'argumentació en premisses que l'auditori rebutja. 
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2.].]. Clixés i topics 

Els clixés son fomiules que resulten d'un acord sobre una manera d'expressar un 

fet, un valor, un enlla9 de fenómens o una re lacio entre persones. Hi ha clixés en tota 

mena de discursos (literari, politic, periodístic, economic, academic) i ajuden a la bona 

marxa de la interpretado (Perelman i Olbrechts-Tyteca, 1989: 265). A fi de percebre 

aqüestes formules com a clixés, és necessária una distancia, és a dir, que l'oient ja no 

s'identifique, des de tots els punts de vista, anib aquells que les usen i les accepten. És 

un objecte d'acord que s'expressa regularment de certa manera, una fórmula 

estereotipada que es repeteix. Així dones, per a considerar una expressió en tant que 

clixé, n'hi ha prou d'advertir que existeix un altre mitjá de dir el mateix igual de bé o 

fíns i tot millor. Si s'admet la fórmula estereotipada, afavoreix la bona marxa de la 

discussió per la comunió que permet establir; en canvi, si es rebutja, pot servir per a 

desqualifícar certs raonaments i per a desacreditar certs óradors. 

Els clixés están estretament relacionáis amb els llocs comuns, els motius, els 

estereotips i els topics. De tota manera, reservem el terme clixé per a designar aquelles 

expressions lingüístiques prefixades transmeses sempre amb la mateixa forma. A 

diferencia deis topics, dones, presenten una fómiula immutable'^^. Per contra, els topics 

están mes associats a les idees, al contingut; son prejudicis que no teñen una formulació 

lingüística clara i convencional''^. Teruel Planas (1997: 62), conscient de la confosió 

creada a l'entom d'aquests dos conceptes, parla de topics ideologies {topics a seques, en 

aquest treball) i topics d'expressió i redacció {clixés, per a nosaltres). Segons aquesta 

autora, els primers incideixen sobre el contingut i es defineixen com aquells temes que 

están tractats sempre de la mateixa manera i des de la mateixa perspectiva. En canvi, els 

altres afecten la forma en qué els topics es materialitzen i que l'ús ha cristaMitzat en una 

mena de formulari. 

Monzó utilitza els clixés linguistics de manera irónica, ja que s'hi oposa 

fermament per l'atrófia expressiva que representen'^*', tot afavorint molíes vegades un 

canvi de registre, per conferir un to esnob al text: «La International Typeface 

"** Per exemple, moltes ciutats teñen un clixé associat: ¡a cíutat de I'amor, ¡a ciiitat deis gratacels, la 
ciutat eterna, la Venecia del nord. 
' " Per exemple, els topics que afecten l'amor en el discurs poetic: la malaltia d'amor, la bogeria d'amor, 
la mort per amor, Tamor com a veri, etcétera. 
'̂ ^ V. «Llenguatge», en el capítol dedicat a l'estudi de la intellectio. 
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Corporation de Nova York [...] acaba de Uanfar al mercat un nou tipus de Uetra que 

constitueix el darrer crit tipográñc ais Estats Units» («Neix la Uetra Barcelona», 1984). 

Per tant, els clixés no son una fórmula de comunió amb l'auditori; mes aviat, el rebuig 

deis clixés és alió que pemiet entroncar amb el receptor model dels textos de Monzó, 

entre els atributs deis qual hi ha, per exemple, una actitud crítica contra la fossilització 

d'idees o els discursos rimbombants. Mes que fonamentar una entesa mínima, els 

topics, segons l'escriptor, mantenen una visió desfasada o inapropiada de determinats 

assumptes i impedeixen la discussió i la superado d'idees preconcebudes, obsoletes o 

incorrectes: 

Els estratagemes que el virus del topic fa servir per esquivar les defenses naturals dels humans 
son tan habils que no hi ha cap vacuna perfecta. El virus del topic penetra I'epidermis, s'escola 
dins la cam, clava les dents a la vena proceMosa i apareix, com un eczema, allá on hi hagi algii 
parlant o escrivint. Que els topics, els clixés i els llocs comuns son una plaga que infesta i 
empobreix la llengua i adotzena la comunicació s'ha dit tantes vegades que també comen9a a ser 
un topic («IJs topic», 2000). 

Per tant, aqüestes expressions estereotipades tenen un us satiric, l'únic possible 

per a I'autor, ja que s'oposa a tota solidificació lingüística i de pensament. Així, per a 

referir-se a Madrid, utilitza el clixé «la villa y corte» («Euskadi, deux points... Euskadi, 

two points...», 1984). Per a referir-se al món, empra aquesta l'expressió «vail de 

llágrinies» («L'estranya parella», 1994). No sois apareix en en el eos del text, sino que 

molts dels títols dels articles constitueixen clixés . 

L'autor es refereix ais professionals de la premsa, la radio o la televisió que usen 

els topics (mes aviat, clixés: calma tensa, situado kafkiana, blanca Subur) pero que, 

conscients de la utilització, han popularitzat una expressió que els antecedeix i, així, 

s'anticipen a les critiques que podrien rebre: «com diu el topic...». El cas curios és que 

aquesta disculpa ha esdevingut també ja un topic. 

L'escriptor juga amb el carácter estereotipat deis topics i en trau un rendiment 

creatiu. Afimia que una de les seues fonts d'inspiració per a narrar son els topics i els 

clixés conversacionals: «Aquests topics em fascinen. Em fascina agafar-los i anar-los 

estirant» (Cercas: 1996, 128). «Sabent que és impossible ñigir-ne del tot, intento fugir 

del Hoc comú. Potser faig una literatura reactiva; no m'acabo de creure res»; «No es 

tracta tant de ser molt original com de no caure en el que és cursi» (Piquer, 2003). 

D'alguna manera, l'escriptor s'oposa a les capsules de pensament preestablertes que 

' ' ' V. l'apartat que s'encarrega d'estudiar els tipus de títols en ladispositio. 
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neguen la Ilibertat d'idees. Es niostra, així, com un defensor a ultranza de la capacitat de 

raciocini individual i Iliure, que posa en evidencia tot el banc d'idees acumulat per la 

tradició, transmés i acceptat sense qüestionar-lo. Ja es tráete de topics i clixés com de 

refranys o qualsevol altre tipus de discurs prefabricat, Monzó higienitza el pensament i 

desinfecta el llenguatge, desUiurant-los del llast d'idees amades que suporta per la 

inercia deis parlants. Un deis temes recurrents de la seua obra, dones, és la parodia deis 

topics, dels clixés, dels Uocs comuns i de les coses sabudes. 

En l'article titulat «Borsa de valors» (1987), reflexiona sobre aquest assumpte, 

motivat per les múltiples reposicions de les peMícules de Humphrey Bogart. 

L'excessiva admirado pel famós actor de cinema negre ha provocat que, amb el pas del 

temps, tot el que está relacionat amb aquest autor (frases, gestos, mirades), de tan 

celebrats, haja acabat convertint-se en un tedi. L'admiració deixa pas a l'adulació, la 

valorado de merits es transfomia en topic suat i epidermic: 

I potser la culpa no ha estat tota d'ell. Hi han contribuit, segur, els centenars d'admiradors que, en 
historietes, novel-Íes o peMícules epigóniques, o en barres de bar, han repetit, al llarg d'aquests 
deu, quinze, vint anys de regnat, les seves frases, buidant-les, banalitzant-les, fent-les tópiques i 
embafadores («Borsa de valors», 1987). 

Al fil d'unes declaracions d'un directiu de Televisió Espanyola, segons el qual 

s'ha retirat la serie nord-americana Dinastía per reproduir una imatge tópica d'aquest 

país, Monzó comenta: 

Anar per la vida a cop de topics és una de les grans lacres de Tépoca —«vici», en diria Femando 
Moreno, segurament— i, segons sembla, d'ella no se'n salven ni els periodistes que —en 
principi— haurien d'estar-ne immunitzats, i haurien de ser capa90s de parlar per boca propia i no 
seguint el ramat de lloros («Típicament topic», 1984). 

Monzó és conscient de la forfa del topic per a desprestigiar qualsevol realitat o 

personatge, ja que es basa en la selecció d'un atribut que es generalitza a totes les 

situacions (fal-lácia de generalització). En aquest sentit, destaca que la cultura i la 

societat catalana es troba profiíndament afectada per topics: 

Si vosté troba que Dario Fo és fácil, diu que Dario Fo és fácil, no pas que tota la cultura italiana 
ho és. Si Umberto Eco li sembla elitista, no etiqueta pas tota Italia amb aquest adjectiu. Si 
Edoardo Bennato li sembla carrincló, no dirá pas que tota la cultura italiana ho sigui. Amb la 
cultura catalana passa ben bé a l'inrevés. Qualsevol mitja-armilla es veu amb capacitat sufícient 
per a concloure que tota la cultura catalana és massa elitista o massa frivola, segons acabin de 
llegir Foix o surtin de veure l'Orquestrina Galana («De petitburgesos a subculturals», 1984) 
(subratllat de Fautor) 
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Alguns deis topics que ataca son els que afecten Catalunya («Aquest país», 

1990), la immaduresa deis homes («La pera Uimonera», 1991), les dates en qué la 

literatura i el cine sitúa la fi deis temps («El temps com a piconadora», 2003(7), la 

pregunta «qué faria en tal si visques avui dia?» («Qué faria Shakespeare», 2000) o 

reterna joventut («El secret de 1'eterna joventut», 2003a). 

Bona part dels topics els creen els mitjans de comunicació, com ara 1'entrevista 

que periódicament fan a algun alpinista que ha arribat al cini de I'Everest i que repeteix 

les mateixes preguntes que porten aparellades les mateixes respostes. L'article disposa 

d'un titol que, de manera significativa, constitueix un clixé: «El sostre del món» (1994). 

Monzó parodia aquesta práctica i ironitza que l'Everest acull ja mes gent que Benidorm: 

En aquests moments, a I'ultim tram de l'Everest hi ha també el grup de la Primera Británica Que 
Puja A L'Everest i el de la Primera Andorrana Que Puja A L'Everest El Juny, seguits de prop 
per la Primera Rossa Platí Tenyida Que Puja A L'Everest i els seus tres novios. Mes ressaguers, 
el Primer Home Que Puja A L'Everest Amb Una Relativa Poca Quantitat d'Oxigen, el Primer 
Adolescent Que Puja A L'Everest Absolutament Sense Gens D'Oxigen Pero Amb Una Pinta De 
Plástic Amb RatUes Grogues I Negres i, last but not least, el Primer AMopécid Que Puja A 
L'Everest Amb Una Moneda De Cinc Duros A La Butxaca Esquerra I Mastegant Xiclet De 
Menta («El Sostre del Món», 1994). 

Per descomptat, els topics no afecten el llenguatge verbal només, sino també 

ricónic. Hi ha topics iconics repetits en pintures i en fotografíes com ara la imatge deis 

escriptors que acompanya la resta de paratextos en la informado de la solapa o la 

contraportada deis Uibres. Monzó comenta la importancia comercial de la imatge de 

l'escriptor que es reprodueix en les obres posant diversos exemples d'autors anglesos, 

americans i Catalans, que pot suscitar amb mes o nienys for9a 1'interés deis lectors i fins 

i tot dels critics. Ara bé, ben poques fotografíes son seductores i ofereixen una imatge 

original deis literats, encara que Monzó no opina que haja de ser així. Sovint, sol 

repetir-se el mateix decorat, la mateixa postura i el mateix gest topic i estereotipat: 

En la immensa majoria deis casos, es repeteix l'obsessió (pel que he vist, mes deis fotógrafs que 
deis fotografiáis) per posar davant de prestatges plens de Ilibres. Amb els quals combina 
perfectament la postura pensativa: una celia arquejada, la mirada profunda, el colze arrepenjat a 
la máquina d'escriure, una má sota la barbeta i l'altra sota l'escriptori, amb els dits encreuats, 
invocant sort («Fotos», 1994). 

Ara bé, Monzó no sempre rebutja els topics: «L'amor és cec» (1990) és el títol 

d'un article que expressa un topic molt conegut i que, en aquest text, serveix per a 
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explicar la passió que desperta el Fútbol Club Barcelona en els aficionats de la capital 

catalana i, en canvi, la indiferencia que mereix qualsevol triomf de l'Espanyol. 

L'escriptor, amb aquest topic, demostra que, en questions sentimentals, la lógica o el 

raciocini no hi teñen res a veure. Amb tot i aixó, hi ha una certa ironia en el topic, ja que 

l'article és una réplica ais que acusen els barcelonins de xovinistes per no fer cas de 

l'altre equip de la ciutat, l'Espanyol, sense adonar-se que ells, així, també manifesten un 

comportament igualment exacerbat. 

Per tant, els topics s'utilitzen de manera irónica, com els que reprodueixen el 

títol de l'article «La vida és una creu (a mes d'una tómbola)» (1991). Aquests dos topics 

arxiconeguts adquireixen un sentit ironic en referencia al tema i a la tesi del text, que és 

la condecorado amb la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya, en un 

nombre excessiu segons l'autor, a personalitats que no reuneixen tants merits per a 

rebre-la. Així mateix, sap usar els estereotips que encotillen la cuina d'un país 

determinat per criticar la proposta d'un restaurant de servir els plats que apareixen en les 

peMícules que projecten abans deis menjars. Així, enumera els ápats que escudellarien 

en certs films, segons la nacionalitat de cadascun: «Un western amb escena de sopar al 

voltant del foc del camp: fesols en un plat d'alumini. PeMícula italiana: doble ració de 

pizza [...] Como agua para chocolate: cuina mexicana "pero que no piqui gaire, eh!"» 

(«Cinema i menjar», 2003o). 

Monzó coneix perfectament la for^a deis topics; en realitat, tots els topics 

contenen alguna porció de veritat, encara que a ell mateix li coste admetre-ho, com quan 

parla de l'entrada en la maduresa deis seus companys de generado, de la qual s'adona 

així que algún contrau alguna malaltia típica ja d'una certa edat (el «festival 

cardiovascular», l'anomena ell). Comenta que tamrbé se n'adonava d'aquest envelliment 

en els membres d'una generació major, pero no li preocupava massa: «Per tant, ens 

quedaven a una certa distancia, i ja se sap que la distancia és l'oblit, etcétera» («Abans 

que hi hagi mes baixes», 2003a). Aquest etcétera també evita formular un altre topic: 

«Evidentment, en qüestió de gustos etcétera» («Xarons», 1990). «En qüestió de gustos 

no hi ha res d'escrit», seria la formulado completa. Sempre utilitza algún mecanisme 

per a distanciar-se del topic o clixé quan el fa servir, com el paréntesi aclaridor i el 

pronom es impersonal: «Ho comentávem fa cosa d'una setmana amb Ramon Parchada, 

ánima —que es diu en aquests casos— de 1'extraordinaria fonda del carrer de 

r Argentería [...] («Sobretaula a Can Parchada», 1984). 
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2.1.2. Refranys i máximes 

Un altre objecte d'acord, que Perelman i 01brechts-T34eca no conceben com a 

tal en el Tractat, son els refranys. En canvi, Aristótil engloba les máximes dins les 

proves lógiques juntament amb els exemples i els entimemes. Sens dubte, els refranys 

transmeten els valors propis d'una comunitat cultural mes o nienys acceptats per tots els 

membres, dipositaris de la saviesa popular acumulada generado rere generado. Com 

que és expressió de la saviesa comuna, no cal que siga demostrada com els entimemes. 

L'eficácia discursiva que la caracteritza presenta aquests trets: en primer lloc, es tracta 

d'una asseveració o afirmado general, ámpliament aplicable; en segon Hoc, 

l'asseveració verifica l'opinió de Fautor respecte a l'assumpte que tracta i, finalment, 

exerceix sobre el receptor l'autoritat de la saviesa comuna de qué tots participen com a 

membres de la comunitat cultural (Pujante, 2003: 140-141). Els refranys son llocs amb 

tendencia práctica. Expressen un esdeveniment concret i suggereixen una norma; per 

aixó, es difon fácilment, té un aspecte popular, que s'oposa al carácter cuite de certes 

máximes. Ates que es percep com la il-lustració d'una norma, pot servir de punt de 

partida ais raonaments, amb la condició que l'auditori admeta aquesta nomia. 

Salvador (1995: 27) indica que una de les fiíncions pragmátiques del refrany o 

proverbi és el didactisme, mitjan9ant el consell o la predicció. Des d'un punt de vista 

textual, el refi-any pot acomplir una fundó organitzativa, com el comentari avaluatiu, la 

paráfrasi, el suport argumentatiu o la cloenda epifonemática d'un període. Quant a la 

fundó interpersonal, el refrany permet a l'usuari invocar una autoritat neutra i anónima 

de la veu tradicional i activar la cohesió grupal que permet la identificado entre 

l'emissor i el receptor com a membres d'una mateixa comunitat lingüística i cultural. 

Monzó és un gran aficionat a usar refranys i tota mena d'expressions 

fraseológiques en els seus articles. Quant a la fundó estructural, usualment el refrany 

sol aparéixer en els textos de Monzó en forma de títol i com a cloenda o conclusió de 

l'argumentació. Els refranys reblen el clau, per dir-ho així̂ ^ .̂ Per exemple, en l'article 

titulat «Siboney» (1990), descarrega una batería de refranys i fraseologismes que 

transmeten la conclusió d'una narrado de ficció amb qué Monzó vol demostrar la 

'^' La funció estructural deis refranys, usats profusament com a títols, ens ha induít a analitzar-los en un 
capítol a part. En el present apartat, ens dediquem a estudiar els refranys que apareixen en el eos del text. 
Els refranys que s'utilitzen com a títols s'analitzen en l'apartat dedicat a la dispositio. 
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manca de rigor que els diaris o suplements de cultura apliquen a 1'elaborado de les 

llistes de Uibres mes venuts: «I, com que no ve d'unpam, cada vegada hi ha mes diaris i 

revistes que en teñen, de llista de Ilibres mes venuts. I avail que fa baixada. I qui día 

passa any empeny. I tal día fard un any. I no diguis mai a eixa vella no la besaré» 

(«Siboney», 1990)'^l 

Els refranys també reforcen arguments: «Els testos s'assemblen a les oUes» és 

un proverbi que apareix en l'article «Copa i puro» (2003o) i aMudeix ais membres del 

Partit Popular i ais franquistes. «Al Hoc de la guineu, qui se n'alfa ja no hi seu» serveix 

d'exemple (extret de la saviesa popular invocada com a autoritat) per a explicar que el 

clixé «la filosofía de» ha substituít l'anterior «la cultura de» («De la cultura a la 

filosofía», 2003fl). El valor ironic augmenta, a mes, perqué el context al qual s'aplica el 

refrany no és l'habitual (alguna qüestió referida a les persones, no pas a unes 

expressions). 

En altres ocasions, Monzó tergiversa no sois el significat deis proverbis sino 

algún deis elements que l'integren, com aquest exemple: «Que fácil és, Gala, exclamar

se de la palla a l'uU de l'altre i no veure la mesquita al propi» («A Antonio Gala», 

2003fl). 

A mes a mes, rescriptor també usa refranys en castellá, si ve a tomb, com aquest 

que comenta la decisió de la televisió estatal d'emetre peMícules doblades al cátala: «A 

buenas horas mangas verdes, que diuen ells» («Ara es desperten», 1987). Fins i tot hi 

ha refranys en altres varietats dialectals, com el títol «A teires estrangeres ses vaques 

mallen es bous» (1987). 

Els refranys no teñen un significat literal i apeMen a la intel-ligéncia del receptor 

per a desxifrar-lo. Es caracteritzen per ser indirectes, igual que els exemples, la ironia, 

els casos fícticis, les anecdotes i altres formes d'il-lustrado d'un pensament. D'aixó es 

conclou que l'escriptor té una especial inclinado per la insinuado, la suggestió, els 

'̂ '̂  Un altre refrany, modifícat per Monzó, serveix de tancament en l'article «L'estru?» (1987): «No hi ha 
pitjor cec que el que no hi vol sentir». Aquest article que critica una emissora de radio que ha pres com a 
mesura políticament correcta ocultar noticies «negatives» per considerar-Íes perjudicials per ais cees que 
serien, des d'aquest punt de vista, unes persones desgraciades mancades d'aquest sentit. Un altre exemple 
de la funció estructural del refrany és l'article «Poca broma!» (1987), que critica la corrent d'opinió 
favorable a la diversió i a l'entreteniment en totes les esferes de la vida quotidiana després d'una época 
caracteritzada per l'avorriment i el transcendentalisme. L'article acaba així: «Repeteixen sempre el 
mateix ritual. Canvia el paisatge pero no la liturgia, que té abans i ara un únic objectiu: intentar fer-nos 
passar bou per bestia grossa». En un altre article, Monzó qüestiona el topic consistent a preveure quina 
dedicado tindria aquest personatge historie o aquest altre en l'actualitat. Com a remat de 1'argumentado, 
l'escriptor diu: «La denominada saviesa popular ho té ciar: si ¡'avia tingues collons seria l'avi. Alguns hi 
afegeixen: / si tingues dues rodes, seria una bicicleta» («Qué faria Shakespeare», 2000). 
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significáis implícits, que provoquen el plaer al receptor de descobrir per si mateix la 

relació, que moltes vegadas passa desapercebuda, entre els diversos fets i situacions. De 

fet, la infomiació implícita té un enonne poder de persuasió en qualsevol genere. 

A aixó s'afig 1'expréssivitat, efectivitat, brevetat i intensitat, apel-lació a un saber 

popular que és patrimoni compartit per tots els parlants, fimció estructural i 

argumentativa (com a postil-la a un raonament o a un fet, com a cloenda del text, com a 

títol), son els trets que atorguen ais refranys un Hoc preeminent en el discurs periodístic 

de Monzó. 

Una noció molt relacionada amb els refranys son les máximes. Les máximes son 

formules fraseológiques molt semblants a les sentencies, els proverbis i els apotegmes i 

moltes vegades, com ocorre amb les figures retoriques, resulta difícil distingir-les. 

També es relacionen amb les citacions i els arguments d'autoritat perqué apel-len a una 

veu prestigiosa que permet donar mes fiabilitat a les argumentacions própies. Les 

máximes no condensen sois la saviesa deis pobles, sino que també constitueixen un deis 

mitjans mes efica^os per a promoure aquesta saviesa i fer que evolucione. Teñen una 

for9a tan gran, es beneficien de tal presumpció d'acord, que son necessaries raons 

importants per a reñisar-les. Se les enuncia per a suggerir que es pot aplicar a una 

situació concreta. Com mes se'n reconega tradicionalment la fórmula, mes fácilment 

s'admetrá l'enunciat, amb les conseqüéncies que implica. 

Igual que els refranys, Monzó falsifica máximes i sentencies famoses, 

deformant-les, creant un cert to humorístic. Per exemple, en l'article titulat «Dignes 

d'un estudi sociológic» (1991), l'escriptor critica els autors de ressenyes 

cinematográfiques ais diaris que apelTen ais sociólegs per a analitzar una pel-lícula 

comercial amb gran exit de public. Segons ells, aqüestes peMícules superen els limits 

d'una simple obra artística per a esdevenir un producte de consum de masses que, com a 

tal, correspon ais sociólegs jutjar-les. En el fons, no és sino un argument de desprestigi, 

ironic, mes que un judici serios. Monzó, en canvi, acusa els autors d'aquest tipus de 

ressenyes de no saber desenvolupar la seua feina i estrafá un manament de la Llei de 

Déu molt conegut: «No prenguem el nom del socióleg en va»'̂ "*. L'article titulat «Nasío 

pa mata» (2000), es clou amb la célebre sentencia exclamatoria típica deis cercles 

'̂ ^ Entre les formules de comunió, Perelman i Olbrechts Tyteca (1989: 267-268) esmenten l'eslógan i la 
consigna. Es tracta de máximes elaborades per a les necessitats d'una acció particular. Si bé poden incitar 
a l'acció, serveixen molt poc per a detenninar una creen9a; teñen un paper fonamentalment d'imposar, 
per la forma, idees a la nostra atenció. Per tant, son poc usuals en el periodisme d'opinió, que intenta 
seduir el receptor, no pas imposar-li res. 
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papáis: «Sic transit gloria mundi». L'autor l'aplica irónicament ais exercicis de l'exércit 

que, de tant en tant, aborden una platja plena de gent o un barri en pie dia davant 

Testupefacció general de la concurrencia. Per a Monzó, aqüestes operacions posen de 

manifest la decadencia i la inutilitat actual de les tropes, que simplement teñen una 

fiínció simbólica, i preven que prompte esdevindran una atrácelo turística després que es 

prohibisquen les corregudes taurines en un futur. 

2.2. Les técniques argumentatives 

2.2.1. Els arguments quasi logics 

Aquest tipus d'argunients pretenen una certa forma de convicció, ja que se'ls 

confereix la forma de raonaments formáis, logics o matemátics. Recorren a relacions 

similars a les que es produeixen en els sistemes logics i matemátics sistematitzats. Son a 

priori, en el sentit que no fan cap crida a l'experiéncia, pero s'anomenen quasi logics 

perqué, a diferencia de les conclusions que atenyen els sistemes logics i matemátics, les 

conclusions d'aquests arguments sempre es poden refutar. 

Quim Monzó fa servir totes les técniques argumentatives incloses en aquest 

grup, excepte l'argument pel sacrifici. L'argument d'inclusió de la part en el tot i la 

divisió del tot en les parts son poc utilitzats. 

2.2.1.1. Contradicció i incompatibilitat 

La contradicció consisteix en dues assercions entre les quals cal triar-ne una, 

llevat que es renuncie a totes dues. Caldrá sacrificar una de les dues regles, un deis dos 

valors, o bé recorrer a técniques variades que permeten suprimir les incompatibilitats i 

que podrem qualifícar de compromís, pero que la majoria de voltes impliquen també un 

sacrifici. 
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Per exemple, en l'article «Vade retro, TV3» (1984), Monzó defmeix els Catalans 

com un poblé espiritual, cuite, intel-lectual, educat, alié a la concupiscencia i a 

l'escatologia. Aqüestes característiques s'afirmen de manera categórica i sistemática i, 

per tant, entren en clara contradicció amb la realitat. Aquest fingiment s'usa per a 

qüestionar les critiques d'alguns telespectadors de la televisió catalana que han 

intervingut públicament contra el Uenguatge malsonant i groUer que diuen que s'hi fa 

servir. 

La contradicció crea una incongruencia que posa en relleu la falta de coherencia 

en un plantejament. La coherencia es relaciona amb la noció de sentit comú o de lógica, 

de mesura, d'equilibri, i també d'ajustament a uns parámetres coneguts i coniuns. Una 

actitud és coherent si s'ajusta ais principis preconitzats per una persona; altrament, 

semblará absurda, divertida o ridicula. Un fet será congruent si s'adapta a les 

convencions admeses per tothom. Per aixó, Quim Monzó opina que son contradictoris 

els criteris de la Unió Internacional de Patinatge segons els quals les patinadores 

artístiques hauran de Huir uns vestits mes sobris a les pistes de gel durant les seues 

actuacions, per tal de posar fre a la cabaretització d'aquest esport. L'escriptor creu que 

no es pot acusar de frivol i espectacular un esport que, en si mateix, ja ho és («Patinatge 

artistic», 1994)'^^ 

Monzó denuncia la incongruencia de certs discursos i actuacions. En aquest 

sentit, la contradicció constitueix un argument utilitzat per a acusar; per tant, no 

s'amaga, sino que es posa en relleu. La contradicció s'associa a l'argument de la regla 

de justicia: un cop identificada la contradicció, l'autor sol exigir l'aplicació de la 

mateixa considerado a fets semblants que, incongruentment, no son tractats d'igual 

manera. El que precisament crida l'atenció son les similituds que Monzó troba en 

situacions o realitats que passen desapercebudes. Per exemple, en l'article titulat 

«Xarons» (1990), Monzó denuncia la decorado deis autobusos urbans de Barcelona, 

realitzada per uns escolars, i que defineix com a xarona, ridicula i antiestética. Al seu 

parer, aixó es contradiu amb la persecució que l'ajuntament fa deis grafiters, que també 

omplÍ3i de pintades parets i murs de la ciutat. Aleshores, apel-lant a la regla de justicia, 

demana que brinden la possibilitat de decorar els autobusos ais grafiters: «¿Per qué, en 

estricta justicia, no ofereixen els autobusos ais grafiters una temporada, i persegueixen i 

'̂ ^ També troba incongruent el fet que, en les peMícules d'acció on hi ha escenes de persecucions 
trepidants, tot i els continus i forts xocs entre els vehicles, no s'active el coixí de seguretat. En aquest cas, 
la incongruencia deriva d'uns esdeveniments fícticis que no s'adiuen amb les normes del món real 
(«Airbag», 2000). 
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multen aquests naífs d'escoles que no saben ni escriure el nionosíMab tu sense posar-hi 

una falta d'ortografía?» («Xarons», 1990). 

Hi ha diverses técniques que pemieten evitar les incompatibilitats, per exemple 

la ficció. És un procediment que consisteix en un fingiment, admés per les parts, les 

conveniéncies o el sistema social, que deixa comportar-se i, especialment, raonar, com 

si certs fets s'hagueren produít o no, contráriament a la realitat. Quan el fingiment és 

unilateral, hi ha una mentida. La ficció, la mentida, el silenci, serveixen per a evitar una 

incompatibilitat en el pía de Tacció, per a no haver de resoldre-la en el terreny práctic. 

La hipocresía consisteix a deixar creure que s'adopta una conducta d'acord a la que 

s'espera d'algú, és a dir, deixar creure que u s'ha decidit per un camí determinat. 

El comportament hipócrita és censurat per Monzó en nombrosos articles. A tall 

d'exemple, en el que es titula «La dificultat de salvar la Casita Blanca» (2000), se 

sorprén davant l'abséncia de protestes per l'enderrocament d'un meublé famós a 

Barcelona, freqüentat per molta gent. Aquesta actitud contrasta amb la defensa 

abrandada d'altres edificis que la construcció d'obres civils o noves edificacions fa 

perillar. De fet, la hipocresía en questions morals relacionades amb el sexe és usual. 

En canvi, l'ús que fa Quim Monzó de la ficció, en exemples marcadament 

ironies, en comptes d'anuMar la incompatibilitat, mes aviat la intensifica o la fa mes 

obvia. La ficció pot expressar-se en diálegs inventats, situacions imaginades, 

pensaments atribuíts a algún personatge imaginari. També pot adoptar, a vegades, una 

estructura narrativa que dona Hoc a un conté, una anécdota o un acudit. Per exemple, 

l'article «L'inteMectual» (1987) és un retrat moral de la figura que Monzó anomena 

l'inteMectual «vestit amb americana verda». Es tracta d'un intel-lectual espanyol 

d'esquerra que creu en la idea de l'estat fort que aglutina i bandeja particularismes 

regionals insignificants i irrisoris. Pero no es tracta d'una mera descripció, sino que, 

mitjan9ant verbs d'acció («tracta de», «sap», «pensa»), l'autor assigna al personatge 

inventat una serie de raonaments, utilitzant una focalització narrativa interna: «Quina 

diferencia amb la situació d'aquí!, pensa». 

Molt sovint, l'exemple fictici és una parodia, com la que hi ha en l'article titulat 

«Si de la nit vols profit, que no et trobi el sol al Hit» (1987). En el text, I'escriptor ataca 

el topic segons el qual ser modern implica eixir molt de nit i fins a altes hores de la 

matinada. Per aixo, proposa que un programa televisiu, titulat Vostejutja, el seleccione 

com a tema de debat i els jurats populars de les comarques, consideren si aquest criteri 
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és acceptable o intolerable. L'autor nan*a com seria un programa hipotétic que tingues 

un debat amb aquest tema'"^. 

També hi ha l'autofágia, que no oposa regles (liferents, sino una regla les 

conseqüéncies de la qual resulten del fet mateix d'haver-la demostrat. L'ús mes célebre 

de l'autofágia és la retorsió: és un argument que mostra que l'acte pel qual s'ataca una 

regla és incompatible amb el principi que sosté aquest atac. A aquell que pose 

inconvenients al principi de no contradicció, se li replica que la seua propia objecció 

(pel fet que pretén afimiar la veritat i extraure com a conseqüéncia que 1'interlocutor 

defensa el que és fals) pressuposa el principi de no contradicció; l'acte implica el que 

les paraules neguen. Per exemple, Monzó, en l'article titulat «Volen i dolen» (1987), 

critica que la direcció de Televisió Espanyola, seleccionada pel PSOE (partit en el 

govern), considere que espectacles com el Festival d'Eurovisió siga carrincló i, en 

comptes de suprimir-lo de la programado, designe uns comentaristes que fan 

comentaris sarcástics sobre el contingut de les cannons interpretades. Per tal d'il-lustrar 

aquest argument de retorsió, utilitza l'analogia: 

I si, per ventura, troben que aquesta táctica de col-locar un comentarista que menysprea el que 
retransmet és tan encertada, que facin el mateix amb tot. Que qui comenti els partits de fútbol 
sigui algú d'aquella vella guardia que considera el fútbol el panem et circenses d'aquest segle. 
Que els comentaris hípics els faci algú que trobi que aixó de Tliípica és cosa de quatre 
escanyapobres. Que els comentaris sobre les sessions parlamentáries els faci un militant del 
Moviment de Defensa de la Terra. Que els comentaris sobre les corrides de toros els faci un 
membre de l'Associació Protectora d'Animals («Volen i dolen», 1987) 

La retorsió té un carácter cómic en un article en qué Monzó denuncia els 

arguments que fan servir les empreses per a rebutjar que un objecte acabat de reparar no 

funcione. Aquest argument sol ser: és impossible. Tot l'article está format per casos 

ficticis que narren anecdotes il-lustratives de les nombroses situacions que es 

produeixen al voltant d'aquests problemes. Per tal de criticar humorísticament les raons 

esgrimides per 1'empresa, l'escriptor recorre a la retorsió, fent que el representant o el 

'̂ '' En l'article «Quin benestar» (1991), Monzó comenta la mesura aprovada pel govern cátala d'instaurar 
un voluntariat de joves perqué en dissuadisquen altres de beure alcohol els caps de setmana. L'escriptor 
argumenta que aquesta disposició tindrá l'efecte contrari: serán els joves que beuen els que convencerán 
els voluntaris de passar a la seua banda. Per il-lustrar aquesta idea, insereix uns quants diálegs entre els 
joves alcoholics i drogaddictes en qué es vanten del nombre de conven^uts que han aconseguit cada nit. 
D'altra banda, l'exemple de ficció també pot ser una citació literal d'una altra obra, com el diáleg entre 
una parella de promesos que Monzó extrau de la peMícula National Lampoon's Animal House. La citació 
clou el text, com sovint passa amb els refranys, els acudits i altra mena de seqüéncies de carácter 
il-lustratiu i fmalitat exemplar. Concretament, aquest diáleg subratlla la tesi de Fautor en aquest article: el 
topic de la maduresa o de la immaduresa per a recriminar el comportament d'algú, sovint un home, és un 
argument absolutament subjectiu que confon seny amb moderado («La pera llimonera», 1991). 

192 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en l'obra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

mateix responsable de la reparado defectuosa qualifique d'impossible l'argument 

adduít pel consumidor: no tot és impossible. Així, es crea una comunicació absurda: 

Son operaris sota una peculiar advocació de santa Rita, patrona deis impossibles. No posen ciris 
a la santa que fa que les coses impossibles es converteixin en possibles perqué están conven^uts 
que en aquest món no hi ha res possible. I fíns i tot aquesta asseveració els semblaria sospitosa. 
— Impossible — dirien. 
— Dones aixó és el que repeteixo de fa anys, soca. Que no tot és impossible. 
— Impossible. («Santa Rita», 2000) 

Mitjantfant l'autoinclusió, s'aplica la regla a si mateix. Per exemple, Monzó 

inclou el seu mateix text en la Uista d'objectes i persones transmudats, és a dir, que 

adopten l'aparen^a d'altra cosa que no son, en el que és una crítica a l'entronització de 

la imatge en la societat actual: 

[...] aquests objectes transmudats no son mes que els accessoris perfectes per un escenari pie de, 
posem per cas, senyors que amb prou feines saben fer un ou ferrat en forma de cuiners de 
restaurant de ciiina de mercat, d'imbécils en forma de moderns professionals, d'incapacitats en 
forma de secretaris generals, de regionalistes en forma de nacionalistes, de dretes flagrants en 
forma de socialdemocrácia, d'odis en forma de sátira, de ressentits en forma de critics objectius, 
de fulletons péssims en forma de novel-les yuppies, de Quinto Centenario en forma de Barcelona 
92, de patillades en forma d'improvisacions espontánies, de Finley o Kas en forma de tónica, de 
pur tale en forma de farina, de Madonna a Material Girl en forma de Marilyn Monroe a Els 
senyors prefereixen les rosses, i de llistes d'objectes i persones transmudats en forma d'articles 
(«Article», 1987). 

Un cas especial és el ridícul. Una afímiació és ridicula quan entra en conflicte, 

sense cap justifícació, amb una opinio admesa. El ridícul es manifesta a favor de la 

conservado del que está admés; un simple canvi d'opinió injustifícat, és a dir, una 

oposició al que havia enunciat la mateixa persona, podrá exposar-se al ridícul. 

Semblará ridícul no sois aquell que s'opose a la lógica o 1'experiencia, sino 

també el que enuncie principis les conseqüéncies imprevistes del qual 1'enfronten amb 

concepcions que son obvies en una societat donada i a les que ell mateix no gosaria 

oposar-se. L'oposició al que és normal, al que és raonable, pot ser considerat un cas 

particular d'oposició a una nomia admesa. En l'article titulat «Pel civil» (2000), Monzó 

es fa ressó sobre la novetat deis batejos civils, coroMari deis matrimonis civils, 

concebuts com una laícització deis sagraments per conservar els ritus i les celebracions 

religioses que marquen la vida de la persona en les cultures tradicionalment católiques. 

L'escriptor mostra el carácter absurd d'aquesta proposta preveient Tampliadó de la 

laícització a tota la resta de sagraments: la comunió, la confímiació, 1'eucaristía, la 

penitencia i fíns i tot Textremauncio. 
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En relació amb l'ús del ridícul, Monzó fa servir una técnica que podríeni 

anomenar propostes ridicules. L'escriptor sol suggerir propostes que ridiculitzen un 

fet, un objecte o un personatge que considera injust, inapropiat, absurd, incoherent. Per 

exemple, desautoritza l'ajuntament de Barcelona per haver coMocat esferes de ciment 

que impedeixen aparcar en deteraiinades zones de la via urbana i, entre els arguments 

que fa servir, hi ha la proposta que l'artista Christo les embolique com ha fet ja amb 

altres monuments famosos d'altres ciutats del nión: «I si Christo no hi fa res, les coses 

que hi pot fer la gent! Els nens de les escoles de pedagogía activa poden — p̂er 

exemple— pintar-los de coloraines. I a l'hivem, les animes caritatives poden fer-los un 

jerseiet, rodó, perqué no passin fred... («Finis coronat opus», 1984). 

En l'article titulat «Pisquen el fisc» (1984), ironitza sobre la mesura del ministeri 

d'Hisenda que obliga els artistes a registrar els ingressos i les despeses que realitzen. 

Així, llan9a hipótesis sobre la manera com actuarien diversos artistes en relació a la 

disposició ministerial, és a dir, imagina les conseqüéncies que tindria, enfrontades a la 

realitat: 

¿S'imaginen vostés Toulouse-Lautrec portant la comptabilitat deis ingressos i de les despeses, 
assegut en una taula del cabaret, i guardant-se, tot seguit, el Ilibre en un compartiment secret 
dissimulat a la gepa? ¿S'imaginen Modigliani, tubérculos, esputant sang sobre el debe i Vhaber, 
mentre amb lletra estilitzada anota —com un oficinista trist— els francs que li ha costat aquella 
tela en la qual pintará el retrat de Leopold Zborowski? ¿I Clive Barker escrivint amb lletra 
meticulosa les Iliures esterlines que ha pagat pels cent quilets de boletes d'acer? ¿I el Christo 
posant «tants dolars per paper d'embalar»? («Fisqueu el fisc», 1984) 

Aquesta contradicció amb la realitat és a la base també deis canvis en la vida que 

Monzó enumera si es decidís a convertir-se en un intel-lectual espanyol després que la 

revista madrilenya La luna l'haja inclós en una Uista de narradors «postmoderns» i que, 

indirectament, constitueix un retrat prototípic de la figura d'aquests intel-lectuals: 

[...] i aleshores, rápidament, faré les maletes i aniré a Madrid, en el triomf d'un guanyat per a la 
causa, i m'hi buscaré un piset, i parlaré amb els de «La luna», a veure aixó de la movida, que 
me'n facin un plánol, i em compraré un fox-terrier, i el trauré a passejar pel Retiro, junt amb el 
Sergio o la Monica, i les nits aniré a Rockola, a escoltar música, i em faré molt amic de Manuel 
Campo Vidal, a veure si ja no em té tanta tirria, i aprendré a dir tasi per taxi, i carné, i ojeto... 
Aquest matí, me l'he passat fent proves davant del mirall: «¿Cuál es el ojeto de su visita?» («La 
lluna en un cove», 1984). 

D'altra banda, hi ha la ironía, usada, segons els autors, quan es vol fer entendre 

el contrari del que s'ha dit. Es tracta d'un tipus d'argumentado indirecta. La ironia és 

pedagógica. No es pot usar en els casos en qué es dubta de les opinions de 1'orador. 
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Aixó dona a la ironía un carácter paradoxal: si s'usa significa que resulta útil 

argumentar, pero per a emprar-la, cal un acord mínim. La ironia és mes efíca? com mes 

es dirigeix a un grup ben delimitat . 

Hi ha figures retoriques com l'antítesi i l'oxímoron que reflecteixen la 

incompatibilitat entre dos tenues. L'antítesi consisteix en la contraposició d'idees en 

expressions que, de distintes formes, es posen en relació mutua. No tota expressió 

d'idees oposades és una antítesi. Perqué la figura existisca, requereix la construcció 

simétrica deis membres contraposats: «L'excusa que donaven aleshores és la mateixa 

que donen ara [...]» («Groe i negre», 1987); «La noticia no és que la formació hostelera 

sigui deficient. La noticia és que hi hagi cap mena de fomaació hostelera» («¿De debo hi 

ha escoles d'hostelería?», 1990). En l'article titulat «Les fotos prohibides» (2000), 

Monzó subratlla la incongruencia que reflecteix l'estatut social i legal privilegiat que es 

concedeix a la monarquía, manifest en la censura de les imatges de l'accident mortal de 

la princesa Diana de GaMes i que contrasta amb la difusió de tota mena d'imatges de 

cadavers de gent anónima a causa de guerres, assassinats o sinistres. L'escriptor 

contrasta els examples mitjangant expressions antitétiques: 

Aixó la cara amputada, el cap regalimant sang, amb les ñbres musculars i la tráquea penjant sí 
que ho ensenyen. Les fotos deis cossos atrapáis al Mercedes, no. Dissabte mateix, la premsa va 
publicar el cadáver d'una dona que havia mort divendres en un cotxe, al Liban. El cadáver de la 
dona estava encastat entre els seients de darrere i els de davant, en una situació semblant a la de 
Diana Spencer. Aquesta foto sí que I'ensenyen. La de Diana Spencer, no («Les fotos 
prohibides», 2000) 

De fet, els paraMelismes sintáctics, juntament amb la inclusió de páranles de 

significat contrari (encara que no siguen antónimes en sentit estríete), és molt usual en 

l'argumentació monzoniana. En el següent exemple, hi ha una mostra brillant de l'estil 

vagament sentenciós de l'escriptor, basant en la contraposició de significats i el 

paraMelisme de la construcció: «Pero, tal com passa sovint, alió que mes es denigra 

avui, és el que mes rapid arrela l'endemá» («Barrionuevo en xándal», 2000). 

D'altra banda, l'oxímoron és la unió paradoxal de dos termes antitétics, una 

mena de curtcircuit semantic que es produeix quan un deis dos components expressa 

una predicado oposada o contradictoria amb el sentit de l'altre amb el qual, albora. 

La ironia, com a técnica que pretén resoldre una incompatibilitat, pero deixant ben palés el carácter 
absurd del fet jutjat, constitueix l'eina argumentativa predilecta de Quim Monzó, per la qual cosa 
requereix una análisi específica a fons. Concretament, s'analitza en el capítol dedicat a Velocutio. 
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coiistitueix una funció sintáctica. En aquest sentit, l'apeMació a Déu, tot i tractar-se 

d'una frase feta, está en contradicció amb el contingut mateix de l'enunciat: «Si jo fos 

adventista—que, grácies a Déu, no ho sóc—» («0,5239», 1990). Un altre exemple seria 

«buscar explicado a 1'inexplicable» («Expedients X», 2000). 

2.2.1.2. La definido 

El carácter argumentatiu de les definicions apareix clarament quan ens trobem 

en presencia de defínicions distintes d'un mateix tenue que pertanyen a una mateixa 

llengua. Es podria analitzar la justificado pels mitjans mes diversos: l'etimologia, 

substituir una definido per les condicions en compte de les conseqüéncies o viceversa, 

etc. L'ús argumentatiu de les defínicions suposa la possibilitat de defínicions múltiples 

extretes de l'ús o creades per l'autor, entre les quals és indispensable elegir. 

Segons Plantin (1998), la defínició també s'anomena argumentado per 

l'essénda: des d'una perspectiva aristotélica, en efecte, es diu que la defínició capta els 

trets essencials, reals, d'alló que es defineix, i només aquests. Argumentar per la 

defínició, dones, consisteix a assignar a cada individu el Hoc exacte que li con-espon per 

la naturalesa de les coses. 

Perqué l'argumentadó per la defínició escape al cercle vicios és necessari que la 

defínició baja sigut establida a priori, de la manera mes general possible, 

independentment del cas en qüestió. A voltes, es proposa una definido precisament en 

la perspectiva del fet particular que s'ha d'examinar, ad hoc. En aquest cas, la definido 

argumentativa consisteix a definir un terme de tal manera que la definido expresse una 

presa de posició, favorable o desfavorable, respecte a l'objecte definit. 

La definido, dones, té un ús argumentatiu evident i poderos. Igual que els epítets 

i la metonimia, pot servir per a estereotipar personatges i comportaments, com en aquest 

exemple en qué la definido apareix com un paréntesi explicatiu: «Perqué és 

divertidíssim veure com els modems actuals —que van de dnics, metál-lics, freds, 

desapassionats...— utilitzen sense parar una paraula tan xiruquera com "auténtic"» 

(«Superultraauntentiquíssim», 1987)'"^. 

'̂ '̂  En un article en qué critica la preparado del plat de les patates braves que es desvia de la recepta 
original pel gust poc o gens picant de la salsa, recorre a la defínició de l'adjectiu brava per fonamentar la 
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És molt rellevant l'ús argumentaíiu de la defínició que fa Monzó en l'article 

titulat «Jesuítes» (1990), en el qual tota la part de I'argumentacio está ocupada per les 

diferents accepcions que diversos diccionaris donen de la ^oxaula. jesuíta. L'article está 

escrit arran d'unes declaracions del director de l'Escola de Policía de la Generalitat, que 

acusava aquest orde religiós de «paramilitar», contra la qual han reaccionat de manera 

encolerida diversos creients, entre ells el mateix president Jordi Pujol. Per tal de 

comprovar la veracitat de l'opinió del director, Monzó recorre a l'autoritat académica 

deis diccionaris Catalans, anglesos i castellans. No hi troba cap referencia al qualifícatiu 

paramilitar, pero sí, en els diccionaris Catalans i, sobretot, en els anglesos, unes 

accepcions relacíonades amb la hipocresía, la tergiversació, l'engany, la falsedat. 

L'escríptor estableíx una conclusió de manera irónica, ja que reconeix que les 

declaracions del polemic director son inadequades, pero els lectors poden valorar per si 

mateixos, grácies a les defínicions anoíades, els encara mes controvertíts jesuítes. A mes 

a mes, de retop, la diferencia entre uns diccionaris i altres (per example, el de la Real 

Academia de la Lengua Española) permet ratificar el carácter sempre argumentaíiu de 

les defínicions'^^ 

Així mateix, Quim Monzó realitza a vegades un ús inadequat deis termes, de 

manera plenament conscient. En l'article «Pena de mort a Enrique Iglesias» (2003a), 

l'escríptor emprea faMa^ment el tenue democracia, novament de manera irónica, 

afímiant que hi pot haver gent a favor de la mort en virtut de la democracia i de la 

Ilibertat de pensament. En aquest cas, el concepte democracia es compren com l'antítesi 

de la dictadura: la Ilibertat oposada a la repressió. El que queda ciar és que la Ilibertat i 

el Ilibertinatge son conceptes diferents i que la Ilibertat d'expressió, la varietat 

d'ideologies, de comportaments, és possible sempre que no s'atempte contra la dignitat 

i la vida d'altres persones. 

Finalment, la redefínició és una forma de resistencia a la refiííació (Plantin, 

1998). En l'article titulat «Animes de cántir» (1991), Monzó fa servir la redefínició del 

paradís celestial on van les animes després de la mort física després que el Papa Joan 

Pau II haja establert que els animals també teñen ánima i, per tant, també van al cel. En 

la defínició diguem-ne tradicional del cel apareixen tota una serie de topics amb els 

seua opinio: «No es diuen braves perqué sí. Se'n diuen perqué brau, brava, venen a ser sinónims de 
valent, excel-lent, fer, salvatge, ferotge, indómit» («Una sargantana no és un cocodril», 1990). 
'* En un altre article, «El món és injust» (1994), torna a recorrer al diccionari per buscar la defínició de la 
paraula innocent, que li serveix per a posar en dubte unes declaracions de Brigitte Bardot que qualifícaven 
el xai com l'animal mes innocent. Grácies al diccionari, Monzó ataca els defensors dels animals i els 
vegetarians que consideren un assassinat el consum de earn. 
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nuals tota la imatgeria religiosa ha representat durant segles. El carácter altament 

convencional d'aquest tipus de representacions dona peu a tota mena de parodies, 

ironies i satires i, en qualsevol cas, pot ser fácilment qüestionada des de la rao. 

Novanient, Monzó juga a ban^ejar elements de procedencia dispar en la descripció 

d'aquest nou paradís, cosa que incrementa I'liumorisme: 

És a dir: el cel no és —com ens l'havien dibuixat— una catifa de núvols blancs on la gent es 
passeja amunt i avail, avomda, vestida amb una túnica igualment blanca i amb el fil musical 
passant sempre música nadalenca, encara que sigui l'estiu. No. Segons totes aqüestes 
revelacions, mes aviat s'assembla a un pare zoológic. On conviuen els elefants d'Hanníbal, 
l'áspid de Cleopatra, les tonyines que pescava Franco, les foques que se li moren a la Brigitte 
Bardot, el pequinés de Xavier Cugat, el cavall d'Atila, els óssos de John Irving, el periquito de 
Josep Ramoneda i els camells de Hassan II. Tot aixó sense comptar les mosques, que 
evidentment —com que son animals— també teñen ánima i van al cel, un cop mortes. Igual que 
els polis, i les cabres o lladelles. I els microbis. I els bacteris. I les espiroquetes de la sífilis. I el 
virus de la sida («Animes de cántir», 1991). 

2.2.1.3. La tautología 

La tautología és una proposició en qué el predicat repeteix el que está contingut 

en el subjecte. Resulta del mateix sentit deis termes usats; no ensenya res de nou. El 

valor argumentatiu d'aquestes expressions tautológiques resideix en el fet que, com la 

majoria de les figures de la repetido, suggereixen diferencies albora que semblen 

establir una identitat. Per a Santamaría i Casals (2000), la tautología és una fal-lácia 

d'ambigüitat, ja que expressa evidencies carents de qualsevol lógica argumentativa: 

¿Qué passa aquí, dones? Que el grau de provincianisme ha arribat a tal punt que un catalct 
conegut internacionalment no és, simplement, un cátala conegut internacionalment i llestos. 
Sempre i quan tingui una conducta aparentment conforme ais estándards morals, és una mena 
d'ens superior, boirós i amb un nimbe color fucsia darrera el cap. En resum: una cursilada («La 
Universal Pictures, el Bar Universal i el cátala universal», 1990) 

En l'anterior citació, l'autor pretén descobrir la incongruencia d'aplicar el 

qualificatiu topic de cátala universal tan sois a unes quantes celebritats prestigioses, 

pero no a altres que no s'adiuen amb la concepció moral predominant. 

Hi ha altres figures relacionades. El ploce consisteix a prendre el mateix terme 

per a significar la persona i el comportament o la cosa i les propietats. Per exemple, hi 

ha el títol d'un article que fa tis del ploce: «Hi ha canals i canals» (1990). En aquest cas 
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no es tracta d'una persona, pero la repetició deis dos termes suggereix una dissociació 

de significáis. La figura fa referencia a l'existéncia de cadenes televisives que 

programen espais per a la promoció de la literatura i altres que no els dediquen gens 

d'atenció. Per tant, es tracta de convencer que dues coses, tot i anomenar-se de la 

mateixa manera, no necessáriament son iguals. 

L'antanáclasi és una figura que recorre a rhomoníniia i consisteix en la 

repetició en sentit contrari. Té Hoc quan, en un intercanvi d'enunciats, un interlocutor 

inverteix una expressió usada per l'altre per donar-li un sentit distint'''''. En els exemples 

que hem trobat en els textos de Monzó, no hi ha una oposició frontal entre significats, 

pero sí que la repetició incorpora un matís diferent o una accepció desviada del sentit 

original. L'antanáclasi apareix en Particle titulat «Per un art modem i progressista» 

(1990), que és una copia del títol d'un Uibre d'Antoni Tapies. Monzó no entén els 

termes modern i progressista en el sentit que els confereix Tapies, ja que per a 

l'escriptor no hi haurá un art que es puga qualificar així mentre no s'abandone la idea 

d'originalitat, autenticitat, subjecció a uns canons preestablerts i firma d'autor, que no 

permeta el joc intertextual, parodie o serios, amb la tradició^^'. 

D'altra banda, les diverses interpretacions que es poden fer de nocions legáis 

impregnades d'un cert grau d'abstracció son senipre font de polémica i posa de 

manifest, en un sentit mes general, el fet que el sentit és sempre un producte de consens 

en una comunitat de parlants. És a dir, el sentit es construeix de manera cooperativa; 

qualsevol sentit instaurat de manera unilateral és sempre una imposició o un dogma de 

fe. Així, en 1'article «A veure si ens abstenim de fer el sabata (1990), Monzó recrimina 

ais politics que, com Maragall, esgrimeixen l'argument topic que l'abstenció és 

antidemocrática i que revela una concepció restrictiva del ternie democracia. La pugna 

entre les diferents intei-pretacions s'estableix lingüísticament o retóricament mitjan^ant 

l'antanáclasi: «El que de debo és moralment discutible i no gaire democratic és 

anatematitzar en nom d'una interpretació gens democrática de la democracia actituds 

perfectament democrátiques». 

'"* L'antanáclasi s'anomena diafora si la segona aparició es distingeix de la primera per Facumulació de 
sentits de la qual está emfáticament carregada, ja que adquireix un sentit nou. També es qualifíca de 
refiexió si, en un diáleg, cada interlocutor atorga a una mateixa páranla un sentit diferent. 
'^' També es troba en el títol «La Universal Pictures, el Bar Universal i el cátala universal» (1990), que 
exemplifíca la varietat d'accepcions que adopta l'adjectiu universal i per destacar, especialment, l'ús del 
topic caíala universal, que aMudeix a les personalitats catalanes internacionalment conegudes. 
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Juntament amb la definició, úploce, la tautología i la sil-lepsi oratoria ñincionen 

com una operació de desmaquillatge que evidencia la contaminació del sentit amb algún 

interés ideologic determinat. 

2.2.1.4. La regla de justicia 

Aquest argument exigeix I'aplicacio d'un tractament identic a éssers o situacions 

que s'integren en una mateixa categoría. Perqué la regla de justicia constituisca el 

fonament d'una demostració rigorosa, els objectes ais quals s'aplica haurien de ser 

idéntics, és a dir, completament intercanviables. La regla de justicia subministrará el 

fonament que fa^a possible passar deis casos anteriors ais fiíturs; permetrá presentar, 

amb la forma d'una argumentado quasi lógica, l'ús del precedent. 

Pel que fa ais drets dels fiimadors i dels no ñimadors, I'escriptor suggereix que, 

igual que s'ha decidit separar els restaurants i els bars en zones distintes per a uns i 

altres, en nom de I'equitat, s'hauria d'obrar igualment en altres tipus de locals publics 

com els cinemes i els teatres, com de fet es fa en alguns paisos («Fumar al cine», 1990). 

Sobre aquesta qüestió i, basant-se també en l'analogia, versa l'article titulat «El perfum» 

(1994), en qué Monzó advoca per la prohibido del perfum en Uocs publics tal com 

exigeix una associació acabada de crear a California amb aquest propósit, aMudint els 

danys en la salut i les molésties que causa' ". 

'"'̂  En l'article titulat «Roosevelt» (1998), Monzó es fa resso de la polémica sorgida arran de la 
representació que hauria de teñir 1'efigie del president Roosevelt en el monument que volen erigir en 
honor seu a la Casa Blanca: en cadira de rodes, dret o recolzat en un bastó. La consciéncia política de la 
no discriminado deis disminui'ts físics és latent en aquesta controversia. Monzó opina que, si el que es 
pretén és fer honor a la veritat, aleshores haurien de representar-lo amb una cigarreta a la boca: 
«Roosevelt sense cigarret és com Churchill sense cigar o Aznar sense bigotet. Pero la mateixa correcció 
política que exigeix I'efigie en cadira de rodes prohibeix terminantment que se'l representi amb un 
cigarret als llavis». En l'article titulat «Xavalla» (1998), replica a la proposta de les joventuts de 
Convergencia i Unió de retirar les monedes que teñen gravada 1'efigie de Felip V, aplicant la regla de 
justicia que faria que, si es dugués a terme aquesta iniciativa, també s'haurien de suprimir els Mossos 
d'Esquadra, eos policial creat pel mateix monarca. 
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2.2.1.5. Arguments de reciprocitat 

Pretenen aplicar el mateix tractament a dues situacions que fomieii parella. La 

identifícació de les situacions, necessária perqué siga aplicable la regla de justicia, és 

aquí indirecta, en el sentit en qué requereix la intervenció de la noció de simetría. En la 

lógica formal, una relació és simétrica quan pot invertir-se l'ordre de 1'antecedent (la 

mateixa relació entre a i b que entre b i a). Els arguments de reciprocitat realitzen 

l'assimilació de situacions considerant que certes relacions son simétriques. Els 

arguments de reciprocitat no poden usar-se sempre; així dones, la identifícació de les 

situacions, valides des del punt de vista en qué u es col-loca, pot desatendre diferencies 

especiáis. Les condicions d'aplicació d'aquestes argumentacions no son, dones, 

purament formáis; es dedueixen d'una apreciado sobre la importancia deis elements 

que distingeixen situacions, jutjades, tanmateix, simétriques des d'un punt de vista 

determinat. 

També poden resultar de la transposició deis punts de vista, la qual cosa permet 

reconéixer, a través de la seua simetría, la identitat de certes situacions. En l'article 

titulat «Contra la retreta» (1987), Monzó canvia el punt de vista d'un argument esgrimit 

pel cap de servéis de Comer? de la Generalitat de Catalunya respecte ais horaris 

comerciáis, segons el qual no troba motiu perqué la Platja d'Aro, on les botigues s'obrin 

els diumenges, tinga un horari diferent de la resta de comerlos Catalans. Així, l'escriptor 

afirma que no lii ha cap rao que justifique que, a la resta de Catalunya, hi haja uns 

horaris diferents ais d'aquesta localitat. Per tant, defensa la flexibilització d'horaris 

comerciáis, que pemietria a la gent comprar fora de l'horari de la feina''̂ '̂ . 

Ara bé, els limits d'aquest tipus d'argument poden transgredir-se quan l'ús 

d'aquest argument produeix un efecte cómic. Així, quan s'aplica a una situació, moltes 

vegades serveix per a demostrar la invalidesa d'aquest tipus de raonament, el carácter 

'̂ •' En un altre text, «Necrofágia» (1987), afirma que, si els propietaris de les sales de cinema es queixen 
que la projecció de pel-lícules per televisió els perjudica perqué la gent prefereix quedar-se a casa per 
gaudir-ne, igualment les associacions d'escriptors i editors haurien de culpar els cinemes per ser 
responsables de la pérdua progressiva de lectors que, en comptes de llegir, s'estimen mes veure films. En 
I'article titulat «Fenomenal» (1998), Monzó reflexiona sobre unes declaracions de Jordi Pujol basades en 
els resultáis d'una enquesta que condonen que, per cada nen de deu anys que no s'expressa en espanyol, 
n'hi ha deu que no ho fan en cátala. L'autor especula qué hauria ocorregut si aquests resultáis haurien 
estat clarament desfavorables al castellá: «Si la proporció fos inversa, no tan sois l'alfament de la 
Brúñete, demanarien, sino la ressurrecció del Caudillo, o la reencamació, si la ressurrecció fos 
impossible». 
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absurd que té. En I'article «Pena de mort a Enrique Iglesias» (2003a), Monzó esgiimeix 

el següent argument de reciprocitat: igual que els que estaven a favor de la pena de mort 

durant la dictadura franquista i després s'hi van oposar, amb l'arribada de la 

democracia, de la mateixa manera, els progressistes que en aquella época hi estaven en 

contra, ara s'hi poden mostrar partidaris. La fal-lácia d'aquest argument, de la qual 

Monzó és plenament conscient i que ha utilitzat per criticar irónicament unes 

declaracions de Joaquín Sabina, consisteix en el fet que aquesta relació recíproca no 

existeix, ja que cal assumir la premissa básica que la pena de mort no hauria d'existir ni 

s'hauria d'aplicar mai en cap cas. 

2.2.1.6. Arguments de transivitat 

La transivitat és una propietat formal de certes relacions que permet passar de 

l'afinnació que existeix la mateixa relació entre els termes aib'i entre els termes ¿ i c, a 

la conclusió que també existeix entre a i c. Per tant, les relacions d'igualtat, superioritat, 

inclusió, ascendencia, son relacions transitives. De mes a mes, hi ha arguments que 

combinen transitivitat i simetría. 

Una de les relacions transitives mes importants és la relació d'implicació que 

exemplifica el siMogisme. La cadena sil-logística, com a relació de conseqüéncia lógica, 

és una de les cadenes transitives que presenta el major nombre d'incentius per a 

I'argumentació quasi lógica. 

Ara bé, el pensament sil-logístic pot ser faMa9 per la simplicitat de les premisses 

amb qué es construeix. En Particle titulat «Els castellers i l'honor nacional» (1991), 

Monzó ho demostra en un exemple relacionat amb els símbols d'identitat Catalans, 

concretament els castells humans. Les reflexions es produeixen arran del patrocini del 

Patronat de Castells de Tarragona que s'ha decidit concedir a Cajamadrid i no a una 

entitat bancária catalana. En primer Hoc, exposa les premisses: «Els castellers son un 

símbol cátala. La Cajamadrid, és un símbol madrileny. Madrid és l'enemic de 

Catalunya. Els castellers confratemitzen amb un símbol madrileny». Tot seguit, 

explícita, pero amb interrogacions, les possibles conclusions d'aquesta cadena de 

raonament, plantejades amb dubte: «¿Teñen dret els castellers a deixar-se patrocinar per 

una caixa d'estalvis madrilenya? Els castellers tarragonins, ¿son uns traí'dors per haver-
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se veiiut a l'enemic? Aqüestes son les preguntes que els diaris no publiquen pero que, 

evidentment, bullen sota el malestar deis castellers». Mes avail, desmunta aquesta 

fal-lácia: «El mes interessant de tot plegat és veure com, un cop mes, s'exigeix el 

patriotisme ais de baix, no ais de dalt. Ningú no ha escrit ni una ratUa posant en dubte 

riionorabilitat, el patriotisme, la generositat o el que sigui de "les entitats bancáries 

d'aquí"». 

Es pot comprovar, dones, la manipulació argumentativa que es pot produir 

mitjan9ant el desenvolupament d'entimemes que funcionen només amb premisses 

probables i versemblants, en aquest cas, el carácter convencional i abstráete deis 

símbols. «Ma mare és una proxeneta» (2003fl) és el títol d'un article que constitueix la 

conclusió de l'argunientació següent: Josep Lluís Núñez afimia que els veins del barri 

de les Corts de Barcelona hi fomenten la prostitució (premissa); la mare de Quim 

Monzó viu a les Corts (premissa); per tant, sa mare és una proxeneta. L'autor qüestiona 

aquesta argunientació per ser falda?: una causa falsa, una premissa falsa o una 

generalització a partir d'una informado incompleta. 

2.2.1.7. La inclusió de la part en el tot i la divisió del tot en les parts 

La relació d'inclusió dona Hoc a dos grups d'arguments que interessa distingir: 

els que es limiten a teñir en compte la inclusió de les parts en un tot i els que fan servir 

la divisió del tot en parts i les relacions entre les parts resultants. El tot engloba la part i, 

per tant, és mes important que aquella; sovint, es considera el valor de la part com a 

proporcional a la fracció que la part constitueix en comparado amb un tot. D'altra 

banda, la divisió del tot en les parts correspon a arguments de partido. En l'argument 

per divisió, les parts han de poder enumerar-se de manera exhaustiva, pero que poden 

triar-se com es vulga i de manera molt variada, amb la condició que, per la seua addició, 

siguen susceptibles de reconstruir un conjunt donat. Tant un tipus com l'altre no son 

gaire habituáis en els articles de Monzó. 

Segons Santamaría i Casals, es basa en la lógica de considerar un tot com a 

referencia absoluta. Aquest tot pot estar constituit per principis, Ueis, regles o nomies 

generals o universals. Relaciona el tot amb les parts, de manera que el que val per al tot, 

val per a la part. El tot engloba la part i, per tant, és mes important que aquella. Quan 
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considerem i acceptem detemiinats principis i valors com a válids, necessaris i 

universals, resulta complicat poder veure els matisos d'aquests valors i principis i 

comprendre'n les possibles excepcions. La vida és tan complexa que no hi ha regla 

sense excepció possible i admissible. El problema de la comprensió d'aquest argument 

és l'oscil-lació entre el dogmatisme i el relativisme, les dues actituds mes enemigues de 

l'opinió. 

Monzó utilitza aquest tipus d'argument de manera irónica per a vaticinar la 

divulgado d'una campanya de conscienciació ecologista en contra de l'explotació del 

marisc. El raonament que segueix és el següent: si es té en compte que la campanya ha 

sorgit a la Gran Bretanya i que Espanya forma part de la Unió Europea igual que els 

británics, cal esperar que els requisits que exigeixen els defensors del marisc acaben 

implantant-se a tots els estats membres. Les parts (els estats) se supediten al tot (la Unió 

Europea): 

La campanya comen9a a la Gran Bretanya pero, atesa la velocitat amb qué en aquesta Unió 
Europea deis nostres cors les liéis salten a Brussel-les, no seria estrany que en qüestió de mesos 
les normes que adopti Londres s'apliquen a tot Europa. I aixó ens inclou a nosaltres («Llagosta a 
la Babe Ruth», 2000) 

2.2.1.8. Arguments de comparado 

La comparado enfronta diversos objectes per a avaluar-los entre si. En aquest 

sentit, els arguments de comparado hauran de distingir-se tant deis arguments 

d'identificado com del raonament per analogía. Pot manifestar-se també per l'ús del 

superlatiu, que també és una de les manifestacions de la hipérbole. En qualsevol cas, 

emfasitza el valor atorgat a algún objecte, personatge o fet̂ "̂*. Tot plegat, es tracta de 

l'tis de la comparado, tradicionalment considerada com una figura retórica, és a dir, la 

comparado amb valor argumentatiu^^^. 

'""* Per exemple, en un article en qué Monzó desmitifica els bars de disseny que van fer famosa la 
Barcelona preolímpica, qualifica irónicament de «moderníssim» un bar en qué uns clients van realitzar 
uns comentaris racistes sobre un negre que havia parlat en cátala per demanar un café («Casting», 1990). 
' Una figura molt semblant a la comparado és el símil, que consisteix a comparar éssers animats o 

inanimats, conductes, accions, processos, successos, etc. quan s'extrauen d'un d'ells els aspectes o les 
característiques semblants ais de l'altre. El que, segons alguns, distingeix el símil de la comparado és la 
in-eversibilitat de la comparado, els tennes de la qual podrien intercanviar-se. 
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La comparació sovint té un ús reductor (i, per tant, satiric, ja que la reducció és 

una de les técniques de la sátira). En l'article «Versions massa originals» (1987), Monzó 

advoca per anomenar els versionistes de Uibres (que substitueixen la tradúcelo per una 

versió de l'obra original, amb canvis que afecten l'estil i el contingut) pel de 

versioneros, establint una comparació amb els grups de música de segona categoría deis 

anys seixanta i setanta que feien versions de can9ons de bandes anglosaxones de 

prestigi: «I creuem els dits perqué a ningú no se li acudeixi traduir al cátala aquest 

Uibre, tan llaminer pels versionistes. O versioneros, que és com se n'ha dit sempre deis 

cantants i els grups de la mena de Los Mustang». 

Hi ha comparacions molt plástiques i agosarades que transgredeixen els valors 

étics o morals o també certes ideologies, com la d'aquest exemple d'un text en qué parla 

del plat de les patates braves: «¿Qué se n'ha fet d'aquelles salses vermelles com la sang 

dels monarques quan passaven per la guillotina, ara fa dos-cents anys?» («Una 

sargantana no és un cocodril», 1990). En aquest sentit Monzó defiíig els topics i els 

clixés gastáis de manual de retórica i, sobretot, pretén crear humor: «I l'Ania, si no 

canvia, durará menys que una pápela en una festa de cap d'any» («Signes de 

puntuado», 2003£7)"^ 

Per tal de comprendre la comparació que té un sentit ironic en els textos de 

Monzó, el lector ha de fer la inferencia adequada: «Es deuen pensar que les nostres 

senyes d'identitat necessiten una truita amb denominado d'origen com les caderneres 

l'aire que respiren» («Ves quins ous», 2003a). 

També podem considerar comparacions enunciáis que utilitzen altres elements 

linguistics, com el verb semblar. En l'article «Nou nacions noves» (1984), l'autor opina 

sobre els noms que l'escripíor Joel Garrean ha donat a unes regions nord-americanes en 

un assaig seu: «Mexamérica sembla un noni per a una empresa de transport; Ecotopia, 

el nom d'una revista de i per a periodistes ecologies; Dixie, el nom d'una discoteca...». 

' ' ' N'hi ha mes exemples: «Qui sap si, aleshores, a prop de la porta deis instituís, rondarien senyors amb 
les butxaques de la gavardina plenes de Uibres, que alguns estudiants —no gaires, tampoc no cal— es 
disputarien amb la mateixa ansia amb les que es disputen les pastilles, els tripis o la coca» («Rere les 
passes de Hierro», 2003<3); «Tres, només tres, com les tres cullerades de medecina que ens empassem 
tapant-nos el ñas, encara que després de complir arrenquem a correr cap al lavabo per esbandir-nos la 
boca» («Rere les passes de Hierro», 2003(7). 
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2.2.1.9. Probabilitats 

Els raonaments fonamentats en esdeveniments probables, que semblen avanzar 

del passat cap al present, parteixen d'una situació, d'un fet actual, el carácter notable del 

qual subratUen i el valor i interés argumentatiu del qual augmenten igualment. 

En l'article titulat «Cosmodalí: ve de Cosmos i de Dalí» (1991) elucubra sobre 

quins elements d'inspiració daliniana hi haurá en una urbanització que uns inversors 

japonesos volen construir a la Costa Brava, a banda d'un port esportiu en forma de 

piano deformat o un pare amb forma de rinoceront. Les probabilitats, en aquest cas, es 

basen en una relació analógica a partir deis elements dalinians ja anunciats, pero Monzó 

les converteix en unes propostes absurdes: 

Seguint aquests paraMelismes, no costa gaire imaginar que els rellotges deis habitats serán tous 
com truites —com els de Persistencia de la memoria—, que els Hits serán en forma de creu — 
com la del Crist de Sant Joan de la Creu—, que hi haurá restaurants paranoico-crítics —cosa 
que representará tot un aven? en relació amb els de cidna de mercat— i que el pa que s'hi servirá 
será lúbric com el del quadro Pa cátala. El que no és tan ciar és qué podrá inspirar, en el conjunt 
complex, El gran mastiirbador («Cosmodalí: ve de Cosmos i de Dalí», 1991) (subratllat de 
Fautor)'" 

Una de les técniques que Monzó sol utilitzar mes sovint és l'especulació amb les 

diverses possibilitats que poden explicar un fenomen concret, aíUant-ne la lógica i 

establint-ne un correlat disbaratat o duent-lo a l'extrem. Anomenarem aquesta técnica 

acumulació de possibilitats i consisteix a incrementar, a partir d'un fet que l'autor 

considera ridícul, absurd o simplement surreal, fets possibles i equivalents, sovint 

conseqüéncies inferibles, en forma d'interrogado o d'enunciació potencial. En certa 

mesura, aquesta técnica posa en relleu la multiplicitat d'efectes possibles d'una acció o 

de l'enomie varietat d'hipótesis que es poden establir sobre un fet; per tant, manifesta 

un relativisme radical: tot és possible. 

Es una técnica que ja s'aplica en el primer recull d'articles. Les especulacions 

solen ser il-lógiques i absurdes, amb la qual cosa, tot plegat, constitueix un efecte 

humorístic. En l'article «Liquid sky» (1984), resumeix l'argument de la pel-lícula que 

'•" En un altre article, titulat «Urbanitat» (1994), enumera totes les objeccions possibles que suscitaría el 
manual sobre urbanitat que prepara l'ajuntament de Barcelona si només exigís el compliment 
d'obligacions ais ciutadans i no ais empleáis publics o ais professionals que ofereixen un servei public. 
Tot aquest fragment está redactat en temps condicional, que sitúa en el pía de la hipótesi i l'especulació: 
«Malament anirien les coses si», «Seria lamentable», «De poc serviría», «No serviría de res», «Seria 
inútil que». 

206 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en l'obraperiodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

du el mateix títol, del cineasta Slava Tsukerman, sobre un extraterrestre que aterra, per 

atzar, amb la seua ñau espacial en un teiTat de Manhattan. Monzó imagina quines altres 

opcions hauria pogut haver-hi, és a dir, en quins altres indrets liauria pogut anar a parar 

al-leatóriament l'ovni: 

Pel mateix preu, l'ovni haguera pogut anar a parar a la teulada d'un convent de monges 
redemptoristes. O a una reunió de Testimonis de Jahvé. O a la catedral de Barcelona, mentre 
Narcís Jubany feia la prédica contra el Teledéum deis Joglars. O haver aterrat al pati deis 
Tarongers. O a la fínestra del despatx de Juan Luis Cebrián, mentre escriu la seva visió de 
Catalunya des de la unidad de destino en lo universal («Liquid Sky», 1984). 

En l'article «Bon vent i barca nova» (1984), proposa una serie d'opcions perqué 

els madrilenys denominen la particular decadencia de Madrid sense haver de copiar la 

metáfora amb qué els barcelonins anomenen la seua propia (Barcelona és un Titanic): 

Els madrilenys, si fínalment s'han tret la bena deis ulls i volen afegir-se al carro de les ciutats 
que s'enfonsen —^Berlín, Amsterdam, Nova York, Roma, Barcelona, Milá...— que triín una altra 
ñau. Que triín un vapor del segle passat, o un drákar viking, o una ñau pirata, o el vaixell 
fantasma... O el Juan Sebastián Elcano deis nodos de quan érem petits... O la Pinta, o la Niña, o 
la Santa María... O el Cabo San Roque... Que triín el que els roti —com si volen triar ser 
l'Armada Invencible—, pero el Titanic que no ens el toquin. En tenim el copy-right («Bon vent i 
barca nova», 1984). 

En un altre article que ironitza sobre 1'impost de l'IVA que poden aplicar els 

escriptors a la seua feina, especula amb tots els productes susceptibles de desgravar a 

Hisenda, ja que sembla no haver-hi cap criteri ciar que en limite l'aplicació i aquells 

poden fer servir qualsevol cosa a l'hora d'escriure («El dotze per cent», 1987). Com és 

habitual en Fautor, l'enumeració d'elements dispars és una font d'humorisme: 

La llista és inacabable: el Fiat Uno, les lents de contacte, les migdiades, l'abric de pells, 1'entrada 
per al Steaua-Barga, la capsa de Durex, el curset d'alemany i el coco gelat La Menorquina. 
L'únic que l'escriptor no pot afegir a la llista de l'Iva suportat son les despeses del camell i del 
sicari, i només perqué és mes aviat improbable que cap deis dos accedeixi a fer-n'hi factura («El 
dotze per cent», 1987). 

En un altre text, opina que els ecologistes infonen un temor basat en Talarmisme 

sobre questions que al comii deis ciutadans moltes vegades li resulta una cosa molt 

allunyada de les seues preocupacions diaries. Per il-lustrar aquesta idea, introdueix una 

comparació basada en els elements dispars: «Per l'home del caixer el forat d'ozó o la 

iiTeciclabilitat d'alguns plastics son enteléquies, idees tan difícils d'aprehendre com la 
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transsubstanciació del eos de Crist, el big bang o el sentiment barcelonista» («Salmo 

ambpapíMota», 1994)^^1 

2.2.2. Els arguments basáis en I'estructura de la realitat 

Aquest conjunt d'arguments, en general, fan servir la realitat per a establir una 

solidaritat entre judiéis admesos i altres que s'intenten promoure. Per tant, es basen en 

la relació de dependencia que es pot establir entre els judiéis acceptats i els que es volen 

fer acceptar. Preñen com a punt de suport 1'experiencia, les relacions reconegudes entre 

les coses. 

2.2.2.1. Els enllagos de successió 

Els arguments basats en enlla90s de successió uneixen un fenomen amb les 

seues conseqüéncies. La interpretado del món es construeix a través deis enlla90s que 

s'estableixen entre els elements dispersos i diversos que el constitueixen. 

Aquesta técnica no sois apareix en els articles periodístics, sino també en l'obra de ñcció, com en 
aquest fragment de la novel-la La magnitud de la tragedia (1989): «Per exemple: aquella pel-lícula on el 
netejador de vidres d'una empresa (que es passava el dia dalt d'una bastida, fregant els vidres de tot 
l'edifíci) veia, en una de les ofícines, una adolescent rossa abocada sobre Tescriptori, amb les faldilles 
apujades, oberta i apressant el gerent. O aquella altra en qué la bibliotecária s'enfílava a una escala per 
buscar un Ilibre determinat, mentre l'home que l'havia demanat li mirava les cuixes per sota de la faldilla. 
O aquella altra, d'una executiva a qui se li espatllava el cotxe i havia de buscar l'ajut d'un camioner. O 
aquella que passava en un hotel, amb una dona que cridava el servei d'habitacions. O aquella d'una 
aristócrata enigmática que viatjava en un transatlantic, vestida de vint-i-un botó, amb sabates de taló molt 
alt, i que (per error) anava a parar a la sala de maquines, on sis mariners suats i en samarreta l'observaven 
empassant-se la saliva» (Monzó, 1993: 18-19). També a l'inici del conté «Biografía», del recull Uf, va dir 
el! (1978): «En Bernat va néixer una nit d'agost, fosca i rompuda, prenyada de núvols negres i xafogor, i 
tothom deia que era un mal presagi una tal nit per a un naixement, i que l'infant seria un borratxo, o un 
perdut, o un poet o un lladregot de mala pasta, o un gigoló lleig, o un criminal de camisa brua, o un 
homosexual de bar fose i Hum roja, o un camioner estimbat sota els estéis en una carretera ampia i 
solitaria, o un anarquista, o un guardador de fusta al molí, o un babau, o tot plegat albora (...)» (Monzó, 
1996:40). 

208 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Ouim Ivlonzó 
Antoni Maestre Brotons 

2.2.2. /. /. E¡ nexe causal 

El nexe causal o argument de causa origina tres tipus d'argumentacions: d'una 

banda, les que tendeixen a aproximar, de manera recíproca, dos esdeveninients 

successius donats, per mitjá d'un nexe causal; d'altra banda, les que, ates un 

esdeveniment, tracten de descobrir l'existéncia d'una causa que haja pogut determinar

lo; fínalment, les que, ocorreguí un esdeveniment, procuren evidenciar l'efecte que n'ha 

de resultar. Son argumentacions que, grácies a la intervenció del nexe causal, pretenen, 

a partir d'un esdeveniment donat, augmentar o disminuir la creen9a en l'existéncia 

d'una causa que l'explicaria o d'un efecte que en resultaría. 

Cal teñir en compte que un esdeveniment no té una causa única i que recolza 

sobre diverses explicacions: s'integra en una cadena causal i se li assigna una causa 

segons els interessos de l'analista. Cada persona talla la cadena causal segons la seua 

ideología i els seus programes d'acció. Segons Santamaría i Casals (2000), hi ha una 

fal-lácia de falsa causalitat quan es pren com a causa el que no és mes que un antecedent 

o un simple fet previ en la successió temporal. Algunes correlacions no son mes que 

coincidéncies. Extraure d'aquestes coincidéncies conclusions deductives seria un error. 

D'altra banda, hi ha el dilema d'una causa comuna per a molts efectes: algunes 

correlacions no son relacions entre causa i efecte, sino que representen dos efectes 

d'alguna altra causa. Un deis exemples más recurrents és culpar la televisió de la 

violencia que hi ha en totes les comunitats humanes, tal com denuncia Monzó en 

diversos articles com «De no deixar veure res a ensenyar-ho tot» (1987) o «Que bonic 

és viure» (20030). 

També es troba la qüestió de la complexitat de les causes: es busca 

interessadament una causa que albora servisca per a atacar posicions ideológiques 

contraríes. Els debáis están viciáis des d'un principi per planíejar la qüestió d'una 

manera tan reduída i simplista. La causa única és sinónim de culpabilitat: un ardit molt 

usat per a culpar l'oponent deis problemes i desgracies que hi ha en tota societat. 

Igual que 1'argument d'analogía, el de causa és un deis mes abundants en el 

discurs argumentatiu de Quim Monzó. La faMácia de causa sol teñir un carácter ironic, 

perqué posa en funcionament alguna inferencia inadequada. En l'article «Animes de 

cántir» (1991), Monzó explica que la causa que el Papa Joan Pau II prohibisca l'ús de 

presei-vatius és que tots els animals teñen ánima i, en morir, van al cel i, per tant, el 
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virus de la sida també. L'escriptor ironitza sobre els dogmas de fe cristians com Tanima 

i el cel i el conservadorisme de l'església católica en temes relacionats amb la sexualitat. 

En l'article titulat «Anem al baix» (1994), Monzó recorre a la invenció, a la 

ficció, l'engany humorístic per a establir la causa del menyspreu de fabricants 

d'objectes quotidians pensats per a persones baixes que oblida l'augment de l'algada de 

les darreres generacions. Les persones altes son victimes de la conspirado deis homes 

baixos i poderosos: 

Els baixos han tallat sempre el bacallá: Napoleó, Mel Gibson, Alexandre el Gran, Hitler, Mick 
Jagger, Cromwel, Franco, Enric VIH, Jordi Pujol, Jacques Delors. Son les cares conegudes d'una 
conspiració que, per damunt d'ideologies, dura des de fa segles i agermana totes les persones 
d'al^ada escassa. Ressentides, s'han complotat per seguir, pels segles deis segles, fabricant Hits 
ridículs, coMocant les piques gairebé arran de terra i posant els seients de darrere deis taxis mes 
alts del normal: perqué només s'hi puguin asseure cómodament, sense aixafar-se el cap contra el 
sostre i la caspa que s'hi ha anat acumulant, deis passatgers anteriors, les persones de menys de 
metre 50 («Anem al baix», 1994). 

Una altra faMácia relacionada amb el nexe causal és la substitució de la causa 

per la conseqüéncia i té, així mateix, un efecte humorístic. En l'article titulat «Els morts 

vivents» (2000), Monzó reflexiona sobre el programa de Canal + Postdata, consistent 

en una entrevista realitzada a alguna personalitat poc abans de morir i emesa 

póstumament. Sovint, aquesta celebritat es troba en la fase terminal d'alguna malaltia. 

Per a l'escriptor, hi ha una certa dosi de morbo i necrofília en la idea que dona foniia a 

aquest espai televisiu. Així, introdueix un cas fictici que ironitza sobre la possibilitat 

que una trucada d'algú que parla en nom de Postdata a una persona que está, 

aparentment, bé de salut, proposant-li que volen fer-li una entrevista, puga infomiar-li 

indirectament que la seua mort és imminent. Per tant, en aquest exemple, la trucada del 

responsable del programa esdevé la causa de la mort, si bé és realment una malaltia greu 

el motiu vertader la que origina la telefonada: malaltia (causa) / trucada de Canal + 

(conseqüéncia). Es tracta de la faMácia deductiva que, segons Weston, consisteix a 

afirmar el consequent: Si p aleshores q / q / Per tant, p. La formulado d'aquest 

siMogisme faMa9 seria: Si estic apunt de morir, aleshores em truquen de Canal + / Em 

truquen de Canal +, per tant estic a punt de morir. 

Pero, ¿i els que no sápiguen que els ronda la mort? Tornar a casa i trobar al contestador telefónic 
una trucada de Postdata será, des d'ara, l'avís fatídic: 
— Hola. Truco de Canal Plus. Sóc la productora de Postdata. Ehh..., ens interessaria posar-nos 
en contacte amb vosté per concertar una entrevista. 
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Será sentir-ho i que tot d'una se't glaci la sang. Vet aquí que la prova que t'has desmarcat del 
gran grup i que ja ets a la tete de la course, amb els escapats cap a la meta final i definitiva («Els 
morts vivents», 2000) 

2.2.2.1.2. L 'argument pragmatic 

Aquest tipus d'argument pemiet apreciar un acte o un esdeveniment d'acord 

amb les conseqüéncies favorables o desfavorables: «I una de les conseqüéncies de 

procrear poc és que molts cognoms desapareixen» («Cognoms», 2003a). 

Els partidaris d'una concepció absolutista o formalista deis valors, i 

especialment de la moral, critiquen l'argument pragmatic, li retrauen que redueix 

l'esfera d'acció moral o religiosa a un comti denominador utilitari, amb la qual cosa 

provoca la desaparició del que hi ha precisament d'específic en les nocions de deure, 

falta o pecat. Segons Santamaría i Casals (2000: 191), possibilita concebre una cosa 

segons les seues conseqüéncies, presents o futures. No requereix cap justificació perqué 

el sentit comti l'admeta i només pot desenvolupar-se a partir de l'acord sobre el valor de 

les conseqüéncies. A más, permet deduir la superioritat d'una conducta partint de la 

utilitat de les seues conseqüéncies. El procés d'argumentar sobre una causa respecte a 

les seues conseqüéncies és sempre molt efíca? per a la persuasió. Per tant, es basa en la 

utilitat de les conseqüéncies. 

L'argumentació per la conseqüéncia pot ser faMa? si selecciona la conseqüéncia 

que convé mes a la tesi de l'autor. Sovint, pero, en els articles de Monzó, la faMácia té, 

com la causa, un ús humorístic, una intenció irónica, que posa de manifest la crítica 

subjacent a qualsevol esdeveniment o personatge. Així, en 1'article «¿A quina planta 

va?» (1991) ironitza sobre un nou edifici que será la seu compartida per a les 

celebracions de matrimonis civils, les dependencies de l'Institut de Toxicologia, 

Biología i Immunologia i Anatomía Patológica. Un deis merits d'aquesta cohabitació 

será que les parelles que s'hi hagen casat, quan es maten a ganivetades un cop haja 

fracassat la unió, ja coneixeran les ínstaMacions quan ingressen els seus cadavers en la 

unitat d'Anatomia Patológica per a l'autópsia. En un altre article que reflexiona sobre 

els canvis massa usuals i rápids en la denomínació deis estats, l'autor especula sobre els 

possibles efectes que aqüestes manifestacions poden comportar: «Sens dubte, la noticia 

alegrará forfa ais fabricants de mapes i d'enciclopédies, que es veuran així obligats a 
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retocar un cop mes els producías, després de les innombrables renovacions de fronteres 

de l'última década, sobretot a l'Europa central i de l'est» («Zaire», 1998)'''^. 

2.2.2.1.3. La superado 

L'argument de la superado insisteix en la possibilitat d'anar sempre mes enllá 

en un sentit detemiinat, sense que s'entreveja un limit en aquesta direcció i aixó amb un 

creixement continu de valor. 

La hipérbole i la litote son figures que realitzen la superado quan teñen valor 

argumentatiu. Hi ha dos tipus d'hipérbole: l'amplificació i l'atenuació. La hipérbole 

consisteix en una exagerado, un excés, ja que amplifica o redueix la representado de la 

realitat mitjan9ant expressions que, encara que vagen más enllá de la veritat en dilatar o 

restringir les comiotacions del que comuniquen, mantenen amb la veritat una semblan9a 

llunyana. En realitat, els procediments d'exageració impliquen, per separat o 

conjuntament, metáfores, metonímies, sinécdoques, comparacions, ironies, aMusions, i 

fan servir la litote i la perífrasi. 

Monzó fa servir nombroses hipérboles, normalment amplificacions, en els 

articles d'opinió, sovint amb valor humorístic. La hipérbole detectable en el següent 

fragment es basa en l'estmctura gramatical del comparatiu de superioritat: «les 

ressenyes musicals de la premsa que patim son una de les patillades mes grans de la 

historia de la humanitat» («Criticastres pagats no fan bon so», 1987): «Pero en aquelles 

époqaes pleistocéniques en qué ais estudiants de primaria se'ls ensenyava a escriure bé 

[...]» («La classe médica», 2003a). En un altre cas, l'autor subratUa l'acceleració del 

ritme de vida actual: «Al pas que anem, un dia notarem al clatell el nostre propi alé» 

(«Bon Nadal!», 2003fl). 

Així mateix, detectem litotes en els textos: «Que algú cregui en la possibilitat 

de, a aqüestes alfades del miMenni, trobar Uocs on no hagi anat gairebé ningú és prova 

d'un coeficient mental j!?oc/za¿/e» («L'obligació de viatjar», 1998). 

Per tal de criticar el carácter sorollós de la societat, reflectit en l'afició a la pirotecnia i associat a les 
manifestacions d'alegria com fer sonar el claxon durant el passeig nupcial el dia de les bodes, l'autor posa 
en relleu la incongruencia que suposará, en un futur, que la parella que s'acaba de casar es queixe del 
soroll del tub d'escapament de la moto del seu fill adolescent («La forga de la genética», 2003(7). 
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2.2.2.2. Els enllagos de coexistencia 

2.2.2.2.1. La persona i els sens act es 

Mentre que les nocions de responsabilitat, merit i culpabilitat son relatives a la 

persona, les de norma, regla, es preocupen sobretot per Facte. Per acte, s'entén tot el 

que puga considerar-se emanació de la persona, ja siguen accions, maneres d'expressió, 

reaccions emotives, tics involuntaris o judiéis. 

De fet, tots els textos periodístics de Quim Monzó, i en general, de tots els 

articles d'opinió, s'ocupen de la relació existent entre la persona i els seus actes, quasi 

com una norma del genere, ja que es tracta de qüestionar i de denunciar els abusos, les 

manipulacions i els errors que cometen els politics, els artistes, els periodistes, les 

empreses, les institucions, els ciutadans corrents. Els articles d'opinió versen tots sobre 

persones i, Uevat deis que es dediquen clarament a elogiar el perfil public d'algun 

personatge considerat com a model, la resta s'ocupa de denunciar la inadequació de la 

persona amb els seus actes. Així dones, l'escríptor jutja severament la negligencia deis 

politics i de les empreses, les incongruéncies deis nacionalistes i, al capdavall, de totes 

les accions que no s'adiuen amb el paper social, el carree public o la ideología del que 

les du a terme. 

Per exemple, en l'article titulat «Qüestió de noms» (2000), Monzó lamenta la 

poca professionalitat de l'Institut d'Estadística que, en el darrer cens de noms mes 

frequents a Catalunya, ha englobat dins el mateix grup els que en cátala i en castellá es 

diferencien només per un accent o una diéresi, com ara María i Maria o Raúl i Raül. En 

canvi, si la diferencia radicava en una única consonant, els han agrupat en conjunts 

distints, com per exemple, Judit i Judith. Per a l'escriptor, aquest error consistent a 

confondre llengües és intolerable en un organisme oficial com aquest: 

[...] que l'Institut d'Estadística de Catalunya n'ignori l'existéncia és greu perqué posa en qüestió 
el seu rigor, la seva professionalitat com a reunidor, classifícador i comptador de dades. ¿Que 
probablement aquesta falta de coherencia té l'origen al Registre Civil? Dones encara pitjor, si en 
tots aquests anys l'Institut d'Estadística no ha aconseguit fer-los entendre la diferencia entre 
Noélia i Noelia, i la conveniencia de computar-Íes en caselles separades («Qüestió de noms», 
2000) 

213 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



i'argumentació en l'obraperiodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

2.2.2.2.2. L 'argument d'autoritat 

L'argument de prestigi que es caracteritza amb mes claredat és rargument 

d'autoritat, que usa actes o judiéis d'una persona o d'un grup de persones com a mitjá 

de prova a favor d'una tesi. Des del punt de vista estructural, les citacions poden 

acomplir la mateixa fonció epifonemática que els refranys, amb els quals un autor tanca 

les seues reflexions al-ludint a una veu de prestigi individual (una autoritat) o col-lectiva 

i anónima (el saber popular i el conjunt de valors compartits que transmeten els 

refranys). La funció estructural de cloenda de I'argumentació es comprova en un 

fragment de l'evangeli segons sant Mateu que serveix de conclusió en l'article «Compte 

amb el gos» (1987) i que permet comprendre el títol del text, que tracta sobre el 

videoclip i, per tant, aparentment, no té res a veure amb el contingut. L'escriptor opina 

sobre la repercussió deis videoclips en la industria discográfica moderna i, irónicament, 

mitjangant la citació, indica que aquest producte audiovisual, utilitzat per artistes de 

valúa dubtosa, pot girar-se en contra del seu prestigi: 

L'altre dia, en aquest Punto de encuentro hi va aparéixer la cantant Lolita —la filia del 
Pescadilla i la Flores— amb una mena de music-video del qual tot el que es pot dir és que, quan 
va aparéixer en sobreimpressió el títol de la canfó —Estúpido— vam creure —erróniament— 
que la paraula sobreimpresa era una valorado autocrítica de la qualitat del videoclip. Per 
consolar-nos de Terror vam buscar l'evangeli segons sant Mateu, i vam llegir aquell tros —el 
7:6— que diu: «No doneu ais gossos les coses santes, ni llenceu les vostres perles davant deis 
porcs; no sigui que les trepitgin i, encara, després es girin contra vosaltres i us facin mal» 
(«Compte amb el gos», 1987). 

Monzó no sois apelda a l'autoritat reconeguda d'escriptors o pensadors per a 

prestigiar i ratificar els seus propis raonaments, sino que, com sol ser habitual en els 

seus textos, també en fa un ús ironic, com en el cas que es burla del famós topic relatiu a 

la novel-la de Marcel Proust A la recerca del temps perdut: «Tant si vols com si no, els 

costums infantils marquen, i de la mateixa manera que al primmirat Proust la magdalena 

li portava records d'una infantesa pija, a molts ciutadans el telegrama els encén els 

senyals interiors d'alarma» («El telegrama», 2003a). El sarcasme que impregna 

aqüestes citacions d'autoritats és un rebuig a la pendanteria deis articulistes: «Quan és la 

castellana, no cal perdre el temps en traduccions simbóliques, que diria el nostre insigne 

alcalde alcaldable Pasqual Maragall» («De King Crimson a "La Caixa"», 1984). Fins i 
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tot demana perdó per citar un escriptor considerat una mena de guru en els cercles 

intel-lectuals i, per aixó, sobrevalorat: «Un ús semblant deis Ilibres com anfetes mentals 

és el que explica Jean-Paul Sartre —^perdó per citar-lo— a Els mots [...]» («Llegir 

pertorba», 1991). 

També rebutja l'abús de les referéncies a autoritats catalanes, com Josep Pía, i 

critica l'abús d'aquest tipus d'argument en el discurs deis altres: «Algú —no 

necessáriament Josep Fia, sisplau— va dir: si vols que una cosa funcioni, encarrega-la a 

algú; si vols congelar-la, crea una comissió» («Les comissions», 1998). De fet, en altres 

articles s'inventa citacions de l'escriptor de Palafrugell per criticar la manca d'idees 

própies que demostra l'abús d'aquestes autoritats. En l'article titulat «Els castellers i 

l'honor nacional» (1991), clou les seues reflexions amb aquesta citació: «Com va dir 

Josep Pía, un capvespre de gener que s'estava al mas de Llofriu rellegint una antología 

de sentencies xineses: "No preguntis mai on han pescat el corball. Pregunta tan sois si al 

motel te'l cuinaran de franc"». També insereix una citació inventada que atribueix a 

aquest escriptor en l'article «Perles ais porcs (Mateu, VII, 6)» (1991): «Ja ho va dir 

Josep Pía: "No somniem passats que el vent s'ha emportat. Una flor d'avui es marceix 

just al'endemá"». 

D'altra banda, les citacions poden ser iróniques en si niateixes, com la que clou 

l'article «L'acne» (1990) i que, de retop, pemiet comprendre el títol. L'article reflexiona 

sobre la revifalla del fonamentalisme religiós cristiá, en sintonía amb les posicions 

radicals d'altres religions com la musulmana: ¿Una altra línia de pensament? La de 

Kyril Bonfíglioti: «"La religió i el comunisme se'n van al mateix temps que l'acne. 

Desapareixen bon punt es teñen relacions sexuals com cal"» («L'acne», 1990). També 

cita unes paraules de J. L. Carr en un article en qué suggereix la prohibició deis Ilibres 

per tal d'estimular-ne el consum. S'apeMa a una autoritat, pero el carácter ironic del text 

ens fa comprendre que l'escriptor no hi coincideix: «Haríem d'aconseguir que tomes a 

ser veritat aquell consell de J.L. Carr: "Si vols estar lliure de preocupacions i amb calma 

mental, no Uegeixis res mes que les etiquetes dels pots de menjar i el teu Uibre de 

rendes"» («Llegir pertorba», 1991). 

Per tant, Monzó és poc procliu a l'ús de les veus influents per a consolidar i 

prestigiar les seues reflexions, sino que ans al contrari, s'exhibeix com un autor dotat 

d'una independencia absoluta de criteri. 

Ara bé, l'escarni de l'abús de les citacions d'autoritat no lleva que, a vegades, es 

remeta a autors com Tom Wolfe, Jean Cocteau, Tráncese Trabal, S5ren Kierkegaard, 
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Alberto Moravia, Norman Douglas. Aldous Huxley, Jorge Luis Borges, David Lodge, 

Fran Lebowitz o T.S. Eliot. Tota aquesta miríada d'autors no necessáriament infomia 

sobre els ascedents literaris de l'obra de l'autor, sino que sobretot revela la vastitud de 

lectures i de referents culturáis que maneja. I no sois aixó, també invoca altres autoritats 

no literáries, com el grup de música rock The Kinks, en un article en qué la Uetra d'una 

can^ó seua {Art Lovers) li serveix per a iMustrar un raonament («Misses sense missal», 

1987); fms i tot Groucho Marx té un Hoc en l'altar d'autoritats de Monzó («Una 

sargantana no és un cocodril», 1990) i cineastes com Woody Allen («Tot es pot resumir 

tret de la guia telefónica», 1990)"*". 

2.2.2.3. Altres enllagos de coexistencia, l'acte i l'esséncia 

Es refereixen ais enllafos entre esdeveniments, objectes, éssers, institucions, que 

es consideren característics d'una época, un estil, un régim, una estructura. Aqüestes 

construccions intel-lectuals s'esforcen per associar i explicar fenómens particulars, 

concrets, individuals, tractant-los com a manifestacions d'una esséncia que s'expressa 

igualment a través d'altres esdeveniments, objectes, éssers o institucions. 

2.2.2.3.1. L'enllag simbdlic 

El símbol es distingeix del signe perqué no és purament convencional; si es té 

una significació i un valor representatiu, ambdós s'extrauen del fet que pareix existir, 

entre el símbol i el que evoca, una relació de participació. 

El símbol pot basar-se en la metonimia, trop que consisteix básicament a 

designar una amb el nom d'una altra prenent un uniforme pel que el qui el vist (camises 

negres: feixistes), un símbol de poder per la persona que l'ostenta (el ceptre: el rei), un 

També es pot fer ús de les fonts documentáis com estudis, enquestes, informes o altra mena 
d'investigacions per tal de donar suport a la tesi presentada. Aquest és el cas de l'article «I ara ¿qué, Luis 
Miravitlles?» (1991), en qué Monzó resumeix els resultats d'un estudi de la Universitat de Hawaii que 
tomba el topic de la intel-ligéncia deis dofíns, de la semblanga del cervell huma amb el d'aquest animal o 
de l'ajuda que solen prestar ais mariners en molts naufragis. Efectivament, l'escriptor sempre s'havia 
mostrat refractari a admetre aquesta concepció tan liumanitzada deis dofins. 
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déu per la propietat o l'advocació que se li atribueix (Mart: la guerra). Consideren! que 

la metonimia és l'operació que fonamenta I'estereotipacio de personatges i que és, 

albora, una de les variades fomies de la sátira en l'obra de Quim Monzó. Per a Plantin 

(1998: 134), els estereotips constitueixen un tipus d'argumentació implícita i al-ludeix al 

conjunt d'esquematitzacions genériques sobre les quals és possible construir 

argumentacions particulars, especialment per inferencia imniediata. Es relaciona amb 

l'argumentació sobre els valors i els interessos. En la mesura en qué 1'argumentado 

tracta d'actuar sobre els comportaments, actuará sobre els valors, els interessos, la 

subjectivitat de la persona a qui tracta de convencer. 

L'escriptor sol estereotipar els personatges i els comportaments que jutja, per 

ridiculitzar-los. Fins i tot s'inventa personatges que representen algún estereotip i que 

reapareixen en diversos articles. Es el cas de Jordi Combata, que reprodueix la imatge 

de poeta hermetic i intel-lectual que no s'ha sabut adaptar ais nous temps («Laia, 

bufona», 1984). 

Sovint, és suficient un adjectiu aplicat a un substantiu per oferir una imatge 

encarcarada i reduída de l'objecte o el personatge atacat: «l'Espanya numantina» («La 

titila», 1998). En altres casos, utilitza el noni propi d'algun personatge famós destacat 

per alguna activitat concreta i l'aplica a un altre persona que queda, d'aquesta manera, 

estereotipat. En l'article «En Pere i el Hop» (1998), caracteritza com «la Bardot 

violonceMista» una concertista que s'havia oposat a interpretar l'obra En Pere i el Ilop 

per considerar-la discriminatoria amb els animals'"'^ 

L'estereotip també es pot basar en altres designacions metonímiques, com ara 

una selecció deis atributs d'una persona (un gest, una part del rostre i una pega de vestir) 

com aquells que caracteritzen els feixistes: «A l'últim número de "Nouvelle Solidarité" 

— ûna revista parisenca que put a bracos algats, a bigotets retallats i a camises fosques 

[...]» («Coses de la calderilla», 1984). Una marca de roba serveix per a estereotipar els 

votants de Convergencia i Unió: «Perqué a les reunions, la beautiful people convergent 

(també hi ha una beautiful people convergent: no ho oblidem) pogués anar-hi amb la 

cara ben alta i la corbata d'Antonio Miró» («Quan fou mort lo combregaren», 1991). La 

designado metonímica sol revestir la forma d'un epítet, que abraca tant els adjectius 

usats com a atributs com els substantius o qualsevol perífrasi nominal usats com a 

''" Brigitte Bardot, com és sabut, és una actriu francesa coneguda per la seua defensa acérrima deis 
animals, de la qual la premsa ha transmés una idea de dona solitaria, estrafolária i envoltada sempre de 
gats i gossos. 
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aposicions d'un altre substantiu. Els adjectius menys necessaris son els que s'anomenen 

pleonástics. També pot ser exornatiu si la ñinció és merament ornamental. L'adjectiu 

pot anar acompanyat de sufixos apreciatius, a vegades devaluatius, en els textos de 

Monzó: criticastres, roinanticoide. L'adjectiu exornatiu tendeix a convertir-se en un 

estereotip. 

A vegades, la metonimia es combina amb la metáfora (en aquest cas, vegetal, tan 

propia de l'humor coMoquial): «[...] travestís de dos metres d'al9ada -amb mamelles 

siliconades, bíceps evidents i el moniato a fora- [...]» («Ma mare és una proxeneta», 

2003a). En un altre text, Monzó anomena al guardia civil «aquell senyor tan vestit de 

verd» («El banc del Bar9a», 1984)̂ "̂ .̂ 

2.2.2.3.2. Arguments relatius a les diferencies de grau i ordre 

Les jerarquies quantitatives sois presenten, entre els seus termes, diferencies 

numériques, de grau o d'intensitat, sense que hi haja, entre un tenue i el següent, un tall 

a causa del fet que es passa a un altre ordre. 

La introdúcelo de consideracions relatives a l'ordre, tant si resulten de l'oposició 

entre una diferencia de grau i una de naturalesa, com entre una diferencia de modalitat i 

una de principi, té per resultat minimitzar les diferencies de grau, igualar mes o menys 

els termes que sois difereixen entre ells per la intensitat i per accentuar el que els separa 

deis termes d'un altre ordre. En canvi, la transformado de diferencies d'ordre en 

diferencies de graus produeix l'efecte invers: acosta recíprocament els termes que 

semblaven estar separáis per un limit insuperable i posa en relleu les distancies entre els 

graus. 

"*' Hi ha nombrosos exemples de metonímies. En l'article «De Rocafort a Sant Pau» (2003), els rics 
apareixen descrits metonímicament a través del seu estatus economic: «Perqué ningú que tingui un paquet 
de stock options a la butxaca no es dedica a anar pel metro demanant caritat». A vegades, la metonimia 
permet una opinio mes expressiva, quasi agressiva: «Que Sergi López és un actorás ho veu tothom que té 
ulls a la cara [...]» («El de Vilanova», 2003a). Per a caracteritzar el cantant de Julio Iglesias, recorre a la 
sacralització del personatge, típica del discurs deis mitjans de comunicació, i selecciona una expressió 
seua molt famosa: «l'ídol del Hey\» («Es un clam: tots al Camp!», 1984). En l'article «Pena de mort a 
Enrique Iglesias» (2003a), ataca els inteMectuals i els artistes progressistes que enarboren la bandera de 
valors com la solidaritat i la multiculturalitat com un simple eslógan publicitari que després no apliquen 
de manera efectiva i coherentment amb el que preconitzen. Així, els descriu metonímicament com 
«paladins musicals del veil progressisme» (en referencia a Joaquin Sabina), «els del lliri a la ma» (els 
seguidors d'aquests cantants), «els de I'americana de pana» (els socialistes), «la llengua del pirata Drake» 
(l'anglés), «la llet que van mamar del Cid» (els espanyolistes). 
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Aqüestes diferencies de grau i ordre, en mans de Monzó, poden convertir-se en 

un atac mordaf. En un article en qué parla de roptimisme que inunda una Barcelona 

idolatrada davant la proximitat deis Jocs Olímpics, l'escriptor es demana qui son els 

beneficiaris reals d'aquest canvi de perspectiva del pessimisme de feia uns anys a la 

iMusió actual. Monzó posa els agents immobiliaris en el puní de mira: 

Les immobiliáries, óbviament, han estat unes de les primeres a veure ciar el negoci: els preus, 
tant de lloguer com de venda de pisos, torres, apartaments, barraques, locals, naus i paradetes, 
s'han disparat cap amunt en relació inversament proporcional a la capacitat d'erecció deis 
magnats que les controlen («1993», 1990). 

El carácter polemic de les diferencies de grau s'observa en la sentencia dictada 

per un jutge que absol un jove okupa que havia tallat quaranta-vuit arbres publics al 

voltant d'una casa abandonada de la qual s'havia apoderat simplement perqué el 

molestaven. El magistrat no considera perjudicial la tala perqué cal teñir en compte el 

marc de referencia de la quantitat d'arbres sacrifícats, que en aquest cas és el pare de 

CoUserola, format per milions d'arbres. La quantitat, dones, és un concepte subjectiu. El 

veredicte judicial sembla intolerable a Monzó. Ara bé, de manera análoga a l'argunient 

de grau esgrimit pel jutge, l'escriptor afirma que, al costat del nombre de quaranta-vuit, 

encara seria mes tolerable si ell tallara dos arbres que el servei municipal no poda des de 

fa temps tot i els avisos donats i que han crescut de manera desmesurada enfront de sa 

casa («Okupa, ja!», 2000). 

2.2.3. Els enllagos que fonamenten Vestructura de la realitat 

2.2.3.1. El fonament pel cas particular 

Aquests tipus d'arguments fonamenten la realitat recorrent al cas particular: com 

a exemple, permetrá una generalització; com a il-lustració, sostindrá una regularitat ja 

establida; com a model, incitará a la imitació. 
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2.2.3.1.1. L 'argumentadoper l'exemple: les narracions exemplars 

L'argumentació per l'exemple fa passar de l'exemple a una conclusió igualment 

particular, sense que s'enuncie cap regla; aixó s'anomena argumentació del que és 

particular al que és particular. L'exemple és la base del procés inductiu: la considerado 

deis casos particulars autoritza a generalitzar. 

Perqué l'argument per l'exemple siga valid, cal que tinga aquests requisitis: han 

de ser fiables, inqüestionables i mes d'un; han de teñir una relació lógica amb el que es 

vol establir com a conclusió, han de ser representatius; han de basar-se en concrecions 

realistes i documentades i han d'aplicar-se a una cosa concreta que es vol demostrar; cal 

avaluar si la conclusió no pot invalidar-se amb contraexemples de la mateixa naturalesa 

que indiquen el contrari. 

Per tant, els exemples particulars serveixen per a generalitzar. En l'article titulat 

«El tema del tema» (2003a), l'ús de falques com el tema de en els discursos del 

conseller Xavier Pomés, és utilitzat com un exemple per a establir la generalització que 

la classe política parla malament i de manera descurada. Hi ha casos en qué Monzó 

eleva un exemple a categoría de regla, de manera faMa9. Aquesta generalització li 

permet criticar la iniciativa de l'ajuntament barceloní d'organitzar un concurs de 

decorado d'autobusos urbans adre9at a estudiants amb l'objectiu de conscienciar-los 

sobre la utilitat deis transports publics: «Si cada vegada que ens interessi que la canalla 

s'acosti a una cosa hem de convertir aquesta cosa en un Uibre per acolorir, malament 

rai» («¿Qué sap el gat de fer cuUeres», 1990). És a dir, un exemple concret (un concurs) 

li serveix per a establir una norma (la decorado serveix per a conscienciar els estudiants 

de qualsevol aspecte d'importáncia social). 

L'argument de l'exemple sovint adopta la forma discursiva i textual de la 

narrado. De fet, l'exemple o relat exemplar és un genere molt antic, ja identificat per 

Aristótil, molt cultivat en la prosa de carácter didactic i moralitzant de l'edat mitjana 

(per exemple, Llibre de les bésties de Ramon Llull). Si s'inspira en la historia o la 

realitat, es considera un exemple real o referencial; si en canvi naix en la imaginado de 

l'escriptor, l'exemple és fictici i dona Hoc a les faules i paráboles. Aristótil concep la 

faula com un relat protagonitzat per animals al qual s'afíg una moralitat i conté, bé de 

manera explícita, bé de manera implícita, una invitado a reflexionar sobre el 

comportament huma. 
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Gráfic 16. Exemples 
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En la graella anterior, que reproduím de Pujante (2003: 131), hem afegit en la 

casella contigua a la deis fets succei'ts les anecdotes protagonitzades per 1'autor mateix o 

per al tres personatges i que son narracions no Accionáis. També cal considerar 

exemples els petits relats de fícció i els acudits que iMustren la tesi. Monzó no fa servir 

la faula entesa com a relat de ficció protagonitzat per animals i que culmina amb una 

moralitat. Modemament, una altra modalitat de relat argumentatiu és la novel-la de tesi, 

que iMustra o demostra, explica o prova una determinada posició de l'autor, com La 

Debacle d'Émile Zola. Fins i tot les biografíes i les autobiografies poden concebre's 

com a generes narrativoargumentatius, en tant que justifiquen una determinada 

trajectória vital, una posició personal davant la vida, aspectes sens dubte prou visibles 

en el cas deis relats de vida de politics famosos (Adam-Revaz, 1996: 89-90). 

La parábola és una narració d'un succés fingit, del qual es dedueix un 

ensenyament moral o una veritat rellevant. Forneas (2003: 150) destaca que és un deis 

formats que pot adoptar la columna (i un deis mes usuals en l'obra de Manuel Vicent) i 

la caracteritza com una forma narrativa que té dos nivells d'interpretació: un de literal i 

superficial i un altre de pregón i aMegóric, amb un contingut moral, religiós o filosófic. 

La diferencia entre parábola i al-legoria és la mateixa que existeix entre metáfora i símil: 

la parábola és una comparado desenvolupada. Encara que tots els relats teñen un 

missatge moral, la parábola ha de reproduir clarament aquests dos nivells de lectura. 

D'altra banda, la diferencia existent entre faula i parábola radica en la posició de la 

moralitat: en la faula apareix al final i la parábola s'insereix a l'inici. 
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En I'article «Injustament oblidats» (1990), trobem una parábola que, a mes a 

niés, constitueix una parodia, ja que té un carácter cómic i es fonamenta en la imitació i 

la distorsió. En un moment historie en qué, després de la caiguda del régim comunista a 

l'antiga URSS, les nacionalitats antigament sotmeses pugnen per desmembrar-se de 

l'estat soviétic, Monzó se sorprén davant l'oblit deis mitjans de comunicació de 

l'existéncia d'un país amb aspiracions independentistes. L'escriptor fa una descripció a 

grans trets de la trajectória histórica de la nació, de la Uengua i la literatura i d'altres 

símbols nacionals com la bandera. Aquest país s'anomena Dvónia. Tot plegat, es 

constitueix com un Uarg exemple, una parábola mes aviat, deis Paisos Catalans. Les 

semblances entre Dvónia i Catalunya, per a un lector avisat, son evidents (el nombre 

d'habitants, la barreja de pobles que s'han assentat al territori, l'origen religiós deis 

primers textos escrits, la similitud entre la bandera soviética (de l'estat repressor) i la 

dvoniana (la nació ocupada), etcétera. 

En aquest article, la parodia s'estableix a partir del transposament pero també 

grácies a la distorsió generalitzadora, com el carácter religiós de tota la prodúcelo 

literaria medieval i moderna, fins a darreries del segle xix. El missatge moral de la 

parábola es troba al final del text: «Com diuen els russos, ais dvonians els agrada fer 

grans polémiques per coses banals. Potser aquest és un dels motius pels quals, al Uarg 

de la historia, no s'han sortit mai gaire». Obviament, I'autor al-ludeix a l'estratégia de 

I'espanyolisme de banalitzar les aspiracions nacionalistes dels Catalans, titllant-les de 

foteses i de bajanades. Per aixó, I'autor afirma que I'actitud prepotent dels soviétics no 

ha de representar un incovenient perqué les enciclopédies i els mitjans de comunicació 

informen de l'existéncia de la nació de Dvónia. 

Quan fimciona com a argument, mes que constituir una part del text, 1'anécdota 

sol inserir-se a la part fmal del text, després d'haver-se introduit el tema i d'haver-se 

exposat els diversos arguments, i funciona com a il-lustració de la tesi' ^. Per exemple, 

en I'article titulat «El novíssim món» (1991), narra l'anécdota que explica l'origen de la 

páranla cangur, que és producte d'un malentés relacionat amb el famós explorador 

anomenat James Cook. Aquest capita va preguntar el nom de l'animal a un aborigen, 

que li va respondre en la seua Uengua «No entenc qué em dius» i que aquell va entendre 

que era la denominado que efectivament feien servir. L'anécdota funciona com una 

'""' Cal distingir la funció de l'anécdota com a exemple que il-lustra la tesi de l'anécdota que configura la 
part del discurs anomenada nairació o exposició deis fets i que analitzarem en el capítol destinat a la 
dispositio. 
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il-lustració de la tesi de Fautor: retnocentrisme com a font de prejudicis envers altres 

cultures i els estereotips amb qué es perceben' '^. 

Un altre ús molt recurrent de la seqüéncia textual nairativa és la que configura 

els arguments hipotétics o l'exemplifícació amb diálegs de fícció que iMustra la tesi i la 

ratifica. És a dir, l'autor pot fer servir exemples reals o exemples inventáis; en aquest 

darrer cas, pot imaginar una situació ficticia en fonna de relat. Així, en l'article «No 

tants films» {2003a), per tal d'iMustrar la utilització indiscriminada, manipuladora i 

inapropiada de la paraula loft, Monzó insereix una anécdota ficticia: 

Quan el vas a veure descobreixes que no son mes que una habitacioneta de vint-i-cinc metres 
quadrats amb lavabo i cuina americana. 
—Pero, ¿qué té de loft, aixó? 
—Home, dones que és un espai únic.'''^ 

A vegadas, atesa la llargária de la seqüéncia narrativa, l'article constitueix, mes 

aviat, un conté, encara que consta d'una introdúcelo que se sitúa fora d'aquest esquema. 

La tesi és implícita, ja que l'opinió de l'escriptor s'ha de deduir de la lectura del relat. 

Es el cas de «Tota una vida» (2003<a'), en qué l'autor explica un anunci d'una oferta de 

la companyia de telefonía móbil Amena, el nou pack Amena Duo, consistent a comprar 

dues targetes que teñen l'avantatge que les trucades entre els dos tindran el mateix preu 

reduít per a tota la vida. Monzó considera que aixó podría ser l'argument d'un conté o 

d'una peMícula i, tot seguit, narra la historia d'una parella de promesos que compra 

aquest pack, pero que, al cap del temps, es desenamora i ha de llan9ar les targetes 

perqué ja no els serveixen per a res. La narració, dones, és satírica, ja que ridiculitza 

r oferta de la companyia telefónica per idealista i poc práctica. En un altre article, 

«Míting a les cadires» (2003a), la noticia d'una intervenció pública del lehendakari 

Ibarretxe dona peu a un relat de ficció en qué els obrers que preparen l'escenari per al 

Hi ha moltes anecdotes en els articles monzonians. En l'article titulat «Karla Tucker» (2000), Monzó 
introdueix una anécdota que iMustra la tesi que fets aparentment absurds o estúpids relacionats amb les 
execucions (com aplicar coto fluix en la zona del bra9 on s'injecta el veri mortal per evitar infeccions o 
negar que el condemnat puga fumar una cigarreta com a última voluntat adduint la prohibido per motius 
de salut) s'expliquen per l'esperan^a que l'indult arribe a hora horada (com en les pel-lícules) o es 
produísca algún esdeveniment inesperat que evite la mort. Així, per tancar la reflexió, l'escriptor relata 
1'anécdota protagonitzada pel due de Charost, que va ser condemnat a la guillotina. Mentre era condu'ít 
cap al Hoc de l'execució, 1'aristócrata anava llegint un Ilibre i, abans de postrar-se perqué li tallaren el 
coll, va fer un doblec al full per marcar el punt de lectura. 

També hi ha la posada en escena ficticia d'un diáleg entre l'autor i un dependent d'una gelateria que 
serveix de suport a la tesi que arribará un moment que, igual que s'esdevé amb la roba, els gelats 
s'acabaran a mitjan estiu perqué s'haurá acabat la temporada de servir-ne («En aquest poblé de la costa», 
2003a). 
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discurs parodien els politics imitant-los en aquesta actuació liabitual de la seua 

agenda . 

En Tarticle «Reacció en cadena» (1998), Monzó insereix un relat que pretén 

jutjar les televisions que segueixen el lema de «tot per 1'audiencia»: «Hi veig un relat a 

l'estil de l'Italo Calvino deis cinquanta i seixanta. O una peMícula com les deis Cohen; 

o de Harold Ramis [...]». El relat narra la historia d'una cadena de televisió que acaba 

destruida per un terratrémol provocat per un científic maligne pagat pels dirigents 

mateixos a fi de mantenir el liderat en l'emissió de catástrofes metereológiques. 

La narració ficcional pot reduir-se a una mera escena, una breu seqüéncia 

narrativa que serveix a l'autor per a ironitzar sobre algún fet. Té un carácter 

notablement lúdic, sense menystenir els objectius moralitzants i que es tráete sempre 

d'un recurs que expressa, de manera indirecta, la tesi de l'autor. En l'article titulat 

«Lloat sia» (1984), al final del text, Monzó narra una escena protagonitzada per dos 

lladregots, el Lata i el Burilla, que Uigen la noticia que el govemador civil de Barcelona 

havia recorregut la Rambla per comprovar l'estat de vigilancia de la seguretat ciutadana 

en aquest indret. Un deis delinquents comenta a riure i l'altre comenta irónicament: «A 

veure si haurem de matinar...» Evidentment, Monzó satiritza l'heroisme que la noticia 

atribueix al governador i la ineficacia d'aquesta visita. 

D'altra banda, l'acudit constitueix una narració ficcional que té una ñanció 

lúdica i una intenció cómica, caracteritzada per la brevetat, per la fixació sobretot del 

contingut i no tant de la fomia, que crea un efecte sorpresa basat en la ruptura de les 

expectatives comunicatives i disposa d'un tancament previst (Torres Sánchez, 1999¿: 

45-46). Segons Édgard Morin {apud Torres Sánchez, 19996: 47), está estructurat en 

quatre parts: la nomialització, que posa en situació els personatges; l'armat, en el qual 

es planteja un problema o interrogant; la disjunció, on es resol el problema i, finalment, 

la restaurado, que pemiet corregir la disjunció amb índexs que apunten a l'ordre normal 

de la realitat. 

Segons Vigara (1998), l'acudit és un genere ficcional, no se'n sol identificar 

l'origen i sempre persegueix la comicitat, a diferencia de l'anécdota, que sovint 

representa una simple curiositat que pot contenir una moralitat. D'altra banda, igual que 

""' Igual que l'anécdota, entesa com a part constituent de l'article, analitzarem els articles que adopten una 
estructura nan-ativa de ficció en el capítol de la dispositio. Resulta difícil distingir a vegades si un text pot 
considerar-se un simple article d'opinió o mes aviat un conté; sovint el criteri de disünció radica en la 
possibilitat que Monzó incloga una introducció externa ais fets nan^ats o una moralitat. De tota manera, 
així i tot, no és un criteri concloent, si es té en compte que les faules, dotades d'un missatge moral explicit 
i alié a la historia nairada, son considerades nairacions en tota regla. 

224 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Quim ivíonzó 
Antoni Maestre Brotóos 

l'acudit, no es preii seriosanient el contingut i, per tant, no comporta conseqüéncies per 

al naiTador i per ais seus interlocutors. Tots dos son, per dir-ho així, «inofensius», ja que 

no hi ha mai una identifícació amb els personatges o els fets narrats. Segons l'autora, hi 

ha quatre tipus d'acudits: el linguistic, basat en les manipulacions verbals; el de situació, 

relacionat amb un fet extralingüístic; riiumorístic, que és el que té una forma prefíxada; 

fínalment, el d'humor, que és l'espontani i sorgeix al fíl de la conversa. En definitiva, 

per a Vigara, l'acudit i l'anécdota comparteixen l'origen anónim i el carácter lúdic, que 

els converteix sovint en un recurs de comunicació atractiu amb diverses fínalitats. 

De tota manera, pensem que l'acudit, igual que altres recursos humorístics com 

la sátira, la parodia i la ironia, no son mai del tot innocents; el carácter lúdic de l'acudit 

s'afíg, en els articles d'opinio de Monzó, a una estrategia argumentativa que té com a 

objectiu sempre qüestionar algún aspecte de la realitat, personatge, situació, succés. De 

fet, tal com afirma Norrick, els enunciáis humorístics teñen, entre altres, la fínalitat 

d'obtenir l'adhesió de l'interlocutor, de mantenir el terreny a favor del parlant (Torres 

Sánchez, 19996: 51). Probablement, les uniques diferencies respecte a la ironia son, per 

un cantó, que l'acudit presenta una configuració textual clara en fomia de micronairació 

i, per l'altre, que la voluntat de ridiculitzar és oberta i obvia, no indirecta com la ironia. 

Un acudit sobre el signifícat del concepte de fílosofia tanca l'article «De la cultura a la 

filosofía» (2003Í7), en qué l'autor critica l'ús deis clixés populariízats per periodistes, 

politics i altres personatges publics, concretament «la cultura de» i «la fílosofia de». Es 

tracta d'una manera de mofar-se obertament tant deis clixés com de les persones que els 

fan servir. L'humor, dones, censura habits socials: 

Tot aquest abús de la páranla en va em recorda un deis acudits recurrents deis pallassos de quan 
jo era petit, el de la filosofía. Surten a la pista el pallasso que es pren per llest i el pallasso 
ximple, amb els sabatots, el barret i el somriure de pailús. Entre picades d'ullet de complicitat al 
public infantil, el llest diu al ximple: 
— Escolta, ¿tu saps qué és la filosofía? 
— Esciar que ho sé —diu el ximple. I, alfant primer el dit gros i després Fíndex, afegeix: —la 
Filo i la Sofia. 
Dones aixó mateix («De la cultura a la fílosofia», 2003). 

Igual que els refranys, les citacions o altre tipus de narracions, els acudits també 

teñen aquesta fiinció epifonemática, amb qué l'autor tanca les seues reflexions amb una 

sentencia. De fet, totes aqüestes formes comparteixen el carácter doctrinal o moral, de 

reprovació o elogi d'algun aspecte étic. Es la típica moralitat que trobem en les faules, 

les rondalles i altres narracions de carácter argumentatiu que avalúa els fets narrats i en 
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destaca el valor exemplar. La diferencia de l'acudit amb les altres fomies seria 

l'humorisme que el defineix. En l'article titulat «Quan fou mort lo combregaren» (1991) 

hi ha un acudit que serveix de final, amb el qual Fautor compara l'actitud censurada (un 

metge que, negligentment, en comptes de curar el seu pacient, el commina a buscar 

ajuda) amb la política del govern de la Generalitat consistent a deixar els problemes que 

afecten la consciéncia nacional i la Uengua en mans de la ciutadania. 

Com a mostra d'una economía narrativa i informativa radical, els acudits 

requereixen l'aplicació de tot un conjunt de supósits contextuáis, d'inferéncies a partir 

de coneixements compartits, que son els que doten de coherencia els enunciats 

humorístics i que creen un contrast viu amb l'enunciat explicit: els coneixements ocults 

xoquen, per dir-ho així, amb el que el narrador de l'acudit conta. En l'article «Míting a 

les cadires» (1998), Monzó bromeja sobre la grandiloqüéncia del discurs deis politics, 

l'aparatositat de les escenificacions que envolten les seues declaracions, la importancia 

que es donen a si mateixos, al que diuen, fan o representen. L'humor, dones, és una 

arma afilada i eficag que tomba, d'un sol colp, tota la visió de la reaiitat que representa 

alió que es critica, sense embolicar-se en disquisicions intel-lectuals. L'acudit és el 

següent: «Em ve a la memoria l'acudit de Pujol a la Xina, dient que som sis milions, i el 

mandatari xinés que li pregunta a quin hotel s'están». 

El plaer de l'acudit rau, precisament, en aquesta petició de coMaboració al 

receptor, que ha de descobrir per si sol la clau de l'humor agracies al que sap i 

comparteix amb l'emissor. En l'acudit anterior, la xifra addu'ída per l'expresident de la 

Generalitat, Jordi Pujol, contrasta vivament amb la immensa quantitat de ciutadans que 

constitueixen la Xina. Per tant, l'argument quantitatiu esgrimit per a defensar la 

importancia de la nacionalitat catalana se'n va en orris, es desmunta en un tres i no res, 

si es compara amb altres nacions mes nombroses. S'ha utilitzat, així, un enunciat (no un 

argument) no serios per a replicar, i amb la mateixa efectivitat que un enunciat serios. 

Ara bé, socialment I'argumentació no seriosa (sátira, parodia, ironía, humor) no compta 

amb la mateixa acceptació que I'argumentació seriosa'"*'. 

'"*' Hi ha un altre acudit que serveix de comentari a unes declaracions d'Isabel-Clara Simó: «"El cert és 
que —i aixó ho die com a autora a Espanya— els escriptors Catalans no venem". M'ha vingut a la 
memoria aquell acudit en el qual dos senyors van a un enteiTament i, mentre veuen passar el taüt, un 
d'ells sospira i diu: "No som res". "Sobretot vosté", li contesta 1'altre» («Comencem bé», 1998). En 
l'article titulat «Cap de ture» (2000), Monzó narra un acudit publicat en el setmanari The New Yorker que 
ironitza sobre la de'ífícació de la informática en la societat actual, considerada com una eina de gestió 
infal-lible i superior ais humans, éssers imperfectes que incorren en errors constants. Aquest acudit tanca 
l'article, en qué l'escriptor ataca l'excusa esdevinguda tópica consistent a culpar l'ordinador deis errors 
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2.2.3.1.2. La ihlustració 

Si bé l'exemple fonamenta la regla, la iMustració té com a funció reforfar 

l'adhesió a una regla coneguda i admesa, proporcionant casos particulars que aclareixen 

l'enunciat general, mostren Finieres d'aquest per la varietat de les aplicacions possibles, 

augmenten la seua presencia en la consciéncia. Mentre que l'exemple prova, la 

iMustració simplement iMustra, com el nom indica, i té, dones, una for9a provatória 

menor. La iMustració pot convertir-se en dubtosa si s'usa d'una manera selectiva, és a 

dir, si es for^a la selecció d'aquesta iMustració. En tot cas, sempre es tracta d'una 

indúcelo, no d'una prova. 

Mentre que l'exemple ha de ser inqüestionable, la iMustració, de la qual no 

depén l'adhesió de la regla, pot ser mes dubtosa, pero ha d'impressionar vivament la 

imaginaeió per a captar tota l'atenció de l'oient. De fet, la iMustració voluntárianient 

inadequada pot ser una fonna d'ironia. En l'article «Depén de la conveniencia» (1987), 

Monzó exposa tot un seguit de casos iMustradors de la tesi que el lema Depén de tu, 

utilitzat per la Generalitat de Catalunya, és una mostra de negligencia del govern, que 

pretén deixar en mans de la ciutadania assumptes que son competencia seua, com ara la 

normalització lingüística. Aquests casos iMustratius son inadequats, ja que, d'entrada, 

no están relacionats directament amb la Uengua: «"Que en aquest pot de tomáquets 

pelats hi hagi tomáquets en bon estat de conservado depén de tu" voldria dir que una 

bona intoxicació a temps esíalvia totes les penes posteriors de la vida, per exemple». 

Hi pot haver també casos particulars fícticis, que cal no confondre amb els casos 

elaborats per l'autor. El cas elaborat está mes estretament vinculat a la regla que el cas 

observat; indica millor que aquest que pot triomfar qui es conforma a la regla, i en qué 

consisteix aquesta regla (Perelman i Olbrechts-Tyteca, 1989: 554). Monzó és molt 

procliu ais casos inventats per ell mateix. Per exemple, en l'article titulat «La borsa» 

(1994), opina que no és un fet noíiciós la reacció de les borses de tot el món davant un 

esdeveniment politic de gran transcendencia, segons repeteixen els mitjans de 

comunicació cada cop que ocorre. En canvi, constituiría una noticia rellevant l'abséncia 

de reaccions i Monzó ho iMustra amb dos casos fícticis: 

que son en realitat producte de la ineptitud humana, formulada sovint d'aquesta manera: «Ha estat un 
en"or informátic». 
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Tindria sentit noticies com: «Després de l'inici de la guerra entre Eslováquia i Suíssa, les borses 
europees han mantingut la tónica habitual deis últims dies» O bé: «Un cop confirmada 
l'execució pública del rei de Noruega i l'expulsió de Franfa de la Comunitat Europea, les borses 
de tot el món han experimentat una Ueugera tendencia a ral9a» («La borsa», 1994)'""*. 

Aquests casos elaborats per l'autor son molt semblants ais acudits, les anecdotes 

autobiográfiques o relacionades amb algún personatge famós, els contes i qualsevol 

tipus d'experiéncia o situació que exemplifiquen, de manera indirecta, la tesi de l'autor 

sobre el tema que tracta l'article. Igual que la ironia, l'exposició d'aquestes vivéncies 

permet a l'escriptor evitar comprometre's amb alió que critica, ja que simplement 

suggereix, no afimia pas res de manera taxativa. Per aixó, a vegades resulta complicat 

atribuir el sentit corréete a aquests textos si el receptor no disposa de les dades 

contextuáis suficients (coneixement de la ideología de l'emissor, informació sobre 

l'entom social i cultural). 

Així dones, un exemple dona Hoc a una generalizado; una il-lustració reforja 

una afmnació. De tota manera, al nostre parer, aquesta diferenciado no sempre és 

obvia; moltes vegades, una il-lustració és introduída mitjan9ant el connector per 

exemple. En l'article titulat «Afaitapagesos» (1987), l'autor establdx una de les causes 

per les quals el govern de Felipe González ha decidit donar Uicéncia a 1'obertura de 

cadenes privades de televisió d'ámbit estatal, contradient el principi suposadament 

socialista d'oposar-se a les privatitzacions de servéis publics, i hi afig una il-lustració 

que recolza aquest argument de causa: 

Les moltes altres coses per les quals aixó és així es poden resumir, básicament, en una: tant 
Televisió de Catalunya com Euskal Telebista han demostrat que se'n poden sortir dignament. 
N'és un exemple recent el programa del vespre i la nit de les recents eleccions i el gol d'avangar 
resultáis (aproximadíssims ais definitius) només tres quarts després de tancats els col-legis 
electorals («Afaitapagesos», 1987) 

Perelman i Olbrechts-Tyteca reconeixen que la diferencia entre exemple i 

il-lustració és subtil. Per tal d'aclarir tots dos conceptes, Pujante (2003: 136) proposa 

'""* En un altre article, «Ubicació de les residencies» (2000), la crítica al concepte de segona residencia 
(una casa amb una funció residencial secundaria, sovint situada fora de la gran ciutat on es treballa i es 
viu durant la setmana) es realitza mitjan9ant un cas en qué un amic convida un altre a la seua segona 
residencia de Benicarló. L'amic, encantat, decideix comprar-se'n una altra al costat. Amb el temps, es 
cansa de la primera residencia de Barcelona i la substitueix pel xalet de Benicarló. Aieshores, sent la 
necessitat d'adquirir una nova segona residencia, que se sitúa just al costat, per evitar els despla9aments i, 
quan se'n cansa, a la part de darrere de la primera. El plantejament absurd que guia el personatge fíctici 
en aquest cas insinúa l'opinió que mereix a l'escriptor l'hábit social de la classe mitjana i alta de disposar 
d'una altra casa. 
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parlar d'exemples ihlustratius, que no son prova definitiva, i exemples-prova, és a dir, 

exemples que sí que constitueixen vertaderes proves. 

2.2.3.1.3. El model i rantimodel 

Quan es tracta de la conducía, un comportament particular pot, no sois servir per 

a fonamentar o il-lustrar una regla general, sino també per a incitar a una acció que s'lii 

inspira. 

Poden servir de model les persones o els grups el prestigi deis quals valore els 

actes. El valor de la persona, reconegut de bestreta, constitueix la premissa de la qual es 

traurá una conclusió que preconitze un comportament particular. 

En canvi, l'antimodel pemiet l'allunyament de certes conductes. En l'article 

titulat «L'estafa» (2000), Monzó nan-a una escena autobiográfica en qué un estafador es 

fa passar per un dissenyador italiá que 1'aborda en pie carrer i vol regalar-li una jaqueta 

que, suposadament, és de Giorgio Armani. L'escriptor es congratula que, per primera 

vegada en la vida, siga víctima d'una estafa, pero, desafortunadament, la categoría de 

l'estafador és ínfima: després d'oferir-li la jaqueta, li demana si li pot donar diners, ja 

que els seus els ha perduí al bingo aquella mateixa vesprada. Monzó suggereix que, ja 

que Europa camina cap a la conversió, s'exigisquen uns requisits de qualitat minims 

també en la feina deis estafadors. Evidentment, l'antimodel proposat és aquest estafador 

satiritzat en relació a 1'accent (semblant al de Raffaela Carra i Antonia Dell'Atte), la 

gestualitat teatralitzaní (propia de Roberto Begnini), el producte oferit (una jaqueta que 

no té cap valor) i 1'argument esgrimit per a demanar els diners (les pérdues al bingo, 

propi d'una maruja, segons Monzó). 

Els articles que satiritzen persones mostren a la perfecció els antiniodels que, 

segons els parámetres ideologies de l'escriptor, cal no imitar. Son profusos en la seua 

obra periodística, precisament perqué fa ús de la sátira i alíres foraies humorístiques de 

crítica a bondó, de les quals resulta sempre un antimodel. 
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2.3.1.2. El raonament per analogía 

Perelman i Olbrechts-Tyteca (1989: 570-571) expliquen l'analogia basant-se en 

els conceptas de tema i de for. El tema engloba els temes a i b; el for inclou els tenues c 

i d. Perqué hi haja analogía, tema i for han de pertányer a camps diferents. Si pértanyen 

al mateix camp, aleshores estem davant un example o il-lustració, ja que tema i for 

proporcionarien dos casos particulars d'una mateixa regla. Encara que l'analogia normal 

implica quatre termes, sovint es redueix a tres: 6 és a a el que c és a 6. L'analogia pot 

contribuir a l'extensió de les nocions, pero albora també a la confusió. 

Segons Plantin (1998), l'argumentació per analogía no és mal concloent i el seu 

valor explicatiu és incert. L'analogia está a la base de les argumentacions fonamentades 

sobre el precedent, el parió i el model, com també l'argumentació per indúcelo. Quant al 

precedent, en el raonament jurídie, l'analogia apareix en l'anomenada regla de justicia, 

que exigeix que els casos idéntics siguen tractats de la mateixa manera. D'altra banda, 

respecte al parió, en el raonament politic, certs esdeveniments funcionen com a tal. Pel 

que fa a la indúcelo, es generalitza de manera analógica en tots els casos de 

constatacions fetes a partir d'un nombre fmit de casos; es pot refutar mostrant que 

procedeix d'una generalització precipitada' . 

L'argument per analogía esta molt relacionat amb l'argument de causalitat, ja 

que pot fer-nos comprendre determinades causes de certes coses. Que l'analogia siga 

falsa o válida depén totalment de la nostra formado i de la nostra manera de pensar, de 

veure el món, de la nostra ideología. Quant a la relació entre analogía i metáfora, cal 

teñir en compte que, quan el raonament vol ser logic i pragmatic, amb distanciament 

emocional, amb una ideología continguda i un afany analític (arguments de causa i 

conseqüéncia) s'usa l'analogia. Per contra, si predomina la ideología, les emocions i no 

hi ha análisi, la metáfora apareix com a joc de sentit que dona compte de l'enginy del 

columnista. En els articles d'opinió solen aparéixer metáfores (Santamaría - Casals, 

2000). 

'"' Les expressions que solen articular explícitament analogies son: P és análeg a, identic a, s 'assembla a, 
és semblant a, té el mateix aspecte que, recorda a, correspon d ... P\ També P i P' son homólegs, del 
mateix genere, hi ha semblances entre P i P'. Igualment, Així com, igual que, com... P, P'. 
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L'analogia és una de les técniques argumeiitatives mes recurrents, no sois en 

l'obra periodística de Quim Monzó, sino en general en tota mena d'argumentacions 

oráis i escritas, quotidianes i formáis: 

Establecer analogías es introducir semejanzas, regularidades, que nos inducen a 
considerar que determinados objetos, situaciones, hechos o individuos pertenecen a una 
misma clase y que son, por tanto, categorizables de la misma manera (Ribas, 2002: 16). 

L'analogia és tant una estrategia retórica com una estrategia cognitiva, que 

consisteix a fer intel-ligible una cosa comparant-la amb una altra de coneguda per 

facilitar-ne la representado. L'operació d'analogía es troba en la base d'altres figures 

com la metáfora o la comparació i d'altres operacions com la parodia. Ara bé, no sois 

pot propiciar la representado, sino que també pot falsejar-la categoritzant objectes, 

situacions, fets o individus que no pertanyen, realment, al mateix grup. Pretén, dones, 

establir un tractanient coherent entre fets o situacions equiparables, com quan soMicita 

que els bars paguen drets d'autor pels periódics igual que ho fan per la televisió i el 

vídeo, ja que hi ha clients que hi van a llegir tant com a mirar el partit de fútbol 

(«Hostaleria i mitjans de comunicació», 2003a). 

L'analogia pennet mostrar la incongruencia d'uns plantejaments ideologies que 

no apliquen els mateixos criteris per a avaluar situacions semblants o idéntiques. En 

l'article «Villa Teresita» (2003a), mitjanfant aquest tipus d'argunient, intenta demostrar 

que el canvi de nom constant dels estadis de fiítbol es deu a la petulancia del nou ric 

esdevingut president del club corresponent, referint-se a altres manifestacions d'aquesta 

actitud com modificar la denominado deis xalets o gravar el nom propi en polseres. En 

l'article «Pena de mort a Enrique Iglesias» (2003^), Monzó raona que, si les 

declaracions fetes pel cantant Sabina demanant la pena de mort ais artistes hispans que 

canten en angles, les hagués pronunciadas un cantant cátala exigint la mateixa sanció 

per ais artistes que canten en castellá, hauria rebut una allau aclaparadora de denuncies 

deis «paladins del bilingüisme i del mulíiculturalisme, que l'haurien acusat de tancat i 

de xenófob». 

A vegades, i de manera absolutament conscient, l'analogia establerta és 

completament impropia. Es tracta, realment, d'una analogía paródica, o d'una parodia, 

que es fonamenta en una operació de comparado i d'imitació amb la finalitat de 

ridiculitzar: «La International Typeface Corporation de Nova York, que és al món de la 

tipografía el que la Coca-Cola al de les sarsaparrilles [...]» («Neix la Uetra Barcelona», 
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1984). L'analogia impropia o falsa analogia s'usa per a qüestionar i refutar la tesi 

contraria, pero aparentment (i, dones, irónicament) aeeeptada. Des d'una perspectiva 

lingüística, les analogies poden adoptar la forma d'estructures comparatives, com el 

següent exemple: «I, posats a fer, jo l'ampliaria (la prova d'alcoholémia) ais boletaires, 

perqué n'hi ha que amb els rascles que porten aniquilen qualsevol senyal de vida 

micológica amb la mateixa tranquil-litat amb qué leltsin pessigava el cul de les 

secretaries després de dues ampolles de vodka». («Alcoholémics anónims», 2003a)'^°. 

No sois es recorre a l'analogia per subratUar la similitud de dues situacions, sino 

que també serveix per a posar en relleu les diferencies: «A diferencia de les estatúes que 

treuen de la via pública, no hi ha cap magatzem per guardar-los. Passa el mateix que 

amb els pobles d'alta muntanya [...]» («Cognoms», 2003(7)'^'. 

A través de l'analogia, Fautor pot preveure les conseqüéncies d'una situació. Per 

exemple, considera que els aplaudiments que en els últims anys els acompanyants del 

féretre solen fer son influencia de la televisió i d'altres espectacles com el fútbol, és a 

dir, d'alguna manera, els enterraments han esdevingut un espectacle mes. I així, l'autor 

teni que els aplaudiments deixen pas a altres manifestacions encara mes efusives: 

Si aixó continua així, em temo molt que aviat trobarem, en algún enteiTament, gent que també 
considerará que els aplaudiments son poca cosa i acompanyaran el taüt amb cants d'«oé, oé, oé, 
oééé...», o, un cop posats, fent Tonada entre el tanatori i el cementiri. («Aplaudiments»). 

També s'aplica l'analogia per a ridiculitzar, com en l'article «La que parix» 

(2003a), en qué es compara la nova figura creada pel Departament d'Afers Socials 

anomenada mare de dia amb belle de jour, títol d'una altra pel-lícula protagonitzada per 

una dona que exerceix la prostitució. 

Un comportament o una actitud ética considerada exemplar pot ser digna 

d'imitació, com la proposta d'uns ecologistes belgues de rebatejar l'avinguda on s'ubica 

'̂ ° En l'article «Tauromaquia contemporánia» (2003(7), estableix una analogia entre el comportament deis 
vianants a la ciutat i una correguda de bous. D'aquesta manera, els cotxes serien els bous; els vianants, els 
toreros i torejar, travessar la via. Cap al final de l'article, pero, destaca les diferencies i, així, anuMa 
l'analogia, cosa que permet comprendre tota la comparado en clau irónica: «Toregen amb americana i 
corbata, amb xándal Nike o cartera d'executiu». 
'^' En l'article titulat «Com manifestar-se problemes» (1991), l'analogia permet censurar les maratons 
que, en opinio de Monzó, provoquen uns coMapses circulatoris monumentals a Barcelona. L'analogia 
s'estableix entre dues característiques comunes a les curses esportives i les manifestacions ciutadanes: 
totes dues preñen caiTcrs i avingudes i aturen el transit. Es ciar que difereixen en moltes altres 
característiques, pero aquesta analogia permet a Fautor aconseguir el seu propósit, que és el de desaprovar 
les maratons. Monzó jutja que l'opció mes efectiva seria que els manifestants es vestiren com atletes i, 
així, ningú no els censurarla. D'aquesta manera, l'analogia, tot i que impropia i falsa, serveix per a llan9ar 
propostes i influir en l'ánim deis lectors. 
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l'ambaixada de l'URSS a BrusseMes amb el nom d'un dissident del régim soviétic. 

Monzó suggereix que algunes vies publiques barcelonines canvien la denominació per 

noms relacionats amb l'oposició al régim franquista, on actualment es troben 

institucions judicials i policials de l'estat («Amb solía», 1987). També els judiéis de 

tribunals que condemnen les negligéncies de certes professions s'haurien d'estendre, 

segons Fautor, al dissenyador de les portades de la coMecció literaria d'Edicions 62 

titulada Les millors obres de la literatura universal («La cara bruta», 1987). 

L'analogia, quan no té uns fonaments solids, pot establir reproduir-se ad 

infinitum i atényer uns limits absurds. En l'article el títol del qual ja és en si mateix un 

pleonasme, «Anónims anónims» (1991), Monzó planteja la possibilitat de crear tota 

mena d'associacions d'addictes a qualsevol producte, des deis pioners alcoholics fins 

ais aviciats a la xocolata, la televisió, el fútbol o el bacallá. L'analogia arriba al limit de 

proposar la mateixa solució com a problema: la déria per inscriure's en qualsevol grup 

d'addictes pot convertir-se en una nova addicció, de manera que prompte sorgirá un nou 

grup de terapia per desenganxar-se de l'addicció ais grups d'addictes. La solució acaba 

sent un problema, perill sobre el qual alerta el conegut proverbi que diu que el remei és 

pitjor que la malaltia. És el peix que es mossega la cua, com la fal-lácia basada en la 

circularitat del raonament i coneguda com argument ad absurdum, que consisíeix dir en 

el primer parágraf el mateix que en l'últim. És una fal-lácia perqué conté emocionalitat, 

la idea que no hi ha eixida, tot és absurd, els humans som irracionals i absurds... 

proposicions que justifiquen tot el que passa. D'acord amb Santamaría - Casals (2000), 

es tracta d'una fal-lácia de pertinenga o de confiísió, que son arguments no válids perqué 

les premisses no aporten la infomiació pertinent per a establir la conclusió. 

2.3.1.2.1. La metáfora 

Perelman i Olbrechts-Tyteca (1989: 611) conceben la metáfora com una mena 

d'analogía condensada, resultant de la ñisió d'un element del for amb un element del 

tema. La metáfora compleix totes les funcions de l'analogia i, en certs aspectes, molt 

millor que aquesta, perqué la refor9a. 

De tota manera, la metáfora, actualment, no es concep sois com una figura 

retórica o una anomalía semántica, sino que s'entén com una estrategia cognitiva que 
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permet construir el pensament i consisteix, básicament, en un procés d'un doniini 

experiencial sobre un altre. La metáfora és la figura que mes atenció ha rebut en la 

crítica literaria, en la retórica, en 1'estilística i, en general, en la lingüística, de manera 

que cada autor n'elabora la seua noció particular i les classificacions própies. Des del 

camp de la lingüística cognitiva, Cuenca i Hilferty (1999: 101) es remeten a l'obra de 

Lakoff i Jolinson (1980) per a explicar els conceptes de domini d'origen i domini de 

destinado. El primer és el que presta els conceptes i el següent és l'ámbit sobre el qual 

se superposen aquests conceptes. 

Els articles d'opinió de Monzó son rics en metáfores, ja que teñen un valor 

argumentatiu cabdal. El primer tipus de metáfora que distingeixen Lakoff i Johnson és 

la metáfora estructural o conceptual, quan un concepte está estructurat 

metafóricament en termes d'un altre, és a dir, es produeixen una serie de projeccions 

sistemátiques de diversos elements del domini d'origen sobre un conjunt d'elements del 

domini de destinació. L'exemple comentat anteriomient l'iMustra bé. En Particle titulat 

«Tauromaquia contemporánia» (2003o), explica que els vianants actúen com toreros 

«pentinant amb el eos la carrosseria de l'automóbil» i, en general, la circulació a 

Barcelona és una «corrida automobilística» ". 

D'altra banda, hi ha les metáfores concretes, que son projeccions creatives 

entre dos dominis cognitius habitualment no relacionats. Per exemple, la metáfora que 

projecta-cl domini de la cuina amb el del Uenguatge, amb la qual, en aquest cas, Monzó 

descarrega bones dosis de mordacitat corrosiva: «¿Qué dirien de Catalunya els 

aficionats a la retórica fácil i al blablabla a punt de neu7» («Seny i sensatesa», 1998). 

La censura de significats despectius de la páranla gitano en el Diccionari de la ¡lengua 

catalana de l'Institut d'Estudis Catalans és concebuda per Monzó com un detergent: 

«[...] hi deu haver passat Mr. Proper amb la baieta, perqué l'accepció pejorativa ha 

desaparegut» («Mataron al gitano Antón», 2000). 

Les metáfores visuals son metáfores no sistemátiques, a vegades 

convencionalitzades, que projecten una imatge mental sobre una altra imatge. 

'̂ "̂  En l'article «No tants fums» (2003Í7), en el qual l'autor critica certs plats que s'han posat de moda pero 
que solen cuinar-se incorrectament, aplica el domini de la gastronomía al de l'inteMecte: «És el que passa 
quan a l'instint gregari se li afegeix mig quilo d'ignoráncia en la seva tinta». Es tracta de metáfores 
llargues, com la que desenvolupa en l'article «Societat civil farcida» (1987), en qué explica una recepta 
de cuina idéntica en ingredients i preparació a la del pao trufat pero en qué l'element principal és la 
societat civil. La metáfora critica Fus del clixé societat civil. En un altre article, compara els moments 
finals de la vida amb una cursa ciclista: «Vet aquí la prova que t'has desmarcat del gran grup i que ja ets a 
la tete de la course, amb els escapats cap a la meta final i definitiva» («Els morts vivents», 2000). També 
hi ha el debat politic com a partit de boxa i el parlament com a ring («September Ilth, the movie», 2000). 
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l'estructura esquemática d'una imatge sobre la d'una altra. Així, Moiizó, per criticar el 

carácter antiestétic deis contenidors de vidre, paper i brossa, els anomena «contenidors 

iglú» («Mobiliari urbá», 1998)'^^ 

Finalment, les metáfores ontológiques pemieten comprendre i representar les 

experiéncies humanes com si foren entitats, objectes o substancies d'una classe 

determinada: les quantifícacions deis sentiments, l'elaboració cultural de la ment com 

una entitaí o la personifícació. Un exemple en aquesta línia és: «el club es converteix en 

un ioió en mans dels nens capritxosos» («Villa Teresita», 2003a). Es tracta d'una figura 

que dramatitza la realitat, com l'article en qué Tiran cobra vida humana per destacar la 

por que desperta el fonamentalisme islamic a Europa: «A l'Iran li ha tocat el paper de 

dimoni major, pelut i d'ulls ferotges, que treu foc per la boca i posa les calderes a mil, 

un dimoni al costat del qual els altres empal-lideixen i semblen fíns i tot tractables» 

(«La batalla d'Alger», 1994) '̂ .̂ 

La metáfora, en Monzó, té un efecte humorístic, provocat pel carácter estrany 

que té la superposició del domini d'origen sobre el de destinació, habitualment no 

relacionats, que generen sorpresa en el lector, pero que arriba a comprendre-la perqué, 

efectivament, hi ha certs elements d'ambdós dominis equiparables d'alguna manera. 

Son aqüestes coincidéncies que el lector no havia advertit les que fan arrancar la rialla. 

2.2.4. ínteracció deis arguments 

Perelman i 01brechts-T}/teca (1989: 701) assenyalen diverses maneres 

d'interacció deis arguments. En primer Hoc, fan referencia a les técniques de reñitació, 

mitjanpant les quals es reflisa renlla9, el rebuig de l'enllaf, l'exemple, l'exemple 

anulador, 1'analogía, la prolongado de l'analogia, la dissociació, la inversió de la parella 

de nocions dissociades. 

'̂ " També hi ha les metáfores orientacionals, que están relacionades amb I'orientació espacial {amunt ~ 
avail, dins - fora, davant — darrere, centre — periferia, profund — superficial) i es fonamenten en 
rexperiéncia física i social. No hem trobat exemples signifícatius d'aquesta modalitat. 
" '* En un altre article, la personifícació constitueix una crida a la compassió que fa Quim Monzó en dotar 

els pronoms febles d'un alé huma per criticar la pérdua d'ús que detecta en les generacions joves: «La 
falta d'exercici i d'alimentació fa que es vagin desnodrint a poc a poc. Qualsevol hivern, la primera grip 
se'ls endú a l'altre barri, de tan febles com son, pobres pronoms. Descansin en pau. Amén» («El pronom 
feble, débil, malaltís, desvalgut», 1990). 
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En segon Hoc, indiquen diverses técniques que restringeixen l'abast deis 

arguments. Concretament, causen una impressió favorable de ponderado, sinceritat, i 

contribueixen a allunyar la idea que I'argumentació és un procediment, un artifici. 

Algunes figures depenen d'aquesta técnica: insinuado, reticencia, litote, redúcelo, 

eufemisme, hipótesi (a voltes en forma d'analogia). 

La hipótesi és for9a frequent en 1'argumentado monzoniana i sovint pren el 

carácter d'una insinuació, que és un dir a mitges, evitant rafimiació taxativa, el 

compromís absolut amb la idea que només se suggerdx. La hipótesi va acompanyada 

d'una pregunta que qüestiona un fet o una actitud. Per exemple, en l'article titulat 

Banyoles (2000), Monzó es fa ressó de la noticia que el consistori d'aquesta poblado ha 

decidit suspendre la tradicional arribada deis Reis Mags en barca travessant el seu 

famós Uac, no per una mostra de sensibilitat després de 1'accident recent en qué van 

morir vint passatgers d'una embarcació, sino perqué l'únic transport disponible no 

disposa actualmet deis permisos escaients. Aleshores, l'escriptor llan9a la hipótesi, 

expressada en temps verbal condicional, que si les Uicéncies hagueren estat 

actualitzades, fins i tot l'espectacle de la cavalcada hauria adoptat un carácter macabre. 

La ironia, la insinuado i la hipótesi son formes d'expressió indirecta i, en aquest cas, 

al-luddxen a la insensibilitat de les autoritats de Banyoles: 

Si els tinguessin, ¿arribarien en barca, els Reis, solcant les mateixes aigües on fa poques 
setmanes van morir vint persones per culpa d'uns cretins? No m'estranyaria. Ni m'estranyaria 
que vestissin el rei Baltasar com el cadáver que contra tota sensatesa exhibien al museu Darder, 
ni que ais tres Reis de l'Orient els acopanyés un cor de vint esquelets bellugadissos cantant 
Brassens [...] («Banyoles», 2000) 

Mitjanfant la reticencia o aposiopesi, s'evita emetre un judici i es ddxa a 

mitges l'expressió d'un pensament, pero es fa entendre perfectament el 

desenvolupament implicit i les conseqüéncies previsibles. Pot indicar-se gráficament 

amb punts suspensius: 

Per tot aixó, tot i la tradició satírica local, no hi ha acudits sobre els membres del govern, ni — 
pel mateix motiu, lleugerament augmentat— sobre els membres de l'oposició. I no em negaran 
que el corbatí del conseller Laporte donarla molt de joc... («No tenim ni Moran», 1987) 

Segons Santamaría i Casals (2000), reufemisme és semblant al concepte de 

tabú; s'evita nomenar alió el nom del qual significa, o bé un perill, o bé pot donar Hoc a 

una interpretado no desitjada. La conseqüéncia de l'ús massiu deis eufemismes per 
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ocultar realitats o disfressar-les és la imposició del llenguatge políticament con-ecte. Per 

aixó, en els textos de Monzó, está dotat d'un valor ironic, com en l'ocasió en qué Fautor 

demana que els telegrames, mitjá de comunicació que titila d'obsolet, «[...] se'ls 

fíquessin al/orat del conducte digestiu que la discreció ha situat entre les natgesl» («El 

telegrama», 2003(7). 

La subjecció es produeix quan 1'orador fa preguntes que ell mateix respon de 

seguida, pero les respostes només son una hipótesi que, la majoria de vegades, rebutjará. 

Es una figura que es relaciona amb l'acció de dirigir el pensament cap a on l'orador vol 

(Perelman i 01brechts-T5^eca, 1989: 745). Pot confondre's amb una de les funcions de 

la pregunta retórica: 

¿Qué hi troben de denigrant en els films pomo?, es preguntaven les pro-pomo. ¿Que la 
protagonista hi faci una fel-Iació? I el cunnilingus que hi fa el protagonista ¿no és denigrant? ¿O 
és denigrant la penetració? I, si ho és, ¿per qui ho és? ¿O ho és només en una postura 
detenninada? ¿I el petó? ¿Denigra? ¿I la caricia? ¿I mossegar el lóbul? («Al bosc, no juguis amb 
foc», 1987). 

La prolepsi és una refutado anticipada, objecció que u es fa a si mateix 

(Perelman i Olbrechts-Tyteca, 1989: 755). En Particle titulat «Contra els colmados» 

(1987), Monzó indica l'argument que esgrimirán els partidaris d'una nova botiga de 

queviures muntada a l'estil tradicional (una botiga de queviures o ultramarins) per a 

exposar el seu discurs de contraréplica. Monzó, en general, refuta el topic que afimia 

que qualsevol temps passat és millor: 

Bon punt el Gran Colmado estigui de moda, ¿quin será el gran argument que faran servir per 
defensar els colmados —tots els colmados— en contra d'aquests invents americanitzants que 
son els supermercats? El tráete. Ais colmados —dirán— hi ha un tráete molt huma. "«Hi tens 
una relació com si et coneguessin de tota la vida, gairebé familiar...» Malament! Malament si 
una relació comercial s'ha de veure convertida en una relació gairebé familiar («Contra els 
colmados», 1987). 

En l'article titulat «El perfiím» (1991), l'escriptor informa sobre la creació d'una 

associació a California per combatre els usuaris de perfums, que causa danys en la salut 

i molésties igual que el fum del tabac. Al final del text, Monzó apel-la ais possibles 

detractors d'aquesta associació i dels sens supósits, que probablement consideren 

aquesta noticia una mera anécdota trivial, pero els avisa sobre la influencia deis valors 

nord-americans a tot el món: 
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Els que trobin divertida i exótica !a noticia haurien de recordar que fa vint anys, quan ens van 
arribar les primeres noticies de les canipanyes antitabac americanes, també n'hi va haver que les 
van trobar divertides i exótiques, i juraven que mai no aconseguirien implantar-se entre nosaltres 
(«Elperfum», 1991). 

En l'article titulat «El preu d'un petó» (2000), Monzó informa sobre la promoció 

d'un local nocturn que ofereix una copa i una besada del cambrer o la cambrera per un 

preu únic. Aquest fet li pemiet reflexionar sobre el concepte de prostitució que fiínciona 

en la nostra societat. Així, s'afanya a anticipar l'opinió deis detractors d'aquesta 

fórmula promocional: 

No faltaran veus que s'alcin contra els bars de petons; dirán que besar per diners és una forma 
clara de prostitució, senzilla i fins i tot un punt innocent, pero al capdavall prostitució. ¿I qué? La 
línia que delimita la prostitució és summament dúctil i, en alguns casos, que es podrien citar amb 
nonis i cognoms, engloba fms i tot el matrimoni («El preu d'un petó», 2000) 

2.3. Raonament inductiu ¡ raonament deductiu 

A banda de la classificació i de l'análisi de les técniques argumentatives segons 

Perelman i Olbrechts-Tj^eca, ens sembla interessant fer referencia a la naturalesa deis 

textos argumentatius d'acord amb el tipus de raonament majoritari, inductiu o deductiu, 

que fan servir. A mes a mes, la indúcelo i la dedúcelo (juntament amb els arguments que 

s'associen a cadascuna d'aquestes operacions) determinen també l'estructura deis 

textos, de manera que la inventio i la dispositio queden estretament relacionades des 

d'aquesta perspectiva. En altres páranles, la selecció d'un raonament (indúcelo o 

dedúcelo) comporta optar per unes técniques argumentatives que, al seu torn, 

configuren una estructura expositiva concreta. 

Basant-se en la naturalesa deis arguments teenies i dels tipus que presenten, 

Casals (2003: 68-72) classifica els articles d'opinió en articles inductius i articles 

deductius. Un article és inductiu si parteix d'un fet ocon-egut independentment de 

l'actualitat que tinga o de la importancia informativa que se li atorgue. També pot 

originar-se arran d'un succés o d'una anécdota ficticia, d'una analogía comparativa de 

dues presumptes realitats, d'una pregunta retórica o d'unes declaracions atribuides a 

algún personatge rellevant. Aquests elements donen Hoc a una argumentado que 

culmina en una conclusió que supera el carácter particular del principi per a establir uns 
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criteris aplicables a situacions mes importants i transcendents. Segons Casals, es tracta 

d'una manera de plantejar el discurs molt suggeridora perqué s'aconsegueix l'interés de 

l'auditori amb l'anécdota que deixará pas després a la categoría. Concretanient, en els 

articles periodístics, és molt usual aquesta técnica per la capacitat de persuasió 

immediata que té i perqué perniet enlla9ar directament 1'opinio amb l'actualitat. 

La indúcelo s'assoleix mitjanfant Vexemplum i la dedúcelo es modela amb 

l'entimema. La diferencia entre els dos procediments és que l'exemple possibilita una 

persuasió mes subtil que l'entimema, un tipus de raonament que obliga el receptor a 

prendre un rumb únic i precis. Segons Casals (2003: 82), la indúcelo és una técnica 

persuasiva molt efica9 des de la perspectiva de la comunicació de masses. És així 

perqué capta immediatament l'atenció del lector, grácies al poder seductor de la 

narrado de fets de ficció o reals que es basa, bé en el mateix interés que teñen (son 

curiosos, anecdótis, rellevants per algún motiu), bé per la pericia amb qué l'articulista 

els relata. Uexeinplum mostra que dues coses son equivalents sense que hi haja, 

necessáriament, una prova que ho testifique. N'hi ha prou d'admetre la semblan9a 

perqué siga creíble: de la part amb la part, el que és semblant respecte del que és 

semblant. L'analogia establerta pot ser faMa9 quan es consideren coses o entitats que 

s'assemblen tan sois en aparen9a, pero que, examinades amb lógica, son distintes i fins i 

tot contraríes. Hi ha dos tipus d'analogies: un que s'organitza a l'entom de fets passats i 

un altre creat expressament pel subjecte argumentador. Aquest últim conté, d'una 

banda, la parábola (comparado breu) i, d'una altra, la faula (relat que posseeix un 

missatge moral implicit o explicit que dona sentit a la narrado). 

D'altra banda, els articles deductius posen en práctica una operado lógica mes 

intel-lectual que obliga el lector a prestar mes atenció i distanciar-se emocionalment. La 

técnica que fa servir és la contraria: es parteix d'una idea o premissa, o d'una teoría mes 

o menys acceptada, i va aplicant-se argumentativament ais diferents casos que es 

vulguen examinar. La conclusió no sois refor9a el primer plantejament, sino que, a mes, 

intenta demostrar la validesa de la teoría en el cas concret que s'haja analitzat. 

Els entimemes poden ser demostratius i reñitatius. Els demostratius mostren 

l'existéncia o no d'una cosa i intenten arribar a una conclusió a partir d'un acord que hi 

ha préviament. Per contra, els refutatius s'usen per a conibatre arguments que no 

s'accepten perqué, o bé es rebutja una argumentado anterior o bé s'oposen a opinions 

contraries. 
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Així dones, en la inventio, 1'argumentador opta per aqüestes dues de construir el 

seu discurs, triant els arguments corresponents, que Casals (2003: 70) resumeix en 

aquest grafio: 

Grafio 17. Indúcelo I dedúcelo 
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Tal com afimia Casals (2003: 69), aqüestes dues maneres de construir 1'article 

d'opinió configuren l'estructura textual, encara que els raonaments, les análisis, les 

síntesis i les hipótesis esgrimides, és a dir, tota la maquinaria argumentativa al 

capdavall, constitueixen l'estructura interna. Per aixó, deixem l'estudi de l'estructura 

per al capítol de la dispositio i ens ocuparem del tipus d'argumentació en aquest capítol 

dedicat a la inventio. Ara bé, no es pot oblidar que els arguments i la manera de 

disposar-los (l'estructura) son questions relacionades que distingini per raons 

metodológiques. 

Teruel Planas (1997: 71-78) tracta d'aplicar totes aqüestes nocions al discurs 

periodístic. Respecte a les proves no técniques, que el periodista troba ja donades, 

afirma que poden referir-se a les citacions (dictámens, declaracions, dades estadístiques) 

i les fotografíes. Ara bé, lluny de conferir prestigi i fíabilitat al text pel carácter objectiu 

que pretesament teñen, están influídes pels criteris personals i estilístics del redactor, les 

exigencies i característiques de cada genere i de cada mitjá i les recomanacions deis 

Uibres d'estil que en defineixen el model linguistic. Les proves técniques deriven del 
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carácter de l'orador, de la disposició de rauditori i del mateix discurs. Quant a 

I'emissor, les proves técniques consisteixen en la capacitat persuasiva que emana de les 

característiques personals i la credibiliíat, bé del periodista o comunicador, bé del mitjá. 

Pel que fa al receptor, cal teñir en compte la ideología i els constructes del public. 

Finalment, respecte a les proves que es basen en el mateix discurs, es tracta de presentar 

el que sembla veritable; per tant, cal considerar la selecció deis temes, la priorització de 

les infomiacions, l'émfasi sobre alguns aspectes i el bandejament d'altres. 

L'exemple és un recurs for^a usat en els mitjans de comunicació de massa per a 

persuadir, constitueix tot un mecanisme ideologic per conforaiar els valors dels 

individus grácies a la construcció de mites socials. En canvi, l'entimema és el 

procediment deductiu que segueixen els textos de demostrado i opinio mitjan^ant 

arguments. D'altra banda, les premisses (fonameníades en la certesa i la versemblan^a) 

de les quals parteix cada mitjá de comunicació per connectar amb els seus receptors i 

elaborar les argumentacions son diferents. Els llocs comuns están relacionats amb les 

cinc W del periodisme (what, who, when, where, why). Funcionen com una mena de 

constructes mitjan9ant els quals s'interpreta la realitat. 

Quim Monzó mostra una especial predilecció per la indúcelo, tal com demostra 

l'análisi dels articles: davant 114 textos amb estructura deductiva, n'hi ha 571 que 

utilitzen el raonament inductiu, d'un total de 685. De fet, aquesta característica és 

normal en un articulista, que només pretén comentar aspectes concrets de la realitat, no 

elaborar análisis abstractes i teóriques. 

Gráfic 18. Articles deductius í inductíus 

17% 
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3. DISPOSITIO 

3.1. Exordi o proemi: els títols 

El carácter preliminar d'aquesta part que els retórics classics distingien en el 

discurs argumentatiu ens indueix a incloure l'estudi deis títols, un paratext que no tenia 

gaire importancia en l'antiguitat, pero sí actualment en els articles d'opinio periodístics 

i, en concret, en els textos de Quim Monzó. Consideren! que els títols acompleixen en 

certa mesura les funcions de l'antic exordi. D'una banda, tracten de captar l'atenció del 

lector i seduir-lo niitjan9ant els diferents recursos humorístics o intertextuals que posen 

en joc. D'altra banda, la ironía de molts dels títols, almenys en Monzó, es dirigeix 

contra la tesi contraria, ja que al-ludeixen a la posició que l'autor adopta davant els fets 

o les idees que debat en el text. Acompleixen, dones, una funció fática i empática, és a 

dir, estableixen el contacte amb el lector i tracten de captar-ne l'atenció i de guanyar-

se'n la lectura. 

Segons Teruel (1997: 79-80), pel que fa ais articles i els editorials, els primers 

parágrafs funcionen com un exordi encaminat a establir les premisses a partir de les 

quals es desenvolupa l'argumentacíó, la posició en la qual se sitúa l'artículista o l'equip 

editorial, altres elements que poden ser considerats exordis son els sumaris de portada o 

els titulars. Teruel (1997: 180-183) col-loca els títols a cavall de la dispositio i de 

Velocutio. Des del punt de vista de la dispositio, és a dir, de totes aquelles operacions 

destinades a ordenar el discurs, els títols constitueixen una part informativa i 

seleccionen el contingut del text que es vol destacar; representen, dones, un primer 

nivell infomiatiu. Quant a Velocutio, operació consistent a ornar el discurs, els títols 

presenten recursos formáis, intenten cridar l'atenció del lector i serveixen com a rétol, 

aparador o presentado del text. 

Els títols teñen una importancia essencial. Juntament amb el genere, son consells o 

ordres de lectura de carácter paratextual que proporcionen al receptor informació de 

diversa mena previa a la lectura efectiva del text. Detemiinen, dones, l'horitzó 

d'expectatives, és a dir, totes aquelles hipótesis d'interpretació possibles abans d'encetar la 

lectura del text. 
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Gerard Genette (1987: 54-97), basant-se en les aportacions de C. Grivel i L. Hock, 

estableix quatre ñincions deis títols: identificativa (estableix la identitat singular d'una 

obra), connotativa (referida al valor expressiu), seductiva (el títol intenta captar l'atenció 

del receptor) i descriptiva (dona indicacions sobre el contingut del text). La darrera ñinció 

pemiet classificar tres tipus de títols: títols remátics (assenyalen la manera com es transmet 

el contingut), dividits en títols generics (coincideixen amb la categoría de genere: 

«novel-la», «contes»), títols paragenérics («historia», «crónica») i títols fomials («escrits», 

«pagines»). El segon tipus inclou els temátics, que abraga els metonímics (una part 

marginal de l'obra n'esdevé el títol), metaforicosimbólics, ironies i literals. El tercer tipus 

correspon al deis títols mixtos, que combinen elements remátics amb elements temátics 

(per exemple, Cróniques de la veritat oculta). 

No obstant aixó, la classificació de Genette ofereix alguns inconvenients, ja que 

no aconsegueix precisar el paper que acompleix el títol en molts casos. És a dir, malgrat 

tot, resulta incompleta i es deu, segons Vicent Alonso (1995), al fet de menystenir la 

funció del lector, amb el qual están estretament Uigats els títols en tant que guia de 

lectura. Alonso proposa una nova classificació que considere la competencia lingüística, 

r enciclopedia cultural (conjunt de coneixements de tota mena de qué disposa el lector) i 

l'horitzó d'expectatives del lector. Aquesta proposta es basa en la manipulado de frases 

fetes amb qué juguen els títols de la narrativa breu de Pere Calders i que, seguint les 

aportacions de Genette, no s'explica satisfactóriament. 

Les anotacions de Vicent Alonso a la teoría de Genette, encara que es 

referisquen a narracions literáries, son molt útils per a l'análisi de molts dels títols dels 

articles de Quim Monzó, que apeMen a la competencia enciclopédica i lingüística del 

lector, ja que solen revestir la forma de refranys, títols de novel-Íes i de pel-lícules i 

fraseologismes. A mes a mes, per tal d'entendre la ironía que hi subjau, calen 

coneixements culturáis adequats que possibiliten les inferéncies correctes. 

De fet, Monzó té una especial predilecció pels títols, deis quals confessa teñir un 

arxiu igual al que havia confeccionat anteriorment Joan Brossa (Miralles, 2004). 

Certament, la varietal de tipus que presenten els seus textos periodístics i la funció 

orientadora de la lectura que exerceixen requereix una análisi especial. A mes, l'autor és 

plenament conscient de la importancia d'un títol adequat, del paper que pot exercir en la 

interpretado global del text. L'article «Títols» (1998) gira a l'entom deis premis que 

concedeix la revista Bookseller al títol mes estrambótic, estrany o insipid. En un altre 

243 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en ¡'obra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

text («Laia, bufona», 1984), enumera l'obra d'un poeta inventat, Jordi Conibaiá, els 

títols de la qual constitueixen una parodia deis epitextos poemátics, que juguen amb la 

forma fónica (rima i paronomasia) i el contrast semantic: El preu de Déu, Feixuga 

tasca, Tip de taps, Densa ameba, Arrels per arreu . Com veurem, Quim Monzó és tot 

un mestre en l'art d'escoUir títols per ais seus textos, cosa que permet comprovar la 

importancia que els dona. 

Els títols deis volums solen pertányer a algún deis articles que s'hi inclouen. La 

concisió expressiva deis articles d'opinió, semblant a la deis contes com a fomiats 

breus, fa que els títols tinguen una funció informativa essencial en els textos. És a dir, 

els títols no son bañáis: sovint expressen el tema o la tesi de l'article, i aixó fa que 

l'autor puga prescindir d'explicitar-los en el text, ja que simplement els repetiría (com 

de vegades ocorre, pero com una ratificació o insistencia). Per exemple, el títol 

«Escrivint articles» (1990) indica el tema de l'article que encap9ala, per la qual cosa 

Monzó no ha de dedicar cap parágraf introductori a expressar l'assumpte que es disposa 

a tractar. Així, el text comen9a directament a exposar els diferents consells que un 

aspirant a articulista hauria de seguir per a escriure un article amb unes garanties 

mínimes d'éxit. Es obvi que, en altres casos, hi ha d'haver una introdúcelo 

necessáriament, perqué el títol no pot condensar la complexitat del tema que s'analitza, 

pero, si mes no, orienta sempre el lector sobre el contingut. 

Fet i fet, presentaren! una classificació deis títols en els articles de premsa de 

Monzó que tráete de ser mes precisa que la que elabora Genette i que tinga en compte 

els coneixements enciclopédics exigits al lector, tal com proposa Alonso. Una 

classificació que fóra representativa hauria d'incloure els títols temátics, els metonímics, 

els parodies, els intertextuals, els fraseológics, els amfibológics, els que juguen amb la 

fomia fónica, els neologies, els metafórics i els ironies. De tota manera, prestarem 

especial atenció ais que Monzó utilitza de manera mes abundant i son mes característics 

del seu estil: els títols intertextuals, els fraseológics, els amfibológics i els que juguen 

amb la forma fónica. La resta de títols, o bé no son exclusius de l'estil monzoniá (els 

'̂ ^ Tot i que no es tracta de títols en sentit estríete, Monzó parodia de manera enginyosa també els noms 
de grups de rock en l'article «Superbenvolguda Sumpta» (1984): Támpax Profiláctico, Virgen de! Dedo, 
Uso Exclusivo de Bomberos, Vicepresidencia del Gobierno. 
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temátics'^^, els metonímics'^'', els metafórics'^^) o bé apareixen en comptades ocasions 

(els paródics'^^, els neologies'^", els ironies'^'). 

Excepte els tííols temátics i metonímics, que son mes literals, la resta 

(intertextuals, fraseológics, metafórics, parodies, els que juguen amb la fomia fónica) 

están basats en el carácter fígurat, indirecte, connotatiu, suggeridor. En certa mesura, les 

característiques que Teruel Planas (1997: 196) assigna ais titulars metafórics son valides 

per a aquests que no son estrictament informatius: cridar intensament 1'interlocutor, 

transmetre mes infomiació per la quantitat d'implícits que de dades explicites, posar al 

descobert els signifícats afectius i connotatius i incidir mes directament en la conducta i 

les idees de 1'interlocutor. 

'̂ * Els títols simplement temátics expressen el tema del text. Es tracta de casos com «Fútbol i drets 
d'autor» (2003fl), «Aplaudiments» (2003a), «El tabú de la pirotecnia» (200313), que indiquem a tall 
d'exemple. 

'^'' Per exemple, «Els que decideixen» (2003a), que fa referencia al goveni, encarregat de determinar les 
obres d'infraestructura pública que cal dur a terme a Barcelona. 

' «L'últim monstre» (1994) és la metáfora amb qué Monzó bateja els videojocs, en aMusió a l'opinió 
generalitzada deis pares que envileixen qualsevol hábit innovador deis filis, tal com decades abans feien 
amb la televisió o amb els comics. «Franctiradors» (1998) és el títol que encapgala un text que reflexiona 
sobre la gent que dona conversa i resulta pesada. «Les mómies» (2000) fa referencia ais critics literaris 
que fan servir criteris classics. «Fossils contemporanis» (2003a) serveix per a titular un article que parla 
sobre el ritual d'atendre els comensals ais restaurants, fossilitzat per la rutina. «Els empestats» (2003a) es 
refereix ais escriptors anomenats mediátics. 
'̂ ^ La parodia es basa, fonamentalment, en la imitació; per aixó, molts dels títols intertextuals que 
analitzem en un altre apartat son parodies. El títol <d3on cop de martell...» (1987) presenta una aMusió 
intertextual a la famosa tomada de l'Himne deis Segadors, en qué falg s'ha substituTt per martell. «Sant 
Antoni Gloriós» (1994) parodia una can^ó religiosa en un article en qué Fautor critica la beatifícació 
d'Antoni Gaudí i la creació amb fínan^ament public de la Fundació Tapies, en la qual treballa la familia 
del pintor. «Villa Teresita» (2003a) es refereix a Festadi del Rayo Vallecano batejat com a Campo de 
Fútbol de Vallecas Teresa Rivero. «Mousse de cuscús sobre lassanya de nap» (2003a) imita la 
denominado d'alguns plats inclosos en els menus de restaurants que han deixat de costat la cuina 
tradicional catalana per la nouvelle cuisine. 
"'" Es tracta d'epitextos que constitueixen un neologisme. Una mostra és «Afaitapagesos» (1987), creat a 
imitació del terme afaitapobres, que s'usa en referencia a una persona gasiva i menyspreable. També és el 
cas de «Vigesímicos» (2003a), un neologisme inventat pel mateix autor, amb un sentit ironic, a imitació 
de l'adjectiu decimonónico, i que en el segle anterior s'aplicava com a sinónim d'antiquat o desfasat. Un 
altre exemple és «Alcoholémics anónims» (2003a), que en realitat és una hipercorrecció del neologisme 
«alcoholics anónims». 
' ' ' Engloben! en aquest apartat els títols que manifesten una ironía en relació al contingut, pero no basada 
en la manipulació de la forma com hem vist en casos anteriors. Per exemple, hi ha un article que té com a 
encapfalament el títol del teléfon d'emergéncies: «061» (2000). La ironia deriva d'unes declaracions del 
politic conservador Josep Curto, que havia jurat per la vida de son pare que la noticia sobre uns suposats 
documents per combatre els nacionalismes base i cátala era falsa. Monzó afirma que, si fos el pare, tindria 
a má sempre el teléfon d'urgéncies. 
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3.1.1. Títols intertextuals 

La intertextualitat és una propietat constitutiva de qualsevol text i es refereix al 

conjunt de relacions implícites que un text manté amb altres textos. ParaMelament, el 

concepte d'interdiscursivitat al-ludeix ais Uigams que un tipus de discurs estableix amb 

altres discursos (Mainguenau, 1996). Al nostre parer, el maneig d'una o de l'altra noció 

depén del nivell en qué situeni l'análisi: com que ens referim a textos específics, 

aleshores parlarem d'intertextualitat, pero com que es tracta del discurs periodístic i de 

referéncies a altres discursos com el cinematografíe, el literari i ñns i tot altres codis 

com el pictóric, també es pot parlar d'interdiscursivitat. 

Umberto Eco (1999: 116) anomena competencia intertextual el coneixement 

sobre tota mena de codis semiotics que es té i que s'aplica a la prodúcelo i la recepció 

textuals. La competencia intertextual pertany, albora, a la competencia enciclopédica, és 

a dir, la infomiació no exclusivament genética que algú posseeix. 

Molts dels títols dels articles de Monzó apel-len a peMícules, novel-Íes, can9ons i 

obres artístiques amb qué els textos estableixen una relació irónica i paródica. Els 

coneixements exigits al receptor no son eleváis: es tracta d'obres famoses que un lector 

de cultura mitjana reconeix. 

En primer Hoc, ens ocuparem del cinema. L'article titulat «¿Cinema Paradiso?» 

(1991) fa referencia al comportament molest i reprovable que molts espectadors 

exhibeixen a les sales de cine, on fan soroU quan mengen o comenten en veu alta les 

peMícules. Segons Monzó, actúen com si foren a la sala d'estar de sa casa mirant 

qualsevol peMícula, sense teñir en compte que al costat hi ha gent que es pot sentir 

incómoda. El títol juga amb el sentit doble de la paxauia paradiso, com a nom propi del 

cine en qué se sitúa la trama d'aquesta peMícula italiana (dirigida per Giuseppe 

Tornatore i estrenada el 1989), i com a indret pacific i ideal. Per aixó, la interrogado 

qüestiona el presumpte carácter edénic de les sales de projecció. «L'estranya parella» 

(1994) és el títol d'una peMícula nord-americana dirigida per Gene Saks i 

protagonitzada per Jack Lemmon i Walter Matthau (The Odd Couple, 1968). Narra la 

convivencia de dos homes en el pis d'un reporter esportiu que ofereix compartir 

apartament a un altre que s'acaba de separar i que és un maniac de la neteja. La relació 

entre els dos esdevé un infem, igual que ocorre a un altre home amb tendencies suicides 

i el tutor que 11 assignen per donar-li suport, segons el cas real que conta Monzó en 
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aquesí article. El tutor, fart de les trucades insistents i reiterades del suicida, decideix 

anar a sa casa acompanyat d'un amic i tallar-li les venes i el coll, per satisfer la seua 

voluntat'^l 

Monzó no sois incorpora els títols d'aquestes obres literalment, sino que també 

les parodia, com en l'exemple «Tothom diu que callis» (1998), mitjanfant el qual 

aMudeix al film de Woody Allen Todos dicen "I love you" (1996) i ais seguidors 

d'aquest director que, durant la projecció, no paren de riure i de fer comentaris com si 

volgueren deixar ben palesa la seua admirado. Un altre títol d'una peMícula manipulat 

és «La passió xinesa» (1998), que remet a. La pasión turca (del director Vicente Aranda, 

1994) i que ironitza sobre la moda d'adoptar infants orientals, amb una aMusió morda9 

a la relació sentimental que Woody Allen va establir amb una de les filies adoptades de 

la seua exdona Mia Farrow que, quan es va fer pública, va ser el detonant de la 

separado de la parella. 

En altres ocasions, Monzó aprofíta el topic que expressa el títol d'aquestes obres 

i que l'ha convertit en tot un clixé amb el pas del temps. Per exemple, «Que bonic és 

viure» (2003a) és el títol d'un article en qué l'autor critica la decisió de la televisió 

colombiana d'emetre les imatges de violencia en blanc i negre. Está pres d'una 

peMícula de l'época daurada de Holl5/wood, anterior a l'ús del color {It's a wonderful 

Ufe, de Frank Capra, 1946). Les conseqüéncies de la mesura, segons Fautor, és que, si 

abans el blanc i el negre s'associava a imatges idealitzades del passat (peMícules), d'ara 

endavant els Colombians els identificaran amb la tragedia. En la mateixa línia, «En la 

calor de la nit» (2003Í2) és el títol d'un article que es refereix al marc ambiental d'una 

anécdota autobiográfica un dia en qué una trucada telefónica desperta l'autor amb una 

veu enregistrada que li anuncia que ha sigut premiat amb un apartament en copropieíat a 

Peníscola. Es tracía de la tradúcelo del títol d'una peMícula nord-americana de 1967 

titulada In the heat of the night, pertanyent al genere policíac, dirigida per Norman 

Jewison i protagonitzada per Sidney Poitier. La ironía deriva, dones, de designar amb 

un títol que remet intertextualment a una peMícula policiaca un succés que altera una 

'** N'hi ha mes exemples. «Alguns homes bons» (1994) {A few good men, 1992, de Rob Reiner); «Les 
mans que gronxen els bressols» (2000) {The hand that rocks the cradle, de Curtis Hanson, 1992); 
«Armageddon 2» (2000) fa referencia a la hipotética sequela cinematográfica de la peMícula de ciéncia-
fícció protagonitzada per Bruce Willis i dirigida per Michael Bay el 1998; «Esplendor a l'herba» (2003a), 
títol de la peMícula dirigida per Elia fCazan el 1961, Splendor in tine Grass en la versió original; 
«Encadenats» (2003fl), famosa peMícula d'Alfred Hitchcok (titulada Notorious en la versió original de 
1946). 
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situació quotidiana. La popularitat d'aquestes peMícules ha convertit els títols que les 

identifiquen en vertaders topics. 

També recorre a les obres literáries. «El perfiím» (1994) és el títol d'un article 

que Monzó manlleva a la novel-la homónima de Patrick Süskind, tot un best seller de 

dan-eries del segle xx. L'article es fa ressó d'una associació creada a California contra 

els usuaris de perfiíms, d'una manera análoga ais coMectius que s'oposen ais fumadors 

per les molésties que causa el fum en llocs publics. «Una vella, coneguda olor» (1994) 

és el títol d'una obra teatral de Josep Maria Benet i Jomet, estrenada el 1963. Monzó el 

pren per a titular un text en qué ironitza sobre la moda deis perñims de fruites per a 

dones, relacionada amb la tendencia de «la dietética natural, l'ecologia prét-á-porter i 

els jerseis de ganxet». «Un món felÍ9» (2000) és el títol manllevat a la novel-la d'Aldous 

Huxley (Brave New World, 1932) i al-ludeix a la indiferencia que ha provocat en la 

societat la noticia de les pressions dels inspectors d'educació sobre el professorat de 

secundaria perqué aproven mes alumnes. L'objectiu és assolir la felicitat doblement: fer 

que els pares se senten satisfets davant els bons resultats deis seus filis, encara que no 

responguen a la realitat, i la possibilitat del govern d'oferir unes estadístiques óptimes 

quant al rendiment escolar deis alumnes Catalans "̂ •̂ . 

De la mateixa manera que fa amb altres títols, també pot canviar alguna de les 

paraules per adaptar-Íes al contingut del text, com «El coronel no té qui li predigui» 

(1991), que ironitza sobre la decisió de Moammar al-Gaddafi de despatxar els 

meteorólegs de la televisió libia per incompetents. El títol está pres de la famosa 

novel-la de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. 

Els programes televisius també teñen cabuda en els títols. «Els condons de 

Harrelson» (1994) parodia el títol d'una famosa serie de televisió deis anys setanta, Els 

homes de Harrelson, aplicat sarcásticament al col-lectin d'inspectors que les autoritats 

de Nova York pretenen crear per salvaguardar la salut de la gent en les seues relacions 

sexuals, practicades abundantment en forfa locals noctums d'aquesta ciutat. «El preu 

just» (1998), noni famós d'un concurs de la televisió estatal espanyola emés en els anys 

noranta, copia d'un éxitos programa nord-americá, encapgala un article d'opinio que 

reflexiona sobre la gent que qualifíca de cars els Uibres i sovint es tracta de persones que 

no Uigen mai. 

'̂ ^ Els exemples es multipliquen. «La muntanya mágica» (2000) (novel-la célebre de Thomas Mann); «La 
crida de l'art» (2000) és un títol parodie que eco'ítza la famosa novel-la de Jack London, La crida de la 
selva (1903); «En bra90s de la dona madura» (2003er), títol de la famosa novel-la de Stephen Vizinczey; 
«Grácies per la propina» (2003úf), manllevat de la novel-la de Ferran Torrent. 
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Fins i tot les can9ons serveixen per a titular els textos de Fautor, com «La vida 

continua igual» (1984), exit de Julio Iglesias, aplicat paródicament a un retrat periodístic 

d'aquest cantant, del qual subratlla la pei-vivéncia del sentiment patriotic espanyol tan 

exaltat peí régini franquista. Per aixó, «tot continua igual». El comenfament de I'liimne 

del Fútbol Club Barcelona serveix també de títol a un article («És un clam: tots al 

Camp!», 1984) que es fa ressó de la xiulada que els seguidors culers fan d'un anunci de 

la propera actuació de Julio Iglesias a l'estadi de 1'equip durant un partit. 

Els quadres també son una font d'inspiració per a Monzó. El títol «Cavaliers 

mutilats de la má esquen-a» (1987) aMudeix a una pintura famosa d'El Greco, El 

cavalier de la má en el pit. Aquest títol descriu paródicament els socialistes Catalans, 

que l'escriptor ataca per no haver assumit la concepció de Catalunya com a nació en el 

seu ideari, tema de debat en un congrés celebrat per la seua fomiació política a Girona. 

Igualment, el cómic té el seu Hoc en els referents que activen els títols. «Nasío 

pa mata» (2000) copia el títol d'un cómic del dibuixant Iva que parodia els soldats i 

l'exércit. En aquest article, Monzó fa una burla de les operacions de l'exércit en pie dia 

a platges plenes de gent o a barris que creen l'alamia entre la població. Segons 

I'escriptor, l'exércit realitza aquests exercicis per evitar caure en el descrédit total, ja 

que en l'actualitat no teñen una fiínció que n'explique la rao de ser. 

3.1.2. Títols fraseológics 

3.1.2.1. Refranys 

Els fraseologismes son estructures oracionals autónomes que poden constituir 

un acte de parla independent. Es tracta de les frases fetes, les dites, les máximes, els 

proverbis, els refranys i les parémies. 

El fet que els refranys apareguen sovint en els títols indica la importancia que 

I'escriptor li atorga com a posit de referents comuns i compartits amb els lectors. Aquest 

significat interacciona amb el contingut del text, bé el tema o bé la tesi, i genera la 

ironía pretesa. Altres vegades es localitzen en el eos del text i fixncionen com a 

comentan avaluatiu o suport argumentatiu; d'alguna manera, el refrany rebla el clau, 

fínalitza i tanca els diversos arguments que l'autor ha anat desenvolupant. 
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El valor didactic incrementa la dimensió irónica, que alhora afavoreix la 

connivencia amb el receptor. En els articles de Monzó, la referencia a la saviesa popular 

dipositada en aqüestes expressions és també, en certa mesura, una oposició a l'erudició 

jactanciosa i els aires de grandesa de molts articulistes que fan ostentado d'una gran 

cultura que, al capdavall, es tradueix en una absoluta inintel-ligibilitat deis textos que 

escriuen, en principi adrefats a un lector anipli tal com requereix una publicado 

periódica. 

Des d'un punt de vista argumentatiu, els refranys permeten consensuar els 

fonaments de 1'argumentado, les premisses, el punt de partida, ja que es basen en la 

saviesa popular, en el fons de creences compartides per una comunitat, de manera que el 

subjecte argumentant s'assegura l'adhesió del receptor a la seua tesi. 

D'una banda, hi ha refranys que apareixen integres tal com la tradició ha fixat. 

Aquest subgrup és un deis que disposa de mes exemples. El títol «Bon vent i barca 

nova» (1984) fa referencia a unes declaracions d'un periodista musical que afirma que 

Madrid és un Titanic. Monzó li retrau l'apropiació d'aquesta metáfora amb la qual Félix 

de Azúa descriu Barcelona, definint-la com una ciutat decadent que, com altres, 

s'enfonsa. Així, li suggereix que els madrilenys busquen un altre terme, un altre nom 

d'embarcació famós, per a denominar el seu naufragi. «Si de la nit vols profit, que no et 

trobi el sol al Hit» (1987) expressa un topic que I'escriptor ataca: ser modern significa 

eixir molt de nit. «Tot s'encomana menys I'hermosura» (1987) és un refrany _que 

estableix una relació d'ironia amb el contingut del text en el sentit que qualifica, 

indirectament, el carácter endogámic dels escriptors Catalans. Aquests ofereixen una 

imatge de bunker revestit amb unes mateixes senyes d'identitat i un mateix discurs de 

cara a l'opinió pública. Per aquest motiu, es rebel-len contra els que es desmarquen de la 

norma del grup . 

D'altra banda, hi ha refranys incomplets, que I'escriptor mutila sens dubte a 

causa del coneixement ampli que la gent en té i que mostra també aquest rebuig de 

Monzó ais topics que expressen: «Qui dia passa... » (1984), «La sang altera» (1998) o 

«Mes que mil páranles» (2003a), títol d'un text en qué I'autor qüestiona el Hoc comú 

consistent a creure que la for^a comunicativa de la imatge és superior a la de les 

páranles i així destacar que, si el Uenguatge es presta a la manipulado informativa, les 

"''' Altres exemples son «Pagant, sant Pere canta» (1990); «¿Qué sap el gat de fer culleres?» (1990); 
«Bous per bésties grosses» (1990); «Sempre han tingut bec les oques» (1990); «Quan fou mort lo 
combregaren» (1991); «O tots moros o tots cristians» (1991); «Boca muda mai fou abatuda» (1998); «Al 
pa, pa, i al vi, vi» (2000). 
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imatges que difonen els mass media també poden ser falsejades. En aquest cas, dones, 

rebutja el topic encunyat per aquest refrany. «La casa per la teulada» (1998) titula un 

text que critica la proposta de la Generalitat de Catalunya d'instar les autonomies a 

oferir la possibilitat d'estudiar cátala, gallee o base ais centres educatius. Monzó els 

retrau que es tracta només de propostes efectistes, ja que la feina important pel que fa a 

la normalització lingüística és a casa propia, no la dels altres. «La que parix» (2003a) és 

el segon membre d'un refrany valencia i que encapgala un altre article d'opinió: «No hi 

ha mes niare que la que parix». Aquest article polemitza sobre la decisió de la consellera 

d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya de crear la figura de la <aiiare de dia» per 

a cuidar els nens mentre els pares son a la feina. 

D'altra banda, hi ha refranys amb algún element retocat. És el cas de 

«Criticastres pagats no fan bon so» (1987), que introdueix un article en qué l'escriptor 

jutja les ressenyes sobre un concert de Frank Zappa. També hi ha el títol «Qui dia passa, 

dietari empeny» (1990), en qué s'ha suplantat la paraula any. Es tracta d'un article que 

critica la moda d'escriure dietaris. Mitjanfaní la figura retórica del calambur, Monzó 

transforma el refrany «Molta roba i poc sabó» en «Molta arrova i poc sabó» (2003a), 

títol d'un article que critica l'ús de l'arrova en el discurs politic per defugir el sexisme 

linguistic que, segons la ideología políticament correcta, afavoririen els morfemes 

gramaticals de genere. 

Monzó també fa ús de refranys castellans quan s'ajusten al contingut del text. 

«Por la boca muere el pez, compañero» (1994) és el títol d'un article en qué destaca, en 

un discurs de Felipe González, la incongruencia d'usar solucions lingüístiques no 

sexistes com la referencia al genere masculí i femení conjuntament, al mateix temps que 

una paraula marcadament masclista com hombría. 

3.1.2.2. Locucions léxiques 

Lorente (2002) defíneix les locucions com a unitats fraseológiques que no teñen 

autonomía oracional i que constitueixen sintagmes nomináis, adjectivals, adverbials o 

verbals. Poden ser locucions gramaticals (conjuntives, prepositíves o quantífícacionals) 

i léxiques (nomináis, adjectivals, adverbials i verbals). 
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Monzó remodela locucions léxiques verbals i els confereix un valor ironic. «La 

Uuna en un cove» (1984) és el títol d'un text que comenta la inclusió de l'autor en una 

Uista d'autors de narrativa postmodema publicada en la revista madrilenya La luna. 

Monzó ironitza sobre la possibilitat de convertir-se en un intel-lectual espanyol. «Flors i 

violes, i campanes al vol» (1991) és el títol d'un article que es fa ressó de la decisió del 

Parlament Europeu de reconéixer parcialment el cátala com a Uengua de la Coniunitat 

Europea. El cátala podrá usar-se per a adre^ar-se a les institucions europees i hi haurá 

traduccions deis documents importants a aquesta Uengua. Monzó pren en sentit 

afirmatiu la locuelo verbal «No ser tot flors i violes», en referencia a una situació que té 

tant avantatges com inconvenients' . 

Igualment, hi ha títols que constitueixen locucions léxiques nomináis i que, 

segons Lorente (2002: 836), es tracta de certas estructures Uiures del discurs que 

s'incorporen al léxic, com ara drets humans o societat de la informado. Es el cas de 

«Joc de mans» (1994), títol d'un article que basteix unes reflexions a l'entom de la falta 

de drets en la societat musulmana arran d'una noticia publicada sobre la condemna a un 

Uadre irania consistent a tallar-li les mans. Per tant, l'escriptor juga amb el significat 

figurat de la locució i el significat literal de la páranla má'^^. 

També hi ha títols que constitueixen locucions léxiques adjectivals, com «Mes 

ciar que l'aigua» (1991), que acompanya un text en qué Monzó critica el negoci de 

l'aigua embotellada en petites ampolles que serveixen ais bars i que no sadoUen la set, 

de manera que cal demanar-ne unes quantes i acaben resultant mes cares que qualsevol 

altra beguda. 

3.1.2.3. Clixés 

Hi ha una serie de clixés relacionáis amb el discurs religiós utilitzats amb un to 

ironic evident, bé perqué els desplaga del seu context habitual, bé perqué juga també 

amb el sentit literal i figurat. La majoria apareixen com a títols. «Lloat sia» (1984) 

"'̂  Un altre exemple és el títol de l'article «Ni earn ni peix» (1998) («no ser ni cam ni peix»); la locució 
«teñir ous», evocada en el títol «Ves quins ous» (2003Í7). 

'*̂  També hi ha altres títols com ara «El nou ordre mundial» (1994); «La carta del mil-leni» (2003a); 
«Una de tripa». També pot canviar l'ordre deis elements del sintagma: «Gay i l'orgull» (2003^) per 
«l'orguU gai». 
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ironitza sobre I'heroisme que una noticia atribueix a la visita del governador civil de 

Barcelona a la Rambla per comprovar-hi la seguretat ciutadana en un gest que pretén 

demostrar la preocupado de les autoritats per aquest tema. «Ave Maria Puríssima» 

(1998) és el títol d'un article que desvela la simbologia mariana de la bandera oficial 

europea. L'epígraf «Per la gracia de Déu» (1998) encap^ala un altre article que critica 

les practiques i els costums violents de les religions i que son justificáis per la fe de qui 

les infligeixen o les pateixen^^^. 

Pero no sois hi ha clixés religiosos, sino de tota mena. És el cas de «Visiteu 

Figueres» (1998), que imita els lemes turístics, o de «Discos no soMicitats» (2003o), 

que juga amb la fómiula anib qué alguns programes radiofónics anuncien les peces 

musicals difoses a petició deis radiooients. 

3.1.2.4. Formules 

Les formules son expressions lingüístiques que realitzen algún acte de parla com 

felicitar, saludar, acomiadar-se, retraure, adular. En aquest sentit, teñen un carácter 

ritual i fossilitzat. Lorente (2002) les anomena expressions lexicalitzades de funció 

expressiva i les caracteritza com formes que gaudeixen d'una certa autonomía pero 

estretament relacionades amb detemiinats actes comunicatius. Es tracta d'enunciáis de 

funció expressiva o emotiva, fática o conativa i inclouen les salutacions, les formules de 

cortesía i de protocol i tota mena d'exclamacions. 

Una fórmula mágica extreta del conté tradicional adaptat per a infants La 

Blancaneu i els set nans serveix per a titular un text que parla de la televisió com a 

mirall d'una societat: «Digue'm, mirallet magic...» (1987). Com és sabut, es tracta de la 

fórmula que empra la bruixa madrastra de la Blancaneu per a dirigir-se al seu mirall 

meravellós. 

«Compte amb el gos» (1987) introdueix un article que tracta sobre la 

generalització deis videoclips com a estrategia comercial, que provoca reaccions 

encontrades entre public i crítica. El títol es compren grácies a la citació d'un fragment 

de l'evangeli segons sant Mateu que tanca el text i que suggereix que els videoclips que 

"''' «El dia del senyor arquebisbe» (1998); «Televidentes todos» (2003Í7); «A imatge i semblanza» 
(2003a); «Pregueu per nosaltres, pecadors» (2003(3). 
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promouen artistes de categoría dubtosa pot ser un revulsiu contra el prestigi d'aquest 

producte audiovisual. 

«Bon dia i passi-ho bé» (1998) és el títol d'un article que qüestiona l'argument 

de Josep Pía, convertit en topic amb el pas del temps, que diu que el seu país és on li 

responen bon dia. Segons Monzó, aixó ja no és aíxí avui día, a causa de ravan9 de la 

castellanitzacíó des d'aleshores. Un altre títol, «Plat!» (1998), treballa amb el sentit 

literal i figurat d'aquesta expressió, utilitzada per a jugar a tir al plat, aplicada a unes 

reflexions sobre la moda d'alguns restaurants d'escudellar en bols i no en plats fondos 

com tradícíonalment s'havia fet sempre'^^. 

«Comenceni bé» (1998) constítueíx una fórmula argumentativa de réplica a 

alguna acció criticada, d'ús popular i coMoquíal, que serveix com a títol d'un article que 

remet a unes declaracions d'Isabel-Clara Simó com a nova delegada del Uibre de la 

Generalitat. Per a l'autor, cal distingir entre l'opíníó com a escriptora i com a promotora 

cultural, diferenciació que Simó no ha sabut advertir. 

3.1.2.5. Consignes 

«El ñitur és nostre» (1984) és un títol que ironitza sobre la publicació d'edicions 

barcelonines de diaris en castellá com El País i Abe. Monzó especula sobre la 

possibilitat que altres periódics d'altres ciutats espanyoles imiten l'exemple d'aquests 

dos. 

Un altre títol que emula les consignes de carácter social o politic és «Barres: sí. 

Taules: no» (1987), que encap9ala un article en qué l'escriptor exposa els avantatges 

que presenta, en un bar, estar-se a la ban^a i els inconvenients que genera seure a taula. 

La consigna serveix també per a estructurar el text, molt esquemátic en l'exposició 

d'arguments, introduits per una part de l'expressió: «Barra sí» (arguments a favor de la 

barra); «Taula no» (arguments en contra de la taula). També hi ha el títol «Mentre hi ha 

"''̂  Hi ha mes examples. «Tomem-hi...» (1987) és el títol d'un article que parla sobre la suposada rivalitat 
entre Barcelona i Madrid, desproveída de tota significació política i reduída a un exercici de simple 
competitivitat cultural o esportiva. Segons Monzó, es tracta d'un topic. «¡Vivan los novios!» (1991) és la 
fórmula ritual que serveix de títol a un article en qué Monzó reflexiona sobre el costura secular de Hangar 
arrós a les parelles que s'acaben de casar. També hi ha formules de felicitació, com el títol «Bon Nadal!» 
(2003í7), que critica Tavangament de les festes nadalenques que es produeix cada vegada mes aviat, per 
motius comerciáis i que, en general, reflecteix l'acceleració del ritme de vida. Concretament, es refereix a 
la rifa de Nadal. 
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birra hi ha esperanfa» (1990), que aconipanya un text que parla sobre les marques de 

cervesa i la manera de servir-la que teñen els cambrers a Barcelona, incoiTCCta, segons 

Monzó. 

3.1.2.6. Eslógans 

«Al bosc, no juguis amb foc» (1987) és un eslógan institucional que pretén 

conscienciar sobre la perillositat d'encendre fogueres o fumar en aquests espais. Monzó 

l'usa irónicament en un article que es fa ressó de la sorpresa que ha creat el 

reconeixement d'una Uei antiga que condemna la sodomía, la fel-lació i altres practiques 

sexuals ais Estats Units. L'escriptor suggereix que la resta del món occidental és una 

área d'influéncia d'aquest país i que, probablement, el conservadorisme que el 

caracteritza també ens afectará. 

3.1.2.7. Apotegmes 

L'apotegma és una sentencia breu pronunciada o escrita atribuida a una 

celebritat. «Amicus Plato, sed niagis amica veritas» (1990) és el títol d'un text en qué 

Monzó replica a unes declaracions del president del Comité Olímpic Internacional sobre 

la incapacitat de l'organització de les Olimpiades Barcelona per a progressar en els 

preparatius. L'escriptor, irónicament, demana un exercici de sinceritat i acceptació (per 

aixó tria aquesta sentencia: «Amic de Plato pero encara mes amic de la veritat») per 

abandonar la celebrado en cas que aquesta incapacitat siga certa. 
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3.1.3. Títols amfihológics 

L'amfibologia crea un discurs ambigú per la presencia de termes o construccions 

gramaticals que poden interpretar-se de maneres distintes i oposades, com la polisemia, 

rhomonímia o la sinonimia. 

D'una banda, hi ha títols que recorren a la polisemia. El títol «Barra» (1994) 

juga amb la doble accepció de pe9a allargada de pa i de desvergonyiment. Encapgala un 

article en qué l'escriptor desautoritza la mesura adoptada pel govern de permetre les 

pastisseries vendré pa els diumenges pero en barres de 100 grams, que son mes cares. 

També és el cas de «Llengua estofada» (1998), en qué el terme Uengua es refereix tant a 

rorgan com a 1'idioma. Es tracta d'un text d'opinio en qué Monzó replica a les 

declaracions d'Angel Colom segons les quals el cátala no ha de ser Túnica senya 

d'identitat a Catalunya: «[...] ara, ves per on, la llengua ja no és l'eix de la nació. O és la 

manera de dir no subordinem les poltrones a la llengua perqué les podríem perdre». 

La semblan9a fónica absoluta és l'homofonia. Hi ha un títol {«Misses sense 

missal», 1987), que juga amb l'homófon misses, que és el plural de missa i, en angles, 

de miss, en referencia al concurs de Miss América, en el qual hi ha unes normes de 

participació estrictes de carácter moral que, segons, 1'autor, contrasten vivament amb un 

tipus de celebrado dotat d'una dimensió sexual for^a evident. També hi ha el títol 

«Se'ns han fet unes carreres a les mitges» (1990), en el qual la páranla carreres fa 

al-lusió al cognom identic fónicament al del tenor José Carreras. El text denuncia el fet 

insólit tenyit d'un cert atractiu malsá que representa la concessió del títol de Doctor 

Honoris Causa al cantant a petició de la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Barcelona. És a dir, el títol honorific no reconeix els merits musicals de 1'artista, sino 

simplement la condició de malalt de cáncer que el caracteritza. El títol, dones, al-ludeix 

a Terror d'aquest reconeixement universitari. 

3.1.4. Títols quejuguen amb la forma fónica 

Un altre joc de paraules plantejat en els títols és la paronomasia, figura retórica 

consistent a barrejar dos mots fónicament molt semblants pero de significat 
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absolutament distint. Constitxieix un deis recursos linguistics mes usuals per a crear 

humor. «Fisqueu el físc» (1984) és una paronomasia que juga amb páranles que teñen la 

mateixa arrel pero distintes categories gramaticals: un verb i un substantiu. «Els modos 

están de moda» (1987) és un article en qué Fautor reflexiona sobre el retorn deis bons 

habits de capteniment social a la vida pública. «La ruta de la sida» (1990) juga amb el 

nom d'una ruta comercial de l'edat mitjana, la ruta de la seda, que fa referencia al tema 

de l'article: la por que certs sectors socials i politics intenten imposar sobre la població 

sobre la malaltia de la sida i que, en el fons, constiíueix una nova versió deis atacs 

moralitzants contra la Iliure práctica de la sexualitat. «Tic i fet» (1990) és el títol d'un 

article que ironitza sobre la relació que hi ha entre els tics i la cocaína per l'excés de 

dopamina que creen tant en les persones afectades per aquesta síndrome com en els 

consumidors d'aquesta droga. El títol juga amb la lociició dit ifet}^^. 

La repetido de sons en páranles próximes es coneix amb el nom á'al-literació. A 

vegades pot confondre's amb la paronomasia segons la quantitat de fonemes repetits. 

«Veure's verd» (1994), en qué es repeteix el so /v/ i les vocals /e/ i Id son molt 

semblants, és el títol d'un article en qué Monzó es queixa de la poca visibilitat de les 

Hums verdes que els taxis usen per a mostrar que están Iliures. «Les cireres de Ceret» 

(1994) és un altre d'aquest tipus de títols que, en aquest cas, es basa en la repetido deis 

fonemes consonántics (sibil-lants sords i liquids) i vocalics. 

3.2. Narrado o exposidó deis fets 

Una vegada s'ha capiat l'atenció del public en l'exordi, la part de la narrado 

introdudx els fets que son l'objecte de l'argumentació. El terme narrado no té en els 

estudis de retórica classics el signifícat de relaí, encara que hi intervinguen elements 

temporals i accions. Equival mes aviat a una exposidó d'esdeveniments tal com es 

Els exemples es repeteixen en tots els reculls d'articles.«Un bourbon amb gel» (1990) juga amb la 
semblanfa fónica entre la marca de whisky i el cognom de la dinastía regnant Borbó. «La pira del Ilibre» 
(1990) és el títol del pregó a la tretzena Fíra del Llíbre de Barcelona. «Per totes les rates pínyades, 
penades, penarres í peteneres» (1990) remet al díscurs del cómic (una imprecació típica deis lierois deis 
herois de paper de colors) i es basa també en la paronomasia i la sinonimia (pinyada i penada). «¿Es 
condonable no vendré condons?» (1990) critica l'oposició d'algunes farmácies a despatxar preservatius 
adduint objecció de consciéncia; «Torres, torretes, torrats i torracoUons» (1994); «Catatonia» (1998) 
remet a la forma anglesa Catalonia; «Sardines en llauna» (1998), juga amb un mot molt semblant 
fónicament, sardana; «El Despatx Oral» (2000) juga amb el parentesc entre els adjectius oral i oval. 
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narren en les noticies: una descripció de fets que han ocorregut i que pretén ser fidel a la 

realitat. 

Nomialment, els articles consten d'una introdúcelo en la qual Monzó exposa un 

fet que dona peu a la reflexió personal. Aquest fet pot exposar-se com a resum d'una 

noticia publicada en la premsa o localitzable en Internet, les declaracions d'un 

personatge, un fenomen observat directament per l'escriptor, unes reflexions de carácter 

general, una anécdota real protagonitzada per ell mateix o per altres personatges 

famosos o anónims, un relat de ficció i, en menys casos, fins i tot la carta d'un lector, un 

anunci publicitari o una exposició informativa (com ara la historia deis artistes 

conceptuáis a Catalunya, amb motiu d'una retrospectiva en un museu de Barcelona, en 

l'article titulat «El concepte» -1994-). Monzó pot resumir els fets o inserir el text literal 

(l'anunci, la noticia, la carta, les declaracions), encara que aquesta última opció és poc 

usual. 

De fet, Monzó és un lector empedreít i s'endinsa en la lectura de tota mena de 

publicacions: des de premsa rosa fins a revistes pomográfiques, passant pels diaris 

nationals i estrangers i acabant, en els darrers anys, en el sondeig de les pagines web. 

De vegades, les noticies poden ser estranyes, com la proposta inaudita i insólita d'un 

multimilionari que vol comprar Romania («Vendes, traspassos, torres, solars», 1998), 

pero que, a Monzó, li serveix per a debatre sobre 1'especulado urbanística. En altres 

casos, en canvi, els fets «parlen» per si mateixos i l'autor es limita a introduir-hi una 

fina ironía en 1'exposició de la informació o bé deixa en mans del lector que es fomie la 

seua propia opinio que, si mes no, jutjará com a absurds o ridículs els esdeveniments 

referits. Després d'exposar els fets, pot ser que es complete la informació sumáriament 

amb els antecedents del tema. 

Altres vegades, l'ordre és diferent: primer apareixen els antecedents del tema o 

altres temes associats amb el tema principal i concret que tracta el text. En qualsevol 

cas, la introdúcelo té la fundó de situar el lector en l'assumpte que, tot seguit, es 

debatrá. La introdúcelo presenta el tema que es discuteix; l'autor pot, o bé subscriure la 

tesi, o bé replicar-hi en el cas de noticies o cartes dels lectors; en altres casos, 

simplement, s'exposa una informació. És a dir, Monzó opina i contraargumenta una 

altra opinio o bé opina directament a partir deis fets. De tot aixó es pot concloure que 

r estructura temática deis textos sol ser analitzant, inductiva: va de l'exemple particular 

a la conclusió generalitzable; poques vegades es produeix al contrari. Ara bé, aixó no 

significa que manquen articles caracteritzats per una estructura temática sintetitzant, 
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com el titulat «Aplaudiments» (lOOBa), en qué es presenta primer un fet (introducció), 

després apareix la tesi i fmalment s'exposen els arguments que intenten demostrar-la. 

Hi ha casos com «El procés anib Ziritone» (2003a) en qué l'autor inclou dues 

noticies que relaciona per a desenvolupar la seua argumentado: la denuncia d'una 

federado andalusa de consumidors per la publicitat encoberta a les series televisives i, 

per un altre costat, la noticia sobre la davallada del nombre de lectors. Mitjan9ant 

l'argumentació per la causa, l'autor sosté que la mediatització de la societal és la rao 

que explica el refús a la lectura i al món de l'escriptura: en una societat opulenta 

icónicanient, els Uibres han quedat relagats a un Hoc secundari. 

L'exposició deis fets pot adoptar la forma d'encadenament logic i causal 

d'accions, és a dir, el que actualment es coneix com a narrado en els estudis linguistics. 

La narrado (en les diverses modalitats d'anécdota, acudit, relat de ficció, parábola) no 

sois dona forma ais fets que s'exposen en aquesta part del discurs, sino que també pot 

funcionar com un recurs argumentatiu que il-lustra un pensament; és, al capdavall, el 

que la retórica clássica va anomenar exemple. 

La narrado és la forma de l'organitzadó de 1'experiencia i del món mes 

primitiva i que els parlants aprenen en primer Hoc. Tothom coneix en major o en menor 

grau les técniques narratives, necessaries en la comunicació diaria per a poder 

relacionar-se socialment en qualsevol activitat per mes intranscendent que siga: «La 

narrado oral informal és la forma mes elemental i básica de conservado i de 

transmissió de l'experiénda humana» (Castellá, 1996: 233). 

L'omnipreséncia i l'enorme importancia de les estructures narratives fa que 

pugnen ser utilitzades per a defensar una determinada visió de les coses i també (i 

d'aquí deriva el seu potencial didactic) constitudx un recurs explicatiu senzill i directe, 

ja que tothom, com diem, en domina els principals recursos: 

En el trasfondo de la actuación narrativa está presente el objetivo de dar una justificación a una 
acción, a la vez que se persuade al otro de los valores que determinan un comportamiento 
correcto. Inevitablemente, hay una tensión o crisis entre los valores establecidos y los valores 
singulares que se dan en el caso concreto de referencia: esta tensión presta el espacio para crear 
el efecto persuasivo. Por esa razón podemos decir que en todos los casos, y en algunos de 
manera especial, la narración está al servicio de una orientación argumentativa (Calsamiglia, 
2000: 17). 

Sovint l'objectiu d'un relat és l'avaluació moral d'un fet succeít, d'una acció o 

d'un estat psicológic en relació amb una serie d'esdeveniments. Els relats no son tant 
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desripcions de fets com interpretacions de successes ocorreguts. El relat és una 

enunciació derivada de la perspectiva personal d'un participant real o potencial que está 

situat de manera que algún desenvolupament dramatic temporal del succés infomiat 

avan9a des d'aquest punt de partida. Un relat conta una experiencia personal i no és tan 

sois un informe sobre un succés (Ochs, 1999: 283). 

L'activitat narrativa és un mitjá discursiu per a 1'explorado i resolució 

col-lectiva de problemes i també constitueix un instrument per a instanciar identitats 

socials i personals. Així mateix, pemiet ais membres d'una comunitat representar 

successos, pensaments i emocions, i reflexionar-hi, pero aquesta oportunitat pot estar 

assignada d'una manera asimétrica en qué alguns posseeixen mes drets a la reflexió que 

altres. Fonamental en la construcció d'un 70, d'un altre i d'una societat, la conaiTació 

compon biografíes i histories; tamnateix, la significació de l'experiéncia i l'existéncia 

(el que és possible, real, raonable, desitjable) tendeix a ser definida per alguns mes que 

per altres. En aquest sentit, la narrativa té la capacitat de limitar, i fins i tot empresonar, 

i també la d'ampliar i transfomiar la psique humana (Ochs, 1999: 297). 

La majoria de relats que Monzó insereix en els articles poden ser qualificats 

d'anécdotes. De fet, es pot concloure que l'escriptor és molt procliu a narrar successos 

reals, de carácter autobiográfic o protagonitzats per personatges famosos i anónims, que 

mostren algún comportament exemplar reprovable o elogiable, segons els casos. Amb 

aquests petits. relats, Monzó es revela com algú que, a banda de transmetre una 

determinada visió sobre el món i sobre els mes variáis assumptes de la realitat, es recrea 

en el plaer de contar histories. Narrar és construir la realitat, donar un sentit al món, 

crear complicitat i refermar els Uigams socials, seduir amb la páranla. A vegades, com 

r article «La vida» (1994), el text está configurat íntegrament per dues anecdotes que 

son dos exemples d'impostures históriques: una está relacionada amb una visita de la 

princesa de Gal-Íes a un hospital d'Ottawa en qué els pacients eren actors; l'altra explica 

que uns grans magatzems novaiorquesos contractaven un figurant que representava el 

paper d'un treballador a qui renyaven exemplarment quan algún client presentava 

alguna queixa i, així, es pemietia conservar el bon nom de Testabliment. 

Segons Forneas (2003: 146), l'anécdota está emparentada amb la crónica, ja que 

relata una serie de successos (molt reduits, aixó sí, i a vegades limitat a un únic 

esdeveniment), pero de successos trivials. L'interés atorgat a aquests fets significants 

deriva del prestigi de l'autor i, afegiríem, de la funció que la narració cobra en 
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l'argumentació com a iMustració d'una tesi particular. Aquesta estudiosa destaca la 

relació que 1'anécdota té amb el conté, en tractar-se de dos generes nan-atius, que 

comparteixen la construcció temporal, el tema que dona coherencia al text i el 

compromís étic del narrador amb el que escriu. 

Com a narració conversacional, l'anécdota pot considerar-se com una seqüéncia 

textual de carácter narratiu que apareix al fíl de la conversa. Baixauli (2000: 82-83) 

defíneix aquest genere com una successió d'actes de parla o macroacte de parla de 

carácter referencial que relata uns fets perfectius, encadenáis de manera temporal i 

causal, producte de la interacció conversacional, que respon a una fínalitat comunicativa 

concreía i organitzat segons 1'estructura introducció-nus-desenlla?. De totes les 

característiques, les mes rellevants son el carácter dialogic (que diferencia qualsevol 

narració oral de la narració escrita) i el carácter temporal-causal deis fets referits. 

L'anécdota es relaciona amb la norma conversacional de l'amenitat, juntament 

amb altres factors que caracteritzen els intercanvis comunicatius: l'originaliíat, l'humor, 

la ironia, les máximes de cooperado, etc.. Sol funcionar com un recurs narratiu que 

iMustra un pensament, sovint relatant uns fets de caire humorístic. Aquest valor 

argumentatiu la vincula ais exempla de la retórica que s'utilitzen en altres tipus de 

discursos com ara el semió, el míting o els textos periodístics d'opinió (article, 

columna). Segons Vicent Salvador (1988: 18), «aquests petits relats han de ser inserits 

en el disseny d'una estrategia conversacional perqué els interlocutors n'entenguen la rao 

de ser i no hi reaccionen sorpresos». D'acord amb van Dijk (1987: 183), es pot concebre 

l'anécdota com un acte de parla ritual, que té la intenció de canviar les actituds de 

l'oient, especialment les valoratives, respecte al context. Es tracta de discursos (bromes, 

acudits, relats quotidians, can9ons, contes populars) basats en assercions, pero que no 

teñen la fínalitat de transmetre informació (sobre un objecte o un fet extern). De fet, 

l'objectiu primordial és crear, refermar i mantenir les relacions entre els interlocutors: 

un nan^ador expert és acollit fácilment en els cercles socials. De fet, la diferencia entre 

aquests discursos i la literatura no és pragmática sino social i rau en el carácter 

institucional d'aquesta última. En aquest sentit, el teóric holandés afirma que la 

literatura prove d'aquesta mena de productions quotidianes i ancestrals. Tot aquest 

raonament permet considerar l'anécdota com un acte de parla de carácter ritual que, 

com l'acudit, intenta divertir per crear complicitat entre éls interlocutors, pero que a 

diferencia d'aquell, no és fíccional sino referencial. 
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Cristina Vega (1997), que analitza les característiques especifiques de les 

anecdotes contades per dones, explica aquest genere narratiu de manera mes precisa. 

Segons l'autora, les anecdotes son histories de viva veu sobre el que succeeix 

diárianient. Com les confidéncies i els xafardejos (i en general, qualsevol genere oral), 

les anecdotes están Uigades a Texperiencia local immediata del narrador, i l'articulació 

verbal és absolutament irrepetible, grácies a la singularitat de les circumstáncies 

argumentáis i interpersonals que contextualitzen la composició de cada versió: 

El discurso anecdótico se organiza en torno a la idea de excepcionalidad. Ninguna anécdota trata de 
una experiencia ordinaria, sino que se fija como objeto de la transmisión de un hecho inusitado o 
inesperado, ya sea porque lo es en sí mismo o porque se componga en estos términos. Es el 
incidente, el acontecimiento que sacude, lo que merece una o varias historias, pero es la historia, a 
su vez, la que construye el incidente al describirlo, al organizarlo y hacerlo aparecer ante los ojos de 
la audiencia como algo digno de ser contado (Vega, 1997: 93). 

En aquest sentit, els relats son, en general, instruments culturáis per excel-léncia 

per a la comprensió de conductes inesperades i insólites. En contar relats, els narradors 

Uiguen dos dominis de conducta: circumstáncies situacionals i accions deis 

protagonistes i estats mentals dels protagonistes. Les narracions serveixen per a fer 

comprensible el que és excepcional. Com que els relats conten successos que s'allunyen 

del que és ordinari, també serveixen per a articular i sostenir la comprensió comuna del 

que la cultura considera «normal» (Ochs, 1999: 283-284). 

Quim Monzó sovint insereix seqüéncies narratives que relaten alguna 

experiencia autobiográfica que serveix de punt d'arrancada de I'argumentació, pero 

també pot iMustrar un argument o ratificar la tesi. A banda de la funció de la narració en 

I'argumentació com a il-lustració de la tesi o com a suport d'algun argument, es troba 

també el valor general del relat com a estrategia de seducció del receptor: un bon 

narrador té mes exit social que un altre que no domina aqüestes técniques. En aquests 

daiTers dos casos, realment l'anécdota fiínciona com un argument d'exemple o 

d'il-lustració, mes que constituir una part del text. Fins i tot en el cas de les anecdotes 

autobiográfiques, podríem parlar d'argument de l'experiéncia personal, ja que aquesta 

s'escull com a prova de la tesi de l'autor. 

Per contra, en altres ocasions, l'autor inclou la narració d'alguna anécdota 

protagonitzada per altres personatges, acudits i fins i tot petites ficcions narratives. Si la 

narració enceta l'article, es podria considerar la resta del text com una mena d'avaluació 

dels fets exposats, pero tenint en compte que la seqüéncia argumentativa és mes extensa 
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cjue la narrativa, resulta mes adequat, al nostre parer, considerar la narració com una 

part de l'estructura argumentativa i no al contrari. Aquest és el cas de l'article «Tal dia 

com avui» (2003a), en el qual Monzó relata les seues vivéncies del 23 de febrer de 

1981, una data quasi mítica en la historia contemporánia, per demostrar que les seues 

accions, tan quotidianes com les de qualsevol altre, també resulten tan meritóries com 

les de molts politics que s'atribueixen merits de demostrado de taranná democratic i 

que l'únic que saben és «penjar-se la medalla» . 

En tots els casos d'anécdotes personals, és usual que, abans de la narració 

própiament dita, hi haja una introdúcelo que presente una reflexió relacionada amb els 

fets que després es relaten. Per exemple, en l'article «Com traduir un kiwi» (1990), hi 

ha un parágraf introductori que introdueix una reflexió en termes ironies sobre els 

preparatius de Catalunya amb vista a les Olimpiades de 1992, entre els quals hi ha 

l'etiquetatge de productes i la retolació de comer9os en diverses Uengües. L'anécdota 

que després es narra és de carácter personal i es refereix a la compra d'un pot de 

conserva en el qual la tradúcelo espanyola no es correspon amb 1'original alemanya: de 

fet, la data de caducitat ha estat modificada. 

Un altre tipus de narracions son les anecdotes sobre personatges famosos. En 

l'article titulat «Maneres de morir» (1994), Monzó inclou tres anecdotes 

protagonitzades per Isadora Duncan, Felip V i el cantant Claude Francois que 

exemplifiquen una mort ridicula, oposada a les defiíncions inesperades que 

contribueixen a mitinear altres personatges histories com Federico García Lorca. 

Aqüestes anecdotes narren simplement i de manera succinta l'episodi de la mort'''\ 

En altres casos, es tracta d'anécdotes protagonitzades per actors anónims. En 

l'article titulat «Destins equivocáis» (2000), Monzó exposa, en primer Hoc, una noticia 

relacionada amb el tráfic d'immigrants marroquins, que paguen quantitats copioses de 

diners a un patró que els condueix i els introdueix a Espanya de manera il-legal. En 

aquest cas, a mes, el patró va estafar la colla d'immigrants i els va tomar a deixar al 

Marroc, sense aquells se n'hagueren adonat abans d'aterrar. L'eseriptor no opina 

directament a través de judiéis i d'arguments, sino que es limita a contar dues anecdotes 

mes de persones que es van equivocar de destinado en els seus viatges i van anar a 

Hi ha moltes mes anecdotes autobiográfíques, per exemple, en els següents articles: «El cas del Bloody 
Mary» (1984), «L'estafa» (2000); «El telegrama» (2003a); «Discos no soMicitats» (2003Í2); «NO tants 
fums» (2003a). 
' " Altres articles que narren anecdotes d'aquest tipus son «Tyffany's» (1998), «Barbitúrics» (2000); 
«Genial» (2003fl); «Necessitat de les postals» (2003a). 
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parar a indrets inesperats i for9a allunyats de la destinació desitjada. A banda de ser 

histories protagonitzades per personatges corrents, aquest article resulta rellevant perqué 

les narracions serveixen d'argumentació indirecta, és a dir, son argumentacions en si 

mateixes, arguments per l'exemple que il-lustren la tragedia (o tragicomedia) de l'eiTor 

comes del qual son victimes els protagonistes. Aquest tipus d'errades, de fets insólits, 

absurds i ridículs mostren la petitesa de l'ésser huma, el carácter esperpéntic de moltes 

situacions vitals, el món com a pantomima i les persones com a titelles, que Monzó 

recrea en la ficció o simplement extrau de la realitat sense necessitat de reelaboracions 

própies. 

Altres vegades, la narració és una anécdota suposadament real: els fets poden ser 

auténtics, pero potser el punt de vista del narrador és un indici de ficcionalitat. És el cas 

de l'article «Ma mare és una proxeneta» (2003a), en qué l'autor conta una visita a ca sa 

mare i comprova els «luxes» que la dona ha adquirit últimament (una estufa i una paella 

noves, menjar croquetes un dia a la setmana) i que ratifiquen l'opinió de Núñez que els 

veins del barri de les Corts s'han convertit en uns proxenetes que hi promouen la 

prostitució. 

En altres casos, Monzó pot donar foima de relat de ficció a la introdúcelo. 

L'estructura resultant conté tres parts: relat, reflexió i noticia que ha donat peu a 

rargumentado. Així, l'article comen9a amb el relat de ficció i l'última part, que es pot 

considerar com l'avaluació de la historia narrada, deixa explícita l'analogia que Fautor 

estableix amb algún aspecte de la realitat que pretén desautoritzar. La flexibilitat 

estructural del genere és amplia i la inserció deis fragments narratius depén de l'estil de 

l'escriptor o de la relleváncia que vulga concedir ais fets relatats, bé siga en foraia 

d'anécdota o de ficció. 

En l'article titulat «Deixeu que els nens se m'acostin» (1994), Monzó relata un 

episodi inventat protagonitzat per Atila i l'exércit deis huns que modifica la narració de 

la vida d'aquest cabdill barbar. Quan es disposa a assetjar una nova població, matar-ne 

els habitants i incendiar-ho tot com feia habitualment, Átila s'atura de sobte a 

reflexionar i s'adona que está fart d'actuar sempre igual. Aquell dia no li ve de gust 

cometre una nova massacre. Aleshores, es dirigeix cap a un matrimoni amb el seu fill i, 

en compte de degoUar-los, acaricia i besa el petit. Aquest gest huma en un capitost tan 

sanguinari provoca l'admiració i l'agraíment de tota la població, que concedeixen tota 

mena de regáis (incloses diverses joves per a passar la nit) a l'exércit invasor que ha 

demostrat tanta clemencia amb ells. Tot seguit, Monzó explica que aquesta és la causa 
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per la qual, actualment, tots els politics, en els actes publics, acostumen a demostrar 

afecte amb els infants que hi son presents, convenfuts que aquest tipus de gestos 

susciten la simpatía deis votants. Finalment, l'article es clou amb una noticia en qué un 

nadó va vomitar en la solapa de l'americana de Bill Clinton mentre el sostenía ais 

bracos i la seua negativa a permetre que la mare toreara els vomits 

3.3. Argumentado 

L'argumentació es divídeix en dues parts. D'una banda, hi ha la probatio o 

confirmatio, en la qual es demostra la posíció adoptada per Fautor davant la causa i que 

sovint queda implícita en el joc ironic o continguda en els relats, és a dir, la tesi. Si bé 

és usual que la tesi aparega en l'epíleg, peroració o conclusió, també pot manífestar-se a 

l'inici de I'argumentacio, inmiediatament després de la narració o exposicíó deis fets. 

En l'article títulat «Rebaixes» (1991), l'exposíció de fets ínclou dues noticies 

relacionades: l'amphació de les porteríes en els partits d'hoquei sobre patins í la 

proposta d'ampliacíó de les porteríes també en el fútbol, emesa pel secretan general de 

la FIFA. L'argumentació s'enceta amb la tesi: aquesta proposta té com a fínalitat 

pemietre fer mes gols i, així, incrementar l'espectacularítat del fútbol i deis esports en 

general. Després s'aporten les raons que fonamenten la tesi. 

D'altra banda, hi ha la confuntatio o reprehensio, que té com a fínalitat refutar 

els plantejaments adversos mitjan^ant les técniques argumentatives que s'han 

seleccíonat en l'operacíó retórica de la inventio. Una. de les estratégies utilítzades per a 

íntroduir els arguments en l'apartat de la confuntatio pot ser l'operacíó de 

problematitzacíó, funció que acompleíx el connector pero. Aquest connector activa el 

judici de Fautor, que sol rebutjar la situació descrita en la introducció. Una altra de les 

estratégies presents en aquesta part consísteíx a acceptar aparentment la tesi del 

contrincant i justifícar-la, pero Fus de diversos recursos íronitzants deixen ciar que, en 

el fons, Fautor mostra el carácter absurd, rídícul i inacceptable de les raons esgrimides. 

Tot i que tota argumentació es pot considerar una réplica, una 

contraargumentació respecte ais arguments d'una altra persona, encara que apareguen 

ocults o implícits, hi ha ocasions en qué les raons d'uns i altres s'entrecreuen literalment 

al text. Així, en l'article «El tabú de la pirotecnia» (2003Ú'), Fautor textualitza els 
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arguments dels partidaris de l'ús flexible de la pirotecnia i deis defensors de l'ús 

personal d'armes, contra els quals oposa els seus propis arguments. En un altre article, 

«La que parix» (2003a), Fautor discursivitza els seus contraargumentadors, donant-los 

veu: «Ara em dirán [...]». Així, s'escenifica el debat, la discussió, la pluralitat de veus, 

en el si del text mateix. L'escriptor, en aquests casos, pot inclinar-se a favor o en contra 

d'alguna de les opinions confrontades o pot abstenir-se'n, perqué considera que el tema 

polemic és, en si mateix, banal. 

Per exemple, en l'article «Veni, vidi, vinci» (1990), reflexiona sobre els 

seguidors i els detractors del cantant Albert Pía i ironitza sobre el fet d'haver-se 

convertit en tema de conversa quotidiana i haver esdevingut la font de dissens entre 

politics del mateix partit, mitjanfant exemples ficticis que mostren el distanciament de 

Tescriptor respecte a l'assumpte de controversia. Finalment, ai-lega les raons que els 

detractors donen per a criticar el cantant, que son totes de carácter moral i étic (l'aspecte 

descurat, els renecs, els vulgarismes i els barbarismes de les can9ons). Deis partidaris, 

només esmenta: «Els que els agrada, en canvi, no diuen gaire res i es descoUonen». 

L'article acaba sense cap conclusió. L'autor, dones, i de manera aparent, no participa en 

la polémica, aportant-hi la seua opinio, pero la ironía present en tot el text indica, com a 

mínim, que el tema en si mateix, la importancia que se 11 atorga i els arguments 

esgrimits son absolutament insignificants. 

A vegades, en l'argumentació trobeni esquemes específics d'organització de la 

informado com el que consisteix en l'enumeració de preguntes i respostes. Es tracta de 

preguntes tradicionalment anomenades retoriques que es demanen per l'efectivitat o la 

idoneitat de la tesi contraria, seguides de respostes negatives que la qüestionen, la 

tomben i la refiísen. Aquest esquema d'organització es basa, dones, en preguntes de 

carácter reflexiu que desencaden l'argumentació i té la virtut de ser mes didactic i, de 

fet, també es pot localitzar en textos expositius. 

També pot produir-se el cas que, en l'argumentació, s'introduisca un tema afí al 

principal o subtema, si té una incidencia directa en la tesi. En l'article titulat «La classe 

médica» (2003Í7), el tema principal és la caMigrafía inintel-ligible deis metges. En la 

introdúcelo, l'autor disserta sobre el costum estés i famós de la Uetra d'aquest coMectiu 

i seguidament porta a colació la noticia de la prohibido imposada ais metges 

estadounidencs de fer mala caMigrafia. En l'argumentació, l'autor estableix una 

analogía amb els metges autóctons, que, segons ell, hauran d'actuar igual per la 

tendencia a imitar les modes nord-americanes. Tot seguit, insereix un tema secundari, el 
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de la impuntualitat, ja que juntament amb la caMigrafía, serveixen a Monzó per a 

caracteritzar aquest coMectiu professional com un grup d'esnobs que manifesten la seua 

suposada superioritat amb la práctica d'aquests costums. 

3.4. Epíleg, perorado o conclusió 

L'epíleg és una part molt important en els generes periodísíics d'opinio, ja que 

ha d'aconseguir, tal com la retórica clássica estableix, una bona disposició de l'auditori i 

moure'l a la passió. En canvi, la funció de recapitular la infomiació o de matisar dades o 

arguments no és tan usual, sobrera en un genere caracteritzat per la brevetat (Teruel, 

1997: 83-84). En els articles de Monzó, la tesi, si és explícita, sol situar-se en aquesta 

part, ja que com hem assenyalat anteriomient, presenten una estructura majoritáriament 

inductiva. 

Segons Monzó, els articles han de teñir una «conclusió estudiada» (Pigranyes, 

1990). Per tant, és una part important dins 1'estructura global del text. La conclusió, 

com el final del conté, ha d'«atrapar» el lector, convertir el text en una pefa redona, 

perfectament acabada, que done coherencia a tota l'exposició anterior i cohesione el text 

com una pe^a perfecta. Ha de ser un colp d'efecte, d'una forga semblant a la que pot 

expressar un final amb sorpresa en un relat de ficció. Per aixó, Monzó insereix alguns 

ingredients que acompleixen una fiinció epifonemática com un refrany, una citació, un 

acudit, una anécdota real o de ficció, que transfomie 1'article en un tot perfectament 

travat i tancat. De fet, moltes vegades la conclusió está formada per una única oració, 

fins i tot una páranla, que dona un final breu i lapidan a l'argumentació" . 

Per exemple, en l'article titulat «L'últim monstre» (1994), hi ha una iMustració 

ficticia, una brevíssima anécdota inventada per l'escriptor que li pemiet ironitzar sobre 

el carácter demoniac que molts pares atorguen ais videojocs. Monzó explica que els jocs 

d'ordinador han substituít la televisió i, mes abans encara, els comics, en aquest paper. 

Tanca les senes refiexions amb aquest exemple de ficció que reflecteix la incongruencia 

d'aquests plantejaments sobre els habits d'oci deis adolescents: 

"^ Els fmals sorprenents i les frases lapidaries son característiques també deis relats monzonians 
(Guillamon, 2001: 142). 
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No trigarem a trobar algún pare que, tip de veure el seu fill hores i hores jugant amb el Tetris, el 
Dr. Mario o el Mickey'.? Dangerous Chase, fa un crit: 
—^Nen! Deixa ja el Gameboy i fes alguna cosa de profit. 
—¿Qué, papa? 
—No ho sé... Mira la tele, per exemple («L'últim monstre», 1994) 

En altres casos, l'autor no opina directament, sino que ho fa mitjan^ant una altra 

veu que ell mateix assumeix, com la sentencia anónima i universal d'un refrany o les 

páranles prestigioses d'alguna autoritat. Per exemple, en l'article «Casting» (1990), 

Monzó tanca I'argumentació sobre els bars de disseny, considerats paradigma de la 

modemitat, amb una citació del físic Jolin Desmond Bernal sobre la ignorancia. En la 

part de I'argumentació, havia esmentat diverses anecdotes personals i d'altres viscudes 

en aquests bars que reflectien la poca professionalitat deis propietaris d'aquests bars i 

l'estupidesa deis clients que els freqüenten. 

Les citacions d'autoritats, igual que donen suport a un argument, també poden 

cloure l'article i refor9ar la tesi. En l'article titulat «La fe» (1994), unes páranles de T.S. 

Eliot sobre els limits de la credulitat serveixen per a expressar el punt de vista amb qué 

el sensaeionalisme deis mitjans aborda la infomiació. Per a Monzó, les noticies grogues, 

basades en l'escándol i el que és inusual, han de comptar amb la credulitat deis lectors, 

pero hi ha el perill que, a copia de Uegir-ne, en queden immunitzats. Una citació de 

Beaumarchais tanca un article en qué l'escriptor carrega contra la gent que enganxa 

adhesius a la part de darrere deis cotxes i que reproduixen qualsevol eslógan humorístic, 

el logotip de la ciutat o el país de procedencia o un advertiment sobre l'edat deis 

passatgers en el cas deis bebés. Aquesta citació reafirma la tesi de l'autor, expressada a 

l'inici del text, que condemna aquests adhesius com un hábit estult consistent a fer gala 

de rorigen geográfic (xovinisme), les aficions (dada banal sense interés) o una 

informació dissuassória inefica? per ais nials conductors en el cas deis que adverteixen 

sobre l'existéncia de nadons a l'interior deis vehicles: No n'hi ha cap que recordi 

aquella frase de Beaumarchais: «"Que n'és, d'esttipida, la gent enginyosa!"» 

(«Adhesius», 1994). 

Altres vegades, la tesi és implícita i el lector ha d'inferir-la. Es el cas deis textos 

amb seqüéncia textual narrativa i també deis textos básicament expositius. Per exemple, 

Monzó critica un article d'un periodista francés de Le Nouvel Observateur que 

ironitzava sobre un experiment a l'aeroport del Prat de Barcelona. Uns ornitólegs 

franceses havien utilitzat una cinta que reproduía el crit d'espant d'uns estornells per a 

foragitar aquests ocells de l'aeroport i Texperiment havia fracassat. El periodista 
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afímiava que la Ilengua deis estomells francesos no s'havia pogut imposar a Catalunya, 

on es parlava una Ilengua «primitiva». Per tal de comprendre la conclusió de Monzó, cal 

que el lector conega 1'usual centralisme francés i la historia de coloniízacions 

successives deis francesos al Uarg deis segles: «Acostumats a la facilitat amb qué van 

fer desaparéixer el cátala entre els humans que viuen al bocí del regne de Mallorca que 

van conquistar el segle xvii, és ben logic que un francés trobi curios o sorprenent el 

capteniment deis estomells» («Omitologia», 1987). A mes, la ironia descansa sobre la 

perífrasi argumentativa referida al Rosselló. 

L'article «La perillositat» deis cons» (2003Í7) gira a l'entorn de l'associació 

creada al Regne Unit amb l'objectiu d'exigir la desaparició deis cons de transit. 

Aparentment, tot el text és de carácter informatiu i no se sap del cert si Fautor es mofa 

d'aquesta associació o si considera els cons igualment perillosos i molestos per a la 

condúcelo; sembla permetre al lector que se'n forme la seua propia opinio. Així i tot, 

com diem, hi ha alguns elements modalitzadors que subjectivitzen el text i li atorguen, 

dones, un cert caire argumentatiu. Probablement, I'autor está d'acord amb la supressió 

dels cons, pero ell mateix es burla de l'associació i de si mateix. En aquest sentit, hi ha 

un fragment satiric basat en la personifícació d'aquestes balises: 

Solen ser de colors cridaners; ataronjats o vermellosos, pero també n'hi ha de ratlles. Teñen un 
carácter gregari: poques vegades apareixen en solitari. Son tímids i hierátics, i n'hi ha que 
sospiten que el carácter inofensiu que aparenten és una farsa. («La perillositat» deis cons», 
2003tf) 

Pero altres vegades, la tesi implícita no es poí deduir de cap element linguistic, 

per insignificant que siga, sino que remet ais coneixements enciclopédics del receptor. 

Per exemple, l'article titulat «Evrugo» (1987) tracta sobre el pais imaginari inventat pel 

pintor Zush, molt petit i existent en la seua imaginació. Monzó esmenta altres exemples 

de paisos amb una superficie que es redueix a unes desenes de metres quadrats. El text 

és merament expositiu. Ara bé, com que es tracta d'un article d'opinió, és indubtable 

que I'autor vol dir alguna cosa si ha triat aquest tema. Coneixent la preocupado que ha 

demostrat en altres textos sobre la qüestió nacional i altres dades afins com el debat 

ptíblic sobre la sobirania i el nacionalisme cátala, el lector pot inferir que és probable 

que, o bé la informado desmunta l'argument usat en contra deis que troben ridícul que 

un país petit com Catalunya s'independitze, o bé també que Catalunya és sois una 

eníeléquia que existeix en lament de politics o de ciutadans d'ideologia nacionalista. 
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Son escassos els articles que presenten una estructura temática circular, ja que la 

tesi apareix en la introdúcelo, després d'haver-se exposat el fet polemic, i es ratifica al 

final. Nomialment, es tracta de textos en qué 1'autor fa referencia a un altre cas analogic 

que li serveix per a confirmar la seua opinio. Per exemple, en I'article titulat «¿Un país 

borbonitzat?» (1998), comenta el contingut d'un reportatge de la revista El Temps sobre 

la presumpta borbonització del país, sobre el qual Monzó sosté que els ciutadans bailen 

al so de 1'instrument que toca, és a dir, que és fácilment influíble pels grups de poder 

que generen corrents d'opinio. Per tal de fonamentar aquesta tesi, estableix una analogía 

amb la suposada franquització de la societat durant la dictadura, que li dona peu a 

corroborar la seua posició. 

A vegades, la tesi pot figurar fms i tot en el centre del text, per dir-ho així. En 

I'article titulat «La vida» (1994), es conta una anécdota protagonitzada per lady Diana 

Spencer que, durant un viatge oficial al Canadá, va visitar un hospital a Ottawa en qué 

els pacients eren actors contractats per a l'ocasió. L'avaluació d'aquest fet apareix al 

final del relat: «Una gran impostura». Tot seguit, s'insereix una altra anécdota 

igualment qualificada d'estafa o engany, en aquest cas, relativa al figurant que uns grans 

magatzems de Nova York contractaven per renyar-lo exemplarment quan algún client 

fomiulava alguna queixa i, d'aquesta manera, deixar-lo satisfet i mostrar la 

professionalitat de l'establiment. 

Fins i tot, l'escriptor pot prescindir de la conclusió si, igual que la tesi, no cal 

fer-les explícites perqué son fácilment deduíbles. Per tant, es tracta d'un recurs 

d'economia expressiva, típica d'un genere for9a breu com I'article d'opinió o la 

columna, mes encara que el conté. Per exemple, en I'article titulat «O tots moros o tots 

cristians» (1991), hi ha una exposició de fets extensa que, en la primera part, conté 

informació sobre l'hamburguesa, els establiments de menjar rapid i les franquícies; en la 

segona part, es resumeix una noticia sobre la campanya de desprestigi orquestrada pel 

govern i divulgada pels mitjans de comunicació contra aquests restaurants de menjar 

rapid. A continuació, la part que ocupa I'argumentació és reduída en contrast amb 

r anterior i recorre a les preguntes retoriques per a exposar els diferents motius que 

sostenen l'opinió de fautor. Per tant, les preguntes, juntament amb l'ocultació de la tesi 

i l'exclusió de l'epíleg, constitueixen formes diguem-ne indirectes d'expressar-se, ja que 

deixen en mans del lector la tasca de completar el sentit del text: 
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El que sorprén (per innocent) és que aquesta exigencia de qualitat a les hamburgueseries no es 
faci extensiva ais altres establiments que serveixen menjar. ¿Quantes ensaladilles amb la 
maonesa entre groguenca i ataronjada hem contemplat a les vitrines de les barres deis bars? 
¿Quants botifarrons florits hi hem vist? ¿Quantes cassoles dé tripa que no resistirien una mínima 
análisi sanitaria? ¿Quantes llesques de pemil dol? encartronades i Iluents, com una heliografia? 
¿Quantes truites sospitoses? ¿Quantes mandonguilles suspectes? ¿I les llaunes de tonyina en 
escabetx, rovellades, obertes dues setmanes abans? ¿I els musclos color carabassa, eixuts com 
seiTadures, sobre el taulell des de fa dies? («O tots moros o tots cristians», 1991). 

Les característiques del conté contemporani, de Poe en^á, com 1'economía de 

mitjans, la potenciació d'un mínim d'elements, l'autarquia, l'esfericitat, el ritme, els 

detectem tant en els relats breus com en els articles o columnes de Quim Monzó'^''. El 

conté, així, s'acosta al poema per la concentrado expressiva. 

En altres ocasions, l'autor sol tancar el text amb un acte peticionari, amb el qual 

explícita clarament la voluntat d'influir sobre els receptors, comminant-los a l'acció: 

«Per aixó, jo demanaria [...]» («Tauromaquia contemporánia», 2003a), «Ara els vull 

veure a tots [...]» («La carta del miMeni», 2003Í7). Monzó apeMa a Pacció, a la 

demostrado amb fets per a donar credibilitat a les diverses opinions defensades per ell o 

per altres, exigeix l'actuació de les instancies pertinents en el cas debatut. En Particle 

titulat «Rebaixes» (1991), considera que la proposta per a ampliar les porteries deis 

camps de fiítbol i permetre que els jugadors facen mes gols per augmentar 

Pespectacularitat deis partits és un exemple que, com a tal, imitaran altres esports, 

competicions i proves. Així, a través de Panalogia, enumera els canvis que s'hauran 

d'instaurar per rebaixar Pesforg personal i facilitar Péxit en el básquet, les maratons, els 

salts, els exámens i les novel-Íes. 

Altres vegades, utilitza expressions impersonalitzadores per a suggerir propostes 

carregades d'ironia, com en un article que parla sobre la moda de fer servir bols en 

comptes de plats fondos en una mostra de pretenciositat deis restaurants envoltats d'una 

auréola de modernitat autoimposada: «S'imposa prendre una decisió. Cada cop que 

vegem avanzar cap a nosaltres un cambrer amb bol o cassoleta improcedent, traguem 

Pescopeta de sota la taula, apuntem-hi i Uancem el tradicional crit deis tiradors: Plat!» 

(«Plat!», 1998). Altres propostes no necessáriament censuren, sino que matisen o 

complementen, com el suggeriment que l'autor fa perqué incloguen altres personatges 

ideológicament mes distants en una coMecció d'assaig editada per Pajuntament 

barceloní titulada Dialegs a Barcelona. La rao esgrimida és que les parelles 

Julio Cortázar, un deis contistes mes respectáis i una de les influencies reconegudes de Monzó exposa 
aqüestes i altres idees en «Del cuento breve y sus alrededores», Último round, Barcelona, Destino, 2004, 
42-55. 
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seleccionades son massa afiiis quant a ideari i caldria, dones, buscar mes la controversia 

(«Hi ha mil Barcelonés», 1987). 

3.5. Altres estructures 

La majoria d'articles d'opinió de Quim Monzó consten d'una estructura que, en 

major o menor mesura, s'ajusten a les parts que la retórica clássica defmia com a 

convencionals en tot discurs argumentatiu. De tota manera, hi ha articles que presenten 

altres organitzacions textuals, concretament els contes, els retrats periodístics i els 

articles amb una seqüéncia expositiva predominant, que mereixen una análisi específica. 

Si bé el retrat encaixa perfectament dins dels canons del periodisme tradicional (la 

descripció física, moral i social d'un personatge de l'actualitat), en canvi el relat de 

ficció transgredeix els limits que separen periodisme de literatura en el sentit normatiu 

deis tenues. Quim Monzó, dones, passa del format de 1'article d'opinió al conté amb 

facilitat i sense prestar massa atenció a la forma de publicació deis textos que, al 

capdavall, és Túnica diferencia que distingeix periodisme de literatura. De fet, hi ha mes 

semblances que divergencies entre els dos generes, dotats d'un format breu. L'escriptor 

afirma compaginar-ne el cultiu quan li ve de gust. A mes, el format breu és rapid, ágil i 

vibrant i aproxima els contes a la poesía. 

Així dones, cal distingir els textos que presenten una estructura narrativa deis 

que inclouen una seqüéncia narrativa com a recurs per tal de propiciar l'adhesió del 

receptor a la tesi preconitzada (l'anécdota, l'exemple fictici, l'acudit). 

3.5.1. L 'estructura narrativa 

Hi ha articles que presenten una estructura narrativa i poden ser considerats 

realment com un conté publicat en la secció d'opinió del diari que serveix per a donar 

eompte del carácter argumentatiu de la historia. Altres vegades, en canvi, hi ha 

seqüéncies narratives incloses en una estructura textual argumentativa. Els contes teñen 

un carácter exemplaritzant i, amb aquesta finalitat, les accions i els personatges solen 
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ser prototípiques. Amb la narració, l'autor no ha d'expressar explícitament la seua 

opinio; es tracta, així, d'un recurs argumentatiu indirecte, mes subtil i, per aquest niotiu, 

mes efíca? que exposar obertament judiéis polemics. En aquest sentit, la narració també 

és mes didáctica, pero exigeix del lector una capacitat d'análisi major, ja que el missatge 

és implicit i requereix actualitzar una serie d'inferéncies necessaries per a comprendre la 

finalitat comunicativa de la historia relatada. 

La frontera entre el conté i l'article d'opinió és estreta i difusa. L'articulista Juan 

José Millas anomena articuentos els articles que escriu en fomia de relat, subratUant 

aquesta dualitat (Casals, 2003: 83). Es tracta de dos generes breus, caracteritzats per la 

intensitat, l'estil ágil i per un final que conté un missatge moralitzant. A mes, si es té en 

compte que la ficció és un recurs a qué Monzó recorre puntualment en forma d'acudit o 

d'exemple que iMustra un raonament, el pas d'un format a l'altre resulta fácil. El conté, 

com a artefacte plenament literari, s'adiu a la perfecció també al carácter de comentari 

personal i subjectiu que recrea la realitat i vehicula una determinada visió del món, 

característica de l'article d'opinió. L'autor, davant la realitat, té dues opcions 

discursives: o bé desenvolupar una serie de judiéis sobre algún fet, situació o 

personatge, o bé inventar una breu trama de naturalesa ficcional. 

En aquest sentit, tant la literatura com el periodisme revelen una determinada 

visió del món i, a mes, mitjanfant formes i técniques compartides. Al capdavall, la 

finalitat comunicativa és la mateixa: jutjar alguna cosa i suscitar l'adhesió del lector al 

seu punt de vista. Aquest valor argumentatiu, procedent de la particular articulado o 

interpretado del món, és reconegut per la majoria de narratólegs o d'analistes del 

discurs que s'han aproximat a la narració. Monzó es mostra, així, com un entabanador 

que conquista els lectors amb les histories: és el gran poder seductor de la narració i 

aixó, ho saben tots aquells que, al Uarg de la historia, han volgut seduir, persuadir i 

convencer (politics, advocáis, publicistes, literats). Dominar l'art de la narració és 

disposar d'una eficac eina propia deis que teñen dots socials. La historia de la literatura 

n'és la millor prova. Com hem analitzat en l'apartat dedicat a l'argument per exemple 

en el capítol de la Inventio, la narració justifica, demostra, prova, explica o iMustra una 

tesi i fins i tot hi ha generes nan-atius com la novel-la de tesi, la biografia i 

l'autobiografia en qué la dimensió argumentativa és crucial. 

Ja des deis primers recuUs d'articles, Quim Monzó alterna de tant en tant els 

articles d'opinió, que formen el gruix de l'obra periodística, amb algún conté 

escadusser. Els títols d'aquests textos, que sumen un total de 17, son els següents: 
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«Estimada Laia» (1984), «Estimada Sumpta» (1984), «Laia, bufona» (1984), 

«Superbenvolguda Sumpta» (1984), «Sumpteta» (1984)'^ , «La Uegenda del Titanic» 

(1984), «Els anivellats» (1987), «Els possessius» (1987), «Sibony» (1990), 

«Velazquez» (1991), «Quan arriba setembre» (1994), «Alguns homes bons» (1994), 

«Nadal blanc» (1998), «Dissabte a la tarda» (2003a), «El diari del dia abans» (2003o), 

«La cobertura» (2003(7) i «El drac en perill» (2003a). 

La génesi d'aquests contes és semblant ais que podem trobar en els reculls de 

relats com Uf, va dir ell o El perqué de tot plegat: l'escriptor parteix d'una idea o d'una 

situació anecdótica i desemboca en un final irreverent o absurd (Cónsul, 1995: 178). El 

primer text que enceta el volum Zzzzzzzz (1987), titulat «Els anivellats», és un conté 

sobre dos executius que acudeixen a dinar a un restaurant chic i conversen sobre la 

feina, utilitzant el clixé a nivel! de, que 1'autor parodia fent que els personatges el 

repetisquen fíns a la sacietat al Uarg de tota l'escena. A banda de la parodia de l'estil, el 

valor argumentatiu es detecta en la resolució del conflicte: els dos executius moren 

accidentalment a causa d'un atemptat terrorista en esclatar una bomba quan ixen del 

restaurant. Grácies a la ficció, Monzó «es venja», podríem dir, d'aquest prototipus 

social que protagonitzen la historia. 

Un deis exemples mes rellevants que demostren clarament la dimensió 

argumentativa deis relats és el que es titula «Els possessius» (1987), que narra la 

jomada particular d'un personatge que, al final, és assassinat per un Uadre que li roba la 

cartera. Tot el conté está escrit parodiant l'abús deis possessius que cometen alguns 

escriptors, probablement per influencia del castellá i de l'anglés. En castellá, els 

possessius poden acomplir una fiínció de substitució anafórica (referencia a un element 

anterior del text) i, en angles, és prescriptiu usar-los per a introduir les parts del eos, les 

peces de roba o qualsevol altre accessori personal: 

Mentre fan els seus cafés, les seves copes i els seus puros, parlen de les seves coses. Després 
tomen l'un al seu despatx i l'altre a la seva redacció. Fins a les sis, té tres reunions, dues baralles, 
disset telefonados i escriu els seus fulls. Abans de les set baixa al plato. Li maquillen la seva 
cara, i li pentinen els seus cabells. Ell mateix es coMoca la seva corbata a Hoc («Els possessius», 
1987)'". 

"" Tots aquests contes publicats en El dia del senyor (1984) encapfalats amb un títol que és el 
comen^ament d'una carta, formen una serie, ja que es tracta de la correspondencia entre dos personatges. 
' " Un altre conté és el que es titula «Sibony» (1990). L'autor naiTa una escena d'una jomada normal de 
feina en la secció de cultura d'un diari. Concretament, la conversa entre el cap i l'encarregada d'elaborar 
la llista de Ilibres mes venuts de la setmana i les gestions que du a terme la dona per a fer-ho (les 
converses telefóniques amb una serie de Ilibreries escollides). De fet, la seqüéncia textual predominant en 
el conté és la dialogal, cosa que dona agilitat a la lectura i serveix per a caracteritzar indirectament els 
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Hi ha textos de carácter narratiu que s'assemblen a la crónica. Així, «El primer 

vemiut» (1998) relata el primer migdia de Ilibertat de Javier de la Rosa, condemnat per 

la justicia per delictes d'estafa, un deis casos d'escándols politics mes famós, en qué 

Monzó introdueix subtilment la ironia: 

Perqué, efectivament, hi havia un rodatge. No pas a l'ideal, ni tenia res a veure amb De La Rosa, 
sino en un restaurant que hi ha a pocs metres: La Raspa, al cairer Mallorca, propietat de Pablo 
Omaque. Rodaven un capítol de la serie televisiva Makinavaja, el último choriso. («El primer 
vermut», 1998) 

L'economia de recursos que presenten aquests contes, probablement a causa de 

les exigencies de la publicació i també per ser un requisit del mateix genere, s'assoleix 

mitjan^ant diversos procediments. Garcia Lloren? descriu els relats de Monzó en 

aquests termes: 

Obra nua, essencialitzada, localitzada en la realitat urbana deis nostres dies, que, d'una banda, 
tendeix a la minimalització deis diferents elements dramatics i escénics (anécdota, situacions, 
espai, temps, acció, personatges...) i de l'altra adopta un llenguatge neutre (Garcia Lloren?, 1997-
75) 

Normalment, se suprimeixen les parts de 1'estructura canónica corresponents a la 

situació inicial i al final, de manera que només es nan â el conflicte o complicació, el 

desenvolupament de l'acció i la resolució del conflicte o avaluació. Ara bé, hi ha textos 

que comencen amb una part que conté uns comentaris de l'autor que podrien ser 

qualifícats d'avaluació i que, en comptes de situar-se al final, ho fan al principi, com 

una mena d'introdúcelo de la historia breu que després es narra. En aquest sentit, Casals 

(2003: 83) parla d'articles narratius amb judici explicit i articles narratius amb judici 

implicit, pero com diem, la coMocació en el text és variable i pot ser tant al principi 

(com a proemi) com a l'acabament (amb la ñinció d'epíleg). La selecció d'un judici 

implicit o explicit depén de la voluntat de l'autor: unes vegades prefereix deixar ben 

palesa la seua opinio i altres, opta per obrir un ventall de possibilitats interpretatives, 

permetre que el lector desxifre el significat total de la historia narrada i la intenció 

comunicativa o missatge moral. De 17 contes inclosos en els recuUs d'articles 

personatges a través del seu estil conversacional i els temes de qué s'ocupen. La fínalitat comunicativa de 
la narració és posar en relleu la manca de rigor en l'elaboració d'aquestes llistes de Ilibres mes venuts 
que, per aixó, son molt poc representatives dels gustos dels lectors. 
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periodístics, 11 disposen de judici implicit i 6 de judici explicit, fomiulat bé a l'inici del 

relat, bé al final. 

Els relats están basats sempre en situacions, en fets anecdótics i concrets en la 

vida d'uns personatges i d'aquí prove la seua brevetat. A Monzó, no li interessa tra9ar la 

trajectória vital de ningú per buscar-hi alió que li dona sentit últim a 1'existencia, ni 

tampoc esbossar grans retrats psicológics, ni tan sois narrar grans proeses, sino tot el 

contrari: uns personatges anónims, com se'n troben a grapats a qualsevol hora del dia al 

carrer, que sovint passen pel nostre costat sense adonar-nos-en, i que protagonitzen un 

succés trivial i curios amb el qual podem sentir-nos identificats o podem identificar-hi 

algú que també l'ha viscut . I que, per aquest motiu, resulta tan representatiu d'una 

época, d'una realitat, com les novel-Íes decimonóniques que la tradició estableix com a 

canon. Recordem, així mateix, el gust de Monzó per aqüestes histories breus: segments 

narratius que farceixen els seus articles, com els acudits, les anecdotes personals o 

protagonitzades per personatges famosos, els diálegs i les escenes inventats que 

il-lustren algún argument, les noticies extretes de la premsa o de qualsevol Uibre que 

moltes vegades, per si soles, d'estranyes i curioses, no necessiten cap comentari 

avaluador de l'escriptor. 

Parem atenció, per exemple, a l'article titulat «Velazquez» (1991). Aquest text 

está confomiat per un primer parágraf en qué fautor, de manera irónica, destaca els 

merits que teñen les grans exposicions de fobra d'un pintor de renom mundial 

d'aconseguir captar fatenció de gent de classe mitjana i nivell cultural regular, que 

acudeixen en massa ais grans museus i, de passada, visiten la ciutat en un viatge de cap 

de setmana. Com veiem, Monzó es fixa en un deis habits contemporanis: el viatge de 

carácter cultural de cap de setmana. Després d'aqiiesta introdúcelo avaluativa, arranca la 

narració, que está caracteritzada per f economia de recursos que després analitzem. 

Els personatges son descrits de manera indirecta mitjan9ant les seues accions i 

les seues páranles o estil conversacional. A tot estirar, apareix una breu qualificació en 

forma de sintagma adjectival que sovint estereotipa i evoca el prototipus social o 

historie de personatge que fautor vol criticar: uns executius, un burgés, un matrimoni, 

un conservador, etc. Per tant, la descripció es redueix a la mínima expressió i s'ometen, 

en general, els fragments descriptius extensos sobre el Hoc, el temps i els protagonistes. 

Guillamon (2001: 142) caracteritza la narrativa breu de Monzó com a comedia urbana basada en 
situacions típiques, a partir de la publicació de L 'illa de Maians (1985). Es tracta de contes ambientáis en 
escenaris realistes, protagonitzats per personatges normals que s'han d'enfrontar sobtadament a un 
esdeveniment que altera la seua rutina. 
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Es, com afimm Garcia Lloren? (1997: 75) un esbós «a pmzellades» que trenca amb el 

model realista decimonomc de presentar els personatges mitjangant descripdons 

llargues en els primers capítols en el cas de les novel-Íes o en parágrafs mtroductoris pel 

que fa ais eontes. De fet, aquesta característica antipsicologista és comuna ais escriptors 

de la seua generado, com Sergi Pámies o, en el ten-eny teatral, Sergi Belbel. 

Es tracta de personatges urbans, de classe mitjana o alta, que s'erigeixen en 

representants d'un cert sector de la societat: una parella jove, un matrimom amb un ümc 

fill dos executms, un cap de redacció d'una revista i la seua secretaría... La selecció 

deis noms per ais personatges no és gens msigmfícant, smó que accentua el sarcasme 

del petxt món narrat, i en general, demostra el carácter d'antiherois que els defíneix'^^ 

Així, poden ser personatges anónims i sense nom, sobrenoms topics o noms generals en 

la societat. Fms i tot Monzó bateja humorísticament els personatges amb onomatopeies 

o amb noms que comencen per la mateixa Uetra. D'aquesta manera, els converteix en 

essers anodms, tipifícats i ndiculitzats. L'idiolecte que parien sol ser un cátala 

coMoquial, adomat en ocasions amb barbarísmes i vulgarísmes, que recorre a frases 

fetes, cHxés i formules del registre Imgüístic oral, que moltes vegades constitueix la 

millor 1 mes reeixida caractentzació. Els personatges de la narrativa monzomana son 

dones, éssers anonims exposats a situacions quotídianes absurdes que els provoquen 

angoixa i incertesa i que revelen alio que la naturalesa humana té de perplex, ndícul i 

estúpid'''^. 

El període temporal que ocupa la historia és for^a breu també i sovint es tracta 

tan sois d'una escena quotídiana. L'espai i el temps nairatiu (el Hoc i l'época en qué es 

desenvolupa l'acció) tan sois son al-ludits a través deis topomms que apareixen en el 

conté. Fms i tot el temps ha de ser inferít pel lector mitjan^ant els referents histories i 

culturáis que sitúen el món possible establert en la narració. Igual que els personatges 

els espais sovint son anonims i urbans, estándards (un restaurant, una casa, un cmema) 

Per tant, no hi ha descripcions'^^ 

Si bé pot ser cert, tal com afirma Guillamon (2001: 186), que els personatges de Monzó no son 
representants de cap generado, en canvi sí que reprodueixen figures arquetípiques de la vida quotidiana 
contemporánia i, per aixó, mostren un cert grau de representativitat, tot i que deformada grácies a la 
parodia. 

El conté titulat «La cobertura» (2003o) satiritza la dependencia que molta gent pateix respecte ais 
teléfons móbils. Es tracta d'un home que no té cobertura mai, encara que canvie d'aparell, i que per 
aquest motíu és el blanc de les burles deis seus amies. 

'''' Guillamon (2001: 186) es remet ais comentaris de Monzó mateix per a atribuir aquesta característica a 
la influencia de les noves formes de narrar que han incorporat els generes audiovisuals com la televisió i 
el cinema. 
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El narrador deis contes publicáis en recuUs d'articles és sempre heterodiegétic-

extradiegétic i utilitza una focalització externa (naiTa només l'exterior ais personatges: 

páranles, gestos, moviments) o interna fixa (des de la perspectiva d'un deis 

personatges), característica que está en sintonía amb la narrativa contemporánia i que el 

New Journalism va incorporar com a innovado técnica a la redacció de reportatges: 

I a esperar que s'acabi el mes d'abril i portin a Madrid aquesta estupenda exposició sobre el 
cubisme a Praga que hi ha ara mateix al Museu Picasso de Barcelona. Així, la Xuxi i l'Enric 
tornaran a anar-hi i trepitjaran un museu per segona vegada a la vida («Velazquez», 1991). 

Aquesta voluntat de mostrar mes que de narrar, es reflecteix també en la 

supremacía del diáleg sobre la narrado. Utilitzant la temiinologia de Genette, diríem 

que la mímesi {showing) predomina sobre la diégesi {telling). Es produeix el maxim 

d'informado amb el mínim de narrador tot fent parlar els personatges directament. El 

discurs reportat (estil directe), en fomia de diáleg entre personatges, ocupa la part 

central del conté. Aquests diálegs, juntament amb la concentrado en la narrado 

d'accions i l'escassesa de descripcions, confereixen un ritme de lectura rapid al text. 

Hi ha un conté titulat «Quan arriba setembre» (1994) que está conformat 

íntegrament pel diáleg entre quatre personatges. Es tracta de dues parelles que relaten el 

seu últim viatge a Estats Units i a Burundi i el lector pot imaginar-se que preñen café 

mentre es niostren les fotos o s'intercanvien regáis. De fet, cal recorrer ais mares 

cognitius i, concretament al concepte d'escenari, per poder contextualitzar la conversa, 

ja que el narrador no dona cap mena de dada concreta sobre l'espai, ni tampoc fa un 

retrat deis protagonistes. Tot ho ha d'imaginar a partir del diáleg. Aquest conté satiritza 

l'actitud de molts turistes que viatgen a Uocs exotics (América, Asia i África) a la 

recerca de la imatge estereotipada que ven la publicitat que, albora, es basa en la 

literatura de viatges i la imatge que els escriptors han oferit d'aquests indrets en les 

senes obres: la idea d'un paradís natural. Pero l'encant del primitivisme és només 

literari o publicitari, ja que quan els turistes hi arriben, només visiten les botigues de 

souvenirs folklórics i abominen del menjar i, en general, critiquen el nivell 

tercemiundista d'aquests paisos. 

En altres casos, només cal una breu introdúcelo del narrador per a presentar els 

personatges (dos gambians immigrants) i l'espai on es produeix la conversa (una platja 

on contemplen l'horitzó, que representa, no el ñitur com la tradició assigna a aquest Hoc 

comú, sino el passat, la patria, on no tornaran mai). La resta del conté está configurat 
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únicament per la conversa entre els dos amies sobre la conveniencia d'extirpar el clitoris 

a la filia d'un d'ells. El pare en dubta, ates el ressó public que els mitjans están donant 

sobre l'existéncia d'aquesta práctica a l'estat espanyol i els dubtes étics que implica-

l'alíre, en canvi, l'insta a seguir la tradició del seu país, esgrimint la rao que les 

autoritats judicials no fan gaire cas d'aquest fet, que solen qualifícar de ritual tipie de la 

cultura de la familia («Alguns homes bons», 1994). 

Pel que fa al temps del discurs, el primer íret que crida l'atenció és l'ús del 

present, que podría fer pensar en una narració simultánia com la que presenten les 

fomres literáries autobiográfíques. Ara bé, es tracta d'un present historie que constitueix 

un mer procediment estilístic encaminat a fer mes próxims els esdeveniments al lector, 

creant aquesta sensació de simultaneítat i d'immediatesa típica de l'enunciació. 

hiipregnada d'afectivitat, la nairació en present obeeix a l'objectiu pragmatic de 

transmetre l'emoció a 1'interlocutor o al narratari, commovent-lo mitjanfant una posada 

en escena del que ha succeit. Des d'un puní de vista argumentatiu, el present permet 

expressar amb facilitat el sentiment de presencia (Perelman i 01brechts-T3^eca, 1989: 

257). L'ús d'aquest tipus de present verbal és una forma d'enáMage, figura retórica que 

permet utilitzar de manera excepcional un verb, un temps, un genere o un nombre per 

un altre. 

D'alíra banda, l'economia de recursos narratius es basa en l'ús de les relacions 

temporals. En primer Hoc, quant a l'ordre temporal, els contes solen seguir un 

desenvolupament cronológic lineal, sense anacronies. En segon Hoc, en relació a la 

durada deis fets, sol haver-hi sumaris que resumeixen en poques línies un fi-agment llarg 

de la historia i que contrasten vivament amb la inserció d'escenes representades en els 

diálegs, en qué el temps de la historia i el del discurs discorren albora. De fet, 

l'efectivitat narrativa sorgeix del particular equilibri que el narrador estableix entre 

escenes i sumaris. De tota manera, ja hem comentat que el diáleg ocupa la major part 

del conté, en virtut de la immediatesa i de la proximitat que el narrador vol conferir al 

relat. El sumari sol estar present al final de la narració i sol expressar la resolució del 

conflicte i el final. El carácter sintétic i intens d'aquestes parís finals augmenten l'efecte 

de sorpresa que el narrador vol crear per donar más comicitat ais successos relatáis. 

Com que les histories solen ocupar un període temporal molt breu (un cap de setmana, 

unes hores), les el-lipsis no son significatives i resulten de la natural omissió de details i 

de tota mena de dades que el lector pot inferir, grácies a l'aplicació d'esquemes 
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cognitius com els marcs i els guions (representació mental i estereotipada de tota mena 

de situacions). 

De fet, aquests contes tan breus apel-len a la competencia enciclopédica del 

lector, a qui se li demana una cooperado interpretativa major de la que, en canvi, 

s'exigeix en narracions mes Uargues. Per exemple, en l'article titulat «Velazquez» 

(1991), la narració s'enceta quan els personatges están a la cua del museu del Prado. 

Grácies a l'aplicació del marc cognitiu corresponent, el lector sap que la gent que vol 

visitar una exposició sovint ha de fer cua per a comprar l'entrada. Per tant, el narrador 

no ha d'explicar-ho. A mes, el coneixement deis guions (seqüéncies ordenades de fets), 

també pemiet al lector deduir que la parella protagonista, suposadament, abans d'acudir 

al museu, ha fet el viatge des de la seua ciutat i ha descarregat l'equipatge a l'hotel on 

s'allotgen, per destacar només dues de les accions típiques i convencionals que se solen 

realitzar i que, per aixó, no cal narrar. A9Ó és un mer exemple deis procediments de qué 

el narrador disposa per a relatar una historia en un segment de text breu, contínuament 

utilitzats en tots els contes'^°. 

Si haguérem de buscar algún criteri que explicara quin tipus de motius o 

d'assumptes empenyen Monzó a expressar-ne la seua visió en forma de conté i no 

d'article amb estructura argumentativa, sens dubte hauríem de concloure que sovint 

satiritza el comportament de certs personatges: els valors revestits de prestigi social que 

adopten els matrimonis joves, com ara l'educació en angles dels fills, les excursions 

culturáis o els viatges a páísos exotics; els depredadors de periódics ais bars i les 

cafeteries; la impunitat amb qué els immigrants africans practiquen l'ablació; l'argot 

reblit de clixés deis executius; la incompetencia deis redactors de la secció literaria deis 

periódics; la correcció política que revisa les tradicions ancestrals com la llegenda de 

sant Jordi. 

Un tipus especial d'estructura narrativa son els articles en forma de cartes que 

apareixen en el recuU El día del senyor (1984). Es tracta de diverses cartes creuades 

entre dos personatges, Laia i Sumpta, durant l'estiu, en qué es conten el seu dia a dia. 

Els textos teñen títol («Estimada Laia», «Estimada Sumpta», «Laia, bufona», 

«Superbenvolguda Sumpta», «Sumpteta»), la qual cosa indica que es tracta de ficció. 

Contenen ,totes les característiques del genere epistolar: salutació, comiat, signatura, 

post scriptum. Están escrites en primera persona del singular, s'adrecen a un receptor 

'**" La secció en qué escriu Monzó en el Magazine de La Vanguardia es titula, simptomáticament, «Seré 
breve». 
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concret i conegut en segona persona del singular, utilitzen el preterit perfet i el registre 

és coMoquial. Sumpta és professora de cátala i es troba de vacances anib una altra 

amiga en un poblé de la costa lluny de Barcelona, ciutat on viu nomialment i on es troba 

Laia. 

Les cartes no apareixen de manera consecutiva; desconeixem si en el seu dia, 

van ser publicades així en el periodic o en l'ordre en qué apareixen en el Uibre. Aquesta 

intermitencia pot representar els dies que transcorren entre l'enviament i la rebuda. Es 

tracta de dones joves, d'un estatus social mitjá-alt el parlar afectat de les quals parodia 

(«És com una comunicació superbona, supersuperior...») i per a qui la cultura és mes 

que res un posat, una serie de signes visibles (llegir poesia, matricular-se a la 

Universitat d'Estiu de Prada o en cursos de matéries innovadores: «M'hi he matriculat 

en semiótica del factor entrópic en la imatge cinematográfica», diu Laia). En el fons, el 

que realment els interessa és Iligar amb xicons: és gent Uigada a l'anomenada cultureta. 

De fet, Laia comen9a a eixir amb un poeta (els títols del qual son ridículs), mes gran que 

ella. 

Un altre article titulat «A corren seguit» (2000) está escrit en forma de carta, 

pero no té un carácter narratiu, sino expositiu. El text está adre^at per Fautor a Caries 

Duarte, del gabinet de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, en resposía a una altra 

enviada pel destinatari. En un to acuradament respectuós i educat, li manifesta el seu 

agraíment perqué la seua novel-la El tricorn haja estat elegida per obsequir diverses 

personalitats del món de la cultura i de la política durant la celebració institucional de la 

diada de Sant Jordi. La carta está escrita amb una intenció irónica que respon amb 

amabilitat a la deferencia del govern, amb al-lusions diverses a la política editorial que 

practiquen, malgrat que Fautor de la novel-la no és Monzó, sino Miquel de Palol. 

Monzó també deixa Hoc al relat Uegendari en 1'article titulat «La Uegenda del 

Titanic» (1984). L'escriptor explica que, segons conten els borratxos que deambulen pel 

moll de Barcelona, aquest mític vaixell es troba enfonsat a les aigües de la ciutat, ja que 

les seues xemeneies s'havien enamorat de «les esveltes xemeneies del Poblé Sec» i hi 

havien acudit a buscar-Íes. Aquesta historia és una parodia del famós naufragi del 

Titanic, una narració repetida fins a la sacietat, divulgada periódicament pels mitjans de 

comunicació i duta al cinema, i que forma part de l'imaginari col-lectiu de la societat 

occidental. El text, dones, es relaciona amb la reelaboració d'históries tradicionals que 

han esdevingut un topic i que Fautor transvesteix per Uevar-los Lauréola mítica que les 

envolta. 
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3.5.2. L 'estructura descriptiva 

La descripció ha estat abordada des del punt de vista textual (per exemple, 

Adam, 1992), pero ja des d'antic, en l'obra deis retórics grecoUatins, va teñir un Hoc 

com a técnica o recurs. Es coneix amb el nom d'hipotiposi la descripció mitjan^ant 

l'especificació de details. Compren la topografía (descripció de Uocs), la cronografía 

(descripció de circumstáncies temporals), la prosopografía (qualitats físiques, aparences, 

moviments, etc. de l'ésser animat), l'etopeia (qualitats morals, vicis, virtuts, conductes), 

el retrat (compren la prosopografía i l'etopeia), el paraMel (indicado de les semblances 

i diferencies entre objectes i individus descrits) i el tableau (compren la resta de 

f3mies). 

Hi ha alguns articles que, per a altres autors, constituirien textos directius o 

instructius, en virtut de la fínalitat comunicativa de donar ordres o consells. En canvi, 

altres inclouen les receptes, els reglaments o les Ueis dins els textos descriptius o 

expositius. L'article titulat «Comportament del passatger» (1998) constitueix una serie 

de consells, detallats de manera irónica, a la persona que ocupe el seient d'acompanyant 

en un cotxe. Un exemple identic és el de l'article «Boca muda mai fou abatuda» (1998) 

que, en aquest cas, exposa consells amatoris'^'. 

Un altre subgrup d'articles amb seqüéncia descriptiva predominant son els 

retrats. L'article titulat «Carolina» (1984) és, a grans trets, un esbós periodístic de la 

filia del príncep de Monaco, popularitzada per la premsa del cor. Monzó justifica la 

selecció d'aquest personatge per a convertir-lo en tema del text per la bellesa, l'atractiu i 

el glamour d'una aristócrata que no s'adiu amb el prototip de noble existent: «[...] la 

Carolina —que havia estat el pecat de pensament aristocratic de la nostra esquerranosa 

joventut [...]» («Carolina», 1984). Básicament, fautor fa un repás de la vida amorosa 

d'aquest personatge. 

'*" N'hi ha mes exemples: «Inici de vacances» (1984) constitueix una serie d'instruccions que cal seguir 
per a comentar les vacances d'estiu i que, básicament, consisteix a preparar-se unes begudes a casa i 
prendre-les amb música de fons mentre s'observa com les families, carregades de maletes i fótils, marxen 
de la ciutat ávides d'alguna destinado turística. En tots aquests articles, el to directiu és, óbviament 
ironic, pero així i tot, formalment els textos s'assemblen a la prosa didáctica, ja que la fínalitat és 
clarament moralitzant en tots els casos o, com a mínim, contenen una crítica disfressada d'humor i 
d'ironia. Els articles titulats «Com fer-se l'interessant escrivint articles» (1990) i «L'art de l'entrevista» 
(1990) també están configuráis per una serie de consells que l'autor ádrela a un hipotétic articulista i un 
entrevistador respectivament, que cal inteipretar en clau irónica, és a dir, indiquen mes aviat el que 
haurien d'evitar fer. 
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Molt semblant a aquest article, n'hi ha un altre centraí en el personatge de Julio 

Iglesias, titulat «La vida continua igual» (1984), en referencia a la seua famosa cangó i a 

l'espanyolisme que aquest cantant exhibeix en els seus concerts, propi, insinúa l'autor, 

d'alíres temps hipotéticament superats. 

Val la pena analitzar, a tall d'exemple, les operacions descriptives que Fautor assaja 

per a esbossar la imatge del cantant Julio Iglesias. 

Resumim en el quadre següent les principals operacions descriptives (Adam, 

1992: 84): 

Gráfic 19. La descripció 

Tema-títol 
ANCORATGE 

ASPECTUALITZACIO 

PROPIETATS PARTS 

POSADA EN RELACIO 
^ \ 

SITUACIO ASSOCIACIO 

Forma part 1 temporal 
Color part 2 local 
Talla part 3 metonímica 
etc. etc. 

TEMATITZACIÓ 

ASPECTUALITZACIO POSADA EN RELACIÓ 

comparacio 
metáfora 
refonnulació 

El desenvolupament d'aquestes operacions en un ordre concret és flexible i, de 

fet, sovint es barregen. El retrat és la descripció d'un ésser animat real o fíctici. No cal 

dir que tot el retrat és completament subjectiu, com correspon a un text periodístic i 

també literari. En un retrat, l'operació d'aspectualització es refereix a trets físics i 

morals: el físic, la manera de vestir, la rutina, el carácter, les afícions, l'ofíci o ocupació, 

el Hoc on viu i treballa. La posada en relació es fa amb elements (ambient, obres) que 

envolten el personatge i que ens diuen com és. Els requisits obligats del retrat son la 

identifícació del personatge i la intenció d'obtenir-ne una descripció sufícient que el 

receptor puga reconéixer-lo o imaginar-lo. És for^a important l'aparició del nom de la 
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persona retratada perqué I'existencia d'un referent únic assegura l'ancoratge inequívoc 

deis ingredients descriptius. 

Pel que fa a l'ancoratge, que orienta el receptor sobre la relació de les 

proposicions amb un tenia determinat i sovint coincideix amb el títol o tema, ja hem 

comentat que l'epitext que encap9ala el retrat és el títol d'una canyó famosa d'Iglesias, 

de la qual Monzó extrau un sentit ironic, en referencia a la persistencia del sentiment 

nacionalista espanyol. En aquest sentit, es podria parlar de reformulació, que permet 

designar de maneres diferents l'objecte descrit, no per tal d'evitar la repetido, sino per 

oferir-ne una representado mes rica i suggeridora de la diversitat de percepcions o 

d'interpretacions de l'objecte descrit. Aqüestes reformulacions son subjectives i están 

carregades d'intenció. D'alguna manera, dones, podríem parlar de reformulació irónica, 

ja que no hi ha dues expressions per a designar l'objecte descrit, pero sí que el títol 

permet dues lectures: la literal (títol d'una can9Ó) i la figurada (tesi de l'autor). 

Mitjan9ant l'aspectualització, es du a terme la descripció deis constituents que 

integren l'objecte descrit, en aquest cas, el personatge. L'enumeració de les parts pot 

tendir a l'exhaustivitat o a la selectivitat. Com que es tracta d'un retrat sarcastic, Monzó 

selecciona (i, per tant, estereotipa) els details que li interessen. Així, descriu les parts o 

trets físics: «Va arribar a Mallorca amb samarreta blanca, pantalons blancs i sabates 

blanques. Era la blancor personificada [...] Aquest altre Messias que ara ens ha arribat, 

duu uUeres tipus Rayban, model Julio Iglesias». Després, continua amb les propietats 

morals: «És el rei del disc, l'amor secret de tota bona esposa hispanoparlant, i —diuen 

els qui li fan la propaganda— l'home que, a Las Vegas, ha superat l'éxit de Frank 

Sinatra i de Sanmiy Davis Jr. És el Messias de la tackyness, que ha vingut en aquest 

racó del món per tal de redimir-nos de la nostra mesquina existencia». 

Tot seguit, hi ha la posada en relació, mitjangant l'emmarcament situacional, que 

Higa el personatge amb el món exterior, a través de les seues activitats, en aquest cas, la 

descripció d'un concert que va celebrar a l'Auditórium de la Ciutat de Mallorca i on va 

acudir tots els representants de l'anomenada «alta societat». L'emmarcament situacional 

es completa amb unes declaracions del cantant que revelen el seu espanyolisme i amb 

l'anunci d'una propera actuado al Camp Nou, a Barcelona. Aquesta operado és 

ostensiblement avaluadora. Monzó hi aboca el seu sarcasme sobre el desig del cantant 

d'interpretar l'himne nacional espanyol en els seus concerts: «No hi ha cap mena de 
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dubte que el caiiip del Bar9a, que Núñez va negar a una Crida'^" en crisi, podría ser el 

Hoc indicat per a fer-ne l'estrena. Amb l'Escolania de Montserrat fent-ne els cors [...] I 

encara hi ha qui se sorprén que Julio Iglesias no actuí al País Base». L'altra operació de 

posada en relació és l'associació, que es du a tenue amb la metáfora i la comparado. En 

aquest sentit, ja hem comprovat que Monzó representa Julio Iglesias com un messies. 

La tematització és 1'operació que assegura la progressió teóricament indefinida 

de la descripció, perqué qualsevol element pot ser seleccionat com un nou tema-títol i 

generar noves proposicions descriptives. Aqüestes proposicions podran ser analitzades 

seguint el mateix esquema: aspectualització, posada en relació, tematització. Aquesta 

operació descriptiva és absent del retrat que ens ocupa. 

Els articles descriptius, siga quina quina siga la naturalesa de l'objecte descrit 

(persona, accions, cosa), teñen una dimensió argumentativa evident, que tendeix a la 

ridiculització, a la sátira'^'^. 

Pero Monzó també sap riure's d'ell mateix. En Particle titulat «Home previnguí» 

(1991) es presenta com un obsés de la prevenció que guarda previsions de tot alió que li 

puga fer falta i que, en general, no son objectes de primera necessitat: espaguetis, sopes, 

Ilibres, Ilibretes, bolígrafs, paper higiénic, espelmes, piles, preservatius, cintes de vídeo, 

cigarrets i molts altres. Aquesta obsessió, la baíeja amb el noni de «Pel Que Pugui Ser». 

Un comentari a part mereix la descripció d'accions. La descripció d'estat es 

construeix amb predicats qualifícatius, mentre que la descripció d'accions está 

composta amb predicats d'acció. Cal no confondre la descripció d'accions amb la 

narració: el fet de descriure accions que té com a resultat una transformado (com en les 

receptes de cuina) no dona Hoc a un relat, com tampoc constitueix relat el conjunt de les 

accions que s'enumeren en una unitat de temps (crónica) ni les que se succeeixen en les 

'̂ ^ Es refereix a Crida a la Solidaritat, associació cívica que reivindicava la normalització lingüística del 
cátala. 
'̂ "̂  Hi ha altres retrats satírics d'aquest tipus, elaborats quasi sempre a partir d'alguna noticia relacionada 
amb el personatge, tant d'individus concrets com ara Encama Sánchez («Nits sense l'Encarna», 1984; 
«¿Qui va matar Encarna Sánchez?», 1991), «Bobby Deglané» (1984), com de prototips socials com els 
falces («Els Palees», 1987), defínits com un coMectiu de gent sense personalitat propia que imita la moda 
en habits, gustos i idees pero quan ja han quedat desfasades. Per tant, no sois hi ha retrats individuals, sino 
també de personatges coMectius. En l'article «SP» (1991), Monzó fa un retrat en termes molt durs deis 
taxistes, a qui acusa en general de la falta de professionalitat i de la poca amabilitat que demostren amb 
els clients. També descriu els seguidors acérrims o fans, com ara els de David Lynch o Woody Allen, en 
«De l'amor a l'odi» (1991). En l'article titulat «Viatgers» (1994), esbossa un retrat satiric de dos tipus de 
turistes: els «Deixem Que La Vida Flueixi I Ens Sorprengui» i els «Com Mes Coneixements Previs 
Millor Aprofítament In Situ». Els primers son els que viatgen a ijn indret sense haver-s'hi documentat 
mínimament, mentre que els segons fan el contrari: compren tots els mapes i totes les guies que ofereix el 
mercat editorial i fíns i tot Iligen novel-Íes d'escriptors oriünds per aconseguir una visió tan amplia com 
siga possible de la ciutat que están a punt de descobrir. 
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biografíes. En aquest cas es parla de relació d'accions. També existeix la relació de 

declaracions. La narració produeix una alteració de persones, situacions i circumstáncies 

en el curs del temps, mentre que la descripció representa els aspectes inalterats de les 

coses o deis fets, permanents, eventuals o recun-ents (Adam - Lorda, 1999). 

Per exemple, en l'article «Qui dia passa... » (1984), Monzó preveu les activitats 

que es faran rutináriament I'liivern proper un cop acabat l'estiu. En un altre titulat 

«Depredadors» (1991), Monzó fa un retrat sarcastic dels clients de moltes cafeteries o 

bars que van a la recerca del diari de l'establiment i que es comporten com un calador 

amb la seua presa. Aquest retrat está construít com una descripció de les diverses 

accions que empreñen aquests clients per a aconseguir el periodic que desitgen. La 

descripció a través de les accions constitueix un procediment de caracterització indirecta 

deis personatges i permet al lector crear-se una idea propia de la psicología que els 

defineix. A mes a mes, aquest tipus de retrat resulta mes ágil i viu, ja que es basa en els 

predicats d'acció, que expressen el comportament i els habits dels personatges. 

Certament, aquest text podría confondre's amb una narració, ja que descriu una escena 

típica d'un bar, dotat d'una estructura narrativa, i s'hi adopta un punt de vista centrat en 

els protagonistes, que l'escriptor anomena «goirers». Ara bé, aquest atribut temporal és 

una característica necessária pero no suficient de la narrativa, ja que aquesta descriu 

molt mes que un ordre de successos (Ochs, 1999: 277), Tamiiateix, el protagonista no és 

una entitat individual i específica, sino un arquetipus, i está designat en plural: «Viuen 

ais bars, amagats darrere les ampolles de cervesa, domiisquejant al costat de cendrers 

plens a vessar, o fent veure que xerren amb el cambrer». Per tant, hi ha una 

generalització, és a dir, no es tracta de narrar uns esdeveniments concrets, sino d'una 

escena que sol produir-se en bars i cafeteries. 

3.5.3. L 'estructura expositiva 

Malgrat que no tots els teórics accepten l'existéncia de l'exposició com a seqüéncia 

textual específica'̂ "*, tanmateix la classificació d'Adam, que és lames difosaactualment, la 

'**'* Bassols i Torrent (1997: 72) informen que Teun van Dijk la considera una variant de l'argumentació i 
Halté, un procediment de carácter metalinguistic per restablir la comunicació quan hi ha infomració que 
l'interlocutor desconeix. 
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inclou al costat de la resta en tant que tipología independent. Bassols i Torrent (1997: 71) 

precisen la diferencia entre exposar, que significa «infomiar», i explicar, que equival 

també a informar, pero a fi de demostrar o fer comprendre alguna cosa. Al contrari que 

l'argumentació, tanniateix, no pretén modificar 1'actitud o la conducta de 1'interlocutor. 

Així dones, sovint acompanya la descripció, la narració i l'argumentació (en aquest últim 

cas, apareix en la part de la narració deis fets) i esdevé una seqüéncia textual predominant 

en els discursos científic, didactic i periodístic i, en menor mesura, en el publicitari. En 

aquest treball, basant-nos en la distinció entre explicado i exposició, s'analitzará aquest 

últim concepte. Les característiques lingüístiques que defineixen l'exposició son l'ús 

majoritari del present (que vincula l'enunciació amb l'enunciat), la cohesió léxica i la 

progressió temática. 

Els textos explicatius consten de tres fases: la fase de qüestionament, en qué es 

planteja un problema cognoscitiu que s'ha de resoldre i que s'ha de resoldre; la fase 

resolutiva fa referencia al procés explicatiu que es realitza mitjan9ant una serie 

d'estratégies discursives a qué corresponen una serie de procediments com la defmició, 

la classificació, la reformulació, l'exemplificació, l'analogia i la citació. Finalment, la 

fase conclusiva aporta la conclusió a qué s'arriba en el recorregut explicatiu, en la qual 

apareix una síntesi del que s'ha explicat, juntament amb una avaluado i una 

contextualització (Calsamiglia - Tusón, 1999: 307-310). 

Hi ha diversos esquemes que contribueixen a ordenar la infomiació exposada: 

resquema problema-solució, l'esquema causa-conseqüéncia, l'esquema comparatiu, 

resquema descriptiu (els continguts s'agrupen al voltant de determinats temes com a 

trets o atributs) i l'esquema seqüéncia (els continguts s'organitzen en una seqüéncia 

temporal, per fases). 

Els textos que teñen com a finalitat comunicativa infomiar o informar-se 

s'associen nomialment amb la fundó referencial del llenguatge, amb l'objectivitat, la 

neutralitat i la veritat, en major o menor mesura. 

Pel que fa al discurs periodístic, sol dístíngir-se entre els generes d'informació i 

els generes d'opinio, segons la finalitat comunicativa que els caracteritze. Els generes 

informatius, que adopten estructures textuals diverses, son la noticia, el reportatge, la 

crónica i l'entrevísta. Els generes opinatius engloben l'artícle, la columna, l'editorial i la 

ressenya. 

Així dones, quan parlem d'articles d'opinió que presenten una estructura 

expositiva, ens referim a aquells en qué la informado i la finalitat d'infomiar 
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predominen sobre l'aportació d'arguments i idees personals i Tobjectiu comunicatiu de 

persuadir i convencer. Moltes vegades, els fets exposats son reveladors per si mateixos, 

ja que expressen algún niotiu curios, estrany o insólit, ais quals no cal afegir cap 

conientari. 

L'article titulat «¡Vivan los novios!» (1991) comenfa amb el resum d'una 

noticia referida a un poblé del Tirol on l'alcalde ha prohibit el ritual de Hangar arrós ais 

nuvis en les cerimónies nupcials; també explica els motius d'aquesta mesura (fase de 

qüestionament). A continuado, utilitzant un esquema d'ordenació de la infomiació de 

carácter cronológic i comparatiu, segueix amb la historia d'aquest costum i altres intents 

de substituir Tarros per altre tipus com la pasta a Italia o Tarros cuit a pobles valencians 

com Benicarló (fase resolutiva). L'article finalitza amb una conclusió que alerta sobre la 

possibilitat que altres municipis imiten la decisió de l'alcalde tirolés (fase conclusiva). 

Per tant, tenim un text básicament expositiu, mancat d'orientado argumentativa, sense 

tesi, tot i que es pot percebre Ueugerament que Tautor es dol de la pérdua d'aquestes 

vetustes tradicions. 

D'altra banda, en l'article «Credit congelat» (1994) exposa diversos tipus 

d'addiccions i els métodes que segueixen els addictes per evitar-Íes: les drogues, 

T alcohol i el tabac, que serveixen d'introdúcelo a una mesura ideada per a combatre les 

compres impulsives. Aquest métode consisteix a congelar les targetes de credit en un 

got d'aigua, de manera que el temps que tarda a descongelar-se dissuaddx el comprador 

compulsiu d'usar-la. L'autor no desgrana cap reflexió, ni fa cap comentar! avaluatiu, 

simplement exposa les dades, pero queda palés que es mira totes les argúcies deis 

addictes amb ironía, ja que insisteix en la ineficacia deis métodes dissuassoris que 

empren. L'humor, en aquests casos, naix deis fets en si mateixos. 
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4. ELOCUTIO 

4.1, Figures de retorica i argumentació 

4.1.1. Figures de l'elecció 

L'efecte d'aquestes figures és, dins de la presentació de les dades, iniposar o 

suggerir una elecció, augmentar la presencia o realitzar la coniunió amb I'auditori. 

Pel que fa a la interpretació de les dades, cal teñir en compte que donar 

preferencia a una certa interpretació o fins i tot creure en l'existéncia d'una única 

interpretació válida poden ser reveladores d'un sistema particular de creences o d'una 

concepció del món. 

L'elecció de les qualifícacions també és molt rellevant. La disposició de les 

dades per a 1'argumentació consisteix no sois a interpretar-Íes, a donar-los un significat, 

sino també a presentar-ne certs aspectes, grácies ais acords subjacents en el Uenguatge 

que s'empra. La forma mes obvia d'elecció és l'epítet, que resulta de la selecció visible 

d'una qualitat que s'anteposa i que ha de completar el nostre coneixement de l'objecte. 

Les classes es caracteritzen, no sois pels trets comuns ais membres, sino també i 

sobretot, a voltes, per 1'actitud adoptada, la manera de jutjar-les i tractar-les. Realment, 

la qualificació de les dades i la seua inserció en classes son dos aspectes de la mateixa 

activitat. 

Vegem-ne un exemple en la prosa periodística de Monzó. En l'article titulat 

«Plat!» (1998), ataca la moda deis restaurants chic de presentar les sopes en bols, en 

detriment dels plats fondos, un dels estris tradicionals de la cuina. L'autor fa una mena 

de panegíric sobre aquest receptacle en els termes següents: «Pobre plat fondo. Humil, 

práctic, senzill, entranyable plat. Amic plat, arraconat per restauradors tan creguts com 

xarons» («Plat!», 1998). La importancia atorgada a l'adjectiu qualificatiu es comprova 

en la tematització present en aquest enunciat: «Emotiva, la irrupció católica al debat 

sobre la liberalització deis horaris comerciáis» («El dia del senyor arquebisbe», 1998) 

(subratllat nostre). 
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Així mateix, hi ha la qüestió de les nocions que 1'argumentador posa en joc. 

Sovint, l'ús de nocions d'una Uengua es presenta, no com una mera elecció de dades 

aplicables a altres dades, sino com a construcció de teories d'interpretado del que és 

real grácies a les nocions que permeten elaborar. Al capdavall, una noció només pot ser 

totalment clara en el si d'un sistema formal. 

Tot seguit, analitzem les figures retoriques relacionades amb l'elecció de les 

dades per part de l'emissor, segons especifiquen els autors del Tractat. 

4.1.1.1. Definido 

Es tracta d'una figura de l'elecció, ja que usa l'estructura de la definició, no per 

a proporcionar el sentit d'una páranla, sino per a posar en primer pía alguns aspectes 

d'una realitat que correrien el rise de quedar en un segon pía de la ment. La definició 

també és una técnica argumentativa que s'ha analitzat en el capítol dedicat a la inventio. 

L'enunciat «L"'Abc" no és mes que l'inici de l'abecedari» («El ñitur és nostre», 

1984) juga amb el sentit literal i el sentit figurat. El sentit figurat és que el periodic Abe, 

com El País, vol publicar una edició barcelonina i Monzó opina que la resta de 

periódics en castellá editats en altres ciutats espanyoles seguirán aquest exemple . 

4.1.1.2. Perífrasi 

Exerceix el mateix paper que la definició; les expressions perifrástiques no 

serveixen per a proporcionar una definició d'un tenue, sino per a reempla9ar-lo. Moltes 

perífrasis poden analitzar-se en termes de figures, com la sinécdoque o la metonimia. 

Está considerada com una figura de l'elecció perqué consisteix a posar en relleu una 

característica, un aspecte particular deis individus, objectes, fets, etc. que s'esmenten. 

Una perífrasi no s'aprecia com a tal quan no coexisteix una denominado 

alternativa (que es considere propia i única) en la memoria deis receptors. La perífrasi 

'^' Perelman i Olbrechts-Tyteca la definició també és una técnica argumentativa queja hem analitzat en 
l'apartat dedicat a la inventio. 
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es relaciona amb els eufemismes i els tabús, de manera que s'utilitza, en aquest cas, per 

evitar les obscenitats, la sordidesa, les coses malsonants. En aquest sentit, la perífrasi 

eufemística té una ferma tradició que es basa en la decencia, la urbanitat i el respecte de 

la sensibilitat aliena. 

L'autor fa servir la perífrasi, a vegades, per a distanciar-se de les páranles que 

escriu, deixant ciar que recon'e a la denominado oficial o oficialitzada i no descriu el fet 

des de la seua perspectiva: «[...] convertir el sentiment nacional cátala en una 

peculiaritat regional o (com n'hi ha que diuen) autonómica» («Les bomboUes», 2003<3). 

En altres vegades, substitueix un nom propi per la seua descripció, elaborada amb tints 

satírics. Així, el famós refresc de la marca Coca-Cola és «la sarsaparrilla descocainada 

de l'ampoUa amb la silueta de Mae West» («De petitburgesos a subculturals», 1984). En 

aquesta línia morda?, l'escriptor empra una perífrasi per a referir-se al govern cátala: 

«Vet aquí per si en faltaven una prova mes que ningú no es creu, per molta voluntat que 

hi posi, que aixó que hi ha a la plaga de Sant Jaume tingui cap mena de poder efectiu» 

(«No tenim ni Moran», 1987). 

L'antonomasia es considera una variant de la perífrasi i de la sinécdoque. 

Consisteix a usar un nom propi, un epítet (o un nom propi usat com a epítet) o una 

perífrasi que expresse una qualitat característica de l'individu esmentat: VOmnipotent, 

l'Estagirita, la Meca del cine. L'antonomasia sol constituir un clixé: «Pero la 

insistencia i el to de senyoreta Rottenmeier amb qué tots els mitjans de comunicació en 

parlen fa sospitar que hi ha molt d'interés que quedi ciar que la sida és un cástig 

exemplar que Déu ens envia, per promiscus» («La ruta de la sida», 1990) . En un altre 

article, anomena Messies i Ed Sullivan ^'^ un personatge d'un espai televisiu que el 

sorprén per la mordacitat amb qué parla de temes com l'admiració de molts esnobs pel 

disseny i per Nova York i la capacitat de la televisió per vampiritzar els espectadors i 

anublar altres activitats socials com el sexe: «¿Ens deixarem perdre aquest Ed Sullivan 

en brut, aquest Messies que ha baixat a la Terra —és a dir: a la tele— per redimir-nos 

d'uns quants estereotips televisius i obsequiar-nos amb una mica d'aire frese?» 

(«Hossanna», 1990). El text publicitari d'una campanya institucional sobre les botigues 

está escrit en una «sintaxi siiJx» («El millor comer?», 1994). 

'**'' La senyoreta Rottenmeier és el nom d'un personatge d'una serie de dibuixos animats infantil titulada 
Heidi i fa el paper estereotipat d'una institutriu autoritaria de moral ultraconservadora. 
'̂ '̂  Presentador d'un programa de molt exit ais Estats Units de 1948 a 1971 titulat The Ed Sullivan Show. 
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4.1.1.3. Correcció 

La correcció reempla9a una figura per una altra. Es un aclariment semantic que 

es manifesta en formes diverses i consta de la contraposició («no p, sino g», «^ no, 

millor/?») i la superado («/? o millor ^»). 

La correcció serveix per a desmuntar arguments, per a replicar: «No els indignen 

els fets, sino que algú els hi evidencií. No els sap greu ser liipócrites. Els sap greu que 

algú els recordi que lio son» («La petita hemorroide», 1990). «I aixó no és un entrepá. 

Aixó és una Uoa a 1'avaricia del propietari de Testabliment» («Defensa del sandvitx», 

1991). La correcció pot ser irónica també: «Fa anys, abans que canviessin la decorado 

—perdó: rinteriorisme [...]» («El Zigzag no fa ziga-zaga», 1984); «[...] situada a la 

ciutat de Barcelona, al número 114 del carrer Tarradellas (ai, perdó: Infanta Carlota) 

[...]» («Com traduir un kiwi», 1990). 

4.1.2. Figures de la presencia 

Aqüestes figures aconsegueixen que l'objecte del discurs estiga en la ment de 

l'auditori. Es tracta de seleccionar i fer presents les dades en Targumentació, ja que la 

presencia té mes influencia en l'auditori que l'absénda. Es, dones, un recurs per 

commoure l'auditori a objectes concrets. 

La presentado de les dades al-ludeix ais mitjans grades ais quals una certa 

presentado de les dades sitúa l'acord en un nivell determinat, l'imprimdx amb certa 

intensitat en la ment i posa en relleu alguns deis aspectes que el conformen. Quintilla 

engloba les figures basades en la presencia en l'apartat de les figures de dicció. 

Hi ha certs problemes teenies en la presentado de les dades. D'una banda, quan 

tothom coneix una certa premissa i no és motiu de discussió, podría semblar ridícul 

enunciar-la. Ara bé, no sempre resulta fácil indicar la premissa sobreentesa i no senipre 

aquesta premissa és ferma. Hi ha oradors que oculten premisses molt discutibles i sobre 

les quals prefereixen no cridar l'atenció de l'auditori. 

La repetició constitueix la técnica mes senzilla per a crear la presencia. 

L'accentuació de certs passatges, mitjan9ant el so de la veu o el silenci que els 
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precedeix, busca el mateix efecte. L'acumulació de relats, fins i tot contradictoris, sobre 

un tema donat, pot suscitar la idea de la seua importancia (Perelman i Olbrechts-Tj^eca, 

1989: 233). La repetido, en el discurs coMoquial, serveix per a organitzar la informació, 

mentre que, pel que fa al discurs politic, s'empra per a insistir. Monzó usa la repetido a 

bastament, probablement per aproximar-se a la Uengua coMoquial o per provocar humor 

grades a la insistencia o fins i tot la parodia del Uenguatge deis politics. 

Sovint, la técnica de 1'acumulado, de la insistencia, está vinculada a la técnica 

de revocado deis details, fins a tal punt, que sovint és difi'cil distingir-ne una d'altra. 

Desenvolupareni un tenia fent que se succeisquen les fases següents: descripció 

sintética, global, i análisi o enumerado deis details. En altres casos, s'aclariran les 

etapes successives d'un fenomen, la manera en qué honi se n'ha adonat. 

En els textos periodístics de Quim Monzó, Tacumulació de details pot teñir un 

efecte sarcastic, com la descripció exhaustiva i pintoresca, hiperbólica, deis elements 

que l'autor imagina que té una maqueta titulada Catalunya en miniatura i que especifica 

en l'article titulat «País petitíssim» (1984). Al costat deis objectes esperables en una 

miniatura, com ara els monuments que configuren la visió canónica d'un país, també 

n'hi figuren d'altres: 

No deu haver oblidat ni el palau episcopal de Tortosa, ni l'arc de Berá, ni el monestir de Poblet, 
ni la Seu Vella de Lleida, ni la Mare de Déu de la Misericordia de Moiá... Ni la dama del 
Paraigües, ni el palauet Albéniz, ni l'ou com baila, ni el carrer d'en Robador, ni la Casita Blanca, 
ni el Molino, ni 1'Studio 54, ni el Mini Bar del carrer del Roser de Berga, ni l'escullera de 
Barcelona, amb tot d'autos aparcats, amb parelles dins («País petitíssim», 1984). 

En aquest sentit, formular una hipótesi no consisteix a fer una afirmado afilada, 

ja que la seua explicado només és possible mitjan^ant l'enumeradó de les condicions 

que se li imposen i I'enumerado de les conseqüéncies que es dedueixen. A voltes, per 

contra, es descriu la hipótesi amb tots els details, per fer-la violentament indesitjable o 

xocant, com en l'exemple que hem extret anteriorment. Per suscitar l'emoció, és 

indispensable especificar. Les nocions generals, els esquemes abstractes, no teñen efecte 

en la imaginado. Per fer la impressió de presencia, convé precisar el Hoc i moment 

d'una acció. Com mes específics son els vocables, mes viva és la imatge que evoquen; 

com mes generals, mes débil. 

La descripció o enumerado de details, sovint coneguts pel receptor (grades a la 

seua competencia enciclopédica), poden ser destacáis per posar en relleu les diferencies 

entre dues situacions. Per exemple, en l'article titulat «Bodes, banquets, batejos. 
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comunions i convencions» (1990), Monzó contrasta l'espai solemne i pompos de les 

esglésies amb el carácter sobri deis jutjats per a celebrar casaments. Segons l'autor, per 

evitar la discriminació, els matrimonis civils s'haurien de realitzar en Uocs tan adomats 

com les esglésies, ja que les bodes no son mes que cerimónies solemnes que no 

modifiquen en absolut la relació que d'antuvi té una parella: 

A les esglésies hi ha columnes, estatúes, daurats, ciris, genuflectoris, piles, vitralls, altars, reixes, 
púlpits, humitat, eco i una caixeta per les almoines. I, per si no n'hi hagués prou, els sacerdots 
van vestits que fan goig. En canvi, ais jutjats tot és fred, aseptic, sense brillo, i amb la foto d'un 
borbó penjada a la paret. Quan surten a Taire Iliure, els nuvis no acaben de teñir del tot ciar si 
realment ja son casats. Tan poca pompa els indueix a creure que mes aviat no («Bodes, banquets, 
batejos, comunions i convencions», 1990) 

4.1.2.1. Onomatopeia 

Moltes de les onomatopeies teñen un efecte humorístic i es poden concebre com 

una influencia del discurs del cómic que el Nou Periodisme va incorporar com una de 

les innovacions estilístiques que pretenia remodelar la redacció periodística. El mateix 

títol d'un deis Ilibres és l'onomatopeia deis roñes: Zzzzzzzz (1987). Les onomatopeies 

son el centre d'interés de l'article titulat «La intendencia» (1994). Monzó hi fa 

referencia a la noticia sobre la falta de pressupost en l'exércit irlandés, que obliga els 

soldats a realitzar les seues practiques simulant el soroU de les bales amb la veu propia, 

ja que no hi ha diners per a bales de fogueig. L'escriptor els aconsella que, a part de 

«bang! bang!», pronuncien altres onomatopeies que solien acompanyar els jocs de 

guerra en la seua infancia: «vnTroooomm! (caigudes i explosions de bombes), 

«ffffffggghlili!» (Uanfaflames) i «pinyao! pinyao!» (revólver) . 

A banda de 1'efecte cómic, les onomatopeies també poden teñir una funció 

gramatical, com es palesa en aquest exemple: «[...] si algú s'interessa pel nacionalisme 

hauria de veure de seguida la diferencia elemental que hi ha entre nació i estat, i saber 

qué és sobirania, i bla bla bla» («A terres estrangeres ses vaques mallen es bous». 

'̂ ^ Hi ha mes exemples: «Plena de fe va anar a Lorda i, hop\, el tumor va desaparéixer» («El miracle del 
paraplegic», 1998); «[...] fíns que un dia, blopl, tots els diaris barcelonins es llevin escrits en cátala» 
(«Seny i sensatesa», 1998); «pataplaf»; «catacroc» («Mobiliari urbá», 1998); «Fiuuu...!» reprodueix el 
pas dels cotxes a tota velocitat ais carrers de Barcelona («Tauromaquia contemporánia», 2003fl) i «"to-to-
tó, to-to-to-to, to-tó!"» imita el soroU del claxon deis cotxes que conformen la comitiva nupcial un dia de 
boda («La for9a de la genética», 2003fl). 
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1987). Com es pot comprovar, aquesta onomatopeia té un valor adverbial semblant a la 

á'etcétera, pero dotada d'una cáirega modalitzadora manifesta. 

4.1.2.2. Anáfora 

Les anáfores suggereixen, principalment, distincions. Consisteixen en la 

repetició d'una o mes páranles al comenfament d'enunciats successius o deis sens 

segments. Es típica de les plegarles, les invocacions, els conjurs, les canfonetes i 

tomades infantils. També es tracta d'un recurs molt utilitzat en el discurs politic i, en 

general, en tots aquells que es basen en la repetició per tal d'assegurar una comprensió 

efectiva per part dels receptors, que recorden mes fácilment els textos que fan servir tota 

mena d'isotopies formáis i de contingut. 

Monzó utilitza l'anáfora en la part de l'argumentació en l'article «Cavaliers 

mutiláis de la má esquerra» (1987), mitjan9ant la repetició de l'adjectiu «fatal», que 

serveix per a introduir totes les critiques que llanfa ais socialistes Catalans reunits en un 

congrés a Girona. A banda d'estructurar el text, aquest adjectiu anafóric emfasitza de 

manera contundent la qualifícació general que a 1'autor mereix les reflexions dels 

politics en aquest congrés. També apareix en l'article titulat «Barres sí. Taules: no» 

(1987), en el qual desglossa tot un seguit d'arguments a favor d'estar-se a la barra en un 

bar i en contra de seure a taula. Els primers están introduíts per l'expressió «Barra sí» i 

els altres, per «Taula no». L'anáfora produeix, a mes, un efecte cómic pel nombre i la 

gradació en qué apareix. Si designem «Barra sí» amb la Uetra a i «Taules no» amb la 

Uetra b, l'estructura seria la següent a, b, a, b, a, b, a, a, a, a, b. Tenim, dones, que hi ha 

mes arguments a favor de la barra; a mes, en la segona part del text, s'addueixen 

consecutivament arguments a favor i el darrer, és un argument en contra de les taules 

que tanca taxativament l'exposició. 

En altres exemples, es pot repetir la mateixa páranla o expressió pero anteposant 

a la segona repetició l'adverbi de negació no, amb la qual cosa la distinció i el contrast 

es fan mes patents, se subratUa la incongruencia d'un pensament o d'una actitud: 

«S'enrabien perqué Mariscal din que a Barcelona hi ha massa Catalans, i no s 'enrabien 

per la pressió ideológica que ha fet que Mariscal dignes la célebre frase com la cosa mes 

natural i divertida del món» («La petita hemorroide», 1990). 
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Es podría considerar una variant de l'anáfora la repetició basada en els sinónims. 

En Tarticle titulat «Sang, suor i pizza» (1994), Monzó introdueix una serie d'examples 

del que, al seu entendre, constituirla una transgressió deis anuncis publicitaris basats en 

la repetició de topics. Cada exemple, está introduit per un verb que és sinónim de 

l'anterior: «Estic fart», «M'avorreixen», «No suporto», «M'agradarla veure», 

«M'agradarla», «VuU que». 

4.1.2.3. Amplificado 

L'amplificació és el desenvolupament oratori d'un tema, independentment de 

l'exageració amb qué s'associa en general. 

Sovint, els recursos d'ampliació de la infomiació com els paréntesis explicatius, 

les oracions de relatiu explicatives i les aposicions contenen una cárrega argumentativa 

evident, normalment a través d'una al-lusió indirecta i, dones, també irónica. Es tracta 

d'aclariments subjectius, com notes a peu de página, que completen una infomiació mes 

o menys neutral o objectiva. Així, en al-lusió al desig del cantant Julio Iglesias 

d'interpretar l'himne nacional espanyol en algún concert, Monzó comenta: «No hi ha 

cap mena de dubte que el camp del Barfa, que Núñez va negar a una Crida en crisi, 

podría ser el Hoc indicat per a fer-ne l'estrena» («La vida continua igual», 1984). 

El paréntesi és la inserció d'un segment del discurs en un enunciat. Pot 

considerar-se un recurs d'ampliació de la infoniiació que introdueix un detall rellevant i 

sovint també insereix Una dada irónica que matisa rafimiació precedent. Els paréntesis 

amb carácter ironic son for9a frequents en els articles de Monzó: «I les empreses locals 

—saltant-se el bilingüisme mesquí i provincia— s'han trilingüitzat i quadrilingüitzat 

[...]» («Com traduir un kiwi», 1990). 

4.1.2.4. Interpretado 

Consisteix a explicar un membre de la frase amb un altre, pero menys amb 

finalitat aclaridora que per augmentar-ne la presencia. Sorgeix quan un o diversos 
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sinónims aclareixen una expressió que es considera obscura, difícil o equívoca, ja siga 

trop, veu estrangera, terme especialitzat, paraula polisémica o caiguda en desús per ser 

arcaica. 

En els articles de Quim Monzó, aquesta figura sol teñir un ús ironic. Per 

exemple, en referencia al preu elevat del plat de Uagosta ais restaurants, diu: «Ara, a les 

cartes dels restaurants és un dels plats que ostenta el privilegi de no teñir xifres, a la 

columna deis preus. Per comptes de xifres, hi ha les páranles: "Preu segons mercat". 

Que vol dir: "Caiga 't" » («La vida és una creu (a mes d'una tómbola)», 1991). 

4.1.2.5. Pseudodiscurs directe 

El pseudodiscurs directe augmenta el sentiment de presencia atribuint 

fictíciament páranles a una persona o diverses que conversen entre si; la tradició 

distingeix en aquest sentit la sermocinació del dialogisme. Mostra les intencions que se 

li presta a algú, o el que es creu que és l'opinió de la resta sobre aqüestes intencions. Pot 

presentar-se com a semipronunciat, semipensat. Es pot definir, dones, com una ficció 

d'un diáleg mitjan^ant un discurs de preguntes i respostes. Pot manifestar-se també com 

un monóleg en qué s'intercalen interrogacions deliberatives que el parlant dirigeix a si 

mateix. Pot usar-se amb diferents fins que, tanmateix, sempre han de teñir alguna cosa 

en comú amb la hipótesi. El pseudodiscurs directe dona a conéixer les intencions que 

s'atribueixen a algú o l'opinió que s'atribueix a un altre sobre aqüestes intencions. 

Hi ha molts exemples deis articles de Monzó escrits en pseudodiscurs directe. 

Resulta especialment parodie el fragment en pseudodiscurs directe atribui't al prototip de 

turista que visita les zones marginals de les grans metrópolis perqué creu trobar-hi 

l'ánima, l'esséncia vertadera i auténtica del país, en una mostra d'esnobisme i 

moralisme ranci relacionat amb la caritat i la compassió: 

Que malament que s'ho passen, pobrissons, i com és d'injusta la situació que viuen i que bé que 
ho estic gravant tot amb la meva hándicam, vestit amb la meva camisa Coronel Tapiocca color 
verd ambarí amb set butxaques —que vaig dur a Tombouctou— i que combina la mar de bé amb 
l'armilla Coronel Tapiocca amb deu butxaques —supeipráctica per aquesta mena de viatges 
«auténtics»— i amb les meves bermudes Coronel Tapiocca color beix amb dues butxaques 
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frontals, dues de posteriors i una al canal. De cal9at, aixó sí, porto sempre botes Timberland, que 
no m'han fallat mai («Turisme voyeur», 2000)'^'. 

En l'article «Alcoholémics anónims» (2003a), el fragment en pseudodiscurs 

directe avanfa les protestes hipotétiques deis cagadors davant la proposta deis agents 

forestáis de sotmetre'ls a proves d'alcoholémia: «Pero, ¿per qui ens preñen, els 

forestáis, per acusar-nos de bevedors?». En l'article titulat «La classe médica» (2003a), 

l'escriptor insereix aquest fragment, inventat, en discurs directe, atribuít fictíciament a 

un pacient que Uig una recepta d'un metge i ironitza sobre la caMigrafia il-legible 

d'aquests professionals: «"No deu ser gaire bon metge; s'entén el que hi posa"». 

L'emissor fms i tot pot representar-se a si mateix, teatralitzar una conversa 

fingida, com la que manté amb un caixer automatic: 

O com va passar-me fa uns dies: vaig anar a actualitzar la Ilibreta, per veure si eslava en números 
vermeils o no, i cada vegada que pitjava el botó «actualitzar» el caixer automatic contestava: 
«Operado no disponible. Abans s'ha d'actualitzar la Ilibreta». 
Dones actiialitza-la, /«MÍ//(«Automatic», 1994). 

Paral-lelament, hi ha també fragments en pseudodiscurs indirecta: «Va arribar un 

moment que la cosa es va convertir en obsessiva: que si comen9a el 2001 per aixó, que 

si comenfa el 2000 per alió...» («La carta del mil-leni», 2003a). 

D'altra banda, la sermocinació consisteix en la separado del discurs per part del 

parlant, que introdueix les páranles d'un altre, és a dir, reprodueix les seues páranles de 

forma directa. També s'anomena, en la terminología narratológica, discurs reportat, i 

pot ser directe, indirecte o indirecte Uiure. 

Introduir un verb de dicció en un enunciat és un recurs de distanciament que 

utilitza l'autor per a deixar constancia que no és ell qui ho diu: «Es pensaven que era de 

debo alió que proclamaven, fa anys, els partits que abans eren —deien— d'esquerra, i 

ara son d'esquerra reconvertida [...]» («Afaitapagesos», 1987). Tradicionalment, es 

considera que reproduir en estil directe unes declaracions constitueix un procediment 

mes fidedigne de donar informació. En qualsevol cas, queda ciar que l'autor no intervé 

en el contingut, ja que separa nítidament les seues paraules de les deis altres que inclou 

en el seu discurs. A vegades, aqüestes declaracions solen ser una il-lustració d'alguna 

idea. Per exemple, en l'article titulat «El coronel no té qui li predigui» (1991), iMustra 

'**̂  Altres casos son: «Compro el club i, com que és meu, li poso el meu nom» («Villa Teresita», 2003úf); 
«Si no ho veig, no m'ho cree; o no m'adono de la gravetat que té» («Mes que mil paraules», 2003Í?). 
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la creen9a general que els meteorólegs no solen emetre prediccions infal-libles sobre el 

temps: 

Menys mafíosa i menys d'alta muntanya, la quiosquera de la cantonada m'assegura exactament 
el mateix que els personatges de les historietes del Pulgarcito de fa trenta anys: 
— Jo, si el Rodríguez Picó diu que plourá, no agafo mai el paraigua. Ara, si diu que no ha de 
ploure, nie'l fico de seguida sota el brag. No n'encerta mai una! («El coronel no té qui li 
predigui», 1991). 

En el discurs indirecte Iliure, les páranles del narrador i les del personatge es 

barregen o, mili or dit, el nairador adopta l'expressivitat propia del discurs directe del 

personatge, per la qual cosa apareixen signes d'exclamació i d'interrogado i léxic i 

expressions valoratives que subjectivitzen o modalitzen l'enunciat. Així, en un article en 

qué fa un retrat social d'un coMectiu de gent que anomena tiquis, l'autor explica: 

«Aquest quadro els agrada bastant; Uástima que hi predominin els tons calents! Aquell 

altre, al contrari, té la gamma de tons correcta; Uástima que la imatge no els acabi 

d'emocionar: ¿qué hi fa un gos travessant el planeta Saturn?» («Els tiquis», 1987). 

4.1.2.6. Altres figures 

Hi ha altres figures basades en la repetido que Perelman i Olbrechts-Tyteca no 

consideren, pero que Mortara Garavelli inclou dins les figures de dicció: el polisíndeton, 

l'epanalepsi o geminado, el climax, el poliptoton, l'epífora o epístrofe, la sinonimia, la 

ditologia, l'acumuladó caótica, la diálage, Tenumeracio, l'el-lipsi i l'homotéuleton. 

El polisíndeton és una figura basada en l'abundánda de conjuncions 

coordinants. El polisíndeton és molt representatiu del discurs coMoquial, que escasseja 

en connectors textuals a diferencia de l'escrit, ja que prevalen les unitats semántiques 

sobre les sintáctiques; en altres páranles: el contingut és mes important que la manera 

d'expressar-lo, l'interlocutor ha de deduir les relacions lógiques que hi ha entre els 

enunciats que escolta. 

La conjunció copulativa / és una de les mes repetides. En els textos de Quim 

Monzó, el polisíndeton, a banda de ser un tret coMoquialitzant, serveix per a crear un 

efecte de tensió, augmentada, en alguns exemples, amb l'estil segmentat de les oracions 

breus i lapidaries, individualitzades, a mes, en parágrafs independents, convertint el 
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nexe en una anáfora. Es tracta d'un article titulat «Andorra, de Max Frisch» (1990), en 

qué l'escriptor critica l'ús sistemátic de l'estil pictóric de Joan Miró en tota mena de 

logotips empresarials i bancaris, el que anomena l'estil del «tra9 espontani»: 

A la marca de la Moda de España també hi ha tra?. 
I al logo de la Caixa de Tarragona. 
I la flama de la Catalana de Gas s'ha posat a tremolar i té, ara, un perfil irregular. 
I així ñns a mil. 
I mes que n'hi haurá. {«Andorra, de Max Frisch», 1990) 

Mes avail segueix: 

Perqué, a mes deis Uatins, els japoneses també teñen una forta tirada ais tragos espontanis. I qui 
diu els japonesos diu els xinesos. I els tures. I els escandinaus. I els californians. I els armenis de 
Nagorno-Karavakli {«Andorra, de Max Frisch», 1990) 

L'estil segmental, característic de molts articles monzonians, es defmeix com un 

métode d'escriptura de sintaxi senzilla, períodes breus, una certa redundancia, amb 

abundancia de punts, i transmet la informació d'una manera mes entenedora, pero pot 

resultar monóton. S'oposa a l'estil cohesionat, caracteritzat pels períodes sintáctics 

llargs, amb oracions subordinadas, amb una densitat informativa major. L'estil 

segmentat és mes proper a la Uengua parlada, mentre que l'altre s'aproxima a l'escrita. 

Utilitzat estéticament, pot servir per a caracteritzar la prosa d'alguns autors, com 

Hemingway en angles, Azorín en castellá o Gaetano Capelli en italiá (Cuenca, 2001)'^". 

La repetido de la conjunció i, a mes, crea un efecte cómic per 1'acumulado exhaustiva i 

reiterativa'^'. 

L'epanalepsi és la duplicado (geminado) d'una expressió, repetint-la al 

principi, al mig o al final d'un segment textual. Engloba altres figures basades en la 

repetido i el paraMelisme sintáctic com l'anadiplosi, el climax, l'epanadiplosi, 

l'anáfora, l'epífora o el símploque. La repetido, en general, té un efecte mes cómic que 

estructural en el cas deis articles de Monzó. En el següent exemple (citat anteriorment). 

"" Aquesta qüestió la tractarem mes exhaustivament en l'apartat dedicat a l'estudi de l'estil deis articles. 
'^' El polisíndeton reapareix en les obres de ficció, com aquest fragment de La magnitud de la tragedia 
(1993: 42), en qué el narrador enumera els diferents indrets de Barcelona on el protagonista i la seua 
amant teñen relacions sexuals: «Van tornar-hi en una biblioteca de la Caixa, i en el funicular del 
Tibidabo, i en el camí que duu a la gossera. I en una de les sales de Sanxo d'Avila. I a les escales del 
camp del Barga. I darrera la gasolinera de l'Arrabassada, i en un confessionari de la catedral, mentre 
sentien les veus somortes deis turistes que eren fora, a la ñau, admirant arcades, columnes i vitralls. I en 
un tinglado del port. I al teirat de la Pedrera. I ais jardins de Montjuíc. I al párquing de la residencia de la 
Valí d'Hebron. 1 al costat de les instaMacions esportives de can Caralleu, que eren tancades.» 
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el sintagma repetit és en forma de, que crea una cadencia lenta a l'argument exposat i 

provoca una sensació d'insisténcia i de tedi: 

[...] aquests objectes transmudats no son mes que els accessoris perfectes per un escenari pie de, 
posem per cas, senyors que amb prou feines saben fer un ou ferrat en forma de cuiners de 
restaurant de cuina de mercal, d'imbécils en forma de moderns professionals, d'incapacitats en 
forma de secretaris generals, de regionalistes en forma de nacionalistes, de dretes flagrants en 
forma de socialdemocrácia, d'odis en forma de sátira, de ressentits en forma de critics objectius, 
de fulletons péssims en forma de novel-Íes yuppies, de Quinto Centenario en forma de Barcelona 
92, de patillades en forma t/'improvisacions espontánies, de Finley o Kas en forma de tónica, de 
pur tale en forma de farina, de Madonna a Material Girl en forma de Marilyn Monroe a Els 
senyors prefereixen les rosses, i de Uistes d'objectes i persones transmudats en forma í/'articles 
(«Article», 1987). 

El climax té l'estructura d'una anadiplosi (repetició de l'última part d'un 

segment en la primera part del segment següent) continuada i consisteix, en sentit 

figurat, a procedir per esglaons. Constitueix una successió de páranles que amplifiquen 

o atenúen progressivament les idees comunicades. Es tracta d'una intensificació 

gradual, tant si es presenta com un ascens o com un descens {anticlimax) i consta de 

l'estructura ...x/x... Y/Y...Z/Z...: 

Sobre el taulell hi havia un exemplar de «El món» d'aquesta setmana, obert per la página on Joan 
Sola recorda aquella frase de Voltaire: «Quan un politic diu "sí", vol dir "ja en parlarem"; quan diu 
"ja en parlarem", vol dir "no"; i quan diu "no", és que no és un politic. Quan una senyora diu "no", 
vol dir "ja ho veurem", quan diu "ja ho veurem", vol dir "sí"; i quan diu "sí" és que no és una 
senyora». I quan Voltaire diu que no és una senyora, vol dir que és una senyora que no está per 
bróquils. I així fíns a Finfínit («El nom de les coses», 1984). 

El poliptoton, molt semblant a l'epanadiplosi, consisteix a repetir una mateixa 

páranla pero amb funcions sintáctiques diferents. Ocupa qualsevol posició i apareix en 

qualsevol discurs: «En els últims sis anys, ¿quants milers de vegades ens hem hagut de 

sentir, per part de tota mena de partits politics espanyols, des de la dreta mes dreta a 

/ 'esquerra mes esquerra, propostes que son una xerocopia exacta de la que "The San 

Juan Star" fa ais porto-riquenys?» («Those fucking spies», 1984). El títol d'un article 

també fa ús del poliptoton: «Anónims anónims» (1991). 

L'epífora o epístrofe consisteix en la repetició d'una o mes páranles al final deis 

enunciats successius o deis sens segments. La confíguració textual de l'epífora es pot 

esquematitzar així: /X.../...X/. A banda de l'efecte composicional que comporta, també 

pot expressar una idea de contrast o pot revelar una contradicció com en aquest 

exemple: «Rectificar és de savis, han dit sempre els afícionats a les frases fetes, sense 

que ningú els rectifiques» («Amicus Plato, sed magis amica Veritas», 1990). 
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La disposició deis elements que citarem en l'exemple següent s'assemblen molt a 

la figura anomenada, recorrent metafóricament a les activitats agrícoles, disseminació i 

recoMecció. Consisteix a col-locar uns mots en un període que es corresponen, per la 

relació semántica que estableixen, amb altres mots del període següent: «Son publics i 

notoris els títols de novel-Íes, pel-lícules, pintures i cannons que van ser escrites, 

filmades, pintades, compostes i interpretades quan els autors [...]» («A cadascú el que és 

seu», 2000). Com es pot observar, novel-les Higa amb escrites; pel-lícules, amb 

filmades; pintures, amb pintades; cangons, amb compostes i interpretades. 

La sinonimia es basa en la recurréncia d'expressions distintes amb el mateix 

significat, ja siguen sinónims en sentit estríete o trops. En la majoria deis casos, es tracta 

d'una equivalencia, no d'una identitat perfecta. Sovint s'oculta en figures com la 

perífi-asi, la hipérbole, l'émfasi i les diverses formes de repetido. Sobre l'ús 

argumentatiu deis sinónims, el mateix Monzó comenta: «No oblidem que al diccionari 

deis senyors Guerra i Calviño, lenguas españolas és sinónim de dialectos, ara que s'han 

tomat generosos i de l'espanyol en diuen castellano» («Afaitapagesos», 1987) 

(subratUat de 1'autor). 

La figura etimológica consisteix en la repetició de l'arrel d'una páranla: 

«Imponent, aquest "imposar"!» («Ortodoxia en patins», 2000). Té un ús humorístic, 

igual que una altra figura semblant a l'anterior consistent a repetir el mateix prefix: «els 

efectes de substancies psicotóniques, psicotrópiques o psicodéliques» («A cadascú el 

que és seu», 2000). 

La ditologia és la conjunció de dues páranles complementarles de significat 

semblant: «Son publics i notoris» («A cadascú el que és seu», 2000). 

D'altra banda, la diálage consisteix en l'acumulació d'elements formada per un 

o mes sinónims, tenint sempre en compte que no existeixen sinónims absoluts. En 

l'exemple següent, el tercer element de l'acumulació contrasta vivament amb els dos 

primers, de manera irónica, ja que és d'una naturalesa distinta ais altres: «L'altra nit, a 

la barra del frankfurt Pep, filosofávem amb el Jordi Vendrell sobre la relativitat de les 

coses, sobre la fotgacitat de la vida i sobre la brevetat deis gintónics» («El nom de les 

coses», 1984). 

En un altre article, Monzó parla de l'engany d'una etiqueta d'un pot de conserva 

que canvia la data de caducitat del producte. El text original en alemany difereix de la 

tradúcelo espanyola. Així, qualifica de manera irónica els espanyols amb uns adjectius 

mes o menys sinónims amb la intenció de contrastar-los amb els alemanys, els austríacs 
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i els sui'ssos ais quals anava adre9at el producte en principi: «Perqué també mostra, al 

planeta sencer, que els súbdits d'aquest estat som gent valenta, viril, resistent» («Com 

traduir un kiwi», 1990). 

El títol «El pronom feble, débil, malaltís, desvalgut» (1990) també es basa en la 

diálage. En el fragment següent, l'enumeració de tenues semánticament semblants crea 

un efecte psicológic de tensió i dramatisme, in crescendo: «La situació del país fa que 

ais informatius cada cop hi hagi mes morts, mes matances, mes cadavers aiTcnglerats a 

la vora de les carreteres» («Que bonic és viure», 2003a). 

L'enumeració consisteix en la unió de páranles o grups de páranles disposades 

en successió i units sindéticament o asindéticament, o mitjanfant la coordinació en 

qualsevol de les foraies. L'acumulació d'elements pot teñir un efecte cómic. Per 

exemple, en l'article «Groe i negre» (1987), Monzó suggereix que, análogament a la 

proposta d'imprimir les quatre barres en les portes deis taxis barcelonins per renovar-ne 

la imatge, es col-loque un botifarra al capot que s'infle quan estiga Uiure i es desinfle 

quan estiga ocupat. És una crítica, dones, a l'abús de certs símbols folklórics: 

No cal dir que, segons les predileccions gastronómiques o rorigen regional del taxista que l'hagi 
de dur, la botifarra pot ser substituida per un botifarró, una baldana, un blanquet, un bisbe, un 
camallot, una salsitxa, un bull, un fuet, una sobrassada, una llonganissa i un xorifo, tots ells 
enormes i inflables [...] («Groe i negre», 1987). 

En l'article titulat «La sopa boba» (1994), hi ha una enumeració extensa de tipus 

de sopes que serveix com una mena d'argument de la quantitat per criticar 

l'arraconament i la práctica abséncia d'aquest menjar ais restaurants en l'actualitat. 

Monzó fa ús del topic de l'antiguitat i la tradició per defensar l'elaboració d'aquest plat, 

substituit per altres productes que s'han posat de moda últimament com ara els 

carpaccios. 

La distribució és una enumeració els membres de la qual están separáis per 

expressions (complements, aposicions, atributs), malgrat que la forma característica és 

el contacte entre els membres. Cabéis amb potes d'ocell, animals amb mans humanes 

en I 'esquena, caps amb cabelleres de les quals eixien peus, dracs atigrats, quadrupeds 

amb CO lis serpentins... 

L'acumulació caótica consisteix en una enumeració que seria elements 

aparentment dispars, pero en els quals Monzó detecta alguna semblanza que pemiet 

agrupar-los tots en una mateixa distribució. Així, en el següent exemple, tots els 
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productes enumerats comparteixen una desviació de la naturalesa originaria, en el sentit 

en qué «el nom ja no fa la cosa», idea molt repetida per l'escriptor, que critica els 

eufemismes i la manipulació ideológica del llenguatge. De tota manera, es tracta de 

páranles pertanyents a camps semantics diferents que donen una certa idea de barreja 

incoherent: 

Déu Pare Omnipotent vulgui que a Binéfar triguin a assabentar-se que el món, avui, és pie de 
tabacs sense nicotina, de cerveses i bitters sense alcohol, de sobrassades que semblen Potitos 
Bledine, de novel-Íes buides envernissades amb pedantería, de politics emmascarats, d'orgasmes 
de pocs decibels («Una sargantana no és un cocodril», 1990). 

L'eMipsi es tracta d'un recurs per a «fer aprimar» el discurs mitjan9ant 

l'eliminació de repeticions, com un mitjá efica9 de suscitar expectatives i de prolongar 

la satisfácelo projectant cap endavant l'atenció del que Uig o escolta. En general, 

l'eMipsi és un element que serveix per a condensar la informació o un recurs 

d'economía expressiva. Es relaciona amb l'estil segmentat que fa servir Monzó en molts 

articles. Pot ser nominal o verbal. En Texemple següent, s'elideix el verb: «I, tot aixó, 

¿per qué? Molt senzill: perqué la literatura va ser [...]» («Hi ha canals i canals», 1990). 

L'homotéuleton és un fenomen d'homofonia que compren, a mes de 

l'homotéuleton, la rima i l'aMiteració. Consisteix en la repetido de la terminado igual o 

semblant de les paraules. En el discurs ordinari produeix cacofonía i en els eslógans, és 

una técnica que apronta el paral-lelisme repetitiu de les ritmes i de les cadencies 

rítmiques martellanti. En els articles de Monzó, la repetido de sons al final de les 

paraules té un efecte humorístic: «La discriminado, sigui per motius de rafa o de sexe, 

és un fet politic, aquí i a \&Xina mandarina» («Cinisme», 1994). 

.1.3. Figures de comunió 

Juntament amb els refranys, els clixés i les máximes, aqüestes figures intenten 

crear o confirmar la comunió amb l'auditori. Sovint, aquesta comunió s'aconsegueix 

grades a una cultura, una tradició o un passat coniuns'^^. 

Les citacions configuren la forma lingüística de l'argument d'autoritat, per la qual cosa en remetem 
Tanálisí deis tipus d'arguments en el capítol dedicat a la inventio. A mes de corroborar el que es diu amb 
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4.1.3.1. Apostrofe 

Inflexió imprevista del discurs en el moment en qué el parlant es dirigeix de 

manera directa i viva? a una persona distinta del destinatari natural o convencional del 

discurs mateix. La figura s'usava per a suscitar el pathos, era el recurs mes immediat 

per a provocar la participado emotiva de l'auditori o del lector. Son variants la 

invocado, l'execració, la maledicció, etc. Moltes formules lexicalitzades d'origen 

religiós poden considerar-se apostrofes, com el cas d'aquesta imprecado usada per 

Monzó de manera irónica: «¿N'hem engegat unes quantes, d'aquestes histories? Dones 

tot aixó que tenim. ¿Que en falten algunes altres? Alabat sia Déu» («Amicus Plato, sed 

magis árnica veritas», 1990). En un altre article, es refereix ais responsables d'una 

entitat desconeguda que han enviat una targeta a l'escriptor sense haver-la demanat i 

responsabilitzant-lo de les obligacions que es deriven de conservar-la: «Pero ¿qui es 

pensen que son, aquests xitxarehlosl» («Torres, torretes, torrats i torracollons», 1994). 

4.1.3.2. Pregunta retórica 

La pregunta és el procediment que qüestiona la realitat per excel-léncia i Monzó 

en fa un ús abundant en els seus articles, que sovint realitzen una crítica sobre els mes 

variáis aspectes de l'activitat social quotidiana. Segons Mortara Garavelli (2000: 151-

152), la interrogado és una técnica dialéctica tant en el raonament filosófíc com en la 

práctica judicial; a voltes, implica una confessió sobre un fet real que al que fonnula la 

pregunta li és desconegut, pero l'existénda de la qual es presumeix, així com la de les 

seues condicions. La interrogado retórica no és una petició d'infomiació: és una 

invitado a descartar totes les possibles respostes discordants amb I'afirmado implícita 

en la pregunta. Des d'aquest punt de vista, la interrogado és un judici: «Si el bon caviar 

el pes d'una autoritat, és una figura d'elecció pel fet de ser un signe d'arrelament en una cultura, com el 
refrany i la máxima. 
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abundes i en prenguéssim cada dia, ¿no creuen que deixarien de valorar-lo els nous rics 

que ara el valoren fora mesura?» («La vida és una creu (a mes d'una tómbola)», 1991). 

Per a Perelman i Olbrechts-Tj^eca (1989: 255) la pregunta suposa un objecte, 

del qual tracta, i suggereix que hi ha un acord sobre l'existéncia d'aquest objecte. 

Respondre una pregunta és confirmar aquest acord implicit. Sovint, la interrogado, tot i 

ser real, no tendeix tant a aclarir el que interroga com acorralar l'adversari en les 

incompatibilitats. Així, les preguntes posen en entredit la incoherencia d'una actitud o 

d'un fet i incideixen sobre els aspectes débils d'una argumentado. L'autor pot optar per 

contestar les preguntes o deixar implícita la resposta. En el següent exemple, Monzó 

dona la resposta a les questions que ell mateix planteja: 

Si son capa90s de saber (a dos anys vista i grácies a aquest sistema tan hábil) quina temperatura 
fará tal dia a tal hora, i si plourá o fará sol, ¿per qué putes sovint no encerten si demá passat 
dissabte fará sol? ¿Per qué si ens diuen que diumenge plourá és ben probable que no plogui? Si 
el sistema de mitjanes és tan útil, ¿per qué no arraconen l'observació metereológica, tanquen la 
barraca del Turó de l'Home i es dediquen a treure les mitjanes de cada dia de l'any? Molt 
senzill: perqué les mitjanes teñen tan poca credibilitat com els sondejos electorals, que, per cert, 
últimament han demostrat (a Nicaragua i a la República Democrática Alemanya) que no 
l'encerten ni per casualitat («Les pitonisses», 1991). 

La modalitat inteiTogativa es relaciona amb la fundó fática i conativa del 

Uenguatge: apel-la directament al receptor i, per aixó, implica una comunicado mes 

realista. A vegades, l'escriptor opta per expressar amb preguntes alió que podria 

escriure en modalitat enunciativa, pero d'aquella manera, recorre a la coimivéncia del 

receptor, al seu punt de vista. La descárrega de preguntes orienten 1'opinio que el lector 

ha de formar-se de 1'objecte discutit, insisteixen de manera emfática i redundant en el 

tema de controversia, pero albora, no comprometen l'enunciador, que aparentment 

només qüestiona, no afirma taxativament. En el següent exemple, Monzó posa en dubte 

la credibilitat de l'estat deis productes que serveixen ais bars i ais restaurants, com a 

réplica a Tonada de critiques que els mitjans de comunicado han abocat sobre els 

establiments de menjar rapid. Tal com hem explicat, en Hoc d'exposar l'argumentació 

en modalitat enunciativa, descárrega una batería de preguntes: 

El que sorprén (per innocent) és que aquesta exigencia de qualitat a les hamburgueseries no es 
faci extensiva ais altres establiments que serveixen menjar. ¿Quantes ensaladilles amb la 
maonesa entre groguenca i ataronjada hem contemplat a les vitrines de les barres deis bars? 
¿Quants botifarrons florits hi hem vist? ¿Quantes cassoles de tripa que no resistirien una mínima 
análisi sanitaria? ¿Quantes llesques de pemil dol? encartronades i Iluents, com una heliografia? 
¿Quantes truites sospitoses? ¿Quantes mandonguilles suspectes? ¿I les llaunes de tonyina en 
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escabetx, rovellades, obertes dues setmanes abans? ¿I els musclos color carabassa, eixuts com 
serradures, sobre el taulell des de fa dies? («O tots moros o tots cristians», 1991) 

Les preguntes doten el text de dialogisnie (fictici, per descomptat) i li 

confereixen agilitat i vivesa, naturalitat expressiva i debat, moltes vegades donant veu 

ais possibles contraargumentadors, especulant amb les diferents posicions polémiques 

sobre l'assumpte tractat: «¿Volia dir aixó que el país s'havia franquitzat? No. Només 

volia dir que el país, la gent, era —i és— amorf i mimetic» («¿Un país borbonitzat?», 

1998). Parteixen de l'estranyesa, de la constatació d'un fet que a l'emissor li sembla 

injust, rar, inacceptable. La pregunta, així, introdueix la discussió. A vegades, la 

pregunta no té resposta explícita, pero resulta fácilment inferible i pot coincidir amb la 

tesi: «¿Quina necessitat hi ha ara de for9ar les coses i Uuitar contra una de les escasses 

mostres de seny de la nostra tribu?» («Ves quins ous», 2003a). 

Les preguntes serveixen per a demanar-se pel sentit d'alguna cosa i expressar el 

dubte al receptor per instar-lo a compartir el seu punt de vista. Normalment, 

introdueixen un argument, configurat en la resposta: «¿Quina necessitat tenim d'una 

"truita a la catalana" homologada i registrada? Cap ni una» («Ves quins ous», 2003a). 

Les preguntes retoriques qüestionen, posen en dubte l'enunciat mateix, el seu 

propi contingut. Poden teñir un valor ironic, molt tipie de l'argumentació oral 

coMoquial: «¿Sotmetre's a proves d'alcoholémia, els ciclistes, tan purs i 

mediambientals?» («Alcoholémics anónims», 2003a). 

Altres vegades son un métode d'especulació, no necessáriament contenen la 

resposta implícita, Fautor les llan9a com si exposara els propis dubtes sobre algún tema: 

«¿Qué va passar pel cap de Willis? ¿Qué el va frenar exactament? ¿Els problemes que 

sovint comporta anar-se'n al Hit amb companys de feina? Potser. ¿Que el comentari de 

Shepherd fos un topic? No necessáriament» («Frenades», 2003a). 

Les preguntes també poden ser exclamatives: «¿Com podría ser altrament, si per 

grans masses de la població la realitat política de Catalunya és la que els pinten en 

programes com avaEl informan» («Televidentes todos», 2003a). 

D'altra banda, es relaciona amb la cortesía, com a estrategia dirigida a evitar 

coartar la Uibertat del receptor. La pregunta intenta no donar per sabudes certes coses i 

resulta mes indirecta que una mera afimiació; de fet, es relacionen amb els actes de 

parla indirectes, ja que eviten sempre la responsabilitat d'afiraiar una cosa que pot 

resultar ofensiva o semblar una imposició: 
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¿1 quantes rebaixes s'anuncien sobre productes ais quals havien apujat el preu préviament per 
poder-lo abaixar en aparenta i vendre'ls, de fet, al preu al qua! els havien venut des del 
comenfament de totes aqüestes martingales? («Grácies per la propina»). 

Les preguntes poden instar a l'acció, vehicular una proposta, com en aquest 

exemple: «Aleshores, ¿qué fem? ¿Repartir carnets de pur i de mediátic de manera que, 

com al camp del Bar9a, els de general no es barregin amb els de tribuna?» («Els 

empestats», 2003a). 

4.1.3.3. EnáJ-lage de la persona 

L'enáMage de la persona consisteix a reenipla9ar7o o ell per tu, perqué l'oient 

puga veure's enmig del perill i és figura de presencia i comunió: «Pots opinar sobre el 

cine, el teatre, 1'electroquímica, la paella de marisc o les corrides de toros. Pots dir-ne el 

que vulguis i argumentar-ho. Sortirá un altre senyor que no hi estará d'acord i Uestos. 

Pero amb l'Esport, no» («L'intocable», 1990). L'ús de la segona persona del singular 

amb valor impersonalitzador és molt típica del discurs coMoquial. Té la virtut 

d'aproximar les reflexions própies a 1'interlocutor, fent-lo partícep del seu punt de vista: 

«Quan menys t'ho esperes, et trobes la porta tancada. I l'endemá t'assabentes que l'han 

convertit en una sucursal bancária» («La mort», 1990). En efecte, la comunicado mes 

directa i primigenia és la que s'estableix entre un tu i unjo; no en va, Émile Benveniste 

concep la tercera persona com la «no persona», ja que se sitúa fora de les coordenades 

enunciatives. 

L'enáMage del nombre de persones consisteix a substituirlo, tu, per nosaltres. 

La primera persona del plural, característica del discurs coMoquial, sovint apareix en 

alguna frase feta: «De mes grosses en sentirem» («De petitburgesos a subculturals», 

1984), «Estem salvats!» («Tu a Boston i jo a Barcelona», 1984). 
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4.2. L'estil prosístic de Monzó 

Les virtuts de l'eloqüéncia (puritas, perspecuitas, ornatus i apturri) 

contribueixen a l'elaboració d'un estil propi de cada autor. Mortara Garavelli (2000) 

inclou tot un reguitzell de recursos relacionáis amb aquests aspectes elocutius que ens 

servirán per a caracteritzar les línies estétiques de la prosa monzoniana. 

Ja s'ha comentat que, en certa mesura, totes aqüestes virtuts están relacionades: 

per exemple, la puritas o correcció nomiativa está estretament Iligada a Vaptum o 

adequació al context (parlants, fínalitat comunicativa, situació), igual que la 

perspecuitas i Vornatus. Així, l'ús de barbarismes o de coMoquialismes ben sovint és 

un recurs per captar l'atenció del receptor o coMoquialitzar la comunicació donant-li un 

to mes directe i planer. LSL perspecuitas també es relaciona amb la fínalitat comunicativa 

d'infomiar i d'argumentar, per a la qual cosa es requereix claredat en l'exposició deis 

judiéis i de les dades. Finalment, Vornatus no és, en Monzó, un mer embelliment de 

l'expressió, sino que totes les figures teñen una fiínció precisa: expressar ironia, 

estructurar un argument, parodiar. 

Es pot afirmar que, en general, hi ha dues línies en la prosa de Monzó: d'una 

banda, l'aproximació al cátala oral; d'altra banda, la depurado formal, no lingüística o 

normativa, sino básicament expressiva. Analitzem aqüestes característiques tot seguit. 

4.2.1. El cohloquialisme 

D'acord amb una concepció tradicional, lapuritas desterra les interferéncies que 

afecten la correcció gramatical i léxica. Així, hi ha els barbarismes, que engloben els 

estrangerismes, els dialectalismes, els neologismes i els arcaismes. Avui dia, pero, es 

considera que els barbarismes es refereixen només a l'adopció de páranles procedents 

d'un altre idioma, és a dir, estrangerismes. Els barbarismes son producte de la influencia 

d'una Ilengua sobre una altra a causa del predomini de la primera en un ámbit d'ús 

concret. Per exemple, l'anglés és l'idioma que mes barbarismes exporta en el camp de la 

tecnología. En el cas del cátala, els barbarismes son, básicament, castellanismes, difosos 

a causa de la situació de bilingüisme social i de conflicte linguistic en qué está immersa 
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la coniunitat catalanoparlant des de fa segles. Haurem d'entendre els barbarismes en la 

prosa de Monzó en aquest sentit. 

D'altra banda, els dialectalismes son interferéncies del registre coMoquial en el 

registre escrit i cuite. Els arcaismes es consideren, bé un cultisme, bé un mot d'una 

varietat antiga conservat en algún parlar concret. Finalment, els neologismes provenen 

de la renovado temiinológica del llenguatge, bé per denominar nous objectes o noves 

realitats, bé per substituir un mot anterior que cau en desús. 

Quim Monzó utilitza de manera completament conscient tots aquests fenómens. 

D'alguna manera, la utilització peculiar que l'escriptor fa del léxic configura tot un estil 

propi que el distingeix com un deis prosistes mes notoris del panorama literari i 

periodístic cátala contemporani. Podríem dir que l'estil monzoniá és la seua forma 

singular de concebre lapwitas. 

Ja al comenfament de la prodúcelo literaria de Monzó es detecta una voluntat de 

crear un estil propi, alliberant-lo del purisme normatiu d'un model de llengua 

noucentista que no connectava amb els lectors de peu, una necessitat que l'escriptor 

sempre ha considerat indeñigible i mes encara pel que fa ais textos periodístics. Es 

tracta d'un problema que enlla^a amb tota la polémica sorgida en la década deis vuitanta 

sobre el que es va anomenar cátala light i cátala heavy. La nomialització lingüística, 

interrompuda amb la prohibido del cátala per la dictadura de Franco, va frenar la 

difusió de la normativització. Amb tot, el model estándard divulgat per l'Institut 

d'Estudis Catalans resultava perfectament valid per a l'ús literari i simbólic a qué es 

veia reduit el cátala en els anys del régim franquista. 

En canvi, a finals dels setanta i principis deis vuitanta, amb la instaurado 

democrática i la represa de la nomialització lingüística, el cátala va haver d'afrontar el 

repte d'esdevenir vehicle de comunicado de mitjans de masses com la radio i la 

televisió, que exigeixen un model mes ágil, mes planer, i que topava amb 

l'analfabetisme generalitzat i imperant de la majoria de catalanoparlants en la llengua 

propia. Així, van sorgir autors com Xavier Pericay i Ferran Toutain (Verinosa llengua, 

1986) que preconitzaven un model de cátala parlat i coMoquial, que els defensors de 

l'estándard de l'IEC consideraven impur i castellanitzat (Kailuweit, 2002). 

D'una banda, hi ha la posició d'autors que defensen un cátala actual, tolerant 

amb els castellanismes que s'han implantat en la parla coMoquial. A l'altre extrem, es 

troben els partidaris d'un cátala depurat de castellanismes que conserven la genuitat i la 

puresa idiomátiques. Al mig, hi ha conciliadors que busquen un equilibri entre 
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radiiiissió absoluta de castellanismes (ja que, ben bé, és aquest el principal problema) i 

la fimció reguladora d'un model estándard que restringisca l'excessiva acceptació de 

barbarismes. Aquest debat, Uuny d'haver-se tancat, continua candent, tant pel que fa al 

model coMoquial i castellanitzat present sobretot en els programes televisius de la 

televisió catalana, com respecte a la incorporado de peculiaritats d'altres dialectes com 

el valencia i el balear a 1'estándard comú. 

Monzó opta per una solució intermedia. A mes, no té en compte sois el problema 

de la incorporado de castellanismes d'ús habitual, sino que també rebutja expressions i 

páranles arcaiques i literáries que la gent del carrer ha substituít per unes altres que son 

les que ha aprés de manera natural i usa a diari. L'adopció de castellanismes, en Monzó, 

obeeix a la voluntat de ser mes expressiu en alguns casos, moltes vegades fins i tot 

ironic (amb el canvi i la mésela de registres i Uengua), pero no de manera sistemática. 

Evidentment, bandeja els arcaismes del tipus ádhuc i llur i també locucions com curses 

de braus que no han tingut mai tradició parlada. El seu objectiu és expressar-se d'una 

manera correcta i adequada a l'ámbit d'ús, pero també de connectar amb els lectors, per 

a la qual cosa ha de mostrar-se flexible a l'hora d'admetre castellanismes, 

coMoquialismes, vulgarismes i vocables d'argot: «Un léxic que bascula entre la 

polidesa de l'ortodóxia i la Uibertat de tirar pel dret, quan cal, per defiígir els postissos 

encarcarats de la norma» (Cónsul, 1995: 181). A mes, com acabem de dir, sovint l'ús 

del castellá o de mots coMoquials respon a un canvi de llengua i de registre que té un 

efecte humorístic i l'humor, com sabem, és un deis pilars de l'obra de Monzó. 

Així mateix, l'experimentalisme, amb toes avantguardistes, de les primeres 

novel-Íes, va anar desUiurant-se a poc a poc d'elements representatius d'una certa 

modernitat expressiva, pero mes aviat accessoris, que podien esdevenir brillantina 

vistosa que emmascara el contingut. És a dir, l'estil ddxa de ser el representant de la 

veu iconoclasta, transgressora i moderna i deriva en una voluntat de ser mes efectiu i 

comunicatiu. 

Així dones, la prosa monzoniana s'acosta al cátala parlat, pero no s'hi confon, ja 

que l'escriptor és plenament conscient que, en els contes i en els articles, escriu, no 

parla; sap de sobres que la modalitat escrita de la llengua és una convenció i una 

estilització de la modalitat oral que té unes finalitats diferents propiciades sobretot pel 

fet d'adrefar-se a tota mena de receptors independentment de les varietats geográfiques 

o socials. Per tant, s'apropa al cátala parlat (és mes, el cátala parlat de la seua generado) 

i en recuU la fraseología, la senzillesa sintáctica, mots coMoquials i d'argot. 
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neologismes, castellanismes i dialectalismes propis de la varietat central com la 

combinació de pronoms febles. D'altra banda, l'adjectivació és funcional: selecciona 

l'adjectiu precis per a cada substantiu. Les figures retoriques sovint teñen també un 

paper concret: la metáfora, la personificació o la metonimia expressen ironia o humor, 

no son cap fioritura ornamental. L'estil de manual, els topics i els clixés son censuráis i 

perseguits incansablement per Monzó. 

Podeni dir que l'escriptor actualitza els parámetres expressius del cátala escrit, 

literari i periodístic, posant-lo a ral9ada del seu temps, intentant trobar un equilibri 

entre la convenció arbitraria necessária per a les finalitats comunicatives d'un model 

estándard i T aproximado a la Uengua coMoquial, potser mes impura pero també mes 

expressiva, oblidada (si no menyspreada) pels escriptors de filiació noucentista. 

Monzó transgredeix les convencions d'una prosa periodística modélica, 

estandarditzada, burgesa o noucentista, on teñen el seu Hoc els coMoquialismes, els 

vulgarismes, els renecs, les páranles d'argot, l'ús de figures relacionades amb el sexe, 

sobretot en els primers recuUs. Així, hi ha fragments com el següent: «introduir 

monedes en la vagina de la máquina» («De matar marcianets a violar pell-roges», 

1984), una metáfora d'un humor transgressor. L'escriptor busca un equilibri entre 

l'encarcarament d'un model de Uengua estándard i corréete pero allunyat en ocasions de 

l'espontaneitat i l'expressivitat del cátala oral. Així, es distancia irónicament de les 

opci-ons lingüístiques más artificials de diccionari: «En comptes de cartells de curses de 

braus —que diu en Santainés Cires—, hi havia [...]» («Escumatoris», 1984). 

Mes tard, madura cap a un tipus d'escriptura amb una sintaxi clara i senzilla, de 

frases breus que defiígen tota mena d'alambinament expressiu, Uiure de clixés, on l'ús 

deis recursos retórics sovint tenia una clara intencionalitat argumentativa o serveix per a 

reproduir ironia i humor. 

Cal teñir en compte que l'ús d'estructures i de formes coMoquials no sempre 

obeeix a una finalitat argumentativa específica com la d'insufiar ironia en el text, per 

exemple. Monzó parteix d'un model de Uengua allunyat de l'artifici literari, que cerca la 

pulcritud expressiva i l'economia de mitjans: dir el que cal amb les páranles precises i 

necessaries. A mes, el seu estil es basa en un cátala planer, sense arribar a ser oral, ja 

que la modalitat escrita és convencional per nomia, pero sí que el tiny de coMoquialitat 

a la recerca d'una expressió que comunique mes directament amb el lector. El 

coMoquialisme deis articles d'opinio, així mateix, afavoreix encara mes poderosament 

aquesta aproximació intencionada al receptor, que troba una veu propera i distanciada 
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de la grandiloqüéncia de molts articulistes que pontifiquen des de les seues tribunes 

oratories a les planes dels diaris. Cal remarcar que, pel que fa a la coMoquialitat, no sois 

hem d'entendre el cátala parlat en situacions infomials, en general, sino també la 

varietat social de la generado de 1'autor, que és la que explica la incorporado de 

páranles d'argot. 

4.2.2. La semilles a express iva 

Monzó busca premeditadament la senzillesa, la coMoquialitat, tot fugint de 

l'émfasi, de la sentenciositat, de l'erudició, en un intent d'esborrar la distancia 

jerárquica que atorga mes importancia a la veu deis que escriuen o parlen en mitjans 

publics que a l'opinió de la gent corrent que no disposa de canals de difusió. L'escriptor 

insistdx en articles i en entrevistes, que la feina d'escriure consisteix en una activitat de 

reescriure, en la qual s'han d'esmer9ar moltes hores i rebutja el topic de la inspirado 

(«L'ofici d'escriure», 1984). L'espontaneitat deis seus textos, la coMoquialitat que és a 

la base de la seua prosa és, dones, un exercici conscient de selecció de formes que teñen 

una fundó precisa. 

A mesura que avan9a el temps, Monzó pren com mes va más consciéncia de l'art 

del llenguatge i ens ofereix una dicció retallada, neta, despullada de tot artifici retóric 

que no complisca una finalitat concreta en el conjunt. L'escriptor s'oposa a l'escriptura 

enrevessada i l'expressió caótica del pensament a l'estil de VUlisses de James Joyce, 

que va elevar la técnica del monóleg interior i del flux continu i Uiure de la consciéncia 

a la categoría de principi en la literatura contemporánia. Molts escriptors es van 

plantejar aquesta obra com una fita que s'havia de superar fins que, diu Monzó, els 

narradors nord-americans van emprendre altres vies expressives sense sentir la 

necessitat d'incidir en aquesta línia per fer avanzar la literatura. 

L'escriptor, dones, no entén la modemitat literaria com un exercici de 

textualisme complex, hermetic i inintel-ligible, sino tot el contrari («Ara que ja el 

teníem, ens el canvien», 1987). L'aposta per un estil planer i inteMigible es reflecteix, 

de manera irónica, en un article titulat «Sergi Pámies, els analistes de la transgressió i el 

pederasta Alberch o el violador de Lleida» (1987), compost íntegrament per diverses 

citacions del critic literari Alex Broch i unes declaracions de Montserrat Roig que 
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clouen el text. Aqüestes citacions son una mostra d'alambinament expressiu, de 

complexitat sintáctica, que es palesa en oracions forfa llargues, plenes d'incisos i de 

reformulacions, hipérbatons, nominalitzacions, páranles abstractes i altres exemples de 

recaragolanient verbal. Serien, dones, una brillant mostra del que la retórica anomena 

solecismes i, sobretot, una il-lustració de l'estil oposat al de Quim Monzó; de fet, al qual 

Quim Monzó s'oposa contundentment. L'autor es refereix a l'acció de despullar per a 

anomenar aquesta operació d'eliminar els elements superflus: 

No sé si semblaré una mica cursi o llepadet, pero Taire está pie de contes. Vas pel caiTer i son a 
tot arreu. Ara bé, per tal de trobar on és el conté, certament has d'anar esculpint, treure tot el que 
és accessori, reduir Taire fms al punt necessari. La nieva obsessió és anar despullant, i per aixó la 
meva fascinació per la forma del conté {El Punt, 17-10-1996) 

En un altre article, «La IIÍ9Ó de Becket» (1991), destrueix el topic que iguala 

extensió a qualitat. Monzó, mestre de les formes breus, troba en l'economia verbal el 

niáxim grau d'eficácia expressiva. En aquest text, replica ais comentaris d'un periodista 

de The New York Times que abomina d'una conferencia de Samuel Becket sobre el 

simbolisme francés que, al seu parer, va ser un frau perqué la seua intervenció va durar 

aproximadament un niinut. Aleshores, exposa tota una concepció sobre l'estil, que de 

retop, ajuda perfectament a entendre la seua obra: 

Aquesta IIÍ9Ó és modélica. Breu, ágil, clara. ¿Qué li molesta a aquest critic que no firma? Sens 
dubte, precisament aixó: la brevetat, l'agilitat, la claredat. Hi troba a faltar les tones de palla que 
s'acostumen a afegir a les —si n'hi ha— poques línies interessants de les recensions, les classes 
magistrals o les tesis. Hi troba a faltar l'ampuMositat, les volutes de xeiTameca, el blablablá 
barroc, les crosses d'avorriment amb qué circulen sovint els que expliquen literatura. 
L'horroritza pensar que, si l'exemple de la Iligó de Becket fructifiques, mes d'un fatu es trobaria 
al carrer, amb el sac de palla, de volutes de xeirameca i de blablablá a l'esquena, i sense ningú a 
qui vendre'l («La IIÍ9Ó de Becket», 1991). 

Respecte a l'estil planer de Monzó, és titil veure quines consideracions fan 

Perelman i Olbrechts-Tyteca sobre el que anomenen «modalitats en l'expressió del 

pensament». Segons aquests autors, la construcció hipotáctica (oracions subordinades) 

és la construcció argumentativa per excel-léncia i s'oposa a la construcció paratáctica 

(oracions coordinades). La hipotaxi estableix uns limits, significa adoptar una posició, 

ordena al lector, 1'obliga a veure certes relacions, redueix les interpretacions que podria 

tindre en consideració, s'inspira en el raonament ben construit (Perelman i Olbrechts-

Tyteca, 1989: 254). És a dir, els matisos i les relacions lógiques que les clausules 

314 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en íobra periodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

subordinades estableixen entre els enunciats s'adiuen amb la complexitat del pensament 

i els envitricoUs de les reflexions que els autors fan al voltant deis temes de discussió. 

Des d'una altra perspectiva, Cuenca (2001), basant-se en els estudis de Serafini, 

com ja hem observat, distingeix entre estil segmentat i estil cohesionat. L'estil 

segmentat és el que configura un cert ús de la sintaxi tendent ais períodes breus, 

l'abundáncia de punts, la redundancia i la senzillesa constructiva, que permet una 

lectura mes fácil pero que, en canvi, transmet menys infomiació. Contrasta amb l'estil 

cohesionat, que presenta períodes oracionals mes Uargs, carregats de clausules 

subordinades, dotat d'una densitat informativa major pero que pot crear dificultat en la 

lectura. El primer estil s'associa al discurs oral i el segon és característic de la Uengua 

escrita. De fet, Serafini afirma que, Uuny de considerar-se una mostra d'empobrinient, 

l'estil segmentat pot, així mateix, iMustrar un gran domini de la sintaxi i ser molt mes 

expressiu que l'estil cohesionat. La puntuado hi juga un paper essencial. 

Cuenca matisa aqüestes afímiacions, pero sí que reconeix la finalitat 

argumentativa i estética determinada que l'estil segmentat pot teñir. De fet, analitza un 

exemple d'un article de Monzó, «Ni cam ni peix» (1998), en qué l'estil segmentat 

reprodueix la idea d'autoritarisme, de to taxatiu i contundent, usat irónicament per a 

atacar el Uenguatge políticament corréete que centra el tema de la discussió. És mes, la 

lingüista constata, amb les reserves oportunes, que en comparado amb altres llengües 

com el castellá o l'italiá, el cátala tendeix a l'estil segmentat mes que al cohesionat, que 

a mes a mes, és considerat prácticament com una interferencia del castellá en els textos 

en qué s'empra. Els Uibres d'estil deis periódics i els manuals de redacció en cátala 

aconsellen, de fet, escriure frases breus amb la intenció básica d'evitar que el lector es 

perda en la lectura. 

Cuenca es referdx també al carácter iconic de la puntuado i 1'arquitectura 

oracional, en el sentit que l'expressió (parla sobretot de la literatura) tendeix a exercir 

no sois una fundó presentacional del món, sino especialment representacional, imitant 

el significat que expressa. Aquesta funció representacional és la que tradicionalment 

s'ha considerat que fan l'onomatopda i el simbolisme fónic. Una concepció tal fa que, 

per exemple, en el Uenguatge periodístic, un estil cohesionat puga transmetre una idea 

de malenconia, mentre que un estil segmentat pemieta suggerir passió. Malgrat aixó, 

Cuenca no es mostra partidaria de generalitzar les funcions i els usos de tots dos estils, 

pero evidentment, es poden produir en major o menor grau, segons cada autor, cada 

genere i cada Uengua. 

315 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en l'obraperiodística de Quim Momo 
Antoni Maestre Brotons 

En alguns articles, l'ús d'un estil segmentat pemiet explicar uns fets amb major 

vivesa i agilitat, influencia potser del Uenguatge rapid de la televisió i del cinema, com 

una mena de transposició verbal deis fotogrames i deis plans. L'ús deis verbs en present 

contribueix també a acostar l'acció al lector. Per exemple, en l'article titulat «¿De debo 

hi ha escoles d'hostelería?» (1990), Monzó descriu una escena típica en qualsevol bar 

amb la intenció de demostrar la poca o nuMa professionalitat deis cambrers: 

El client entra a un bar. Saluda. Diu: «Bon dia». Cap cambrer no li retoma la salutació. El client 
demana un café. Cap cambrer no es digna mirar-lo. Tots s'acumulen al fons de la ban"a, 
d'esquena ais clients, fent veure que netegen un got, fumant un cigarret, parlant de Butragueño. 
Com que no li fan cas, el client s'acosta al grup, intenta demanar audiencia, com si fos a les 
portes de la Zarzuela. Ningú no es digna girar-se. Un deis cambrers se separa de la resta del grup 
amb intencions d'anar a l'altra punta de la ban-a: amb la qual cosa ha de passar per davant del 
client, que veu així la possibilitat d'aconseguir que l'escolti. Pero, amb una habilitat creada a 
copia d'anys, el cambrer passa mirant el sostre, de tal manera que els ulls del client no 
aconsegueixin, en cap moment, creuar-se amb els d'ell. El client demana: «Un café, sisplau». El 
cambrer continua sense contestar-li. ¿Em deu haver sentit?, pensa el client. Potser sí. O potser 
no, perqué no ha dit res. De fet no intueix, en els gestos del cambrer, cap intenció de fer-li un 
café; está molt enfeinat ordenant uns tovallons. Si per casualitat el client insisteix a demanar un 
café, el cambrer se li girará amb un gest malafaitat i li dirá: «Ja l'he sentit! No sóc sord!» Si 
fmalment accedeix a fer-li el café, l'hi servirá com si per comptes d'una tassa Henees una carta 
de póquer. 

El fet d'escapfar oracions que, segons les regles de la Uengua escrita, 

constituirla una transgressió, pot respondre a la voluntat d'emfasitzar el contingut de 

cada proposició. És a dir, cada oració, convenientment individualitzada amb un punt, 

pot teñir mes forfa expressiva que si es veu integrada en una oració complexa mes 

extensa. Aquest ús es comprova fácilment en aquest exemple: «Jo sempre he admirat el 

baró von Thyssen. Pel coratge freudiá que representa anomenar la dona amb la mateixa 

páranla que els nens anonienen el que, a les classes d'educació sexual, se'n diu penis» 

(«No pateixi, baró», 1990). Es cert que, integrat tot en una única oració, resultarla un 

període massa Uarg que en dificultarla la lectura, pero també resulta obvi que el 

complement circumstancial de causa introduit amb la preposició per no hauria d'estar 

separat del verb del qual depén {he admirat) amb un signe de puntuado que indica una 

pausa contimdent com és el punt. Per tant, l'ús del punt, tal com correspon a la redacció 

segmentada, és estilístic. 

L'ús de l'estil segmentat, juntament amb altres figures inspirades en la repetido 

com el polisíndeton o 1'anáfora, recalquen el contingut tot individualitzant-lo, pero 

també representa una forma d'ironía. En aquests casos, la ironía es basa en 1'enumerado 

exhaustiva d'elements, fent ús del Hoc comú de la quantitat, mitjanfant el qual es 

316 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L'argumentació en l'obraperiodística de Quim Monzó 
Antoni Maestre Brotons 

considera millor la majoria a la minoría, un gran nombre de coses a un grup reduít. Per 

exemple, en l'article tiíulat <dll o IV coses sobre el X, el L, el C, el D i el M» (1991) 

Monzó utilitza el Hoc comú de la quantitat per a rebutjar l'ús excessiu de la numeració 

romana en l'acíualitat, tot indicant els abundants casos en qué aqüestes xifres no es fan 

servir. Tots aquests casos, que ocupen una gran extensió de text, están introduits per la 

conjunció copulativa ni, situada a l'inici de cada oració i ocupen una gran extensió de 

text, de la qual oferim un exemple mes breu: 

Iguahnent, no ens diuen que el resultat de 1 'últim partit jugat entre el Caixa Ourense i el Dyc 
Breogán fos de XCI a LXXX. (I, com que el zero no existeix a la numeració romana, ¿com seria 
aquell gloriós O a 5 del Bar^a al Santiago Bernabeu?) 
Ni a les cotitzacions de borsa ens diuen que Metal-lúrgia i Automoció ha baixat IV enterns, ni 
que Valenciana de Ciments ha tancat a MMCCIX. 
Ni sota la sabata hi ha cap inscripció que ens indiqui que la talla que calcem és la XLIV. 
Ni els calendaris ens recorden que el dia XXVIII ens ven? la lletra de l'Alfa XXXIII. 
Ni Stanley Kubrick va filmar mai MMI, una odissea de l'espai. 
Ni al banc ens admetrien cap xec al portador per un import de MMMDLXXXIX pessetes («III o 
IV coses sobre el X, el L, el C, el D i el M», 1991) 

En aquest mateix text, mes endavant, apelda al Hoc comú de la quantitat pero en 

sentit contrari: hi ha moltes cultures antigües com la romana que tenien un sistema de 

xifres própies pero, en canvi, no es fan servir. L'escriptor enumera totes aqüestes 

cultures, fent ús del polisíndeton i de l'estil segmentat: 

/ els egipcis també tenien un sistema numeric. / els babilonis. / els fenicis. / els hebreus. / els 
sumeris. / els maies. 
/ el 1990 (MCMXC?) no els fem servir («III o IV coses sobre el X, el L, el C, el D i el M», 
1991) 

L'estil segmentat es reflecteix també en les explicacions esquemátiques que 

eviten els connectors i les oracions subordinades i fan ús fíns i tot de recursos gráfícs 

com la numeració que presenten la informado d'una manera molt clara: 

Una ferida previa que —és licit suposar-ho, ja que ningú no ho aclareix— també li va provocar 
ella, potser jugant a aquest curios joc en tres temps que, repetim-ho, consisteix a (a) agafar el 
nadó, (b) sacsejar-lo i (c) donar-Ii cops contra una paret («Les mans que gronxen els bressols», 
2000). 
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L'adopció d'aquest recurs per a ordenar la infomiació atorga un carácter neutre a 

l'expressió, tipie del discurs academic, i que, en els articles, i també en l'obra de 

ficció , afavoreix un distanciament emotiu de l'emissor envers el seu enunciat. 

4.2.3. Análisi estilística de la prosa periodística de Monzó 

4.2.3.1. Grafies 

Monzó no segueix moltes de les convencions gráfiques, sino que aplica les seues 

normes própies. Per exemple, totes les sigles les escriu com si foren una páranla mes de 

la Uengua, simplement posa en majúscula la primera lletra: Pp; Tve, Sa; Ciu. Molt 

segurament, aquesta opció tipográfica constitueix, en el fons, una crítica a la propagado 

de tota mena de sigles que infesten la comunicació escrita i que sovint confonen el 

lector, que no en compren el significat. A mes a mes, les sigles, juntament amb els 

neologismos, teñen la virtut d'atorgar una certa importancia a l'objecte que designen, 

una importancia que l'escriptor, transcrivint-les en minúscula, relativitza i disminueix. 

D'altra banda, pel que fa a les questions tipográfiques, Monzó no sol aplicar les 

normes que sancionen l'ús deis diferents tipus de lletra com la cursiva o de les cometes, 

per distanciar-se de l'estil de molts articulistes que abusen d'aquest tipus d'elements 

que, mes que donar-los una fiínció concreta, simplement les fan servir com un ornament 

(«Com fer-se l'interessant escrivint articles», 1990). Básicament, Monzó utilitza la lletra 

cursiva quan vol destacar una páranla a la qual confereix un to ironic o quan esmenta el 

títol d'alguna obra (siga Ilibre, quadre o publicado), pero no quan insereix algún mot en 

una altra Uengua, per exemple. Per un altre costat, només utilitza les cometes per a 

introduir una citado. Així dones, en general, rebutja l'ús deis elements tipográfics per a 

dotar d'expressivitat el discurs. En certa mesura, pretén reflectir un to serios, pare en 

"^ La fredor que expressa aquest estil explicatiu es comprova en aquest fragment de la novel-la La 
magnitud de la tragedia. Monzó explica els dubtes que angoixen el protagonista utilitzant connectors 
numerics: «Va fer un esfor? per veure la situació tal com era. U: tot i el rise de quedar malament, era 
impossible tornar enrera, buscar alguna cosa i deixar-ho correr. Dos: ja que hi era, havia de fer alguna 
cosa i no quedar-se aturat Tres: posats a fer alguna cosa, el que el faria semblar menys obtús (hagués estat 
ell qui hagués mig despullat la Maria-Eugénia o no) seria contribuir a acabar de treure-li la roba» (Monzó, 
1993: 16-17). 
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ingredients afectius, en qué l'liumor és I'única concessió a l'emoció. Així, revela un 

taranná impertorbable, un humor flegmátic. 

Així mateix, l'escriptor sempre utilitza els signes d'exclamació i d'interrogació 

dobles; segueix, dones, la nomia propia del castalia i no la del cátala que, com l'anglés 

o el francés, només exigeix l'ús d'aquests signes al final de l'oració. 

4.2.3.2. Morfosintaxi 

Pel que fa ais recursos morfológics, l'escriptor usa abundants sufíxos 

apreciatius, com ara amigatxo, dinerons, modernor, arregladeta. 

l.?L combinado deis pronoms febles ofereix les solucions propias del cátala 

central, algunes derivades de la supressió de la erra final deis infínitius ( fe 'ns-el, 

adarí'ns-ho) o la combinació l'hi (li i ho). A mes, sempre utilitza la preposició jcer 

davant infinitiu i fins i tot davant pronoms i substantius en els casos en qué la gramática 

estipula l'ús de per a. Igual que la combinació de pronoms febles, aquesta opció 

reflecteix l'ús dialectal habitual del cátala central. 

No sois hi ha elements léxics i morfológics que coMoquialitzen el text, sino que 

l'escriptor empra alguns girs sintáctics propis de la Uengua oral, que es podrien 

qualificar de solecismes en tant que interferencias deJ codi oral en el codi escrit: «[...]i 

parlaré amb ais de "La luna", a veure aixó de ¡a movida, que me'nfacin unplánol [...]» 

(«La Uuna en un cove», 1984). 

La reduplicaeió també és un fanoman de la llangua oral coMoquial: <d 

l'enginyositat d'haver canviat la creu per un míssil és barateta barateta [...]» («El crist 

de Martorelles», 1991). «I cada cop qua, serrant serrant, em clavo un rosquill de vidre, 

prego a Déu que Caprabo fabriqui aviat bombetes amb rosca extraíble» («Un pas mes», 

1998). «I no hi ha traduit res —res de res de res\— de Robert Coover [...]» («La palla i 

el gra», 1987). Les repeticions, en aquest sentit, també es poden considerar una 

influencia del discurs coMoquial. En aquest fragment que fa servir l'estil indirecte, la 

conjunció completiva es reitera per donar un aire de cansament amb qué 1'autor reprova 

la conducta que mostra: 
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L'altre dia va pujar un barceloní a l'Everest i, quan va tomar, els periodistes li van preguntar el 
mateix de sempre: que com havia anat, que qué tal l'ascens, i si l'últim tram en solitari havia 
resultat especialment dur («El sostre del món», 1994). 

També usa connectors coMoquials del tipus «Total, que» (amb la fiínció de 

conclusió, equivalent a en definitiva), «posem», «posem per cas» (amb la fimció 

d'exeniplificació). Igualment, marcadors discursius com ara «i ja está», «aixó sí», 

«llástima», «oh! Sorpresa». 

4.2.3.3. Léxic 

4.2.3.3.1. Paraules d'argot 

Monzó fa servir una munió de léxic precedent del Uenguatge de la marginalitat 

que, actualment, engreixen també el vocabulari general de la Uengua coMoquial. Entre 

els substantius, hi ha andoles (pessetes), catre, tia, cristo (en el sentit de muntatge, 

situado), pasma (policía), conya (broma, fotesa), pirula. Els verbs son nombrosos: 

tirarse, fotre 's, anar de (aparentar), tallarse (teñir vergonya, sentir-se dissuadit, no 

teñir gosadia), bufar-la (no importar, ser indiferent), allucinar, mosquejar. Els adjectius 

també son significatius: guai, punyetera, fati, cec (begut, drogat), Iligar, filet (acte 

sexual). 

4.2.3.3.2. Neologismes 

Entre altres ambits, l'enginy de Monzó es reflecteix també en la creació de 

neologismes de coUita propia i que classifíquem segons el procediment de fomiació. 

1. Neologismes de forma 

1.1. Per afixació o derivado 

320 

L´Argumentació en l´obra periodística de Quim Monzó. Antoni Maestre Brotons. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.



L 'argumentado en l'obra periodística de Quim !\/tonzó 
Antoni Maestre Brotons 

derivats amb prefix cuite: psicoespacial 

deriváis amb sufix: anonimitis («Anónims anónims», 1991), ie-ieisme 

(«Superultraauntentiquíssim», 1987), turistam {«Ole», 1994). 

derivats amb prefix áton i sufix: destabaquització («Procacitat», 1994). 

1.2. Per composició 

nom + verb: cunnilinguar («De matar marcianets a violar pell-roges», 1984). 

1.3. Per derivació i composició 

nom + nom + sufix: «els temps eixelebrats en qué Riba (Pau) era la bestia 

negra deis pudibunds, Tinsomni deis mel-i-matonaires i el cuquet 

contradictor deis escoltes» («Un Riba inédit», 1987); «la catalana és una 

cultura pa-amb-tomaquera» («De petitburgesos a subculturals», 1984), 

tutifrutiá («Bamils i els seus sequafos», 1984), actitud pongpilatesca («Un 

món felÍ9», 2000). 

nom + adjectiu + sufix: «espevit guardiacivilista» («SP», 1991). 

adjectiu + nom + nom + sufix: «festival economicomassmediátic» 

1.4. Per habilitado 

sintagma verbal (en fianció d'adjectiu): «cx-no-sé-qué del Sindicat vertical» 

(«Es un clam: tots al Camp!», 1984), «salvar la tortuga no sé qué a la reserva 

no sé quants» («L'obligació de viatjar», 1998). 

sintagma verbal (agregat com a sufix): «milers d'ecotuvistes-perqué-toca» 

(«L'obligació de viatjar», 1998). 

oració (en ñinció de substantiu): «Si la historia de l'art en aqüestes darreres 

decades ha estat la historia de Va veure com podem forgar constantment el 

public a trencar les antigües fronteres i admetre'n de noves [...]» («No 

opinen: dictaminen», 1984). En referencia a una combinado de faldilla llarga 

transparent sobre una minifaldilla de colors foscos que es posa de moda 

durant estiu, fautor diu que han sigut «l'expressió viva del sí pero no, del vol 

i dol, del m 'agradaría pero no m 'hí veíg amb cor, de la indecisió i de la 

cursilería» («Embolic de faldilles», 1991). 

2. Neologismes per manlleu 
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en la forma adaptada: esciimatoris («Escumatoris», 1984). 

4.2.3.3.3. Castellanismes 

Monzó no dubta a usar expressions castellanes popularitzades entre els 

catalanoparlants si, substituint-les per una fórmula lingüística propia, perdés for9a 

expressiva. De tota manera, no n'hi ha un abús reprovable des del punt de vista de la 

correcció normativa. Així, parla de restaurants quiero y no puedo («Plat!», 1998) o de 

polseres nomeolvides («Villa Rosita», 2003a), al tanto («Afaitapagesos», 1987), 

mundillo («El métode Auerbach», 1994), motxo («Diversificació de l'oferta», 1994), «el 

colmo de l'atreviment» («Una vella, coneguda olor», 1994), picadero («En quin sol 

vivim», 2000), maruja («L'estafa», 2000), trajo i xándal («Barrionuevo en xándal», 

2000), guinda («A cadascú el que és seu», 2000). Aquests castellanismes, dones, son 

paraules d'abast semantic molt concret o fraseologismes que fan mes expressius els 

arguments emprats i sintonitzen amb el regust coMoquial del discurs monzoniá'^ . 

4.2.3.3.4. Léxic col-loquial 

Respecte al vocabulari emprat, son rellevants les lexicalitzacions coMoquials: 

«Primer, aixó sí, heu de ressaltar que han millorat des del darrer espectacle, que canten i 

que bailen mes bé, que daixonsis i que dallonsis pero...» («Glups!», 1984). A mes, es 

tracta d'un recurs per a escarnir el discurs d'algú, imitant-lo, parodiant-lo amb mots 

buits, sense significat, paraules bagul, elements anafórics amb contingut simplement 

gramatical (referencia a un element anterior) i pragmatic (burla, crítica). Un d'aquests 

mots, dallonses, també serveix d'eufemisme: «Els periodistes acaben el comunicat 

recomanant al "The San Juan Star" que es dediqui a promocionar el producte a base de 

la qualitat informativa i que no vingui, ara, a tocar els dallonses al personal» («Those 

flicking spies», 1984). 

'̂ '̂  N'hi ha alguns mes com xisto (acudit), ninyates, xanxiiUos, retiro (jubilació) o ser una lata. 
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Hi ha cabuda igualment per ais mots jóquer, com «fa cosa d'una setmana» 

(«Sobretaula a Can Parellada», 1984) i formules coMoquials com aquesta, utilitzada per 

a rebutjar l'argumentació d'altra persona: <dnquilins que es passen el dia queixant-se 

que la inseguretat ciutadana aixó i la inseguretat ciutadana alió [...]» («Correu 

comercial», 1998). 

El grau máxim de coMoquialisme potser es trobe en l'ús de renecs: «A tot arreu 

hi ha gent espavilada, gent curta, gent malvada, gent simpática, grandíssims filis de 

puta, sords, i gent coneguda intemacionalment» («La Universal Pictures, el Bar 

Universal i el cátala universal», 1990); «No et faci por que els altres pensin que ets un 

mamón» («Escrivint articles», 1990); imbécil, «Hostia, que originals» («Espaguetis 

amb guacamole», 20030). Així niateix, hi ha vulgarismes: «[...] haurien agafat l'avió per 

anar a Madrid i escorre 's d'elogis» («Miró», 1994). 

En general, hi ha tot de substantius, adjectius i verbs coMoquials que, a vegades, 

poden confondre's amb les paraules d'argot, ja que nioltes d'aquestes han passat a 

formar part del registre coMoquial general de la llengua (encolomar, pelacanyes). 

4.2.3.3.5. Léxic de registre formal 

Al costat de les paraules d'argot, en viu contrast, Monzó sol incloure de tant en 

tant alguns arcaismes, cultismes i termes científics: antany, aitals, prest, capteniment, 

tilópode. 

4.2.3.4. Elements paralinguistics 

Hi ha a vegades un intent de reproduir gráficament 1'entonado i altres fenómens 

fonétics oráis, com l'allargament vocalic per emfasitzar: «llarguíííssima» («La vida 

disfressada», 2003 a). 
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4.2.3.5. Elements pragmatics 

El carácter interactiu de la comunicació es reflecteix en les apeMacions: «[...] el 

señorito Felipe González va teñir la barra de declarar, en plena campanya electoral per a 

les ultimes eleccions municipals, que ell també era xamego. ¿Xamego de qué, 

moreno!» («Xamegos», 1984). «Aixó és Holl5'wood, nanosl» («Qa c'est la renaissance, 

¿verdad?», 1984). També es troben imprecacions, de carácter cóniic: Auxili! («No 

future», 1984). D'altra banda, hi ha marcadors interactius que adopten la fomia de 

recursos vocals, vocalitzacions o interjeccions que exerceixen funcions comunicatives 

importants en el discurs oral com assentir, mostrar desacord o impaciencia, demanar la 

páranla o mantenir el torn, manifestar admirado o menyspreu i que solen acompanyar-

se amb gestos. Teñen un paper interactiu crucial (Calsamiglia-Tusón, 1999: 54-56). 

Alguns d'aquests recursos son: hah, ep, apa, ha, carai. 

4.2.3.3.6. La fraseología 

La fraseología exerceix una ñinció identificadora d'un estil (com el Uenguatge 

administratiu), d'un comportament social (com la cortesía), pero també d'una comunitat 

lingüística i cultural i d'un sector de gent ideológicament afí. La fraseología, dones, 

pemiet, diríem, no sois adherir-se a la tesi de Fautor en els articles periodístics d'opinió, 

sino, al capdavall, al discurs de l'opinador, a la seua manera de veure el nión, a la seua 

peculiar manera d'enfrontar-se a la realitat i de jutjar-la. La fraseología está estretament 

relacionada amb l'humor i la ironía, pilars del discurs periodístic de Quim Monzó, que 

revelen el carácter absurd i ridícul del comportament huma. Fraseología, humor i ironía 

coniparteixen la capacitat de crear connivencia amb el receptor i el regust 

coMoquialitzant amb qué impregnen el discurs. 

Monzó combina unitats fraseológiques mes tradicionals (i fms i tot literáries, 

com «vet aquí») amb altres de mes modemes, provinents de Fargot juvenil (per mitjá 

del castellá, en la niajoria de casos: «activar-se el xip», «ser una pallissa»). Així, 

assoleix una comunicado mes viva i un receptor anipli. Les locucions es combinen en 

els textos amb mots també coMoquials «penya», «tio», «rotUo», «polvo», «morrejar-se» 
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i altres, certament transgressors en un ánibit d'ús formal com el periodisme. Aquesta 

expressivitat fa que, a vegades, la frase feta o la locuelo es mantinga en castellá, potser 

perqué l'equivalent cátala no té tanta for^a o coMoquialment no s'usa; és el cas, per 

exemple, de «al tanto» («Recessió deis malnoms», 2003a)'^^. 

Hi ha molts exemples de locucions verbals: «a veure si», «a veiam com», 

«vulguis no vulguis». 

El coMoquialisme de les expressions fraseológiques encara és mes evident en el 

cas de les locucions léxiques no verbals («En un tres i no res», «Canya al mono», «pera 

Uimonera», «tot déu», «davant deis morros», «l'any de la picor») i de les formules 

expressives («Déu n'hi do», «per qué diantre», «ai, renoi», «no senyor, «per quins set 

sous?», «i Uestos», «i avail», «de puta mare», «malament rai», «tot plegat»). 

Quim Monzó usa a pleret fraseologismes, especialment frases fetes. «Tocar el 

dos» és un exemple que il-lustra un deis recursos humorístics de Monzó en els articles 

que empra per a canviar de registre estándard a registre coMoquial. La barreja de mots 

coMoquials i mots cuites i, en general, el canvi de registre, genera humor. Hi ha 

nombrosos exemples d'aquest tipus: «aprontar la bicoca», «peti qui peti», «muntar el 

cristo», «caure la bena deis ulls», «teñir molts fiíms», «fer el cor un salt», «passar-ne 

una de grossa», «esquin^ar-se les vestidures», «ser un perepunyetes», «separar el gra de 

la palla», «treure foc pels queixals», «faltar un bull», «guanyar com sigui quatre duros», 

«remenar les cireres», «fotre el camp», «muUar-se el cul», «com si sentís ploure», «no 

tallar-se ni un pél», «fer-la petar», «tornem-hi». 

D'altra banda, hi ha refranys que, a part de l'ús argumentatiu, es revelen com 

una característica típica del discurs coMoquial: «Ja ho diu el refrany: "Quan la Uuna 

mira a llevant, quart minvant; quan mira a ponent, quart creixent"» («La lluna en un 

cove», 1984). I no sois usa peces ja existents, sino que en crea de noves mitjan9ant la 

imitado: «El problema és no saber distingir l'escopinya de l'afonia» («Comencem bé», 

1998). O simplement crea sentencies de coUita propia: «O juguem al póquer o juguem a 

la brisca» («Embolic de les faldilles», 1991). 

La fraseología té usos variats. El carácter metafóric d'algunes perniet expressar 

una crítica indirecta: «¿A qui beneficia que sigui un tramvia per comptes d'una altra 

cosa? No ho sé, pero fa pudor de socarrim» («Els que decideixen», 2003a). Així 

niateix, hi ha frases fetes coMoquials que impliquen una argumentado no seriosa, una 

'̂ ^ V. «Títols fraseológics» per a la caracterització teórica deis elements fraseologics. 
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refiítació d'una idea, pero no amb arguments racionáis: «tant se me'n fot» («Andorra, 

de Max Frisch», 1990); «¿"Mares de dia"? I un be negre» («La que parix», 2003), «Que 

la bombin» («La magia de les páranles», 20030). El mateix cas trobem en el següent 

exemple: «I així que s'accepti Kiku, hi liaurá mes d'un Kakauet, ke se'l konfitin» 

(«Kiku-Xavier»). O també l'expressió «Apa, vinga!», usada com a réplica («Espaguetis 

amb guacamole», 2003a). D'aquesta manera, l'escriptor transgredeix una de les bases 

d'acord de l'argumentació i, en general, de tota comunicació, que és la cortesía. Amb 

aqüestes expressions, Monzó realitza el que Brown i Levinson anomenen un acte 

amenazador de la imatge positiva de l'interlocutor (l'estima i el respecte que tothom 

reclama per a si mateix) i que poden vehicular-se a través de l'insult, la burla, la ironia, 

el sarcasme, el retret o la refiítació'^ . Aqüestes formules potser constitueixen el grau 

maxim de desqualificació, ja que presenten un rebuig radical al debat, i exhibeixen la 

faceta mes irreverent de Monzó. 

Hi ha elements fraseológics en altres Uengües, com ara el sintagma angles 

beautiful people, que designa la gent d'una certa posició social o locucions nomináis 

com la francesa au dessus de la mélée, el significat literal de la qual és per damunt del 

conflicte: «Amb aquesta argucia, era la societat civil la que es cremava mentre el 

Govern de Convergencia i Unió feia veure que estava au dessus de la mélée» («Quan 

fou mort lo combregaren», 1991). També la locució Uatina strictu sensu («¡Vivan los 

novios!», 1991). 

4.3. Les formes de la comicitat 

L'humor i, per extensió, la comicitat és una arma poderosíssima que conquista el 

receptor i fa que el missatge penetre mes profundament en el seu ánim. El mateix 

Monzó recalca la importancia que la comicitat té en la seua obra: «En art, sense humor 

-un humor subtil i invisible- no hi ha res digne de perdurar». En referencia a la 

importancia deis acudits com a crítica popular, l'autor afirma: «L'acudit —s'ha dit 

sovint— és una válvula que la gent utilitza per exorcitzar el poder» («No tenim ni 

Moran», 1987). Per aixó, l'humor está tan present en la seua obra com a articulista i és. 

''*' Una exposició de la teoria de la cortesía de Brown i Levinson es troba resumida en Calsamiglia 
Tusón (1999) i Escandell (2003). 
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probablement, un deis factors que mes ha contribuit a l'éxit de l'escriptor. En l'article 

ressenyat, Monzó es lamenta de la poca capacitat de govern de la Generalitat de 

Catalunya i, en conseqüéncia, de la manca d'acudits propis per a escarnir un poder 

escarransit. 

La crítica també destaca rhumorisme de l'obra periodística de Monzó: 

Un deis trets sobresortints d'aquestes dedicacions és el desplegament d'una actitud irónica: ha 
pogut posar en práctica un escepticisme ácid, morda? i corrosiu, i ha destacat per l'atracció pels 
aspectes faceciosos i ridículs de la realitat quotidiana (Bou, 1988: 407). 

Guillamon (2001: 146-147), basant-se en l'obra de Peter Berger titulada La 

rialla que salva, concep l'humor en l'obra de Monzó (la comedia urbana, en diu) com 

una superado de les dues categories que Berger establia: I'liumor benigne i l'humor 

rabelesiá. Aquest últim proposa un contramón, una fícció que substitueix la realitat, la 

subverteix, la deforma i la ridiculitza. En canvi, la comedia parteix de l'humor benigne i 

no aspira a reemplafar el món, sino a mirar-lo de manera cómica, evitant els excessos i 

el descontrol de l'humor rabelesiá, que Guillamon associa al cómic contracultural: 

La comedia no pretén canviar el món, iniposa una interrupció de les activitats serioses de la vida. 
Ridiculitza els que es creuen mes rics, mes forts, mes guapos o mes intel-ligents que nosaltres. 
La comedia és un mirall on es posa en evidencia el desfasament entre el que pretenem ser i el 
que som en realitat (Guillamon, 2001: 146). 

La comicitat i totes les seues modalitats (parodia, sátira, acudit, ironía), sobretot 

en els aspectes mes irreverents i jocosos aplicats a situacions i personatges, pot ser 

considerada, així mateix, com una influencia del cómic o tebeo, o si mes no, com un 

punt de contacte entre aquest discurs i l'obra de Monzó. En els seus principis, 

l'escriptor es mostra com un enfant terrible que Uanfa critiques acides contra tota mena 

de comportaments, de personatges, de situacions i de fets caracteritzats per 1'estulticia, 

l'absurd o la falsedat. No es comporta amb gens de precaució verbal a l'hora de jutjar-

los i els desqualifica de manera agosarada, sense arribar a 1'insult, que seria la 

demostració d'ofensa mes greu. Aquest sarcasme s'atenúa amb el pas dels anys i Monzó 

adquireix un to mes moderat pero igual d'efectiu: l'humor, la ironía, la parodia i la 

sátira les administra en petites dosis, que reblen els arguments que desgrana, com la 

cirera del pastís. Fent servir una metáfora culinaria del mateix autor, es tracta de «posar 

pebre a l'amanida» («Hi ha mil Barcelonés», 1987), o siga, crear controversia, no deixar 
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ningú indiferent, provocar, mostrar atreviment en els judiéis i en els plantejaments 

defensats. 

L'humor com a exorcici del poder (no sois politic, sino el poder entes com la 

ideología predominant, com a moral i ética imperants) entronca amb el carácter 

iconoclasta de l'autor, sobretot durant els primers anys. Sobre aquesta funció social de 

crítica al poder, Monzó es lamenta en alguns articles sobre la censura de detemiinats 

personatges publics com la familia reial espanyola o el Papa en programes de televisió 

parodies, a diferencia d'altres pai'sos com el Regne Unit, on és una práctica habitual 

(«Un bourbon amb gel», 1990). 

Els diferents fenómens comics actúen com una mena de Ueixiu contra l'afectació 

lingüística i l'artrosi del pensament, un antídot que repel-leix les idees preestablertes o 

el vici de la rutina. La causticitat de l'autor arriba fins i tot, en algunes ocasions, a la 

mofa i a l'escarni irreverent, amb un to descarat que no es doblega gens davant els 

comportaments, els fets o els personatges criticats, sino que, així, passant per alt les 

regles de la cortesía, planta cara desvergonyidament, amb agressivitat. Es tracta de 

situacions en qué és molt visible 1'estulticia deis arguments o deis comportaments 

jutjats i anuMa ja tota possibilitat de réplica fomial; en aquests casos, Monzó es pren la 

Uibertat de reaccionar amb la burla agosarada i trau la Uengua. 

En aqüestes ocasions, la ironía arriba a ser sarcasme morda? i corrosiu: «No és 

només que la nena fos estúpida i que quan la veles et venien ganes de ventar-li una 

puntada de peu al paladar [...]» («Ep!, una mica de vista», 1984). També, la visió deis 

politics Catalans: «ais nostres politics petitons, minsos, escarransits i amb el cul perdut 

per Madrid» («País petitíssim», 1984). També una mera placa comniemorativa clavada 

en una paret: «La placa, francament, era horrible: era una d'aquelles mostres de 

cerámica carrinclona, xiruquera i almivarada que fan venir ganes de perbocar» («Massa 

barres», 1984). La ficció serveix a l'autor per a venjar-se d'uns executius engolats que 

adopten un estil conversacional farcit de clixés com un signe d'identitat de grup i els 

condemna a mort simbólicament fent que un cotxe bomba esclate quan passen pel costat 

de manera accidental («Els anivellats», 1987). 

Per a Monzó, l'humor és mes aviat una actitud davant la vida i no és sinónim de 

superficialitat o frivolitat. Per aquest motiu, critica els que, seguint el dictat de la moda, 

adopten un to transcedent i avorrit o un to anomenat per ells lúdic i divertit que és mes 

un posat que tota una manera de concebre les coses: «Per aixó, igual que feien en 
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r etapa ensopida, continúen creient que divertit és sinónim de frivol, de superficial, de 

no t'hi capfiquis» («Poca broma!», 1987). 

Fet i fet, riiumor evita el sentimentalisme, les paraules grandiloqüents, les 

soleninitats, les grans idees, la nostalgia barata, la gratuitat, la superficialitat, les 

manipulacions de qualsevol índole, la petulancia. 

4.3.1. L'humor 

Hi ha diverses teories que s'han ocupat de l'estudi de l'humor, verbal o no 

verbal. En primer Hoc, es troben les teories filosófíques de la superioritat, de la 

descárrega i de la incongruencia. 

La teoría de la superioritat concep l'humor com a mostra de la supremacía de 

l'home sobre l'home i és propia d'autors com Henry Bergson i Charles Baudelaire. 

Bergson destaca el carácter social de l'humor com a reacció que busca ser compartida 

en tant que estimula la connivencia. L'humor i la ironía es basen en el que és inesperat, 

en un pronóstic erroni, en l'equívoc i en la lucidesa de l'audiéncia. Tots dos fenómens 

plasmen la realitat censurable, no la desitjable. També fiíncionen com a defensa i atac 

ais interlocutors per fer-los veure la seua inferioritat i la seua mediocritat. Al seu torn, 

Baudelaire detecta en l'humor un alliberament d'una situado psicológica tensa i, 

juntament amb Bergson, consideren que, igual que el grotesc, la ironía, l'absurd i el 

ridícul, mostren els desitjos humans de distanciament, superioritat i relativitat. 

La teoria de la descárrega, atribuida a Sigmund Freud, és aquella que troba en 

l'humor un alliberament d'una acumulado d'energia nerviosa innecessária. Mes 

concretament, l'humor facilita una descárrega física i psíquica a causa de la repressió 

sexual i, per tant, permet aflorar pensaments i sentiments prohibits, és a dir, tabús. 

La teoría de la incongruencia, desenvolupada per Schopenhauer, postula que 

l'humor es basa en el descobriment d'una realitat o d'un pensament que resulta 

incoherent amb el que s'esperava. Es produeix, dones, una ruptura d'expectatives: la 

representado mental creada per l'enunciat literal no és adequada dins del conjunt de 

supósits contextuáis. Així, el riure seria una reacció a aquest desajustament. 

Schopenhauer, d'aquesta manera, introdueix una línia d'investigado lingüística i 

pragmática que té en compte el context, les pressuposicions i les inferéncies que els 
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interlocutors realitzen en la comunicació. De fet, identifica determinades figures 

retoriques o recursos linguistics que creen comicitat: el litote, l'equívoc, l'antífrasi, la 

parodia, l'homonímia i el calambur'^^. 

La semiótica també ha dut a tenue la seua particular aproximació al fenomen 

humorístic. Des deis supósits semiotics, l'humor es concep, no com una propietat deis 

processos d'interpretació, sino de la relació entre els signes i els seus contextos. El 

procés d'alienació d'un signe s'esdevé quan s'extrau del seu context mes tipie. Els 

procediments expressius que pemieten aquest estranyament son la metonimia, la 

metáfora, la descontextualització, els paral-lels i la deformació. Els paraMels sovint 

adopten la forma de 1'analogía i la comparado, que son a la base de la parodia, que 

també s'alia amb la deformació'^^. 

Cal destacar també les aportacions a ranálisi de l'humor des de models 

pragmatics inferencials, que el conceben com a resultat de la percepció 

d'incongruéncies (com Schopenliauer) i també com a fruit de la violació de les máximes 

conversacionals. En el primer cas, les incongruéncies exploten les ambigüitats que es 

poden produir en els nivells locutiu (l'enunciat linguistic) i il-locutiu (l'actitud del 

parlant quan emet un enunciat), entre els quals es produeix un contrast o xoc. En el 

segon cas, l'humor constitueix una transgressió de la cooperado conversacional, efecte 

que compartdxen altres figures retoriques i trops com la metáfora, la hipérbole, la ironia 

i la meiosi. 

El problema que implica aquest plantejament és saber si el parlant és simplement 

groller o maleducat sino divertit, no serios. Per aixó, els autors que han aproilindit en 

aquesta teoria, defineixen l'humor com a comunicació no seriosa. Així, segons 

Yamaguchi {apud Torres Sánchez, 1999b), els acudits sovint violen, efectivament, una 

máxima (de quantitat, qualitat, relació o manera), pero aquesta transgressió es mininiitza 

a través deis procediments d'evasió (el narrador atribudx a un personatge la violació), 

'^' Moltes de les figures retoriques analitzades en l'apartat anterior, igual que diverses técniques 
argumentatives estudiades en el capítol de la inventio poden teñir un ús humorístic, tal com hem posat en 
relleu. 

Per exemple, Monzó bromeja sobre unes declaracions d'Emilio Sánchez Vicario que, després d'haver 
guanyat el torneig de tennis de Gstaad, va dir que parlaría en cátala, empés per l'eufória que Fembargava. 
L'escriptor compara aquesta actitud amb un vertader miracle: «¿Com va ser possible el miracle, un 
miracle comparable ais d'aquells coixos i cees que, a Lorda, recobren la facultat de caminar i la vista, 
respectivament? Talment sant Llátzer obeint l'ordre divina, Emilio Sánchez Vicario va parlar en cátala. 
Hosanna. Miquel Reniu ja pot apuntar un catalanoparlant mes a les llistes de l'optimisme» («Miracle», 
1994). 
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la projecció del punt de vista (el narrador adopta la perspectiva del personatge) o el 

rerefons contextual (I'liumor es fonamenta en el context de l'acudit). 

La concepció de l'humor a qué Torres Sánchez (1999¿: 81-106) dedica mes 

atenció és la que aporta la teoría de la relleváncia d'Sperber i Wilson, de la qual 

assumeix els postuláis essencials. El principi de relleváncia atorga una presumpció de 

relleváncia óptima en la comunicació verbal, que facilita el maxim grau d'informado 

amb el mínim esfor? de processament. El context o supósits contextuáis, en aquesta 

teoria, és fonamental. i es defíneix com el subconjunt d'assumpcions que l'oient fa 

interaccionar amb el contingut representacional de la preferencia (fomia proposicional) 

per a l'obtenció d'efectes contextuáis. La comunicació fracassa si l'oient no selecciona 

el context que el parlant espera que use. L'oient també ha de determinar quina actitud 

expressa el parlant tant en el que diu com en el que implica. 

Des d'aquesta perspectiva, la comunicació humorística es caracteritza per 

provocar en el receptor un nombre mes elevat d'efectes contextuáis, de carácter poetic, i 

que es reflecteixen en el plaer del riure. La noció d'incongruencia també és notoria en 

aquest enfocament. Ara bé, no totes les incongruéncies son humorístiques; les 

proposicions contradictories no han d'estar expressades explícitament per a causar 

humor. Així, l'humor sorgeix de la incompatibilitat entre dos enunciats contradictoris, 

un d'explicit i un altre d'implicit. La premissa implicada contradiu un supósit 

contextual, explicit en un enunciat o manifest en el context d'interpretado mes 

accessible. 

L'éxit comunicatiu consisteix a fer que l'oient capte el sentit real que está 

associat a l'expressió emesa pel parlant. L'oient ha d'interpretar unes dades mínimes 

gramaticals o pragmátiques per a copsar aquest sentit. Per aixó, el parlant ha de realitzar 

una avaluado previa tant deis supósits contextuáis que l'oient haurá de seleccionar per a 

la interpetació com dels processos inferencials per a assolir la relleváncia óptima. 

Algunes d'aquestes dades gramaticals son la polisemia, la sinonimia, 

l'homonímia, el sentit figurat, la connotado i la metáfora. Entre els recursos pragmatics, 

hi ha els coneixements extralingüístics (situacionals, contextuáis, socioculturals) i l'ús 

ecoic del Uenguatge. Així i tot, no hi ha una classificació exhaustiva deis mecanismes 

implicats en la prodúcelo i en la comprensió de l'humor. 

La polisemia és la figura que permet crear humor en l'article titulat 

«Diversificado de l'oferta» (1994) mitjan^ant la paraula droguería, que juga amb la 

doble accepció d'establiment de venda de productes d'higiene i bellesa corporal i de 
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neteja de la llar, d'una banda, i de despatx de drogues, d'una altra. Es tracta d'un article 

en qué reflexiona sobre l'estratégia que adopten moltes Uibreries de diversificar l'oferta 

venent altres productes a mes de Uibres per tal d'atraure clientela. La noticia que dona 

peu a aqüestes especulacions és el tancament d'una Uibreria de l'Eixaniple barceloní on 

hi havia tráfic de drogues: 

La Uibreria El Trueno, en canvi, s'ha vist obligada a provar la Uibreria droguería. No els ha sortit 
del tot bé perqué s'han passat una mica. Amb tot, s'ha de dir que la proposta no és dolenta. Una 
Uibreria droguería on, a mes de I'ultim Ilibre de Maria-Mercé Roca, et poguessis endur sota el 
brag un motxo, recanvis per la Gilette-II i dos tambors de Dixan ha de funcionar per forga 
(«Diversificado de l'oferta», 1994) 

La metáfora és probablement la figura que mes comicitat propicia en Uigar dos 

camps nocionals absolutament diferents pero entre els quals s'estableix alguna analogía 

a partir d'algun tret semblant. Per exemple, en l'article titulat «Telefónica» (1994), 

Monzó defineix el servei d'aquesta empresa com «lent i arteriosclerotic»'^^. 

L'homonímia és el fenomen que pemiet crear humorisme a partir de la paraula 

Passat, denominado d'un model de cotxe de la marca Volkswagen i, al mateix temps, 

adjectiu que en cátala pot significar caducat o bé ebri i drogat. Amb aquest recurs, 

Monzó vol ironitzar sobre el fet que el cátala, una Uengua sense suport institucional al si 

de la Comunitat Europea, no siga considerat a l'hora de rebatejar alguns models 

d'automóbil perqué les denominacions proposades poden desprestigiar-los a causa de 

les comiotacions que suggereixen páranles homófones: 

Ais Catalans, pero, sempre ens sorprendrá veure aquests Volkswagen Passat, que proclamen que 
han perdut la frescor, la ufana, el punt, com si fossin un préssec o un Uu?. O —és l'altra 
possibilitat— que declaren amb tota sinceritat l'estat d'embriaguesa i psicotropisme del 
conductor («La cosa no fa el nom», 1991). 

Els coneixements enciclopédics son els que pemieten crear humor en un parell 

d'analogies que Monzó idea per criticar la condemna que el gremi d'infermers ha fet 

sobre una serie de televisió que retrata la vida d'aquest coMectiu per considerar que en 

proporciona una imatge distorsionada i enganyosa. L'escriptor replica que seria absurd 

que tots els gremis professionals protestaren per les series de televisió en qué apareix 

algún personatge que exerceix l'ofici en qüestió i que, des del punt de vista personal, 

'̂ ^ Un altre exemple de metáfora com a recurs per a crear humor seria la que descriu l'activitat de molts 
porters de discoteques: «Alguns bouncers van decidir fer practiques d'arts marcials amb la cara deis 
aspirants a entrar» («Torres, ton'etes, ton^ats i torracollons», 1994). 
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mostré algún defecte moral o étic, ja que un comportament individual no es pot 

generalitzar i convertir en un estereotip. Així, Monzó apeMa a la ficció quan diu que els 

extraterrestres podrien protestar per Alf^^^, pero també a l'absurd quan comenta que els 

únics que no podrien fer cap desaprovació pública serien els llobarros i els filets pel 

programa Bona cuina («Cofia blanca i cua de palla», 1990). Afirmar coses que son 

absolutament impossibles i que els receptors saben pels seus coneixements culturáis 

constitueix una de les bases sobre les quals es construeix l'humor en forfa articles. Un 

altre exemple: Monzó utilitza l'humor per desmuntar el prejudici de molta gent a 

considerar tots els alemanys nazis indicant que «absolutament tots els alemanys duen 

cromosomes (microscopies, pero en forma d'esvástica)», un enunciat que está en 

contradicció amb el coneixement del món sancionat per la ciencia, és a dir, el que 

Perelman i Olbrechts-Tyteca anomenarien una veritat (un deis fonaments de l'acord 

argumentatiu) i que és un sistema complex de fets elaborat per una teoria científica o 

una religió («Articles de viatge», 1990). L'humor, dones, requereix una ideología 

comuna entre emissor i receptor. 

El paper del context, mitjan9ant la referencia que activen els elements anafórics 

i díctics, pemiet crear humor a partir de les páranles que Johan Cruyff pronuncia en un 

anunci institucional contra el tabaquisme: «En la meva vida he tingut dos grans vicis: 

fumar i jugar a fútbol. El fútbol m'ho ha donat tot en la vida. Fumar quasi me la treu» 

(«Procacitat», 1994). En aquesta expressió, el pronom feble la és anafóric i substituebc 

el substantiu la vida, en virtut de la ñinció cohesitiva que caracteritza aquests elements 

gramaticals en el discurs. Pero Monzó actualitza una altra referencia del pronom feble 

la, aquella que moltes vegades s'estableix en el discurs coMoquial en contextos 

informáis, que assigna el membre viril masculí com a referencia. En aquests casos, el 

pronom feble és díctic, no anafóric, perqué al-ludeix a un element del context 

situacional o cultural, pero no a una páranla o expressió anterior del discurs. A mes, té 

un carácter tabú, ja que oculta un vocable que, ateses les normes de la decencia, resulta 

proca? enunciar: «Dones sort que al final no l'hi ha treta, perqué si l'hi bagues treta, ens 

l'haurien mostrat, en primer pía, a tots els anuncis. I els dos grans vicis de Cruyff 

s'haurien convertit en tres: fumar, jugar a fútbol i ensenyá'ns-la» (Procacitat», 1994). 

Monzó opina que el verb treure está mal utilitzat en aquest espot i que caldria haver 

reempla9at ^tx prendre: «quasi me la pren», no «quasi me la treu». 

Famosa comedia televisiva nord-americana protagonitzada per un monyicot extraterrestre del mateix 
nom. 
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La importancia de la informació implícita es pot comprovar en un article 

d'opinió titulat «Tic i fet» (1990), Monzó informa sobre les causes neurológiques de la 

síndrome de Tourette, que afecta les persones que teñen tics i que, essencialment, está 

provocada per un excés de dopamina en el cervell, que és el mateix efecte que origina la 

ingesta de cocaína: 

M'imagino part dels espots de la próxima campanya electoral. Sobre tot de siluetes mig a les 
fosques, de senyors inclinats sobre un mirallet i esnifant amb un bitllet de cinc mil, la veu diu; 
«Podeu sospitar de tots...» Canvia la imatge i apareix, somrient, el nostre touretter, amb la 
bandera al darrera i fent l'ullet de manera que no sabem si s'insinua o si fa un tic. La veu diu: 
«Podeu sospitar de tots... menys d'un! Perqué a ell no li cal. Com Obéiix, no li cal poció mágica 
perqué de petit va caure dins de Tolla». I després, l'anagrama de la coalició i la canfoneta 
electoral («Tic i fet», 1990) 

En primer Hoc, sitúa l'enunciat humorístic en el pía de la ficció, de la imaginació 

o de la fantasia, de la hipótesi: «M'imagino». Per tant, fa ús d'uns enunciats que no 

respecten la condició de veritat, no seTs pot aplicar els criteris de veritable o fals, ja que 

es tracta d'una representado d'un acte de parla, una imitació o, com diu Van Dijk, un 

acte de parla rituaP^'. 

En segon Hoc, l'humor que crea Monzó en aquest article que ens ocupa s'assenta 

també sobre la informació implícita, ja que fa referencia en tot moment a un politic 

caracteritzat pels nombrosos tics que mostra, pero de qui no esmenta el nom. El lector 

ha d'activar els sens coneixements enciclopedics sobre els politics Catalans i realitzar la 

inferencia oportuna. En tercer Hoc, es produeix una incongruencia amb el context: és 

improbable, inusual o, si mes no, insólit, que un espot electoral d'un partit politic 

explote com a argument la integritat moral deis seus candidats respecte al consum de 

drogues. 

L'efectivitat Itidica i comunicativa de l'humor es reflecteix, d'una banda, en el 

respecte al principi de cortesía, sobretot en els missatges que teñen una intenció 

impositiva; d'una altra, aporta una efectivitat especial manifestada en el riure o altres 

comentaris lúdics pel plaer que provoca, ja que permet facilitar l'acord, reforjar les 

relacions interpersonals, esperonar la complicitat i també el plaer cognitiu i emocional 

de suscitar signifícats implícits. 

' ' Segons Van Dijk (1987: 183), els actes de parla rituals son els que impliquen la intenció de canviar les 
actituds, especialment les valoratives, de l'oient respecte al context. Es tracta de discursos (bromes, 
acudits, relats quotidians, cannons, contes populars) basats en assercions, pero que no teñen la fmalitat de 
transmetre informació (sobre un objecte o un fet extern). La diferencia entre aquests discursos i la 
literatura no és pragmática sino social i rau, d'acord amb aquest estudios, en el carácter institucional 
d'aquesta última. 
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En aquest sentit, resulta interessant destacar les funcions que Norrick (apud 

Torres Sánchez, 19996: 47) assigna ais enunciats humorístics i, concretament, ais 

acudits, en el marc de la conversa, perqué poden contribuir a comprendre millor l'ús que 

l'humor té també en els articles d'opinio, sobretot les relatives a la relació entre els 

interlocutors: la d'obtenir l'adhesió de l'interlocutor o niantenir el terreny a favor del 

parlant, com també la de crear solidaritat i complicitat. A mes, té altres firncions 

estructuráis com facilitar els canvis de tema i omplir els silencis i, en el cas d'acudits 

metalingüístics, permet establir els limits sobre el que es pot acceptar lingüísticament, ja 

que censura errades o desviacions de la norma de la Uengua. 

Torres Sánchez (1999¿) assenyala dos tipus d'humor: l'humor extern i 

l'humor intern. D'una banda, el que és extern a la Uengua remet a supósits culturáis, el 

sexe, la política o els estímuls visuals; d'altra banda, el que és intern a la Uengua es 

fonamenta en la manipulado de formes lingüístiques. 

De fet, en els articles de Monzó, l'humor no sois és verbal, també hi ha 

situacions de la vida que, vistes des d'una certa perspectiva, poden contenir un germen 

cómic que l'autor sap explotar magistralment. Com a agut observador que és, l'escriptor 

escodrinya la realitat i sap trobar-hi un bon munt de situacions en qué el grotesc, 

l'absurd, el ridícul, el que és inesperat o incoherent, aflora per si mateix sense que ningú 

hi haja d'intervenir: simplement hi és (o, si mes no, l'autor sap descriure-ho de manera 

que resulte cómic). El sexe i els genitals han estat sempre una font de comicitat, 

almenys en la cultura occidental. Per exemple, en l'article «Métodes de lectura» (1998), 

Monzó explica un procediment per a endevinar el futur basant-se en la forma deis 

genitals masculins i femenins. Per criticar l'adopció de menjars estrangers i 

l'abandonament deis propis en les cartes dels restaurants, l'escriptor esmenta el cas del 

carpaccio, aMudint a l'éxit que ha aconseguit en virtut de les varietats que es poden 

trobar. Finalitza l'article amb una referencia humorística ais genitals: «Cada dia 

descobreixes un carpaccio nou. Aviat n'hi haurá un fíns i tot de tumies de maitre» («La 

sopa boba», 1994). En un altre text, compara els avantatges d'una nova modalitat de 

fútbol que es juga a tres bandes amb la modalitat convencional. Entre els elements 

comparats, figura la religió i el sexe: 

La diferencia entre el fútbol a dos i el fútbol a tres és comparable a la que hi ha entre la 
simplicitat plana d'un quadrat i la tridimensionalitat d'un paraMelepípede, entre una pel-lícula 
muda i una sessió de realitat virtual, entre un déu i la Santíssima Trinitat en pie, o entre un clau 
rutinari i un espléndid ménage a trois (Tres, 2000). 
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En un altre, titulat «Com mor el pare Noel» (1998), exposa els cálculs que un 

científic de la Universitat de Columbia ha realitzat per tal d'esbrinar la velocitat i la 

quantitat de regáis que aquest personatge ha de fer la nit de Nadal en tot el món. O 

simplement recuU i exposa 1'experiment per comprovar la resistencia deis parabrises 

deis aeroplans a Anglaterra mitjan^ant el llanfament de pollastres («El pollastre», 

1998). En el text titulat «Per una burra compartida» (2003fl), l'autor informa sobre la 

mort de la burra que actúa en La Passió d'Esparreguera i proposa, irónicament, que 

aquesta població i la seua rival, Olesa, compartisquen el mateix animal en els seus 

espectacles dramatics. El tema és humorístic en si mateix: tothom coneix el valor 

humorístic atorgat a aquest animal tossut que ha donat Hoc a un insult metafóric molt 

recurrent. 

Igual que el sexe, l'escatologia és una de les fonts d'humor inesgotables i 

constants en la historia de la cultura occidental. En l'article titulat «Armageddon 2» 

(2000), Monzó descriu els mecanismes amb qué compten els trens, els avions i les naus 

espaciáis per evacuar els excrements i els orins deis passatgers. Concretament, especula 

amb les dificultats a qué s'enfronten les autoritats espaciáis per dissenyar métodes 

d'evacuado a les naus, mes greus que en els altres mitjans de transport. La solució mes 

efectiva seria esmicolar i polvoritzar els excrements i després expulsar-los a l'espai. Ara 

bé, parodiant la peMícula protagonitzada per Bruce Willis que dona títol a l'article, 

Monzó alerta sobre el perill que suposaria que alguna d'aquestes partícules flotants 

Uiurement per la gal-láxia, s'estavellaren a gran velocitat contra alguna ñau espacial 

provocant un forat letal. 

El ñincionament de la ironía és molt semblant al de l'humor; per tant, quina és la 

diferencia? Torres Sánchez (1999¿: 101) exphca que, si bé l'humor mostra una actitud 

lúdica tan sois, en canvi la ironia manifesta una actitud crítica del parlant. Aquesta 

distinció pot resultar conflictiva, o potser inoperativa, ja que, ¿com es pot determinar si 

un enunciat és humorístic (i, dones, merament lúdic, per a crear amenitat) o ironic (i, per 

tant, criticar algún esdeveniment i personatge) en un article d'opinió que constitueix un 

text argumentatiu la fínalitat del qual és convencer, persuadir, aconseguir l'adhesió del 

receptor a les tesis propugnades? Si, a mes a mes, tenim en compte que algunes de les 

funcions de l'humor és esperonar la connivencia entre els interlocutors i mantenir el 

terreny, ¿no es tracta ja, d'entrada, d'estratégies persuasives? Des d'aquest punt de 

vista, haurem de considerar que l'humor, en l'obra de Monzó, no és mai gratui't, sino 
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que sempre está al servei d'una actitud que retrau algún element de la realitat amb el 

qual l'escriptor no está d'acord. En qualsevol cas, l'humor tout court, quan apareix en 

algún text, sol ser extraverbal, com hem comentat anteriomient. En el moment en qué 

adopta una forma lingüística, retórica o pragmática, constitueix un mode d'atac, de 

naturalesa moral o ética, que té com a finalitat ridiculitzar. 

El plantejament d'aquesta autora coincideix amb la visió de Josep M. Casasús 

(2000), que qualifica la ironia de «niestra de moral» i l'humor, de «mestre de 

tolerancia». Per a l'estudiós, la ironia constitueix una «reacción irritada y rebelde, y a la 

vez elegante y contenida, ante la injusticia y el desorden» (Casasús, 2000: 12), si bé 

l'humor parteix de la resignado davant una realitat inevitable i és expressió d'un ánim 

placid i seré, que afronta amb simpatía l'absurd i les contradiccions. La ironia, dones, 

expressa una crítica acida; l'humor, en canvi, es pren la realitat atacada d'una manera 

mes lúdica, sense fel. De tota manera, s'aproxima al que Casasús anomena «humor 

flegmátic», que atribueix ais anglesos i ais gallees. La virtut i l'avantatge de la ironia és, 

per a Casasús igual que per a Torres Sánchez, eludir el compromís: 

La naturaleza implícita e indirecta de la carga comunicativa que conduce a la relación irónica 
pennite formular las más duras acusaciones y las más graves denuncias atenuando el riesgo que 
el personaje ofendido pueda perseguirlo acogiéndose al sentido literal de sus palabras (Casasús, 
2000:l l ) '° l 

El carácter humorístic de la ironia, a mes d'aquesta indirectivitat, genera 

tolerancia i simpatía en el lector, fms i tot en la persona censurada; per aixó, la subtilitat 

deis enunciats ironies ha superat la censura en les époques de repressió deis régims 

dictatorials. 

Una altra diferenciació que pot ajudar a desfer la confusió és la que estableix 

Torres Sánchez (1999a) entre ironia crítica i ironia humorística. La ironia crítica té la 

intenció de jutjar indirectament, bé el receptor, bé una tercera persona o fet de manera 

encoberta, ja que pemiet no sofrir una sanció: «La ironía es entonces el medio de 

escapar a una regla o norma, asumiéndola»; «Así pues, ironizar es huir de todo riesgo, 

cualquiera que sea; es un anua defensiva contra todas las nomias o principios y 

máximas conversacionales» (Torres Sánchez, 1999a: 113). La repetició o eco d'un 

contingut cotextual o contextual és aquell amb qué el parlant no es compromet i també 

hi niostra una actitud crítica. Graciela Reyes la denomina ironia de poder, ja que pretén 

"̂̂  En una altra obra, Casasús (1993: 181) reitera la mateixa idea, afirmant que la ironia «permet fer 
crítica en moments difícils i permet fer crítica sense ferir excessivament». 
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ridiculitzar, intimidar o fer callar ['interlocutor; el locutor intenta imposar la seua 

voluntat al receptor o aconseguir alguna cosa d'ell. 

Per contra, la ironia humorística es planteja com un joc de sentits entre el que es 

diu i el que s'oculta basant-se en el coneixement compartit i en qué es busca la 

solidaritat i complicitat del receptor. L'efecte produít és la ruptura de les expectatives 

del receptor i el desconcert, que l'obliga a dur a terme un procés d'aclariment de la 

intenció i del sentit vertader del missatge. En aquest procés rau el sentit cómic de la 

ironia i el sentiment de complicitat deis interlocutors. D'alguna manera, diríem que 

l'humor no sempre és ironic, mentre que la ironia sempre és humorística. 

4.3.2. La ironia 

Josep M. Casasús indica que la ironia i la sátira, juntament amb la comedia de 

costums o el costumisme, es caracteritzen per exercir unes funcions reformadores, 

revulsives i regeneracionistes que van ser predominants en el període d'hegemonia del 

periodisme ideologic, des de la Revolució Francesa fms a les acaballes del segle xix. 

Pel que fa ais generes periodístics, la ironia aflora en els textos d'opinió, politics o 

doctrináis, d'amenitat o divagado (sobretot els costumistes i mundans). A mes, la 

literatura contemporánia també és permeable a la ironia a causa de l'auge de les ciéncies 

relativistes com ara la psicología, l'antropologia i la sociología, que han ajudat a 

desestabilítzar els valors preestablerts (Casasús, 2000: 7-8). Per tant, es tracta d'un 

recurs, des del punt de vista linguistic o discursiu que, albora, palesa una actitud per part 

de l'escriptor, dotada d'una Uarga tradíció i simptomática de l'época moderna. La ironia 

és una rebel-lió contra el desordre i, per tant, tracta de posar les coses al seu Hoc; ataca 

el que és ridícul i mostra impotencia davant l'eiTor reiterat a través del menyspreu 

contingut, no directe. 

La idea comuna a totes les teories que s'han aproximat al fenomen ironic és que 

aquest depén d'algun tipus de substitució: substitució semántica en l'enunciat (el 

significat literal per l'irónic), substitució de l'enunciat del parlant per la creenga del 

parlant o substitució d'una altra veu. Casasús (2000: 9) insisteix en l'efecte d'inversió 

que provoca la ironia. Si es tracta d'una inversió verbal (mitjan9ant un antónim), la 

ironia es basa en la figura de 1'antifrase. Quan es tracta de la inversió de la situació real 
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per la situació ideal absent, hi ha la figura de l'anticatastasi. L'antimetatesi constitueix 

la inversió de les parts (per exemple, canviar els papers dels personatges) i la prospoiesi 

implica la inversió de la situació moral (per exemple, la falsa modestia). 

En relació a la fiinció de la ironia en el discurs, Oswald Ducrot atribueix la seua 

efectivitat a dos factors essencials (García Torres, 1999a: 115). Per un costat, en 

qualsevol coMectivitat, hi ha un conjunt important de tabús, linguistics i temátics; a 

mes, en la conversa també hi ha per a cada locutor, en cada situació particular, diferents 

tipus d'infoniiacions que no pot donar explícitament, no perqué siguen per si mateixes 

objecte d'una prohibido, sino perqué l'acte de donar-Íes directament constituirla una 

actitud agressiva o reprensible. Per un altre costat, tota afirmado explícita esdevé un 

tema de discussions possibles; per aixó, respecte a tota creen9a essencial, bé una 

ideología, bé una opció personal, cal trobar un mitjá d'expressió que no la fixe, que no 

en fa^a un objecte assignable i discutible per a no comprometre-s'hi. 

Amb la ironia, les paraules no comprometen I'emissor, ja que literalment no hi 

ha contingut explicit d'atac; el sentit ironic s'infereix contextualment, pero sempre és un 

contingut implicit. Forneas (2003: 154) coincideix amb aquest plantejament: la ironia 

posa en relleu, mitjan^ant la ridiculització, alió que es considera vicios i, així ho 

desacredita, pero el recurs a l'aMusió i el doble sentit permet evadir la possible censura. 

La ironia busca la simpatía del public a través de I'liumor, que está emparentat amb 

Vethos (grau moderat d'emoció), pero és mes suau que aquell. 

La ironía és humor per l'efecte provocat en els interlocutors que es fan 

cómplices de I'emissor i, d'una altra banda, l'efecte ofensiu o critic que caracteritza la 

ironia també es pot observar en algunes comunicacions humorístiques o acudits. La 

ironia és humor per ais que no formen part del món o fet criticar per l'íronísta i, 

mitjanfant el riure, es fan cómplices i partíceps del joc ironic. En canvi, la ironia 

provoca l'efecte critic o ofensiu en els interlocutors que se senten integráis en el món 

ironitzat. 

Tradicionalment, des de l'enfocament de la retorica, la ironia ha estat 

concebuda com un trop (Mortara Garavelli, 2000: 190-191). En primer Hoc, sovint és 

associada a una altra figura anomenada ántífrasi o inversió semántica, que s'obté quan 

una expressió s'usa per a dir el contrari del que significa^"" .̂ 

"̂•̂  En l'article titulat «Defensa del sandvitx» (1991), Monzó explica i Iloa com elaboren els entrepans al 
Regne Unit i Nord-América i ho compara amb la manera de preparar-los a casa nostra, que és 
completament incon'ecta segons l'autor. Per contra, en comptes de qualifícar-ho en aquests termes, 
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Altres, en canvi, la conceben com la forma mes agressiva i explícita de la ironía. 

Una altra figura a la qual s'associa la ironía és la contrejisió, qualíficada com una 

modalítat d'ironía o burla amarga, en fomia exhortativa. Es convida algú a comportar-se 

d'una manera determinada, es fomenten certes opinions, deixant entreveure que les 

conseqüéncies son paradoxals o están invalidades per I'evidencia, per a induir així a 

conclusions contraríes a les previstes i anuMar una confian9a que s'havia soMícitat 

especiosamente'*'*. 

D'altra banda, V asteisme és una agudesa delicada i enginyosa, amb la qual es 

Uoa o s'afalaga amb aparenta d'acusació o de retret" ^. 

La ironía, des del punt de vista retóric, té la finalitat de burlar-se d'algú o 

escarnir-lo. Aquesta burla pot girar-se cap a un mateix: «Els alienígenes que comprem 

Ilibres [...]» («Home previngut», 1991). 

Des del punt de vista de la pragmática, la ironía s'ínterpreta d'acord amb els 

coneíxements compartits pels interlocutors. Els enunciáis ironies es caracteritzen per no 

respectar la condició de sinceritat" . Pragmáticament, és rellevant el carácter dialogic 

que la distingeix, ja que cita un altre discurs o se'n fa ressó, funciona com un 

procediment per a parlar de manera indirecta a fi d'esquivar dificultats, creant un efecte 

paradoxal, al-lusiu i distanciador. 

utilitza l'antífrasi: «A les delicatessen americanes i britániques, el gruix de tall és superior a la suma de 
totes dues llesques. I ai de restabliment que en vulgui rebaixar la proporció [...] Igual que aquí» 
(«Defensa del sandvitx», 1991). 
*̂''* La contreñsió apareix en l'article titulat «¿Cinema Paradiso?» (1991), en el qual Monzó ataca els 

telespectadors que es comporten a les sales de cine com si foren a la sala d'estar de sa casa mirant la 
televisió. L'escriptor recorre a la contrefisió per a explicar de manera indirecta els raotius pels quals certs 
habits son del tot molestos i reprovables. Així, anuncia que, com a reacció ais que masteguen xiclet, 
llepen caramels o mengen rosetes, traurá paper de ceMofana i comen9ará a rebregar-lo. A mes, s'endurá 
un manoU d'alls tenares, un filet de bou caducat o un bocí de formatge roquefort per contrarestar la pudor 
de les rosetes. Igualment, fará comentaris en veu alta que li suggerisquen les escenes de la pel-lícula, com 
a réplica ais que fan altres espectadors. 
*°̂  El títol de l'article «Quina ricor!», (1994) representa aquesta figura, ja que sembla lloar el criteri del 
director de cine Jaime Camino, pero en realitat, el desaprova. Aquest director ha realitzat dues versions 
d'una mateixa pel-lícula: una castellana on els personatges només parlen en castellá, i una altra catalana 
en qué es barregen el cátala i el castellá. L'argument esgrimit pel director és la major versemblan^a que 
s'assoleix fent que els personatges parlen en les seues llengües maternes respectives. Monzó, en canvi, 
critica que aquesta presumpta versemblanfa no aparega en la versió castellana. L'asteisme i la contrefisió 
son variants de l'antífrasi. 
'̂ '̂ '' Aquesta manca de sinceritat, que cal no confondre amb la mentida, es comprova fácilment en aquest 
fragment d'un article en qué Monzó es queixa deis cartells de la Generalitat que anuncien obres que, un 
cop fmalitzades, no es retiren: «Están amortitzats de sobres, sabem de memoria qui va pagar i qui va 
construir, i els en donem les grácies, si cal de genolls. Grácies, de debo, mil grácies. Mil grácies, 
Generalitat. Mil grácies, construccions Rubau, per l'esforp i el sacrifici. Els quedem reconeguts 
etemament. Pero, sisplau, treguin els cartells d'una vegada» («Visca Sant Bri?», 1998). 
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Des de la perspectiva de la cortesía lingüística, la ironía constitueix un recurs 

defensiu per al parlant, ja que tothom intenta preservar la seua imatge personal i la seua 

Uibertat d'actuació en el transcurs de la comunicació. 

Així niateix, la ironia es pot concebre com un fenomen polifonic, tal com indica 

la teoria de l'enunciació d'Oswald Ducrot (1986), ja que s'hi barregen diferents veus 

d'un locutor i un enunciador, que son la mateixa persona física que emet l'enunciat, 

pero que manífesta opinions distintes sobre el que es diu i el que hi está implicat. 

Aquest desdoblament explica el joc de sentits que es du a terme mitjanfant la ironia. 

Hi ha tres conditions perqué la ironia tinga exit: la primera és que hi haja un 

locutor ironic que enieta un missatge amb intenció irónica; la segona, 1'interlocutor ha 

de ser, paral-lelament al locutor, també ironic; fmalment, la tercera rau en un fons de 

coneixement compartit de carácter linguistic, sociocultural o personal a qué es remeta el 

receptor per a interpretar correctament la ironia. 

Nosaltres hi afegiríem que, a banda d'aquests coneixements, també han de 

compartir uns referents ideologies semblants; altrament, la crítica implícita de la ironia, 

si bé pot comprendre's, en canvi no seria acceptada. Respecte a les dues primares 

condicions, no sabem concretament si bé es fa al-lusió a la capacitat intel-lectual 

necessária per a comprendre un enunciat ironic, o si bé es vol dir que, com acabem de 

comentar, tots dos han de teñir una ideología pareguda. En qualsevol cas, el receptor ha 

de conéixer les creences de 1'autor per a poder interpretar la ironia correctament; 

altrament, no ñinciona. De fet, tal com esmenta Casasús, son frequents les cartes dels 

lectors ais diaris protestant per algún article escrit en clau irónica que han interpretat al 

peu de la Uetra. 

La ironia, així dones, ha de comptar amb la ideología del receptor perqué resulte 

efectiva i siga acceptada. La gent amb ideologies diferents no compren els mateixos 

enunciats ironies i, de fet, la rebutja si no está d'acord amb els seus postulats. D'aquesta 

manera, afavoreix la connivencia entre persones ideológicament afms i refemia els seus 

lligams identitaris. Com a mínim, la ironia requereix compartir una actitud crítica, 

indispensable, per exemple, per a poder interpretar un enunciat com aquest que apareix 

en un article de Quim Monzó: «¿Quina proesa, en el cas deis turistes? La d'haver viatjat 

a les cascades de l'Iguayú en un autocar amb setanta-tres persones mes, per exemple» 

(«Necessitat de les postals», 2003a). 

Segons els supósits de la teoria de la relleváncia de Sperber i Wilson, la ironia 

no expressa el contrari del que es diu, sino que expressa el que es diu i manífesta una 
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actitud cap al que es diu o s'implica, obrint una serie d'ambits de significat amb 

implicatures débils, que son les que provoquen els anomenats efectes poetics (el valor 

ofensiu cap a l'interlocutor ironitzat o l'efecte plaent deis interlocutors cómplices i el 

riure provocat). Mitjan9ant els elements linguistics del discurs, I'emissor ha de fer 

seleccionar al receptor el context interpretatiu pertinent en cada procés comunicatiu, no 

sols a través del que es diu, sino també del que no es diu i que es dona per sobreentés. 

L'emissor, abans de comunicar, a mes de fer conscient la seua interpretado de les 

intencions, estableix una serie de pressuposicions o conjectures sobre el seu receptor: la 

seua condició social, alió que l'oient sap o no sap i alió que el receptor pot executar o 

no. 

En tots els casos, la ironia s'analitza millor si considereni que suposa Teco 

dissociatiu de desitjos o normes generals. Es a dir, la ironia tendeix a ser moral: implica 

rebutjar aparentment tot elogiant el contrari. La base comuna a tots els tipus d'ironia rau 

en la discrepancia entre el que el parlant diu, el que ecoítza explícitament o implícita i el 

que realment vol comunicar: 

La actitud irónica se manifiesta por medio de un procedimiento de mención, que consiste en un 
distanciamiento o no compromiso del liablante con la veracidad del contenido proposicional. 
Este distanciamiento es lo esencial en la ironía, y, como recurso pragmático, se manifiesta con 
un uso ecoico del lenguaje y en función del cual se puede hallar contextualmente la pertinencia 
del enunciado y lo que realmente desea comunicar el hablante (Torres Sánchez, 1999a: 102). 

La importancia cabdal de la informació implícita i, per tant, de la coMaboració 

del receptor per a realitzar les inferéncies oportunes, remetent-se ais seus coneixements 

enciclopédics, es pot comprovar en nombrosos articles d'opinio de Monzó. Des 

d'aquest punt de vista, la ironia s'aconsegueix avegades ocultant alguna de les 

premisses en 1'argumentado. Per exemple, en l'article «En mans de l'índex de creado 

de feina» (2003a), en referencia a un anunci que sol-licita dones majors de 45 anys per a 

atendré línies telefóniques erótiques, Fautor diu: «Cap ofici no és indigne si contribueix 

a garantir les pensions de jubilado deis nostres conciutadans». Es a dir, segons el 

ministre d'Hisenda d'aleshores, Rodrigo Rato, del Partit Popular, el raonament seria 

aquest: amb l'augment de contractes indefinits, se saneja la Seguretat Social. Per tant, 

qualsevol ofici, per indigne que siga d'acord amb una ideología conservadora, és 

acceptable si col-labora a assolir aquest objectiu últim. 

Monzó, dones, sembla acceptar les tesis o els arguments aliens, pero després els 

rebat subtilment mitjan9ant diversos procediments: o bé, explícita una premissa oculta. 
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O bé imagina conseqüéncies absurdas, o bé apel-la a una altra veu que critica la mateixa 

realitat. Per exemple, en aquest mateix article, aMudeix a un conté de Raymond Carver 

que naiTa la historia d'una mestressa de casa que aten la línia erótica mentre s'ocupa 

d'afers domestics. També fa referencia a la novel-la de Stephen Vicinczey: «N'hi ha, 

d'aficionats al rotUo En brazos de la mujer madura, pero no son pas majoria». La 

fmalitat és la següent: posar en qüestió els contractes indefinits a partir d'una certa edat 

i burlar-se deis enganys del negoci del sexe telefónic. 

En un altre article, «De Johann a Johan» (1991), la informado implícita permet 

tancar les reflexions amb humor i crear un final amb sorpresa que pica l'ullet al lector. 

Monzó indica els inconvenients que té la proposta de 1'entrenador Johan Cruyff per a 

solucionar els problemes de confüsió que provoquen els colors de 1'equip dels jugadors 

del Barfa. La qüestió sembla insoluble, perqué una altra opció seria que, perqué els 

jugadors pogueren distingir-se entre ells i no confondre's amb el public de les grades, 

caldria pintar de blanc la grada inferior on habitualment es coMoca la publicitat. 

L'enginy de I'autor consisteix a no explicitar de quin color es tracta, associat a I'equip 

rival per excel-léncia del Barga, el Madrid. Les preguntes adregades al receptor 

insinúen, d'altra banda, un to provocador: 

El descobriment colorimétric de Cruyff ofereix, a mes, una reflexió posterior inevitable. Si els 
colors foscos no es distingeixen bé, ¿quins colors son, en canvi, els que contrasten mes amb la 
grada térbola que ara fa de fons ais jugadors? Els mes clars. I ¿quin és el color mes ciar de tots? 
(«De Johann a Johan», 1991) 

La ironia s'escola subtilment en els articles en qué Monzó no introdueix un tema 

polemic que genere un debat complicat o controvertit. Simplement, hi plasma la seua 

visió particular sobre un fet observat, algún aspeóte de la societat, com ara els sopars de 

comiat de temporada de les empreses, en qué cal activar la informació implícita per a 

poder entendre els enunciats ironies: 

L'esperan9a és que, amb 1'euforia de la terrible separació fíns a setembre, alió que no es van atrevir 
a proposar entre els arxivadors, la fotocopiadora i la máquina de café, siguin capados de proposar-
ho in extremis, a les quatre de la matinada, beguts i dins d'un cotxe aparcat en doble fila («Els 
sopars de comiat», 1998). 
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El lector saga? ha d'inferir la inforaiació oculta sota l'enunciat «alió que no es 
207 

van atrevir a proposar» . 

Altres vegades, el coneixement compartit necessari per a comprendre la 

indirectivitat de l'enunciat ironic remet ais topics, com aquest sobre els japonesos quan 

l'escriptor comenta la noticia sobre el despreniment d'un bloc de fomiigó del temple de 

la Sagrada Familia: «Per sort, el fet es va produir a la una de la matinada i no hi havia 

treballadors ni turistes de cap mena, ni tan sois japonesos» («Dos-cents quilos de 

providencia», 2003a). 

La ironia també s'assoleix amb l'aplicació de mares cognitius, com les escenes 

típiques de qualsevol pel-lícula pornográfica: «els clients no podran evitar imaginar-se a 

l'altra banda del teléfon venerables senyores amb rebeca, per comptes de coMegiales 

perverses d'un internat» («En mans de l'índex de creació de feina», 2003a). També pot 

exigir de vegades la referencia a un tipus especial de representació com la pintura. En el 

següent exemple, cal que el receptor conega els quadres que representen la mare de déu 

per a comprendre la ironia d'aquest fragment, que ultrapassa els limits racionáis i entra 

en el terreny de 1'absurd: 

Si ja no s'ha d'aplicar la lógica d'«a la taula Iliure, s'hi asseu qui arriba primer», ella és Túnica 
que de debo tindria el dret a apartar-se el nen Jesús de la mamella, deixar-lo un moment al 
bressol, clavar un cop de puny a la taula i deixar ben ciar que el www.madonna.com és seu, i 
s'ha acabat («Preguen per nosaltres, pecadors», 2003(3)'"*. 

També pot basar-se en el sentit coimí (o el sistema de creences i actitud moral) i 

la contradicció que crea si s'aplica, com en l'article «Ma mare és una proxeneta», en 

qué la causa d'orguU que l'autor sent per sa mare rau en la decrepitud física que 

manifesta ni l'exercici del proxenetisme que, suposadament, tots els veins del barri de 

les Corts practiquen segons Josep Lluís Núñez. 

Aquest sentit comú és el que permet comprendre l'article titulat «Bous per 

bésties grosses» (1990) en sentit ironic, ja que aparentment, sembla que l'autor s'hi 

'"' Un altre exemple basat en les pressuposicions és aquest: «Actualment, qualsevol plat amb fideus es 
presenta, sense que a ningú li pugin els colors a la cara, com a íideuada» («No tants fums», 2003fl). En 
l'article «Fútbol i drets d'autor» (2003o), ratifica la tesi deis defensors que, en les retransmissions dels 
partits futbolístics, no sois han de rebre compensacions económiques els jugadors que marquen gols, sino 
tot l'equip, i segueix: «En el cas de 1'arbitre, la quantitat a percebre hauria de ser doble, perqué, per pura 
lógica, 1'hauria de repartir, al cinquanta per cent, amb la seva mare». La inferencia que ha de realitzar el 
lector per a poder comprendre aquest enunciat humorístic és que sovint els arbitres son difamats amb 
r insult «fill de puta». 
^'^'^ En la tradició iconográfica cristiana, hi ha forpa quadres que representen la Mare de Déu asseguda 
alletant l'Infant Jesús. Es obvi que, si el lector no reconeix aquests quadres, difícilment compren la 
referencia que Monzó hi fa en l'article. 
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mostra partidari de les festes en qué es torturen i se sacrifiquen animals, com els 

correbous. Tanmateix, hi ha certs indicis que revelen que, en realitat, Monzó vol dir tot 

el contrari. En primer Hoc, estableix una analogía entre aqüestes festivitats i les 

entremaliadures infantils consistents a torturar animals com rates pinyades, gats o 

sargantanes i que qualifica també de tradicions. Per tant, elevar a categoría de tradició 

un comportament inconscient i antiétic i posar-Íes al mateix nivell que les festivitats és 

ja un primer signe de distanciament ironic (ara bé, d'alguna manera també serveix per a 

qüestionar l'argument de tradicionalitat amb qué sovint es defensen les festes en qué es 

maten animals). 

D'altra banda, hi ha els adjectius que apel-len ais topics de la tradició i a 

l'emotivitat amb qué l'escriptor caracteritza aquests costums infantils: «entranyable, 

popular, emotiva, festiu, arrelat, divertit». També representa un ingredient 

distorsionador l'ús d'oracions exclamatives, que suggereixen l'actitud perversa de 

Monzó en la seua infantesa. Per exemple, quan descriu com torturaven les rates 

pinyades: «Com xisclaven! Com movien les cares! Les dents, irades, reñilgien al sol 

igual que les banyes deis bous a la Monumental!» Aquest Uenguatge emotiu és propi de 

l'argumentació ad populum, del populisme, amb el qual s'apeMa ais sentiments i ais 

instints primaris de la gent per convéncer-la, deixant completament de costat la rao. Un 

tipus d'argumentació, dones, que es troba al darrere de l'apologia de les festivitats i 

espectacles com les corregudes taurines i que Monzó ecoítza en aquest article. 

Remetre's a elements de ficció, com el personatge d'una novel-la o d'una 

peMícula, és un fenomen d'intertextualitat que també contribueix a crear ironia. En 

l'article titulat «Elegir pertorba» (1991), Monzó proposa diverses opcions encaminades 

a la prohibido i la persecució pública deis Uibres, una mesura que podría provocar 

l'efecte contrari: augmentar l'atracció per la lectura si es considerara com una cosa 

vetada, igual que passa amb les drogues o l'alcohol. Una d'aquestes propostes remet a 

un personatge del genere negre: «Que l'EUiot Ness deis noranta entres a les impremtes 

metralladora en má, disparant contra les maquines d'impressió i els fotólits estesos en 

un cordill». 

Distanciament, nienció i eco son els pilars basics de l'actitud irónica. Ara bé, la 

realització lingüística de cada actitud irónica pot ser diferent i no hi ha esquemes o 

recursos linguistics propis deis enunciats ironies. De tota manera, se'n poden apuntar 

uns quants, alguns deis quals son també recursos humorístics. 
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En el discurs periodístic de Quim Monzó, la ironía s'expressa mitjan^ant variats 

recursos. Moltes vegadas, aquest humor fi és tan valid i efica9 com esgrimir arguments 

seriosos o com introduir una sátira o una parodia de qualsevol assumpte. Per exemple, 

en l'article «El miracle del paraplegic» (1998), exposa el cas d'un malalt que va sanar, 

aparentment, grácies a les visites a Lorda i va difondre la seua recuperació: 

... la va fer tan publica, pero, que els funcionaris de la Seguretat Social se'n van assabentar, van 
consultar el fítxer i li van telefonar per felicitar-lo pel miracle i, de passada, notificar-li que, 
tenint en compte que havia deixat de ser paraplegic, li suprimien els vuit mil francs mensuals de 
pensió vitalicia d'invalidesa («El miracle del paraplegic», 1998). 

En aquest cas, aquest humor, la petita dosi d'ironia, está continguda en una 

cápsula quasi imperceptible que és el determinant quantitatiu «tan». 

La ironia també es pot basar en la conñisió creada a partir del significat d'una 

paraula, que es pot prendre en un sentit que no és el que un altre li ha donat. Aquest ús 

es relaciona amb la figura retórica de l'antanáclasi, que té Hoc quan, en un intercanvi 

d'enunciats, un interlocutor inverteix una expressió usada per l'altre per donar-li un 

sentit distint. En el següent exemple, la paraula europea significa «relativa a la Unió 

Europea o propia d'aquesta organització política», pero Monzó l'entén com «relativa a 

Europa o propia d'aquest continent»: «No se sap ben bé qué, pero n'hi ha que diuen que 

és important. "El cátala aconsegueix que el reconeguin com a Uengua europea", titulava 

la noticia un diari, abans-d'ahir. (Fins ara, dones, se'l devia considerar Uengua africana, 

o americana)» («Flors i violes, i campanes al vol», 1991). 

Monzó és enemic deis clixés linguistics, pero hi ha casos en qué els utilitza 

irónicament quan vol, precisament, ridiculitzar alguna cosa descrivint-la de manera 

estereotipada. Així, fa servir un clixé tipie per a referir-se ais Estats Units: «Convindria 

que els coMegis oficiáis de metges prenguessin nota del que decideixin els d'ultramar 

[...]» («La classe médica», 2003^7). 

Una altra figura de l'humor i de la ironia consisteix a barrejar elements de 

procedencia dispar en una enumeració. En l'article «Vigesímico» (2003(7), Monzó 

enumera una Uista de coses que poden ser qualificats amb l'apeMatiu de vigesímic 

(pertanyent o relatiu al segle xx): «Pepe Isbert, les bales bumbum, la nouvelle cuisine i 

les novel-les de Franz Kafka». 

També hi ha la repetido: «[...] els gols bons els passen un cop i un altre. I un 

altre, i un altre. I un altre, fins a atipá'ns-en» («Fútbol i drets d'autor», 2003a). 
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La metáfora és una de les figures retoriques niés rellevants de l'humor i de la 

ironía: l'autor anoniena els partidaris de l'ús personal d'amies «els defensors del 

pimpampum» («El tabú de la pirotecnia», 2003a), «A l'edat mitjana—amb la reducció 

de plantilla que va suposar la implantació del monopoli diví— els Ilibres es dedicaven a 

l'únic Déu que liavia sobreviscut a l'ensulsiada» («Una tarda remenant Ilibres», 1987). 

Una metáÍDra eufemística per a referir-se a la fel-lació és la burla que Monzó fa sobre 

els aparells que converteixen pessetes en euros: «Alguns bancs i diaris regalen targetes 

convertidores, per poder calcular quant ens costará en euros el quilo de maduixes que 

ara ens costa 320 pessetes, o el massatge glandiá que ara ens costa 40.000» («BitUets de 

primera», 2000). 

A vegades, pero, la ironia es basa en el sentit literal en referencia a un enunciat 

que, per contra, és metafóric: «La dedicatoria —tipus mercromina— que Caries Tomer 

posa^/^ limits de la sal n'és un exemple: "A tots els amies del moviment, del gru, de la 

comunitat; a tots els companys de la ferida quotidiana"» («Una tarda remenant Ilibres», 

1987). 

El to exaltat de les proclames exclamatives, unides al canvi de llengua, creen 

un efecte humorístic per a criticar un anunci en qué una parella convida uns amies 

Italians a prendre pasta per a sopar: «Visca la gosadia! Visca la inconsciencia! ¡Vivan 

las caenas»! («Endevina qui ve a sopar aquesta nit», 1998). 

L'enunciat ironic es basa també en la polisemia. Així, en l'exemple següent, 

l'autor pren el sentit del mot quico, no com un nom propi de persona, sino com el d'un 

fruit sec (pañis torrat): «I així que s'accepti Kíku, hi haurá mes d'un kakauet» («Kíku-

Xavier», 2003a)'°^ 

La coincidencia fónica en qué es basa l'homonímia és un deis recursos 

humorístics mes quotidians i usuals i, per tant, també presents en els articles de Monzó. 

En l'article titulat «Litologia» (2000), l'escriptor comenta el canvi de referents culturáis, 

palés en la tria de denominacions procedents de les series de dibuixos animats per a 

"̂̂  La polisemia és la que permet també jugar amb el terme parella i que serveix a Monzó per a burlar-se 
deis eufemismos que coiTcn per a designar novio i novia: «"Mira, et presento la meva parella", el que 
esperes és que et presentí dues persones, amb la qual cosa el muntatge adquireix la categoría admirable de 
trio» («Els sentiments», 2003Í?). Aquesta característica semántica també és a la base del joc humorístic 
que relaciona el negocí puixant de la pornografía a Barcelona, els organs sexuals masculins i la invasió de 
balíses redones que eviten que els conductors aparquen a la vía urbana, anomenades popularment 
«pilotes» o «boles»: Pasqual Maragall está convertint Barcelona en la ciutat amb mes genitals d'Europa. 
«¿S'han fíxat en les boles de ciment que, d'un temps en^á, coMoca l'Ajuntament barceloní per impedir 
que la gent hi aparqui?» («Finís coronat opus», 1984). 
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batejar els accidents geográfics explorats en els diversos planetes per la Nasa. Així, es 

bandeja la tradició grecoUatina que havia donat temps abans els noms adequats per a 

anomenar els planetes, per exemple, o fms i tot el Uegat de la tradició cristiana o bíblica. 

Així, Monzó crea un joc humorístic basat en rhomonímia de Job (nom d'un personatge 

de la Biblia) i blow job (fel-lació en angles coMoquial): 

S'ha dit moltes vegades: els nens ja no saben per qué algú és mes veil que Matusalem o té mes 
paciencia que Job. ¿Qui era aquest Job? ¿Té res a veure amb el que, a la costa, amb les guiris, 
anomenem blow job? («Litologia», 2000). 

La morfología és un altre pía linguistic que permet injectar humor en el discurs, 

com ara la reduplicado d'un prefix: «Després d'un parell d'hores, comences a demanar-

te si, per aquesta "solidaritat" autofagocitadora que tant ens agrada ais Catalans, no fóra 

ja hora ... de declarar co-co-oficial l'italiá, ni que fos només l'agost de cada any» 

(«Bilingües? Quadrilingües!», 1984). 

L'humor també es pot assolir mitjan9ant la manipulació de les grafies, és a dir, 

amb jocs gráfics. Els metagrafs son metaplasmes en el nivell gráfic, des deis 

caMigrames fins a les insercions de grafemes aMusius (Uetres o signes) que poden 

llegir-se com a Uetres. Son molt usuals en el discurs publicitari. Monzó, dones, utilitza 

metagrafs com a recurs humorístic. Així, l'autor reprodueix l'estat de les inscripcions 

d'un cartell publicitari de la Generalitat de Catalunya, en el qual els apóstrofs 

representen les Uetres esbon-ades pel temps i la intemperie: «Departament de Cultura, 

Servéis Territorials, Restaurado de l'Església de Sant Bri? de Tapis, Promo'or: 

Ajuntament de Ma9anet de Cabr', 'on'uc'or: Calabuig 'oca» («Visca Sant BrÍ9», 1998). 

N'hi ha mes exemples: «¿Des d'ara filmará també @zn@r?»; «els okupes (ke es kreuen 

kreatius)» («Molta arrova i poc sabó», 2003a). «I així que s'accepti Kiku, hi haurá mes 

d'un kakauet. Ke se'l konfitin» («Kiku-Xavier», lOOSa). 

L'analogia improcedent és un altre deis recursos humorístics en alguns casos: en 

l'article «L'e-mendicitat» (2003a), l'escriptor suggereix que el Vaticá, la Caixa i els 

transports metropolitans feren un costat ais cibercaptaires en les seues pagines web igual 

que els acuUen a les portes de les esglésies, deis bancs o de les boques de metro. 
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4.3.2.1. Canvi de registre i de ¡lengua 

El pas d'un registre estándard i cuite a un registre coMoquial, així com la 

inserció d'expressions i vocables en un altre idioma es considera un recurs argumentatiu 

estretament relacionat amb la ironia i l'humor. Es difícil destriar els casos en qué un mot 

coMoquial té un efecte ironic o simplement constitueix una opció estilística de 

l'escriptor. De tota manera, hem optat per dedicar un apartat a la confusió de registres i 

de Uengües en exemples que teñen clarament una funció argumentativa. 

Sovint els coMoquialismes donen mes vivesa i expressivitat a un argument, i per 

aixó, Monzó els utilitza, encara que pugnen resultar agressius. En referencia al clixé de 

les repúbliques báltiques que, segons 1'autor, amaga un prejudici ideologic respecte a la 

recent independencia de l'estat soviétic, podem Uegir: «Si fins i tot Russia les ha 

deixades en pau, ¿per qué nosaltres no deixeni de putejar-lesl» («Les repúbliques 

báltiques», 1998). Es pot deduir, del fragment, un cert enuig. 

No sois hi ha léxic coMoquial, sino que l'autor també imita altres recursos 

morfológics tipies del discurs oral informal com la segona persona del singular amb 

valor generalitzador i impersonal. Així, s'aproxima mes al lector, l'involucra en el text: 

«T'anuncien un pis d"'obra nova" i quan els vas a veure descobreixes, a la porta de 

l'edifici, la data de construcció: 1860» («No tants ñims», 2QQ3d). També hi ha l'ús de 

sufixos apreciatius amb un marcat carácter ironic: «Ricardito BofiU» («El Zigzag no fa 

ziga-zaga», 1984). 

D'altra banda, hi ha mots cuites, literaris i fms i tot arcaismes: «¿Qué pot fer la 

gent que — b̂é pel Hoc on viuen o perqué teñen antenes que miren cap a Madrid— no 

podran captar Tv3 i, malgrat tot, voldran celebrar yoz-n tan gloriós?» («Senza TV3 non 

sonó nessuno... », 1984); «Com que creieni que Editorial Lumen está per damunt 

á'aitals mesquineses [...]» {«El nom de la rosa, en quarentena», 1984). En l'article 

«Frenades», barreja mots i expressions coMoquials com «tocar el dos», «morrejada» i 

«polvos» amb d'altres cuites com «cópula», «tórrida» i «reconduir la situació». En un 

altre, «Per una burra compartida» (2003a), trobem el mot coMoquial «pasta» al costat 

de l'adjectiu cuite <aiialaguanyat». 

El registre cuite no sois s'expressa mitjanfant la tria del léxic, sino també en l'ús 

d'altres elements linguistics, com ara l'exclamaeió i la interjecció en aquesta frase, que 

remet a l'estil grandiloquent d'una obra dramática, en un article que reñexiona sobre el 
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robot que Andy Warhol vol fer servir de doble: «Ah, la servitud de la fama» («¿Ets tu o 

el doble, reina?», 1987). 

També hi ha locucions léxiques fossilitzades utilitzades en l'argumentació oral 

coMoquial com «No senyor», usada per a atorgar émfasi a l'enunciat: <d'eró no et 

deixen el telegrama a la bústia. No senyor» («El telegrama», 2003a). O també: «Qui 

sabent-ho, intenta afegir-hi signifícats extrasensorials és que vol vendré 'ns alguna moto, 

subtileses inexistents i veis de falses verges» («Seny i sensatesa», 1998). 

La siMabació de les sigles es relaciona amb els aspectes fonétics i ortografíes. 

Monzó escriu les sigles com una páranla normal, té un ús clarament ironic, com 

l'acrónim de televisió (TV): «¿Es que ara a Sant Cugat s'adonen de la necessitat que la 

tevé respongui a la realitat del país que la veu i no només en hores ridicules com el 

migdia o la mitja tarda?» («Euskadi, deux points... Euskadi, two points...», 1984). 

Pel que fa ais elements pragmatics, 1'autor usa la dixi social de segona persona 

VÓS en I'article «Glups!» (1984), per a referir-se a un lector a qui Monzó dona una serie 

de consells sobre la manera com avaluar en una conversa qualsevol obra de teatre i que 

consisteixen, básicament, a subratUar sistemáticament qualsevol error. 

També hi ha recursos característics del discurs academic, com les notes 

aclaridores: «[...] ara hem tomat de la grandiloqüéncia de l'amor mes o menys Uiure a 

la pedantería de la nova castedat —cfr. campus americans & Sánchez Dragó—, sense 

haver consolidat la luxúria com a fet quotidiá al qual no calen grans manifestos» 

(«Havanera», 1984). 

De vegadas, el canvi de registre s'expressa a través d'alguna figura retórica que 

conté algún tecnicisme, com aquest exemple: «Ara, en canvi, a pie estiu, amb la gent 

amb sandálies i torrant-se els melanomes al sol de la platja [...]» («Bon Nadal!», 2003a). 

Un exemple brillant d'aquesta combinado és l'explicació que fa del període de 

festeig, el compás d'espera entre el moment en qué un home i una dona es coneixen i 

arriben finalment al Hit. L'escriptor usa aquesta explicado com a iMustració de la tesi 

que els períodes transitoris entre el canvi d'una lid i l'entrada en vigor d'una altra son, 

igual que el festeig, completament inútils: 

Amb aquests períodes transitoris tan llargs passa com amb aquelles persones que es coneixen, es 
cauen bé, és evident que es desitgen i que volen acabar al Hit. Pero, per fer créixer el desig o per 
romanticisme, s'atorguen un període transitori. Es delecten en les mirades, s'embriaguen amb 
l'olor de les feromones i el bull de la testosterona. Deixen que el temps passi, convenfuts que 
postergar la consumado del desig és tan gustos com la mateixa consumació. I aleshores passa 
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que quan fmalment arriba el moment del fornici, l'han ajomat tant queja els han passat les ganes 
(«Els períodes transitoris», 2000)^'" 

El carácter curios d'algunes paraules d'argot crea un efecte de sorpresa i 

d'estranyesa i, per aixó, genera comicitat en el text: «El procés per a decidir que el 

prodigi no era ful [...]» («El miracle del paraplegic», 1998); «Teñen la idea yuppy que 

publicar molts títols és sinónim de dinamisme cultural» («La rifeta», 1998). 

El canvi de registre implica també l'ús de castellanismes,, com aquest exemple 

en qué s'usa una estructura intensiva castellana i no normativa: «lo molt que diuen que 

aquest monarca ha fet per la democracia» («¿Un país borbonitzat?», 1998). Es tracta, 

dones, d'un barbarisme linguistic que remet a una opinio popular, acrítica i inculta. 

Monzó també fa un ús ironic dels metaplasmes, que impliquen un canvi de 

forma de les paraules individuals que la forfa del costum havia integrat en el sistema 

linguistic o que estava justificat per l'autoritat deis escriptors considerats com a models. 

Es tracta, dones, d'una desviado coMoquial de la norma culta. Per exemple, hi ha 

substitució d'un fonema per algún altre, imitant la parla de la gent inculta, amb clara 

intenció satírica. Ens trobaríem davant d'una especie de metaplasme, figura que 

consisteix en un canvi de fomia de les paraules (Mortara Garavelli, 2000). Es el cas del 

mot modelnor («Euskadi, deux points... Euskadi, two points...», 1984). També gemina 

la consonant lateral líquida per reproduir l'escami de dos clients d'un bar de disseny de 

Barcelona que escarneixen el cátala d'un altre client negre que havia demanat un café: 

— Fíjate el negrito: pal-la catal-lá ~va comentar un deis dos de darrera de la barra. 
— La próxima vez que venga por aquí le hablaré en swahili -va anunciar 1'altre 
(«Casting», 1990). 

Pel que fa al canvi de Uengua, l'ús del castellá és clarament ironic i pot criticar 

la diglóssia o l'esnobisme de la gent que adopta aquest idioma com a signe de distinció: 

«L'Ajuntament de la cabeza y casal de Catalunya ha tomat a mostrar pam i mig de 

Uautó» («No future», 1984). En aquest mateix article, explica amb exemples la 

introdúcelo de fragments en castellá en els diálegs de la gent: Han aplicat el sistema de 

la gent que diu «"l'altre dia, pel carrer, em vaig trobar unos mormones...", o "jo estudio 

per ingeniero de caminos...'", o "era alió de dir "¿Sabes qué?: me largo"...'", o "he estat 

*'" Hi ha altres tecnicismes que impliquen canvi de registre: «Un fill és la nostra particular aportació a la 
conservado de l'espécie, Vespecímen que s'encarregará d'arrossegar pel planeta els nostres gens 
deformats, previsiblement fíns a decades desr '" la nostra mort» («No plantaré cap arbre», 1994). L'ús 
d'un registre formal, pie de tecnicismes i me contrasta amb el carácter humorístic del contingut. 
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a Italia i les ciutats que mes m'han agradat son Ñapóles i Milán...''» («No future», 

1984). 

Pero també pot al-ludir a la veu deis defensors en castellá, reproduít en 

pseudodiscurs directe, com en un article en qué Fautor opina sobre l'aparició de noves 

televisions privades: «Será, dones, una cosa amb comptagotes: una o dues cadenes — 

"d'abást estatal", faltaría más— i, para que lo entendamos todos, en espanyol; per 

contrarestar la que ben segur consideren exagerada política de nomialització del cátala» 

(«Afaitapagesos», 1987) (subratUat de l'autor). Hi ha molts exemples d'aquesta mena: 

«El seu quefe, pero, el Conseller de Comer?, Consuní i Turisme, Joaquim Molins [...]» 

(«Contra la retreta», 1987); «L'accent no té la dimensió simbólica de la titila. Con el 

nacionalismo hemos topado» («¿"Gravíssim"?», 2000). 

El canvi de Uengua no es produeix sois usant termes en castellá, sino també en 

angles: «L'última noticia feta pública al respecte és que Ángel Casas deixa Tve Sa i 

fitxa per Tv3. Enhorabona a Tv3 i so soriy a Tve Sa» («Euskadi, deux points... Euskadi, 

two points... », 1984); «3¡.qüQ?,ts, flower people reciclats que encara canten aquell tango 

de la pau, l'amor i no la guerra» («Al pas de Toca», 1987); «oh, my God!» («Els 

periférics», 1998). 

Igualment, Monzó inclou expressions en italiá: «Els capí de la tevé catalana no 

han dit res al respecte» («Euskadi, deux points... Euskadi, two points...», 1984). També 

recorre al llatí: «Perqué, tal com van les coses, ser normal vol dir viure in saecula 

saeculorum estranyat del Hoc on es viu [...]» («Xamegos», 1984). Finalment, el francés 

és una altra de les llengües usades irónicament: «Orella parada... Xerren en espanyol. 

Pas de probléme» («Copyrights», 1984). L'ús de l'expressió francesa fin de siécle és 

inapropiat en l'exemple següent, ja que s'associa normalment a 1'art i a la literatura, 

pero Monzó la fa servir com a sinónim de desfasat: «l'horari/zn de siécle deis mercats» 

(«Els mercats municipals», 1991). L'ús d'un adjectiu francés está en sintonía amb el 

glamour que l'actriu mexicana Lupe Vélez volia conferir al seu suicidi: «Vet aquí una 

manera charmante de dir adéu a la vida, estil gran drama; res a veure amb el métode 

matusser i improvisat de la Campbell» («Barbitúrics», 2000). 
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4.3.3. La parodia 

La parodia presenta, com la ironía, un carácter de motle artistic que respon a 

diversos fins; el que la distingeix de la ironia és que el seu mecanisme descansa quasi 

exclusivament en les relacions intertextuals, a través de la citació i de l'aMusió d'uns 

discursos en uns altres. En la parodia no s'oposa el contingut proposicional amb cap 

supósit contextual ecoítzat; no hi ha contradicció, pero igual que en la ironia, el parlant 

no es compromet amb les seues paraules, sino que imiten una altra realitat coneguda de 

la qual l'emissor es riu. Normalment el seu objecte és un text, un estil o unes 

convencions literáries exposades al ridícul; en general se la defineix com a imitació 

exagerada, amb caire burlaner, d'una obra artística. Un altre tret comú amb la ironia és 

que totes dues confonen diverses veus en una sola expressió, deíxant suggerida, 

implícita, la clau de la seua interpretació (Torres Sánchez, 1999(7: 160-166). 

Gérard Genette (1982), en relació al discurs literari, considera la parodia com un 

tipus de relació hipertextual. Les relacions hipertextuals son aquelles que uneixen un 

text b (hipertext) amb un text anterior a (hipotext), en el qual s'empelta d'una manera 

que no és la del comentan i son la parodia, el pastitx, el transvestisme búrlese, la 

imitació satírica, la transposició i la imitació seriosa, segons el régim de relació siga 

lúdic, satiric o serios i que es basen en una operació de transformació o d'imitació 

(Genette, 1982: 11). La parodia és un tipus de transformació lúdica que es realitza entre 

l'hípertext i l'hipotext. La parodia s'assembla for9a a un altre tipus de relació que 

r estudios francés anomena transvestisme búrlese. Aquesta transformació manté el 

contingut fonamental de l'hipotext, pero hi imposa una nova elocució provocada per 

una serie d'intervencions. Les mes habituáis son la translació espacial (canviar la 

ubicació de la historia), la translació temporal (trasUadar 1'época) i la translació 

temática, com ara provocar una transvaloració ideológica o la transvocalització, és a dir, 

modificar el narrador o introduir un narratari. 

La translació espacial i la cárrega simbólica de certs elements és a la base de la 

parodia que Monzó fa de les manifestacions d'una associació nord-americana que 

protesta per la supressió de la serie televisiva Twin Peaks de la cadena ABC. L'escriptor 

substitueix els elements idiosincrátics nord-americans per altres típicament espanyols, 

amb tot el simbolisme que entranyen, de manera que ambienta l'esdeveniment en un 

radi local, hi dona un color «nacional»: 
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Llástima que cap Citizens Opposing the Offing of Encama Sánchez no s'hagi oposat al 
bandejament d'Encarna Sánchez i el programa Y ahora Encarna. Farien la manifestació davant 
d'una parada de taxis i, per comptes de donuts i pastissets de cirera, portarien bosses de canalons 
congeláis Abricome i polvorones La Estepa. Cridarien «Encanna!» «Encanna!» i la samaiTeta 
reivindicativa seria de boatiné («¿Qui va matar Encama Sánchez», 1991). 

Madreñas (1999: 7-29) observa en la multitud de definicions que s'han donat de 

la parodia, ja des d'Aristófanes en el segle vi a.C., la idea comuna de ridiculització i de 

burla d'un text anterior, considerat el model, per distorsionar-lo, invertir-ne el valor, 

transposar-lo i desvaloritzar-lo. Amb tot i aixó, l'estudiosa és conscient deis limits 

difusos de la noció, considerada albora com una figura retórica, un genere o, encara de 

manera mes imprecisa, una forma literaria. A mes, aquesta confitsió augmenta si es té 

en compte que sovint se la identifica també com un deis vehicles de la sátira. Madreñas 

opta per concebre la parodia com una modalitat (una categoría intemiédia al genere i a 

la forma literaria) i com un recurs. 

Malgrat la indefinido que afecta la parodia, hi ha certs trets caracteritzadors que 

ajuden a identificar-la. En primer Hoc, el requisit indispensable és que hi ha d'haver un 

model. En segon Hoc, la parodia fa una imitació d'aquest model que, per distingir-la del 

plagi, ha d'introduir una discordan^a que pot variar de grau, des d'un canvi mínim fins a 

tota una deformació, tairt del sistema de valors com dels elements formáis. En tercer 

Hoc, el model ha de ser textualment visible, tot i que no necessáriament literari, pero sí 

estructurat i expressat amb un codi o Uenguatge específic (una peMícula, un quadre, una 

novel-la, un programa televisiu, un espot publicitari), amb uns temes topics, uns 

personatges ja convertits en arquetipus, estructures definides, formules tipificades, etc. 

També es pot parodiar una persona o un esdeveniment que ja constitueix un topic o que 

la parodia mateixa transfomia en topic mitjan9ant la generalització d'actituds, conductes 

o situacions per ridiculitzar-les. En quart Hoc, s'ha de produir una complicitat entre 

l'autor i el lector per a comprendre la dimensió paródica de l'obra, afavorida pels indicis 

que l'autor deixa al lector a través del text i per la coMaboració del lector, que posa en 

joc la seua competencia enciclopédica i literaria. 

D'altra banda, quant a la varietat de parodies, n'hi ha de serioses, que teñen una 

intenció crítica, i també de Mdiques, que no pretenen sino divertir; el grau de ludisme i 

de crítica és variable en cada cas. Ara bé, si la parodia té un propósit transcendent, de 

crítica a un sistema de valors determinat, aleshores mes aviat parlaríem de sátira. Hi ha 

autors que consideren que la diferencia entre parodia i sátira rau en la naturalesa del 
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model: en el cas de la parodia, ha de ser un text literari, un genere tradicional o certes 

convencions literáries (pero també qualsevol altre text audiovisual). En canvi, el model 

de la sátira és extratextual: la societat, un prototip social, un individu detemiinat, un 

codi étic i moral. La intenció de la sátira, mes enllá del pur ludisme que mes defmeix la 

parodia, persegueix la reforma de les idees i deis comportaments i es fonamenta, albora, 

en una ideología concreta o en una determinada manera de veure el món. 

Madreñas (1999: 22-24) estableix una classificació deis diversos procediments 

parodies que es poden fer servir, alguns deis quals comparteix amb la sátira. D'una 

banda, es pot distorsionar globalment el model mitjangant l'alteració completa o parcial 

del significat, deis valors o del text, tot exagerant-los, ridiculitzant-los, introduint 

situacions inversemblants o incidents absurds, jutxtaposant idees incompatibles o 

distorsionant els fets histories. 

D'altra banda, es pot reproduir íntegrament o simplificadament l'argument, 

ampliar-lo o modificar el final per crear un efecte de sorpresa. Els personatges solen 

quedar profiíndament manipulats a través d'abundants recursos, que consisteixen tant a 

ampliar, reduir o suprimir el nombre com defijrmar els noms, la personalitat, l'aspecte i 

invertir el paper que exerceixen, amb l'objectiu de trivialitzar-los, degradar-los i 

caricaturitzar-los. Així, es pot introduir un desacord entre la condició del personatge i la 

seua conducta, indumentaria, Uenguatge, gestos. També es pot exagerar o distorsionar la 

seua imatge fi'sica, tot animalitzant-los o cosificant-los. Paral-lelament, es poden 

humanitzar els animals i els objectes. 

A mes, es pot manipular la fianció i les característiques del narrador, convertint-

lo en un intermedian poc fiable o insubmís. El títol també té el seu paper en la parodia, 

ja que pot orientar la lectura de l'obra en termes parodies. Pel que fa al temps, la parodia 

pot manipular el context temporal de l'obra introduint anacronies. 

Per acabar, quant a la ideología transmesa, la parodia sovint capgira tot el 

sistema de valors jerárquics, desmitifica símbols i topics i arremet contra tabús. Per tal 

d'assolir aquests propósits, hi ha tota mena de recursos retórics: la polisemia, la 

sinonimia, l'antonímia, la semblanza fónica, les al-literacions, els neologismes, els mots 

inventats, els jocs de páranles, les expressions vulgars i prosaiques, els coMoquialismes, 

els eufemismes, els termes descontextualitzats, la repetició, l'enumeració caótica, el 

disbarat metafóric, i també elements morfológics corn augmentatius, diminutius, 

prefixos i sufixos. 
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En r época actual, la parodia s'ha convertit en una práctica de metaliteratura o 

de metaficció, associada a la postmodernitat, (Balaguer, 1997; Ollé, 1998), i relacionada 

amb la idea de l'art com a artifici i de la reflexió sobre el Uenguatge mateix; per aixó, no 

s'ha d'entendre moltes vegades com una destrucció del model, sino simplement com 

una actualització a les convencions ideológiques i estétiques contemporánies; aquesta és 

una qüestió crucial per a comprendre molts contes de Quim Monzó. 

Montserrat Lunati ha estudiat en els contes de Monzó la parodia d'históries, bé 

tradicionals com la literatura oral popular, bé arxiconegudes com les series de dibuixos 

animats o novel-Íes prestigioses com La metamorfosi de Franz Kafka. Per a aquesta 

estudiosa, fent-se ressó de Northorp Frye i Pere Ballart, els escriptors ironies no 

pretenen pas ser moralistes, no proposen solucions alternatives a alió que qüestionen, 

sino que simplement evidencien les raons per les quals cal rebutjar-ho. En el cas de 

Monzó, les parodies mostren la incomoditat que l'individu contemporani pot trobar en 

la repetido constant de clixés culturáis. La parodia s'erigeix com un diáleg inteitextual 

entre el text parodiat i el text que parodia i hi estableix dos moviments: la continuítat del 

mateix text i el distanciament ironic. La ironia, en sintonía amb les convencions 

literáries antirealistes, provoca un efecte desfamiliaritzador, permet qüestionar el 

concepte d'autoria artística i oposar-se ais aspectes estereotípics i convencionals deis 

textos parodiáis. Segons Lunati, la parodia té diversos significáis o fixncions en els 

contes de Monzó: transgressió irónica, distancia crítica, qüestionament del concepte 

d'autoria i originalitat, posició ideológica i, com diem, rebuig dels estereotips i deis 

convencionalismes. A mes, no assumeix la tradició literaria canónica i, per exemple, 

qualifica A la recerca del temps perdut com «aquell enomie spot publicitari de 

madalenes que va escriure Proust...» («Senza TV3 non sonó nessuno... », 1984). 

La parodia, dones, es pot concebre, tal com la tradició d'estudis sobre aquest 

fenomen assenyala, com una operació d'imitació burlesca, pero en els articles d'opinio 

de Quim Monzó, al contrari del que afirma Genette, és mes crítica que lúdica. 

L'allunyament del model que proposa és, en si mateix, un rebuig. Per tant, reservaren! el 

temie parodia per a catalogar totes aquelles imitacions deformadores de tota mena de 

fenómens que Monzó elabora en els seus textos periodístics amb la intenció de 

satiritzar. De fet, la parodia és una forma de sátira segons Torres Sánchez (1999fl). Per 

exemple, la crítica a practiques i costums religiosos, com el rebuig de les transfusions 

sanguínies en el cas deis Testimonis de Jehová, du l'autor a parodiar denominacions de 

religions o sectes religioses, en una manifestado d'una actitud que jutja clarament els 
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abusos que aquellas cometen sobre els fidels: «Els Observadors deis Preceptes», «Els 

Ritualistes del Tercer Món», «Els Venjadors d'Abel», «Els Zeladors de la Veritat» 

(«Per la gracia de Déu», 1998). 

Monzó utilitza els espectacles de televisió com a model per a bastir algunes de 

les parodies. En l'article «Nits sense l'Encama» (1984), l'autor proposa que Encama 

Sánchez conduísca una versió del faniós concurs televisiu Un, dos, tres... en qué 

participaren els oients del seu programa radiofónic, que rebrien reglas com una cadira 

de rodes amb tres marxes o un viatge a Lurdes. En «Pena de mort a Enrique Iglesias» 

(2003fl), Monzó parodia un judici en qué els artistes hispans que canten en angles son 

jutjats i condemnats per exercir l'antipatriotiste espanyol. Així, l'autor descriu 

l'escenari, els personatges del tribunal i el niétode d'execució i tots aquests elements 

representen els valors d'autenticitat espanyola: l'escenari és l'OTI; el jurat, personalitats 

de la societat i la cultura mes carrinclona i rancia; el veredicte, la pena de mort i la 

sanció, l'assassinat amb una pica de torero. Monzó és molt prolific en parodies d'aquest 

tipus. L'espectacularitat está en la base de moltes, com la que fa de la visita del ministre 

José Barrionuevo al País Base, de la qual esbossa un reportatge que contingués imatges 

que imitaren els viatges diplomatics del papa a diversos pai'sos, un deis xous mediátics 
9 1 1 

que solen emetre les televisions . 

Pero no sois utilitza la televisió com a referent, sino que també parodia la 

mateixa televisió. En l'article «Senza TV3 non sonó nessuno...» (1984), imagina com 

será el capítol de la serie Dallas que emetrá el canal cátala i que no es podrá veure en 

algunes comarques perqué les emissions encara no hi aniben. En aquest cas, el referent 

és el món cultural i, així, els actors es dediquen a activitats literáries o periodístiques en 

comptes de vigilar els seus interessos petroliers. Les aMusions a la cultura com a únic 

ámbit d'actuació de la política de normalització lingüística i com a interés quasi 

exclusiu del sentiment nacionalista, son mes que evidents. 

^" La serie de televisió Expedient X esdevé el referent que pennet elaborar la parodia d'unes quantes 
escenes quotidianes relacionades amb els restaurants que l'autor qualifíca d'absurdes i fora de tota lógica 
que permeta oferir-ne una explicació sólida. La parodia estableix aqüestes traslacions: els cambrers son 
al-lienígenes i el servei negligent que dispensen al client afectat és un acte que no s'ajusta ais esquemes 
logics del món real. També hi ha una imitació del discurs d'aquesta serie: «Primer cas. Barcelona, dilluns, 
10:23 a.m.» Es tracta d'una crítica ais cambrers deis restaurants al-ludits, que no fan cas de les indicacions 
del client sobre els plats i les begudes que demana. Per aixó, encara que aparentment semblen entendre la 
llengua amb qué els parla, els cambrers deuen teñir algún problema que els impedeix satisfer les 
demandes: una salsitxa sense tails, un café amb una mica d'am's, una cervesa amb bromera («Expedients 
X», 2000). 
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Molt próxima ais espectacles televisius, la referencia a la publicitat, font de 

clixés i topics, també és present en les imitacions paródiques. La conscienciació 

ecologista és una farsa que constitueix una mera marca comercial expressada en 

l'etiqueta «eco» que apareix en tota mena de productes. L'escriptor parodia el discurs 

deis anuncis i, concretament, d'aquesta etiqueta: 

Si vosté és empresari i nota a la cartera la crisi, no esperi mes. Recicli's! Afegeixi el prefix eco 
ais seus productes abans que ho facin els competidors. ¿Fabrica bicicletes de muntanya i amb la 
competencia deslleial deis bancs i les caixes no en ven ni una? Dones afegeixi el prefix eco a la 
barra central de la bici: «Ecobicicletes Rio Summit. Sense fosfats». ¿Fabrica pintures? Oblidi-
se'n. Des d'ara, fabriqui ecopintures. ¿Ha observat amb quina agilitat els fabricants de sabons i 
detergents han comen9at a posar arbrets i colors verds a les etiquetes? No perdi el tren del 
progrés! ¿Enllauna sardines i tonyina? Res mes fácil: «No contamini el seu estómac. Provi 
l'ecotonyina en escabetx Greenworld». ¿Es dedica al noble art de l'embotit? Arrenqui l'etiqueta 
actual i posi'n una que digui ben ciar, amb lletres de pal sec: «Ecoxorifos Martínez. De porcs 
reciclats»(«L'eco», 1994). 

En «El procés amb Ziritone» (2003a), Monzó posa en práctica la seua proposta 

per tal d'augmentar els índex de lectura de la població consistent a incloure publicitat 

encoberta en les novel-Íes igual que en les series de televisió. Com que la societat está 

completament mediatitzada i els seus referents culturáis provenen del món televisiu i 

publicitari, troba convenient que s'introdui'sca publicitat en els Ilibres per fer mes 

atractiva, próxima i accessible la lectura. 

El fútbol, el gran espectacle de masses, serveix per a parodiar la decisió de les 

autoritats novaiorqueses de crear inspector que vetlen perqué la gent fa9a servir 

preservatius en les seues relacions sexuals, certament abundants, que es produeixen en 

nombrosos locals nocturns de la ciutat nord-americana: 

Els inspectors es passejaran entre les parelles i grups copulants, aixecant aquí una cama, separant 
allá unes natges. «¿Em permet, senyoreta? Grácies, cavalier.» De seguida que vegin alt rise, cop 
de xiulet i targeta groga. Per dues targetes grogues, targeta vermella i expulsió del bar. Me'ls 
imagino amb el xiulet a la boca i assenyalant cap a la porta, amb el dit indignat i la barbeta 
trémula, com Pajares Paz («Els condons de Han"elson», 1994). 

Les cannons populars també nodreixen de materials per a la parodia. En 

l'article titulat <d^erdó» (2000), Monzó qüestiona les actuacions d'institucions com els 

governs, l'església o l'exércit consistents a demanar disculpes per les atrocitats comeses 

en el passat contra la humanitat, coMectius o persones concretes (V apartheid, els 

assassinats en temps de guerra, la coMaboració amb el nazisme, l'experimentació amb 

cossos humans i qualsevol altra injusticia o transgressió del codi étic i moral). Per a 
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l'escriptor, aquesta petició de perdó no mereix gens de confian9a i és un mer acte 

protocoMari que respon a una estrategia de márqueting politic. Aixi, compara aqüestes 

actuacions amb una canfó del Dúo Dinámico, les pregarles religioses o 1'actitud deis 

nens després de cometre una malifeta: 

Demanar perdó és fácil i barat. En demanava el Dúo Dinámico els anys de joventut 
—«Perdóname, te lo suplico...»— i en demanen els católics a Déu en cada parenostre: «i 
perdona els nostres deutes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors...» («Perdó», 2000) 

Les peMícules de l'oest o westerns i els films de terror son els referents que 

pemieten parodiar el comportament deis netejaparabrises o venedors de mocadors de 

paper que intimiden els conductors oferint-los un servei nomialment no requerit: 

InstaMats a les cruílles deis carrers, exércits de netejaparabrises assetgen els cotxes. A imatge i 
semblanfa deis sioux, que dalt deis turons esperaven que la caravana de rostres páMids s'aturés 
per, aleshores, sortir al galop de cop i volta i atacar-la, els netejaparabrises esperen que el 
semáfor canvii de color i els cotxes quedin immobilitzats. Llavors s'acosten, no pas al galop, 
sino en un remake quotidiá d'aquells morts vivents de George Romero, assaborint amb una 
ganyota desagradable la tensió que va creixent a l'interior deis vehicles, armats en galledes mig 
plenes d'aigua marronosa que renten en galledes mig plenes d'aigua encara mes marronosa. A 
l'interior deis cotxes, els conductors, sense possibilitat de fugir, observen com els netejaparabrisa 
s'acosten cada cop mes («A favor deis enllustradors», 2000). 

En l'article «Cognoms» (2003a), hi ha una parodia de l'estil conversacional o de 

l'idiolecte de José María Aznar, profus en repeticions i basat en estructures sintáctiques 

simples: «M'agraden molt els nens. M'agradaria haver tingut mes nens. Son molt 

importants els nens. És molt important que hi hagi nens. A Espanya hi ha molt pocs 

nens i haurien de néixer mes nens». També hi ha espai per a la parodia de sociolectes, 

com el de la classe alta: «Gau, plis, apaga la calefa» («Els Gaudis futurs»). Quant a la 

parodia de l'idiolecte de l'entrenador del Fútbol Club Barcelona, es fixa sobretot en la 

pronunciado d'aquest personatge: «Entre els seus "¡tii no egges positifo!" i els seus "üí 

no tienes ggritmo!" parlava de "mi fílosoffía" i de "la filosoffía del equipo"» («De la 

cultura a la filosofía», 2003a). 

En altres casos, Monzó parodia l'estil de discursos concrets, com els deis 

presentadors de televisió: «Atenció! Senyores i senyors telespectadors, arriba el circ 

amb els monstres! Arriben els defomies, els freaks, els "periférics"!» («Els periférics», 

1998). També l'estil periodístic: «En un devessall d'imaginació i creativitat sense 

precedents, aquesta vegada du el títol de Barnaval, un joc de paraules —no sé si m'han 
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pescat— entre carnaval i Barna, que és com els joves de poblé anomenen Barcelona» 

(«Ves quins ous»)^'^. 

També hi ha una parodia de la gent que escriu en cátala amb una ortografía 

castellanitzada: «VuU dir: putsé Óscar Nebreda no hu sabia, pero Tv3, com a client del 

pruducte, també hi devia teñí alguna cosa a di» («Putsé», 1998). I, paraMelament, els 

actors que fan servir un cátala oral també acastellanat, el que es coneix amb la 

denominado de xava: 

Qualsevol dia, al Teatre Nacional hi veurem un jove Manelic cridant com un posses: 
— I ara, vussaltras, a riura forsa! A riura! Aparteu-sa! He mort al iop! He niort al iop! («Richard 
Gere ha mort el Hop», 2000) 

La parodia del clixé a nivel! de es reflecteix en el conté «Els anivellats» (1987), 

usat per dos executius durant un dinar de feina en un restaurant. En tots els casos en qué 

s'imita l'estil conversacional, la parodia es basteix sobre el mecanisme de la repetició 

excessiva i inadequada del clixé, que apareix en contextos en qué no s'hauria d'usar: 

A nivell d'havans van triar Montecristos del cinc. El cambrer els va ajudar a posar-se l'abric i els 
va acompanyar fíns a la porta. A nivell d'inseguretat ciutadana, d'alguna manera, a la cantonada 
va esclatar un cotxe bomba just quan hi passaven pel costat («Els anivellats», 1987). 

4.3.4. La sátira 

La diferencia principal entre la sátira i la ironia és que la sátira té una intenció 

reformadora obvia, es fonamenta en un programa moral inequívoc (Torres Sánchez, 

1999a: 151). L'emissor de la sátira ha d'estar segur que el receptor podrá interpretar 

adequadament el seu missatge i que compartirá el seu atac a la víctima. 

Els enunciáis satírics remeten el seu valor critic contra determináis supósits 

contextuáis, molt fonamentats en la nostra cultura social, i que es refereixen a temes 

generals de carácter social, politic, historie, étic o moral. En canvi, la ironia dirigeix la 

^'" En un altre article, «A l'atenció del Molt Honorable», l'autor fa servir les formules del Uenguatge 
administratiu. El text és, fomialment, sol-licitud adregada al president de la Generalitat Valenciana 
demanant-li que l'incloga en el curriculum oficial de l'assignatura de Valencia d'Educació Secundaria 
adduint la seua ascendencia valenciana. L'ús de totes les formules i l'estructura textual de la instancia 
administrativa és absolutament irónica: «la comunitat que la vostra Molt Honorable persona presideix», 
«en el cas de l'infraescrit», «amb el degut respecte i consideració», «Es gracia que espera que mereixi el 
recte capteniment de vostra Molt Honorable persona. Que vostra vida Déu guardi molts anys». 
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seua crítica a realitats, opinions o actituds concretes i particularitzades. La ironia, quan 

ataca burlescament algún prejudici social, sempre ho fa enfrontada a una categoría 

abstracta i general; el satirista, en canvi, dirigeix la seua moralitat contra individus 

concrets, dotats d'atribucions físiques o morals que els fan únics. Totes dues no teñen 

una articulado lingüística prefixada, sino que fan servir recursos com la metáfora o la 

hipérbole. La ironia sol ser un ingredient de la sátira, pero no en totes les satires hi ha 

ironia, ja que, per exemple, la sátira no pot dirigir-se contra u mateix, al contrari que la 

ironia (Casasús, 2000: 18). 

La ironia s'oposa a qualsevol partidisme, mes aviat sol alinear-se amb els que, 

des d'una posició voluntáriament marginal i independent, busquen subvertir 

l'autoritarisme, pero sense aspirar a substituir-lo per un programa moral altematiu. En 

canvi, la sátira reprén vicis i ensenya bons costums, per la qual cosa la seua fmalitat és 

mes ética que moral. Per a aconseguir l'efecte pretés, Fautor satiric sol desfigurar la 

realitat per mitjá d'elements étics i morals amb qué solen estar d'acord els seus lectors. 

No és un genere, sino una categoría que es pot incloure en els diferents generes 

ordinaris. És realment una actitud de l'emissor (moral o no) i la dissimulació d'aquesta, 

que no té una estructura lingüística específica ni un Uenguatge satiric, per la qual cosa 

no pot considerar-se un genere. La sátira opera sempre amb un ánim desvaloritzador, 

conseqüéncia directa de la naturalesa extratextual de les seues motivacions, que troben 

cabuda en el món Uibresc només com a pretext per a una crítica que busca transcendir el 

que és literari. 

Per exemple, en el text titulat «El paradís blaugrana» (2003 a), ens situem davant 

un conté que satiritza clarament els culers recalcitrants que usen tots els productes de la 

marca comercial del Barfa, fins i tot les benzineres. Així, se'ns narra la historia d'un 

seguidor d'aquest club de fútbol que recorre amb el cotxe centenars de quilómetres per 

repostar en una benzinera del Bar9a i, quan torna a casa, ha d'omplir novament el 

dipósit perqué el combustible s'ha esgotat en el trajéete de tomada. Es tracta, dones, 

d'una estructura circular: tomar sempre a repetir la mateixa acció i a resseguir el mateix 

camí. La figura cómica del cercle, algú que está contínuament fent el mateix i que, hi 

esmerce els esfor^os que hi esmerce, sempre es queda igual, sense atényer el seu 

objectiu, revela un comportament absurd i estúpid. 

Pero no sois els coMectius mes o menys massius i anónims son objectes de 

sátira, sino entitats i persones concretes. En l'article titulat «El nou ordre mundial» 

(1994), Monzó critica la moda del paper reciclat i del reciclatge en general com una 
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mera operació de márqueting politic i com un negoci de beneficis copiosos. Es refereix 

concretament ais sobres que envia la caixa d'estalvis i que, tot i ser idéntics ais 

anteriors, ara teñen imprés un logotip que indica clarament que es tracta d'un envoltori 

fabricat amb paper reciclat. Fent-se ressó de la proposta d'un altre escriptor, Monzó du 

la práctica del reciclatge ais extrems, suggerint que fms i tot les dents extirpades per la 

caries i els pinyols d'oliva es conserven per a elaborar collarets. La sátira, adrcfada a 

Juan Antonio Samaranch, es basa en el joc amb els significáis deriváis de la páranla 

recidar (conservar, reutilitzar, mantenir en el niateix Hoc i la mateixa funció): 

Convenientment enfilades en un fil de niló, i alternades amb els pinyols de les olives de l'aperitiu 
(que haurem guardat, evidentment: aquí no es lienta res!) aconseguirem un bonic collaret 
recycled & ecological per regalar per exemple al delegat de la caixa d'estalvis, una caixa tan 
amant del reciclatge que encara hi tenen Samaranch de president («El nou ordre mundial», 
1994). 

La técnica básica de la sátira és la reducció, que es ramifica en diversos tipus 

(Torres Sánchez, 1999a: 153-154) . Un deis tipus de reducció satírica implica 

desposseir la víctima de tots els seus suports de rang i classe social, com ara, 

aparéixer desproveít de les vestidures habituáis. Per exemple, descriu els corredors 

d'una marató com «aquests senyors en cal^otets» («Diumenge passat», 1990). En 

l'article titulat «A imatge i semblanza» (2003a), trobem una sátira de personatges 

histories famosos basats en aquesta técnica: «¿Qui será el próxini? Son capados de dir-

nos que Moisés ni el Cid tenien la cara de Charlton Heston (ni Picasso la d'Anthony 

Hopkins), que Carlemany s'assemblava al Fary i que la Mare de Déu era clavada a 

María Teresa Campos.» 

En el següent exemple que tot seguit citem, Monzó satiritza T ordre social i el 

sistema de valors establert: d'una banda, l'iis del femení generalitzador per a referir-se a 

persones deis dos sexes; d'altra, la inclusió, dins del mateix grup, d'elements que no 

pertanyen a la mateixa categoría, amb un efecte clarament distorsionador: 

Hi eren totes. La reina Noor de Jordania, la reina Sofia d'Espanya, la princesa Carolina de 
Monaco, Melina Mercouri, Franfois Miterrand, xeics, senadors Italians, ex primers ministres 
noruecs, academics russos, presidents árabs, ministres a seques, experts, passavolants, relacions 

''^ Una técnica satírica fonamental és la parodia, que hem analitzat en l'apartat anterior. D'altra banda, hi 
ha alguns tipus de reduccions satíriques que no son rellevants en Monzó, com la que consisteix en la 
degradació o desvalorització de la víctima mitjangant el rebaixament de la seua estatura i dignitat. 
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publiques, assessors d'imatge i caps de protocol. Només hi faltaven el Reí d'Oros, la Cantant 
Calba i la Mona de Pasqua («Grans idees de la historia deis farbalans», 1991).*'" 

Una altra de les técniques de reducció és I'aniinalitzacio, mitjaiifant la qua! es 

redueix la víctima al simple nivell de l'instint animal: «Es la cosa mes corrent del món i 

una prova mes del comportament oví de la naturalesa humana» («Els avantatges de 

l'edat», 20030). Les dependentes d'una botiga de roba son descrites com «mamuts 

arterioesclerótics, arnats per la rutina de les franquícies o la burocracia, que no saben 

reaccionar amb agilitat» («En aquest poblé de la costa», 2003fl). La gent que obri el 

corren comercial que toca el timbre sense comprovar-ne la identitat cometen «un acte 

reflex que els fa parents dels gossos de Pavlov» («Corren comercial», 1998). 

D'altra banda, també hi ha l'altra vessant d'aquest recurs, que seria la 

personificado d'algun animal. És el cas de l'article titulat «El drac en perill» (2003a), 

en qué Monzó dona veu al drac de sant Jordi, que reflexiona sobre el canvi que s'ha 

produít en la societat darrerament sobre la considerado d'aquest animal i del gloriós 

cavalier. Ara, la gent s'identifica amb el drac i no amb l'heroi i pensen que la famosa 

historia que els ha fet famosos és políticament incorrecta per constituir un atac violent 

contra un animal. Diu el drac: «De manera que, si la cosa progressa com fins ara, ja 

m'hi veig, l'any que ve, salvant-lo de la turbamulta.» Trobem, dones, una sátira de la 

defensa deis animals, que s'insereix plenament en alió que és políticament corréete i que 

Monzó critica i ridiculitza recurrentment en contes i articles d'opinió. Igualment, en 

l'article «Cotxes en venda» (2003a), per criticar la humanització que molts conductors 

fan dels seus vehicles, esmenta la possibilitat que el cotxe que mostra el retol «Em 

vene», en primera persona, siga un assassí com el de la peMícula Christine de John 

Carpenter:-

Qui sap si, un cop comprat i amb tota la paperassa del canvi del nom feta, quan t'hi asseus i poses 
la clau al contacte, el tauler d'instruments s'iMumina per dibuixar un somriure esgarrifós, el canvi 
de marxes et comen9a a parlar amb veu terrible i gutural, el volant deixa anar una riallada homicida 
i no en surts viu («Cotxes en venda», 2003fl). 

*''' També trobem aquesta técnica en un altre article, «El Ilibre com a incentiu» (2003fl), en el qual Monzó 
critica que es rebaixe el valor deis Ilibres a simple regal per la compra d'un diari o pier la donació de sang 
i utilitza la sátira enumerant una serie de Ilibres que es podrien oferir segons la donació d'órgan de qué es 
tractara. Respecte a la donació de sang, diu: «Si visques avui dia i tingues algún master en relacions 
publiques, el comte Drácula regalarla un Ilibre per cada xucladeta de sang, i alguns hi correrien amb el 
coll a punt». El canvi de rang també és visible en aquest enunciat: «Si Déu (o el seu representant a la 
Terra, que és Henry Kissinger) [...]»(«Pactem», 1991). 
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Pero també pot considerar-se una técnica satírica de reducció la vegetalització, 

recurs molt tipie utilitzat en els insults, consistent a desqualificar amb noms d'hortalissa 

o de fruit una persona, característica de l'humor popular i coMoquial: «—És que els 

Uibres son molt cars... —explica amb cara de pastanaga 1'oficinista que no ha posat 

mai els peus en una Uibreria» («El preu just», 1998). D'alguna manera, tot canvi 

reductor relacionat amb la natura d'un objecte o d'un personatge podría concebre's com 

una técnica satírica. Així, converteix els Mossos d'Esquadra en «els G.I. Joe del 

regionalisme convergent» («Xavalla», 1998). 

Una altra técnica reduccionista és la presentació del personatge com un 

monomaniac, és a dir, la víctima apareix com un boig o inconscient; per aixó, realitza 

els seus actes immorals o violents. Per exemple, en l'article titulat «L'espavilat» (1987), 

hi ha una sátira del cantant Santi Vendrell, que en una entrevista afirma que la can^ó 

política está desfasada. Paradoxalment, pero, és 1'interpret de la pe9a musical de la 

campanya electoral de Convergencia i Unió. La crítica de Monzó consisteix a glossar 

les estrofes d'aquesta can9Ó, interpretant-la en clau amorosa i no política. En la darrera 

estrofa, hi ha un símbol de la violencia expressat en la pamula puny. Tamiiateix, Monzó 

interpreta aquest temie com una técnica sexual coneguda com fist fucking, consisteix en 

I'estimulacio anal per introdúcelo del puny. El cantant, dones, apareix ridiculitzat com 

algú aficionat a aqüestes practiques. En un altre article, descriu els corredors d'una 

marató que paralitza el transit urbá i provoca el coMapse circulatori com «una colla de 

ganápies amb pantalons curts van con-ent no se sap ben bé darrera de qué» («Díumenge 

passat», 1990). Monzó satiritza certs clients de bars i cafeteries que busquen els diaris 

per a Uegir-los mentre preñen el café o qualsevol altra beguda presentant-los com uns 

depredadors a la cafa i captura de la seua presa («Depredadors», 1991). 

Finalment, hi ha la destrucció del símbol, que consisteix a presentar una realitat 

extemament, amb el major realisme possible, eliminant-ne tots els seus possibles valors 

simbólics, com ara, fer que una bandera no siga mes que un bocí de tela. En diversos 

articles, Monzó satiritza símbols Catalans com la senyera i la sardana, que posen en 

relleu el provincianisme folklóric que afecta bona part de la poblado catalana, que 

l'escriptor estereotipa en la figura del barretinaire. Per exemple, en l'article titulat 

«Groe i negre» (1987), com ja hem vist, proposa que els taxistes substituísquen el Hum 

verd per una botifarra que s'infle quan el taxi estiga Uiure i que es desinfle així que 

algún client hi puge. 
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IV. CONCLUSIONS 

1. CONCLUSIONS GENERALS 

1. Els articles periodístics de Quim Monzó configuren una part molt important 

en la seua obra, tal com avalen els vuits volums publicats des de 1984 fins ara. Des dels 

inicis en la década dels setanta, I'escriptor ha combinat les coMaboracions en revistes i 

diaris amb la publicado d'obres literaries. La dedicado periodística, dones, constitudx 

un dels pilars basics de la seua producció, juntament amb les obres de ficció, és a dir, 

les novel-Íes (tres Uibres) i, sobretot, els contes (nou volums). Si s'afig el Ilibre de 

cróniques de viatges inicialment publicades en la premsa, es comprova que, 

efectivament, les obres periodístiques suposen un 50% de tota la producció de 

I'escriptor. Malgrat aixó, aquesta part de l'obra monzoniana no disposa de cap estudi 

sistemátic i rigorós. 

Fins ara, Quim Monzó ha seleccionat i editat 695 articles d'opinio que ha recollit 

en vuit volums. El primer va aparéixer el 1984 i el darrer és de 2003. Si bé molts dels 

articles, sobretot els de les tres ultimes obres, es van publicar en castellá origináriament, 

una vegada aplegats en volums, han estat traduíts al cátala. La quantitat de Uibres fan de 

Monzó l'autor actual amb mes producció periodística editada i l'eleven a poc a poc a 

l'alfada de classics com Gaziel, Eugeni Xammar o Josep Pía. Aquesta obra és prou 

unitaria quant a temes i estil i, tal com el mateix escriptor confessa, només varia el to 
4 

enees i exaltat deis comen9aments respecte ais darrers recuUs, en els quals la sátira 

corrosiva deixa Hoc a una fina ironía i es detecta una menor implicado afectiva en el 

que escriu, tot revelant un escepticisme propí de la maduresa. Aixó també es reflecteix 

en l'estil, cada cop mes neutre i economic en recursos expressius, cosa que resta 

emotivitat al discurs. 

Els Uibres d'articles no sois representen una part essencial de la producció 

monzoniana, sino també del periodisme cátala contemporani. Monzó ha compatibilitzat 

literatura i periodisme de manera paritaria, sense que la primera destaque sobre l'altra. 

De fet, la seua concepció sobre la literatura és amplia i no estableix divisions 

jerárquiques ni academicistes entre els diversos generes: la feina d'escriure exigeix el 
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mateix rigor tant si apareix en fomia de Ilibre com si s'edita en les planes d'un periodic. 

Monzó s'ha especialitzat en la creació de textos d'opinió (columnes o articles) de 

manera predominant, pero també ha escrit i ha publicat cróniques de viatges. Aixo 

reflecteix una predilecció pel comentari, l'análisi i la reflexió sobre la realitat quotidiana 

que, en altres mitjans de comunicació, s'estén a les seues col-laboracions en la radio i, 

en menor mesura, la televisió. Si, a mes a mes, es teñen en compte les traduccions i els 

guions radiofónics i cinematografíes, ens trobem davant un escriptor prolific i 

polifacétic. Aixó manifesta, així mateix, una visió moderna de la creació en alternar 

generes tradicionals com el conté o la columna de premsa amb les coMaboracions en 

mitjans audiovisuals en l'ámbit de la radio i el cinema. Monzó palesa un interés especial 

per narrar, per contar histories, tal com palesen els seus volunis de contes i les seues 

novel-Íes (pero també els guions cinematográfics i radiofónics); fins i tot quan escriu un 

article d'opinió relata alguna anécdota o resumeix l'argument d'algun anunci o d'alguna 

noticia que li dona peu a reflexionar. Per tant, fa servir qualsevol fomiat que li permeta 

contar histories i establir el seu punt de vista sobre les coses. 

2. La concepció de Monzó sobre la seua obra i sobre la práctica literaria es 

relaciona amb el Nou Periodisme en alguns aspectes. En efecte, un deis supósits 

d'aquesta tendencia és la refosa de tota mena de formats creatius independentment del 

suport de difiísió: radio, cinema, literatura tradicional, televisió, cómic, can9Ó moderna, 

periodisme. De fet, Tom Wolfe i Truman Capote, dos deis maxims representants 

d'aquesta tendencia, son dos referents literaris i periodístics de Monzó i, per tant, 

corroboren aquests Iligams. 

Una altra característica fonamental que es pot considerar herencia del Nou 

Periodisme és la construcció d'un model linguistic basat en el registre coMoquial i 

l'argot, farcit d'onomatopeies, disfemismes, frases fetes, estructures repetitives, 

dialectalismes i barbarismes. També hi ha l'ús de les variades formes de comicitat 

(ironia, sátira, parodia, acudit) com a eina de crítica al poder establert i el recurs a la 

ficció barrejada amb comentaris o com a protagonista exclusiva del text, grácies a la 

qual l'article d'opinió es transforma en un microconte. Tota l'artilleria retórica (relats, 

figures, humor) es posa al servei de l'argumentació, no des del punt de vista ornamental, 

sino com a refor? de les idees i la intensificado de 1'eficacia expressiva. Un altre Uegat 

del Nou Periodisme son els temes condemnats per la moral conservadora i desterrats 

pels mitjans massius. Així, per exemple, el sexe sorgeix ámpliament en els articles de 
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diverses maneres: d'una banda, amb la referencia a pel-lícules pornográfiques, revistes 

per a adults o prostíbuls; d'una altra, amb el comentari sobre els habits i les practiques 

sexuals en la societat; finalment, amb la incorporado de páranles i d'expressions que la 

moral conservadora estigmatitza com a vocables malsonants i groUers. 

En consonancia, dones, amb els postulats del Nou Periodisme, l'obra 

periodística de Monzó s'erigeix com una reacció inconfomiista contra els vicis de la 

classe política, del món empresarial, de les elits culturáis i fins i tot del ciutadá corrent: 

la hipocresía, la moralina, la ineptitud, la devoció a la imatge, la manipulació. En els 

seus inicis, els articles de l'escriptor es van relacionar amb la iconoclástia propia deis 

moviments underground, que s'oposaven de manera sistemática a tot el que estava 

establert. Ara bé, Monzó no manifesta una actitud amoral; la seua visió cáustica no es 

limita a negar el sistema, sino que, des de dins, qüestiona I'involucionisme, amb una 

actitud, aixó sí, moltes vegades irreverent. Al comen9ament de la seua carrera, 

l'adscripció ais corrents contraculturals va elevar Monzó a una mena d'oracle de la 

joventut transgressora, que amena9ava d'encasellar la seua obra. Amb el pas del temps, 

l'autor ha anat modulant la veu, després d'haver contribuit a enderrocar mites i tabús 

avui mes o menys acceptats en la societat (la parodia de la monarquía, la crítica al 

folklore nacionalista, la normalització de la sexualitat, la incorporació de la llengua del 

carrer al periodisme i a la literatura). Continua sorprenent-se davant les noticies 

estúpides i absurdes i els comportaments hipócrites i reaccionaris; l'humor sarcastic, la 

ironía i la parodia son encara les seues aliades, pero s'observa una major contenció i 

moderació en les formes, un dístanciament emotiu amb la realitat comentada, fruit de la 

maduresa, de la pérdua de la candidesa que imposa el transcurs del anys, tal com ell 

mateix ha confessat. 

3. La diversitat d'assumptes i de tons indueix a associar l'obra monzoniana amb 

diferents tendencies en el maro periodístic cátala: des del text de caire politic fins ais 

que teñen un carácter merament anecdotic, en la línia del periodisme mundá o 

d'amenitat i practicat per escríptors com ara Josep M. de Sagarra, Caries Soldevila i 

Lloren9 Villalonga. Segons les línies d'evolució que perfila Casasús (1993) respecte a 

l'humor en la premsa, l'escriptor s'adscriu a l'anomenat humorisme critic, hereu de 

l'antíc costumisme decimonónic, juntament amb Ignasi Riera i Joaquim Soler. D'altra 

banda, els articles de tema politic, i concretament els que es refereixen a la qüestió 

nacional i lingüística acosten l'obra de Monzó a l'anomenat articulisme doctrinal i 
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politic, en el qual el periodista s'erigeix com a guia, confessor i conseller de la societat, 

imbui't d'un sentit civic i patriotic. Ara bé, Fautor es troba molt lluny de la figura de 

Joan Maragall i de Gaziel en aquest sentit, ja que evita considerar-se un líder d'opinio i 

menys encara representant de cap ideal, doctrina o moviment. Així, en els seus articles, 

mostra diverses facetes que impedeixen encasellar-lo en cap prototip d'articulista, de 

manera que apareix com un pare preocupat per l'educació del seu fill, un consumidor 

escandalitzat pels abusos d'empreses i comerfos, un barceloní preocupat davant la 

castellanització de la seua ciutat, un espectador critic amb els programes de televisió i la 

publicitat, un escriptor preocupat per l'estat de la literatura i del món editorial cátala, un 

lector que ironitza sobre noticies curioses o absurdes. 

Per tant, resulta mes exacte i profitós rastrejar les infiuéncies concretes que 

Monzó ha rebut de diversos periodistes i pels quals ha confessat la seua admirado: 

Ramon Bamils, Joan de Sagarra, Xavier Montanyá entre els seus coetanis; Eugeni 

Xammar figura entre els autors de generacions precedents. Defliig indicar l'ascendent 

de Josep Pía, massa déificat per la crítica, l'autoritat i la transcendencia del qual han 

esdevingut un topic al qual Monzó s'oposa; per aixó, en al guns articles, s'inventa 

citacions falsament atribuídes a l'autor de Palafrugell. Pel que fa a les influencies 

literáries, mes comentades en diversos estudis i entrevistes, destaquen Guillermo 

Cabrera-Infante, Julio Cortázar, Jorge-Luis Borges i Adolfo Bioy-Casares, exponents 

del boom Uatinoameriá deis anys seixanta. Robert Coover, Kurt Vonnegut Jr., Donald 

Barthelme, John Barth i Traman Capote son els escriptors nord-americans que Uig amb 

avidesa, admira i fins i tot tradueix o prologa. Només rescata de la tradició catalana Pere 

Calders, Francesc Trabal i els altres membres del Grup de Sabadell, que configuren una 

obra aliena ais dictats del noucentisme, poc valorada en el seu moment i reivindicada a 

partir deis anys setanta. Metaficció, humor, fantasia, diversió, ironía i absurd son les 

coordenades que sitúen el Uegat heterogeni de tots aquests escriptors i, per descomptat, 

ajuden a comprendre la mateixa producció monzoniana. Encara hi hauríem de sumar 

altres formes provinents de la cultura popular de masses com el comic, el cinema i el 

rock per a establir els referents d'aquesta obra. 

4. El genere practicat per Fautor, Farticle d'opinió o columna, está afectat per la 

polémica sobre els limits que separen literatura i periodisme i que dificulta oferir-ne 

una definició precisa. En certa mesura, Farticle d'opinió, juntament amb altres generes 

com els autobiográfics i Fassaig, el reportatge i la crónica, juga a barrejar les categories 
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tradicionalment assignades a la literatura i al periodisme, un deis trets mes notoris de la 

postmodemitat. Tal com hem comentat abans, Monzó advoca per Thibridisme formal, 

la mésela de generes, la fiísió de ficció i referencialisme i el joc intertextual amb els 

textos de la tradició, concebuts com una práctica que pemiet renovar la concepció de la 

creació artística i posicionar-se en contra deis postulats canónics classicitzants que 

censuren les desviacions de les normes académiques. Una de les pedrés de toe d'aquest 

plantejament és la noció d'autoria i d'originalitat, que segons Monzó, ha esdevingut un 

dogma en la literatura i en l'art, que nega al public la possibilitat de jugar amb el Uegat 

literari. L'escriptor reivindica la Uibertat, tant en la literatura com en l'art, que el 

receptor puga interactuar amb les obres, apoderar-se-les, enriquir-les amb la seua 

experiencia propia, gaudir-ne. La creació és, per damunt de tot, joc i entreteniment, 

experimentació i experiencia. 

Des d'un punt de vista pragmaticoliterari, les uniques diferencies entre el discurs 

literari i el discurs periodístic provenen de les peculiaritats sociocomunicatives que 

caracteritzen cada un, el mitjá (Uibre, periodic, revista), l'emissor coMectiu en el cas del 

periodisme (que pot influir ideológicament en 1'elaborado deis textos) o les condicions 

de recepció (la recerca d'análisis immediates del present o el pur entreteniment). 

5. No hi ha consens per a diferenciar clarament la columna de l'article d'opinió 

i sembla mes un assumpte relacionat amb les preferéncies de cada escriptor o de cada 

estudios. Monzó parla sempre de columna i la concep com un comentari personal, no 

pas una análisi documentada i especialitzada d'un expert en política, sociología, art o 

economía. Son textos completament subjectíus que parteixen de les observacions i les 

experiéncíes de l'autor. Els assumptes tractats aMudeixen a l'actualítat, pero no hi están 

tan Uigats com la noticia, que narra successos diaris. Des del punt de vista formal, hi ha 

una Uibertat absoluta d'estructures i d'estils, sois restringida per l'extensió, que ha de 

ser breu. En aquest sentít, per a Monzó, el criteri de selecció deis textos que han de 

constituir un volum rau en la círcumstancialitat o la perdurabilitat del tema tractat. 

Ates que el debat sobre els trets que configuren un i altre genere és forQa 

complex, últimament els investigadors en periodística intenten superar una discussió 

estéril a la Hum de les convencions literáries i culturáis modernes i opten per analitzar 

els textos d'opinió períodístics basant-se en els components retórics i la fínalitat 

argumentativa que persegueixen. És a dir, la definició ha de partir de l'objectiu 

comunicatiu (persuadir), de les estructures textuals, deis tipus d'arguments i deis 
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recursos foniials que els columnistes fan servir. La classificació temática no contribueix 

tampoc a establir distincions, ja que els temes son d'alló mes variats. No resulten 

tampoc massa operatives les classifícacions de les columnes segons siguen analítiques o 

personals, seguint un criteri que, en el fons, apel-la a la subjectivitat o la neutralitat, ja 

que queda descartat que l'objectivitat, en el periodisme, és un mite. Monzó no participa 

en disquisicions teóriques sobre la naturalesa deis articles periodístics, pero sí que 

aporta algunes indicacions estilístiques que, des del punt de vista de la retórica, son unes 

normes relacionades amb la virtut expressiva de Vaptum o adequació al context de 

comunicado: la claredat expositiva, la ironia, el to directe i senzill, el rebuig de clixés i 

topics i també de dades erudites, el tractament no especialitzat del tema, la preferencia 

per termes de la llengua propia i el refus de neologismes de moda, 1'economía de 

recursos tipográfics com les cometes i la cursiva i l'ús de páranles amb el signifícat 

apropiat. 

6. L'interés de la lingüística moderna per les condicions de prodúcelo i de 

recepció de tota mena de textos recupera els estudis retórics. Les bases metodológiques 

i l'aparell conceptual que proveeix aquesta disciplina, avalats per una Uarga tradició de 

segles en els estudis humanístics, permet obtenir una visió amplia, rica i estructurada 

deis articles d'opinio en tant que textos dotats de fínalitat persuasiva. Els temes, les 

técniques argumentatives, les estructures i els recursos retórics donen compte de la 

complexitat del discurs persuasiu. A mes a mes, l'enfocament retóric possibilita la 

integrado de les aportacions d'altres disciplines molt próximes i mes modemes, pero 

que parteixen de l'antic Uegat que la retórica proporciona: la narratologia, l'análisi del 

discurs i la pragmática. Aquesta perspectiva multidisciplinar i integradora ens facilita 

acostar-nos a Particle d'opinió d'una manera prou comprensiva. 

7. La intellectio ens permet comprovar que Monzó mostra uns interessos variats 

i constants al Uarg de tota la seua obra que impedeixen parlar d'especialització en una 

área concreta: si fa no fa, escriu sobre tot alió que passa al seu entom, des de l'anécdota 

mes trivial com la pérdua de nonis tradicionals, fíns a l'assumpte de mes elevada 

transcendencia política com la llei de normalització lingüística. Per tant, els articles 

relatius a la vida quotidiana i al panorama social (societat actual), des del retrat de certs 

personatges famosos fms a la repercussió del feminisme, configuren un conjunt extens i 

miscePlani (29,7%). 
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Associats a la feina d'escriptor, hi ha temes com el nión editorial i la literatura 

(8,6%), en els quals s'ocupa de la concepció de la literatura, del seu valor en la societat 

actual, anib opinions critiques sobre el foment institucional de la lectura, el victimisme 

o les enveges deis escriptors Catalans, la formació deficient dels traductors i dels critics 

literaris i fins i tot la manca d'implicado dels editors o dels Uibreters en la divulgado de 

les obres que ells mateixos publiquen i venen. 

La referencia a la situado nacional (7,3%) i lingüística (7,3%)) emmarca un altre 

deis interessos indefügible per a qualsevol periodista cátala: el centralisme madrileny, 

les polítiques regionalistes falsament titUades de nacionalistes, els topics sobre la 

identitat catalana, els prejudicis, la castellanització de les capitals, la diglóssia, la 

indiferencia deis Catalans respecte al país i la llengua. Óbviament, com qualsevol altre 

articulista atent a l'actualitat, el panorama politic desencadena reflexions en els textos: 

les actuacions deis governs, les Uds i, en general, l'activitat que despleguen (6,7%)). 

Els mitjans de comunicado, d'una relleváncia suprema en la societat 

contemporánia i també relacionats amb l'ofici d'escriptor, teñen el seu Hoc en l'obra 

monzoniana: la premsa, la televisió, el cinema i la radio (6,7%). També es relacionen 

amb la condició d'escriptor els articles sobre el Uenguatge, amb una atenció especial ais 

topics i ais clixés del Uenguatge politic, publicitari o periodístic (5,5%o). Monzó dedica 

un gruix considerable d'articles a questions gastronómiques com la introdúcelo de la 

nova cuina en els menus dels restaurants, la pérdua dels menjars tradicionals o la crítica 

d'establiments concrets, pero no es tracta d'una crítica culinaria a la manera de Néstor 

Lujan, sino d'una crítica mes aviat social ais canvis produíts en el negoci de l'hostaleria 

(5,2%). 

La formado en disseny de Monzó probablement determina 1'elaborado de molts 

articles sobre art, en els quals es detecta una concepció de les practiques artístiques molt 

semblants a les que l'escriptor demostra pel que fa a la literatura (3,9%)). La moral 

religiosa, el fonamentalisme musulmá equiparat amb el neoconservadorisme nord-

aniericá i rensenyament de la religió ocupa un nombre notable d'articles (3,6%). La 

transfoiTnació de l'esport en un espectacle de masses i en un negoci, especialment quant 

al fútbol, apareix en un conjunt igualment destacat de textos (3,4%). La correccio 

política, manifestada singularment en el Uenguatge políticament corréete, i en variats 

con-ents com l'ecologisme, la defensa deis drets de les dones, els infants o els 

homosexuals i també la muUiculturalitat, és qüestionada com una ideología reaccionaria 

tot i que tenyida de progressista en nombrosos articles (2,9%)). 
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La ciutat de Barcelona, protagonista indiscutible de l'obra de ficció, també 

sorgeix en molts textos periodístics, entre els quals destaquen, no sois els que tracten els 

problemes diaris (la contaminació, el transit) o la vida quotidiana (els bars, els taxistes, 

la política municipal), sino els que manifesten l'opinió de Monzó sobre l'evolució que 

ha experimentat al Uarg de les decades (2,4%). En aquests articles, l'escriptor reflexiona 

sobre el paper de Barcelona en referencia a Espanya i a Catalunya, com a ciutat 

decadent o com a paradigma de cosmopolitisme, amb una preocupado creixent sobre la 

castellanització que 1'afecta en els darrers anys. 

La publicitat constitueix un subconjunt remarcable dins del tema general deis 

mitjans de comunicació. En aquests articles, a grans trets, Monzó comenta i parodia el 

Uenguatge topic que fa servir (2,4%). En relació amb Barcelona, pero també considerat 

com a fenomen general, el turisme és una activitat que falseja la imatge deis llocs que 

promociona i els converteix en un decorat que afecta fins i tot la vida quotidiana deis 

habitants (1,7%). Les relacions sentimentals que, igual que Barcelona, son un tema 

cabdal en les novel-Íes i els contes, també teñen el seu reflex en els articles, pero molt 

menor (!%>). Finalment, Monzó reflexiona sobre els problemes de l'educació (0,7%) i 

l'esnobisme (0,6%)), que es relaciona amb altres temes com la gastronomía, l'art, el 

turisme. 

Tot aquest ventall temátic esbossa quatre grans blocs temátics o línies 

articulístiques: el costumisme urbá (articles sobre la societat actual -vida quotidana, 

panorama social-, Barcelona, gastronomía: 37.3%)), les questions ideológiques (política, 

identitat nacional, Uengua catalana, correcció política: 24,2%)), l'activitat creativa (món 

editorial i literatura, Uenguatge, art: 18%o) i les questions socials (televisió i mitjans de 

comunicació, esport, religió, turisme, relacions sentimentals, educado, esnobisme: 

17,7%). 

8. La lectura deis articles d'opinio de Monzó, on hi ha constants referéncies 

autobiográfiques, pemiet obtenir un perfil de l'escriptor, o mes aviat alió que 

s'anomena Vautor model (paraMel al lector model), és a dir, la imatge que l'autor real 

ofereix de si mateix en els textos que escriu. A través deis articles, coneixem un 

escriptor barceloní, fill de cátala i d'andalusa i nét de valencians, amant de la cuina, 

freqüentador de fondes, bars, restaurants i locals de vida nocturna. D'altra banda, es 

revela com un lector vora9 de tota mena de generes: literatura, periódics, comics, 

Internet, sense distincions academicistes ni desdeny pel que no forma part del canon 
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literari. Les coordenades ideológiques que fonamenten la seua visió de les coses, sense 

constituir niai un dogma de fe, son la defensa i la reivindicado nacionalista, l'atac ais 

abusos del catolicisnie des de posicions agnóstiques, la Ilibertat d'expressió i d'acció 

deixant de banda cárregues moralistes, la desconfianza en tot tipus d'etiquetes i modes, 

el qüestionament de prejudicis i topics, la denuncia de falsedats. I, per damunt de tot, la 

importancia que atorga a la seua eina de creació: el Uenguatge. 

Mes enllá de l'adscripció cega a una ideología concreta, Monzó expressa la seua 

opinio Uiure de partidismes i de concessions a res ni a ningú. Al seu parer, l'éxit que 

s'atribueix a la seua obra, concretanient periodística, s'explica per l'existéncia d'una 

«parroquia addicta» i el tractament d'una temática variada (no sois centrada en la 

política). Ara bé, rebutja el paper que li assignen d'ombudsman, síndic de greuges o 

justiciero vengador, ja que no distingeix clarament «quines deuen ser les causes justes 

que defenso». Nega, dones, el rol de gurú, patum, oracle o portaveu de res ni de ningú. 

La independencia del mitjá en qué escriu també és un requisit indefugible: «Una cosa és 

ser un columnista i una altra un quintacolumnista. Un articulista escriu el que li sembla, 

independentment del Hoc on publica, i Uestos» (Pigranyes, 1990). 

Els articles d'opinió de Quim Monzó representen una reacció contra els 

discursos oficiáis, la manipulació i els topics presumptament progressistes, la ineficacia 

deis servéis publics, l'atrófia lingüística, la parálisi i la fossilització del pensament, des 

d'una posició escéptica que observa la vida quotidiana amb ironía i, en detemiinats 

moments, sarcasme corrosiu. L'escriptor adopta la perspectiva d'un ciutadá normal, que 

és albora consumidor escandalitzat davant els abusos d'empreses i servéis publics (tant 

si es tracta deis taxis o del manya que embruta el porter automatic amb adhesius 

publicitaris, com dels restaurants chic o de les empreses eléctriques i la Telefónica), 

telespectador atónit davant la manipulació i la xaroneria de la televisió, pare que 

observa amb preocupado el sistema d'ensenyament, escriptor que aireja els draps bruts 

del món editorial i desmitifica la institució literaria, cátala que denuncia les mitges 

veritats i la timidesa amb qué els partits aborden els problemes nacionals i linguistics. 

Per damunt de tot, defuig l'altivesa que molts columnistes mostren en els seus escrits i 

el vici d'atorgar-se importancia a si niateix. 

El Monzó mes ácid i transgressor el trobem en els primers reculls d'articles, en 

els quals mostra una gosadia en el Uenguatge i en el tractament de temes tan inusuals 

(sobretot en un diari) com, per exemple, les revistes pomográfiques, i tan polemics com 

la política lingüística. A mes a mes, no estalvia causticitat contra tota mena de politics. 
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siguen del signe que siguen, de periodistes, d'intel-lectuals, d'artistes, d'empreses, de 

classes socials, amb noms propis. Monzó és implacable i es proposa airejar la crónica 

del panorama politic i social de Catalunya, renovant el Uenguatge i ampliant la temática 

de l'articulisme, introduint un humor que desmitifica i despulla tota especie d'hipócrites 

i esnobs que fan de la imatge un valor en si mateixa. 

9. Grácies a l'análisi de la inventio, podem conéixer les técniques 

argumentatives que Quim Monzó posa en práctica per a expressar la seua opinio en els 

articles. Els articles mostren un predomini de l'estructura inductiva (83%) sobre la 

deductiva (17%), amb la qual cosa l'escriptor opta pel raonament que parteix del cas 

concret per a generalitzar i que permet persuadir el lector d'una manera mes efica?. 

L'autor indueix el lector a compartir la visió de la realitat a partir de l'exemple que 

introdueix per a iMustrar-la. 

10. Monzó s'ocupa de qüestionar les bases d'acord de l'argumentació, ja que, 

en comptes de pemietre el debat, en el fons l'anuMen. En altres paraules, l'objectiu de 

l'escriptor és dinamitar els fonaments sobre els quals s'han construít les falsedats, les 

mentides, els discursos imposats i acceptats sense Hoc a la discussió. Son escassos els 

elements d'acord que Monzó assumeix, ja que el debat seria estéril i impossible si es 

legitimen les creences i els valors establerts. Fins i tot, quan fa servir algún topic, 

imposa un distanciament a través de formules del tipus «que es diu en aquests casos» o 

amb l'ús d'un etcétera que secciona i interromp la fomiulació completa: «ja se sap que 

la distancia és l'oblit, etcétera». Per tant, es podria dir que la parodia de clixés i topics 

és una forma de comunió amb un tipus d'auditori que té un esperit critic contrari a la 

fossilització d'idees, que impedeix el debat i la superado de conceptes obsolets i 

incorrectes. Aquest qüestionament demostra la defensa de la Uibertat de raonament 

individual i Uiure. 

Per contra, Monzó és mes procliu a l'ús de refranys, máximes i tota mena de 

fraseologismes. Els refranys acompleixen una funció estructural de suport a 

l'argumentació, situats bé a l'acabament del text, bé com a postil-la ais diferents 

arguments. La forga argumentativa deis refranys rau en el carácter indirecte i revela, 

juntament amb altres fenómens com la indúcelo, els contes, les paráboles, les anecdotes 

i la ironia, una especial inclinació per la insinuado, la suggestió i els significats 

implícits, característiques d'una actitud que evita la imposició d'idees i intenta influir el 
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receptor per vies mes subtils i flexibles. A niés, Monzó apronta el cúmul de sabers 

populars conipartits amb els parlants com a membres d'una comunitat cultural i, afegit a 

I'expressivitat, la brevetat i la intensitat, fa del refrany un instrument argumentatiu for9a 

efectiu. L'humorisme inherent a molts refranys fa que l'escriptor hi manifesté una 

predilecció especial. Ara bé, la naturalesa fossilitzada d'aquesta mena de capsules 

doctrináries empeny Monzó a distanciar-se'n moltes vegades mitjangant la defoniiació 

humorística, apel-lant novament al qüestionament d'idees preconcebudes. Aqüestes 

deformacions son molt visibles en els refranys retocats que sei-veixen de títols a una 

gran quantitat d'articles, com ara aquell en qué critica la moda literaria d'escriure 

dietaris «Qui diapassa, dietari empeny» (1990). 

El recurs a les máximes, usades de manera irónica, indica el rebuig de la 

petulancia i del retoricisme en l'articulisme, per evitar incórrer en el to afectat, superb i 

grandiloquent. Expressar l'opinió propia, sense enibuts, és un exercici arriscat, pero 

també pot ser un acte de vanitat; així, per evitar donar excessiva importancia ais 

comentaris personals d'u mateix, Monzó posa en joc multitud d'estratégies per a 

distanciar-se de la figura d'articulista pedant. 

11. Monzó utilitza sovint de manera fal-la? els arguments per crear humor. Pel 

que fa ais arguments quasilógics, son abundants les mostres de contradicció i 

incompatibilitat entre dues opcions, de les quals cal triar-ne una. Es habitual que Monzó 

destaque les incongruéncies que presenta un determinat fenomen. Monzó prefereix 

aplicar aquelles técniques que, en comptes de mitigar les incoheréncies, les 

intensifiquen: la ironia, l'antítesi i 1'oxímoron, el ridícul i la ficció. Monzó usa la flcció 

per a subratUar la incompatibilitat, contráriament al que assenyalen Perelman i 

Olbrechts-Tj^eca, segons els quals la ficció té la virtut de disfressar-les. Sovint la ficció 

permet fer una parodia d'algun personatge, d'algun comportament o d'algun fet jutjat i, 

per tant, a través de l'humor, s'aguditza la distorsió. La ficció sol adoptar la forma de la 

parodia i de petits diálegs entre personatges que il-lustren una situació o una realitat 

criticada. Un deis recursos mes brillants i sovintejats d'aquest grup és el que podem 

anovatvídir propostes ridicules i consisteix a enumerar tot un seguit d'opcions possibles 

que es plantegen com a conseqüéncies o solucions a un problema, pero que, al 

capdavall, intensifica el carácter injust, inapropiat, absurd o incoherent. Aquesta técnica 

és recuiTent en tota l'obra periodística publicada i subratUa el carácter inútil de moltes 

actuacions o fenómens com ara les boles que l'ajuntament instal-la per impedir aparcar, 
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els documents de comptabilitat que el govern exigeix ais artistes o la vida d'escriptor 

postmodern que el mateix Monzó imagina que hauria de dur per fer honor a aquesta 

etiqueta que li han atorgat. 

En l'obra periodística de Monzó, un argument forga rellevant és la definido, ja 

que es relaciona amb una de les seues déries mes pregones: la de denunciar la 

manipulado del llenguatge, l'ús d'eufemismes i de topics, les desviacions del significat, 

que oculten alguna maniobra ideológica. La definido permet recuperar el significat 

originari per censurar les desviacions, les disfresses, el maquillatge de les páranles, en 

definitiva, la falsedat. L'ús argumentatiu de la definido apareix en articles en qué es 

denuncia la manipulado de significats de páranles com democracia, jesuíta oparadís. 

La tautología i altres figures retoriques relacionades, com el ploce i 

l'antanáclasi, que juguen amb la repetició de termes per suggerir diferencies mes que no 

pas les semblances, també teñen el seu Hoc en els articles d'opinio i, igual que la 

definido, evidencien l'atribució de significats inapropiats a páranles i expressions. A 

mes, en general, posen de manifest que el significat sempre es negocia en l'intercanvi 

comunicatiu, independentment de l'ús consagrat per les autoritats normatives o la 

tradició. Es tracta de termes com, de non, democracia, o altres com ara modern, 

progressista, cátala, universal. A mes, la crítica a l'ús manipulat del significat permet 

comprovar els valors imperants en la societat. 

Un altre argument quasilógic molt emprat per Monzó és la regla de justicia, que 

exigeix un tractament identic a éssers o situacions que pertanyen a una mateixa 

categoría. Es tracta d'un tipus d'argument que també posa en evidencia les 

contradiccions i, per aixó, apel-la al sentit de la justicia perqué desapareguen. Tant 

l'argument de justicia, com el de reciprocitat i el de transivitat poden usar-se de manera 

faMa9 si s'equiparen dues situacions sense motiu. Així, Monzó usa a vegades aquest 

tipus d'argumentacions de manera irónica identificant dues situacions com a idéntiques, 

simétriques o intercanviables per crear humor, pero també posa al descobert la 

manipulado d'aquest tipus de relacions realitzades per altres. Així, Monzó exigeix la 

prohibido de menjar roses de pañis ais cinemes equiparant-ne les molésties que causa 

amb les del tabac, prohibit en molts Uocs publics. 

L'argument per comparació sovint té un ús satiric, és a dir, reductor; Monzó 

desplega tot el seu enginy en la creado de comparacions agosarades, plástiques, 

insólites, al servei de l'humor i la ironía, com «durar menys que una pápela en una festa 

de cap d'any». Així mateix, Vacumulado de possibilitats és una técnica típica de 
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Monzó, propia també de l'obra de ficció, que es relaciona amb Targumentació basada 

en el que és probable i en qué l'escriptor toma a expressar la seua agudesa. Consisteix a 

especular amb les diverses possibilitats que poden explicar un fenomen concret, áíUant-

ne la lógica i establint-ne un con^elat disbaratat o duent-lo a l'extrem. El resultat 

d'aquesta enumerado d'elements completament dispars és d'alló mes absurd i posa en 

evidencia la ridiculesa de la situació o del personatge satiritzats: els ovnis, els noms deis 

vaixells, els productes que desgraven en la declaració d'hisenda, les catástrofes 

ambientáis que ableguen els ecologistes. 

12. Entre els arguments basats en I'estructura de la realitat, el de causa i el 

pragmatic o de conseqüéncia son els mes utilitzats per Monzó i, en general, sorgeixen 

en tota mena d'argumentacions. L'especulació amb les causes i les conseqüéncies d'un 

fenomen té una forfa argumentativa poderosa, difícil d'assolir amb altres tipus 

d'arguments. De manera paral-lela, també pot generar fal-lácies si es selecciona 

interessadament una única causa entre totes les possibles o si es qualifíca de nexe causal 

una simple correlació. Monzó fa servir en ocasions la fal-lácia causal amb fínalitat 

irónica, com en 1'article en qué critica cáusticament la prohibido deis preservatius per 

part del Papa o els objectes quotidians aptes per a persones baixes pero inútils per a les 

altes. Un altre tipus d'argument és el de la superado, que sol materialitzar-se en les 

figures de la hipérbole i la litote, que en els articles teñen un carácter humorístic. 

L'escriptor recorre forfa ais arguments que estableixen un enlla? entre la 

persona i els seus actes, ja que li permet criticar rincompliment de les obligacions 

própies de politics, artistes, periodistes, empreses, institucions i també ciutadans 

corrents. L'argument d'autoritat és un deis mes usuals en el discurs argumentatiu i, 

quan es tracta de citacions d'intel-lectuals o qualsevol altra veu prestigiosa, conferdx un 

to cultista al text que, per a Monzó, constitueix moltes vegades una mostra de petulancia 

que reprova de manera sistemática i taxativa. Per aixó, en ocasions apeMa a les 

autoritats de manera irónica i fins i tot s'inventa citacions de Josep Pía a fi de denunciar 

l'abús que molts escriptors fan del prestigi concedit a aquest autor. D'altra banda, les 

citacions teñen una fiando epifonemática com a cloenda o culminado de l'argumentació 

desenvolupada en els articles. Les autoritats a qué apel-la Monzó no son sois literats, 

sino també cineastes, filósofs i musics contemporanis. 

Respecte a l'enllag simbólic, la metonimia és 1'operado que fomenta 

restereotipado de personatges i que s'alia amb altres recursos per a elaborar la sátira. 
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La selecció d'un atribut concret (un gest, una part del rostre, una pe^a de vestir, una 

paraula) pemiet categoritzar la persona, reduint la seua complexitat i presentant-la com 

un arquetip: els poetes hermétics, els ecologistes, els feixistes, els politics, els critics 

literaris, els transvestits. 

13. Els arguments que fonamenten l'estructura de la realitat mes rellevants 

en la prosa periodística de Monzó son els arguments per l'exemple i la il-lustració i els 

arguments d'analogia, en el qual s'inclou l'ús de la metáfora. Entre totes les técniques 

argumentatives, aqüestes son les mes utilitzades per l'escriptor. L'argument per 

l'exemple no resulta fácil de distingir respecte a la ¡Mustració. Al capdavall, teñen un 

fiíncionament semblant: passen del cas concret a la generalització; per tant, ambdós son 

inductius. 

Els exemples i les il-lustracions poden ser reals o inventats per l'autor. En aquest 

últim cas, es recorre ais contes, els acudits i les paráboles. Aqüestes breus narracions 

exemplifiquen indirectament la tesi i se sitúen al principi o al final del relat. 

L'acudit comparteix amb els relats el carácter fíccional i exerceix una funció 

lúdica, associada a la finalitat cómica. Un tret comú a 1'anécdota és la possibilitat 

d'evitar prendre's seriosament el contingut, és a dir, no compromet ni el narrador ni els 

seus interlocutors. Ara bé, en els articles d'opinio, els acudits, juntament amb altres 

recursos humorístics com la sátira, la parodia i fíns i tot la ironia, no resulten mai 

innocents del tot ni innocus: el carácter lúdic que els defineix s'alia amb una estrategia 

argumentativa que té com a objectiu qüestionar alguna faceta de la realitat, personatges, 

situacions, esdeveniments. L'humor aplana el terreny per a arribar mes fácilment i 

directa al receptor, li baixa les defenses i el sedueix. Les diferencies respecte a la ironia 

son, d'una banda, que l'acudit presenta una configurado textual sólida i, d'una altra, 

que la voluntat de ridiculitzar és obvia. A mes a mes, els acudits exerceixen una fimció 

epifonemática com els refranys, les citacions i altres relats que afavoreix tancar les 

reflexions de manera sentenciosa, tot i que, en el seu cas, el carácter doctrinal es fon 

amb la comicitat. Els acudits serveixen per a ridiculitzar politics, funcionaris i 

escriptors. 

Els arguments basats en la promoció de models i antimodels es relacionen amb 

els arguments de la persona i els seus actes i están presents en totes les satires de 

personatges que Monzó realitza en nombrosos articles. Es tracta d'uns arguments que 

posen en relleu, potser de manera mes obvia, la perspectiva moralitzadora amb qué 
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l'escriptor aborda l'análisi de la realitat circumdant, ja que censura i Uoa conductes 

elevades a model del que s'ha de fer o ser segons el seu codi étic. 

L'analogia no sois és una estrategia cognitiva, sino també una de les técniques 

mes abundants en tota mena d'argumentacions oráis i escrites, quotidianes i fomials i, 

óbviament, Monzó la fa servir proñisament en els seus articles per establir les 

semblances d'un fenomen amb un altre, per al qual exigeix el niateix tractament o 

consideració. Igualment, fonamenta altres operacions com les metafóriques, les 

metonímiques i la parodia. L'establiment d'una semblanfa entre dos fenómens depén de 

la ideología de 1'argumentador i, per aixó, sovint dona peu a faMácies que consideren 

equiparables dues realitats que no pertanyen a la mateixa categoría. En aquest sentit, 

també és evident que les faMácies d'analogia son, en els textos monzonians, producte de 

la ironía. En aquest cas, l'analogia no mostra la seniblan9a entre dues realitats, no per a 

reclamar la mateixa consideració, sino per a produir uns efectes satírics. En alguns 

casos, l'analogia pot allargar-se ad infinitum per ridiculitzar un fet, com les associacions 

d'addictes anónims que proposa l'escriptor en un deis seus articles. 

Quant a la metáfora, recurs basat en l'analogia, si seguim la classificació de 

Lakoff i Johnson, Monzó construeix tota mena de metáfores estructuráis, concretes, 

visuals i ontológiques que sovint provoquen un efecte humorístic derivat del contrast 

entre el domini d'origen i el domini de destinado i que es poden Uegir en la majoria 

d'articles. Els dos dominis sovint están molt allunyats entre si, pero l'escriptor sap 

trobar alguna cruilla que 11 permet establir una analogía, per molt vaga que siga, entre 

els dos. Igual que les comparacions, les metáfores son un exponent brillant de l'enginy 

de Fautor: «blablablá a punt de neu», «corrida automobilística», «societat civil farcida». 

Les metáfores utilitzen referents provinents de la cultura actual i defugen, dones, les 

receptes literáries clássiques. La utilització profusa de l'analogia i de la metáfora, 

acompanyades de la parodia, revelen probablement la capacitat de Monzó com a 

constructor de la realitat o, fins i tot, com a deconstructor, ja que segons el punt de vista 

adoptat, l'establiment d'enlla^os entre situacions, fenómens i personatges permet tant 

qüestionar la realitat préviament donada com modelar-ne una de completament 

innovadora, tot i que formada a partir de 1'anterior. Precisament, i duent aqüestes 

apreciacions a l'extrem, la concepció de la práctica creativa en Monzó ratifica el sentit 

d'aquestes operacions cognitives i argumentatives: per a l'escríptor, crear és recrear, 

reutilitzant el queja estava fet per a reelaborar-ho, com jugar a construir i destruir. 
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14. Els articles monzonians també recorren a les técniques que restringeixen 

l'abast deis arguments i que recorren a diverses figures retoriques tradicionals com la 

hipótesi, la reticencia o aposiopesi, l'eufemisme, la subjecció i la prolepsi. Aqüestes 

figures causen una impressió favorable de ponderado i de sinceritat de l'autor envers el 

public receptor i intenten desterrar la idea que l'argumentació és un artifici. Son 

técniques que, al capdavall, amorteixen o frenen la temptació de 1'articulista que creu 

posseir la veritat absoluta i que recorden que l'article és sois una indagado que establdx 

una veritat provisional, niai un resultat definitiu. 

15. L'estructura deis textos, objectiu de la dispositio, pot actualitzar-se d'acord 

amb les característiques deis generes persuasius contemporanis. Els títols acompldxen 

en certa mesura les funcions de 1'antic proemi: d'una banda, teñen un carácter 

preliminar; d'altra banda, intenten captar l'atenció del lector i seduir-lo mitjan^ant els 

diferents recursos humorístics, intertextuals o, en general, retórics, que posen en joc. A 

mes a mes, la ironia present en molts d'aquests paratextos s'adre^a contra la tesi 

contraria i qüestionada per l'autor. Els títols constitueixen un exercici d'enginy notable i 

teñen funcions cabdals com cridar l'atenció del lector, incidir directament en la seua 

conducta i les seues idees, mostrar-li significats afectius i comiotatius i transmetre-li 

informado a través d'implícits. Per tant, la for9a persuasora que els caracteritza és molt 

poderosa. 

Els títols es poden classificar en diverses categories: temátics, metonímics, 

parodies, intertextuals, fraseológics, amfibológics, els que juguen amb la foraia fónica, 

neologies, metafórics i ironies própiament dits. Els mes interessants i característics de 

l'obra de Monzó son els títols intertextuals, els fraseológics, els amfibológics i els que 

es basen en algún joc fónic. Els títols intertextuals apelden a peMícules, novel-Íes, 

can9ons i obres artístiques amb qué els textos mantenen una relació irónica i paródica: 

«Cinema paradiso», «L'estranya parella», «Que bonic és viure», «En el calor de la nit», 

«El perfum», «Un món felÍ9». A vegades están retocáis per incrementar I'humorisme: 

«El coronel no té qui li predigui», «Els condons de Harrelson». Els títols fraseológics 

inclouen els refranys, dipósit de referents comuns i compartits amb els lectors, que 

orienten la lectura i es refereixen tant al tema com a la tesi defensada moltes vegades de 

manera irónica. Els refranys poden aparéixer integres, retocáis o mutilats: «Tot 

s'encomana menys l'hermosura», «La sang altera», «Molta arrova i poc sabó». A mes, 

Monzó també fa servir locucions léxiques verbals, nomináis i, en menor mesura 
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adjectivals: «Ni cam ni peix», «Ves quins ous»; clixés especialment provinents del 

discurs religiós: «Lloat sia», «Ave Maria puríssima»; fómiules rituals i socials própies 

de la interacció conversacional, consignes polítiques, eslógans i fins i tot apotegmes: 

«Tomem-hi...», «Bon dia i passi-ho bé», «El ñitur és nostre». Els títols amfibológics 

son els que afavoreixen una conñisió de significat a partir de termes i construccions 

gramaticals que poden interpretar-se de maneres distintes i oposades, com Thomofonia: 

«Misses sense missal». Finalment, els títols que juguen amb la fomia fónica recorren a 

les figures de la paronomasia i l'aMiteració: «La ruta de la sida», «¿És condonable no 

vendré condons?». 

16. El temie narrado designava en els tractats de retórica classics una exposició 

de fets molt semblant a la que fan les noticies en el periodisme actual. És habitual que 

els articles comencen amb una introdúcelo en qué Monzó exposa un fet que 

desencadena una reflexió personal. Aquest fet pot adoptar el format d'un resum d'una 

noticia, les declaracions d'un personatge famós, un esdeveniment observat directament 

per l'autor, una anécdota real, autobiográfica o de ficció, un conté i, en menys casos, 

també una carta d'un lector o un anunci. A continuado, a vegades s'insereix una 

informació complementaria sobre els antecedents del fet exposal. Ara bé, també és 

possible que l'ordre diferisca en alguns articles i, primerament, apareguen els 

antecedents del tema o altres assumptes associats. En qualsevol cas, lajntroducció sitúa 

el lector en el tema que es debat. 

Sovint la part de la narració adopta el fonnat de l'anécdota, que juntament amb 

els acudits, els contes i altres seqüéncies narratives, revela una inclinació especial de 

l'autor per l'art de contar histories, a mes de la visió del món que contenen i del valor 

argumentatiu inherent. L'anécdota es pot caracteritzar com una narració de successos 

reals, de carácter autobiográfic (les vivéncies de Monzó el 23-F) o protagonitzats per 

personatges tant famosos (el soldá de Brunei, Luis Dominguín, Luis Buñuel, Umberto 

Eco) com anónims (viatgers que pugen a l'avió equivocat, el nou veí d'un poblé petit a 

qui assignen un malnom el mateix dia de donar-se a conéixer). Per tant, difereix d'altres 

fomies narratives, principalment, pel carácter referencial. Des d'una perspectiva 

conversacional, l'anécdota es relaciona amb la norma de l'amenitat i altres factors com 

l'originalitat, la ironia i les máximes de cooperado. Es tracta d'un acte de parla ritual, 

mes que d'una transmissió d'infomiació, ja que persegueix mes una intenció de crear, 

refennar o mantenir les relacions socials. Les anecdotes están Uigades a 1'experiencia 
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del narrador i son instruments culturáis per excel-léncia per a comprendre conductes 

inesperades i insólites. Així, com que conten successos que s'allunyen del que és 

ordinari, també serveixen per a articular i sostenir la comprensió comuna del que la 

cultura considera normal. 

Monzó insereix les anecdotes a l'inici de l'argumentació, pero també li serveix 

per a iMustrar algún argument o ratificar la tesi, tot exercint la ñinció que la retórica 

clássica atribuía ais exempla. Si es tracta d'anécdotes autobiográfíques, es podria 

concebre com un argument de l'experiéncia personal, ja que el subjecte argumentador 

s'escull a si mateix com a prova de la seua tesi. Quan l'anécdota inaugura l'article, pot 

considerar-se la resta del text com una mena d'avaluació dels fets exposats. En els 

articles en qué es relata una anécdota autobiográfica, sovint s'insereix préviament una 

reflexió a tall d'introducció. A banda de les anecdotes protagonitzades per celebritats o 

actors anónims, Monzó a vegades en conta d'altres que refereixen successos 

presumptament reals, pero el punt de vista de l'autor els ficcionalitza. Ara bé, també es 

donen casos en qué l'anécdota clou l'article i, com hem indicat abans, funciona com a 

il-lustració de la tesi. 

17. Una de les estratégies utilitzades per a iniciar la confuntatio (operació amb 

qué es refiasen els arguments de l'oponent) en la part del discurs anomenada 

argumentado és 1'operació que hem anomenat problematització i que engega el 

connector pero. Una altra estrategia rau a acceptar aparentment la tesi del contrincant i 

justificar-la, pero el recurs a la ironia posa en evidencia que, al capdavall, l'autor revela 

el carácter absurd, ridícul i innacceptable de les raons esgrimides. Encara que és 

habitual que la tesi s'inserisca en l'epíleg, també pot manifestar-se al comen9ament de 

l'argumentació, una vegada exposats els fets introductoris, amb la qual cosa resulta un 

article estructuralment deductiu o analític. D'altra banda, l'argumentació pot recorrer a 

altres esquemes d'organització de la infomiació com 1'enumerado de preguntes i 

respostes, que manifesta el carácter especulatiu de tot article d'opinió. Així mateix, es 

poden introduir temes afins al principal, si incideixen directament en la tesi. Per a 

finalitzar, encara que és obvi que tota argumentado o defensa d'una tesi constitueix una 

reacció a una altra, hi ha casos en qué les raons contraposades s'entrecreuen literalment 

en el text i mostren el carácter agre de la polémica tractada, com l'afició a la pirotecnia, 

l'ús personal d'amies, l'obra musical i la figura del cantant Albert Pía. 
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18. L'epfleg, peroració o conclusió és la part final del text i té una importancia 

essencial perqué ha d'assolir una bona disposició del receptor i moure'l a la passió. En 

canvi, la fiínció de recapitular la informació o de matisar dades o arguments és inusual 

perqué no s'ajusta a les exigencies de brevetat que caracteritzen els articles d'opinió. La 

conclusió, igual que la cloenda del conté, ha d'atrapar el lector i convertir el text en una 

pe9a redona que ñancione a la perfecció. De fet, segons el mateix Monzó, els articles 

han de constar d'una conclusió «estudiada». Per aixó, introdueix alguns elements 

epifonemátics com un refi-any, una citació, un acudit, una anécdota real o de ficció que 

transformen el text en un tot perfectament travat i tancat. 

En aquests casos, l'autor no opina directament, sino a través d'una altra veu que 

assumeix o d'uns fets aclaridors en si mateixos. És així que moltes vegades l'epíleg está 

format per una única oració i fins i tot una sola páranla que condensa al máxim la 

conclusió. De tota manera, el grau máxim de condensació expressiva s'assoleix amb 

l'omissió de la conclusió si, igual que la tesi, no és necessari explicitar-la perqué resulta 

fácilment inferible. Recordem que els generes breus apel-len a la coMaboració 

interpretativa del lector, que ha de reconstruir el significat a través d'indicis i de la 

interacció del text amb els seus propis coneixements previs. En altres ocasions, Monzó 

clou el text amb un acte peticionari amb qué declara la voluntat d'influir sobre els 

receptors tot instant-los a l'acció. Les propostes no sois censuren, sino que matisen o 

complementen la posició qüestionada en l'argumentació. Respecte a la coMocació de la 

tesi, en els articles inductius sol aparéixer en aquesta part final, pero pel que fa ais que 

consten d'una estructura circular, la tesi es repeteix a l'inici; finalment, pot fins i tot 

situar-se al centre. 

19. Els articles compostos amb una estructura narrativa son majoritáriament 

contes que Monzó ha publicat en la premsa al Uarg de la seua carrera periodística. 

Sumen un total de 17 peces, 11 de les quals consten de judici o moralitat implícita i els 

6 restants expliciten el missatge moral. De mes a mes, hi ha textos en forma de cartes 

(narratives, no expositives) i fins i tot la narració d'una Uegenda. 

Hi ha diverses raons que expliquen el recurs a la ficció narrativa en les 

coMaboracions periodístiques de Monzó i es relacionen amb les concomitáncies 

existents entre el conté i l'article d'opinió. Tots dos generes es caracteritzen per la 

brevetat, la intensitat expressiva i l'economia de mitjans, l'estil ágil, la recreado 

subjectiva de la realitat que vehicula una peculiar visió del món i la dimensió 
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moralitzaiit. A banda, hi ha, evidentment, aquesta concepció postmodema de les 

practiques creatives que defensa I'escriptor i que esborra les diferencies preceptives 

entre ficció i referencialisme. Quan s'ha parlat de la inserció de fragments narratius en 

forma d'acudits, anecdotes o petits relats, ja s'ha subratUat I'eficacia de la narració com 

a técnica de raonament inductiu i de la virtut persuasiva, subtil, efica9 i didáctica que la 

caracteritza, que compromet menys el narrador que els judiéis explicits i polemics, pero 

que exigeix del lector una capacitat analítica major. Al Uarg de la historia, politics, 

juristes, publicistes i literats han estat ben conscients de l'enomie poder seductor de les 

arts narratives i, en general, les societats humanes han trobat en la narració el patró mes 

adequat per a explicar la realitat. 

L'economia expressiva deis articles en fomia de conté s'assoleix mitjan^ant 

diversos procediments. En primer Hoc, solen suprimir-se algunes parts de l'estructura 

canónica del conté com la situació inicial i la final, fácilment reconstruíbles a partir deis 

coneixements enciclopédics del receptor i de les inferéncies que activa la lectura. 

L'avaluació, si n'hi ha, pot coMocar-se al principi, en forma de proemi, o a l'acabament, 

amb la funció d'epíleg. Els contes sempre relaten fets anecdótics, trivials i curiosos, que 

ocupen el període temporal d'una simple escena quotidiana de poca durada. 

Els personatges están descrits de manera indirecta a través de les accions que 

desenvolupen i del seu estil conversacional, sovint un cátala coMoquial amb algún tret 

distintiu: Monzó és un expert a esbossar arquetips a partir d'un idiolecte particular. A 

vegades, és suficient un adjectiu per a caracteritzar-los o, mes aviat, estereotipar-los. Es 

tracta de figures urbanes, de classe mitjana o alta, que s'erigeixen en representants d'un 

cert sector social (una secretaria, un matrimoni jove, un executiu, un immigrant). El 

temps i l'espai de la nan^ació tan sois son al-ludits per referéncies concretes com 

topónims o son deduíts per altres elements del text. 

El narrador és quasi sempre heterodiegétic-extradiegétic (excepte en un conté en 

qué el protagonista, el drac de Sant Jordi, parla en primera persona) amb una 

focalització extema o interna fixa. Aquest tret és un deis préstecs de la ficció literaria al 

Nou Periodisme, així com la supremacía del diáleg sobre la narració, que revela una 

voluntat dedicida de mostrar mes que de narrar i que implica transmetre el maxim 

d'informado amb el minim de narrador, tot deixant la páranla directament ais 

personatges. Els contes están escrits en present verbal, que atorga una sensació de 

simultaneitat i d'immediatesa a les accions i impregna d'afectivitat la lectura. A mes, 

des d'un punt de vista argumentatiu, el present expressa mes fácilment el sentiment de 
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presencia. L'ordre temporal és lineal i, respecte a la durada, hi solen haver sumaris que 

resumeixen una seqüéncia llarga de la historia i que contrasten vivament anib la inserció 

d'escenes representades en els diálegs. Sovint els sumaris apareixen al final de la 

narració i contenen la resolució del conñicte i el final. El carácter sintétic i intens 

d'aquestes parts intensifiquen l'efecte de sorpresa que el narrador vol crear per infondre 

mes comicitat ais successos relatats. En general, els contes satiritzen comportaments 

socials arquetípics. 

20. L'estructura descriptiva és comuna a textos que altres lingüistes han 

classificat com a instructius o directius, d'acord amb la finalitat comunicativa de donar 

ordres o consells, pero també els que retraten algún personatge o descriuen objectes, 

Uocs, accions o qualsevol altra realitat. Pel que fa ais articles descriptius de carácter 

directiu, el to ironic impregna el manoU de consells que exposen i que els acosten a la 

tradicional prosa didáctica i moralitzant (instruccions per ais acompanyants del 

conductor en un cotxe, consells sentimentals, indicacions per a fer entrevistes i articles, 

recomanacions per a l'inici de les vacances d'estiu). El retrat periodístic és, certament, 

un genere arrelat en la premsa i Monzó l'assaja en diversos articles que consagra a la 

descripció satírica de celebritats (Julio Iglesias, Carolina de Monaco, Encama Sánchez) 

o de coMectius com els taxistes, els turistes o els fans. Fins i tot es descriu a ell mateix 

com un maniátic de l'ordre i de la previsió. Finalment, hi ha articles que es construeixen 

amb la descripció d'accions, que cal no confondre amb una narració, ja que no están 

relacionades amb lla90s causáis i temporals, sino que expliquen una escena habitual a 

partir deis esdeveniments que hi solen ocórrer: la vida rutinaria a l'hivem, l'activitat en 

una cafeteria. 

Els articles d'opinió que presenten una estructura expositiva son aquells en qué 

predomina 1'explicado sobre l'argumentació o la finalitat comunicativa de provocar 

l'adhesió del lector és menys ostensible. És el cas d'articles que conten una noticia 

sense valoracions explícites o, per exemple, un altre en qué Monzó descriu les addicions 

i els métodes per evitar-Íes. Al capdavall, en aquests casos, els fets exposats son 

reveladors per si mateixos i l'articulista apelda a l'empatia ideológica del lector perqué 

adopte el punt de vista que, sense ser explicit, ell mateix adduiria. 

21. Les figures retoriques teñen un ús humorístic i argumentatiu en els articles 

monzonians i no constitueixen mai un mer ornament estétic. Algunes de les figures. 
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com el polisíndeton i l'enumeració d'elements dispars, reapareixen en les obres de 

ficció. Pel que fa a les figures de l'elecció, destaquen la definiólo, la periTrasi (i la 

variant de l'antonomásia) i la correcció. Hi ha un ús encara mes remarcable de les 

figures de la presencia, que es reflecteix en una predilecció per les estructures 

repetitives: l'onomatopeia (influencia del discurs del cómic), l'anáfora, l'amplificació, 

la interpretado, el pseudodiscurs directe i tota una serie de recursos de dicció 

fonamentats en els paraMelismes sintáctics i la reiteració de formes i paraules com ara 

el polisíndeton, l'epanalepsi, el climax, el poliptoton, l'epífora, la sinonimia, la 

ditologia, l'acumulació caótica, la diálage, l'enumeració, l'eMipsi i l'homotéuleton. 

Finalment, les figures de comunió amb l'auditori inclouen l'apóstrofe, l'enál-lage de la 

persona i, de manera rellevant, la pregunta retórica. Entre totes, tant per l'abundáncia 

com per l'eficácia humorística i argumentativa i també l'originalitat, sobresurten la 

perífi-asi, l'anáfora, el pseudodiscurs directe, l'acumulació caótica i la pregunta retórica. 

22. Segons la classificació tradicional deis estils, la prosa monzoniana seria el 

resultat de la combinado deis estils senzill i temperat, els mes aptes per al tipus de 

comunicado efica9 i adrefada a un public ampli que ha de bandejar els excessos 

ornamentals de l'estil noble. De fet, l'examen a l'estil prosístic de l'obra periodística de 

Quim Monzó revela dues línies: el coMoquialisme i la senzillesa expressiva. El primer 

tret está relacionat amb les virtuts de la puritas i Vaptum, mentre que el segon té a veure 

amb la perspecuitas. 

Pel que fa al coMoquialisme, es tracta de la qualitat principal d'un estil propi 

que intenta alliberar-se del purisme nomiatiu d'un model de Uengua noucentista i 

cultista molt distant de la Uengua parlada al carrer i poc apta per al periodisme, obligat 

per reficacia comunicativa i la difiísió a un public ampli. El coMoquialisme és, dones, 

un intent de cormectar amb un tipus de lector actual i, a mes, una actualització del model 

de Uengua estándard arraconada a l'ámbit literari durant les decades de prohibido del 

cátala durant el franquisme. De tota manera, Monzó no opta per l'admissió sense 

objeccions de tota mena de barbarismes incorporats al registre coMoquial i que és, al 

capdavall, la vertadera pedra de toe en la polémica entre els detractors i els defensors 

del purisme i de la flexibilitat nomiatius, del cátala light i del cátala heavy. L'escriptor 

només fa servir els castellanismes d'ús mes habitual que, en un moment determinat, 

doten de major expressivitat el discurs o simplement li pemieten insuflar ironía ais seus 

comentaris a través de la técnica de canvi de registre i de Uengua. La inclusió de 
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vocabulari d'argot i de vulgarismes és una concessió que li pemiet connectar també amb 

un cert tipus de public jove que troba en el model linguistic una senya d'identitat social. 

El cátala de Monzó incorpora mes mots d'argot, renecs i al tres tipus de 

transgressions linguistics en els Uibres d'articles iniciáis, pero a poc a poc va moderant 

l'estil emotiu i exaltat, pero conservant, aixó sí, la dicció coMoquialitzant. Fet i fet, 

Monzó s'apropa al cátala parlat de la seua generado i en recuU la fraseología, les 

formules sintáctiques, els girs expressius, els neologismes, els castellanismes i les 

variants dialectals barcelonines. A mes, rebutja insistentment tota mena d'elements 

accessoris com els clixés i els topics de manual. En general, cal concebre el model 

linguistic de Monzó com un intent d'actualització deis parámetres expressius del cátala 

escrit adaptat al mitjá periodístic, tot posant-lo a Tallada del seu temps, a la recerca de 

I'equilibri entre la convenció necessária que imposa l'estándard i l'aproximació a les 

fomies vives i quotidianes del carrer. 

Pel que fa a la senzillesa expressiva, Monzó fiíig de la sentenciositat, el to 

ampuMós i l'erudició petulant. El to d'espontaneítat deis seus textos i el coMoquialisme 

s'alia amb la fiíncionalitat de la prosa retallada, neta i despullada d'artificis retórics que 

no acomplisquen un objectiu persuasiu concret. Així, combat els topics que igualen 

extensió i alambinament verbal amb qualitat, albora que fa de la brevetat, la concisió i la 

sobrietat expressiva les máximes que guien el seu estil. Basant-nos en la distinció entre 

es til segmentat i estil cohesionat, la prosa periodística de Monzó seria una mostra del 

primer, caracteritzat per períodes sintáctics breus i per un ús expressiu de la puntuado 

que permet emfatitzar uns segments sobre uns altres. L'abséncia de connectors i l'ús de 

procediments gráfics o numerics per a distribuir la informado, típica deis registres 

d'especialitat, també col-labora en la consecució d'un estil moltes vegades abrupte. Des 

del punt de vista del valor iconic que té l'estil segmentat, es pot concloure que 

l'escriptor hi troba una eina adequada per a expressar ironía, juntament amb altres 

recursos com les figures basades en la repetido (l'anáfora, el polisíndeton). 

23. L'análisi estilística permet comprovar els diferents usos que Monzó fa deis 

elements linguistics. Pel que fa al pía gráfic, l'escriptor escriu les sigles en minúscula, a 

excepció de la primera Uetra, a mes de rebutjar la utilització d'elements tipográfics com 

la cursiva i les cometes que, com les figures retoriques ornamentals, carreguen 

excessivament i de manera superfina el text. Finalment, sempre utilitza el signe doble 

d'interrogado i d'exclamado. Els elements morfosintáctics son tipies del discurs 
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coMoquial: sufixos apreciatius, girs sintáctics, reduplicacions, repeticions, connectors i 

niarcadors discursius característics d'aquesta varietat funcional. 

Quant al léxic, hi ha nonibroses paraules d'argot, nioltes de les quals s'han 

incoporat amb nomialitat a la llengua coMoquial diaria. L'escriptor desplega el seu 

enginy també amb la creació de neologismes (derivats, compostos amb formants cuites, 

manlleus, habilitacions) que teñen una dimensió clarament irónica o paródica d'aquest 

tipus de paraules de les quals abusen politics, periodistes o publicistes. Els 

castellanismes s'utilitzen si, substituint-los pels mots patrimonials, es perdés forga 

expressiva i, en qualsevol cas, es tracta de paraules amb un abast semantic molt concret. 

A mes a mes, hi ha lexicalitzacions coMoquials, mots jóquer, renecs, vulgarismes i fins i 

tot arcaismes i tenues científics que solen marcar un canvi de registre amb efectes 

humorístics. Així mateix, s'observen elements paralinguistics com allargaments 

vocalics i característiques pragmátiques com niarcadors interactius, apel-lacions i 

imprecacions. Molt rellevant i abundant és l'ús que Monzó fa de la fraseología, que 

abrafa refiranys, locucions, frases fetes i formules expressives, fins i tot en altres 

llengües. 

24. La comicitat és una arma molt poderosa que conquista el receptor i fa que el 

missatge penetre mes profundament en el seu ánim. Básicament, la comicitat facilita la 

connivencia amb els lectors, la lectura amena, la crítica de personatges i actuacions 

sense donar peu a la réplica deis possibles detractors i, com a suma de totes aqüestes 

virtuts, la persuasió efectiva. Probablement, és la característica comuna a la majoria de 

les colunmes de premsa de Monzó i, per tant, el tret mes rellevant de la seua obra 

articulística. Juntament amb el raonament inductiu, les diverses formes de comicitat 

constitueixen el recurs mes efica? que utilitza Monzó per a persuadir el lector. 

En els primers recuUs d'articles, la implicado afectiva de Monzó amb els textos 

dona peu a un sarcasme descamat i agressiu que, a mesura que passen els anys, 

abandona per una ironía mes subtil que implica un major distanciament amb el que 

escriu, tot i que els elements satírics i parodies també hi teñen el seu pes. La comicitat 

exerceix diverses funcions: la primera, consisteix en una crítica al poder; la segona, cal 

buscar-la en els mateixos aspectes faceciosos de la vida quotidiana; la tercera impulsa 

una reacció contra el to serios i transcendental del comentarisme periodístic que Monzó 

considera una niostra de pendanteria reprovable. La distinció entre nocions tan 

semblants com l'humor, la ironía, la parodia, la sátira, el sarcasme, la farsa i la 
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caricatura és mes terminológica que no pas conceptual i, en general, cal concebre-les 

com diverses manifestacions d'un fenomen mes ampli que és la comicitat. 

25. La teoria de la relleváncia completa les aportacions precedents i ofereix un 

marc interpretatiu óptini per a analitzar el fenomen humorístic. D'acord amb els 

postulats de la teoria de la relleváncia, l'humor sorgeix de la incompatibilitat entre dos 

enunciats contradictoris, un d'explícit i un d'implícit. Hi ha diverses dades lingüístiques 

que permeten copsar el sentit real que está associat a l'expressió emesa pel parlant. 

Algunes d'aquestes traces gramaticals son la polisemia, la sinonimia, Thomonímia, el 

sentit fígurat, la connotació i la metáfora i, juntament amb els coneixements 

enciclopédics i els elements anafórics i díctics, es poden detectar en els articles d'opinio 

de Monzó. A aquests recursos humorístics, cal sumar l'acudit. 

Hi ha dos tipus d'humor: d'una banda, el que és extern a la Uengua i remet a 

supósits culturáis, el sexe, la política o el context immediat; d'altra banda, el que és 

intern a la llengua i es basa en la manipulado de fomies lingüístiques. En Monzó, 

l'humor extraverbal adopta referents indecorosos desterrats per la moral com el sexe i 

els genitals, els animals i l'escatologia. 

26. La principal diferencia esgrimida entre ironía i humor és la presumpta 

actitud crítica que manifesta la primera i la innocencia lúdica del segon fenomen, ja que 

comparteixen el mateix funcionament i recursos formáis idéntics. Ara bé, aquesta 

divergencia subtil esdevé difícil d'apreciar en uns textos marcadament argumentatius 

com els articles d'opinió. La importancia de la infomiació implícita en la qual es basen 

els enunciats ironies és cabdal per a comprendre la ironía en l'obra de Monzó, que 

apel-la a coneixements sobre l'actualitat social i política, els topics, els mares cognitius, 

el bagatge cultural del receptor, el sentit comú o els sabers intertextuals. 

Igual que ocorre amb l'humor, no hi ha esquemes o recursos linguistics propis 

deis enunciats ironies. En els articles monzonians, s'observen totes les variants que la 

retórica clássica atribuía a la ironía, entesa com un trop: l'antífrasi, la contrefisió i 

I'asteisme. A mes a mes, pren la fomia de diverses figures retoriques i recursos 

linguistics com l'antanáclasi, els clixés linguistics, I'enunieracio d'elements dispars, la 

repetició, la metáfora, l'exclamació, la polisemia, Thomonímia, la duplicació de 

prefixos, la manipulació de grafies o l'analogia faMag o improcedent. 
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A aqüestes figures, s'afig el canvi de registre i de Uengua com una altra de les 

manifestacions possibles de la ironia en Tarticulisme monzoniá. El canvi de registre es 

materialitza en l'ús de coMoquialismes, mots cuites i arcaismes, exclamacions i 

interjeccions, locucions léxiques verbals, la segona persona del singular amb valor 

generalitzador i impersonal, la dixi social, els tecnicismes, els barbarismes i els 

metaplasmes. Així mateix, Monzó recorre al castellá, el francés, l'anglés, l'italiá i el 

Uatí en diversos fragments per impregnar d'ironia les seues reflexions. 

27. La parodia es distingeix de la ironia perqué el mecanisme que l'engega 

descansa en les relacions intertextuals, a través de la citació o de l'aMusió d'uns 

discursos en uns altres. La confusió augmenta si es té en compte que la parodia es 

considera com una variant de la sátira. En qualsevol cas, la noció d'imitació és la clau 

per a comprendre la parodia, que pot ser tant un recurs com un genere. La idea comuna 

de totes les aproximacions a aquest fenomen és la ridiculització i la burla d'un model 

precedent mitjan9ant la distorsió, la inversió de valors i la transposició. 

Monzó concep la parodia com un joc literari relacionat amb la metaficció, una 

práctica que du a terme en nombrosos contes que transvesteixen textos classics de la 

literatura que han esdevingut un topic que l'escriptor intenta actualitzar des deis 

parámetres de la sensibilitat contemporánia. Altres funcions son la transgressió irónica, 

la distancia crítica i el qüestionament del concepte d'autoría o d'originalitat. Monzó 

recorre a diversos models per a bastir les seues parodies: espectacles televisius, 

teleséries, publicitat, fútbol, can9ons populars, els westerns i les peMícules de terror, 

l'idiolecte de personatges famosos o diversos estils com el periodístic, l'administratiu i 

fins i tot registres linguistics com el xava i els clixés conversacionals. 

28. La diferencia entre parodia i sátira rau en la naturalesa del referent sotmés a 

escami: en el cas de la primera, ha de ser un text, un genere, un estil; en canvi, la sátira 

arremet contra realitats no textuals com la societat, un prototip social, un individu 

determinat o un codi étic i moral. Per aixó, si bé la parodia és mes aviat lúdica, 

tamiiateix la sátira persegueix la reforma de les idees i deis comportaments i es 

fonamenta, albora, en una ideología concreta o una determinada visió del món. Tal com 

hem puntualitzat anteriorment, la parodia també pot ser un recurs que usa la sátira si la 

crítica es du a terme mitjan9ant una operado d'imitació. En aquesta línia, la ironia es 

distingeix de la sátira en el fet que es dirigeix contra realitats, opinions o actituds 
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concretes i particularitzades, no contra tradicions socials, polítiques, históriques, etiques 

o morals. La sátira ridiculitza individus concrets, mentre que la ironia s'enfronta a 

categories abstractes i generals. 

La sátira recorre básicament a la técnica de la redúcelo i, en Monzó, trobem 

nombrosos exemples de reduccions satíriques destinades a desposseir la víctima de tots 

els atribuís de rang i classe social. A mes, altres técniques reductores son ranimalització 

i, al contrari, la personifícació d'algun animal, pero també la vegetalització. Igualment, 

l'escriptor pot presentar el personatge satiritzat com un boig o un inconscient (els 

con-edors de les maratons, les dependentes), un monomaniac que porta a terme actes 

immorals o violents. La destrucció deis símbols (sant Jordi i el drac, la senyera, la 

sardana), la burla dirigida a les institucions (el Bar9a, la monarquía, la religió, els 

mossos d'esquadra) i la imitació paródica completen els variats procediments que 

adopta la sátira en els articles periodístics de Quim Monzó. 
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2. FINAL OBERT 

Al contrari que els seus contes i els seus articles, que son peces acabades i 

perfectament segellades, l'obra de Quim Monzó román oberta al ñitur. L'escriptor 

continua publicant setmanalment els seus articles a La Vanguardia i coMaborant amb 

Catalunya Radio. D'aquí a poc temps, tindrem l'oportunitat de Uegir la selecció 

d'articles que ha escrit des de 2002 i, probablement, un nou recuU de contes o fms i tot 

una novel-la. 

Pero no sois correspon a Monzó la feina. Seria molt convenient que algún 

investigador s'embrancara en la tasca d'estudiar l'obra de ficció de l'escriptor en el seu 

conjunt i donar-ne una visió panorámica que supere les aproximacions concretes que 

s'han fet a algún deis Uibres o a alguns aspectes específics. A partir de l'estudi basic 

tant de l'obra literaria com de la prodúcelo periodística, les aportacions posteriors 

consistirien a descobrir les semblances, que s'intueixen nombroses segons hem 

compro vat, entre els dos grans vessants del Uegat de Monzó: el coMoquialisme, les 

figures retoriques, els temes i els interessos, la brevetat deis dos formats o l'economia 

de recursos. 

Així mateix, resulta encoratjadora la possibilitat de detectar l'empremta que 

altres periodistes han deixat en els seus articles i que sitúen la seua obra en una tradició 

próspera i Uarga de columnistes dedicats a la crónica de la vida quotidiana. L'estudi de 

les influencies i les fonts sempre obri noves perspectives i il-lumina racons que han 

quedat a l'ombra en treballs anteriors: per exemple, entre els autors Catalans, Ramon 

Barnils, Joan de Sagarra, Xavier Montanyá. 

Pero, és ciar, abans d'abordar aquest propósit, caldria analitzar també l'obra deis 

periodistes Catalans o d'escriptors que han combinat l'escriptura diaria amb els Uibres i 

que está tan necessitada d'investigacions rigoroses i sistemátiques que facen honor a la 

relleváncia i l'abundáncia de publicacions. Ens referim a noms com Josep M. de 

Sagarra, Pere Calders, Joan Francesc Mira, Josep M. Espinas i molts altres que han 

practicat l'escriptura periodística amb el mateix rigor i nivell d'exigencia amb qué han 

concebut els seus Uibres d'assajos, de contes o de novel-Íes. 

El final és molt Uuny i el camí que s'ha de recorrer es bifurca en moltes 

direccions: quina és la influencia de Quim Monzó sobre altres autors? En qué es basa 
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l'éxit deis seus Uibres i de tota la seua prodúcelo, incloent-hi les coMaboraclons en la 

radio i en la televisió, l'elaboració de guions cinematografíes i radiofónics? 

Volem Uanfar una invitació a fer rendible la retórica en altres ambits. Seria 

recomanable estendre el métode de la retórica a l'análisi deis recursos amb qué altres 

escriptors intenten seduir els lectors. Aquesta mil-lennária disciplina de la persuasió, 

que ha subsistit durant segles, es revela com una teoría enormement productiva per a la 

inteipretació i l'elaboració de missatges publicitaris, discursos politics, textos 

periodístics, converses quotidianes o processos judicials. 

No podem posar un punt i final definitiu a aquest treball, no podem tancar-lo 

amb una frase lapidaria com fa Monzó en els seus articles i contes. En realitat, encara 

som al principi. El final, almenys en aquesta ocasió, román obert. 
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