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+ Imma Monsó, ahir, entre Poch i
Ferrerós, amb una foto d'Anglada al
darrere.  Foto: MIQUEL RUIZ
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> Monsó: «Els premis com l'Anglada no els esperes i et satisfan molt»

L'escriptora lleidatana va rebre ahir el guardó de l'institut Ramon Muntaner

XAVIER CASTILLÓN. Figueres

L'escriptora lleidatana Imma Monsó va rebre ahir al vespre el quart premi de narrativa Maria Àngels Anglada, concedit per
l'institut Ramon Muntaner de Figueres a una obra ja publicada, per la seva última novel·la, Un home de paraula, que ja havia 
estat guardonada prèviament amb els premis Salambó i Terenci Moix. «El món dels premis literaris està massa embolicat pels
interessos editorials, però els guardons com l'Anglada no els esperes i et donen molta satisfacció», diu l'autora.

El premi es va lliurar ahir al vespre en un acte que va tenir lloc al mateix
institut i en què la periodista i escriptora figuerenca Sílvia Soler va fer la glossa
de l'obra guardonada. Com és habitual, tant la seva intervenció com el text
preparat per Monsó per rebre el premi formaran part d'un opuscle editat pel
centre que es presentarà més endavant. Prèviament a l'acte, Imma Monsó va
oferir una roda de premsa a la biblioteca del centre –l'institut més antic de
l'Estat espanyol, per on van passar Salvador Dalí i Alfredo Landa, com va ser
convenientment informada–, acompanyada pel director de l'institut, Joan
Antoni Poch, i el catedràtic de llengua i literatura Joan Ferrerós, respectivament
president i membre del jurat del premi, que completen el també catedràtic del
centre Jordi Pla, l'historiador i periodista Jaume Guillamet i el cineasta Pere
Ignasi Fages, amb el periodista i editor Rafael Pascuet com a secretari. El
premi està dotat amb 3.000 euros.

Sobre el llibre premiat, l'autora va dir: «És un llibre que partia d'un fet tràgic, la mort del meu company. El
tòpic que pot representar la pèrdua del gran amor feia que el risc de caure en un sentimentalisme
excessiu fos molt acusat, i per evitar-ho vaig estar treballant tres anys en aquest llibre.» Per a Monsó és
molt important la connexió entre vida i literatura, i també per això va lloar la personalitat creativa
d'Anglada, «un dels grans noms de la literatura catalana, en la qual el tarannà de la persona connecta
molt amb la seva obra». «I és una cosa que sempre m'agrada trobar en els escriptors», va afirmar.
Ferrerós va destacar de l'obra premiada «la ductilitat de l'estil i el domini de la llengua». Per a Monsó, que
ha trobat tot tipus de definicions sobre aquesta novel·la de rerefons autobiogràfic, el més important és «la
reflexió sobre com es construeix un llibre a partir de la vida». «Això no és ni una crònica ni un diari: és una
altra cosa.»

CAP A FRANKFURT 
Dimecres vinent, Monsó serà l'encarregada de presentar la literatura catalana en la roda de premsa oficial
de la Fira del Llibre de Frankfurt: «Com a escriptora, diré el que vulgui i com vulgui, al marge dels
interessos partidistes.»

 NOTÍCIES RELACIONADES

>Imma Monsó, premi de narrativa Maria Àngels Anglada per «Un home de paraula»
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