
Quim Monzó és l’escriptor de la 
modernitat urbana perquè connecta 
amb els referents culturals del món 
contemporani. Parteix de situacions 
quotidianes analitzades al detall com 
si fossen elements transcendentals. 
Uf, va dir ell (1978) hi ha la 
desesperació dels personatges, 
l’absurd de la vida i les situacions 
límit. 
En Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux 
et Maury (1980) remarquem també  
situacions absurdes, la frustració 
sexual i els personatges se’ns 
mostren com antiherois.
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Aquests  personatges apareixen com a normals quan no ho són!
L’illa de Maians (1985) la societat que apareix és urbana i Quim tracta 
d’apropar-se al públic amb el seu llenguatge directe i amb l’astúcia de 
remarcar el costat fantàstic de la realitat.

El perquè de tot plegat (1993) és un espill de les 
parelles que tenen problemes: estables/inestables, amants 

ingenus/experimentals, gelosia/indiferència, promiscuïtat/ 
monogàmia. En realitat, ens apareix la incertesa humana 

ben retratada.

Guadalajara (1996) hi ha la lluita dels personatges contra el 
seu destí.

En El millor dels mons (2001) podem remarcar la relació 
humana entre pares i fills; els personatges individualistes en 
conflicte amb la societat i, finalment, es destaca com les 
persones vivim entre  l’engany i el dolor.
!

 En Mil cretins (2007) es mostra el dolor i la mort; això és la 
realitat humana en la seua vesant negativa. Els personatges són 
un espill de la societat perquè els lectors ens hi veiem reflectits. 
Segons Quim Monzó qui no reflexione en llegir els seus contes 
no podrà canviar com a persona mai.



La metaficció és emprada per l’autor en: “Trenta línies”, “El conte”, 
“La literatura” i “Els llibres” per tal de demostrar als lectors que en la 
vida només aconseguim una mínima part d’allò que ens programem, 
alhora que fa palesa la infelicitat, el desconcert i la insatisfacció  
dels personatges,  ens fa reflexionar sobre la frustració humana.

Quim Monzó fa servir la intertextualiat també amb el mateix 
objectiu:  renovar la tradició literària i adaptar-la a la vida actual.


