
Quines feines fa a casa, a part d’escriure? 
Intento fer les mínimes coses possibles, perquè justament 
la meva feina és escriure. Però, és clar, hi ha coses de les 
que no tinc manera d’escaquejar-me. Per exemple, si cau un 
botó d’una camisa o s’ha descosit un pantaló, el cuso. 

Li agrada cosir? 
És el que més m’agrada. Sabia fi ns i tot cosir a màquina! 
Un cop trec la capseta de cosir, també cuso el que em 
demanen els altres. La meva mare sempre es preguntava 
per què no ens ensenyaven a cosir a l’escola. Ara ni tan sols 
els pares en saben. 

Com porta el bricolatge? 
Un moble, si no l’arregles ràpid, farà que falli un altre... Al 
moble de la cuina li fallen els llums, perquè cremen les se-
rradures de fusta. Qui ho va fer, no hi va pensar. Jo ara faig 
nyaps per arreglar els problemes que això provoca. 

És un manetes?
M’agrada molt la fusta. Sobretot, fer taules. La taula de la 
cuina la vaig fer jo fa molts anys. I ningú me’n va ensenyar! 
També algun cop he fet biblioteques per a llibres, no com 
les d’ara, que no són per a llibres: han de tenir la fondària 
justa. 

Prefereix cuinar o anar de restaurants? 
Als 18 anys, vaig marxar de casa i anava de bars i res-
taurants, on a canvi d’un bon preu, et cuinen. M’estalviava 
comprar, preparar el dinar i rentar els plats. Ara bé, la meva 
carrera en el món dels bars i restaurants m’ha provocat una 
gota i una pedra al ronyó.

Plats rentats a mà o a màquina?
Poso el rentaplats. Però no el puc omplir sense esbandir el 
greix. Per tant, molts cops els acabo rentant directament. 
Així guanyo temps. Pel que sí va bé, el rentaplats, és per 
netejar els fi ltres de l’extractor. 

Es fa el llit? 
A casa, la mare no em va ensenyar a fer el llit. No ho tinc 
interioritzat –com es diu ara. No em molesta un llit sense 
fer, perquè cada nit el desfaig.

I, planxa?
Planxar no m’agrada gens! Hi ha algun moment en què ne-
cessito una camisa planxada i miro de fer-ho. Suposo que 
és acostumar-s’hi i que, fi ns i tot, relaxa. Però afortunada-
ment, dels anys 70 fi ns ara, no cal anar d’esmòquing. I si 
suportes la roba de fi bra, gairebé no cal planxar. Però a mi 
m’agrada el cotó 100%, sinó em poso frenètic. Per tant, 
porto camises netes, però arrugades. 

Va per la vida amb camises arrugades?
Si vaig a un acte ofi cial, sí cal planxar. Però per tal d’evitar-
ho, les rento i les penjo bé. Ah! M’agrada penjar la roba. No 
sé per què tinc assecadora: se la menja. Acostumo a penjar 
la roba amb un punt d’obsessió per aprofi tar l’espai. 

Ser pare també és una feina de casa, oi? 
Quan vaig tenir el meu fi ll, no tenia gaire idea de quina era 
l’atenció que necessitava. No m’hagués imaginat mai nete-
jant culs i canviant bolquers. És curiós, perquè quan els fi lls 
s’han fet grans, valoren més els pares absents, els que no 
han netejat culs... Els idealitzen més. És paradoxal i una de 
les grans coses que m’ha ensenyat la vida!

Com porta la convivència, amb una feina tan 
solitària com la seva?
La clau és repartir. Però si són dos caràcters forts, s’han 
de marcar prioritats i acceptar els estires i arronses. Per 
exemple, aquesta tele de la cuina és un objecte de confl ic-
tes. La belluguem una mitjana de 15 vegades al dia. No hi 
ha manera de posar-nos d’acord en això, tot i que vivim junts 
des de fa molts anys.

Un altre confl icte...
Jo podria viure amb més merda que la meva dona, la Do-
lors. En canvi, el que a mi m’horroritza més és el desordre. 
M’han inculcat la individualitat des de molt petit. Però en 
realitat, per conviure, has de cedir. Ara bé, fi ns al punt de 
no trair-te!

És un bon home de casa?  
És clar, jo treballo a casa! És un problema, perquè dóna peu 
a pensar que m’estic tocant la pera tot el dia. Sembla que 
no tingui horari. I si no funciona la persiana, quan torna la 
dona i no està arreglada, et diu: “I tu? Que no fas res?”. 

Quim Monzó
escriptor
    El whisky és bàsic 
en la gastronomia i 
en l’ésser humà 
contemporani
“

”

Quim Monzó ens rep a casa seva i insisteix que vol 
retre un homenatge a la seva beguda preferida: el 
whisky. “Normalment me’l prenc en el millor moment, 
a la nit, quan ja he acabat la feina”. L’ampolla la té 
entre els llibres de la biblioteca i un cop la treu, 
comença el ritual: “El més important és que el gel 
sigui compacte”.  
En Monzó és un home de sa casa, on -a part de 
les obligacions domèstiques inevitables- hi treballa 
com a escriptor. Si bé fa temps es preguntava El 
per què de tot plegat, ara sembla que ja ha trobat 
moltes respostes a la vida. El llibre de contes Mil 
cretins, l’últim publicat, podria ser-ne una mostra.
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Es posa davantal quan cuina? 
Sí, i tant! I no només això, sinó que com no m’agraden amb 
dibuixets, els compro en una botiga de roba de treball. Tinc 
un de blau fosc per a Maçanet i un de verd fosc a Barcelona. 
Són una monada, com les meves bates per escriure i pintar: 
una blava i una verda, que les porto per casa. 

Quina roba renta a mà? 
Mai, cap ni una. Sempre poso la rentadora, que dura 57 
minuts. Els mitjons els giro del revés i els rento separats de 
l’altra tipus de roba. 

Quant costa un bon pernil ibèric? 
Depèn. L’altre dia vaig comprar-li una paletilla a l’Empar Moli-
ner, a qui vaig anar a veure després que parís. Em va costar 
160 euros. 

Quant costa una barra de pa? 
No suporto les baguettes! Quin nom tan absolutament idio-
ta, com pa de l’àvia. Però costen pels 1,20 euros.

Prefereix fer el dinar o el sopar? 
El sopar, perquè ja puc anar-me fent el whisky. 

El que millor sap cuinar? 
La paella valenciana. Les sopes. Les costelles de porc, com 
es fan a la Polinèsia. És un plat que et descorres! L’ajo blan-
co em surt molt bé i, a més, m’ho reconeixen a casa.

La millor manera de netejar la pols? 
Draps especials. La típica, la groga. També un drap humit o 
algun de roba sintètica. 

I els vidres? 
Paper de diari. I també hi ha una pell prima (de bèstia) que 
funciona molt bé. 

La clau per ser un bon home de casa? 
No ser-hi mai!

Qüestionari domèstic:
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