
  

     

Entre tu i jo, mare de Montse Rusiñol 21 desembre  2021 

Biografia i obra:  

La Montserrat Rusiñol (Terrassa maig 1946) és una persona 
apassionada per la literatura que s’ha dedicat a escriure de 
manera intensa els últims anys, des que es va prejubilar de 
Mestra de Primària. Des de llavors, ha fet quatre cursos 
d’Escriptura Creativa a l’Ateneu Barcelonès amb professores 
com la Marina Espasa o la Muriel Villanueva on va treballar a 
fons el seu primer llibre. Aquest segon el va fer al voltant d’un 
taller compartit amb altres escriptores i coordinat per la 
Muriel, sota el mestratge exclusiu d’ella. 

 En la construcció literària de la Montse també hi ha 
tingut una importància vital la lectura; participa activament en quatre grups de lectura 
dos a Terrassa, un a Vacarisses i un altre a Barcelona. És la coordinadora, junt amb 
una altra companya, del club de l’Ateneu terrassenc.  

Té un Diploma de postgrau en Mestra d’Educació Especial per la Universitat  de 
Barcelona i és diplomada en Ciències Religioses per la Facultat de Teologia de 
Catalunya.  

Ha obtingut els Premis: 1er Premi la Flor Natural per  Jocs Florals Cap a Europa 
amb el títol: El Perdó omple els silencis  el 2012 

1er Premi Terrassa Literària  amb el títol: La nit que l’aigua va embogir el 2016 

Ha estat Finalista:  Al III Concurs de Narracions Curtes Josep Soler i Palet amb els 
relats: L’avaria  el 2012 i Les Aventures d’en Noris Staedtler el 2013  

En Relats Curts del Diari de Terrassa: L’última cita el 2013 

També ha  estat Finalista en la revista virtual El Núvol i publicat després a la del 
Balcó de Montserrat: amb els contes: L’olivera  el 2018 i Dinar de comiat el 2021 

Ha participat com a jurat al VIII i IX Concurs de Narracions Curtes Premi Soler i Palet  
els anys 2017/2018 

  Entre tu i jo, mare  és la seva segona novel·la després de Calidoscopi publicada el     
2019. 

Actualment la Montse continua treballant en nous textos, ella ens diu que per donar 
per acabada una obra n’ha de tenir una altra coent-se a la cuina.   

 

 



 

 

PARLEM DE L’OBRA 

Se’m fa estrany, haver de valorar la meva obra, per tant em 
basaré en el pròleg, que em va fer la Muriel Villanueva. Ella és 
una gran escriptora, llicenciada en Teoria de la Literatura, 
excel·lent mestra i millor persona. Ella ha estat sempre una guia 
i un model de treball constant i rigorós. He tingut la sort de 
tenir-la al meu costat, des del primer esborrany, Sempre m’ha 
mostrat una gran confiança i generositat, mai l’hi agrairé prou.  

<<SINOPSI- Davant del llit de mort de la seva mare, la 
protagonista fa repàs de la seva pròpia vida, emmirallada en la 
seva, sense esperar el moment futur en què algun dia ella mateixa haurà d’acomiadar-
se del món. Una alumna avantatjada de la vida. 

Entre tu i jo, mare té una trama ben travada, un perfecte bastiment que se sosté per 
dos grans puntals; mare i filla  dues línies paral·leles que avancen sense aturador, que 
volen i no saben tocar-se, que podrien però no volen mirar-se: tensió dramàtica 
invisible, sàvia, només palpable amb els tous del dits de l’ànima.  

L’estructura és fàcil, sobretot per als lectors. Construïda amb traça i amb un esforç 
subtil, ens fa que aquesta història de llargada considerable se’ns faci curta, encabida 
en una única setmana des de la qual, mentre la mare s’esvaeix, la filla fa repàs de tot 
allò viscut, tant entre elles com de cara enfora. L’autora combina així la frescor 
agredolça d’un present de comiat amb la intensitat ponderada d’una biografia 
revisada des de la maduresa. Dit en paraules meves: veig la nena, l’adolescent i la 
jove mare que vaig ser, des de la maduresa d’àvia.  

Personatges rodons i estructura ferma, però, no són només els únics encerts de la 
Montse Rusiñol. Abans no ens n’adonem, abans no reconeguem aquestes dues dones  
i aquesta còmoda enginyeria, haurem quedat atrapats per la lluminositat de l’estil de 
l’autora, una prosa desimbolta, propera però acurada, familiar però clavada, que se’ns 
ficarà pels porus de la pell.  

Llegiu Entre tu i jo, mare, i no prengueu partit fins al final. Deixeu-vos seduir, 
humanitzeu aquestes dues deesses i estigueu oberts a tota l’emotivitat que haurà de 
travessar-vos. Si tot va bé, un cop acabada la lectura veureu la vostra pròpia vida amb 
uns ulls nous>>  

Per acabar jo diria que aquest darrer ha estat el comentari que més em fan arribar els 
lectors, que s’han sentit atrapats de tal manera en la lectura, com si ells mateixos 
estiguessin vivint-ho. Amb totes les diferències de temps, espai i gènere diuen que 
tots si han sentit identificats. Altres parlen de la comicitat d’alguns passatges i alhora 
la poesia que ho amara tot. Altres els agrada la meva mirada a la naturalesa. La nostra 
Ma Carme diu que arribo al cor. Quina cosa més bonica! Com totes les que m’heu fet  
arribar. Suposo que als que no els ha agradat, no m’ho hauran dit. 😉😉 


