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Imma Monsó, 
esclava de la pressa
3L’escriptora catalana publica la novel·la ‘La dona veloç’

ANNA ABELLA
BARCELONA

S
imptomàtic: la protago-
nista de La dona veloç (Pla-
neta), Agnès, Nes (per es-
talviar), una dona tan ob-

sessionada per estalviar temps que 
és incapaç de disfrutar del moment 
present, un dia creu que ha perdut 
el rellotge a la piscina. Imma Mon-
só, autora d’aquest últim i impac-
tant premi Ramon Llull, tampoc en 
llueix cap als canells. «El vaig perdre 
un estiu, com ella, i vaig decidir no 
recuperar-lo. Fa anys que no en por-
to, tot i que ara, amb el mòbil, és im-
possible no saber quina hora és».   
 Però encara que no porti rellotge, 
Monsó s’ha tornat una mica escla-
va del temps per culpa d’aquest per-
sonatge, una psiquiatra de 48 anys 
amb tics tan comuns a qualsevol per-
sona que més d’un s’ho pensarà dos 
cops abans de no trobar temps per 
trucar a un amic, preparar la clau de 
casa just després de sortir de la fei-
na, sentir-se perdut sense l’agenda, 
oblidar-se d’assaborir les sobretaules 
o parar-se cinc minuts simplement 
per contemplar els núvols.

 «Excepte a Un home de paraula, que 
era biogràfica, visc el fet d’escriure 
com un actor de teatre, fent un pa-
per, em poso molt en el personatge i 
puc portar les seves característiques 
i els seus trets al límit per fer-lo cre-
ïble. Com a persona no em convé, 
he notat com m’anava accelerant a 
l’escriure la novel·la, sen-
tia els mateixos símpto-
mes que la protagonista, 
la precipitació, una acce-
leració impressionant, 
i em semblava terrible 
perquè fa les coses no per 
fer-les sinó per haver-les 
fet», confessa l’escripto-
ra de Lleida.
 
URGENT O IMPORTANT / El 
seu és un toc d’atenció al 
fet de «no saber distingir 
entre el que és urgent i el que és im-
portant» i a com vivim «aquest ritme 
tan accelerat i frenètic tan d’acord 
amb els temps actuals on la crisi fa 
que les empreses busquin beneficis 
a curt termini». D’aquí ve, per exem-
ple, que en la família de Nes hi hagi 
un suïcidi que recorda els dels treba-

lladors de l’empresa France Télécom. 
«Em van impactar molt aquelles no-
tícies. Són les víctimes del just in time, 
dels extrems a què es va arribar en 
les generacions dels yuppies als anys 
80 i 90». 
  Però Nes, que manté una con-
flictiva relació amb el seu pare i veu-

rà que les idees que la se-
va naturalesa veloç li fa 
concebre sobre la seva 
mare, els seus germans 
o el seu amant estaven 
molt lluny de la realitat, 
també necessita frenar i 
fugir, literalment, a una 
illa amb la maleta ple-
na de llibres per llegir, 
el millor paradigma de 
com fer que el temps es 
pari. «La seva tragèdia és 
que té vocació de serena 

i lenta» però està tan contaminada 
per la «viciosa i addictiva» rapide-
sa que acaba «anant a veure la pos-
ta de sol o a prendre una copa a cop 
d’agenda».
 A vegades, la solució pot estar 
més a prop del que creiem i ella la 
paladeja a la casa familiar, sobretot 

PREMI RAMON LLULL 

al soterrani. «És un espai únic, una 
utopia. Significa les arrels, el refu-
gi, el lloc on ella és capaç de viure el 
temps. És la tornada a la infància, 
aquella mina de temps tan gran que 
hem tingut, aquell temps per avor-
rir-nos... Dubto que els nens d’avui 

la tinguin. El que a mi m’impulsa-
va a la creativitat de petita i de jo-
ve eren precisament els llargs mo-
ments d’oci i avorriment. No hi ha 
res tan productiu com l’oci. Hi ha 
una por enorme al buit, a passar du-
es hores sense fer res». H

33 Imma Monsó, dimecres passat, a Barcelona.

JORDI COTRINA

Mario Gas deixarà 
la direcció del Teatro 
Español de Madrid

EL PERIÓDICO
MADRID

Mario Gas deixarà de ser director del 
Teatro Español de Madrid, càrrec que 
ha ocupat els últims vuit anys, arran 
dels canvis en la política cultural de 
la capital espanyola que ha provocat 
l’arribada d’Ana Botella a l’alcaldia. 
Gas està negociant la sortida després 
del nomenament del gestor Natalio 
Grueso, que s’ocuparà de la progra-
mació dels espais culturals munici-
pals, inclosos els teatres.
 L’adéu de Gas va començar a so-
nar amb força quan Alicia Moreno, 
filla de Núria Espert i la seva gran 
valedora, va deixar el càrrec de de-
legada de les Arts, que va ocupar 
com a independent durant l’alcal-
dia d’Alberto Ruiz-Gallardón, avui 
ministre de Justícia. Botella va can-
viar l’estructura del seu consisto-
ri amb la designació de Fernando 
Villalonga, com a regidor de Cultu-
ra, i la recent de Grueso com a ges-
tor cultural i també director de pro-

gramació de les Arts Escèniques de 
Madrid. Grueso va ser responsable 
del Centro Niemeyer d’Avilés fins 
que va ser tancat pel Govern d’Ál-
varez-Cascos. En l’àmbit escènic, 
va destacar durant el seu mandat 
l’ambiciosa coproducció de Ricardo 
III, que es va estrenar al teatre Pala-
cio Avilés, protagonitzada per Kevin 
Spacey i dirigida per Sam Mendes. 
 Al marge del Teatro Español 
–amb la seva seu històrica a la plaça 
de Santa Ana i una altra a les Naves 
del Matadero– l’ajuntament té els te-
atres Fernán-Gómez i Circo Price, els 
directors dels quals, Mora Apreda i 
Pere Pinyol, sí que poden seguir.

COMIAT AMB ‘FOLLIES’ / Gas abandona-
rà l’Español deixant l’empremta de 
la seva dilatada trajectòria professi-
onal amb un gran espectacle musi-
cal com és Follies, de Stephen Sond-
heim, que ha penjat el cartell de no 
hi ha entrades i ha obtingut l’aplaudi-
ment unànime de la crítica. H

UN CANvI ‘POLItICOtEAtRAL’


