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El Linx és un joc
infantil que con-
sisteix en un tau-
ler ple de dibui-
xos d’objectes
quotidians i una
pila de fitxes amb

cadascun d’aquests objectes. L’es-
tratègia és fàcil, cal trobar i assenya-
lar el dibuix del tauler corresponent
a la fitxa extreta en cada moment
tan ràpid com sigui possible.
M’agrada jugar-hi perquè és pràcti-
cament impossible que algú em gua-
nyi i he de reconèixer que em prenc
el cafè fins i tot més calent que la
Nes, la protagonista de La dona ve-
loç d’Imma Monsó. “Sóc ràpida. No
ho puc evitar”, diu la Nes. Jo tam-
bé, la constatació simplement no
permet cap atenuant.

Si m’exposo d’aquesta manera,
enderrocant les fronteres conven-

Jugar al Linx amb
‘La dona veloç’

IMMA MONSÓ
(LLEIDA, 1959) HA
GUANYAT L’ÚLTIM
PREMI RAMON
LLULL DE
NOVEL·LA AMB ‘LA
DONA VELOÇ’. AMB
‘UN HOME DE
PARAULA’ (2006),
VA ACONSEGUIR EL
PREMI SALAMBÓ, I
AMB ‘COM UNES
VACANCES’,
EL PRUDENCI
BERTRANA.

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL cionals entre els personatges d’un
llibre i el lector, saltant-me l’objec-
tivitat quirúrgica que exigim a la crí-
tica, és perquè temo que La dona ve-
loç d’Imma Monsó induirà a lectu-
res simplificades, fins i tot banals.
La protagonista, amb morats als
braços perquè va tan accelerada per
la vida que travessa les portes abans
d’haver-les obert, portarà inevita-
blement a la conclusió moralitzado-
ra que només cal seure, esperar que
el cafè es refredi, prendre’s temps
per als altres i tot se solucionarà. El
ritme vertiginós d’un món cada cop
més alienat s’alentirà i respirarem
tranquils la calma d’aquells temps
antics i perduts...

No, la recepta no és pas tan sim-
ple. Monsó construeix el seu relat
com una espiral que comença amb
anècdotes divertides. L’autora
busca –i aconsegueix– la complici-
tat, però l’espiral es va tancant,
l’angoixa s’aguditza, les respostes
fallen. El tema de la novel·la no és
pas la recerca d’un equilibri mental
a la manera dels manuals d’autoa-
juda. La mare de la protagonista,
representant d’una generació en-
durida en la resignació i sotmesa
als silencis quotidians, bé que ha-
via reeixit de mantenir sempre el
somriure beat (no es pot dir que la
seva recepta sigui un model gaire
engrescador).

El joc de la vida es juga en un tau-
ler trucat, és impossible de guanyar.
La mort és tan segura de la seva vic-
tòria que ens dóna tota una vida
d’avantatge. Imma Monsó afronta,
amb el seu mosaic de protagonistes
pròxims i fàcils d’imaginar, la qües-
tió de la finitud en un sentit ben fi-
losòfic. Des dels frescos medievals
de la dansa de la mort, fins a l’última
pel·lícula amb cotxes volant pels ai-
res, l’art es pregunta una vegada i
una altra com afrontar la conscièn-

cia que tot això, aquesta vida míse-
ra i insubstancial, simplement
s’apagarà de cop.

I així, La dona veloç esdevé un
cant a la vida. A la casa pairal, que és
el lloc on es creuen els destins dels
protagonistes, hi condueix una file-
ra d’arbres de fulla caduca que a la
tardor adquireixen un groc tan in-
tens que s’anomenen liquidàmbar.
El color entreteixit en aquesta pa-
raula permet captar el moment
present: cal adonar-se, encara que
sigui per un instant, de la bellesa
que ens envolta.

El joc que porta el nom d’un de-
predador esquiu i solitari és, com ja
he dit, ben senzill. L’original i la cò-
pia són idèntics, el model previst
sempre troba la seva correspon-
dència exacta. La vida és un tauler
on han estat dibuixats els rols del
pare, de la mare, de la germana i del
germà; tanmateix, nosaltres, com a
individus, no hi encaixem pas amb
la mateixa facilitat com les fitxes
del joc infantil. Uns són massa frà-
gils, altres massa despistats o ja
han renunciat a la batalla. Entre el
model i la seva realització hi ha
tantes diferències, tantes esclet-
xes, que la fitxa concreta sembla
que no encaixi enlloc.

Monsó clou la novel·la amb un
llarg capítol de desgreuge. Envia la
protagonista a una cita amb un vell
amic de la família i aquest desfà tots
els nusos i li confereix el consol que
hauria de trobar un creient de la mà
del seu confessor. “Saps perfecta-
ment que aquesta mena de conver-
ses no existeixen”, diuen les últimes
línies del text. És cert, no existeixen,
però el fet que sentim la necessitat
d’imaginar-les aprofundeix la feri-
da. Com vèncer la incomunicació?
Com aconseguir que la fitxa que es-
tem a punt de treure concordi amb
el dibuix del tauler?✒

“L’ART ES
PREGUNTA
UNA
VEGADA I
UNA ALTRA
COM
AFRONTAR
LA
CONSCIÈN-
CIA QUE TOT
AIXÒ,
AQUESTA
VIDA MÍSERA
I INSUBS-
TANCIAL,
SIMPLE-
MENT
S’APAGARÀ
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EL SECRET DE...

Najat El Hachmi va donar a
llum aquest febrer la seva
filla i em costa Déu i ajut

que m’atengui. La nena és la pri-
oritat. M’explica que el part va du-
rar disset hores, quinze de les
quals se les va passar a la sala de
dilatació mirant la televisió i so-
bretot llegint. La lectura que va es-
collir és el llibre El temps és un ca-
bró (Edicions de 1984), de Jenni-
fer Egan, premi Pulitzer i Nacio-
nal de la Crítica dels EUA. “Les
històries que s’hi expliquen esta-
ran sempre vinculades al part i al
naixement de la meva filla”, diu El

Hachmi. Això sí que és quedar
marcat per la literatura. Demano
que em confessi alguna experièn-
cia pròpia que determinés algun
fragment de les seves novel·les,
però s’excusa i em respon que no
pot ser gaire específica: “Ara pen-
so poc perquè dormo poc”. Exi-
gències de la maternitat. Aconse-
gueixo que almenys em destaqui
les diferències entre les reaccions
dels lectors de L’últim patriarca i
la seva darrera novel·la, La caça-
dora de cossos. Les reaccions di-
uen molt de la nostra manera de
ser. Amb L’últim patriarca, per-

què el protagonista era un noi
marroquí que s’enfronta a un mo-
del social i una cultura allunyada
de la nostra, als lectors catalans
els era més fàcil opinar. “Entre
ells i la realitat del llibre hi ha una
distància de seguretat”, segons El
Hachmi. En canvi, amb La caçado-
ra de cossos la reacció dels lectors,
sobretot quan participaven en les
presentacions de la novel·la, era
més aviat reprimida. Sobretot per
part de les dones, perquè el llibre
parla sense pèls a la llengua de la
sexualitat femenina, d’una dona
que a partir d’una experiència in-

tensiva va aprenent com és la seva
sexualitat i què és això dels senti-
ments. “El sexe és el més íntim
que tenim i la gent no en vol parlar
en públic, de les seves experiènci-
es”, explica El Hachmi. “Recordo
un poble on vaig anar a parlar del
llibre que una senyora va interve-
nir a l’acte per dir-me que sovint
les dones pateixen insatisfacció
sexual, però de seguida va afegir
que no ho comentava perquè li
passés a ella sinó que ho havia sen-
tit a dir. És com quan vas a un sex
shop i a l’hora de pagar dius que és
per a una amiga”.✒
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“EL SEXE ÉS
EL MÉS
ÍNTIM QUE
TENIM I LA
GENT NO EN
VOL
PARLAR EN
PÚBLIC”

Josep Maria Espinàs Una pipa és un ésser viu, nascut d’una arrel de bruc [...]. M’ha animat per emprendre el camí, m’ha fet més
plaent una aturada, i és l’amiga que al capvespre ha fet una mica de fum, m’ha fet una mica més jo mateix, quan he segut en
un pedrís a mirar la gent que passava o els canvis de color del cel


