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A ls agraïments explica que va treba-
llar, a Madrid, en una agència de 
publicitat que treballava per a una 
empresa de telefonia francesa i que 

vostè era invisible. Com la protagonista. I afe-
geix que intentava “sobreviure alhora a la cri-
ança, al buit laboral i a l’arribada dels quaran-
ta”. També com la protagonista. Que hi ha de 
no autobiogràfic a la novel·la?

—Aquesta història parteix de dos detonants: 
d’una notícia real sobre els suïcidis dels treba-
lladors d’una companyia de telefonia francesa i 
d’un gran enuig per una situació laboral que es-
tava vivint en aquells moments i que em creava 
molta frustració, per tant, com molt bé dius, hi 
ha molts elements que parteixen d’una vivèn-
cia real, però tant el que passa a la novel·la com 
els personatges són ficció. Sempre hi va haver la 
voluntat d’inventar una història més que no pas 
explicar les meves vivències. Pel que fa a la pro-
tagonista, hi va haver un moment, en el procés 
d’escriptura, on se separa completament de mi, 
s’independitza, cobra vida pròpia i pensa i actua 
per si mateixa. En realitat jo no soc tan punk i soc 
força més conformista.  

—D’on va sortir la idea de L’instant abans de 
l’impacte?

—Des de sempre he escrit en el que jo ano-
meno “llibretes vòmit”. Un lloc on abocar el que 
sento, el que penso i el que em passa. Sobretot 
quan estic enfadada. Durant aquella època sen-
tia un gran enuig envers tot i disposava de sis ho-
res senceres de no-res a l’oficina. Perquè semblés 
que estava fent alguna cosa, en comptes d’es-
criure-ho en una llibreta ho vaig fer a l’ordina-
dor. Això em va obligar a mantenir un cert ordre i 
claredat. Les llibretes són molt caòtiques i la ma-
joria de vegades ni entenc la meva pròpia lletra 
d’esquerrana. Un cop ho vaig tenir tot imprès i ho 
vaig rellegir vaig veure que allà hi havia una veu 
que tenia molta potència i molta veritat, i que no 
podia acabar en un calaix, com tot el que havia 
escrit fins llavors. 

—Per tant, des del començament va tenir la 
idea d’aquesta estructura de diari.

—Sí, perquè parteix d’aquest primer manuscrit 
que era una mena de dietari on escrivia cada dia 
per canalitzar la meva frustració i evitar sortir al 
carrer a provocar actes vandàlics, com diu la pro-
tagonista. Quan vaig decidir convertir-ho en no-
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«L’humor càustic i negríssim 
va allunyar aquesta novel·la 

del drama»



vel·la, vaig intentar respectar al màxim l’estructu-
ra original. A més, hi ha aquest projecte que duu 
a terme la protagonista de no comprar res que no 
sigui imprescindible per a la vida durant 365 dies. 
Un projecte que vaig posar en pràctica en la vida 
real durant un any. 

—La novel·la inclou tones de crítica con-
tra la societat de consum actual que són molt 
visibles en els títols dels capítols: “No compro 
suavitzant per a la roba”, “No compro gels ín-
tims”, “No compro tovalloletes amb fenilalani-
na”. Però va més enllà i també critica bona part 
de les presumptes alternatives: “No compro ta-
llers de creixement personal”, “No soc valenta”, 
“Ja no nedo en piscines de nit”. Per què?

—La protagonista vol carregar contra tot i, es-
pecialment, contra tota aquesta cultura del “pen-
sament positiu”. Darrerament, als entorns labo-
rals, sobretot de grans empreses i multinacionals, 
s’estan implantant teràpies com el mindfulness, 
cursets de coaching, zones de relaxació... per tal 
que els treballadors se sentin més bé dins d’un 
entorn que continua essent igual d’agrest i salvat-
ge. Es trasllada la responsabilitat d’“estar bé” al 
treballador, com si el malestar fos producte d’una 
mala gestió emocional i no d’unes polítiques em-
presarials nefastes. I això ho podríem extrapolar 
a la vida en general. La protagonista vol reivindi-
car el dret d’estar enfadada amb tot i d’haver per-
dut les ganes de lluitar. Per això també es nega a 
caure en aquest optimisme imposat que no és res 
més que una altra trampa de l’entramat neolibe-
ral. Renega de les teràpies, de les dietes depurati-
ves i dels llibres d’autocreixement personal.  

—“De vegades em fa l’efecte que els homes 
són criatures desemparades, més que no pas 
els fills, i que les dones n’hem de tenir cura, re-
parar-ne les parts trencades”. Bona part de les 
seues crítiques destrueixen tot de clixés sobre 
la parella, l’amor romàntic, etc. La literatura (i 
el cinema i la televisió) s’allunya habitualment 
del realisme quan parla d’aquests temes?

—Ara em posaré escatològica, però mai he vist 
cap pel·lícula o llegit cap llibre romàntic on algú 
estigui cagant al lavabo. La vida en parella tam-
bé és això, que entris al lavabo i faci pudor de 
merda. Tot i això t’estimes aquesta persona, per-
què has après a tolerar la seva merda. I l’amor és 
més això que no pas la taula parada amb espel-
mes. M’interessa més explicar què passa en una 
parella que ja fa vint anys que estan junts que 

no pas l’encegament amorós d’una que s’acaba 
de conèixer. Vint anys de rentar mitjons i calces 
i calçotets bruts en comú són moltes bugades 
compartides. 

—I sobre les relacions entre mare i fills (i 
pare i fills)? També calia una bufetada de rea-
lisme sobre el tema?

—El que em va passar amb la relació mare-fills 
no va ser tan volgut. Va ser durant l’escriptura. 
Cada cop que la protagonista estava sola en algun 
lloc havia de justificar on eren els seus fills o amb 
qui els havia deixat. Això m’empipava molt. Pensa-
va que, si el protagonista fos un home, no hauria 
de fer el mateix. Ja s’entendria que, si té fills, són 
amb la mare, oi? Com Ulisses a l’Odissea. O tants 
d’altres. Si l’Odissea s’hagués escrit des del punt de 
vista de la Penèlope, a l’Ulisses li hauríem donat 
un parell de plantofades ben donades. 

—“Diuen que, de les exposicions, un en surt 
sent millor persona, però a mi l’art contempo-
rani només em fa venir ganes de fer-me terro-
rista”. Aquest to tan personal (entre l’amargura 
i l’humor) era premeditat des que es va posar 
a escriure?

—Per desgràcia, o no, tinc aquest tipus d’hu-
mor. En general. A la vida. Però no, en un princi-
pi, el text original era més aviat dramàtic. Aquí he 
d’esmentar que aquella primera escriptura va ser 
catàrtica i que, en acabar-la, vaig decidir canviar 
de vida, deixar la feina i anar-me’n a viure a Ma-
llorca. Va ser en aquesta nova vida, on vaig posar 
distància amb tot el que havia passat i, en rees-
criure la història i convertir-la en una novel·la de 
ficció, va aparèixer l’humor. Encara que fos càus-
tic i negríssim, però va allunyar la novel·la del 
drama. Crec que això va ser clau per fer evoluci-
onar el text. Realment, m’ho vaig passar molt bé 
escrivint-lo.

—Aquest humor tan corrosiu és el que fa 
única la seva novel·la. Com el va anar esmo-
lant? 

—He treballat de publicista per a grans mar-
ques de consum durant vint-i-cinc anys. Cada 
cop que treballava per un producte nou veia tota 
la hipocresia i la falta d’honestedat que s’hi ama-
gava al darrere. Els darrers anys que vaig treba-
llar per a la marca de telefonia francesa van ser la 
gota que va fer vessar el got. L’únic que desitjava 
era venjança. En el manuscrit original apareixi-
en el nom de totes les marques contra les quals 
estableix una guerra la protagonista. Després, per 
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qüestions legals, ho vaig haver de treure. Crec 
que l’humor t’ajuda a sobreviure a tot això. 

—Cada entrada del diari, a més, té la seua 
estructura interna, normalment relacionada 
amb el títol de l’entrada d’aquell dia (que nor-
malment esdevé una metàfora). Molts són pe-
tits contes que pràcticament podrien funcionar 
de manera autònoma. 

—Els títols estan pensats com un decàleg que, 
si es llegís tot seguit d’una tirada, seria un ma-
nifest antisistema. Les entrades estan treballa-
des com a entitats individuals. Disposava de molt 
poc temps per escriure, el que duraven els en-
trenaments dels meus fills, per això les entrades 
havien de ser curtes. Totes tenen un inici, nus i 
desenllaç, com petites històries. A l’hora d’es-
tructurar la novel·la, les retallava i les anava dis-
posant una a continuació de l’altra, les canviava 
d’ordre, les reorganitzava, com si jugués a cartes. 
Volia que tinguessin aquesta independència. El 
manuscrit original és un autèntic collage de pa-
perets i cinta adhesiva.

—Crec que va presentar la novel·la a diver-
sos premis on va quedar finalista, i després ha 
refet la novel·la amb l’orientació dels editors. 
La va haver de canviar molt?

—Sí, la novel·la ha passat per un procés de 
cinc anys abans de ser publicada. Ha estat pre-
sentada a moltes editorials i a diversos premis on 
va quedar finalista, com el Sant Joan de Literatu-
ra Catalana o al Premio Clarín. El text mai va es-
tar aturat, va ser escrit i reescrit al llarg d’aquests 
cinc anys. Així que quan va arribar a Periscopi ja 
estava força treballat. El que sí que vam ajustar 
són sobretot temes d’estructura més que no pas 
de contingut. 

—A pesar del retrat social descarnat i l’hu-
mor negre, és una novel·la vitalista. Com ho ha 
fet?

—En el text hi ha una constant recerca de la 
bellesa. No com un cànon estètic sinó més aviat 
espiritual. Com la veritat que hi ha darrere de tot 
allò que ens envolta, encara que estiguem im-
mersos en la negror. A la història hi ha moltes re-
ferències a Viven, la història de l’accident d’avió 
dels Andes. És una història terrible, però alho-
ra és un clam bestial a la vida i a l’optimisme. Hi 
ha una cita de Roberto Canessa, un dels super-
vivents, que m’encanta: “No et pots quedar aquí 
assegut esperant que vinguin els helicòpters”. És 
un crit perquè t’aixequis i, passi el que passi, esti-
guis com estiguis, et posis a caminar. •
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