
L'escriptora Imma Monsó va ob-
tenir ahir a Barcelona el XXXII
Premi de les Lletres Catalanes Ra-
mon Llull, el més ben dotat en la li-
teratura catalana, amb 90.000 eu-
ros, amb la novel·la La dona veloç,
en què tracta sobre la percepció
que es té del temps en l'actualitat.
Monsó va explicar en roda de
premsa que la seva obra, que con-
sidera una de les més ambicioses
de la seva trajectòria, està prota-
gonitzada per una psiquiatra de 48
anys, que sempre corre i amb una
percepció del temps distorsionada,
al límit del trastorn, amb un lema
principal en la seva vida: «Com més
aviat millor». L’escriptora va gua-
nyar el 1998 el Bertrana de Girona
amb El trastorn de Polt, obra tam-
bé sobre un psiquiatra en crisi,
però en aquell cas s’agafava un
any sabàtic per tractar en profudi-
tat un sol pacient que li resultés in-
teressant. 

El secretari del jurat, Emili Ro-
sales, va indicar que es tracta d'un
relat amb «personatges fascinants,
de molt calat, que es van desenvo-
lupant amb la història, fins al punt

d'acabar sorprenent tots ells». «Sóc
ràpida, no ho puc evitar», és la
primera frase del primer capítol
d'una novel·la que també tracta, se-
gons la seva autora, d'algú que,

malgrat el seu ritme veloç, té «una
vocació de lenta, contemplativa, de
poeta, d'abstreure's, encara que
no ho sap». La velocitat a la qual
s'al·ludeix pot entendre's, segons la

seva opinió, «com una metàfora del
temps que vivim, que se'ns ha es-
capat de les mans, on allò instan-
tani i allò immediat ho dominen tot,
i és la font de tots els mals que vi-

vim, dels ètics als econòmics». De-
fensa l'escriptora d'origen lleidatà
que la supremacia del temps sobre
l'espai és un fet consumat, que fa
temps va anunciar una nova èpo-
ca. També al llarg del volum ofereix
un retrat de família, amb les seves
peculiaritats, un tema que agrada
a Monsó, amb personatges que
suposa, com ja ha ocorregut amb
altres novel·les seves, «diran que
són peculiars».  Aborda, igualment,
les relacions entre una filla i un
pare, un cirurgià vascular, ja ancià,
amant de la música, encara que la-
menta no haver tingut la suficient
sensibilitat per haver-s'hi dedicat.
Una casa amb jardí, de provín-
cies –podria ser semblant a la fa-
miliar de Monsó a Lleida– és l'únic
espai concret de la novel·la, enca-
ra que el lector sabrà que Agnès, la
veloç protagonista, viu a Barcelona.

La dona veloç, d'una altra ban-
da, es pot veure com un homenat-
ge a «l'amistat en majúscules, la que
dura sempre» i adverteix la seva
creadora que compta amb un final
més que sorprenent. «És tan im-
previst que ni la mateixa narrado-
ra l'ha pogut endevinar».
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Imma Monsó rep el Ramon Llull per «La
dona veloç», metàfora de la velocitat actual
L’escriptora afirma que a novel·la premiada és també un homenatge a l’«amistat en majúscules, la que dura sempre»

Imma Monsó va posar a la Rambla de Barcelona abans d’anar al Palau de la Generalitat a recollir el premi. 
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FETS Detenen a França 
el fabricant dels implants
mamaris defectuosos
Jean-Claude Mas, localitzat a la Costa
 Blava, s’exposa a una condemna de fins 
a cinc anys de presó 39

GENERALITAT Cultura retalla un 13 % 
el pressupost dels grans equipaments
Esquerra Republicana denuncia davant el conseller Ferran Masca-
rell que la Biblioteca Nacional va cap a la via del «col·lapse» i que el
procés de digitalització ha quedat aturat. 38

La Fundació Vila Casas de Bar-
celona i la Fundació Valvi de Girona
seran escenari, aquests dies, de la
presentació de Bonart Actualitat, el
primer diari d’art on line en català;
i del lliurament de la tercera edició
dels premis Bonart. Loop, festival
internacional de videoart de Bar-
celona (Carles Duran, Llucià Homs
i Emilio Álvarez); Fernando Pinós
i Maria Guira Valencià i Aragó;
David G. Torres, Romà Valles, la
Fundació Valvi, el Grup Praxis 75,
l’Ingràvid, festival de cultura con-
temporània de Figueres (Rafael
Camps i Esther Pujol) i Isaki La-
cuesta, són els guardonats.
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«Bonart» premia
el Grup Praxis 75,
Isaki Lacuesta i el
festival Ingràvid

La Casa de Cultura de Girona
obre la temporada de música
2012 amb dotze concerts que
combinen les propostes clàssi-
ques, la cançó d’autor i el jazz. El
programa és volgudament divers
en estils, formacions i gèneres, per
bé que la música clàssica hi té una
presència notable. En aquest àm-
bit, hi haurà concerts de trompe-
ta i piano, oferint una introducció

a la música romàntica russa (27 de
gener), el virtuós pianista gironí
Lluís Rodríguez Salvà (3 de fe-
brer), piano a 4 mans (16 de
març), un repàs per compositors
que han dedicat part de la seva
obra al vent amb piano (24 de fe-
brer), o un duet de violins (30 de
març), a més d’un concert de
clàssica amb apunts de jazz (10 de
febrer). 

La programació també inclou
cançó d’autor: es presenta per
primer cop el treball creatiu en so-
litari de Carles Cors (17 de febrer),
grans figures del jazz (Camp &
Fortuny, el 9 de març), música folk
de la mà dels ja coneguts Taima
Tesao (2 de març) i la presentació

de la banda gironina Acousters (13
d’abril), música tradicional amb
una perspectiva contemporània
(23 de març). La temporada de
concerts gener abril es clourà
amb el nou treball de música ex-
perimental de Jordi Molina, con-
juntament amb la Mata de Jonc i
Enric Canada (20 d’abril). 

El primer concert tindrà lloc
avui divendres 27 (Auditori Josep
Viader) i anirà a càrrec de Gino
Santos (trompeta) i Daniela Gen-
tile (piano), singular formació de
cambra de piano i trompeta que
interpretarà música romàntica
russa. Aquesta particular forma-
ció de cambra permet oferir al pú-
blic un repertori centrat en el

moment històric més complex i
important d’aquests dos instru-
ments: la música russa del vuit-
cents. El repertori del concert
parteix d’una investigació a fons
de la música romàntica russa,
amb cançons originals i trans-
cripcions del gran mestre  Timofej
Dokshitser, fins arribar a un re-
pertori modern amb la fusió de la
música clàssica i el jazz, amb
 autors com George Gerswhin. El
duet també interpretarà peces de
Puccini, Peskin, Bruch, i Ewazen.

El concerts de Temporada de
Música 2012 tenen lloc a l'Auditori
Josep Viader de la Casa de Cultu-
ra de Girona, a les vuit del vespre.
El preu de l’entrada és de 5 euros
(reduïda, 3 €). Les entrades es
poden comprar anticipadament
a Secretaria de la Casa de Cultu-
ra (de dilluns a divendres de 9 a 13
h i de 16 a 19 h) o al mateix audi-
tori 30 minuts abans de l'inici de
cada espectacle. 
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La nova temporada
inclourà un total de 12
concerts de música clàssica,
cançó d’autor i jazz



Carles Cors presenta el seu 
nou treball a la Casa de Cultura
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