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Tàrtar d'amor

Va néixer a Barcelona el 1970 i ha viscut a Albons (Baix Empordà), els
Estats Units, l’Índia i, durant deu anys, a Ciutat de Mèxic. És llicenciada
en filosofia per la Universitat de Barcelona i té un postgrau en lletres
de la Universidad Nacional Autónoma de Mèxic. Ha escrit literatura
infantil i juvenil, gèneres que li han aportat diversos premis, i en català
ha publicat Això que veus és un rostre (2005), amb què va guanyar
l’Òmnium Cultural d’Experimentació Literària el 2004, i Elisa Kiseljak
(2005), publicada en castellà dins del recull Tres historias europeas (Ca-
ballo de Troya, 2005).
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om n’és de feixuc, haver de reescriure el propi passat cada cop que el destí
ens clava un clatellot sever, d’aquells que ens deixen mig desmanegats. Als menús de
desgràcies que ens va servint la vida, els divorcis i les separacions formen part del
selecte grup de plats que, en comptes d’un preu, hi figura l’amenaçant indicació
“segons temporada”. Que vol dir, traduït al vernacle: calça’t.

Lolita Bosch ha estirat el fil d’una separació traumàtica per cosir aquest Qui vam
ser, que ja des del títol es presenta com una autòpsia d’aquell ens que eren dues persones
a l’uníson i que, something changed, que dirien els Pulp, ara ja no és Qui Vam Ser. És
a dir, que no és. Al llarg de poc més de 90 pàgines, l’autora munta un àlbum de records
en què caben apunts del passat, fotografies antigues, poemes llegits a l’època, notes
al marge i altra memorabilia.

L’autora ha optat per una mena de monòleg interior i sap transmetre l’angoixa
d’una consciència que és incapaç de lligar tots els fils, que només pot recórrer a la
memòria per intentar reviure, debades, el cadàver d’aquella relació. I així, el lector topa
amb una prosa obsessiva, molt intimista, descarnada i que s’ho juga tot a la intensitat
que es deriva d’una confessió sincera. Però és que hi topa, de manera literal. I aquí rau
el principal problema d’aquest llibre: no s’aconsegueix treure de sobre la incòmoda
sensació d’haver estat escrit a raig. Probablement Lolita Bosch encara no ha arribat
a la maduresa literària necessària per destil·lar prosa de manera natural. Apunta
moltes maneres, i és evident que ha assajat una veu pròpia, però és una veu encara amb
massa galls, que hauria de passar el cisell a frases impossibles com: “Encara que jo
només puc dir que ara sé quan dubto del meu criteri per entendre el que tinc dret a
patir i el que no. I que tan sols tinc la sensació de saber això”. Es podria argüir que es
tractava d’oferir un relat en cru, sense artificis per potenciar l’autenticitat. No cola.
Justament quan vols emular un procés mental angoixant el millor que pots fer és
netejar i polir la prosa fins a fer-la inequívoca i fluïda. La recent Voces en el laberinto,
de Céline Curiol, aconseguia que el lector acompanyés la protagonista a través de la
seva obsessió, gràcies a buscar en tot moment la precisió. Bosch ho aconsegueix només
de manera intermitent. Que la narradora estigui confosa no li dóna dret, per
entendre’ns, a confiar que el lector s’enganxarà a la seva línia de pensament si no és
basant-se en una tècnica molt estudiada. Falta reescriptura, fatla model de llengua,
falta distància respecte del text: l’autora no sembla haver tingut en compte que el lector
parteix de zero quan enceta el llibre.

En canvi, a estones, el relat alça les ales i captura moments plens de vida com,
irònicament, el relat de la mort d’un antic nòvio de la narradora o el joc amb el llibre
Pedro Páramo. L’ambientació és també un punt a favor del llibre, a cavall entre
Barcelona i Mèxic.

Pel que fa al freqüent ús de poemes aliens, cal anotar que la tria és sàvia (Juana Inés
de la Cruz, Ramón López Velarde, Oliverio Girondo...) i ben travada respecte de
l’espina dorsal de la narració. Amb tot, ocupen massa espai en un volum tan petit, i
es mengen la història. El mateix passa amb les fotografies: ajuden a confegir la
sensació d’àlbum rescatat del fons del bagul de la memòria, però altre cop dilueixen
el quid de Qui vam ser, que és la no-acceptació del trauma que va implicar la separació
i la impossibilitat de sumar les peces i recompondre el tot, ni que sigui a vista passada.

Probablement aquest llibre és un peatge necessari per a l’autora: calia buidar-se del
tot –purgar-se, es podria dir– abans de poder començar a construir. No costa gaire de
veure que Bosch té potencial per consolidar-se en el panorama literari català i, encara
més important, que està dotada d’un univers propi i d’una veu rica en matisos i
identificable. Però mentrestant, aquest Qui vam ser encara és un llibre irregular, un
tàrtar d’amor excessivament cru. No l’hem macerat prou i, massa sovint, ens encara
amb alguna espina que hem de treure i deixar al marge del plat.

Lolita Bosch




