


uc fer-te un qüestionari?”,
li pregunto a l’escriptora.
“Pots fer-me el que vul -
guis. Bé, des d’aquest cos-
tat de la taula, vull dir!”. I
riu. Riu tota l’estona. La

Lolita Bosch (Barcelona, 3 de juliol de
1970) és una dona expansiva i riallera. 

Ens trobem en un restaurant mexicà a prop
de casa seva, a Gràcia, per suggeriment seu.
Arribo un pèl abans i em rep la veu estripa-
da de la gran Chavela Vargas. M’assec
mirant cap a la porta, i desplego damunt la
taula els seus llibres i el kit-entrevista. De
seguida aterra ella, en moto. Veig com guar-
da el casc d’una revolada i creua escopeteja-
da el llindar de la porta: ve amb la llengua a
fora i vestida de negre i amb el cabell fosc
recollit en dues trenes, que li donen un aire
juvenil. Reparteix petons i es disculpa tot
demanant-se un tallat.

Quan vas començar a escriure?
Als set anys, el meu primer diari, que
començava dient: “Em dic Lolita Bosch i
m’agraden 34 nens”. Tots els de la classe! I
contes, als 17. Ah, i de petita feia un diari
familiar: es llevaven tots i hi havia un diari a
casa.

Què enyores d’aquella època?
Tenir set anys i viure al meu poble, a
Albons!

Toques algun instrument?
No, tot i que intento tocar el piano des de
fa anys, però no me’n surto.

Quins són els teus tres plats preferits?
M’agrada la cuina mexicana, la peruana i la
japonesa.

Tens cap obsessió a l’hora d’escriure?
Uf! Totes. Moltes, moltíssimes! Per exem-
ple, he de tenir un pal llarg, tipus vareta
màgica, per anar-me donant cops a la mà
mentre llegeixo en veu alta. I per llegir he de
tenir un metrònom!

Què llegeixes?
No llegeixo, devoro! Com que no tinc tele
llegeixo un munt! Ara mateix, l’últim llibre
de la Joyce Carol Oates, Ave del paraíso.

Quina paraula odies?
‘Crim’, però no pel significat. La trobo molt
lletja, i en tots els idiomes.

De fet, aquest qüestionari no és meu. És seu.
Li he manllevat, intentant deduir i reconstru-
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ir, fins on he pogut, les preguntes que la
mateixa Lolita va passar a cadascun dels 41
escriptors que ha seleccionat per configurar
Veus, per poder traçar, així, una petita biogra-
fia més personal de tots ells al marge dels pre-
mis i aplaudiments que hagin pogut rebre.
De fet, és una pràctica habitual de l’autora:
escriptor que coneix, escriptor a qui engalta
un reguitzell de trenta-nou preguntes. Amb
els anys, ja en té una nodrida col·lecció. Ja
amb la primera pregunta li fa gràcia ser ‘víc-
tima’ de la seva pròpia estratègia.

Lolita Bosch, rebesnéta del qui fou
alcalde de Barcelona, Ròmul Bosch i Alsina
-que tenia lligams laborals amb el poeta
Joan Salvat-Papasseit-, i amant de les coin-
cidències i de les efemèrides, ha volgut
reivindicar la literatura catalana jove i actu-
al. Ras i curt. Se li encén la sang quan sent
trepitjar, de forma gratuïta i a la lleugera, el
que s’escriu a casa nostra. Durant gairebé un
any, ha llegit prop de cent autors catalans
menors de 45 anys. A la majoria ni els
coneix ni els ha vist mai. Però aquesta recer-
ca exhaustiva (aconseguir llibres impossi-
bles, descobrir escriptors i textos inèdits,
fer-se amb edicions comarcals) li ha regalat
una grata sorpresa que ara ens convida a
compartir. Veus –perquè la literatura catala-
na no té una única veu– no és “ni un catàleg
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La literatura catalana és dolenta? Qui som, literàriament, avui? Qui intenta 

respondre a aquestes complexes preguntes és Lolita Bosch en el seu 

últim llibre Veus (Empúries), una singular obra que recull prop d’una cinquantena 

de textos d’autors catalans menors de 45 anys, amb referents, lectures, gustos 

i projectes literaris diferents. No hi són tots, però és la seva personalíssima

selecció. Veus, a més, és una defensa a ultrança de la literatura que es fa al 

nostre país, sovint menystinguda pels propis lectors i editors catalans.
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ni unes pàgines grogues”, sinó que embasta
cinquanta escrits afins als seus gustos perso-
nals. “Aquest llibre és una de les moltíssimes
mirades amb les quals podem llegir, avui, la
nova literatura catalana”, explica. I ja posats,
intentar que el diàleg amb altres literatures
d’arreu del món sigui d’igual a igual.

Digue’m en dues línies què et ve al cap si et
pregunto què penses sobre la literatura
catalana.
Que està injustament menyspreuada i injus-
tament lloada. Políticament, ens l’estem car-
regant des de tots costats. Per una banda hi
ha els que l’ataquen, bàsicament un sector
castellanolector –que no vol dir castellano-
parlant– que dóna per fet que és una merda.
Si un paio es diu de cognom Puig o
Messegué ens costa més llegir-lo o costa
més d’arribar-hi. Això que sembla que sigui
culpa d’Espanya és mentida! Crec que tenim
un problema a casa greu, el problema està
aquí, a dins! Hi ha gent que està fent coses
bones, hi ha editorials que estan fent coses
bones. Però en general l’aposta és molt
comercial o molt de prestigi. Estem arrosse-
gant des de fa anys una sèrie de vaques
sagrades que figura que són els estàndards
de la literatura catalana i que a la meva
generació no els interessa, no se’ls llegeixen
i no els aporten res de nou. S’ha fet un esforç
per promocionar la literatura catalana que
ens ha anat en contra, perquè tothom té pre-
mis, tothom té una columna no sé on... La
generació que ens precedeix, en un moment
de la història, va fer un esforç extraordinari
que no està reconegut, però crec que aques-
ta generació, en general, no s’ha actualitzat.
I com que els devem tant, tenim un deute
tan impagable, ens costa molt qüestionar-
los. I això ens està anant en contra, perquè la
nostra generació no se sent identificada amb
aquest discurs històric. Sembla que jo hagi
de ser l’hereva directa, a la força, d’un movi-
ment literari català, i no ho sóc. Jo hauria de
triar si vull o no ser la continuadora. Crec
que hi ha una desconnexió brutal entre la
meva generació i la d’abans. Ni tan sols els
premiats ens interessen massa! Aquesta
situació política ens està ofegant. 

L’autora de Qui vam ser i de La família del
meu pare va percebre, fent aquesta antologia,
que hi ha un desencís general entre molts
escriptors, sobretot en aquells que no parti-
cipen a la partida: “I és que el joc és molt
pesat, sempre són els mateixos, es donen
premis entre ells, tot està pactat, tot és men-
tida... I, o entres en això, o estàs una mica
aïllat. I hi ha gent aïllada que està fent coses
molt bones. També és un problema dels lec-
tors. Què llegim? L’últim premi Tal o

Pasqual. S’ha de fer un esforç per buscar més
coses! Clar que hi ha lectors per tot, però els
bons lectors, que haurien de ser els editors,
haurien de fer un esforç! Ostres, que tenim
una llengua amb una tradició extraordinària
i té uns resultats extraordinaris! Hi ha autors
de casa que si els llegíssim traduïts d’una
altra llengua ens semblarien l’hòstia! Però és
clar, com que són d’aquí... Hi ha una inèrcia
a criticar... ”.

Quin color triaries perquè totes les coses
fossin igual?
El vermell.

Tens algun animal?
Sí, tinc un gos des de fa onze anys, un
xoloescuintle tlalxixi, que és una raça mexi-
cana. És el meu amic i el meu company
total, l’amor de la meva vida, ens passem el
dia enganxats!

Quins passatemps tens?
El teatre, viatjar i cuinar.

Si et trobessis amb un escriptor a qui admi-
res, què li preguntaries?
Ui, em passo el dia assaltant-los! (Fa una
pausa per meditar la resposta) Ara mateix li
preguntaria si sap identificar com usa la
puntuació.

Què t’agrada més de la teva feina?
No estar aquí, segur. Sortir. No estar tot el
dia al món, que és esgotador, la veritat. La
realitat és molt exigent.

Quin llibre regales per inèrcia?
Varis, però si n’hagués d’escollir un diria les
poesies d’Oliverio Girondo, en especial El
espantapájaros.

No et pregunto si llegeixes poesia perquè la
resposta és òbvia. Així que et pregunto:
quina poesia llegeixes?
Molta poesia mexicana del segle XX. En
general llatinoamericana: argentina, veneço-
lana, xilena –que és espectacular! Si haig de
dir poetes m’agrada Jorge Eduardo Eielson,
Manuel Maples Arce i César Vallejo, i
també espanyols i catalans.

Lolita Bosch, que es diu Lolita –com la seva
àvia materna– i no Dolores, que escriu tant
en castellà com en català, té obres traduïdes
al polonès, l’alemany i l’anglès. També té
una singular manera de presentar els seus
treballs, com un collage atractiu al lector on,
a part del text, incorpora fotografies, gràfics,
dibuixos, poemes (“els robo”, matisa), can-
çons, fragments d’altres llibres i, fins i tot,
onomatopeies i algun arbre genealògic, si

“

”

Un escriptor 
busca escriptura,
artesania, no lectura.
I un cop has 
descobert el 
mecanisme, 
el deixes, encara 
que el llibre 
t’encanti. De fet,
deixo la majoria de
les coses que llegeixo.

“

”

Hi ha autors de casa
que si els llegíssim
traduïts d’una 
altra llengua ens
semblarien l’hòstia!
Però és clar, com que
són d’aquí...



s’escau. “Em surt així, no tinc cap pretensió
de modernitat. Jo he crescut al tercer món i
totes aquestes ximpleries ens queden molt
lluny, allà no hi ha tanta posa! M’agrada nar-
rar i, quan escrius, el que intentes és acostar-
te al màxim a un altre ésser humà i fer que
el temps d’aquesta persona passi d’una
manera més lenta i tu tinguis la capacitat
d’observar-lo amb molta més precisió que si
estiguessis lluny i el temps anés a una velo-
citat normal. I així pots conèixer més la
naturalesa humana. Conèixer algú que no
ets tu és una oportunitat al·lucinant que et
dóna l’art. M’interessa molt la lectura en què
el lector pot tenir la sensació d’escriure.
M’al·lucina i m’interessa que el lector i l’es-
criptor siguin capaços de posar-se d’acord. I
com que la literatura no és quieta, aquests
recursos serveixen perquè de cop i volta et
diguin ‘para’, i el lector s’atura. I això també
ho possibilita la puntuació, com per exemple
acabar una frase sense un punt, que té una
intenció narrativa, o començar una frase en
minúscula.

Menteixes quan parles de llibres?
Abans no, però ara a vegades començo a
mentir. Per exemple, dir que m’he llegit un
llibre quan en realitat no l’he acabat. Però no
és perquè no m’agradi, sinó que hi ha un
moment en què veus com està fet i el deixes.
Perquè un escriptor busca escriptura, artesa-
nia, no lectura. I un cop has descobert el
mecanisme, el deixes, encara que el llibre
t’encanti. De fet, deixo la majoria de les
coses que llegeixo.

Què necessites a l’hora d’escriure?
Tenir un horari superestricte. Jo escric cada
dia, de forma sagrada, de nou a dues, nevi o
plogui, i a les nits. I m’agrada tenir el meu
gos a la vora. I tenir al davant una paret, no
una finestra. I un mapa.

T’agrada sortir de nit?
Molt, surto moltíssim. Sóc molt festera.
Cada dia m’en vaig a dormir tardíssim, a les
tres! Tot i que moltes vegades estic treballant
a casa, eh!

Què et fa por quan estàs immersa en un
procés d’escriptura?
No tenir l’espai ideal per concentrar-me.

Què t’inspira per escriure?
No hi crec gaire, en la inspiració.
M’interessen temes: les ciutats grosses, com
Mèxic DF o Istambul, la paternitat, la vio-
lència, la història de Mèxic, la història dels
grans transports –com el tren, l’avió o el vai-
xell–, i les grans infraestructures, les cons-
truccions bèsties, que m’al·lucinen, però

molt i molt. Sóc capaç d’anar-me’n a l’altra
punta del país si sé que estan construint una
autopista, només per veure-la. Si no fos
escriptora hagués estat enginyera de ponts i
camins!

La Lolita, que no firma mai exemplars per
Sant Jordi i que li encanta fer anys, compa-
gina la literatura per a adults amb la infantil,
on ha rebut diversos reconeixements.
“M’agraden molt els lectors infantils, es
diverteixen llegint i agafen els llibres amb
alegria. I és més fàcil escriure mons infan-
tils”. I és que si una cosa és vermella, és ver-
mella, no pot ser verda, com interpretarien
les ments recargolades i desconfiades dels
adults. “Els nens s’apropien totalment la his-
tòria i els personatges, s’apropien de l’obra
d’art, i això és molt interessant per a l’escrip-
tor. Si ara mateix descongelessin el senyor
Walt Disney i aquest arribés i digués “en
Micky Mouse és meu” els nens es pensarien
que està com una cabra, perquè el nen se’l
considera seu”. I per si això fos poc, la Lolita
és fan dels adolescents: “vaig molt a insti-
tuts, em cauen bé els nens de 16 anys, tenen
molta curiositat pel món al qual estan a punt
d’accedir, estan fins als nassos que els tractin
com si fossin subnormals, i que els diguin
coses cursis, són molt crítics! Una de les
coses més maques i emocionants que m’ha
passat com a escriptora és que un dia anava
pel carrer i se’m va acostar un nen de 16 anys
amb cresta i em va preguntar si era la Lolita
Bosch. En dir-li que sí em va donar les grà-
cies per haver-lo convertit en lector. I em
vaig quedar al·lucinada! Faig moltes més
coses amb nens que amb grans”. I amb
aquesta intenció va escriure Insòlit somni,
insòlita realitat (Empúries), una delícia d’e-
dició, amb precioses il·lustracions d’Elisensa
Estrems, un conte, com diu la mateixa
Bosch, perquè els adults l’agafin i el llegeixin
com si fossin nens.

Fas fotos?
Moltes, moltíssimes. Però de construccions i
de grafisme, mai de paisatges.

Quins tres escriptors han influït d’alguna
manera en la teva feina d’escriptora? 
Sé que han influït, perquè els he intentat
copiar durant molts anys! En Juan Rulfo, la
Joyce Carol Oates i l’Oliverio Girondo.

Què t’interessa de la teva feina?
M’interessa molt veure si el text i l’espai
poden convertir-se en la mateixa cosa. Ara
la distància, l’espai, es compta amb temps, i
no en metres. A quant està Mèxic de
Barcelona? A dotze hores, i no a 7.000 qui-
lòmetres, per exemple.
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T’has equivocat en alguna cosa?
Hòstia, i tant, m’equivoco molt! En literatu-
ra, per exemple, crec que La família del meu
pare va ser precipitada. L’hauria d’haver dei-
xat reposar sis mesos i polir-la una vegada
més. Però és que va ser un llibre que em va
fer molt mal fer i me’l volia treure de sobre.
No em penedeixo de cap novel·la meva. En
canvi, de la que n’estic més satisfeta, que li
tinc més carinyo és Una - La història de
Piiter i Py. Però no és que t’equivoquis, és
que aprens! Jo escric per aprendre.

I com a escriptora, has après alguna cosa?
Hòstia, moltes! És molt emocionant, això. I
sobretot el que aprens és a fer-te preguntes.
Com resoldré això? Com explico la violència
a Mèxic? Com expliques una cosa que et fa
mal? Són preguntes aparentment molt abs-
tractes que tu has de resoldre d’una manera
molt pragmàtica i tangible. Atrevir-me a fer
novel·les és una de les millors coses que
m’han passat a la vida.

El que sí que ha après a la vida és a conviu-
re amb els difunts: “Tinc mala sort, se m’ha
mort molta gent a la vida, tinc molts morts
al meu voltant. Hi convisc, tinc objectes seus
a casa, hi parlo, en veu alta... en això sóc
molt mexicana”. Moltes de les seves obres
acaben amb una dedicatòria o recordatori als
que l’han deixat, a mode de rèquiem, que
enllaça amb la tradició mexicana del culte a
la mort.

Penses que l’escriptura modifica la relació
d’un escriptor amb la lectura?
Molt, moltíssim. Pagues això, i ho perds.
Perds el llegir i deixar-te anar absolutament.
Cada vegada llegeixes coses més difícils de
les quals vols aprendre, i llavors llegeixes
amb molta tensió. En general, llegeixo bus-
cant preguntes.

La Lolita, que s’evadeix capbussant-se en
Raymond Carver i en la seva estimada Joyce
Carol Oates (conèixer-la ha estat el millor
que li ha passat a la vida, assegura), llegeix
per projectes. Si per fer Veus va estar-se
mesos llegint només autors catalans, ara està
submergida de ple en la història del narco-
tràfic, ja que la següent novel·la hi versarà.
Sempre hi ha moments, però, per degustar
poesia, literatura infantil, contes il·lustrats,
novel·la a dojo, assaig i filosofia.

Què has après amb els anys?
He après allò que no sé fer. Coses que no em
puc plantejar. I he après a exigir-me molt i
veure fins on puc fer arribar les coses. A mi
em fascina el llenguatge, és una obsessió
brutal. M’al·lucina que el llenguatge sigui un

sistema tan perfecte però que malgrat tot
sempre el puguis portar una mica més enllà.

Què no suportes?
Els polítics i la seva hipocresia. I la injustí-
cia. I la prepotència del primer món.
Aquesta altivesa, la ignorància racial, em
molesta molt.

Quina pel·lícula ha modificat la teva mane-
ra d’entendre la creació literària?
Imitación a la vida, d’Stanley Kubrick, que
l’he vista cinquanta mil vegades. Però m’a-
graden més les sèries, i n’hi ha que sí que
han modificat molt la meva manera d’es-
criure, com Lost o Six feet under.

Curiosa relació la seva amb el món audiovi-
sual. Seguidora de moltes sèries, el cinema,
en canvi, no li agrada (i ho diu fluixet, en
veu baixa, com avergonyint-se’n), malgrat
que dos directors, Jordi Cadena i Judith
Colell, han fet l’adaptació cinematogràfica
d’Elisa Kiseljak, (la història d’una dona que
recorda els abusos sexuals que va patir per
part d’un amic del seu pare quan era nena),
que s’acaba d’emportar el Premi Especial del
Jurat al recentment clausurat Festival de
Cinema de Sant Sebastià i que ja ha arribat a
les pantalles comercials: “La tinc en DVD i ja
la miraré algun dia. Vaig anar un dia al rodat-
ge i prou, i perquè em van insistir”, riu resig-
nada.

Quina és la virtut més sobrevalorada de la
literatura?
Em posa malalta l’acritud d’escriptor. La
pedanteria. Sembla que has de ser més bon
escriptor si ets distant, altiu o antipàtic. Això
em molesta molt.

Quin és el pecat literari que pitjor s’entén?
No llegir. 

On voldries anar de viatge?
Mira, marxo a Turquia demà passat.

Fer aquesta pregunta a la Lolita és com rega-
lar-li una canya de sucre a Fidel Castro, que
deia la Mafalda. “M’agrada molt ser estran -
gera”, afirma. S’ha passat la vida a fora: als
EUA –concretament a Filadèlfia (Philly, pels
amics)–, l’Índia, el Perú i, evidentment, a
Mèxic, on hi va residir durant deu anys, i que
és la seva segona (o primera?) llar. A tots els
indrets, hi torna periòdicament. “Em passo la
vida fora, tampoc sóc un referent a la literatu-
ra catalana”, remata. Va ser precisament quan
va deixar Ciutat de Mèxic per tornar a
Barcelona quan no només va aprendre a esti-
mar una ciutat que ja era la seva després d’una
llarga absència, sinó que va gestar una altra de



les seves obres singulars, una experiència
contrària a Veus. “Vaig enviar cinc caixes
immenses de llibres per vaixell, i quan vaig
arribar aquí i les vaig obrir vaig tenir l’opor-
tunitat, raríssima, de poder parar, fer una
pausa, i contemplar-les: vaig poder veure el
que havia llegit en els últims deus anys, i
això és al·lucinant! ‘Ah mira, jo vinc d’aquí,
això és el que m’ha format!’”. I així va néixer
Hecho en México. Aquí em va passar al revés:
vaig tornar a Barcelona i em vaig dir, ‘val, i
aquí què fan?’ perquè no havia llegit res, no
coneixia res. Quan vivia allà era pre-
Facebook i llegia els llibres de l’Orfeó Català,
però els seus llibres acaben amb Pere
Calders i l’exili, no tenen una bibilioteca
catalana contemporània”. I va veure una
bona oportunitat per posar-se al dia, i una
aventura molt interessant com a experiment. 

A Veus, no hi és tothom. Com diu l’autora
en el pròleg del llibre, hi ha escriptors bonís-

sims que no hi han cabut (fins i tot ha exclòs
amics seus “perquè no encaixaven”), d’altres
que no hi han volgut estar, i algun que no ha
pogut localitzar. Per què hi pot haver escrip-
tors que s’han estimat més no participar en
el llibre? “En Kiko Amat, per exemple, que
som amics, no participa mai a antologies. Hi
ha autors que diuen que no en saben prou i
no han volgut sortir, i és molt respectable.
També hi ha gent a qui potser no caic bé, i
m’han dit que no, i hi ha editors que també
ho han vetat perquè els seus autors són d’e-
ditorials petites i no volien participar en un
projecte d’un grup gran”. Si el recull Veus no
l’haguessis fet tu, t’agradaria sortir-hi?, li
pregunto. “Sí, em faria molta il·lusió”, con-
fessa, sincera.

T’agrada el món tal com és?
Sí, estic encantada d’estar aquí. El que m’a-
grada i m’emociona és que hi hagi tanta gent
disposada a canviar-lo.

Et fa vergonya ser escriptora?
No, en absolut. Però tampoc me n’enorgu-
lleixo. Jo sóc d’un poble i la gent de pagès no
té tantes manies.

Saps resumir-te a tu mateixa en una frase?
Sóc Lolita Bosch, un experiment literari no
acabat.

No s’hi val! (el seu lloc web es titula així)
(Es peta de riure) Bé, doncs Lolita Bosch sóc
jo, una curiositat literària que em devorarà.
(De cop, es posa seriosa) Què va, sóc una paia
molt normal, que m’assec al meu poble i
menjo pipes el dia de Sant Jordi! La resta no
té cap interès.

Humil. Senzilla. Escriptora. Combatent.
Nòmada. Mexicana. Lolita dixit. 

Veus, disponible a totes les llibreries de Catalunya




