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“El desig s’acaba ràpid
perquè torni a néixer”
La tria d’autors de Dos amants com
nosaltres deu haver estat tan o més
difícil que escriure el llibre.
L’eleccióeraunafeinadifícilperòne-
cessària. Aquí no he volgut fer una
històriadel’amor,peròsíunrecorre-
gut històric a través dels autors i a
partir dels textos que hi surten: en la
tria t’hi acabes projectant tu mateix.

¿És per això que, com a medievalis-
ta, el llibre comença amb els troba-
dors i continua amb la modernitat
de Jordi de Sant Jordi i la impetuo-
sitat carnal de Tirant lo Blanc?
En un primer moment tenia tres
noms al cap: Ramon Llull, Ausiàs
March i Tirant. De March ja en vaig
parlar a Per què llegir els clàssics,
avui?, i en comptes d’optar per Llull
emvaigdecidirperlaVidadeGuillem
de Cabestany, que comença parlant
de fets reals però que, a partir de la
història d’amor amb Saurimonda
acaba transformant-se en un relat
quequedaafortunadamentcontami-
nat de literatura: quan el seu espòs,
Ramon de Castell Rosselló, s’assa-

bentadel’amorqueCabestanylican-
ta, el mata, li fa tallar el cap i li treu el
cor, que fa cuinar amb pebre per a
Saurimonda. La llegenda del cor
menjatésatoteslestradicions,perai-
xòlaVidadeCabestanyencaraésuna
lectura tan atractiva.

L’amor dels trobadors, la fin’amors
(amor pur), es dóna “fora del matri-
moni, a la recerca d’un amic/amiga
que no es troba en la institució ma-
trimonial”.
Aquells anys, l’únic amor possible és
l’adúlter. L’amor del matrimoni està
tacat per les relacions geopolítiques
que constituïen la pauta de l’època
feudal. Quan era cantat pels troba-
dors, l’amor podia arribar a fer vessar
sang i tot.

La cosificació de l’estimada es plas-
ma tant en aquests poemes com,
més endavant, en l’obra de teatre
Terra baixa, d’Àngel Guimerà.
Preparantunaediciódeltextvaigtro-
bar una versió que difereix molt de
l’ediciópublicadaalesobrescomple-

Després d’escriure Per què llegir els clàssics, avui, Laura Borràs vol demostrar amb
Dos amants com nosaltres (Ara Llibres) que la literatura catalana ha explorat totes les
formes de l’amor: la vital i la mortal, la física i l’espiritual, l’adúltera i la conjugal.
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tes de Guimerà. Els moments de mà-
xima tensió eroticosexual havien es-
tat mutilats, i això no podia ser una
casualitat. El personatge d’en Sebas-
tiàésl’amode“totidetothom”,aTer-
ra baixa, i també controla la Marta, a
quifacasarambenManelicperpoder
seguir-ne sent amant. Hi ha mo-
ments de l’obra en què la força de la
passió supera el poder d’en Sebastià.
Aquestssónelspassatgesqueperme-
ten una lectura moderna del text, en
què el discurs de la sang, la passió i el
mercadeig passen per sobre del sim-
bolisme modernista.

A Pilar Prim, de Narcís Oller, el dile-
ma sentimental de la protagonista és
ben diferent del de Terra baixa: a
l’obra de Guimerà hi ha un superàvit
de possessió; a la novel·la d’Oller,
prendre la decisió d’estimar o blin-
dar-seal’amoréselprincipaldilema.
Oller construeix un text molt inte-
ressant en què denuncia l’usdefruit.
A principis del segle XX, la llei enca-
ra era feudal, en aquest aspecte:
quan a una dona se li moria el marit,

havia de seguir soltera la resta de la
seva vida, perquè en cas contrari
perdria la posició i l’herència del ma-
rit. La Pilar de la novel·la s’ha doble-
gat a les convencions socials –s’ha
casat sense estar enamorada– i, des-
prés d’enviudar, quan troba en Mar-
cial Deberga –l’home de la seva vi-
da– ha de decidir entre cedir al desig
i perdre-ho tot o tirar endavant tal
com ha fet fins ara. Anar fins a l’adre-
ça on viu ell, “Trafalgar, 10”, li costa
tota una novel·la, a Oller, que l’aca-
ba així perquè no té mecanismes
morals: com a procurador que era,
s’adonava que l’usdefruit era injust,
però no es podia posicionar.

En el cas de Miralltrencat, de Mercè
Rodoreda,mésenllàd’infidelitatshi
trobem sobretot la complexitat psi-
cològica femenina.
Rodoreda és un dels puntals de les
meveslectures.VaigtriarMiralltren-
cat perquè és el seu món en estat pur:
cadascun dels fragments del mirall
són un bocí de realitat, i si aconse-
guim reconstruir-lo ens trobem amb
una imatge de trencadís. Teresa Go-
day mostra l’evolució psicològica de
l’ànima femenina. Ens ensenya que
aprendre a estimar vol dir aprendre a
renunciar a l’amor, de vegades: el
fragment en què es decideix a desfer-
se del cor de sabó que li regala el seu
amor de joventut és impressionant.
En comptes de llençar-lo directa-
ment, el dissol en aigua: la desapari-
ció gradual d’aquella cosa bonica i
olorosa simbolitza el canvi d’etapa.

El territori catalanoparlant de més
alt voltatge sexual és València, pel
Tirant, que consideres el Kama Su-
tra català, i també per la poesia de
Vicent Andrés Estellés.
Estellés ens mostra l’explosió de
l’amor en la forma més pornogràfi-
ca. És un amor de dos en què no hi
ha res prohibit. El sexe descobreix
la nostra part més animal. D’altra
banda, quan parlem de joc eròtic
–de sexe sense voluntat reproducti-
va– és una manifestació cultural
que explora el nostre jo més íntim.
A través de les paraules, Estellés fi-
xa el desig. Gabriel Ferrater, en can-
vi, mostra el moment després de
l’amor. El desig s’acaba ràpid per-
què torni a néixer.

Dosamantscomnosaltresacabaamb
L’amorboig,dePereRovira,novel·la
publicada l’any 2007.
És una molt bona novel·la, i prenya-
da de literatura. Els personatges vi-
uen una història de nines russes
que serveix per mostrar les diverses
etapes de l’amor: la força de la jo-
ventut, el temperament posterior,
el desengany, la frivolitat... i la pos-
sibilitat de reviure la passió. Llegint
aquesta novel·la t’adones que
l’amor és l’únic aspecte de la vida en
què la bogeria és la llei.✒
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“ESTE-
LLÉS ENS
MOSTRA
L’EXPLO-
SIÓ DE
L’AMOR EN
LA FORMA
MÉS
PORNO-
GRÀFICA. ÉS
UN AMOR
DE DOS EN
QUÈ NO HI
HA RES
PROHIBIT”


