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«És cursi parlar
d’amor?»

La mirada
de les dones

Una narradora en primera persona,
dona, jove, sempre anònima, evoca la
seua relació amb G. I ho fa amb un to
confidencial, amb una absència quasi
total d’acció i una sobreabundàcia de
situacions, gestos i objectes amerats
de simbologia: un àlbum de fotos, un
dinosaure diminut, algunes cartes, una
caixa de metall taronja i unes postals.
Una relació que va començar en una
pensió de mala mort i que s’ha anat
desintegrant a poc a poc: «Fou com si
un globus aerostàtic trigués anys a des-
cendir. També com si ens haguéssim
quedat quiets observant com el globus,
quan finalment va tocar a terra, s’esta-
vellava».

Els personatges de Qui vam ser, l’úl-
tima novel·la de Lolita Bosch
(Barcelona, 1970), representen el punt
de major interès de la història. I en el
nucli del protagonisme, sempre es
troba aquest «qui vam ser», que és
tractat com un únic personatge quan
es parla del passat, i que es bifurca en
dos quan es parla del present: «I G va
marxar a fer la seua vida i jo me’n
vaig anar a fer la meva. Sols tots dos.
La mort de qui vam ser». Al seu voltant,
pul·lulen altres personatges, sempre
secundaris, però mai capriciosos:
Elena, cunyada de G i amiga de la
narradora, que li fa costat en els
moments de flaquesa. O el pare de la
narradora, que li regala consells obli-
dats en l’acte i recuperats més enda-
vant. Hi ha, a més, una ciutat que
domina per damunt de tot, Ciutat de
Mèxic —«l’única ciutat que és de tots
dos»— i on va residir Lolita Bosch
durant deu anys. I malgrat l’índole del
relat, Qui vam ser no és un diari, tot i
que ho podria ser. No debades, l’au-
tora empelta Qui vam ser amb la seua
novel·la anterior (Elisa Kiseljak,
Edicions La Campana, 2005) a través

del tema del record revingut. I si a Elisa
Kiseljak explica la història d’una jove
que recorda, quinze anys més tard, la
violació de la qual va ser víctima quan
era una nena, el primer capítol de Qui
vam ser comença així: «L’any 1996
vaig recordar un espisodi violent que
havia viscut a la infància, uns quinze
anys enrere. En aquell temps compar-
tia pis a Ciutat de Mèxic amb una
amiga i feia deu mesos que mantenia
una extraordinària relació amb algú
que es deia G». Fet i fet, l’autora apos-
ta per l’equilibri entre biografime i fic-
ció. I aquest ser i no ser atreu amb la
força inusual de les coses estranyes i,
alhora, deixa el lector perplex i,
segons el cas, paralitzat. Ens movem,
doncs, en un terreny bellugadís sense
saber on agafar-nos i no dubtem en
abocar-nos-hi amb ímpetu, gairebé
amb inconsciència, seduïts per aquest
llibre —diríem— diferent. I no només
perquè Lolita Bosch fa literatura experi-
mental i, per tant, juga amb les parau-
les i l’estil —inclou poemes d’altres
autors, fotografies, cites. També, i
sobretot, perquè parla de l’amor
—tema tan sovintejat en literatura—
amb un registre personalíssim, que
menysté les falses emotivitats i les
adherències innecessàries: «I ara, que
necessitar-nos ha deixat de fer-nos por,
a qui vam ser comencen a mirar-nos-la
amb distància i ens hi reconeixem amb
una tendresa que havíem evitat transi-
tar». La narradora es pregunta si no és
cursi parlar d’amor. De la manera que
ella ho fa, és ben clar que no: «Jo
només he estimat així un cop a la vida.
A G. Però hi ha moltes coses que he
desitjat amb intensitat. Viatjar pel túnel
dels coberts, per exemple». Fet i fet, el
que aconsegueix Lolita Bosch és que
els lectors no quedem indiferents, per-
què les seues històries remouen les nos-
tres. I que després de tancar aquesta
novel·la breu, la trobem curta, però no
petita. Que s’hi abstenguen, doncs, els
que pensen que la poden llegir d’una
revolada! Un hi ha d’estar predisposat,
perquè Qui vam ser està escrita al
marge de les tendències dominants i
amb una prosa audaç i rigorosa, visual
i plena de colors. Brevetat i complexi-
tat conviuen harmònicament en aquest
conte llarg, singular, revitalitzador i
que es distingeix des de la llunyania
entre la muntanya de literatura accessi-
ble i de gèneres definits.

Alícia Toledo

Si hi ha una literatura de dones, que
no n’estic segur, Herba d’enamorar
mereixeria figurar-hi amb lletres desta-
cades. I no tant perquè l’haja concebu-
da una escriptora ni perquè les seues
protagonistes principals siguen dones
ni perquè la trama de la novel·la se
centre en les seues inquietuds, dificul-
tats i peripècies, sinó sobretot perquè, a
través d’una ficció literària, Herba d’e-
namorar reivindica de manera sòlida el
paper —oblidat pels historiadors— del
gènere femení en l’engranatge del
món: en la Història. I ho fa sense que la
veu tremole. Amb contundència i sere-
nitat. Amb una rotunda convicció i una
eficàcia literària notables.

La seua autora, Teresa Moure, és
gallega, doctora en Lingüística
General i professora de les facultats de
Filosofia i Filologia de la Universitat de
Santiago de Compostel·la. I amb
aquesta obra, Herba d’enamorar, va
obtenir, abans de ser traduïda al
català per Pere Comellas, el premi
Xerais de novel·la 2005. 

Són tres les protagonistes de l’obra: la
reina Cristina de Suècia, l’herborista
holandesa Hélène Jans i l’estudiant
gallega Einés Andrade. Tres dones apa-
rentment molt allunyades, una afirmació
que el progrés de la novel·la ens demos-
trarà falsa. Les dues primeres són les
amants —platònica i intel·lectual, la pri-
mera; mare de la seua filla, la segona—
del filòsof francés René Descartes, el
pare del racionalisme filosòfic. La terce-
ra és una hereva llunyana d’Hélène
Jans, de qui li arriba, guardat en una
arca, el Llibre de dones que aquesta va
anar ultimant els darrers anys de la seua
vida. Un volum on va reunir bona part
del saber herborístic de l’època, relacio-
nat sobretot amb el gènere femení. A
partir d’aquests fils, Teresa Moure estruc-
tura la novel·la en tres parts que duen

Teresa Moure
Herba d’enamorar

La Campana, Barcelona, 2006
406 pàgs. 

Lolita Bosch
Qui vam ser 

Empúries, Barcelona, 2006 
94 pàgs.



23

els noms de les tres protagonistes i enca-
ra n’afegeix una altra on el paper cen-
tral el té la trobada entre la reina i la feti-
llera i el diàleg feraç que s’estableix
entre elles. Ara bé, dins del capítol que
correspon a cadascuna d’elles, les altres
veus s’hi colen quan ho consideren con-
venient, deixant-nos el testimoni d’uns
versos o unes reflexions, senyals d’un
camí que s’anuncia, però que encara
tardarem unes pàgines a recórrer.

És difícil sintetitzar en unes poques
paraules els fils principals de la
novel·la: la relació entre la feminitat i
el poder, la maternitat, la conveniència
d’una llengua universal, les condicions
de l’amor... Tots aquests en són alguns,
és cert, però no resulten suficients per
descriure una obra tan tumultuosa, un
text que es resisteix a deixar-se
constrènyer en un resum apressat.
L’única constant, en tot cas, és la mira-
da femenina que plana sobre totes les
coses: sobre el món de Cristina de
Suècia, Hélène Jans i René Descartes,
però també sobre el de l’Einés
Andrade i la família de dones on s’ha
criat i el professor que li dirigeix la tesi,
que no saps mai si va o si vol anar.

L’estil de Moure és torrencial, molt
sovint, i es desboca en ramificacions
impensables. D’aquesta manera,
Herba d’enamorar resulta una obra
sedimentària, on s’acumulen materials
que, a poc a poc, l’autora va
col·locant al lloc que els correspon per
tal que contribuïsquen, entre tots, a
alçar l’edifici de la novel·la. Així, el
lector ensopega amb descripcions de
les propietats de diferents herbes —l’úl-
tima de les quals l’herba mora que
dóna títol al llibre—, receptes d’amor
infal·lible, intercanvis epistolars entre
la fetillera i la reina, correus electrò-
nics, poemes, llibretes de labors,
remeis, fragments de llibres, capítols
narrats a la manera tradicional, màxi-
mes, reflexions filosòfiques... Un mate-
rial dispers —en aparença presentat
de forma un tant caòtica— que, a poc
a poc, l’autora va travant en un edifici
que, a mesura que s’enlaira, se’ns mos-
tra divers, enlluernador, múltiple. Però
sòlid. Molt sòlid.

Fa poc, una novel·la com La decisió
de Brandes ens demostrava que és pos-
sible la literatura —la millor literatu-
ra— des de l’austeritat. Herba d’ena-
morar ens confirma que també és pos-
sible des de la desmesura.
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