
33

Conquistar
l’aire

Lolita Bosch
Insòlit somni, insòlita veritat. 

La meravellosa llegenda de l’intrè-
pid aeronauta Don Joaquín de la

Cantolla y Rico
Empúries, Barcelona, 2007

88 pàgs.

Amèrica ha sigut durant força temps
un dels paradisos terrenals per als ciu-
tadans d’Occident, un somni creat
pels relats de viatges de conquistadors
i exploradors al llarg dels segles, un
territori curull de riqueses, de bellesa
natural i d’exotisme colorista. La litera-
tura catalana de l’exili també va pale-
sar aquesta imatge mítica, però com a
resultat del contrast cultural que hi van
experimentar els autors desterrats.
Ara, Lolita Bosch erigeix novament
Amèrica —Mèxic, concretament—
com l’escenari ideal per a la utopia.
En el seu darrer llibre, Insòlit somni,
insòlita veritat. La meravellosa llegen-
da de l’intrèpid aeronauta Don
Joaquín de la Cantolla y Rico
(Editorial Empúries, 2007), el Nou
Món apareix novament com l’indret en
què semblen possibles les aspiracions
de llibertat, de democràcia, de pro-
grés tècnic i humà —on esmenar,
doncs, els errors i les injustícies del
Vell Món. En aquest cas, l’escriptora
narra el somni d’un aeronauta, don
Joaquín de la Cantolla, que pretén
construir un segon pis a la ciutat de
Mèxic sustentat per globus aerostàtics.

Lolita Bosch rescata de l’oblit la pro-
esa d’aquest mexicà real del segle XIX
per crear el relat d’un somiador. La
història de l’aeronauta s’emmarca en
un moment històric d’emancipació de
les antigues colònies i d’irrupció dels
estats moderns americans, de les revo-
lucions polítiques, industrials i tecnolò-
giques. És, així mateix, l’era dels últims
exploradors, aventurers, inventors,
gent seduïda per la utopia: la desco-
berta de nous mons i el progrés de la
humanitat. Don Joaquín no serà, però,
un heroi que guanye el llorer mercè a
les batalles que lidere, sinó que el seu
mèrit residirà en l’idealisme del seu
projecte. Després de les guerres d’in-
dependència, de la derrota contra els
Estats Units i del conflicte civil entre
liberals i conservadors, l’objectiu de
l’aeronauta no rau a expandir-se terri-
torialment a sang i a foc com els colo-
nitzadors espanyols o nord-americans,

sinó a conquistar l’aire. L’aeronauta
tracta d’aconseguir el suport dels diver-
sos presidents que se succeeixen en el
poder, a vegades infructuosament,
obtenint fracassos, però sense claudi-
car del seu somni. La tenacitat i la fe en
si mateix, tot i les adversitats, són els
ingredients que calen a Mèxic per a
bastir-se com a gran nació acabada
de nàixer. L’empresa del mexicà es
dreça com el relat exemplar d’un ciu-
tadà corrent —no un rei, cavaller o sol-
dat— que transcendeix per l’afany utò-
pic: la fèrria voluntat d’ampliar les fron-
teres del seu país amb una conquista
etèria, pacífica. Don Joaquín de la
Cantolla constitueix, doncs, el paradig-
ma del somni de llibertat: la constitució
d’un nou territori i d’una nova identitat.

Després d’haver perdut la Florida i
altres regions actualment nord-america-
nes, l’ambició dels mexicans serà etè-
ria, no terrenal. Aquí resideix el caràc-
ter poètic del seu propòsit.

Lolita Bosch construeix la història
del seu heroi en forma de crònica
il·lustrada. Els dibuixos —en tons
rosats i marrons, d’Elisenda
Estrems— ajuden a conferir el to de
conte meravellós a la vida i els fets
del protagonista. El relat està escrit
en present, amb un estil semblant al
del narrador audiovisual, que
segueix el protagonista amb el seu
objectiu, s’hi apropa, se n’allunya,
l’acompanya. Aquesta posició narra-
torial dota el text d’un distanciament
entre irònic i benèvol, com la d’un
observador seduït per la figura d’un
home senzill i somiador que no gau-
deix sempre de la comprensió del
govern i dels ciutadans. Les repeti-
cions i els paral·lelismes sintàctics
intensifiquen la mirada irònica sobre
el protagonista i confirmen la manca
d’emotivitat que ja es comprova en
altres obres de l’autora com un tret
característic seu (Elisa Kiseljak,
2005; Qui vam ser, 2006). La trans-
cendència històrica de l’obra de don
Joaquín de la Cantolla y Rico està
reforçada amb apunts sobre el segle
XIX mexicà, narrats en passat, estruc-
turats cronològicament per èpoques i
per anys. Bosch recorre novament a
l’ús de colors, la intertextualitat en
forma de citacions i la inclusió d’un
corrido —composició musical i literà-
ria popular mexicana— que serveix
de cloenda a aquest romanç llegen-
dari. Així doncs, Insòlit somni, insòli-
ta veritat continua la tendència crea-
tiva de l’autora i que, en general,
situa la seua obra al marge del rea-
lisme i treballa l’experimentació for-
mal: la intertextualitat, el distancia-
ment irònic, la barreja de gèneres i
estils, la incorporació d’imatges, la
confusió entre ficció i biografia, la
fantasia.
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