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MARISA TORRES BADIA

Una novel·la testimonial que parla en primera 
persona de l’assetjament escolar

Heus aquí un relat íntim, autobiogràfic, que 
des del dolor i la ràbia ens apropa al re-
flex d’un maltractament cruel i despietat 
viscut per l’autora i tants joves anònims 

en la seva adolescència. La paraula clau és bullying. 
Lolita Bosch (Barcelona, 1970) coneix prou aquesta 
paraula, aquest estigma, després d’haver-lo patit en 
carn pròpia i amb conseqüències devastadores: “Jo 
sí que vaig voler matar-me –llegim–. Als setze anys, 
una tarda que ja no podia més i vaig tenir la sensació 
de ser de ferro i pesar massa, em vaig prendre una 
capsa sencera de pastilles. Va ser com si al món no hi 
hagués cap espai que encaixés amb mi i jo ho hagués 
constatat sense cap mena de dubte.”

La cruesa de testimonis com aquest no deixa indi-
ferent el lector. Lolita Bosch –en la seva condició de 
novel·lista, assagista, doctora en Filosofia i Lletres i 
activista en diferents moviments socials– escriu, doncs, 
una història que furga, més enllà de les ferides físiques, 
en la fondària del estigmes de l’ànima. I ho fa amb una 
confessió, alliberada, després de trenta anys de silenci, 
que vol ser una afirmació de declarada denúncia i, al-
hora, un crit d’alerta dirigit a institucions i professorat 
per tal de resoldre una xacra que, a Catalunya, pateix 
un de cada quatre adolescents. Els senyals d’aquest 
crit, on no manca la rancúnia –no tant cap als seus 
maltractadors sinó més aviat cap a “certs” docents i 
aquells poders institucionals complaents amb l’omertà 
social–, es fa palesa al llarg de tota la novel·la.

Lolita Bosch,
La ràbia
Amsterdam editorial, 170 pàg.

Somiar més gran

JAUME PONT

El darrer llibre d’Eduard Sanahuja confirma l’esplèndida 
realitat d’una de les veus més autèntiques i personals de 

la poesia catalana actual

Dos motius essencials mouen la mirada poètica 
de Teories del no: el de la poesia d’abast mo-
ral i el de la lírica amorosa. En això Sanahuja 
se’ns mostra fidel als principis que han bastit 

la seva trajectòria des d’El gos del galiot (1981) i Mi-
rador (1983), tot passant per Doble joc (1988, premi 
López Picó), En defensa pròpia (1994) i els tres títols 
que per a mi conformen la seva trilogia mestra: Compàs 
d’espera (2006, premi Vicent Andrés Estellés de Burjas-
sot), El llançador d’espases (2013, premi Maria-Mercè 
Marçal) i ara Teories del no, el seu darrer llibre, guardo-
nat amb els Jocs Florals de Barcelona de 2016.  

És la de Sahahuja una poesia aferrada a la paradoxa, 
a la contradicció permanent entre la vida i la mort. El 
poeta sembla entestat en un cara a cara amb si mateix, 
obert al fueteig del dolor, als sotracs de l’existència i de 
la ferida del temps. Molt pocs versos d’aquestes Teori-
es del no escapen a la fragilitat de la condició humana. 
Com diu encertadament Isabel Graña en el seu pròleg, 
“l’experiència de la mort ha deixat una petjada profunda 
[en Sanahuja], i, més enllà del dol, el poeta, asserenat, es 
disposa a endreçar de nou el seu univers reafimant-se des 
de la negació amb les seves Teories del no”.

Potser per això mateix els versos de Teories del no 
acaben sent tan sovint sentenciosos, aforístics en termes 
expressius, amb la voluntat de palesar l’existència d’una 
veritat moral o, a l’inrevés, la caiguda irresoluble cap a 
l’abisme de les nostres conviccions més profundes. Con-

tra la creença d’una veritat afermada a una 
realitat idíl·lica, a la còmoda raó del consens 
en definitiva –“No hi ha una veritat per ma-
joria. / Només el que no saps / és veritat”–, la 
seva veu, radical i lliure, es mostra quasi sem-
pre implacable i decididament descreguda.

Teories  del no esdevé, doncs, un continu 
passar comptes des de la perplexitat de qui 
se sap només un bibelot en mans de l’atzar 
i, el que és encara pitjor, a mercè de l’en-
gany conformat i autocontemplatiu de les 
construccions sociomorals del món que ens 
envolta. 

Des d’aquest tombant, els “no” de  Sa-
nahuja conformen una proposta de resistèn-
cia moral, una presa de postura davant de la 
vida i, alhora, la cartografia  d’una poètica. I 
per aquest motiu, com escriu Isabel Graña, 
“davant la perplexitat del món, i des de la 
consciència que la veritat no depèn d’un ma-
teix, l’opció és viure sense por, passejar-se 
per ‘les artèries de foc’, deixar-se fascinar pel 
món, aprendre a besar, a parlar poc i a ‘fer 
de la vida una lliçó d’estètica”. O dit en els 
versos del nostre poeta: “No hi ha cap mena 
d’arma contra el temps. /… / En el mirall del 
dia / viu la nit. / Potser ens quedarà el gest de 
decidir / l’ex-libris del granit, / el perfum de 
la llosa, / si llegim des de fora o des de dins 
/ si volem morir en vers o morir en prosa. / 
Fer de la vida una lliçó d’estètica.”

No hi ha cap mena de dubte que la sin-
gular bellesa de la poesia d’Eduard Sanahu-
ja sorgeix del sotsobre més profund, d’un 
alenar orfe i desacompassat, perquè habita 
el dolor i desconfia dels tòpics de lluerna. 
Aquí no hi ha lloc per a la impostació em-
palagosa, per ensucrada, amb què acostuma 
a revestir-se bona part de la imatgeria poè-
tica d’avui. La intensitat emocional dels po-
emes de Teories del no, la seva contundent 
expressivitat, tan sols coneix un abeurador: 
els pous somorts del conflicte. Aquest darrer 
llibre confirma, sense cap mena de dubte, 
l’esplèndida realitat d’una de les veus més 
autèntiques i personals de la poesia catala-
na actual. ■

eduard Sanahuja
Teories del no (premi de poesia Jocs Florals 2016)
edicions de 1984, 70 pàg.

Teories del no

M. Víctima 193. 
els reis no van arribar a temps per donar-li la disfressa d’astronauta que havia demanat. els 
seus pares la van guardar fins que també van morir. ella va ser l’única que va gosar mirar la 
bèstia als ulls i, abans no li arrenqués el cap d’una queixalada, un adult diria que hi veia una 
espurna de compassió. el drac només tenia gana, era una bèstia de costums. 

Tal vegada sigui això el que apropa paradoxalment 
La ràbia al diari de l’expiació d’una culpa, d’una ferida, 
en suma, mai tancada del tot; com si fos una projecció 
més del diari de cobertes verdes amb què la protago-
nista acostuma a anar a l’institut, testimoni de les seves 
lipotímies continuades i de la seva por. O potser amb 
aquesta novel·la l’autora –ho declarava ella mateixa al 
periodista Antoni Bassas– ha trobat la manera d’ajudar 
tots aquells nois i totes aquelles noies que han patit, i 
segueixen patint, assetjament escolar, abans que la seva 
vida es trenqui definitivament o esdevinguin, sense re-
mei, carnassa del monstre mediàtic.

Amb una prosa que destil·la emoció i una singular po-
lifonia de veus –la de la Lolita adolescent, la de la nena 
que abandona el seu poble i l’escola rural, la Lolita adul-
ta sotmesa a autoanàlisis constants que es converteix 
en portaveu d’altres assetjats i assetjades–, Bosch acon-
segueix enlairar la seva veu i, des d’ella, convertir-se en 
tornaveu acusador contra la mà amenaçant i despietada 
“d’un exèrcit” que destrossa les seves víctimes amb tota 
impunitat. Els quinze capítols de la novel·la són la in-
discutible explosió d’una ràbia continguda forjada des 
de la solitud i el silenci. Però al mateix temps el relat de 
Bosch no deixa de ser també un emotiu homenatge a 
tots aquells professors de les escoles rurals i, de manera 
molt especial, al seu mestre de la vila gironina d’Albons. 

Definitivament Lolita Bosch, des de la reflexió ma-
dura i sàvia, reconeix que el fet d’haver estat víctima 
de l’assetjament “és una ombra que arrossegues molts 
i molts anys i que fins que et fas gran, gran, no aprens 
a bufar fort perquè desaparegui”. De ben segur que un 
dels trets distintius de La ràbia reposa en això: ser un 
manual de defensa, una alenada d’aire fresc per poder 
deixar enrere tots els records que “malauradament” 
condicionen aquest malson. Només així –en paraules 
de l’admirat mestre de la protagonista– es pot “aspi-
rar a alguna cosa millor, arribar més lluny”... i “somiar 
més gran”.■
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