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Pere Rovira, ex-
quisit poeta i a
qui hem de agrair
les seves exem-
plars versions de
Pierre Ronsard
(Les roses de Ron-

sard, Proa, 2009) i de Charles Bau-
delaire (Vint-i-cinc flors del mal,
Universitat de Lleida, 2008), i gua-
nyador del premi Ciutat de Barcelo-
na amb la seva primera novel·la,
L’amor boig (Proa, 2007), ens ofe-
reix a Les guerres del pare un fresc
de la Catalunya rural de la postguer-
ra, la del seu poble natal, Vila-seca
de Solcina, transmutat aquí en Ri-
ba-seca, i un relat d’iniciació i
fascinació.

La nova novel·la de Pere Rovira
és una reivindicació de la pobresa
enfront de la misèria. La pobresa
com a territori comú on s’aplega la

Crònica dels anys
de basarda

NASCUT L’ANY 1947
A VILA-SECA DE
SOLCINA, PERE
ROVIRA VA
COMENÇAR A
PUBLICAR POESIA
A FINALS DE LA
DÈCADA DELS 70.
ELS SEUS ÚLTIMS
LLIBRES SÓN EL
POEMARI ‘CONTRA
LA MORT’ (2011) I
‘LES GUERRES DEL
PARE’, NOVEL·LA
BIOGRÀFICA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL resistència d’uns personatges que
no tenen la dignitat com a única ar-
ma, uns personatges que “anaven
cap a la pobresa, però no volien
perdre l’humor”. I no perdre l’hu-
mor és l’únic que pot plantar cara
a la misèria econòmica i moral que
de sobte escanyarà els habitants de
Riba-seca quan acabi una guerra
que deixarà el país esterilitzat i
dessecat. Però Rovira no pretén
passar comptes amb el franquis-
me, ni amb el règim ni amb la so-
cietat que en naixerà. En aquest
sentit, la seva posició és semblant
a la de Javier Pérez Andújar a Pa-
seos con mi madre (Tusquets,
2011), on es nega el pus de la feri-
da de la societat franquista cami-
nant pels vessants de les crosteres,
intentant trobar pell sana per so-
breviure, i en ambdós casos la pell
que es troba és la del pare, una per-
sonalitat d’una peça que Rovira
converteix al seu llibre en una figu-
ra mítica que dignifica tot allò que
toca.

La mentida, base literària
Des del principi, el pare queda
identificat amb la seva professió: la
de baster, i en majúscules en senti-
rem a parlar durant tot el llibre. El
Baster és, també, qui defineix el
destí literari del fill, quan a les ter-
túlies que es feien a la seva botiga
es distingia entre la “mentida fo-
mentada i la mentida intolerable”;
i les que es fomentaven eren les
mentides artístiques, impossibles,
les mentides lúdiques; és a dir, la
mentida entesa com la base fona-
mental de la literatura, com la pri-
migènia capacitat de fabulació. I
aquí és on s’hi afegirà una altra in-
fluència determinant: la del mestre
franquista que, entre la morralla

del que els ensenyava, feia dictats
als alumnes utilitzant Don Quijote,
que és l’altra influència omnipre-
sent a Les guerres del pare. Perquè
Rovira no recrea el seu temps amb
la concisió que comentàvem no fa
gaire al parlar de Passi-ho bé, se-
nyor Chips, de James Hilton (Vie-
na, 2012), una petita joia que dei-
xa un gran pòsit, sinó que opta per
l’extensió: la novel·la té gairebé
500 pàgines, una llargària que no
sempre va en el seu benefici. Rovi-
ra no disposa el material al voltant
d’un nucli dramàtic del qual irradiï
la resta, sinó que acumula episodis
que no sempre tenen el mateix in-
terès. Si la figura del Baster i d’al-
guns dels seus companys queden
perfectament dibuixades (després
de llegir les primeres pàgines),
d’altres queden més borroses, com
la de la mare, per exemple, i és una
llàstima que el personatge més
emocionant del llibre, el jugador
homosexual Josep Ramon Foix, no
surti fins gairebé a la pàgina 400.

És com si la fascinació que Rovi-
ra sent per la figura del pare, tal
com confessava en una entrevista
en aquest mateix diari, l’hagués en-
lluernat a l’hora de posar una mi-
ca d’ordre a la narració, que esdevé
més crònica que novel·la, un efecte
que potser l’autor ha pretès de ma-
nera conscient, i que en certa ma-
nera justifica a les últimes pàgines,
quan fa la següent afirmació: “Ai-
xí és també com s’ha d’escriure, al
costat de la vida, acompanyant-la
i recuperant-ne. Respirant. El se-
cret és respirar. [...] Respirar
temps. És el que faig ara; respiro
temps viu, temps passat, amarats
l’un de l’altre”. I nosaltres l’acom-
panyem en un viatge en què la pa-
raula aconsegueix no poques vega-
des l’alquímia de l’emoció.✒

“A LA
NOVEL·LA,
ROVIRA NO
PRETÉN
PASSAR
COMPTES
AMB EL
FRANQUIS-
ME, NI AMB
EL RÈGIM NI
AMB LA
SOCIETAT
QUE EN
NAIXERÀ”
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VisitafugaçaBarcelonadeDa-
ve Gibbons, un dels il·lustra-
dors de superherois més ce-

lebrats. Va presentar la reedició de
la seva obra mestra, els Watchmen
(DC Comics), superherois jubilats,
despietats,malparits,fatxendes,vi-
olents, criminals. Els guions d’Alan
Moore i els seus dibuixos, a mitjans
de la dècada dels 80, van revoluci-
onar el contingut del món del cò-
mic. A la Fnac hi havia de tot: els tí-
pics malalts de Saló del Manga pe-
rò també adults formats que n’en-
tenen el valor polític i sociològic.

Watchmen va sorgir dels neguits
humans de Moore i de Gibbons,

més que de la dèria pel món dels
superherois. Gibbons va explicar
que, mentre feien Watchmen, par-
laven cada dia cinc hores per telè-
fon: l’un viu als Estats Units i l’al-
tre a Anglaterra. Però en comptes
de parlar del còmic parlaven de
tot el que els preocupava de la vi-
da. La majoria de preguntes sobre
Watchmen van girar entorn el per-
sonatge Rorschach, un feixista i
justicier despietat fill d’una pros-
tituta que fascina els lectors. La
màscara de Rorschach són les
imatges abstractes del test homò-
nim. Gibbons assegura que les for-
mes que va projectant a la màsca-

ra les va crear llançant tinta sobre
el paper, sense cap idea prèvia.
Gibbons va revelar que la pel·lícu-
la Watchmen, en què la màscara
de Rorschach muta constant-
ment, segueix fil per randa els
seus esbossos, tal com van sortir
de la improvisació. Va detallar que
Rorschach representa el subcons-
cient humà i va admetre que, sem-
pre que un fan se li acosta amb una
còpia de la màscara per demanar-
li un autògraf, passa por.

Gibbons també ha dibuixat su-
perherois estrelles com Superman
i Batman. Va dibuixar capítols de
Supermanperal’editorialDCapar-

tir del 1984. Els editors van decidir
que s’encarregaria de donar vida al
superheroi més famós amb només
20 minuts de conversa. Arran del
seuèxitambWatchmen,Gibbonsva
podercol·laborarambelgrantòtem
dels escrits dels còmics de Marvel,
Frank Miller. Es van conèixer pre-
nent copes a Londres. Gibbons re-
corda que Miller era un caos, que
funcionava segons inspiració mo-
mentània, “com un músic de jazz”.
Per contra, Gibbons assegura que
Moore és un cas oposat, és meticu-
lósdemenaihopreparatotambde-
tall, “com un compositor que té to-
ta la partitura al cap”.✒
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