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DISSABTE, 30 DE GENER DEL 2016 ara   

“A la meva novel·la  
el terror és geomètric”
Han passat set anys entre els relats 
de Twistanschauung (Empúries, 
2009) i la novel·la Els ocells. Víctor 
García Tur parteix d’una revisió de 
la pel·lícula homònima d’Alfred Hit-
chcock: en comptes d’atacar la gent, 
els ocells del seu llibre desapareixen 
d’una part de la comarca imaginària 
de les Moles, on es desenvolupa l’ac-
ció. La biòloga Virgínia investiga 
l’anomalia mentre al poble s’hi ins-
tal·la, durant una setmana, la tra-
ductora Dafne, que coneix a fons el 
Vador, fill de la propietària de l’hos-
tal on s’allotja, i la seva neboda Judit. 
La novel·la explora temes com la 
complexitat de les famílies i la foscor 
de tradicions arrelades –des de les 
festes populars fins a les visites a 
prostíbuls– amb ironia i suspens.   

El primer que sorprendrà un lector 
de Twistanschauung quan comen-
ci Els ocells és el canvi de to. Esti-
lísticament és un llibre molt més 
contingut. ¿Fa set anys estaves 
més a prop de la postmodernitat? 
No, perquè el llibre és molt postmo-
dern: és la recreació d’un clàssic, pot-
ser irònicament (tot i que això ho 

haurà de jutjar el lector). Així i tot, el 
canvi en aquest llibre és gros respec-
te a Twistanschauung, que tenia mol-
ta pirotècnia pel que fa a les qüestions 
formals, i a la diversitat entre una 
narració i l’altra, que sembla que tin-
guin pares i mares diferents. Aquí ju-
go amb una forma més clàssica i con-
vencional de novel·la. Això no vol dir 
que a partir d’ara jo hagi d’escriure 
d’aquesta manera. Em prenc cada 
projecte com un dissenyador gràfic, 
que és la meva formació professional. 
Com a dissenyador em ve un client 
amb un problema de comunicació 
que he de solucionar. He d’adaptar les 
solucions al que em demana, en lloc 
d’expressar-me personalment. 

Hi ha hagut, com a mínim, dues 
versions del llibre. La primera va 
ser de finals del 2011. 
Jo n’hi dic la versió kamikaze. Es-
tava molt impressionat per la 
pel·lícula de Hitchcock i em vaig 
posar a escriure. 

No l’havies vist fins llavors? 
Quan jo tenia sis o set anys, la me-
va mare no em va deixar veure la 

Amb ‘Els ocells’, una novel·la que ha merescut l’últim premi Marian Vayreda, Víctor 
García Tur torna als taulells de novetats després de set anys de silenci. Parlem amb 
l’autor barceloní de mètodes creatius, maternitat, romanticisme i postmodernitat

Escriptor i dissenyador gràfic
Víctor García Tur

pel·li. Sembla una parida, però jus-
tament la pel·li de Hitchcock va 
d’una mare castradora. Això no vol 
dir que la meva mare en sigui, de 
castradora [riu]. A Els ocells hi ha 
una mica de sang i terror, i ella no 
volia que la veiés perquè en aquella 
època tenia malsons i problemes de 
fantasies sinistres. Van anar pas-
sant els anys i vaig oblidar la pel·lí-
cula, fins que la vaig veure quan ja 
tenia 30 anys. Em va agradar tant 
que la vaig voler fer meva. Em va 
passar el mateix que quan cantes en 
karaoke: aquella cançó et fascina 
tant que la vols interpretar. 

Per què no vas reescriure el llibre 
fins al cap de tres anys? 
El donava per perdut. Sóc un tasta-
olletes, i amb aquesta tonteria ja he 
deixat tres novel·les penjades entre 
Twistanschauung i Els ocells. Vaig 
tornar-hi cap a l’octubre del 2014. 
Em vaig adonar que tenia un esque-
let de novel·la que podia ser un punt 
de partida per a una altra cosa.  

Has trigat tant a tornar a publicar 
perquè la recepció del teu primer 

llibre no va ser la que esperaves? 
Twistanschauung va desaparèixer 
massa ràpid? 
Jo tenia una vocació molt minori-
tària, però una vegada vaig comen-
çar a tenir feedbacks molt positius 
pensava que potser, a partir 
d’aquell punt, el llibre funcionaria 
millor i trobaria més lectors. Sen-
se conèixer superbé la literatura ca-
talana, tenia la sensació d’estar for-
ça sol. En aquells moments no hi 
havia Males Herbes ni l’esclat de les 
microeditorials. 

A mi m’ha recordat –de tant en 
tant– a Fin, de David Monteagudo, 
que jugava amb les expectatives del 
lector a partir dels codis del gène-
re per trencar-los. 
A Els ocells els personatges ironit-
zen sovint sobre les situacions. No 
és una novel·la de terror, però el sus-
pens hi és important. Per què han 
desaparegut, els ocells? No hi ha 
l’ànim de fer un llibre de terror, per-
què sempre que l’acció s’encamina 
cap a aquest gènere hi ha un gir que 
l’allunya. Una de les escenes de ter-
ror d’Els ocells és quan la Virgínia 
veu que el perímetre en què han 
desaparegut els ocells acaba en una 
línia recta, construint un quadrat. 
El terror acostuma a ser incom-
prensible, fosc i informe. A la meva 
novel·la, el terror és geomètric [riu]. 
No és un monstre, sinó que ve donat 
per la perfecció. 

Una de les preguntes que es fa el lli-
bre és si l’amor romàntic és possi-
ble, a llarg termini. 
Hi ha un qüestionament de l’amor 
romàntic. Què n’ha quedat? Com és, 
en els nostres dies? Jo no ho sé, com 
és exactament, però els personatges 
representen diversos tipus d’amor 
actual. Antigament, et casaves, ho-
me i dona s’aparellaven i s’aguanta-
ven fins al final, però la vida era més 
curta. Ara les nostres vides són més 
llargues, però les relacions de pare-
lla s’escurcen. 

Un dels temes de fons de la teva no-
vel·la és l’incest. 
Sí! [riu]. El Vador ha ocupat la po-
sició del seu pare, a casa seva. Està 
simbòlicament emparentat amb la 
seva mare. Les funcions d’aquesta 
família han sigut desplaçades: a més 
de ser la parella de la mare, el Va-
dor fa de pare de la seva germana, la 
Mercedes, i de la seva neboda Judit, 
que va perdre els pares en un acci-
dent. A Els ocells de Hitchcock, la 
mare no deixa que les històries 
amoroses del fill triomfin. Per què? 
Perquè el fill és el seu home. L’actriu 
que va triar Hitchcock, Jessica 
Tandy, ha de fer el paper de ser més 
vella [tenia 54 anys], però alhora és 
una dona molt ben conservada: per-
met que hi hagi tensió sexual entre 
la mare i el fill.✒

FERRAN FORNÉ

✒✒✒✒ Jordi Nopca
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AMB 
AQUESTA 
TONTERIA 
JA HE 
DEIXAT 
TRES 
NOVEL·LES 
PENJA-
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