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L’escriptor Pere 
Rovira ha iniciat 
l’any 2016 amb 
dos llibres. Un 
dietari de l’any 
2013, La finestra 
de Vermeer, i un 

recull de poemes traduïts del fran-
cès, una mostra generosa de clàs-
sics que van del vell François Vi-
llon fins a Arthur Rimbaud, pas-
sant pel bo i millor de la poesia 
francesa dels segles XIV al XIX, 
amb especial èmfasi en Ronsard i 
Baudelaire, dels quals ja s’havia 
ocupat anteriorment. Si amb el di-
etari Rovira afegeix una baula més 
en un gènere mai no prou conreat 
en la nostra literatura, però que 
compta últimament amb valuoses 

Les ales del gegant no el deixen caminar
aportacions (Vicent Alonso, Enric 
Sòria, Valentí Puig...), amb aques-
tes versions participa, també, 
d’una altra tradició que té il·lustres 
predecessors. I dic versions perquè 
en el fet deliberat de no incloure els 
textos originals cal veure-hi una 
voluntat gairebé d’“apropiació” 
dels poemes francesos, una mica a 
la manera de Josep Carner en les 
seves versions xineses de Lluna i 
llanterna, o en les de Marià Manent 
de L’aire daurat o Com un núvol 
lleuger, i àdhuc en les de Joan Fer-
raté de Du Fu, o en moltes altres 
d’aquest autor, tot i que caldria ma-
tisar força en la complexitat que 
suposa la dura pugna entre l’afany 
de literalitat i la cerca de ductilitat 
genuïna de l’apropiació. En traduc-

vaig musicar per a un espectacle (i 
disc) ja fa uns anys. Hi ha poemets 
deliciosos, com Per fer content, de 
l’obscura Pernette du Guillet (dei-
xebla de Maurice Scève), peces 
clàssiques com Foraster que per Ro-
ma... de Joachim du Bellay, que ens 
remet, naturalment al famós Bus-
cas en Roma a Roma ¡Oh peregrino!, 
de Francisco de Quevedo. Sempre 
havíem cregut que la font era Janus 
Vitalis, però el doctor Blecua ens 
explica que Nicola Sep Szaryriski, 
publicà, en 1608, un epigrama que 
n’és el primer referent. ¿I qui con-
tradiria el professor Blecua? El po-
eta Rovira certament no! Igual-
ment clàssic el Quan siguis molt ve-
lleta.... de Ronsard: Collige, virgo, 
rosas...✒
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tors de poesia amb original acarat 
(el mateix Ferraté quan tradueix 
T.S. Eliot, i tants d’altres) hi tro-
bem un altre concepte de l’activitat 
traductiva.  

Versions delicioses 
Rovira parteix d’una convicció in-
discutible: “En la versió d’un poe-
ma només hi ha poesia si el resultat 
també és un poema”. Potser és per 
això que normalment són els poe-
tes els que millor se’n surten 
d’aquest repte. Rovira es lliura, 
com diu, motivat per devoció i, 
també, per necessitat de distracció, 
al joc d’anostrar poemes francesos, 
alguns de memorables i ben cone-
guts de tothom. Els villonians em 
són particularment cars perquè els 

Qui arriba amb 
cotxe fins a Bode-
ga Bay, el petit 
poble del nord de 
Califòrnia on Al-
fred Hitchcock 
va ambientar i va 

filmar la pel·lícula Els ocells, té una 
sensació curiosament contradictò-
ria, entre agorafòbica (quan va 
avançant per la llarga i ondulant 
carretera que voreja l’immens oceà 
Pacífic) i claustrofòbica (quan per 
fi arriba al poble i sent l’ofec d’estar 
en un indret tan petit i aïllat). 
Aquesta barreja de fòbies antagòni-
ques també treu el cap, més indefi-
nida, en la primera novel·la de Víc-
tor García Tur (Barcelona, 1981), 
també titulada Els ocells i guardo-
nada amb el premi Marian Vayreda 
2015. Com és de suposar, les coinci-
dències de la novel·la de García Tur 

amb l’obra mestra hitchcockiana 
no s’acaben en el títol. Hi ha punts 
en comú –o divergències especu-
lars– tant en l’argument com en la 
galeria de personatges i en l’atmos-
fera general del relat. García Tur té 
el mèrit, en tot cas, d’haver sabut 
treballar a partir dels materials de 
Hitchcock sense perdre’ls de vista 
però sense ser-ne deutor. Són un 
referent, no una crossa. 

La semblança –més ben dit: el 
paral·lelisme discordant– més òb-
via és el punt de partida argumen-
tal. Mentre que en la pel·lícula de 
Hitchcock es produïa un canvi 
brusc en el comportament dels 
ocells de la zona, que de sobte i sen-
se explicació ni motiu embogien i 
començaven a atacar en massa (i a 
assassinar) les persones del poble, 
en la novel·la de García Tur els 
ocells no tan sols no són perillosos 
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i omnipresents, sinó que, literal-
ment, desapareixen. Una de les 
protagonistes, Virgínia Urpí, una 
ornitòloga que vigila i estudia una 
reserva de voltors a la comarca (fic-
tícia) de les Moles, un territori “re-
còndit”, “agrest” i “primitiu”, pren 
consciència del fenomen i es pro-
posa aclarir-lo. 

Entre psicològic i quotidià 
Narrativament, dóna més joc el 
pretext mai no justificat –el 
MacGuffin, en argot hitchcockià– 
de la pel·lícula que el de la novel·la, 
perquè permet generar una acció 
més trepidant, muntar més escenes 
de tensió i explotar més a fons la 
càrrega simbòlica de la situació. 
García Tur, però, sap portar els 
efectes del seu MacGuffin cap a un 
terreny entre psicològic i quotidià, 
i fer-ho servir per retratar amb grà-
cia el caràcter d’una comunitat 
marcada per alguna llegenda ances-
tral, per les batalletes d’estar per 
casa, pels secrets intranquil·litza-
dors i per les manies de molts dels 
seus habitants. En molts moments, 
la novel·la està més a prop de l’es-
tranyesa d’un David Lynch que del 
terror de Hitchcock. 

Una altra herència hitchcockia-
na és el pes preponderant dels per-
sonatges femenins. A Els ocells de 
García Tur, a més de la racional i 
complicada Virgínia, hi ha la urba-
nita Dafne, que s’instal·la uns dies 
al poble per completar la traducció 
d’un llibre, i la típica adolescent re-
bel, la Judit, que es relaciona amb 
els seus veïns d’una manera despi-
tada i justiciera. Significativament, 
totes tres passen per una crisi per-
sonal intensa: relacions sentimen-
tals fallides, desorientació vital, un 
brot de misantropia... Dues d’elles 
estan marcades, a més, per les seves 
mares absents: recordem que la 
presència de la mare del protago-
nista, en l’obra de Hitchcock, és gai-
rebé tan desestabilitzadora com els 
atacs de les aus. Esbós de faula eco-
logista que renuncia a ser-ho, retrat 
d’una comunitat singular i intriga 
amb una pinzellada de ciència-fic-
ció, Els ocells de Víctor García Tur 
té el defecte –a estones– de no tenir 
prou clar el que vol ser, però té el 
mèrit de ser atrevida i el valor d’ha-
ver estat escrita amb astúcia literà-
ria i amb sentit de l’humor.✒

L’àrab del futur 
de Riad Sattouf 
arriba a la segona 
entrega convertit 
en el gran feno-
men editorial del 
còmic europeu 

recent: la sèrie ha venut 650.000 
exemplars a tot el món (200.000 
només a França) i s’ha traduït a 17 
idiomes. No hi ha cap dubte que 
l’èxit té a veure amb la qualitat de 
la saga autobiogràfica de Sattouf, 
però també amb el timing de la se-
va publicació: amb l’amenaça del 
terrorisme islamista sobrevolant 
Europa i la crisi dels refugiats escla-
tant en l’horitzó, L’àrab del futur 
funciona com una eina perfecta per 
entendre els mecanismes dels pre-
judicis i la xenofòbia del món àrab 
des de la mirada fascinada d’un nen 
incapaç de jutjar el que veu. 

En el segon volum de la saga, el 
petit de cabells rossos i la seva famí-
lia s’estableixen a la Síria de Hafiz 
al-Assad, on el protagonista comen-
ça a anar a una escola en la qual el 
gran objectiu pedagògic és memo-
ritzar l’himne nacional i les pàgines 
de la Torà. L’humor absurd que 
abunda en el còmic no emmascara 
la crueltat del que descriu: la mes-
quinesa del pare, la hipocresia de la 
classe dirigent, la discriminació ab-
soluta de les dones i la desprotecció 
dels més humils. Una realitat amar-
ga que la breu escapada a la Breta-
nya francesa cap al final del còmic 
no fa més que subratllar.✒

La Síria de 
Hafiz al-Assad 
vista per un 
nen de 6 anys
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Els ocells, de Víctor García Tur, està inspirada en la pel·lícula de Hitchcock. UNIVERSAL

Fantasia ornitològica 
(sense ocells)


