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Ursula K. Le Guin, una de
les grans escriptores mun-
dials de la ciència-ficció i la
fantasia, autora d’obres
com ara La mà esquerra
de la foscor i de la sèrie
Terramar, va morir di-
lluns a casa seva a Port-
land (Oregon), als EUA,
segons va informar ahir la
seva família. Le Guin tenia
88 anys i fins fa dos mesos
encara havia escrit, se-
gons va explicar el seu fill,
que va dir que la causa de
la mort no era clara, però
que segurament la seva
mare podria haver tingut
un atac de cor.

Le Guin, nascuda a Ber-
keley (Califòrnia), era l’au-
tora d’una vintena de no-
vel·les, sis volums de poe-
sia, tretze llibres per a
nens i nombroses histò-
ries curtes, així com críti-
ca literària. La seva novel-
la de 1969, La mà esquer-
ra de la foscor, publicada
en català per Proa, és una
de les seves obres més co-
negudes. Amb ella va obte-
nir els prestigiosos premis
en l’àmbit de la ciència-fic-
ció Hugo i Nebula, fet que
li va comportar un reco-
neixement mundial.

La sèrie Terramar, in-
tegrada inicialment per
tres novel·les Un mag de
Terramar, Les tombes
d’Atuan i La costa més llu-
nyana, publicades en ca-
talà per Edhasa i també
per Proa, van ser un altre
dels èxits literaris de Le
Guin. A Terramar, l’es-
criptora hi recrea un món
inspirat en l’univers d’El
senyor dels anells de
J.R.R. Tolkien.

Mor Ursula K.
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“Què passarà quan arribi
el dia en què no entendré
els joves d’avui, la seva mú-
sica i estètica, o fins i tot
quan la meva filla es faci
gran i em sembli que la
música que escolta és in-
suportable?” Víctor Gar-
cía Tur estava preocupat
pensant en tot plegat, en el
xoc generacional que, de
manera inevitable –creu–,
es produeix entre pares i
fills. Per abordar aquestes
cabòries que el corquen de
fa temps, ha escrit una no-
vel·la curta que ha mode-
lat en el temps i ha pres la
forma d’un trio de veus.
Els romanents (Empú-
ries) enllaça la veu de la
mare, que intenta enten-
dre el fill; la del fill, que es
rebel·la contra els pares i
que pren forma de dietari,
i finalment una mena de
textos apòcrifs que versen
sobre les heretgies medie-
vals.

“M’interessava fer
aquesta connexió perquè
la rebel·lió juvenil té algu-
na cosa de l’heretgia me-
dieval –va explicar–, en
aquest sentit els punks
són com els càtars d’una
altra època.” Justament,
García Tur va arribar al te-
ma del mil·lenarisme que
l’interessa de fa temps a
través del punk i d’una
obra referent: Rastros de
carmín, de Greil Marcus.
Avui dia aquest element

subversiu es trobaria, se-
gons l’escriptor, en la mo-
guda trap, “potser no està
en contacte amb l’heret-
gia, però sí amb la seva filo-
sofia perquè busquen un
trencament total i el cas és
que hi ha gent que fins i tot
s’escandalitza”.

Tornant a Els roma-
nents, guardonada amb el
darrer premi Casero, cal
parlar d’una quarta veu
que és la del pare, que apa-
reix, però, a través de l’opi-
nió dels altres. “És ben bé
un triangle edípic perquè
el fill està enamorat de la
mare i vol derrotar el pa-
re.” I la mare? Doncs l’es-
criptor explica que el per-
sonatge es basa en dones
que coneix, “és la típica
mare permissiva que no
ho vol veure”. D’aquí el joc
entre veure i no veure que
es plasma també gràfica-
ment en la coberta del lli-
bre, amb títol, el nom de
l’autor i l’editorial ratllats i
un ull també ratllat de ma-
nera obliqua. “La novel·la

té un punt fantàstic per-
què reflexiona sobre com
veiem les coses que no són
normals i les normalit-
zem.”

García Tur reconeix
que l’obra respira nostàl-
gia, la de la mare sobretot,
i també un cert punt de fa-
talisme: “Es barregen
dues visions teleològiques,
la cíclica que mostra que
tot és repeteix i, per tant,
tot moviment és en va, i la
lineal, que és la que concep
la història com un movi-
ment que avança cap a un
lloc.”

Ni teòleg ni ornitòleg,

tal com li agrada posar que
és a les solapes de les seves
novel·les per “començar
de seguit la ficció”, Víctor
García Tur és dissenyador
gràfic i va saltar a la pales-
tra literària el 2008 quan
va guanyar el Documenta
amb Twistanschauung,
un recull de contes. Amb la
novel·la Els ocells va obte-
nir el Vayreda el 2015. Ac-
tualment treballa en un lli-
bre de contes i, paral·lela-
ment, en una llarga novel-
la sobre l’anarquisme a
Barcelona a finals del segle
XIX principis del XX, que
no sap quan enllestirà. ■

Valèria Gaillard
BARCELONA

Víctor García Tur presenta un triangle
edípic a ‘Els romanents’, una novel·la
curta sobre ‘veure’ o no la realitat

Heretgia
rima amb
rebel·lia

L’escriptor Víctor García Tur (Barcelona, 1981), en una
imatge d’arxiu ■ EMILY MCBRIDE

L’obra, premi
Casero, traspua
nostàlgia,
però segons
l’escriptor no
és ‘pessimista’


