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sonal i pública de Verdaguer, per la seva reubicació en les dinàmiques de la societat
literària local, la temptativa de noves fórmules per al poema narratiu. Tampoc no resulta
difícil convenir en la seva colpidora qualitat de desolada memòria personal i generacional
—en clau renaixencista, val a dir (del primordial i joiós trobador a l’arpa eòlia final),
en paraŀlel a d’altres notables, i no menys torbadors, textos del moment.

De les virtuts suggeridores de Primavera (fins ara La Pomerola) deu ser-ne eloqüent
la fortuna adquirida, no només acadèmica, en els seus pocs anys de vida pública. És
part d’aquesta fortuna el poder-ne tenir tres edicions crítiques en un quart de segle, la
darrera gràcies a la diligència dels curadors Verdaguer, Pinyol i Torrents i a un esforç
i un coratge editorials (els de les intrèpides Verdaguer Edicions) a l’alçada, una i altres,
del valor del poema i de la coŀlecció en què el volum s’inscriu.
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Cap a la meitat de L’aigua que vols (p. 198-199), en JP explica a la seva germana Anne-
Sophie un vell acudit metafísic —recuperat per David Foster Wallace a L’aigua és això,
un discurs que ajuda a entendre l’operació de descentrament que fa García Tur. Dos
peixos joves es demanen què és l’aigua perquè un tercer, més vell, els ha preguntat
com la trobaven. Hi viuen immersos i, per tant, són incapaços de percebre-la. L’Anne-
Sophie corregeix l’acudit perquè, com és possible que el tercer peix sàpiga què és
l’aigua? Per haver-la copsat, hauria hagut de sortir-ne. Seria millor versió, doncs, que
fos una granota qui salta a l’aigua i pregunta als peixos com la troben. Els amfibis sí
que poden distingir entre dues realitats perquè poden veure’n cadascuna des de l’altra.



La conversa serveix per caracteritzar la situació política quebequesa dels anys noranta
i, per extensió metafòrica, la catalana actual: vivim entre dues realitats polítiques, per
la qual cosa, continua desenvolupant en JP, ni tan sols arribem a granotes, som capgrossos
a mig fer; ni això, som axolots, monstres rebutjats, desfasats, asfixiant-se en un aquari
artificial del qual fa segles que ningú no canvia l’aigua.

La reunió d’una família quebequesa a finals de l’estiu del 1995 en el xalet que tenen
a la riba d’un llac, just abans del segon referèndum d’autodeterminació, treu a la llum
tot de qüestions polítiques i identitàries que, invisibilitzades en les nacions amb estructures
de poder consolidades, afecten profundament les nacions sense estat.Tal com exposa
l’epíleg, García Tur no ha escollit per casualitat aquest argument clàssic ni aquesta
ambientació llunyana just en un moment com el que està vivint Catalunya. D’entrada,
propicia que ens mirem la nostra aigua des de fora. Però també manifesta que la mateixa
literatura és com l’aigua. Entesa en tota l’extensió del concepte, és el medi ambient dels
humans. I, com a tal, és sempre política, malgrat que els escriptors del poder, els peixos,
no en siguin conscients; els escriptors de nacions amfíbies, en canvi, com els catalans,
ho perceben vivament fins i tot quan no ho fan explícit —i així mateix ho va explicar
el poeta pur i no polític per excel·lència, Carles Riba, a «Literatura i grups salvadors».
Per tant, passa el mateix amb la llengua: ens constitueix la realitat compartida (no és el
mateix la broma dels cocos i les llimes per a un anglòfon que per a un francòfon, p. 337-
338), ens organitza col·lectivament («Ja és casualitat que segons quina llengua parlis
defensis una cosa o l’altra», p. 327) i ens dona una identitat (és tot allò que som, tal com
experimenta la Marie quan se’n pot distanciar en rebre el diagnòstic de la seva malaltia:
«acabada la llengua, acabes tu», p. 51; «es perd un alfabet, una llengua, una biblioteca
de memòries, i és perquè tens un record així i no pas aixà que ets la Marie Catherine
Tremblaypierre», p. 403). És una aigua que els parlants d’una llengua de poder tendeixen
a no veure, mentre que els forçats al bilingüisme veuen constantment a tot arreu.

Convertint la forma en contingut i viceversa, llengua i literatura són presentades des
d’un dels seus àmbits per excel·lència, la novel·la, mitjançant tot de jocs distanciadors
que fan visibles les il·lusions que creen però que ens solen passar desapercebudes com
a tals. Figura que llegim la traducció al català de l’edició francesa de 1996 de l’obra.
Però segurament en una versió descurada o posterior —ja que arriba a remetre a la pàgina
433 (p. 78) en un llibre que en té 432. La primera part, «Textos crítics», obre el relat
amb una sèrie de pàgines que ens posen davant la importància de les convencions de la
llengua i l’escriptura per tal de crear sentit —i amb aquest, memòria, identitat i un ordre
de vida—: repetició, puntuació, espais en blanc, canvis de pàgina. L’episodi culminant
de la festa és presentat mitjançant una mena de palíndrom visual que té el centre en la
frase «T’estimo, mare» (p. 330), a banda i banda de la qual es despleguen, com reflectides
en un mirall, transcripcions desordenades de diàlegs cada vegada més extensos: primer,
els mateixos signes de puntuació; després, frases breus; frases més llargues; que incorporen
una escarida intervenció del narrador («diu»); cada cop més específica («diu ell», «diu
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en JP»); fins que recupera la veu que condueix el relat. Semblantment, el matí al llac,
que a causa de la boira JP descriu «tot blanc com si el món l’haguessin esborrat» 
(p. 203), es presenta visualment amb una pàgina en blanc en la qual distingim només el
mot «ànec» (p. 367). Tot seguit, apareix «boira» (p. 368). I les pàgines següents es van
omplint progressivament de lletres i signes de puntuació. Es tracta de fórmules gràfiques
que permeten representar de manera més realista les repeticions forçades d’una dona
que perd la memòria, el desordre d’una festa o l’aparició matinal del paisatge; però
alhora constaten que tot, en literatura, és convenció i que, per tant, res no hi és el món
exterior que pretén ser. Són fórmules realistes que posen en crisi la idea de realisme.
Fins i tot, la de realitat, ja que L’aigua que vols acaba mostrant que és tot el món humà
allò que no és res més que pura convenció —llengua, identitat, política, relacions,
literatura. Per això recupera el tòpic del theatrum mundi: tothom actua constantment en
una novel·la en què Shakespeare és omnipresent —especialment El somni d’una nit
d’estiu—, la festa es fa en homenatge a una dramaturga i les parts centrals es titulen
«Tragèdies completes» —la desintegració hamletiana d’una família— i «Comèdies com-
pletes» —la unió del món humà i el de la fantasia. Al cap i a la fi, «de vegades sembla
una comèdia i de vegades una tragèdia. De vegades tot alhora. De vegades és un avor-
riment total la vida, no t’enganyis» (p. 333).

Al xalet dels Tremblaypierre-Roy s’hi reuneixen la mare, els quatre fills (amb dues
parelles), set infants i adolescents i, durant la celebració del setanta-sisè aniversari de
la Marie, una quarantena de convidats sortits majoritàriament del món del teatre i 
de la militància comunista. Entre ells s’estableixen relacions cordials i tenses, enfron-
taments i aliances, dependències i distanciaments, jocs de tota mena. Aquesta és la
realitat, l’aigua, en què es mouen uns personatges que encaixarien perfectament en
qualsevol novel·la realista o psicològica. La literatura, però, és també l’amfibi capaç
de sortir-ne per fer-nos-la percebre a consciència i assenyalar-ne el «negre impenetrable»
(p. 288). És curiós que la fantasia i la ciència-ficció siguin gèneres tan cenyits a les
tècniques narratives realistes tradicionals per inventar mons imaginatius. García Tur,
en canvi, les empra per construir un ambient reconeixible que ens obre els ulls a l’es-
tranyesa màgica del món en què vivim i a tota la «foscor» que hi ha més enllà de la
«breu escletxa de llum» que habitem (p. 404). Per això és tan dissortat que L’aigua que
vols hagi estat llegida restrictivament com a novel·la costumista i psicològica en
ressenyes periodístiques que, en conseqüència, han tendit a considerar-ne sobrers els
jocs gràfics —i fins i tot a qualificar-los d’«avantguardisme» (sic).

I és que la reunió familiar i la festa d’aniversari de L’aigua que vols també podrien
resumir-se dient que un Puck disfressat de Walt Whitman (l’oncle John Harvey, que
en porta la barba, també és professor, recita Shakespeare i es passeja despullat pel bosc),
una bruixa (Hélène), dues fades (els bessons), la barrufeta (Morgane), el Vell Mariner
maleït del poema de Coleridge, els follets, els esperits i altres éssers misteriosos que
viuen «en un somni» (p. 175), es troben al bosc encantat per assistir a un deliri que es



clou amb el casament d’un ésser màgic i un home. Celebren rituals i representen o
narren escenes fantàstiques en un país meravellós de topònims tan fabulosos com el
Niu de l’Àliga o l’illa dels Benaurats, habitat per éssers mitològics com la Deessa del
Llac o la Nevera de les Profunditats. Els sons hi fan que «la vida sembli misteriosa»
(p. 201). És un món ja ni tan sols antropocèntric, sinó posthumà: els nadons són «nens
estel·lars» que han vingut a canviar les formes humanes de vida (p. 159); un nuvi té
cos d’home i cap de cérvol, justament al xalet anomenat de Teseu; la boira esborra el
paisatge i engoleix fins i tot les paraules; els autèntics propietaris de l’indret són les
plantes, els animals, l’aigua i els éssers fantàstics del bosc, que prenen la paraula a la
tercera part i enuncien que els homes no som el centre («nosaltres som la pedra. Els
cercles concèntrics sou vosaltres», p. 383); i al final, la Marie perd la seva humanitat,
feta de llengua i records. En aquest indret ni tan sols les lleis de la física són vàlides:
els personatges fan constants «viatges en el temps» (p. 84) i no hi ha models matemàtics
per entendre’n els moviments (p. 314), malgrat que la festa, com un univers regulat
per la termodinàmica, s’expandeix «cap a la seva mort tèrmica» (p. 321 i 350). Però
els mons paral·lels hi són un fet, tal com afirma Guillaume Côté (p. 317) i insinuen les
citacions inicials (francesitzacions de M. Atwood, P. K. Dick, M. Rodoreda, V. Woolf
o P. B. Shelley, que, si llegim en funció de l’imaginari creat a El país dels cecs, ens
situarien en una realitat alternativa en què aquests autors van escriure en francès i
L’aigua que vols és de debò una novel·la quebequesa). 

D’aquesta manera, l’obra aparentment tan diversa —en formes, gèneres i contin-
guts— de García Tur mostra una profunda coherència literària. García Tur és autor de
dos llibres de contes en què predomina la fantasia i la ciència-ficció (Twistanschauung
i El país dels cecs). Les seves tres novel·les, en canvi, semblen portar referents i recursos
d’aquests gèneres cap al realisme i el psicologisme. Abans de L’aigua que vols, Els
ocells havia tramat una xarxa de psicologies complexes sobre un rerefons de ciència-
ficció; i Els romanents havia convertit una experiència tan comuna com és l’adolescència
en la cosa més rara del món com a mitjà de representació comprensiva. García Tur fa
estrany tot allò que viu amb nosaltres i que, precisament per això, no percebem, o no
pensem, o no comprenem: les relacions humanes, l’adolescència, la mort, les fronteres
de la percepció, el més enllà del jo, l’altre, la llengua o, amb els jocs gràfics, el mateix
acte de lectura o la relació entre llengua i món. L’aigua és això. I només després d’as-
senyalar-la així pots escollir l’aigua que vols. 

La narrativa de García Tur combina magníficament una clàssica comprensió literària
del cor humà, un domini inqüestionable de les tècniques tradicionals i una recerca
incansable de nous plantejaments. I al fons de tot sempre un mateix tema: allò que ens
fa humans i els seus límits.
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