
UNANYAMB PEREROVIRA
Els quadres de Johannes Vermee[ que en quasi rors
hi ha una fìnesrra que il.lumina l'escena, sempre m'han
fascinat, per la màgia dels detalls quotidians i per la -

naturali¡ac dels gescos dels personarges que hi apa-
reixen. Ara, a més, m'he deixat enlluernar per la claror
que entrava a. través de La finestra de Vermeer, el di-
ecari que Pere Rovira va anar escrivint, amb constància
i intel.ligència, duran¡ quasi rors els dies del'any 2013
i que, amb bon criteri, lþditorial Proa acaba de pu-
blicar.

5i obrim LaJinestra deVermeer, que convido a

llegir com si fos una novel.la de personarge, hi podem
trobar un home madur -ell potser diria vell- a qui
els anys, l'experiència i (no pas en darrer rerme) les

leccures han convertit en un home savi, que ¡é coses

a dir. És el segon cop que passo un any amb Pere Ro-

vira. El prlmer va ser el curs escolar 1987-88, on vaig
ser alumne seu en el meu primer curs de filologia a

l'Estudi Ceneral de Lleida. Aleshores jo era un jovener
enlluernar per la transparència amb què aquell pro-
fessor -que es passejava per la classe amb una pipa
en una mà i un llibre a l'alrra- comenrava el Lazanllo,

elQuixot o un poema de Cil de Biedma. Ara, nijo sóc
aquell barbamec aspiranr a filòleg, ni ell el oandi
intel.leccual de qui s'enamoraven les companyes de
classe. Encremig, hem coincidit diverses vegades, a

propòsir dels seus llibres, i hem passat alguna estona

de conversa cordial. És a les pàgines de Lafrnestra de

Vermeer, però, que m'ha semblar trobar el Pere Ro-

vira més aurèntic: irònic, sensible, escèpric, críric,
enamorat... que pateix les xacres pròpies de l'eda¡ i

que es passeja pel terme dAlpicat, on viu des de fa
anys. D'una anècdo¡a banal ("el pare deia que, si a un
gos de cacera se li han d'ensenyar les coses més im-
portants, no valdrà mai res") en pot extreure una
reflexió mordaç ("En això gossos I escnprors pocser
s'assemblen").

Rovira reflexiona sobre li¡eratura (des de lbbra de
poetes respectats, com Vinyoli o Baudelaire, fins als

assajos dels seus admirats moralis¡es francesos), sobre
música (Bach, Beechoven...), sobre pintura (Picasso,

sobretor), sobre la vida (la seva, la dels qui ré a prop
o la vida en general) i, naturalmenr, sobre el pas del
temps; sense esquivar temes dactualirat, com el procés

independentisca (en el qual moka genr "veu una au,
tentrcrtat que no veu en cap més projecte polícic").
Es mostra críric amb manifesracions de preresos
in¡el'lectuals de poca volada i parla amb admiració
d'alguns grans personatges a qui ha conegut, com Es-

priu, Blecua o Barral.

l, de tant en tanr, deixa anar una senrència amb
aires d'aforisme: "porser si no hagués perdur el tempt .

ara enyoraria les coses que me l'han fet perdreJ' Prosa

de primera divisió!


