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Ferran Torrent torna a la 
València franquista dels 60

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

E
l Bigotis i companyia ja es-
tan tan vistos als mitjans 
de comunicació que els tri-
pijocs de la València de Za-

plana i de Camps ja no són materi-
al sucós de novel·la per a l’escriptor 
valencià Ferran Torrent. El pare del 
detectiu Toni Butxana deixa enre-

re amb la seva nova novel·la, El bule-
vard dels francesos (Columna), les tra-
mes de constructors, nou-rics i amis-
tats perilloses en la política local de 
títols com Societat limitada per tor-
nar, com va fer abans amb Gràcies per 
la propina i La mirada del tafur, a la Va-
lència de l’època franquista. I ho fa 
per entretenir amb una trama d’in-
triga entre sindicalistes, militants i 

policies, però també per criticar el 
fanatisme de molts, en un bàndol i 
en un altre. 
 La seva editora, Esther Pujol, sos-
té (per a incomoditat del mateix 
Ferran Torrent) que aquesta és «la 
seva obra més ambiciosa». Sí que és, 
almenys, la més llarga (404 pàgines) 
i potser la més treballada, amb sis 
anys de preparació al darrere i du-
es trames temporals que s’alternen: 
una, al voltant de l’agitació política 
i l’idealisme dels grupuscles valen-
cianistes i comunistes durant la va-
ga minera d’Astúries de 1962; i l’al-
tra amb personatges que ja estan de 
tornada de tot a la València contem-
porània.

TREBALL DE DOCUMENTACIÓ / Ferran 
Torrent no només s’ha basat aques-
ta vegada en els seus records infan-
tils dels barris populars, amb els 
seus xoriços, boxejadors, policies 
i prostitutes de bon cor, sinó que 
ha emprès una feina de documen-
tació per conèixer de primera mà 
els dos bàndols enfrontats a la seva 
novel·la. Militants antifranquistes 
però també policies tant de la briga-
da criminal com de la politicosocial. 
 Una funcionària jubilada de Poli-
cia, anomenada, evidentment, Am-
paro, li va obrir les portes per conèi-
xer aquest segon món. Això li ha 
servit per trobar els tons grisos ne-
cessaris i evitar «una història simple 
de policies bons i activistes heroics». 
Entre els segons, per exemple, hi ha 
delators i fanàtics. «I els sindicalistes 
distingien clarament entre els de la 
politicosocial i els de la criminal que 
els donaven cigarrets perquè els fe-
ien llàstima», explica Torrent.
 «És que prefereixo fixar-me en la 
humanitat de les persones que en 
les ideologies. És que les ideologies 
 –afegeix l’escriptor– han fet molt de 
mal». Els militants del Partit Comu-
nista a València, amb la seva obedi-
ència cega al partit, són els que sur-
ten més malparats, pels seus intents 
d’entrisme en les fàbriques i en el va-
lencianisme universitari i per la for-
ma en què els dirigents «primer van 
utilitzar i després van trair els ma-
quis». H

El creador del 
detectiu Butxana 
critica el fanatisme  
a la seva nova novel·la

33 Ferran Torrent, dimecres passat, a Barcelona.
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‘El bulevard dels 
francesos’ és una 
intriga entre militants, 
sindicalistes i policies

J El bulevard dels francesos, la 
nova novel·la de Ferran Torrent, 
és política. Però no només això. 
«Sempre penso en el públic, 
que qui vulgui quedar-se amb 
un cert fons de la novel·la 
s’hi quedi, i qui no que, com a 
mínim, es distregui», adverteix 
l’escriptor. 

J Ferran Torrent potser té un 
motiu per deixar de furgar en 
la corrupció a València, com 
ha fet en anteriors novel·les: 
«Mira el cas Millet i els que han 
vingut al darrere...», comenta 
als periodistes, «quan em 
preguntàveu si a València 
passava tot el que jo explicava 
a les meves novel·les pensava, 
‘sereu ingenus’».

J L’escriptor valencià va 
començar l’any 2002 una 
trilogia sobre la realitat política 
i econòmica valenciana. La 
primera entrega va ser Societat 

limitada, un any després la va 
seguir Espècies protegides i el 
2006 la va culminar amb Judici 

final, en la qual va rescatar el seu 
detectiu Toni Butxana.

EL ‘CAS MILLET’ 

I ELS ALTRES

LA CORRUPCIÓ


