
MEMÒRIES FERRAN AISA

ernando Fernández Gómez (1921-
2007) ha passat a la història del ci-
nema com a Fernando Fernán Gó-

mez. Les memòries del polifacètic actor,
director, dramaturg, assagista, novel·lista i
sobretot còmic són les d’un veritable hu-
racà de les arts escèniques, de la literatura i
del cinema. Les memòries de Fernán Gó-
mez, El tiempo amarillo, arriben fins al
1997, per tant resten deu anys en què l’ac-
tor i director no va deixar de treballar i
fins i tot va tenir cura, com escriu el prolo-
guista Luis Alegre, d’organitzar el seu dar-
rer acte al Teatro Español de Madrid, on
les autoritats, els seus companys i el poble
van desfilar davant del seu fèretre cobert
amb la bandera vermella i negra dels anar-
quistes. Fernán Gómez va voler ser fidel al

F L’huracà
Fernán Gómez
seus principis llibertaris, ja que la seva car-
rera la va començar el 1938 com a actor de
teatre després d’haver passat per l’escola
d’art dramàtic del sindicat d’espectacles
de la CNT. Fidelitat a unes idees que va
continuar el 1977 amb la seva participa-
ció, conjuntament amb la seva companya
Emma Cohen, en les Jornades Llibertàries

de Barcelona. Les memòries són una his-
tòria del seu temps explicada en detall per
un còmic que recorda passatges de la seva
vida barrejats amb els sentiments dels fets
històrics com la proclamació de la Repú-
blica, la influència de l’àvia socialista o la
del seu professor de teatre, l’escriptor lli-
bertari Valentín de Pedro, afusellat pels
franquistes. Descriu les habitacions llò-
bregues de les pensions on vivien o el pis
llogat al carrer Álvarez de Castro mentre
repassa la vida col·legial, els jocs de carrer,
l’ambient popular del Madrid republicà,
que va recollir a Las bicicletas son para el
verano. També els inicis com a actor el
1938 i el descobriment de Jardiel Porcela,
que li va donar el primer paper important
a Los ladrones somos gente honrada. Fernán Góm
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Navegant per la corrupció illenca

a dona del president del
govern autonòmic rep a
casa seva una rata morta

dins d’un cofret de plom.
Li ve un atac d’histèria i no-

més li surt el que li dicta l’in-
conscient quan ho comunica
per telèfon al seu marit. “¡Bru-
tor!”, “¡cucs, sí, cucs!”, “¡cosa
del dimoni!”. I amb una pre-
gunta final, “¡¿què has fet?!”, li
etziba al seu home, com asse-
nyalant que alguna de ben
grossa en deu passar per ser
castigat amb aquest present
pestilent i nauseabund.

No serà una sinó quatre les
rates mortes que anirà rebent
el president del govern, un jove
fill d’un vell dirigent falangista
i que s’havia colat per sorpresa en les llistes
del partit i havia guanyat per majoria ab-
soluta. Aquests cadàvers putrefactes seran
el camí d’entrada dins del món corrupte
del màxim poder illenc, que està empanta-
nat per unes pràctiques econòmiques del
passat i que va dirigint el país amb deci-
sions autoritàries que porten a una revolta
estudiantil. A l’ombra del president ens
trobarem personatges llepaculs com el con-
seller de la presidència Miquel Bassa, i d’al-
tres tèrbols com l’empresari Josep Pons
Ventura i l’expolicia José Valverde, a més
d’una societat amb tuf cadavèric. Un deute
del passat, que afecta tots ells, jugarà un pa-
per cabdal en la narració.

Les rates mortes comencen a desprendre

L

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

tanta pudor a les esferes del poder que arri-
ba al nas del director del diari més impor-
tant de les Illes, Andreu Miranda, que deci-
deix treure’n l’entrellat. Cercarà l’ajut del
periodista jubilat Mateu Llodrà, que darre-
rament ha preferit dedicar-se a la vida he-
donista més que a la professió. Ell proposa-
rà la periodista russa Liudmila, ben inte-
grada a les Illes, per seguir el tema. Aquesta
estirarà tots els fils que van caient per des-
cabdellar el nus de la pudor. L’amiga de
Liudmila, la violoncel·lista eslava Nerea, ar-
rodonirà el treball que tindrà amb Cecil,
l’ajudant més fructífer per desxifrar tots els
nusos de la narració, incloent-hi un sorpre-
nent desenllaç.

Un relat ben tramat, que va enganxant el

lector, amb continus canvis de
ritme, bona dosi d’humor i es-
purnes de sexualitat de la dura,
és l’eix central d’una història
que ressalta també per uns pro-
tagonistes ben caracteritzats. La
descripció que fa el relat de la
mediocritat, baixesa moral i ro-
ïnesa dels homes de govern i el
seu entorn és el més semblant al
que ha passat en tants governs
d’aquest país que han fet figa el
24-M, i calcat del que ha patit la
societat mallorquina. En con-
trast, la personalitat, saviesa i
bonhomia dels que fiquen el
nas dins de tanta podridura per
tal d’estendre a l’aire lliure els
draps bruts del poder i netejar-
lo pel bé social, és un capital sig-

nificatiu de la novel·la. Un retrat sociològic
d’unes maneres de governar contra la so-
cietat i a favor dels interessos econòmics i
de les classes més afavorides que només es
pot contrarestar amb l’excel·lència de la ra-
cionalitat, professionalitat i sentit comú.

Una història amb moltes històries, ex-
plicada amb una mestratge narratiu sol-
vent, que es basa en una gran capacitat
d’observació de la vida i el seu entorn, espe-
cialment dels interessos espuris dels que
gaudeixen d’una situació dominant i d’im-
punitat.

El domini meticulós d’un llenguatge
acurat i precís, ben embastat, que tan bé
teixeix Guillem Frontera, li ha servit per
bastir una gran obra d’art literària. ❋

Guillem Frontera
ha retratat en clau
de ficció la societat
mallorquina.
ANDREU PUIG
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