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NOVEL·LA XAVIER COROMINA

ot just acabada d’escriure a Sedaví
(l’Horta) el 30 d’octubre de l’any
passat, abans de Sant Joan Indivi-

dus com nosaltres ja era les llibreries tor-
nant a demostrar la productivitat de l’au-
tor valencià més conegut i rendible proba-
blement de la literatura catalana contem-
porània. Són dades que cal retenir per dis-
culpar una mica oracions com “em vaig
traure una cervesa de la nevera que me la
vaig dur [sic] al despatx” (pàgina 300) a
l’hora de recomanar aquesta segona no-
vel·la, després d’Un dinar un dia qualsevol,
del 2015, de la segona trilogia que Ferran
Torrent contextualitza en la corrupció de
la desesperada dreta rància de la ciutat de
València.

La diferència entre aquesta i la primera
trilogia (Societat limitada, 2002; Espècies
protegides, 2004, i Judici final, 2006), rau
essencialment en el fet que l’interès temà-
tic passa de l’escenografia als personatges.
No és estrany, doncs, que n’hi trobem
d’altres novel·les torrentines.

Retratista de València
Amb 25 obres narratives a l’esquena, sense
comptar guions ni obres de teatre, la ma-
nera com Ferran Torrent tractava la reali-
tat era tan referencial que gairebé sembla-
va un retratista de València, on inseria una
història de ficció a partir d’uns personat-
ges i d’una trama de gènere detectivesc,
d’investigació o de novel·la negra.

La primera trilogia hi escau del tot, en
aquesta estratègia de mostrar la realitat a
partir de la seva correspondència escènica
–estrictament valenciana o no– al costat
d’altres obres com el conte El cas de la do-
na de fibra (1983) i les novel·les La gola de
llop, (amb Josep Lluís Seguí, 1983), No
emprenyeu el comissari (1997), Penja els
guants Butxana (1985), Un negre amb un
saxo (1987), Cavall i rei (que podria ser
l’anunciada com Valenciana de gas, 1989),
L’any de l’embotit (1992), Semental, esti-
mat Butxana (amb Xavier Moret, 1997) i
Cambres d’acer inoxidable (2000).

Són obres on Torrent desenvolupa la
intriga en un paisatge que es podia reco-
nèixer com a real i on els personatges es-
tan construïts amb els trets de la tradició
literària: l’investigador (detectiu o perio-
dista), el criminal (dels baixos fons o de
l’alta societat), la víctima (individual o
col·lectiva).
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Retrats
naturals

Ara bé, Ferran Torrent també té unes al-
tres obres on els personatges i la trama no
segueixen tant els estereotips, perquè prete-
nen mostrar com a real la història que pre-
senten; és a dir, que s’emparenten amb el
gènere memorialístic, testimonial o biogrà-
fic. Hi inclouria les obres següents: Tocant
València (1995), Gràcies per la propina (el
premi Sant Jordi de l’any 1994 anunciat an-
ticipadament pel seu amic Quim Monzó,
1995), La mirada del tafur (potser la més
dubtosa de la llista, 1997), L’illa de l’holan-
dès (1988) i Living l’Havana (1999).

Amarats de ficció
Cal fer notar que, cronològicament,
aquest grup d’obres va publicar-se després
d’un trencament editorial amb força re-
bombori, amb la Quaderns Crema lidera-
da i fundava pel malaguanyat Jaume Vall-
corba Plana. Ho esmento perquè em sem-
bla significatiu d’un canvi de perspectiva
literària que demostra una voluntat d’au-
tor més enllà de la d’un escriptor de gène-
re, igualment com els advertiments ini-
cials que trobem en una obra de cada
grup. i que resulten significament esclari-
dors de tots els microcosmos aparentment
realistes on es mou l’autor: “Encara que
semblen reals, els personatges d’aquesta
novel·la són de ficció”, escriu a Societat li-
mitada, i “Els personatges d’aquesta no-
vel·la són imaginaris, fins i tot els reals”,

deixa escrit a Gràcies per la propina.
A Individus com nosaltres, hi ha la ma-

teixa escenografia valenciana. La història
es desenvolupa durant els dies anteriors a
les eleccions que haurien de dur al poder
un conglomerat de forces de centre es-
querra després dels anys i panys del go-
vern espoliador de la dreta espanyolista.
Tot i això, el tractament no és com el de la
primera trilogia citada. Hi ha algun cas
més de corrupció per esclatar i uns quants
enregistraments de pràctiques sexuals
comprometedores, que anuncien el movi-
ment del capital corrupte per prendre po-
sicions davant dels canvis i la caixa buida
que es preveuen, però tampoc no és una
trama que es presenti d’una manera prou
consistent per semblar la fabulació d’un
reportatge periodístic. És simptomàtic
que el reportatge del periodista-personat-
ge-protagonista-narrador que el relat fa
veure que busca passi a un segon terme.
Ni som al davant de la novel·la d’una tri-
logia com l’altra ni de cap història-testi-
moni.

La diferència que deia rau en el fet que
“Alguns personatges són reals, [i] la resta
ho semblen”, com adverteix l’autor traslla-
dant-los una aparença de realitat que se’ns
fa simpàtica, perquè, per corregir situa-
cions d’injustícia estratificada, transgre-
deixen les convencions i retraten indivi-
dus com nosaltres. ❋
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