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Un Sant Jordi entre el cel i la terra
➤ Amb un somriure als llavis durant bona
part de l’entrevista, Joan Francesc Mira (Va-
lència, 1939) desgrana amb paciència els
secrets (que no són pocs) de la seva darrera
novel·la, Purgatori (Proa), l’obra amb què va
guanyar l’últim premi Sant Jordi de novel·la.

Encara que l’escriptor i antropòleg valen-
cià no sembla gaire partidari dels premis
literaris (tot i que més enllà del Sant Jordi
n’ha rebut d’altres i que ha estat jurat de
bona part dels guardons literaris catalans i
valencians), les ganes d’arribar a un públic
lector ampli el van animar a presentar-se a
la darrera edició d’un dels premis amb més
ressò en llengua catalana.

En aquesta ocasió, el Sant Jordi ha apostat
per una obra ambiciosa, densa, que pren com
a referència la Divina comèdia de Dante i que
conté més d’una picada d’ullet al lector as-
tut. Però no cal espantar-se: potser el lector
no aconseguirà captar totes les referències i
efectes meticulosament premeditats per
l’autor, però això no li impedirà gaudir d’u-
na obra ambiciosa i escrita amb bon ofici.

Purgatori demana una lectura atenta, exi-
gent, que ens faci fruir de cadascun dels

petits elements que formen l’entramat que
ha sabut muntar Joan Francesc Mira. Per
aquest motiu, i resumint moltíssim, apun-
tem a continuació alguns dels trets fona-
mentals de la novel·la. Purgatori és una mena
de remake de la Divina comèdia, ja que parteix
de l’estructura del clàssic italià per ofe-
rir-nos una visió de la València contempo-
rània de l’Eixample burgès. L’autor ens
proposa un recorregut per la capital valen-
ciana, la ciutat on Salvador Donat, un metge
de poble que durant anys ha viscut retirat
en una cartoixa, anirà descobrint els set
pecats capitals. El seu particular Virgili serà
Teodor Llorens, el xòfer guineà del germà
del protagonista, que el guiarà en el seu vi-
atge pel món dels diners, el poder, el sexe, la
violència al carrer, l’avarícia i l’ambició.

Purgatori és, a més, la segona novel·la d’u-
na trilogia que Joan Francesc Mira va co-
mençar fa 14 anys amb la publicació d’Els
treballs perduts (3i4) i que culminarà amb un
tercer llibre que l’autor ja té al cap. Esperem
que no hagi de passar una altra quinzena
d’anys per poder gaudir del tercer volum del
cicle.
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bones plomes, però potser fal-
ta una mica d’exigència literà-
ria en els plantejaments de les
obres de ficció.
L.D. ¿Per parlar de com era la Va-
lència de fa 40 anys, abans de la
transformació urbanística de les
darreres dècades, ha partit dels
seus records de joventut?
J.F.M. En part, sí. Em feia molta
gràcia, per exemple, reflectir
en la novel·la la petita aventu-
ra colonial valenciana a Gui-
nea, una aventura que va lli-
gada al boom de la indústria
del moble, que importava la
fusta d’aquest país. Encara re-
cordo com per davant de casa
meva passaven carros amb
troncs d’arbres africans.
L.D. ‘Purgatori’ és la segona novel·la
d’una trilogia. ¿Feia temps que li
rondava pel cap d’escriure-la?
J.F.M. Des que vaig decidir es-
criure aquest cicle de tres
obres. Ha estat una novel·la
premeditada, meditada i post-
meditada! El llibre forma part
d’un projecte de més enverga-
dura que acabarà quan escri-
gui la novel·la que em falta (si
és que algun dia ho faig!, es-
pero que sí!). Les novel·les d’a-
questa trilogia o cicle, com
vulguis dir-ne, se situen a la
ciutat de València i compar-
teixen el fet de tenir un pro-
tagonista que s’estranya da-
vant de la modernitat. El per-
sonatge central d’Els treballs
perduts, per exemple, que és el
títol de l’obra amb què vaig
iniciar aquest cicle, és un tipus
una mica quixotesc i joycià,
que en l’escenari de la Valèn-
cia intramurs no és capaç
d’entendre res del que l’envol-
ta. La primera novel·la pren
com a referents la mitologia
clàssica i Els treballs d’Hèrcules.
L.D. A ‘Purgatori’, en canvi, el punt
de referència és la ‘Divina comè-
dia’ de Dante.

J.F.M. Sí, i l’escenari és la Valèn-
cia de l’Eixample burgès de fi-
nals del segle XIX i principis
del XX. L’obra la protagonitza
Salvador Donat, un home que
voluntàriament ha estat fora
de la ciutat molt de temps,
fent vida gairebé de monjo, i
que en tornar a València per
acompanyar el seu germà ma-
lalt en els seus darrers dies,
s’estranya de tots els canvis
que hi troba. El protagonista
ha rebut una educació tradici-
onal i bàsicament cristiana
que no li serveix per entendre
el món actual, un territori en
el qual regnen els set pecats
capitals.
L.D. ¿Ja que ha admès que a ‘Pur-
gatori’ tot està meditat, premedi-
tat i postmeditat, per quin motiu
va escollir que el personatge que fa
de Virgili, el guia del protagonista,
sigui un xòfer guineà?
J.F.M. La intenció és la de fer
paròdia, perquè precisament
la persona que més sap de la
ciutat és algú que ve de fora,
que es preocupa per conèixer
la història de València, dels
seus carrers i monuments, i de
la seva gent. A més, li poso el

nom de Teodor Llorens, que a
la meva ciutat tothom l’asso-
ciarà al de Teodor Lorente,
considerat el pare de la Renai-
xença valenciana.
L.D. Entre ‘Els treballs perduts’ i
‘Purgatori’ han passat 14 anys.
¿Haurem d’esperar tant per poder
llegir l’obra que tancarà la trilogia?
J.F.M. És que entre la primera
novel·la i la segona hi va haver
interrupcions! Vaig escriure
Borja papa, que em va portar
molta feina, i després va venir
Quatre qüestions d’amor i la tra-
ducció de la Divina comèdia.
Però responent la teva pre-
gunta, espero que en 4, 5 o 6
anys sortirà la tercera novel·la
de la trilogia, encara que, pro-
bablement, aniré publicant al-
tres coses abans.
L.D. I ja la té pensada?
J.F.M. Si res no em fa canviar
d’opinió, suposo que l’ambien-
taré a la València més ultra-
moderna, per dir-ho d’alguna
manera, és a dir, en la part de
la ciutat amb les construccions
arquitectòniques més noves.
Els referents seran, en aquest
cas, el Faust de Goethe, la Il-
lustració, el Romanticisme...


