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A
mb Societat limitada
(2002), Ferran Tor-
rent començava una
crònica novel·lada de
la València actual. Es-

pècies protegides n’és la continu-
ació. Hi reapareixen bona part
dels personatges del llibre an-
terior: Juan Lloris, l’empresari
de la construcció que fa la
guerra pel seu compte, al
marge de la resta d’empresaris;
Oriol Martí, l’exassessor de
Lloris, que ara té els seus pro-
pis negocis immobiliaris; Júlia
Aleixandre, la mà dreta del
president de la Generalitat Va-
lenciana; Francesc Petit, el se-
cretari general del Front Naci-
onalista Valencià... I el que so-
bretot reapareix és la maleta
amb quatre-cents milions que
Lloris va donar al Front, diners
que li han permès finançar
una bona campanya electoral,
entrar al Parlament en les
eleccions autonòmiques i con-
vertir-se en partit frontissa (el
referent real del Front, el Bloc
Nacionalista Valencià, és sabut
que va quedar fora del Parla-
ment en les eleccions d’aques-
ta primavera).

SOCIETAT VALENCIANA
A Societat limitada seguíem, per
una banda, les dificultats d’un
partit extraparlamentari per
aconseguir finançament, que
per fi es resolien gràcies a la
maleta de Lloris, i per una al-
tra els intents de l’empresari
de obtenir un lloc de prestigi
en la societat valenciana, que
acaben frustrant-se quan l’es-
quitxa un escàndol sobre trà-
fic de blanques. A Espècies pro-
tegides assistirem a les dificul-
tats del Front, que forma go-
vern amb els conservadors, per
gestionar el poder real i a
l’intent de Lloris d’arribar a
alcalde de València. No arri-
barà a l’alcaldia, però aconse-
guirà, potser com a pas previ
–s’haurà d’esperar la tercera
part, perquè aquesta novel·la
també tindrà continuació–, la
presidència del València CF.

Introduint aquest aspecte
futbolístic, que no sortia en la
novel·la anterior, apareixeran
tres personatges nous: Rafael

Puren, el president de la co-
ordinadora de penyes del Va-
lència, que té la peculiaritat
de ser piròman; Celdoni Cu-
rull, català d’Igualada i agent
de la FIFA que busca jugadors
a l’Àfrica, i el seu ajudant Toni
Hoyos, un valencià pròfug de
la justícia (de nom real, Josep

Vallès). Els noms d’aquests dos
darrers personatges, a més de
còmics, són exactes: Curull té
la funció d’omplir, i Hoyos, la
de buidar. Curull, que aporta-
rà un golejador senegalès, la
influència de Puren dins del
club i el xantatge que Hoyos
aplicarà al Front seran deci-

sius per dur Lloris a la presi-
dència del València. Un perio-
dista esportiu a punt de jubi-
lar-se (Santiago Guillem, un
altre personatge nou) aporta
el punt de vista de l’observa-
dor que no participa del tot en
l’acció de la novel·la i que sens
dubte expressa més que cap

altre la manera de
veure les coses del
mateix Torrent.

Espècies protegides es
pot llegir perfecta-
ment sense haver lle-
git la novel·la anteri-
or, encara que el lec-
tor que conegui Socie-
tat limitada, al marge
de tot el panorama
sobre València que
Torrent dibuixava en
aquell llibre i que ara
continua, percebrà
més bé el gruix de
personatges com Ju-
an Lloris. No ha cal-
gut, aquesta vegada,
com en la primera
part de la trilogia,
presentar-lo des de
zero, caçant ànecs al
seu tancat de l’Albu-
fera (a la manera
com Tom Wolfe ens
presenta Charlie
Crooker a Tot un ho-
me, caçant perdius a
la seva finca de Ge-
òrgia). Lloris, al prin-
cipi d’aquesta novel-
la, és novament al

tancat de l’Albufera: no és
època de caça; està pensatiu i
ni tan sols les fel·lacions de
l’amant cubana que ara té
semblen animar-lo gaire; pe-
rò ja en prepara una: s’ha ve-
nut les propietats i rumia el
seu retorn.

Torrent gradua amb un
control perfecte les etapes de
la reaparició de Lloris, mentre
va entrellaçant les diferents
trames d’interessos i d’influ-
ències que entraran en joc: els
socialistes, els conservadors,
dirigents del Front –i el seu
sector crític–, els promotors
immobiliaris, els dos repre-
sentants del crac senegalès.
L’argument funciona de ma-
nera perfecta. El rendiment
tret als diàlegs –tothom ne-
gocia i intenta pressionar tot-
hom en aquesta novel·la–,
àgils i ajustats, és un dels
punts més forts del llibre.
L’humor és un factor d’ame-
nitat de primer ordre, i Tor-
rent ens l’administra procu-
rant que no desviï l’atenció de
la història que ens vol expli-
car; un humor agradablement
mal educat: la relació entre
poder econòmic i polític, tal
com Torrent l’entén, queda
resumida en una escena –una
escena de sodomització per
ser exactes.

El joc de la (no) ficció
➤ Per encapçalar el llibre, hi ha, centrada i
ocupant dues línies, aquesta frase: “Encara
que són de ficció, els personatges d’aquesta
novel·la no són reals”. (A Societat limitada hi
havia un lema més convencional: “Encara que
semblen reals, els personatges d’aquesta no-
vel·la són de ficció”.) Torrent fa l’ullet al lector,
li planteja clarament, abans d’entrar en ma-
tèria, a quin joc jugarà. Ara bé, la proximitat
amb la realitat juga males passades: després
del cas Tamayo, resulta d’un candor enorme
que un polític, en una negociació a porta
tancada, digui: “Doncs digues que la conse-
lleria d’Obres Públiques no ens la podeu oferir
perquè el finançament dels partits depèn en
gran manera de l’agraïment d’alguns empre-
saris. Vinga, Josep Maria, dis-ho”.

Al llarg de la novel·la, se’ns donen certes
dades per il·lustrar-nos i recordar-nos que la
realitat és a prop; així, se’ns informa que “a
Benidorm, en temporades punta, es congre-

guen deu mil persones per quilòmetre qua-
drat de platja”, que l’expresident Zaplana
(“un madridista genètic”) anava a la llotja del
València perquè les càmeres de Canal 9 el
captessin celebrant els gols de l’equip local,
que el crack és una “cocaïna base que es fu-
mava, una droga superaddictiva el mono de la
qual produïa una ansietat molt elevada”, que
Florentino Pérez té fama de guanyar subhas-
tes d’obres públiques amb pressupostos molt
baixos i que després les obres surten molt més
cares del que s’havia pressupostat, que Juan
Lloris, l’especulador immobiliari que Torrent
s’empesca, utilitzant la presidència d’un club
de futbol per arribar a la política, no fa res que
no hagin fet abans Berlusconi i Jesús Gil. És
potser un excés de pedagogia; però servida en
petites dosis, amb la desimboltura de Torrent,
no hi ha dubte que serveix per atreure uns
lectors que no solen acostar-se a la novel·la
(catalana).


