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U
n guionista
professional,
just a l’inici de
la novel·la, rep
l’encàrrec d’es-

criure un guió per a la tele-
visió que adapti un clàssic
de la narrativa europea i el
situï a la Catalunya contem-
porània. L’obra triada per la
cadena és Laura a la ciutat
dels sants (1931), de Mi-
quel Llor, i, per redactar el
guió, li recomanen que visi-
ti Comarquinal (el Vic mític
de Llor) perquè és allà on se
situa l’argument de Laura i
és allà, per tant, on caldria
trobar les localitzacions
més adequades per filmar
els capítols. El guionista ac-
cepta fer-ho així, s’hi tras-
llada, i és justament aques-
ta estada a Vic i rodalia el
que refereix la novel·la. La
veritat, però, és que el pro-
tagonista no hi trobarà
només localitzacions.

El plantejament és
excel·lent, no solament per-
què Emili Teixidor es val de
materials molt expressius,
atès que ja neixen connotats
per la novel·la de Llor, sinó
sobretot perquè el que li en-
comanen és trobar “allò que
hi ha de permanent en
l’obra original” per adaptar-
ho a un nou espai narratiu.
És a dir, que l’encàrrec pres-
suposa la identificació del
tema central de Laura a la
ciutat dels sants –un tema
que l’autor identifica bàsica-
ment amb la insatisfacció fe-
menina– i per això la seva
aventura a Vic i el seu retro-
bament amb vells amics i
amb situacions noves fan
que aquell tema reverberi en
tot el que veu i viu. Més en-
cara, atès que la Plana és el
seu territori familiar i que el
guionista hi va viure la seva
infància, tots el seus re-
cords afloren a la conscièn-
cia conjurats per les seves
cavil·lacions literàries i les
figures femenines i famili-
ars hi adquireixen un relleu
singular. La novel·la respon,
insisteixo, a un planteja-
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‘Laura Sants’
és el procés
d’identificació
del guionista
amb les dones

Aquesta voluntat de de-
núncia tenyeix –i a la meva
manera de veure perjudi-
ca– el conjunt. No perquè
sigui una denúncia, sinó
per la simplificació amb
què és duta a terme. Una
simplificació especialment
visible en la trama de cons-
piració política situada al
voltant de l’alcalde de
Vic/Comarquinal que té
tocs de caricatura. Però
aquesta simplificació, que
redueix els conflictes a una
confrontació entre bons
(víctimes) i dolents (bot-
xins), està compensada
només per les opinions del
narrador –és a dir, pel guio-
nista que ho refereix tot en
primera persona– conver-
tit en un cronista loquaç
que farceix el text narratiu
de comentaris sobre els que
gravita tot el pes de la refle-
xió crítica. No és el teixit
narratiu el que revela el
matís i la complexitat, sinó
unes especulacions juxta-
posades a la trama que
semblen aprofitades per
saldar, de passada, vells
comptes amb la Corporació
Catalana de Ràdio i Televi-
sió, amb l’Església catòlica
i amb el pujolisme, d’entre
els designis més fàcilment
identificables.

Per poder comptar amb
aquest narrador, Teixidor
ha hagut de construir un
personatge literari. D’ell ho
sabem gairebé tot –el que
diu i el que pensa, el que fa
en públic i en privat– i mal-
grat tot el personatge re-
sulta –o em resulta– desdi-
buixat. El cert és que en els
moments de pietat –pel
jove Marçal, aquest sí un
bon personatge literari
malgrat saber-ne ben poc, o
per la malaltissa Laura, per
exemple– emergeix un nar-
rador convincent, mentre
que en els moments d’ira o
de dubte, el perfil resulta
més difús. No és estrany,
perquè és molt més la pie-
tat que la ira –tendresa pels
desvalguts i pietat per un
mateix– el que constitueix,
a la fi, el sentit preferent de
la novel·la. Una novel·la re-
alment interessant que
confirma la vàlua –talent i
passió– d’Emili Teixidor.

ment literari molt atractiu,
perquè permet observar el
tema de Laura amplificat i
matisat en múltiples mi-
ralls que el multipliquen,
deformen i reflecteixen
amb una complexitat –po-
tencialment– riquíssima.

Els interessos de l’autor,
però, s’allunyen progressi-
vament d’aquest planteja-
ment amb dos focus d’aten-
ció que acabaran engolint la
trama. D’una banda, el pro-
tagonista du a terme una re-
cerca detectivesca sobre el
misteri que envolta l’alcalde
de Vic i la seva dona –la
Laura Sants que dóna títol
a l’obra– i és aquesta recer-
ca la que acabarà absorbint
tota l’atenció del lector. En
passar de les tensions d’al-
cova resclosida i de consci-
ència torturada –les de
Llor– a una intriga policía-
ca, l’interès de la trama es
desplaça del personatge que

pateix a l’investigador que
ho constata, el qual, a més,
ens informa àmpliament –i
rebla així el protagonisme–
de les seves personals cuites
amoroses. I és aleshores
aquest investigador/cronis-
ta l’autèntic focus d’atenció
de l’obra. De fet, Laura
Sants és el procés d’identi-
ficació progressiva del guio-
nista amb les dones –i els
marginats i els desvalguts–
que són víctimes de la into-
lerància corrupta i farisaica
dels poderosos. Per això
aquest guionista i narrador
acaba evocant el famós text
de Flaubert i escriu: “La
Laura Sants enganyada, la
Laura Sants desil·lusiona-
da, la Laura Sants humilia-
da, la Laura Sants amb els
fills perduts, amb els amors
perduts, amb la vida perdu-
da, tot plegat ofegat en el
pantà de les ambicions més
grolleres, també sóc jo”.

Aquesta identificació
amb Laura –i d’altres perso-
natges marginats pel poder
com Marçal–, però, només
és apropiada per les analogi-
es emocionals derivades de
la solitud a què els sotme-
ten, però la Laura clàssica és
víctima de la cruel intole-
rància social contra la per-
sona que és capaç de viure
amb algun grau d’autono-
mia personal, mentre que el
protagonista de Laura
Sants és víctima, per da-
munt de qualsevol altra
cosa, d’uns desenganys amo-
rosos absolutament particu-
lars. El que comparteixen
–ella inconscientment, ell
conscientment– és la insana
atmosfera moral de Comar-
quinal que corromp qui la
respira. Setanta anys des-
prés –i amb una evolució
dràstica dels costums i els
valors socials– l’essencial,
segons la novel·la, perviu.
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