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La seva casa natal
serà rehabilitada
i ara se li dedica
una exposició

Girona
recupera
Rafael
Masó

El certamen obre
les portes avui
amb la pel·lícula
‘Ghosts’

Comença
el Festival
de Sant
Sebastià

Entrevista: Ferran Torrent Amb ‘Judici final’ (Columna), l’escriptor tanca la seva
trilogia sobre la ciutat de València d’avui i ho fa introduint més elements de ficció

“Catalunya,ambeltripartit,té
unanovel·lacòmicaabsoluta”

Ester Pinter
VALÈNCIA

Ferran Torrent (Sedaví,
1951) publica ‘Judici final’
(Columna), on recupera el
seu detectiu Butxana i que
tanca un cicle de tres
novel·les sobre la València
actual. Ara n’està fent la
versió castellana.

En la primera entrega es va
centrar en la corrupció al món
polític, en la segona en la del
món del futbol i, per a la terce-

ra, va prometre entrar en la
del judicial, però no ha sigut
així. Què ha passat?
Tu et fas una idea prèvia
però després apareixen in-
terferències i coses que
t’agraden més. Aleshores
canvies. Crec que, de les
tres, aquesta és la més de
ficció. El que és la part polí-
tica té un plantejament
bastant realista, però l’ar-
ribada a València d’un as-
sassí professional per car-
regar-se un polític és bas-
tant ficció. En tot cas, el

hagués inclòs. EU hauria de
ser generosa i reconèixer el
dret del Bloc a obtenir tres
llocs d’eixida, i no dos com
ells volen. Si EU no fa això,
estarà cometent un error
que m’atreviria a qualificar
d’històric. Els polítics de
l’esquerra han d’entendre
que la primera prioritat és
desallotjar el PP del poder i,
si no s’arriba a un acord, jo
votaré el PSOE.

A ‘Judici final’, en canvi, sem-
bla que justifiqui que Francesc

que he tractat és d’arrodo-
nir la trilogia i he introduït
aquest personatge exmem-
bre de l’IRA i del Mossad
per no repetir-me i ampliar
l’espectre de la novel·la. La
veritat és que n’estic un
poc fart que em preguntin
sobre la corrupció al País
Valencià.

¿Creu que encara queda molt
de material sobre el món de la
política i l’empresariat valen-
cià per seguir fent trilogies?
Sí, i de fet em sorprèn una

dat que tinguérem una
burgesia més valenta, però
a la fi, és el país que tenim,
i és el nostre. Jo ja he supe-
rat l’autoodi.

Té molt de visionari a les teves
novel·les, però en canvi no ha
resolt si Esquerra Unida i el
Bloc Nacionalista Valencià
(Front Nacionalista Valencià a
la ficció) pactaran finalment
per a les eleccions del 2007.
Si hagueren coincidit les
negociacions en el moment
que l’escrivia, segur que ho

Ferran Torrent, de família jueva, ha introduït al llibre un assassí a sou exmembre del Mossad ■ CARLOS LUJÁN

mica que es facin tan po-
ques novel·les sobre aquest
tema, quan en canvi se’n
fan moltes d’històriques.
Jo no crec que tinga cap
dret a dir què és el que han
de fer els altres, però pense
que si s’escriguera una
mica més del terreny em-
presarial o polític seria
més interessant. Un dels
errors del novel·lista valen-
cià és que s’avergonyeix del
seu país, i és cert que en
moltes coses és una
merda, que m’hauria agra-
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Undelserrors
delnovel·lista
valenciàésque
s’avergonyeix
delpaís. Iéscert
quesovintés
unamerda,però
éselnostre”

Petit, cap d’un Front Naciona-
lista Valencià escindit, acabi
pactant amb l’empresari Juan
Lloris, la dreta valenciana més
furibunda.
Sí, però a veure, jo sempre
he dit que les companyies
polítiques són molt eclècti-
ques en funció del que li in-
teressa al partit. Per exem-
ple, ¿no hauria estat més
normal que ERC recolzara
CiU i no el PSC, que és la su-
cursal d’un partit espanyol?
També en certa manera en-
tenc que Petit preferisca
pactar amb un populista
dels seus que no amb un
d’esquerres espanyol.

¿No creu que a Catalunya
també hi ha matèria primera
per a societats limitades, es-
pècies protegides i judicis fi-
nals?
Uf, per a moltes. Catalu-
nya, amb el tripartit, té
una novel·la còmica abso-
luta. De fet, és curiós que
tant en la ràdio com a la te-
levisió es fa conya de tot
això i en canvi no se’n fa
cap novel·la. Si jo estiguera
vivint a Barcelona, ja
n’hauria fet. Però és que la
gent té por de posar-se
amb els seus.

Aquí, al País Valencià, ha
rebut crítiques de part d’au-
tors que opinen que escriu el
que als catalans els agrada es-
coltar dels valencians, que cau
en molts tòpics.
Jo no caic en tòpics en ab-
solut. Supose que et refe-
reixes al llibre Nosaltres
exvalencians, a l’escrit de
Francesc Bayarri. Ja m’ha
passat tres o quatre vega-
des amb gent que et tracta
amablement però que es
posa a fer novel·la i es con-
verteix en enemic. Per
què?, no ho sé. Si algú fa
un parell de novel·les i
passen desapercebudes,
ho pague jo. A més, és ridí-
cul que s’atrevisca a exem-
plificar-se en Thomas
Mann quan porta només
dues novel·les escrites. Jo
en porte quinze i no
m’atreviria a fer-ho mai.
Que m’expliquen quins
són els tòpics. El Juan Llo-
ris que jo dibuixe és l’em-
presari valencià que es
crea als seixanta-setanta,
jo em base en la societat
valenciana. No he tret mai
una barraca, ni un xe, ni
les falles, precisament
perquè fuig dels tòpics que
no valen per a res.

A ‘Judici final’ ha recuperat el
Butxana més lúcid, un ele-
ment que l’ha aproximat molt
a la novel·la negra.
Necessitava un detectiu i,
esclar, he recorregut al
meu vell amic. Em passa
una cosa curiosa amb
aquest personatge. Quan
apareix, en comptes de
crear jo és ell el qui em
condueix a mi, sóc el seu
esclau. És, dels meus per-
sonatges, amb el qui més
m’identifique. Si tinguera
una altra vida m’agrada-
ria ser ell. Té la meua
edat, les meues manies i
actua com ho faria jo. Pri-
oritza el sentit comú
front a la llei.

Ha tocat el tema jueu introdu-
int un exmembre del Mossad.
Per què?
No m’agrada anar do-
nant explicacions, però
sóc jueu, de família
jueva. No sóc religiós, no
sóc ortodox, però estic a
favor d’un Estat d’Israel,
encara que també d’un
Estat palestí i no m’agra-
da l’antisionisme que hi
ha instal·lat entre els
progres. El Mossad, tot i
les barbaritats que han

fet, m’ha interessat per-
què sempre he pensat
que potser és l’únic ser-
vei d’intel·ligència que no
té més remei que estar
contínuament en actiu
perquè respon a les ne-
cessitats d’un país que
està assetjat per enemics
contínuament.

En quedar finalista del premi
Planeta, va assegurar que a
partir d’aleshores escriuria
les seves novel·les en català i
en castellà. Què ha passat
ara?
Doncs que he fet la versió
catalana i ara estic fent la
versió en castellà, que eixi-
rà segurament en gener o
en febrer.

Però hi haurà alguna obra en
el futur de la qual escriurà la
primera versió en castellà?
No. A part, a mi se m’ha
criticat perquè em vaig
presentar al Planeta en
castellà, però segur que si
ho hagués fet en anglès o
en francès no em criticari-
en. Jo trobe que és un pro-
blema ideològic. Jo tinc un
mercat en català i vull
comptar amb un mercat
en castellà.

❝ Jonocaicen
tòpicsen
absolut:nohe
tretmaiuna
barraca,niun
‘xe’,ni les falles,
precisament
perfugir-ne”

❝

Cedés
d’avui
XXL
Llibert Fortuny
Elèctric Big
Band
Gravat en directe al TNC
dins del Festival de Jazz,
XXL és un esclat de ritme.
Agosarat, original, sorpre-
nent, Fortuny dóna una
altra dimensió als temes
que toca al front de la big-
band. El disc s’acompanya
amb un DVD de l’actuació.
(NUEVOS MEDIOS)

Vistas al mar
Marina Rossell
Marina Rossell torna a
mirar cap a Cuba en el seu
nou disc. Cançons popu-
lars com La bella Lola i El
adiós del soldado, al costat
de temes propis i El meu
avi, una de les dues canta-
des en català. Amb la pro-
ducció de Maurici Villa-
vecchia, al disc hi col·labo-
ren Jaume Sisa, Paco
Ibáñez i els Port Bo.
(HARMONIA MUNDI)

12 segundos
de oscuridad
Jorge Drexler
Guanyador de l’Oscar a la
millor cançó, Jorge Drexler
es mostra en cada disc com
un compositor més com-
plet. Sap com fer conviure
l’intimisme dels textos amb
ritmes que recorren el con-
tinent americà de sud a
nord, modernitzant-los
amb efectes puntuals.
(DRO ATLANTIC)

Master Class
Armando
Manzanero
Als seus 70 anys, el rei del
bolero segueix incombus-
tible amb l’edició d’aquest
curiós doble cedé. Master
és un disc típic, amb banda
i alguns duets. I Class és
una gravació on el mestre
repeteix les cançons a
soles amb el piano i fa un
comentari de cada peça.
(WARNER MUSIC)

The complete
Reprise
sessions
Gram Parsons
Capsa de tres cedés on
s’inclouen els dos discos
que el músic va gravar en
solitari, més un tercer amb
temes recuperats. Membre
dels Byrds, considerat un
dels pares del country-
rock, Gram Parsons se-
gueix en plena vigència.
(RHINO)

Savane
Ali Farka Toure
Disc pòstum d’aquest
músic malinès mort el
març passat. Ple del blues
més profund, és una bar-
reja de sabor africà i de
l’Amèrica de John Lee
Hooker feta amb col·labo-
radors tan heterogenis
com el saxofonista Pee
Wee Ellis i el percussionis-
ta de Radio Tarifa Fain
Dueñas.
(WORLD CIRCUIT)

Amb ‘Judici final’, Ferran Torrent ha conclòs la seva trilogia de novel·la sobre la ciutat de València ■ CARLOS LUJÁN

J.M.Hernández
Ripoll
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