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RCULTU A

■ Xavier Pla

Hi ha, en l’última novel·la
de Ferran Torrent,
Només socis, una esce-
na emocionant i inobli-

dable. És una peça fonamental que
aguanta l’arc de la intriga narrativa
impecable d’aquest llibre, l’element
que permet al lector entendre amb
claredat el calidoscopi de personat-
ges variats i situacions enrevessades
que es passegen per una obra que no
només ofereix entreteniment.

Després d’una decebedora confe-
rència a Viena, on havia anat a pre-
sentar la traducció de la seva última
novel·la, l’escriptor Ferran Torres
aconsegueix deslliurar-se de les cor-
tesies dels agregats culturals i dels fa-
vorsdelspocsestudiantsquese lihan
acostat, i camina, tot sol, cap a l’hotel.
Davant del Cafè Sacher, decideix en-
trar, asseure’s i dedicar-se a observar
laclientela.Nonoméss’ha ficatal cafè
més famós de la ciutat sinó que ha
obert melancòlicament la porta dels
seus records i dels seus somnis.

Abstret, s’assabenta que un home
gran i elegant, acompanyat d’una
jove bella i morena, li acaba de pagar
la consumició. L’home és valencià i li
explica una història. Expectant, el
novel·lista descobreix que era fuster,
de raça gitana, voluntari a la Guerra
Civil Espanyola. Que es va exiliar a
França i va ser deportat al camp de

La paraula donada
concentració nazi de Dachau. Acaba-
da la Guerra Mundial, va formar part
d’un dels comitès integrats en la fa-
mosa Brigada Jueva, constituïda amb
l’objectiu d’eliminar tots els capitos-
tos nazis que encara quedaven lliu-
res. Ell era l’únic supervivent i li feia
a mans el relat de la seva vida.

Ferran Torres torna a casa. Viu en
una urbanització, a Gilet, una vila
d’estiueig mal comunicada amb la
ciutat de València que encara no
s’ha convertit en ciutat dormitori i
que conserva l’ambient i les tradici-
ons idiosincràtiques dels pobles pe-
tits. Comparteix casa amb el seu
germà Josep, i són veïns del detec-
tiu Toni Butxana i de l’excomissari
Tordera. Tots són vells coneguts
dels lectors de Ferran Torrent, però
a l’inici d’aquesta nova novel·la tot
sembla diferent. Obligats a retirar-
se per un temps, el detectiu i l’exco-
missari es refugien en la vida de
poble després d’haver extorsionat
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■ Més enllà de les
múltiples peripècies
protagonitzades per
uns personatges ja
coneguts pels seus
lectors, Ferran Torrent
eixampla el fons
autobiogràfic
de les seves últimes
novel·les amb una
nova preocupació
col·lectiva, el record
dels valencians morts
en els camps nazis
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un conegut empresari, el mateix
Juan Lloris d’Espècies protegides
(2002), Societat limitada (2003) i, so-
bretot, de Judici final (2006).

Sensació de final de trajecte
La sensació és de final de trajecte, de
personatgesque jas’hohandit tot,de
qui ja ho sabem tot. Es troben a l’altra
banda de la llei, no es deixen veure
per València, fan vida al casino del
poble, dominen els detalls de la quo-
tidianitat, cuiden els gossos, les pros-
titutes brasileres ja formen gairebé
part de les seves vides, i preparen
conjuntament arrossos amb els veïns,
asseguts a les voreres de les cases:
“Tinc la sensació de viure a la urbanit-
zació més avorrida del món. Tothom
està cansat”, s’exclama el novel·lista
alter ego de Ferran Torrent.

Fins que, de cop, tot s’engega,
acció trepidant amb bon humor i uns
diàlegs divertits, magistralment sos-
tinguts i versemblants. Apareixen
empresaris, polítics i periodistes de
la València actual. L’ambient és de
corrupció i especulacions. Dominen
els farsants i els mentiders i tots els
personatges practiquen la deslleial-
tat. Juan Lloris, polític populista i me-
galòman, ha decidit venjar-se de But-
xana. Una casa d’apostes clandesti-
nes comença a recollir diners entre
els que creuen que Lloris acabarà
amb Butxana abans d’un mes i els
que saben que el detectiu se’n sorti-

rà, com sempre. Butxana decideix fer
vigilar el polític, i anar a Andorra per
comprar-se una nova identitat. Allà
és contactat per agents del Mossad,
que persegueixen un nazi fugit relaci-
onat amb organitzacions de l’extre-
ma dreta europea. Hi ha agents infil-
trats. Apareix el cas Eichmann, el nazi
segrestat a l’Argentina. La intriga és
complexa i s’accelera, les estratègies
se succeeixen. Davant de les innom-
brables giragonses de l’atzar, el lec-
tor arriba a dubtar de qui utilitza a
qui. La confluència d’històries (un
novel·lista a la recerca d’un argu-
ment, un detectiu desitjant deixar en-
rere una vida de novel·la negra) es
precipita amb rapidesa i habilitat,
d’una manera neta. Torrent eixampla
el fons autobiogràfic d’una bona part
de les seves últimes novel·les amb
una nova preocupació col·lectiva: re-
cordar el centenar de valencians exi-
liats que van morir als camps d’exter-
mini nazis.

Al final, el pragmàtic i vitalista
Butxana conserva encara un mínim
de consciència, aquell “residu que
evita l’enfonsament ètic”. Merave-
llat pel que ha viscut, és el de sem-
pre: no es mira mai el passat, només
viu el present, però ara sembla as-
solir un grau d’autonomia pròpia.
Somia tenir prou diners per com-
prar-se un país. Una illa pròpia on
refugiar-se amb una dona ideal i fer-
ne un paradís fiscal, és clar.❋
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