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Ara hi ha un gran interès per la novel·la històri-
ca. Per què?
No es cap fenomen nou, en realitat. Hi ha
novel·les clàssiques, com Corazón de piedra,
Sinuhé l’egipci, Els miserables... Històries
amb personatges secundaris que van existir, i
en les quals el protagonista principal és fruit
de la imaginació de l’escriptor.

A la seva novel·la, ¿el protagonista també és
fruit de la seva imaginació?
No. Aquesta és la diferència. El catedràtic
d’història medieval José Enrique Ruiz-Domè-
nech em va parlar d’un personatge apassio-
nant que va existir al segle XI, Ricard Gui-
llem, que em va inspirar. Martí Barbany, el
protagonista de la meva novel·la, és Ricard
Guillem en un 70 per cent. Només un 30 per
cent és fabulació.

Com ara?
L’episodi del petroli. Jo buscava un signe de ri-
quesa actual perquè el lector entengués millor
com és això de fer una fortuna en poc temps...

Per què ha triat Barcelona com a escenari de la
seva novel·la?
Primer, perquè és la meva ciutat. I segon, per-
què és una ciutat que l’aprecies quan te n’allu-
nyes. Veus que el món és molt bonic, però que
Barcelona ho té tot. La cançó de Serrat sobre
la Mediterrània em defineix.

Per què ambientar la història al segle XI?
Va ser una època única per a Catalunya. Va
ser un segle capital per entendre la manera de
ser dels catalans i dels barcelonins.

Quines lliçons s’extreuen de la seva narració?
El protagonista ho passa malament, com suc-
ceeix a la vida, però el bé s’acaba imposant.
Una persona amiga dels seus amics, lleial i
treballadora, al final obté la seva recompensa.
El meu personatge s’esforça per convertir-se
en ciutadà i per estar amb la dona que estima,
en uns temps en què, pel seu llinatge, això
semblava impossible.

Amor, gelosia, ambicions i intriga a la Barcelo-
na del segle XI. Tot això va passar de debò?
Sí. En aquest cas es pot dir, amb més justícia
que mai, que la realitat supera la ficció.

Et donaré la Terra. Per què?
És el que vol dir Tibidabo, però quedava
massa local i molta gent no en treia l’entrellat.
El significat que s’explica al final de la histò-
ria, perquè la intriga s’ha de mantenir...

“Lanovel·la
l’acabaellector,
nol’escriptor”

I per a vostè, què vol dir?
El dimoni va voler temptar Jesús. Quina terra
li donava a canvi? La que estava entre dos
rius, entre el Llobregat i el Besòs. Barcelona.
Un paradís, pel seu clima, la seva situació geo-
gràfica, de cara a la Mediterrània, per la seva
gent oberta i emprenedora.

Des de quan l’atreu el gènere històric?
Des de sempre. Un oncle meu tenia un càrrec
al Museu de l’Exèrcit de Madrid. Quan jo tenia
uns deu anys, m’encantava anar-hi. Podia
seure al llit de campanya de Carles V, agafar
l’espasa del Cid, admirar l’uniforme de Martín
Cerezo a les Filipines. Era com estar a Alícia
al País de les Meravelles!

Però va estudiar dret, no història...
Sí. No vaig fer història perquè en aquells anys
no conduïa a res. Esclar que tampoc em va
servir gaire el dret, perquè al final vaig ser em-
presari d’espectacles...

Vostè regentava Don Chufo. Per què va deixar
el negoci?
A mi m’agradava molt. Però no era una disco-

teca, sinó una sala de festes. I va
arribar un moment en què amb
300 places d’aforament era impos-
sible mantenir dues orquestres i
un xou cada nit. Fins i tot omplint
la sala perdia diners.

I es va dedicar a la seva passió. Per
escriure història, has d’estimar-la?
Si no l’estimes, més val que et dedi-
quis a escriure una altra cosa.

No tothom opina així...
Llavors segur que fracasses. Com
va dir un polític americà, pots en-
ganyar algú sempre i a molts algun
temps, però no a tothom i sempre.
Si no ets honest, la gent ho nota.

Què sent quan escriu?
És una sensació molt especial. Em
tanco al despatx, amb les dades
que necessito. Escric la història i
me la gravo en un magnetòfon, per
sentir després com sona. De vega-
des m’aixeco a mitjanit per escriu-
re una dada que, si no, després se
m’oblida. És una febre, una passió.

Deu rebre bones crítiques...
Els lectors són llestos. De vegades et fan pre-
guntes sobre les teves trames i t’adones que
les veuen diferent, que troben relacions en
què no havies pensat. I és que el llibre l’acaben
els lectors, no l’escriptor. I també et pregunten
quan publicaràs el següent...

Això mateix. Quan sortirà el llibre següent?
Jo no sóc prolífic. Necessito quatre anys. Un
any o un any i mig per documentar-me, i la
resta per escriure. Admiro la gent que escriu
un llibre cada any, però jo no en sé.

En quina temàtica treballarà?
Tinc dues històries. Una que continuarà al
segle XI i una altra ambientada en la pèrdua
de les Filipines, que també m’apassiona.

❝El segle XI va ser una
època única, un segle
capital per entendre la
manera de ser de
catalans i barcelonins
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Chufo Lloréns (Barcelona,
1931), un autèntic apassionat de la histò-
ria, va regentar durant molts anys la cone-
guda sala de festes Don Chufo, a la Ciutat
Comtal. Des de fa més de 20 anys es dedi-
ca a escriure novel·la històrica. ‘Et donaré
la Terra’ (Rosa dels Vents) és la quarta de
les seves narracions. Coneixedor de l’ofici,
Lloréns construeix uns relats plens de pas-
sionsifetssorprenents,respectuososamb
la història de Barcelona, amb la intenció
de fer disfrutar el lector.

L’entrevista
Chufo Lloréns Escriptor especialista en novel·la històrica i exempresari artístic LluísMartínez
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La icona
perfecta

Isabel-Clara
Simó

Si no fos feminista de tota la
vida, me’n faria ara mateix,
després de veure la foto de
Putin i Berlusconi, ben jun-
tets, tot parlant de dones.
Riuen amb superioritat,
acluquen els ulls, diuen
que els agraden totes, i de-
claren, pàtria en mà, que
les dones més maques són
les russes i les italianes. La
rialleta de conill, el menys-
preu i la virilitat, oh quina
bella combinació! Es re-
munta al temps dels tro-
glodites, tot exhibint
poder, poder a la poltrona,
a la butxaca i, a parer
d’ells mateixos, a les seves
glàndules reproductores. I
sempre troben dones dis-
posades a considerar que
tants poders són molts po-
ders, i així poden continu-
ar exagerant més les seves
ànsies amoroses a mesura
que, inexorablement, la
seva decadència viril els
arrossega. Crec que és la
icona perfecta dels nos-
tres temps, del triomf es-
clatant de la dreta, de la
superficialitat, de consi-
derar més valuosos els di-
ners que la dignitat, de la
democràcia retorçada fins
a fer-ne una aritmètica de
dos i dos fan quatre, del
concurs televisiu en què el
que compta és qui plora
més i qui crida més, de la
literatura d’usar i llençar,
de la pintura on només es
mira la firma, dels llestos,
de la vida jerarquitzada on
s’està a dalt o –ep, noi, ho
tens fotut– s’està a baix,
quan la poca vergonya és
aplaudida, quan massa-
crar un poble no fa ni aixe-
car una cella als col·legues
del poder, ni robar milions
provoca un sol gest de re-
buig. Diuen que els d’es-
querra ens pensem que
tenim el monopoli de
l’ètica. És una acusació
injusta, car estem sem-
pre analitzant la pròpia
mala consciència i veient
pel·lícules de Woody
Allen. El que és segur és
que la dreta, tant que va a
missa, o als seus equiva-
lents, és profundament,
essencialment, immoral.
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