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Tot 
flueix

Una societat
ben productiva

No abunden les intrigues polítiques en
la nostra narrativa, i menys encara si
se’n poden inferir personatges públics
reals, ni que siga d’esquitllentes.
Escasses són, així mateix, les mostres
novel·lístiques escrites per algú que veu
el seu nom als titulars dels periòdics de
tant en tant, i no sempre seguit d’elogis.
Domènec Sesmilo, l’autor de Saba
nova, ha ocupat un llarg reguitzell
d’alts càrrecs polítics a la Catalunya de
les darreres dècades, des de partits fins
a consells audiovisuals, tot passant pel
món educatiu i la representació institu-
cional. La solapa del llibre diu que és
aparellador. I ha escollit Mallorca per
publicar aquesta ficció realista, dins la
mil·lenària editorial Moll. 

Ens avança, a la primera pàgina, un
cinematogràfic qualsevol-paregut-amb-
la-realitat-és-pura-coincidència, per si
de cas. Però és difícil no intentar,
almenys, imaginar-se a qui s’assembla
aquest Ramon Baldà —supose que és
el morbo tafaner i sensacionalista del
lector, una malaltia inguarible del llo-
garet global en què vivim—, un dels
càrrecs d’un partit anomenat Unió
Democràtica de Catalunya, que mor
una matinada en estranyes circumstàn-
cies automobilístiques. No se sap
gaire del suposat accident, però algu-
na cosa sembla no encaixar del tot per
a Víctor, el protagonista, en rebre el
contingut de l’autòpsia de mans de la
vídua, la Teresa.

Aquests fets deixen pas, de seguida,
a una analepsi (ja em perdonareu,
mentre espere que algú amb més auto-
ritat normalitze d’una vegada per totes
la paraula flaixbac), que ens transpor-
ta als anys seixanta, o potser abans.
Comença així un retrat generacional,
utòpic en ocasions, que ens explica les
vicissituds del Víctor jove, tot emmot-

llant-se dins un model d’integració un
poc optimista dels immigrants extre-
menys en la Barcelona revolucionària.
Podem seguir el fil de la
història/Història gràcies a les referèn-
cies enciclopèdiques de cada moment
(Eurovisión, Kennedy, l’arribada a la
Lluna...), i hi tenen cabuda tant la vida
social i laboral del Víctor com l’amoro-
sa. L’alternança amb fragments del
temps primer ens permetran saber com
avança la investigació de la mort del
Ramon.

Sesmilo practica un estil correcte,
formalíssim, i de vegades fins i tot poè-
tic («[...] Tenia una ampolleta de
whisky. Va fer petar un pensament del
licor al cel del paladar.», pàg. 80),
cosa que sempre s’agraeix. El narra-
dor abasta camps d’informació molt
diversos, i ens ofereix una visió pene-
trant, insistent i meticulosa de qualse-
vol motiu, ja siga el primer amor, la
sardana o la filatèlia. I si espereu tro-
bar-hi les martingales fosques dels par-
tits que hi prenen part, el narrador s’o-
cupa de deixar-nos veure el tros de
cuixa que li interessa, sense pujar més
amunt. Potser cau en els tòpics massa
sovint, a l’hora de fer descripcions o
encaminar els personatges al seu
destí. No puc evitar, per exemple,
pensar en La plaça del Diamant quan
ens trobem una festa a Gràcia, amb la
toia i l’orquestra...  Almenys, Sesmilo
s’arrisca a donar noms de persones i
partits reals, la qual cosa esdevé un
estímul intrigant.

Potser l’element essencial de l’obra és
la idea de crònica: hi ha la crònica vital
i sentimental del protagonista jove; hi
ha la generacional, dels immigrats a
Catalunya des de terres de ponent, que
miren d’empeltar-se en una terra que no
els comprèn però fa veure que sí; hi ha
la del polític de la resistència antifeixis-
ta, que manté eterns debats amb si
mateix sobre si val la pena córrer tant
davant els grisos; hi ha la personal, del
protagonista no tan jove en recerca
d’una resposta a l’afer del seu amic
mort; i fins i tot, hi  ha una crònica urba-
na i territorial de Barcelona i el Prin-
cipat, que se’ns fotografien de mar a
munt. Les diverses vies s’entrecreuen
per construir a poc a poc un escenari
variat i desconegut, tot i que tractat,
com hem advertit amb pinzell tòpic. Si
la saba flueix, tot flueix.

Joan Manuel Matoses

Si hi ha un fet indiscutible referent a
l’obra de Ferran Torrent és que ja fa
temps que l’autor valencià va trobar la
fórmula. El mecanisme per tal de factu-
rar narracions de manera solvent i
amb l’assiduïtat pròpia de l’escriptor
professional que ha d’acomplir amb
unes determinades exigències contrac-
tuals; una figura, d’altra banda, pràcti-
cament inèdita en la literatura catalana
actual més enllà de l’autor de Sedaví. I
hem parlat de solvència, perquè l’altre
fet indiscutible és que Torrent demostra
tenir ben clar quin tipus de producte
pretén oferir als lectors —i també, en
quins registres no ha volgut provar
sort, si més no fins ara— i com, dins
d’aquests paràmetres, la seua és una
obra de demostrada qualitat. De l’altre
costat, hi ha el gust personal, el grau
d’identificació del lector amb un o amb
un altre tipus de literatura: en el cas de
qui escriu aquesta nota a propòsit de
Només socis, per exemple, potser no
massa decantat cap a aquestes no-
vel·les. Un fet, no obstant això, que no
és obstacle per tal de valorar-la d’a-
cord amb les referències que li són prò-
pies, i evitar d’encabir-la en un marc
poc adient.

Ignorem si cal llegir-ho com un símp-
toma, com la indicació explícita d’un
hipotètic final de cicle; el fet, però, és
que no pot passar desapercebut, espe-
cialment per a un lector avesat de To-
rrent: la reunió, en Només socis, de
personatges de novel·les anteriors; fins
i tot, de novel·les que pertanyien a
línies narratives diferents. Així, des dels
Butxana i Tordera de la novel·la negra,
els germans Torres del vessant més
autobiogràfic, fins a l’empresari Juan
Lloris de les darreres obres, centrades a
oferir un retrat de la (limitada) societat
valenciana. L’autor els ajunta a Gilet,
un poble a la distància justa de
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