
EL TEMPS • 5 maig 201574

No emprenyeu Ferran Torrent

La GaLeria

Hi ha escriptors que són responsables del 
seu constrenyiment genèric. N'hi ha 

d'altres  que són conscients de la limitació i 
es rebel·len puntualment contra aquesta 
limitació i tracten d'obrir el ventall. Petites 
rebel·lions que solen fer tard.

Ferran Torrent podria ser un exemple 
d'aquest darrer tipus d'escriptor. A l'autor de 
No emprenyeu el comissari li va costar 
bastant trencar el clixé que l'associava a la 
fundació de la novel·la negra en català al País 
Valencià. En Societat limitada (2002) l'autor 
de Sedaví fa un gir per esbudellar les interio-
ritats d'una societat en estat de descomposi-
ció –molt abans que això fos al debat públic–, 
amb el resultat literari d'una de les seves més 
rodones i guardonades novel·les, Premi de la 
Crítica i Premi Crítica Serra d'Or. 

Un grapat d'anys després Torrent lliura Un 
dinar un dia qualsevol, amb la qual ha 
aconseguit recuperar la voracitat i mordaci-
tat perdudes en gran part en algunes de les 
seves novel·les precedents. Aquest nou llibre 
conté el millor Torrent generador de diàlegs 
punyents i alguns dels discursos més àcids 
de la seva trajectòria. El llibre d'algú que ja 
havia albirat la putrefacció, havia pitjat 
l'alarma, i ara acull a visitar el cadàver 
carregat de raons, fent servir com a hoste de 
la seva mirada l'encertat personatge de Marc 
Sendra, un periodista de la vella guàrdia, un 
marginat del sistema amb connexions amb 
els baixos fons. És cert: es tracta d'una molt 
bona versió de l'escriptor, un terreny on es 
rebolca –literàriament parlant– amb fruïció i 
mestria. Torrent ho ha tornat a fer, diuen.

Podríem tancar així la ressenya si no fos 
perquè aquesta és una visió parcial i miop. A 
més de versions aigualides de Societat limita-
da i una novel·la d'espies no massa ben 
definida, Ombres en la nit, Torrent va 
publicar el 2010 Bulevard dels francesos, un 
nou canvi de registre que –ai!– és també la 
seva novel·la més ambiciosa i –sol passar– la 
millor. Torrent també ho creu. Però ni els 
lectors ni els crítics se n'adonaren. O no els 
anava bé admetre aquell tomb temàtic. Com 
que ara aquella novel·la sembla que ja no 
existeix, Un dinar un dia qualsevol, un molt 
bon llibre, s'acull com un gloriós retorn 
després d'un llarg parèntesi. Si jo fos ell, 
aquesta conclusió m'emprenyaria bona cosa.

L'escriptor de Sedaví, amb una exposició de l'Octubre de fons.

Pufarrades

■ Marilynne Robinson
Subjugats pels primers 50 fulls de 
la novel·la Lila, de la nord-ameri-

cana Marilynne 
Robinson, editada 
en català per Edici-
ons de 1984 amb 
traducció d'Esther 
Tallada. Una 
prosista deliciosa, 

premi Pulitzer i National Book, de 
la qual parlarem aquí mateix. 

■ Nínxols incomunicats 
A l'acte de lliurament del premi 
Vicent Ventura al responsable de 
la petita però valuosa editorial de 
Catarroja Afers, el premiat,  Vicent 
Olmos, féu un discurs que hauria 
de moure a la reflexió: "Pensava 

–i ho continue pensant– que és 
imprescindible crear un espai 
cultural comú: l'espai de la cultura 
catalana. Per tal que la informació, 
la discussió i la reflexió no queden 
amagades en nínxols incomuni-
cats". O sigui: com ara mateix.

■ Doble edició
Olmos, segurament, pensava unes 

altres coses, però hi ha decisions 
polítiques i fins i tot editorials que 
caminen amb resolució cap a la 
parcel·lació, com ara la doble edi-
ció d'obres de caire juvenil i infantil 
en oriental i occidental. La raó? La 
pressió política al País Valencià per 
no introduir en el sistema educatiu 
llibres amb la variant oriental. Trist 
i cert. Alea iacta est?
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