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Ferran Torrent Llorca neix a
Sedaví, comarca de I'Horta, el 30
de maig del 1951.
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"A casa meua jo era el que, davant
la xemeneia, a les llargues nits
d'hivern, o bé sota el porxo en una
nit primaveral, assumia la
responsabilitat d'entretenir el s
components de la família, el xai
inclòs. Era molt pesat, francament.
Hi havia dies que tothom
escampava el poll fugint de mi. A
més, feia trampa. De vegades
plagiava fragments de narracions
de Jules Verne, les retocava una
mica i les explicava amb una
increible pompositat. Per sort,
entre la meua família la lectura no
ocupava un lloc preeminent i cap
dels membres se n'adonava de la
martingala creadora."
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Ferran Torrent tanca la seva trilogia sobre la
societat valenciana amb la novel.la'Judici final'

L'escriptor valencià Ferran Torrent acaba de
publicar la novel'la'Judici Final', amb la qual
tanca la seva trilogia sobre la societat valenciana
que va iniciar eL2002 amb'Societat limitada'i va
continuar un any després amb 'Espècies
protegides'. En aquesta última entrega, als
personatges ja coneguts, shi afegeix un irlandès,
antic membre de I'IRA, que incorpora una mirada
"aliena i des de fora" sobre I'entramat empresarial
i polític de la ciutat, segons ha explicat a Europa
Press l'autor mateix.

En aquest nou llibre, el primer que treu a la llum Torrent després de
quedar finalista del Premi Planeta amb 'La vida en I'abisme' (2004),
I'escriptor invita el lector a introduir-se en les intrigues de les altes
esferes donant un "sorprenent gir argumental" a la història.
Després d'haver tractat la comrpció del futbol i la política en les dues
anteriors entregues, 'Judici final'incorpora el personatge de Liam Yeats,
un mercenari irlandès que arriba ala capital valenciana per liquidar
I'home més perillós de la ciutat des del punt de vista polític, Juan Lloris,
el popular empresari que, impulsat pels seus èxits al capdavant del
València CF, es disposa a fer el salt definitiu a I'alcaldia.
Sobre els seus pròxims projectes, I'escriptor de Sedaví ha assegurat que
ja"té al cap" la seva pròxima novel'la, si bé actualment està immers en
la traducció de'Judici final' al castellà i il'lusionat amb I'adaptació
cinematogràfica de'La vida en I'abisme'a càrrec delrealitzador català
Ventura Pons. Amb aquesta ja serán quatre les novel.les de Torrent
portades ala granpantalla després de I'estrena de les adaptacions
filmiques de'L'illa de I'holandès', 'LJn negre amb un saxo'i 'Gràcies per
la propina'.
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Acabe de llegir aquest tercer llibre de la trilogia encetada amb Societat
Limitada i seguida per Espècies Protegides, on la petita i divertida
història de Juan Lloris el constructor i Francesc Petit el polític
valencianista, queda transformada en la història de Liam.
Ferran Torrent torna a la seva primera literatura negra intemporal,
rescatant el Toni Butxana i el comissari Tordera.
Tercera part? dubto que així sigui,

i li ho agraesc a I'autor.

Aprofitant uns personatges ja coneguts, que segueixen amb les seves
dèries (Juan Lloris continua aspirant a I'alcaldia de València i Francesc
Petit intentant mantenir-se en I'eix central de la política valenciana)
construeix un protagonista, I'irlandès Liatn, ex-Ira, ex-Mossad, exmercenari, assassí a sou, creïble i humà i cansat, una mica a I'estil dels
personatges de Le Carré.

I si bé continue pensant que el seu cim el va fer amb dues novel.les
intimistes: Gràcies per Ia propina i La mirada del tafur, llegir els seus
llibres, inclús els menors, sempre resulta gratificant.
Publicat per Julio Navarro Peris

