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J.L. Rod és el nom que apa-
reix a la portada de La
suerte de los irlandeses
(Ediciones B). El pseudò-
nim és fàcil de destapar:
José Luis Rodríguez. “Sí,
però els amics em diuen
Pepe”, respon. Per estal-
viar espai, li direm Rod.

Nascut a Madrid el
1963, fa cinc anys que viu
sis mesos en un poblet cos-
taner de Cadis, on practi-
ca el surf les estones que
no treballa on line, i sis
mesos als EUA, perquè és
analista de guions de sè-
ries de renom. Els draco-
nians contractes de confi-
dencialitat que signa li im-
pedeixen donar títols.

Rod és espontani i afa-
ble, amb un discurs entu-
siasta i non stop que hip-
notitza. Debuta en novel-
la presentant Pat MacMi-
llan, un agent del CNI, nas-
cut al barri de Vallecas i
amb arrels irlandeses. Un
paio de Harley i Marlboro,
expeditiu i culte –cita
Schopenhauer, Sòcrates,
Dante...–, amb rèpliques
incisives, que en ple Nadal
i pocs dies abans de mar-
xar un any sabàtic a Aus-
tràlia ha de localitzar con-

trarellotge un doble agent.
Rod no només manté el

ritme i la tensió al llarg de
les 400 pàgines, sinó que
ofereix un final rodó, com
si fos el tancament de tem-
porada d’una sèrie de tele.

Fa pocs anys, Rod va de-
cidir escriure una novel·la,
combinant l’experiència
en tècnica narrativa i la lli-
bertat creativa que en els
grans equips amb què sol
treballar no té. Volia es-
criure novel·la negra des
de sempre. “De petit vaig
patir una greu malaltia
pulmonar. No vaig anar a
l’escola fins als set anys. La
mare em va ensenyar a lle-
gir i, com que era una gran
lectora de Chandler, Ham-
mett, MacDonald..., és el
que vaig mamar”, explica.

El cambrer bocamoll
Dos fets insòlits marquen
el debut. “Quan ja tenia la
primera novel·la estructu-
rada i les següents previs-
tes –set, una per cada pe-
cat capital–, vaig marxar a
fer el camí de Sant Jaume,
sol. Una tendinitis en una
cama em va obligar a pas-
sar cinc dies immòbil. Què
podia fer en un alberg on,
la major part del dia, no-
més hi havia un cambrer?
Xerrar amb ell.”

Rod és bon cuiner, tret,
com altres, que compar-
teix amb el seu personatge
–“MacMillan té moltes co-
ses meves; diguem-ne que
jo seria un bon amic seu,
però no sóc tan radical”–,
i, abans de continuar viat-
ge, es va oferir a cuinar per
al cambrer. “La nit va ser
llarga i amb una espessa

boira etílica. L’amable
cambrer em va confessar
que havia estat agent del
CNI infiltrat a ETA.” Li va
donar detalls i quan, al ma-
tí, Rod hi va voler conti-
nuar parlant, havia des-
aparegut. “Vaig trucar mil
cops a l’alberg, i mai vaig
en saber res més; suposo
que es va adonar que havia
parlat més del que era pru-
dent i es va fer fonedís.”

Un cop enllestida amb
els canvis provocats pel
cambrer, Rod va enviar La
suerte de los irlandeses a
una dotzena d’editorials i,
alhora, la va penjar a Ama-
zon al preu d’un euro. Les
editorials no van respon-
dre. Els lectors, sí: en vuit
mesos va vendre 50.000
exemplars. I el van trucar
algunes editorials...

Rod té les coses clares:
“Estic en contra de la me-
diocritat, de la gent políti-
cament correcta, per això
un personatge ha de tenir
força, amb opinions i acti-
tuds i gustos que no agra-
daran a tothom, però d’ai-
xò es tracta. Vull fer litera-
tura popular, amb tanta
qualitat com pugui, però
que predomini la trama,
amb suc. En aquesta, dono
a entendre que sempre
pots començar de zero,
sempre et pots transfor-
mar. És un cant a la vida.”

Rod, a través de MacMi-
llan, aboca tota mena
d’opinions crítiques sobre
la immigració, la pobresa,
la indústria d’armes, la po-
lítica... I ho fa amb gràcia:
“Las estadísticas son co-
mo las minifaldas, te dan
buenas ideas pero escon-
den las cosas importan-
tes.” En volem més. ■
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J.L. Rod debuta amb ‘La suerte de los irlandeses’,
amb un coixí de 50.000 exemplars venuts a Amazon

“Vull fer literatura
de tall popular”

J.L. Rod (Madrid, 1963), fa cinc anys que passa sis mesos a Cadis i sis als Estats Units treballant de guionista ■ ANDREU PUIG

“La novel·la, de
fet, és un cant a
la vida; sempre
pots començar
de zero”, explica
J.L. Rod

El cicle Òpera a Catalu-
nya és una iniciativa de
l’Associació Amics d’Òpe-
ra de Sabadell (AAOS)
que porta a teatres de tot
Catalunya les seves pro-
duccions líriques.

Enguany ha preparat
quatre òperes. La prime-
ra, Lucia di Lammer-
moor, de Gaetano Doni-
zetti, encetarà la tempo-
rada al Teatre La Faràn-
dula de Sabadell. “Inten-
tem presentar òperes fe-
tes amb dignitat artística
i que puguin arribar a
tots el públics”, va dir
Mirna Lacambra, presi-
denta de l’AAOS, en la
presentació del cicle.

Després de dues repre-
sentacions més a La Fa-
ràndula, l’òpera es pre-
sentarà al Teatre Fortuny
de Reus, al Teatre Audito-
ri de Sant Cugat, Al Tea-
tre Auditori de Grano-
llers, al Kursaal de Manre-

sa, a Tarragona i al Teatre
de la Llotja de Lleida.

Les altres tres òperes de
la temporada són Orfeo et
Euridice, de Christoph W.
Gluck (Sabadell); L’italia-
na in Algeri, de Gioacchi-
no Rossini (Sabadell,
Reus, Manresa, Sant Cu-
gat del Vallès), i Turandot,
de Giacomo Puccini (Sa-
badell, Reus, Lleida, Atri-
um de Viladecans, Teatre
Municipal de Girona,
Manresa, Tarragona, Gra-
nollers, Sant Cugat del Va-
llès i L’Atlàntida de Vic).

El pressupost del cicle
és d’1.140.000 euros, que
aporten la Generalitat de
Catalunya, la Fundació
BancSabadell, l’Ajunta-
ment de Sabadell i el Mi-
nisteri de Cultura. En
l’edició passada, aquest
projecte de difusió de
l’òpera al territori va aple-
gar 20.700 espectadors en
27 representacions –les
mateixes d’aquest any–, el
que va representar un
90,4% d’ocupació.

En totes les representa-
cions hi actuaran tant el
Cor de l’Òpera de Sabadell
com l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès. ■

‘Òpera de
Catalunya’,
de gira

J. Vidal
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Amics de l’Òpera de
Sabadell enceten el
cicle amb ‘Lucia di
Lammermoor’

L’ òpera ‘Lucia de Lammermoor’ obrirà el cicle ‘Òpera a
Catalunya’ al Teatre La Faràndula de Sabadell ■ AAOS


