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Pròleg
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Els fets d’un relat poden o no ser reals; les emocions que  
provoquen, però, sempre han de ser-ho. Ara bé, quan els fets  
són reals i les emocions també, llavors estem davant del millor 
periodisme; el que explica l’apassionant aventura de viure. 

Això és Invasió subtil, un relat emocionant i real del meu col·lega 
i antic alumne de Periodisme a la Universitat Rovira i Virgili, de 
qui ara aprenc, Guillem Latorre. En llegir-lo he tornat a gaudir 
dels colors imaginats per Joaquim Mir; del blanc i negre, sempre 
revelador, d’Agustí Centelles i del blues de Lou Bennett. La seva 
encertada tria d’esdeveniments i el seu capteniment en el judici 
crític ens dóna la mesura de l’estatura arquitectònica de Lluís 
Domènech i Montaner i ens permet recuperar la tensió entre el 
creador que accepta l’encàrrec del burgès, però al mateix temps 
es nega a admetre’n les limitacions.  

El seu viatge al fons de l’ànima de la creació humana i a través 
del temps, desafia els límits d’una ciutat que mai ha sabut com 
acceptar-los. La narració de Latorre, ha qüestionat també els  
meus i estic ben segur que posarà en dubte els vostres.   

Amb una intel·ligent i sòbria economia de recursos expressius, 
Latorre s’endinsa en l’essència de l’aventura de viure i crear de 
quatre artistes a cavall de tres segles. Invasió subtil descriu a 
través dels seus actes les seves personalitats universals i un  
Reus que, quan vol volar, també sap com fer-ho.

Lluís Amiguet, escriu “la Contra” de La Vanguardia.
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Lector, et parla l’esperit d’una ciutat. No t’espantis. Ens coneixem. 
Si més no jo et conec a tu. 

Vaig aparèixer amb el primer reusenc i marxaré amb l’últim. 

Tu no em pots veure. Des de dalt del campanar observo la ciutat. 
Sóc testimoni etern del pas del temps, de la vostra existència. 
Recorro celoberts i despatxos. M’aturo als terrats i miro cap a baix, 
formo part de vosaltres. Sec als bancs i escolto converses. De 
finestra en finestra, volant com un moixó, entro a les cases i mut, 
observo l’encant de l’imperi de la rutina. La canalla juga al pati. A 
casa d’un d’ells hi ha ball de bastons. Un nen, avui, no ha fet els 
deures i descobreix que alguna cosa el comença a molestar, dins 
seu. A l’aeroport una parella s’acomiada. A ell, l’aturen al control de 
seguretat el temps just perquè s’ho pugui repensar. Quan es gira, 
ella ja no hi és. Una dona treu a passejar el gos, tot i que a aquestes 
alçades ja no se suporten. Al Centre Cívic de Llevant, un avi ha 
descobert als 75 anys que la cuina japonesa és el seu fort. 

Sóc l’olor de pólvora cremada que al juny et fa bullir la sang. Qui 
mou les flors perquè la ciutat es perfumi quan arriba la primavera. 
La sensació de canvi que porta la tardor.

Quan el desànim ens guanya la batalla, també em sento cansat. 
Cansat i perdut. Detesto la meva condició. Aleshores, m’agradaria 
ser carn, sentir el pes dels ossos, suar, alimentar mosquits i criar 
pèl. La pell, almenys, és una frontera, i les fronteres defineixen el 
que hi ha dins i el que hi ha fora. Joan Puig i Ferreter va escriure 
que «no hi ha res més difícil de definir que un home de Reus».  
Jo, que sóc fruit dels pensaments, dels impulsos, dels desitjos i 
les frustracions de tots aquests homes, dec ser l’ésser més  
estrany de l’univers.

Trobo a faltar les xemeneies, l’honor dels treballadors, l’empenta 
dels mercaders. Sentir-me com un vaixell que amb la proa talla el 
mar. Ser un trencaglaç.
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Els tècnics m’anomenen termòmetre social. Els alemanys, que se 
les saben totes, fins i tot tenen una paraula per definir els de la 
meva espècie: zeitgeist, l’esperit d’un temps. Massa pretensiós.

Estic format per un núvol d’idees estranyes i contradictòries. 

Tothom em pot llegir. Tothom em pot escriure.

Estic emprenyat. Emprenyat i perdut.

 
 

Perdoneu aquesta presentació, m’ha quedat massa ampul·losa. 
Una fantasmada. Cursi. Només us volia impressionar. Ras i curt, 
això ja no és el que era. És una altra cosa. 

Sóc un derrotista incansable.

No em mal interpreteu. No sóc un nostàlgic, ni estic ancorat en el 
passat. És simplement que m’he de trobar. M’he de tornar a trobar.

Deixeu que posi en ordre les meves idees, totes prestades.

Diuen que som les persones que coneixem pel camí. Jo, l’esperit 
de Reus, perdut, a la recerca d’un nord, en aquesta parada que 
faig en el camí, us vull presentar quatre persones que m’han fet 
com sóc. Ningú, ni tan sols ells, ho sospita; però tinc l’esperança 
que posant en ordre aquestes històries, recordant tot el que vam 
aprendre, allò que ja hem viscut, ens tornem a trobar. 

Des del campanar veig la ciutat com un gran mecanisme, milers 
de peces fent-la funcionar. Cada persona, cada un de nosaltres, 
té el seu paper i creieu-me, fa quasi mil anys que observo i mai he 
vist una peça que no tingués una funció, que fos prescindible. En 
aquesta màquina de precisió, tothom té un objectiu.

Invasio_Subtil_OK.indd   12 25/10/13   01:44



13
PR

IM
ER

 C
ON

TA
CT

E

Ara que estem cara a cara, en aquest racó de la ciutat; ara que 
de cop i volta us heu adonat de la meva existència; ara, us vull 
explicar aquestes històries. Ells, els quatre, em van envair, sense 
fer soroll, fins a arribar al moll de l’os. Vinguts de vés a saber on, 
em van canviar per sempre. Jo només vaig poder observar. 

Pel que fa a l’apartat d’exportacions, sempre reeixit, pregunteu a 
altres ciutats.
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