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Laura a la ciutat dels sants  de Miquel Llor   20 d’octubre 2020 

Biografia i obra: 

Miquel Llor va néixer a Barcelona (1894-1966). De família 
menestral, originària per part de pare de l’Espluga de Francolí i per 
part de mare de Vic. Malgrat tenir tan sols estudis primaris, va 
aconseguir una sòlida cultura gràcies a una tenacitat exemplar. Una 
escoliosi detectada quan tenia 10 anys podria haver provocat el seu 
caràcter tímid. S’aficiona a la música i al teatre, arts que el fan 
interessar per conèixer l’italià i el francès.  

Assisteix a cursos de català i de literatura catalana, organitzats 
per la Mancomunitat de Catalunya. El 1923 s’inscriu a la secció de 
literatura de l’Ateneu barcelonès, circumstància que el posa en 
contacte amb els ambients literaris que l’animen a escriure.  

L’obra de Llor mostra la influència de Joyce, Proust., Dostoievski  i sobretot de Sigmund 
Freud, referent rupturista de pensament en aquells anyssobre la neurosis. Fou traductor 
d’Italià (Moravia) i de francès(Guide). 

Acabada  la guerra civil opta per l’aïllament literari. Després de passar una rigurosa 
depuració política, continua treballant a l’Ajuntament durant molts anys. El 1946 torna a la 
llum pública quan l’editorial Selecta compra els drets de totes les obres que ha publicat. 
Col·labora com a jurat en diversos certàmens literaris com el de Cantonigrós i el premi Víctor 
Català. 

Novel·la: 

• Història grisa (1925) 
• Tàntal (1928) 
• Laura a la ciutat dels sants (1930), Premi Joan Crexells 
• El premi a la virtut o un idil·li a la plaça de San Just (1947) 
• El somriure dels sants (1947) obra en la que es retracta de les seves conviccions 

ideològiques a causa del daltabaix de la Guerra Civil. 
• Jocs d’infants (1950) 
• Un camí de Damasc (1959), Premi Joanot Martorell 

Narrativa breu: 

• L’endemà del dolor (1930), Premi Extraordinari de l’Ajuntament de 
Girona 

• L’oreig al desert (1934) 
• L’esguard al mirall (1934) 
• Cinc Contes (1947) 
El 1950 Llor va fer una versió teatral de Laura a la ciutat dels sants que va ser 

publicada el 1974 

 



 

 

PARLEM DE L’OBRA:  

Miquel Llor ens ofereix en aquesta obra un retrat descarnat 
d’una societat provinciana i ultraconservadora “Comarquinal”, 
enfront de la gran ciutat Barcelona, d’on provenia la protagonista la 
Laura. Dit d’una altra manera el progrés contra el ruralisme. En això 
ja tenim un primer conflicte. Però l’escàndol total va arribar quan es 
va identificar “la ciutat dels sants” amb Vic. Era una fina ironia per 
criticar la pseudobeateria i la hipocresia dels vilatans de l’època. 

Tenim referències semblants a les novel·les realistes; amb els 
costums rancis i antiquats que viu Emma Bovary a Rouen , “La Regenta”, a Vetusta, nom 
literari d’Oviedo. Els aires renovadors de la Segona República permetien aquest clima obert, 
Però en acabar la guerra civil imposà una moral restrictiva, religiosa i espanyolitzant aplicant 
una manera de fer que semblava superada. Aquesta nova societat exercí una pressió 
aclaparadora sobre Miquel Llor i el convertiren en un derrotat.  

Personatges:  Els més notoris: la  Laura i la Teresa heroïnes amb els peus de fang. 
En totes dues veiem una crítica de com eren educades les noies; la Laura no sabia fer altra 
cosa que fer bonic sovint se la veu llegint, però no li serveixen per créixer intel·lectualment 
sinó per evadir-se de la realitat. Per contra Teresa rep una educació domèstica severa i 
abnegada: cosir, planxar i cuinar, i d’altres menesters per pujar i fer sòlida una casa.  Enfront 
a com son retratats els homes: En Tomàs l’hereu, de cal “Calçot” el germà de Teresa. Un 
home rude i primari que arribarà a forçar-la, per a “complir” i engendrar un hereu, sa i fort. 
La malanguanyada filla representació amb la vida i la mort de la mateixa flama d’aquest 
matrimoni. El Pere l’amor ideal, utòpic. Aquell que vist d’aprop també l’hi fallarà.  

Altres personatges: l’oncle Llibori Terra negra personatge compendi de tots els 
aspectes negatius: covard, roí gasiu i libidinós. Joan Serra El capellà de malnom “ferrovell’, 
és potser l’únic personatge bo, però fins i tot ell és tractat amb sarcasme al igual que la 
cosina Beatriu “l´avorrida” gairebé ratllant a la caricatura.  

L’Obra dividida en dues parts, els dos anys en què transcorre l’acció. Des que arriba 
a Comarquinal, descripció d’ambient i personatges, i conclou amb el divorci implícit de la 
parella. En la segona arriba Pere que decideix i trastorna el curs de l’acció que agafa un 
ritme lent de les tardes dels tres enamorats: Laura, Pere i Teresa, el procés psicològic fins 
a l’escàndol i la difamació, Acaba amb la fugida final de la Laura , el seu retorn a Barcelona.  

La prosa i l’estil  

Escriure va ser la gran passió de Miquel Llor, la raó de la seva vida perquè l’obra són 
els personatges, i els diàlegs i l’ambient i les paraules. La Laura a la ciutat dels sants és 
una obra d’estructura perfecta, meditada, matisada en cada detall i amb una prosa delicada 
gairebé poètica.  

L’estil és molt cenyit no hi ha llargues descripcions sobre la ciutat, el camp o el físic 
dels personatges. Són descripcions impressionistes, fetes de retalls evocadors més lligades 
a l’estat anímic i dels processos psicològics dels personatges. Un exemple clar és l’arribada 
a l’estació o l’ estada a les Aulines. Un llibre en definitiva amb el que descobreixes noves 
facetes en cada relectura.  

 


