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Jordi Cabré, guanyador de l’última edició del premi Els Lectors de l’Odissea

‘Laus Deo’
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Jordi Cabré,
La pregària del Diable.

Premi d’Els Lectors de
l’Odissea. Proa. Barcelona,

2003.

U
s proposo un joc.
Imagineu per un
moment que algú
s’hagués equivocat,
els evangelistes,

Ponç Pilat, l’apuntador, algú,
qui fos. I que fruit d’aquest
error colossal, Draco, el dimo-
ni, hagués mort a la creu, sa-
crificat, traït i tres cops negat.
Imagineu –i això és el pitjor
de tot– que algú ens hagués
fet creure una gran mentida
per sotmetre’ns a la fredor
dels monestirs, l’egoisme, les
misses de diumenge, l’enter-
rament de les passions i l’abs-
tinència de la vida. I per aca-
bar-ho d’adobar, imagineu
que durant desenes, cente-
nars, milers d’anys haguéssim
reverenciat el Déu equivocat;
que sant Tomàs, la Inquisició,
mossens, bisbes i capellans,
pecats, batejos i aigües beneï-
des fossin part d’aquesta gran
mentida. No sóc jo qui plan-
teja aquesta esfereïdora –¿he-
rètica?– possibilitat. L’artífex
és Jordi Cabré. El llibre, La
pregària del Diable.

La novel·la, guanyadora del

4t premi Els Lectors de L’O-
dissea, se situa a la Catalunya
màgica del segle XVIII. A la
parròquia de Sant Martí de
Viladrau, un argenter de Bar-
celona escorcolla les vergo-
nyes del Montseny a la recerca
d’ametistes; un ermità deixa
desfilar les hores odiant els
homes i la vida sorollosa, ar-
recerat dins el seu silenci; bis-
bes amb els dits carregats d’a-
nells i comtes que s’esgarra-
pen per acumular engrunes
de poder; gats negres i brui-
xots que es lliuren a l’adoració
de la natura. Tots units per un
guirigall d’interessos, menti-
des i secrets entrellaçats. I per
damunt de tot, la Inquisició i
les acusacions d’heretgia.

MISTERIS I RELIGIÓ
La pregària del Diable té un re-
gust a El nom de la rosa, a mis-
teris i religió; dues paraules
que semblen avançar intrín-
secament unides. És una no-
vel·la històrica que s’allunya
del present per escombrar els
mateixos mals que ens sacse-
gen des dels mitjans de co-
municació: el poder, la deca-
dència social, la lluita per la
llibertat, la facilitat amb què
s’estigmatitzen les minories...
Tot girant entorn una història
d’amor, de mandràgora i pas-
sió, entre un argenter i una
aprenenta de bruixa.

Des del púlpit que li pro-
porciona l’ús del pretèrit Jordi

Cabré ens mostra les vergo-
nyes d’una justícia que juga
amb una balança guerxa i ens
convida a qüestionar-nos fins
on és capaç d’arribar l’home
en la seva por al desconegut.
Què és cert, on és la santedat
d’una església enfangada en
les lluites de poder i quin és el
sentit de la justícia quan el
sometent campa per viles i
pobles tenyint-los de roig. Ai-
xí, la caça de bruixes esdevé
un drama etern, tant com la
gelosia d’Otel·lo o les infideli-
tats de Madame Bovary. Per-
què sempre, tant a l’antigor
com avui, ha estat massa fàcil
abandonar-nos als odis i pre-
judicis. La pregària del Diable
constitueix una història ben
trenada en què Jordi Cabré
demostra la seva habilitat per

enfilar mots i trobar les ex-
pressions exactes. Però no és el
primer cop que l’autor es
capbussa en la novel·la. Ja ho
va fer amb Postal de Krypton, fi-
nalista del premi de narrativa
juvenil i infantil Enric Valor, i
molt abans amb les històries
que escrivia de petit davant
d’una Olivetti.

OBSESSIONS DIVERSES
L’argenter viu obsessionat en
la recerca de l’ametista per-
fecta i en Jordi Cabré sembla
sentir la mateixa passió que el
seu protagonista per trobar
els mots escaients. Llegir-lo
esdevé un plaer perquè les
paraules llisquen dins la boca.
Verges, baixen per la gola i
ressonen dins del pit. Un
exercici literari que faria les

delícies de qualsevol professor
Higgins enamorat de la fonè-
tica i l’articulació.

La pregària del Diable és una
gran teranyina, un tauler d’es-
cacs on les peces es mouen
empeses per objectius i inte-
amb peons i reines gairebé ju-
rídicament inviolables. Però
també és una reflexió insòlita
sobre el bé i el mal. I a vegades
necessitem que algú ens giri
cap per avall, panxa amunt
potollant com els escarabats
negres. Algú, com Jordi Cabré,
que ens sorprengui, que ens
deixi pujar dalt l’escriptori per
comprovar que hi ha moltes
realitats –¡oh!, ¡Capitán mi capi-
tán!–, ens inciti a arromangar
les túniques als dogmes i ens
ensenyi a pintar interrogants
darrere els sancta sanctorum.

Feta en tardes de diumenge
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Tucker Malarkey, Una màgia
molt clara. Traducció de
Carme Geronès i Carles

Urritz. Editorial Meteora.
Barcelona, 2002.

C
al admetre que les
informacions sobre
els autors que es do-
nen en les solapes
dels llibres acostu-

men a ser útils i que, a vegades,
no fer cas de les sensacions que
desperten comdemna el lector
al suplici d’exercir com a tal. És
del tot cert que regir-se pels
prejudicis no és una actitud
del tot correcta –especialment
en aquests moments de globa-
lització i mestissatge i tota la
pesca–, però també és cert que
dol haver d’admetre que s’ha
perdut el temps que s’ha in-
vertit en la lectura d’una no-
vel·la que activa una quantitat
important d’alarmes només
amb la informació col·lateral.

Dit això, cal explicar que Una
màgia molt clara és la primera
novel·la d’una escriptora dels
Estats Units anomenada Tuc-
ker Malarkey, que, després
d’haver treballat a The Washing-
ton Post, va passar un parell
d’anys a l’Àfrica que, segons la
solapa, “canvien la seva vida i
la fan començar a escriure”. Si
es deixa de banda la polèmica

suada sobre si hi ha diferència
entre l’escriptura periodística i
l’escriptura literària –i se su-
posa que la Malarkey sí escrivia
al diari washingtonià–, s’entra
en el comentari del fruit de la
caiguda de cavall estil sant Pau
de Tars, però en l’àmbit edito-
rial, de l’escriptora esmentada.

UNA MENA D’INDIANA JONES
La novel·la pateix un problema
seriós que potser té a veure
amb l’evolució que va patir la
idea original de l’escriptora: la
protagonista de la ficció és la
Ingrid, una mena d’Indiana
Jones, que contacta amb el
lector des de les sorres de les
planúries de Gizeh, a l’Egipte,
que Malarkey situa al desert
del Sàhara tot i que, després de
consultar un atles, es veu que
més aviat pertanyen al desert
aràbic. Aquesta és una de les
imprecisions que apareixen
amb una certa freqüència en
les pàgines de la novel·la i en
què n’hi ha alguna d’aquelles
que haurien de fer caure la
cara de vergonya a l’indocu-
mentat/da que l’empra.

Un exemple: cada vegada
que Malarkey fa referència a

una distància marina, la me-
sura en quilòmetres. Si l’auto-
ra s’hagués informat –i potser
ni tan sols hauria d’haver estat
necessari: hi ha coses que se
saben–, hauria esbrinat que, al
mar, no hi ha quilòmetres, hi
ha milles. Milles nàutiques,
concretament. És una mesura
internacional homologada
que es fa servir arreu. Ningú
que cerqués un pèl de credi-
bilitat no la deixaria de banda.
I aquí no fa falta malpensar de
la traducció, perquè aquesta
relliscada és, senzillament,
una més.

Bé, de les sorres desèrtiques
que amaguen restes de la cul-
tura egípcia clàssica, l’acció es
trasllada a la universitat que la
protagonista té com a seu cen-
tral i, allà, el relat introdueix, a
més d’alguns personatges se-
cundaris, un altre dels papers
principals, el del professor
Templeton, que és guarnit
sense gaires miraments amb
les característiques del savi
mig foll que va contra corrent
etcètera etcètera etcètera.
Sembla que l’home està inves-
tigant alguna cosa d’una im-
portància extraordinària i la

Ingrid se les engipona per anar
a veure el què. I apa, d’escena
tòpica i previsible en escena
tòpica i previsible, cap a l’Àfri-
ca, a veure quin pa s’hi dóna.

A EMPENTES I RODOLONS
Un cop a lloc, el professor ac-
tua per absència i la noia mal-
da per localitzar-lo. En aquests
passatges, el to Indiana Jones,
francament, ha perdut força
gas i la trama evoluciona a
empentes i rodolons –i a ve-
gades amb una pesantor in-
transcendent que l’acte de mi-
sericòrdia més elemental hau-
ria estalviat al lector– cap a un
escenari incert en què esdevé
fàcil identificar ambients de
telenovel·la sud-americana i de
novel·la de Corín Tellado, d’u-
na banda, i, de l’altra, passat-
ges que potser intenten emu-
lar l’escena de l’atac de follia
del capità Willard a Apocalypse
now i recrear la insanitat emo-
cional de què són víctimes els
protagonistes d’ El cel protector.
La barreja de tot plegat, ama-
nida amb quatre descripcions
paisatgístiques que potser
formen part dels records de
l’escriptora i amb quatre es-

cenes d’encís exoticotropical,
que poden provenir dels es-
pots publicitaris de gels de
bany, conforma una macedò-
nia absolutament inclassifi-
cable i fonamentalment in-
coherent.

L’evolució d’ Una màgia molt
clara sembla la conseqüència
d’una redacció feta en tardes
de diumenge, aquelles en què
es tenen unes horetes lliures
per davant i es diu allò d’“On
em vaig quedar? Ah, sí! Apa,
som-hi, doncs!”. I vinga a te-
clejar. No hi ha una estructura
ferma, en el text, i els passat-
ges no evolucionen de manera
ordenada. Els personatges no
obeeixen les normes elemen-
tals de la coherència i ara van
cap a una banda i després cap
a l’altra sense que quedin gai-
re clares les modificacions en
el rumb. Els ambients són de
postal i tot plegat ofereix una
sensació general i intensa de
desgavell.

La pregunta que roman ir-
resolta, en veure aquest cas
d’importació novel·lística i al-
guns d’altres amb què s’ha fet
força rebombori, és senzilla:
per què les editorials embru-
ten el catàleg de novetats amb
peces d’aquest calibre? És no-
més perquè vénen dels Estats
Units i tot el que es fa allà rep
de manera automàtica un se-
gell de qualitat que no pot ser
qüestionat? S’és i se serà pro-
vincià?


