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Jordi Cussà és l’autor de la novel·la ‘Apocalipsis de butxaca’

Matar de dama
N A R R A T I V A

C A R L E S M I R Ó

Jordi Cussà, Apocalipsis de
butxaca. La Magrana.

Barcelona, 2004.

N
o s’entén per què els
lectors de literatura
catalana haurien de
ser gaire més soferts
que els lectors de

qualsevol altra llengua. ¿Han
de suportar tedioses prèdiques
sobre l’excel·lència literària
propinades per escriptors ex-
perts només a fer fugir els lec-
tors, i encara donar les gràcies?
No és que això fos demanar-los
massa, sinó que seria tenir-los
per molt poca cosa. Per això
són d’agrair tots els llibres
sensats, que demostren amb
els fets –i no amb declaracions
de principis– que en aquest
país es continua produint una
literatura normal que ni es
desentén dels lectors normals
ni els tracta despectivament.
Apocalipsis de butxaca és un d’a-
quests llibres.

És un thriller. Sí, una novel·la
amb assassinats, persecucions,
desmesurades intrigues inter-
nacionals que, si es presenten
resumides, faran arrufar de
seguida el nas a qui el tingui
situat damunt d’un morro ex-
quisidament fi. Per fer-ho curt:
és un thriller, però no és de cap
manera l’obra d’un triler. Jordi
Cussà (Berga, 1961) ha tingut
la precaució de posar un prò-
leg a la novel·la per relativitzar
el que després llegirem. En el
pròleg figura que Apocalisis de
butxaca és un dels llibres que es
presenten a un premi i la per-
sona encarregada de llegir-se
els llibres, “majoritàriament en
diagonal”, el recomana a l’edi-
tor. Per donar més pistes de
com s’ha de prendre el llibre, ja
en el pròleg apareix el nom de
Graham Greene, escriptor seri-
ós que és també autor de no-
vel·les de sèrie B. Com a captatio
benevolentiae és, potser, una mi-

ca excessiva, i es té tot el dret a
desconfiar-ne. Però com que el
fil narratiu iniciat al pròleg serà
reprès en l’últim capítol (del
qual val més no dir-ne res aquí),
el propòsit d’aquest pròleg té
més malicia del que sembla en
principi.

MÉS FLEMING QUE GREENE
Sigui com vulgui, la història
que Cussà ens explica, almenys
per un costat, s’assembla més a
Ian Fleming que a Greene. És la
història de Max, un professio-
nal dels escacs que resulta que
forma part d’una organització
criminal internacional: Godot
& Co. El nom és, òbviament,
una broma. (A L’alfil sacrificat,
Cussà feia coses similars, un
grup guerriller sud-americà
que hi sortia es deia FLAN.)
Godot & Co. és una mena de
Spectra, és responsable última
de l’atemptat contra les Torres
Bessones, de la invasió d’Afga-
nistan, de la de l’Iraq, del re-
sultat de les eleccions nord-
americanes (les penúltimes),
etcètera. Max, l’escaquista, és
un dels encarregats de plane-
jar aquests fets. Tot això és
pura novel·la de gènere, espe-
cialment apta per als quioscos
dels aeroports, esclar. Però
aquest només és un costat de
la història. L’altre costat, no
menys tremebund, és el cas
personal de Max: nen maltrac-
tat, parricida i captat per Go-
dot & Co. per fer, primer, d’as-
sassí (en terminologia de la
Companyia, actor) i, després, de
planificador (guionista), que en
un moment donat s’enamora
d’una noia i prova de canviar
de vida. Aquest aspecte humà
de la novel·la –el que l’acosta
més a Greene que a Ian Fle-

ming–, la lluita de Max per
alliberar-se de la Companyia,
és el que més interessa a Cussà,
i el resol amb economia i amb
distanciament irònic. Aplicar
la ironia a una trama conspi-
ratòria que afecta els princi-
pals esdeveniments mundials
dels últims anys és relativa-
ment fàcil, qualsevol s’hi veu
amb cor. Cussà l’aplica també
a les qüestions personals.

Quan Max, en una escena que
es podria convertir fàcilment
en un melodrama, ha de reve-
lar el seu secret, el que fa en
realitat, es troba que li diuen:
“Qualsevol personatge de Le
Carré o Forsyth té més huma-
nitat que vosaltres!”. Immedia-
tament s’intercala el següent:
“Max, mut, va pensar que el
seu referent, en tot cas, fóra
Graham Green”. No hi ha cai-

guda en el melodrama, doncs.
El distanciament permet que el
drama que viu el personatge
quedi ben retratat, sense haver
de recórrer a fer més psicologia
de la que seria oportuna en una
novel·la d’acció i assassinats.

Apocalipsis de butxaca és un
joc d’equilibris. Qui la llegeixi
amb el llapis vermell a la mà,
buscant inversemblances, tin-
drà prou ocasió de retreure-li
tantes coses com vulgui. Però
això equivaldria a no llegir-la
en absolut. Ian Fleming escri-
via com si es cregués que hi ha
un Spectra; per la manera com
escriu Cussà és evident que no
es creu Godot & Co., i tot i això
–justament per això!– la nar-
ració funciona.

NO ÉS UN PAMFLET POLÍTIC
Al meu entendre, també seria
un error agafar-la com un
pamflet polític –tot i que la
posició política de l’autor s’hi
pugui endevinar sense dificul-
tat–; si Cussà, per exemple,
només s’hagués proposat de-
nunciar la doctrina de la guerra
preventiva i prou, li hauria cos-
tat poc trobar procediments
molt més eficaços que explicar
la història d’amor d’un assassí.
Ha decidit fer-s’ho menys fàcil:
juga amb clixés de novel·la de
quiosc (una organització se-
creta que vol dominar el món
i la redempció per l’amor), se-
gur de controlar-los i que la
novel·la no se li converteixi en
un conjunt d’acudits i de des-
propòsits que se succeeixen a
tota velocitat. Se’n surt, sobre-
tot pel bon treball d’estil: si
l’argument juga amb clixés
narratius conegudíssims i gas-
tadíssims sense rendir-s’hi, la
llengua que maneja, molt lle-
gidora, que no entrebanca mai
el relat, juga constantment
amb els clixés verbals del llen-
guatge corrent (de vegades
ajunta paraules, i així escriu
copdecap, “per un malatzar sem-
prepossible”...). El resultat és un
llibre reconfortant, del tot re-
comanable.

Acadèmies, desxiframents i endevinalles
N A R R A T I V A A N N A T O M À S

Ian Caldwell i Dustin
Thomason, L’enigma del

quatre. Traducció de Rosa
Borràs. La Roca Editorial.

Barcelona, 2004.

V
et aquí la recepta
perfecta per entrar a
les llistes de vendes.
Només ens cal una
societat selecta, una

ambientació renaixentista,
missatges secrets desxifrables
amb un determinat sistema
criptogràfic, una ombra exe-
cutora, algun cadàver cada
cert nombre de pàgines i un
bon amanit de lliçons d’histò-
ria de l’art i del pensament
per donar el toc culte a un plat
imprès que atraurà els que
simplement pretenen omplir
el pap quan acudeixen a una
llibreria.

Dan Brown va convertir-se
en el xef de moda amb El codi
Da Vinci i des d’aleshores no
han deixat d’aparèixer altres
títols que pretenen saciar la
fam dels qui adoren repetir i
no fan escarafalls quan es
tracta d’un possible succeda-
ni de l’exquisida vianda. Des-
prés d’El Club Dante, de Matt-
hew Pearl, ara és el torn de
L’enigma del quatre, dels també
nord-americans Ian Caldwell
i Dustin Thomason. Una altra
intriga literària per als
amants de la lectura ràpida
que, en aquest cas, esdevé
també un quadre excessiva-
ment detallat de les historie-
tes i absurdes tradicions que
tenen lloc a la famosa uni-
versitat de Princeton.

L’argument d’aquest pretès
thriller és fàcil de resumir. Un
brillant estudiant de Prince-

ton acaba contagiant-se de la
insana passió que va sentir el
seu pare per una obra verídica
del Quattrocento italià, l’e-
nigmàtic Hypnerotomachia Po-
liphili, escrit per Francesco Co-
lonna enllaçant textos en
grec, llatí i italià amb algunes
pinzellades d’àrab, hebreu i
certs jeroglífics. Amb l’ajuda
d’un altre enginyós company
de Princeton, que tindrà els
seus més i els seus menys amb
la seva parella per culpa d’a-
questa dedicació malaltissa a
l’obra de Colonna, tractarà de
descodificar l’hipotètic secret
ocult en el contingut. Després
de nombroses ziga-zagues que
ens duen des de Moisès a Dü-
rer, passant per Miquel Àngel,
Proust i el fanatisme de Savo-
narola; des de l’elitista Prin-
ceton a Florència; i des dels
flirteigs i les festetes ianquis a

l’humanisme de certes acadè-
mies secretes italianes, els
brillants protagonistes es tro-
baran amb un seguit d’ende-
vinalles que duen a un tresor
que se suposa d’incalculable
valor artístic. Però la travessia
no serà fàcil. Cal astúcia per
resoldre els enigmes i per es-
quivar els atacs d’un malèvol
lladre que vol aconseguir amb
el botí i que no es queda curt
en l’ús de la violència. Ja se
sap, la fi justifica els mitjans.

EL GRAN PROBLEMA
El problema és que els autors
concentren el clímax i el des-
enllaç a meitat del llibre i, a
més, en un parell de pàgines,
amb la qual cosa les 377 que
resten no són més que diva-
gacions dels personatges i
descripcions de la vida uni-
versitària, del tipus pel·lícula

de Hollywood per a adoles-
cents, que poc tenen a veure
amb la trama trepidant que
un anhela trobar en una no-
vel·la de gènere.

Resulta ofensiu que la por-
tada vengui el títol fent pa-
ral·lelisme amb un capolavoro
com El nom de la rosa, d’Um-
berto Eco. I és que la prosa
treballada, els personatges
ben traçats i la intensitat
narrativa de l’obra d’Eco no
apareixen per enlloc. Lenta i
repetitiva conté, però, algu-
nes lliçons sobre art i filosofia
renaixentista gens menyspre-
ables, i desperta la curiositat
pel treball de Colonna, publi-
cat aquí per El Acantilado i ric
en coneixements de literatu-
ra clàssica, escultura, engi-
nyeria i geometria. Així
doncs, dominant els ingredi-
ents no n’hi ha prou. Cal
sempre una mà ensinistrada
i, si pot ser prodigiosa, per a
combinar-los.


