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Nicolau II i la seva família personifiquen la Rússia tsarista que se’ns mostra a ‘L’àngel caigut’

SP

Borís Akunin és el pseudònim de Gigori Xalvovitx

Nostàlgia d’aventures
N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

‘L’àngel caigut’
ens ubica a
finals del segle
XIX, en la
Rússia tsarista
i embrionària
de revolucions

‘Gambit turc’
és més
ambiciós que
‘L’àngel caigut’,
però també
es llegeix
amb facilitat

Borís Akunin, L’àngel caigut.
Les aventures d’Erast Fandorin.

Traducció d’Armand
Carabén. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

Borís Akunin, Gambit turc.
Traducció de Carles Miró.

Edicions 62.

Barcelona, 2002.

L
a broma de Gigori
Xalvovitx amagant el
seu alter ego literari
sota el pseudònim de
ressonàncies anarcos

és només el primer dels se-
nyals que aquest autor rus
ens dóna que aquesta és una
literatura de gaudi. Gaudi
d’ell escrivint-la i gaudi del
lector al devorar les pàgines
en un exercici fàcil alhora
que gratificant d’evasió del
temps i l’espai. Això sorprèn
–o més ben dit, no, s’entén
perfectament– en un agita-
dor cultural com Xalvovitx
que des de la seva revista In-
ostrannaja Literatura (Literat-
ura Estrangera) ha donat a co-
nèixer en el seu país autors
com ara Borges, Perec, Kun-
dera i Houellebecq. Aquest
exercici de levitat en el seu
ésser i en la seva literatura ha
fet milionari el seu autor, ha
arrasat en els Quaranta princi-
pals de Putin i ha estat traduït
en quinze països. Ara aterra
en el nostre de la mà d’Edi-
cions 62 presentant en soci-
etat les dues primeres no-
vel·les de l’heroi Erast Fan-
dorin.

‘L’ÀNGEL CAIGUT’
La primera de les novel·les
–L’àngel caigut–, clarament
iniciadora, ens ubica a finals
del segle XIX, en la Rússia
tsarista i embrionària de re-
volucions i tendències en
una Europa també convulsi-
onada, en què un jove aplicat
treballa com a rutinari de-
tectiu en una de les burocrà-
tiques seccions de la Policia.
El destí el fa caure enmig
d’una trama europea d’espi-
onatge i en una infinitat d’a-
ventures que el duran lluny
de la seva carrera professio-
nal i el convertiran d’imber-
be adolescent en home ado-
lorit i bregat davant la tra-
gèdia dostoievskiana a què el

cruel autor el sotmet. La
prosa, efectiva i neta, atrapa
el lector des del comença-
ment amb un inici fulgurant
–en un parc de Moscou un
jove milionari s’engega un
tret al cap quan una desco-
neguda li nega un petó– i
amb una sèrie de personat-

ges, entrades i sortides, esce-
naris i situacions que no fan
perdre gairebé en cap mo-
nent la tensió, el transporta
fins a un desenllaç que esde-
vé macabre quan es tem el
pitjor, sector cursileria. En
l’apartat del deu direm que,
després d’una bona ubicació
en l’època, de fer creïbles uns
personatges i d’ordir un en-
tramat que distreu, Borís
Akunin converteix el seu
personatge en una mena de
Tintín en el país dels presoviets
(que fins i tot té el seu capità
Haddock en el borratxo Ip-
polit Alexandrovitx), l’infan-
tilitza massa i després, a més,
el disfressa d’èmul de James
Bond tzarista, amb aparells
mecànics insòlits, fugides
increïbles i malvats malva-
díssims que desapareixen
(per, és un suposar, aparèixer

en noves etapes de la nissaga)
d’escenes quan tot esclata
per l’aire. De tota manera, el
gir final li donava un marge
de credibilitat que, afortuna-
dament, es veu confirmat
amb el següent llibre.

‘EL GAMBIT TURC’
En El gambit turc el referent ja
no és l’heroi d’Hergé, sinó
Emilio Salgari i el plaer de
l’aventura per l’aventura,
però amb un ull posat en els
llogaters del 221 B de Baker
Street. Nou inici fulgurant i
addictiu. Guerra dels Bal-
cans. La jove Varia va tota
sola a reunir-se al front amb
el seu promès, oficial del rè-
gim tsarista en guerra contra
l’Imperi Turc. Però el guia li
roba i la deixa en un racó
perdut de Bulgària, en plena
línia enemiga. Quan les coses
comencen a anar mal dades,
apareix el nostre Fandorin
–personatge commocionat,

amarg, tartamut i molt llu-
nyà de l’adolescent il·lusio-
nat i ingenu del primer lli-
bre– i a partir d’aquí, amb
l’aparició de nous personat-
ges –herois romàntics lli-
brescos més que no pas arri-
bats del còmic– l’engranatge
del contraespionatge es tan-
ca al seu voltant.

ESTIL CINEMATOGRÀFIC
Aquest segon llibre és més
ambiciós, de més qualitat que
el primer i, no obstant això,
es llegeix amb la mateixa fa-
cilitat cinematogràfica i en-
trega superior que el primer.
De fet, gosaria dir que és un
impecable treball d’autor
perquè no només vol distreu-
re i atrapar el lector, sinó que
a més hi ha una tasca consci-
ent i intel·ligent de fugir del
manierisme i els estereotips,
de donar un bany de vida a les
seves pàgines (amb actors que
moren i no ressusciten, amb
personatges ben caracterit-
zats), edificat sobre un entra-
mat d’informació històrica,
cultural i fins i tot bèl·lica que
no està impostat, que recu-
pera la tasca pedagògica de la
literatura de nivell i no del
cartró-pedra a què ens tenen
acostumats certs autors.

Akunin respecta el lector.
Pensa que és intel·ligent. No
fa llibres per a retardats i
mandrosos. I, sobretot, fa fà-
cil el difícil: narrar aventures
sense avorrir, interessar i
sorprendre un espectador
abulímic d’imatges catòdi-
ques, saturat d’estímuls, que
al submergir-se en aquestes
pàgines ho fa en aventures,
mons i personatges que li re-
corden aquells altres que
eren carters del tsar o lluita-
ven al costat de Napoleó, sí,
però sense ofendre la seva
ment d’adult: l’autor fa una
literatura en què la veritat no
existeix en cap dels dos bàn-
dols, en què èpoques, homes i
dones, anhels, ambicions i
errors són reals, prou poliè-
drics per suposar que tot
–com sempre– depèn de en
quin costat toqui la llum.

Una bona notícia per a la
literatura amb vocació de
venda massiva. Algú ens crida
a les llibreries sense distinció
d’edat, cultura o país i no ens
dóna gat per llebre.

Més que correcte L’àngel
caigut, fantàstic Gambit turc.
Esperem que el millor encara
estigui per arribar.


