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El registre
de llengua que
basteix
Jordi Cussà
és excel·lent

El berguedà Jordi
Cussà va debutar
amb una bona pri-
mera novel·la: Ca-

valls salvatges (Columna,
2000). Hi demostrava un
innegable talent per retra-
tar el món de la droga sense
la retòrica cinematogràfica
habitual. Set anys i cinc
novel·les després acaba de
publicar Clara i les ombres
(Empúries, 2007), una
novel·la rodona que resse-
gueix la gira d’un grup de
gospel de Lousiana per Ca-
talunya des dels ulls del pia-
nista català que cobreix la
baixa del titular.

El plantejament és sen-
zill: un pianista que té pro-
blemes amb l’alcohol
(Fabià), una promotora de
concerts amb qui havia
estat embolicat i de qui en-
cara està enamorat (Clara),
una cinquantena de can-
tants negres (dirigits pel
mestre Moon) i una gira pel
Principat. Amb aquests ele-
ments Cussà aconsegueix
bastir una notable novel·la
moral, plena d’episodis me-
morables i personatges vius
que pul·lulen pel nostre
país de concert en concert.
Hi sobresurt el ritme narra-
tiu, perfectament acoblat a
la banda sonora que el lec-
tor farà bé de procurar-se a
partir del variat repertori
del grup de gospel.

El registre de llengua
que basteix Cussà per re-
tratar el dia a dia de la gira
des de la veu del narrador
és excel·lent. Un col·loquia-
lisme genuí que llisca molt
bé. Un dels recursos més
eficaços que fa anar és la
fusió verbal d’algunes locu-
cions habituals, en la tradi-

ció dels mots valisa (o ma-
leta o portmanteau) que va
teoritzar Lewis Carroll.
Potser imbuït pels medley
que sovint toca, el narra-
dor de Cussà pren cafem-
llet, gots migplens, pamto-
màquet i padefetge, s’aco-
miada amb un finsdemà,
mormola sígràcies i opta
pel perxò. L’ús del recurs,
que acaba sent un estile-
ma, no és gens indiscrimi-
nat. Cussà ajunta locucions
que solem pronunciar de
cop, com totplegat, copde-
cap, contracostum i fillde-
puta, però també estén
l’estratègia a d’altres fra-

ses. Totplegat [sic], fa més
àgil el relat del pianista,
però també permet que el
lector sintonitzi amb el
pensament del narrador.
Reforça la idea de descon-
cert que aclapara el concer-
tista – “explicant-me nosé-
què d’una trucada”, “que
vingués noséqui a fer nosé-
què”, “no en tinc nidea de
què té”, “d’emoció, d’ale-
gria, de quèséjo”– i en re-
marca el to moral: “Va allar-
gar-me la dreta comdéuma-
na”, “sobretotsobretot, que
no es morís ara d’un atac de
malallet”, “el tinent mala-
bava i el detingut quasicul-
pable”, “malabava pura,
però així va el món”. Molts
d’aquests nous compostos
tenen anàlegs sancionats
pel diccionari –malànima,
maldecap, malentès–, de
manera que l’aposta és per
la vitalitat d’una llengua
que sigui capaç de generar
compostos genuïns (Comil-
faut). Altrament, ens en
sortirem, com un sergent
nord-català a la novel·la,
cuaentrecames.

Enigmística

Jordi Cussà ha publicat ‘Clara i les ombres’. JORDI GARCIA

El llibre Geografia
d’Homer (Publica-
cions de l’Abadia de
Montserrat), de

Josep Cullell-Ramis, és fet
d’una prosa excepcional, ad-
mirable, exemplar, sense
màcules ni estridències. El
seu estil, que no es fa notar
gens, pot resultar alliçona-
dor per a tothom, inclosos
–dit sigui sense sornegue-
ria– els que, amb raons de
pes, volen subvertir les il·la-
cions gramaticals convencio-
nals. Explicat altrament,
aquesta meravella literària
en forma de llibre de viatges
és modèlica de com cal es-
criure, i, per als qui s’esfor-
cen a fer literatura no gens
com cal, pot suposar el para-
digma d’allò que pretenen
subvertir, o que realment
trastornen, a vegades en-
grescadorament. Perquè un
dels viatges d’aquest prodigi
d’assaig és el de l’idioma, el
del verb amb el subjecte i el
predicat, i els altres ele-
ments, sempre esplèndida-
ment, correctament, magis-
tralment, inspiradament
ben posats. I això de manera
ben natural, com qui, sense
voler-ho ni adonar-se’n, va
enraonant tot creant una be-
llesa textual exaltant i capti-
vadora, per normal i corrent
i alhora sorprenent, amb
una gran, i planera, riquesa
lingüística a tots nivells. Per
la seva alta qualitat, costaria
de fer-ne parangó amb au-
tors actuals i pretèrits.

Càpsula

Cussà totplegat

Màrius Serra

Elogi
absolut

Carles
Hac Mor

Visc i no visc enlloc,
físicament almenys.
Potser dins qualque ànima
que no sabia on es ficava
quan m’hi va deixar entrar.
Testimoni de vida-vida expressa,
en el camí de la senzillesa,
a la recerca del sentit dels mots,
no de les frases
o discursos susceptibles
d’interpretacions vanes.
Vida-vida per explorar
sense indrets precisos,
perduda a qualsevol
cap de cantó sense xamfrà.

El poeta Andreu Gomila. MIQUEL ANGLARILL
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Pepo TamaritEl quiosc

El Tema d’aquest número
de la Revista Musical Cata-
lana està dedicat a la De-

claració de Bolonya del 1999,
que posa en marxa el procés de
reforma més important en
l’educació superior europea
dels últims 30 anys. Una de les
entrevistes destacades és la que
Mercedes Conde fa als mem-
bres del Quartet Casals, format
per Abel Tomás (violí), Arnau
Tomás (violoncel), Jonathan
Brown (viola) i Vera Martínez
Mehner (violí). A més de la pro-
gramació de concerts i de molts
articles d’actualitat, podem lle-
gir el suplement de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya.

Revista Musical
Catalana
Número 271
Palau de la Música Catalana
Barcelona, maig, 2007
3 euros

Amés d’una entrevista a
l’expresident de la Gene-
ralitat Pasqual Maragall

en què declara: “El Zapatero fe-
deralista ha deixat pas al Zapa-
tero felipista”, podem llegir un
dossier dedicat a la figura de
l’arquitecte gironí Rafael Masó
(1880-1935), amb els articles:
Un ‘home de Vida’ a la Girona
morta (Narcís-Jordi Aragó), La
simbiosi entre arquitectura i art
(Raquel Lacuesta) i Memòria i
historiografia de Masó (Joa-
quim M. Puigvert). A la secció
Art Isabel Muntané i Susanna
Portell ens parlen de les expo-
sicions sobre Leonardo da Vinci
i sobre Manuel Humbert.

L’Avenç
Número 324
L’Avenç S.L.
Barcelona, maig, 2007
5 euros

Aquest és el quart núme-
ro d’una publicació se-
mestral dedicada a la

narració oral, el conte i els nar-
radors. La publicació està divi-
dida en quatre blocs: Va de
pensar, que recull articles
d’opinió i reportatges, Va de
charla, amb les entrevistes (en
aquesta ocasió una a Diane
Wolkstein, a Lola López Ena-
morado i una tercera a Patrick
Ball), Va de cuentos, que són
contes breus (amb autors com
ara Kevin Karr, Catherine Fa-
vret i José Manuel de Prada), i
finalment Va de libros, dedicat
a la crítica de llibres de narraci-
ons no forçosament recents.

Tantágora
Número 4
Tantágora Serveis Culturals
Barcelona, primavera, 2007
13 euros
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