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er definir robra narrativa de Jordi Cussa 
no trobes mai prou adjectius: immens, 
visceral, intuiliu, sensible, arrauxat, sor
prenent, excepcional, instintiu ... Són no
més alguns deIs qualificatius que poden 
ajudar a explicar una obra eclectica, im

previsible i, malauradament, poc coneguda. Si bé va 
irrompre en el món editorial amb una excel·lent no
vel·la on exorcitzava el fantasma de 1'heroina (Cavalls 
salvatges) i que s'ha convertit en una obra de culte 
juntament amb la seqüela -també excel·lent- For
mentera lady, en la seva trajectoria hi ha una quin
zena més de volums que valen igualment la pena, al
guns deIs quals (com els meravellosos Contes d'onada 
i de tornada) haurien de ser considerats imprescin
dibles. Des de l' edat mitjana (El trobador Cuadejerro) 
fins al conflicte deIs Balcans (El noi de Sarjevo), pas
sant pel procés polític catala (A reveure, Espanya!), 
amb una immensa trilogia que és un autentic riu lite
rari que va de l'antiga Grecia fins al segle XX (La serp, 
El Ciclop i Les Muses, aquesta darrera encara inedita), 
Cussa és capay de plantar cara a qualsevol repte nar
ratiu i sortir-ne victoriós per a felicitat deIs seus lec
tors, que per desgracia -si més no, de moment- no 
són tants com es mereix, pero que li som fidels (per
que tan bon punt la descobreixes, la prosa de Cussa 
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es torna addictiva) i voldríem ser més. 1 ara tenim 
una nova oportunitat de gaudir-lo perque -quan ens 
pensavem que la seva versatilitat ja no donava per 
a més- acaba de publicar El primer emperador i la 
reina Lluna (Comanegra), una novel·la de 600 pagines 
en que recrea la vida i el regnat de Qin Shi Huangdi, 
el primer emperador de la Xina, aquell que es va fer 
enterrar amb un exercit de guerrers de terracota. La 
novel·la atrapa el lector tant per la trama com per 
la 11uminositat de la llengua. Captiven especialment 
les petites histories deIs personatges dins de la gran 
historia de l' emperador que busca el secret de l' eter
nitat. Pero també esta molt ben exposada l' evolució 
del protagonista, de jove príncep aventurer i idea
lista a megaloman egocentric i paranoico El to, entre 
la ironia i la transcendencia narrativa, resulta encer
tadíssim. Ben narrats els episodis beJ.lics i ben re
solts els amorosos. A voltes sembla que estiguis 11e
gint Shakespeare i altres vegades un classic grec o un 
episodi de Les 1001 Nits. Potser hi ha més filosofia i 
literatura que no pas historia, i aixo, que pot ser un 
entrebanc de cara als lectors de novel·les historiques 
lleugeres Con només hi ha trama i fets histories pero 
que sovint, ai las!, acaben convertides en bestsellers), 
dóna valor literari al text. Una oportunitat per tornar 
a gaudir de l' estil vigorós i la for<;a fabuladora de Jordi 
Cussa.1, per a qui no el conegui, una oportunitat per 
descobrir-lo i quedar-hi enganxat. 


