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LA PÍFIA

Greg Coonen

Nascut a París, el Greg Coonen va estudiar a l’Escola d’Afers Exteriors de 
la Universitat de Georgetown, on es va graduar amb un veritable interès  
per la geopolítica. A començament dels anys noranta, va treballar com a  
periodista a Madrid, on posteriorment va cursar un MBA a l’Instituto de Empresa 
de Madrid, i va fundar el seu gabinet de comunicació. Els vint anys següents 
el van dur a més de setanta països, on va entrevistar presidents, ministres  
i consellers delegats. 

Tot i que el Greg ha gaudit immensament de l’estil de vida trepidant de  
rodamon, ser testimoni de les reaccions que les seves filles tenien davant dels 
llibres que va escriure per a elles ha estat el viatge més emocionant que ha fet 
fins ara. Així va ser com va descobrir el seu narrador interior, però les ganes de 
publicar un conte més complex seguien latents. 

Aquest anhel ha estat totalment resolt amb la seva primera novel·la, The Fat 
Finger, traduït a La pífia, un thriller financer amb clar regust de geopolítica real. 

El Greg viu a les belles muntanyes d’Andorra amb la seva família, esquiant i 
escrivint tant com li deixin.

Visiteu GregCoonen.com per a més informació.
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Pròleg

Davant del llibre de Greg Coonen, el primer que podem demanar-nos és per 
què l’ha situat a Andorra. Les possibles respostes són diverses, però la que més 
s’acosta a la realitat és ben senzilla: per a l’autor, el nostre Principat és casa 
seva. I quan un s’estima un lloc, en fa el centre del seu univers.

El Greg, expert en geopolítica, globetrotter incansable i fi observador de les 
realitats de cada país on ha viscut —i han estat molts!—, ha escrit una obra 
de ficció que retrata la cursa desenfrenada del temible món de les finances per 
obtenir més beneficis i més poder. Un infern on l’ànsia de domini i control  
esdevé una irresistible espiral ascendent que arrossega els protagonistes, siguin 
els que siguin, cap a uns nivells que esdevenen incontrolables. Una seducció 
misteriosa, infinita i captivadora en què un simple gest, lleuger, anodí i senzill,  
com el fet de prémer un botó, pot desencadenar una crisi de dimensions  
incalculables amb conseqüències dramàtiques i inimaginables. 

La pífia posa de manifest el domini acrobàtic de les finances per part de 
l’autor, unit a una imaginació ingent que ens introdueix en un laberint palpitant 
d’intrigues, descobertes i sorpreses que, fins al final del llibre, ens deixen amb 
l’ai al cor. Us ben asseguro que m’he deixat endur per aquestes pàgines com 
si em trobés al mig d’un remolí, i és durant la lectura que em vaig plantejar la 
pregunta que llançava al començament: per què situar la història a Andorra? 

Potser perquè no hi ha un banc central que pugui rescatar una entitat financera  
si es donés un esdeveniment imprevisible, o probablement perquè aquest és 
un país molt estratègic, situat a la vegada tan lluny i tan a prop de Catalunya. 
És possible, però els que coneixem el Greg sabem que també ha decidit fer  
d’Andorra la gran protagonista del seu treball perquè se l’estima profunda-
ment. I al mateix temps perquè sempre que viatja pel món, tothom li demana:  
“Andorra? Explica-me’n més, perquè gairebé no en sé res… És una regió de 
França o d’Espanya, oi?” Així, la seva obra esdevé també un canal privilegiat per 
situar el nostre país una mica més en el món.

Pel Greg, el nostre Principat és una meravella històrica, un focus que 
il·lumina la rialla d’Europa, un indret especial fruit de l’atzar que, si no existís, 
hauria d’inventar-se… Andorra, tant tradicional com antiga, compta amb 742 
anys ininterromputs d’existència i de pau, i el Greg, malgrat que critiqui algun 
dels aspectes de la seva economia actual —com ara les mancances del sistema 
judicial i l’absència d’apostes clares per nous sectors—, n’és un enamorat. I ell, 
com tants altres, pensa que ni tan sols la pandèmia de la COVID-19, aquesta 
pífia del destí, podrà derrotar-nos si ens hi enfrontem amb coratge. 
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Avui —fins i tot en aquest terrible moment que ens ha tocat viure  
globalment— el país gaudeix d’un potencial envejable. Els qui que hem nascut, 
vivim i morirem en aquest meravellós raconet de món estem orgullosos de ser 
part d’un paradís terrenal que mai ha conegut cap guerra en més de set segles, 
gràcies a la seva única i irrepetible arquitectura política, amb dos caps d’estat 
pro indiviso de naturalesa completament diferent. Això no impedeix que ara, 
més que mai, hàgim de replantejar-nos moltes coses per tornar a fer del nostre  
Principat el gran país que sempre ha estat, amb la humilitat i el treball  
característics dels nostres avantpassats, un binomi constant i indissoluble que va 
fer possible l’Andorra que avui tenim.

El que depèn de nosaltres, i no dels capricis de la natura, són decisions que 
ens allunyen d’aquest món idíl·lic fins fa uns mesos, abans descrit, que no és cap 
garantia de supervivència i encara menys de progrés. Malgrat que en una època 
no gaire llunyana gaudíem d’un blindatge que assegurava la nostra sobirania, en 
l’actualitat ens movem en uns altres paràmetres, dictats per forces exteriors que 
han modificat totalment les regles del joc. Aquestes coordenades prenen cos en 
el fenomen de la globalització, en tots els àmbits de l’economia i les finances. 
I com tot allò que és global, ens afecta a tots, com la maleïda pandèmia. Un 
canvi de programa, volgut o no, pot trasbalsar tots els plans. Veiem a la novel·la  
les conseqüències d’un error de manipulació, una pífia. Aquí assistim a un  
imprevist, la COVID-19, que de cop i volta ha transformat el món de tal manera 
que el que era vigent fins no fa gaire ara és totalment obsolet.

Abans de l’actual pandèmia, Andorra ja havia d’afrontar uns reptes importants  
que hauran de resoldre’s molt ràpidament —perquè el temps vola— si no volem 
hipotecar el futur de les noves generacions. En efecte, el tabac, el comerç o la 
banca ja havien de reinventar-se abans i ara amb major força, en un context en 
què la transformació digital ha esdevingut una realitat de més actualitat i vigència  
que mai, al llarg de la dura prova del confinament. Altres sectors han de  
prendre el relleu, en efecte, però sense fer desaparèixer els anteriors. Els herois 
de La pífia (Dr. Jivago, Ben Brennan i altres), de forma contundent i subliminar 
a la vegada, ja aborden aquests problemes, i el que no hem de pensar és que hi 
passen de puntetes. Que sigui un thriller financer no és cap excusa. N’hem de 
fer cas. 

El país, tanmateix, es mou, i no hauríem de quedar-nos de braços plegats. 
Com el Ben, hem d’encarar aquesta crisi per obrir l’economia de veritat, per 
canviar mentalitats i fer que el país sigui mereixedor dels millors, no només 
d’unes quantes famílies que tenen por del futur. Tenim la responsabilitat de fer 
créixer el país per a tothom, i per això Andorra ha deixat de ser un país que es 
mira el melic per convertir-se en un estat que mira cap a l’exterior, al llindar  
d’un acord d’associació amb la Unió Europea i amb l’ingrés a l’FMI, dos  
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processos de gran actualitat. La bona feina en ambdues direccions obrirà moltes 
portes i un futur que ni es pot imaginar, atès el posicionament geogràfic del país 
i la seva singularitat política, sense oblidar el caràcter treballador i creatiu dels 
andorrans. 

La novel·la del Greg ens obre al món. El Ben Brennan, el protagonista, surt 
per trobar la solució més enllà de les nostres fronteres, viatja a Washington 
DC, a París… Les seves aventures també el porten fins al sud de França i a  
Barcelona.  

El fat finger és una metàfora, una manera elegant de presentar un problema 
que només es pot solucionar gràcies al nostre enginy col·lectiu, amb el món 
exterior. Els temps són així, amb aquesta pandèmia —aquesta desafortunada 
pífia del destí— veiem que la globalització representa reptes però també grans 
oportunitats.

Perquè quan el ferrer bat el ferro ardent sobre l’enclusa, les espurnes tenen 
la virtut d’aportar claror en la foscor de la farga. ¿Qui diu que aquesta actitud 
modèlica que exhibeix Andorra en tants àmbits no pot constituir una oportunitat 
de cara al futur, havent donat l’exemple, malgrat la seva menudesa, de ser capaç 
trampejar la situació amb seny i destresa?

L’orgull legítim que sentim no procedeix de la nostra petitesa, sinó del fet de 
formar part d’un indret que no es pot entendre fins que un no hi posa els peus. 
No és gens estrany, doncs, que aquest peculiar i estimat país s’hagi convertit en 
l’escenari d’aquest fantasiós i nogensmenys útil thriller financer, on s’encadenen  
els fets a un ritme vertiginós, amb la nostra geografia com a teló de fons. Unes 
valls que el Greg ha fet seves —quan podria haver escollit entre molts altres 
països—, on ha establert la seva llar i que s’han convertit en el seu país i el seu 
univers. 

Recentment, l’escriptor Javier Cercas declarava: “La novel·la existeix per 
complicar la vida al lector.” A més de reflexionar sobre el nostre país, i de  
presentar-lo als qui encara no el coneguessin, el Greg Coonen fa bones les 
paraules del cèlebre autor espanyol, i de quina manera!

Jordi Marquet 
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01

L’Arkadi Lubianenko estava de molt mala lluna. Acabava de tornar del riu  
després d’haver-hi llençat un portàtil d’última generació de vuit mil dòlars, i per 
acabar d’adobar-ho se li havien acabat les reserves de patates fregides de bossa. 
Esgotat i afamat, va anar cap a la nevera semibuida i va agafar una cervesa. 
Després de fer-hi un bon glop, es va entretenir mirant l’ampolla d’Obolon.

El dia havia començat amb una visita a les aigües tèrboles del Dniéper. 
Només havia comès el petit error de prémer la tecla equivocada, durant una 
instal·lació, però com a conseqüència d’això el sistema va quedar exposat tres 
hores als atacs dels seus enemics. En el 99% dels casos això no hauria suposat 
cap problema, però hi havia la remota possibilitat que l’1% restant fes acabar 
l’Arkadi al fons del riu amb unes botes de ciment. En lloc d’això, era l’ordinador  
qui havia fet el viatge a les profunditats. Les poques hores que havia pogut  
gaudir-ne havien estat suficients per enamorar-se de la seva bellesa i rapidesa, 
però així era la vida. La de l’Arkadi, si més no.

Va anar rondinant cap a l’habitació de convidats, on havia deixat abandonat el 
portàtil vell feia només tres dies. Mentre llençava l’ampolla buida i es resistia  
a la temptació d’encetar-ne una altra, va sospirar pensant que calia deixar  
passar un parell de setmanes fins que fos segur tornar a la botiga d’ordinadors 
del carrer Antonovitxa. 

La cervesa era l’únic vici que es donava el plaer de permetre’s, més o menys 
una cada dues hores, plogués o fes sol. En part, ho feia per relaxar el cervell, 
que sempre estava sota pressió a causa de l’estil de vida que havia escollit. La  
cervesa era una crossa relativament benigna que l’ajudava a passar el dia. D’altra  
banda, també li corroborava que ja no estava en actiu i que ara era l’únic amo i 
senyor del seu temps.

Havia començat a beure en hores de feina tres anys enrere, just després 
d’haver abandonat el Servei Federal de Seguretat, la coneguda agència russa 
d’espionatge. Nascuda de l’antic KGB, avui se’l coneixia comunament pel seu 
acrònim rus, FSB. Deixar la feina havia estat una decisió complexa: li encanta-
ven les operacions encobertes i gaudia de la vida a Washington DC, on l’havien 
enviat. A més a més, aquesta tapadora havia resultat d’allò més glamurosa.

Però quan la situació entre Rússia i Ucraïna va començar a empitjorar, va 
haver de prendre partit. El 20 de març del 2014, dos dies després de l’annexió  
de Crimea a la Federació Russa, va sortir del pis de Georgetown, on havia  
viscut els tres anys anteriors, i va agafar un taxi cap a l’aeroport de Dulles, on va 
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comprar un bitllet d’anada a Kíev, via Reykjavík, Hèlsinki i finalment Vílnius. 
Des d’aleshores, mai més va mirar enrere ni va intentar contactar amb els seus 
antics caps. Era el més sensat.

Un cop a Kíev, havia intentat passar desapercebut. Duia barba i cabell llarg, 
i evitava deixar-se veure massa pels carrers del seu barri. Vivia com un reclús. 
El joc del gat i la rata a què jugava amb l’FSB al web era entretingut i lucratiu, 
però tenia un cost molt alt: la seva tranquil·litat era cosa del passat. 

Havia treballat un parell d’anys com a hacker freelance, però sempre havia estat 
extremadament cautelós i defugia qualsevol projecte que el pogués posar en 
conflicte directe amb els antics col·legues de l’FSB. Tanmateix, tot va canviar 
el dia que el Webwalker, un hacker ucraïnès amb molta pasta, es va posar en 
contacte amb ell al web fosc i el va convèncer que les seves habilitats eren molt 
necessàries en la lluita contra la Mare Rússia, i que valia la pena jugar-s’hi una 
mica la pell.

No feia gaire que el Webwalker li havia assignat la tasca d’identificar,  
monitorar i a vegades contrarestar els perfils socials que difonien notícies falses 
sobre Catalunya. L’Arkadi havia desenvolupat una sèrie d’algoritmes intel·ligents  
que, d’una manera fiable i automàtica, podia detectar, i així combatre a les  
xarxes socials milers de perfils que semblaven legítims però que, en efecte, 
eren utilitzats per l’FSB, el GRU o qualsevol de les altres nombroses agències  
d’intel·ligència russes per publicar notícies falses. 

Tot i això, no progressava gaire a l’hora de mantenir el web net en relació 
amb l’assumpte de la independència de Catalunya. En les quaranta-vuit hores 
anteriors, el volum de notícies falses sobre el tema havia estat aclaparador; tant, 
que deixava enrere el Brexit com a tema més manipulat. La destresa tecnològica 
i l’enorme quantitat d’enemics havien fet impossible ubicar i neutralitzar ni que 
fos una proporció respectable d’aquests comptes. I el que encara el preocupava  
més era el fet que els seus adversaris havien detectat la seva intervenció i  
semblaven estar dedicant més i més recursos a fer-lo fracassar.

Això li va confirmar la sospita que se les tenia amb especialistes d’alguna 
agència d’intel·ligència important. Era un expert en el món de les notícies falses 
i sabia reconèixer la petjada de l’FSB o del GRU. 

La majoria de les falsedats a les quals s’enfrontava formaven part clarament 
d’una campanya llarga i força estable, però hi havia un aspecte que cridava 
l’atenció: centenars de comptes de xarxes socials, molts dels quals havien estat 
creats els dies immediatament anteriors, parlaven amb insistència sobre un únic 
tema: El Govern d’Andorra dona suport a la independència de Catalunya.

—Andorra? Em sona. Però per què és important això? —es va demanar 
en veu alta, mentre teclejava el nom d’aquest país a Yandex (el Google de  
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Rússia)—. En general era reticent a utilitzar les aplicacions russes, perquè  
algunes enviaven sistemàticament la informació dels usuaris al GRU o a l’FSB, 
però havia d’admetre que Yandex li simplificava la feina considerablement, ja 
que en lloc de traduir els resultats en anglès de Google, li permetia copiar i 
enganxar directament el text en rus dins els informes que enviava al Webwalker, 
una feina que se li pagava en generoses fraccions de bitcoins o de qualsevol 
altra criptomoneda del moment.

El resultat de la cerca no va fer sinó incrementar la seva incredulitat: si 
es tractava realment de notícies falses, i tenia pocs dubtes que no ho fossin, 
no entenia l’interès dels seus adversaris per un país tan petit i pacífic. Ni un  
assassinat en l’última dècada? Sense exèrcit? ¿Més de tres-cents dies de sol a 
l’any i el domini esquiable més gran dels Pirineus? ¿Com és que no n’havia 
sentit a parlar mai, d’aquest lloc?

Operant algun dels seus algoritmes en altres motors de cerca, per trobar  
notícies aparentment falses sobre aquell estat diminut, es va sorprendre en llegir: 
Andorra és el primer país que llança la seva pròpia criptomoneda, l’andcoin. 

L’article feia pudor de fals, i aquest era només un dels nombrosos resultats  
sobre qüestions relacionades amb les criptomonedes o amb el suport a la  
independència de Catalunya. Assumint que l’FSB o el GRU estiguessin darrere  
de tot això, quin era el motiu? La resposta se li escapava, i a l’Arkadi no li  
agradaven les endevinalles.

Va agafar el portàtil i va teclejar un missatge xifrat end-to-end per al Mussol, 
un hacker exagent de la CIA, amb qui treballava sovint. Ex perquè en una època 
en què, des d’un edifici gris a Virgínia, es dedicava a fer mapatges de grups 
que organitzaven protestes antisoviètiques, va enamorar-se bojament d’una 
jove ucraïnesa, va abandonar la feina i va establir-se a Kíev. Tot i que mai no  
s’havien conegut en persona, el considerava un amic. A banda d’ell, i també del 
Zan (zero armes nuclears), un hacker japonès, l’Arkadi no es feia amb ningú 
més.

Fins i tot les noies que de tant en tant havia pogut conèixer en alguna  
excepcional escapada nocturna rarament duraven a la seva vida més de tres dies. 
No és que volgués ser aquest tipus de persona, però no podia córrer el risc d’establir  
vincles amb ningú. Ell havia acceptat els riscos de lluitar contra l’aparell de 
propaganda de la Mare Rússia, però no li semblava just exposar una noia jove, 
i encara menys alguna que li importés, a aquesta mena de perill.

Va intentar rescatar els records que sabia que tenia sobre Andorra. Potser la 
seva mare havia esmentat algun cop el nom d’aquest país. Ella havia treballat 
com a au-pair al Regne Unit i a Irlanda el 1990, just després de la caiguda del 
Mur de Berlín, i havia viatjat amb bitllets barats de tren a força països de l’oest. 
¿Seria possible que hagués creuat Andorra, mentre anava de França a Espanya? 
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No podia recordar-ho per culpa de tota la informació inútil que li voltava pel 
cap. Pocs segons després, mentre feia un altre glop d’Obolon, el Mussol li va fer 
una trucada de veu des del que semblava un servidor de jocs però que en realitat 
era un dels llocs més segurs per a una conversa al web fosc.

—Com va, Doctor Ji? Com et puc ajudar, tovaritx? 
L’ús de l’antic terme soviètic per a camarada li va fer dibuixar una expressió  

de dolor a la cara, però en general apreciava la creativitat del seu amic amb 
aquests continus canvis de sobrenoms. L’Arkadi havia escollit Doctor  
Jivago com a àlies principal perquè el paper d’Omar Sharif com a heroi de Borís  
Pasternak era segurament l’actuació que més l’havia impressionat quan, amb 
nou anys, s’havia aficionat al cine.

—Ei, Mussol, què passa amb Andorra? Fins ahir pensava que era un tipus de 
llana, o un nom guai per a una mascota. Ara sé que és un país del qual ningú no 
sap res i que està acaparant un munt d’atenció. Algú està generant una pila de 
notícies falses sobre el país de l’hòstia. Gairebé cada hora!

El Mussol tenia una manera de parlar un pèl vulgar, i a l’Arkadi li agradava 
imitar-lo sempre que tenia el ianqui en línia.

—Sí, Andorra! Me n’he adonat avui. On és?
—¿Què passa, les classes de geografia als Estats Units s’acaben un cop se 

sap situar al mapa gairebé tots els estats del país? —va preguntar, rient per 
sota el nas—. Andorra la formen bàsicament un parell de valls embotides 
entre Espanya i França. Només té vuitanta mil habitants i no hi ha crim, però  
oficialment és un país. Aquest principat està envoltat per la Unió Europea i per 
tant no necessita cap exèrcit per protegir-se, però no n’és membre, així que 
les normes i la supervisió de la Unió Europea encara no s’hi poden aplicar.  
Actualment s’està negociant per preservar el millor dels dos mons. Prou  
intel·ligent. Aquest país m’interessa.

El Mussol va deixar anar una rialla burleta.
—Sí, bé, és massa d’hora per a preguntes de Trivial, Doctor Ji. Acabo de 

caure del llit després d’una nit brutal.
—No hi veig res de nou, ocell gandul! Hi ha un munt d’articles dubtosos,  

aparentment falsos, centrats en Andorra, i crec que tots venen de l’est, ja  
m’entens. És molt estrany que s’hi entretinguin, però estic intrigat. Així que 
¿recordes aquell petit favor que em deus des de l’any passat? Doncs bé, si encara  
tens el teu troià back door actiu als servidors de l’FSB de Vladivostok, ara és la 
teva oportunitat que fem les paus indagant què hi està passant. D’acord?

—Rebut. Miraré de trobar alguna cosa, però no t’embalis. No sé ni per on 
començar a buscar.

—Aquesta és la qüestió, em sembla. Ningú es preocuparia per comprovar 
notícies d’Andorra. Intenta lligar caps i de passada mira quina és la posició  
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oficial real del país sobre la independència de Catalunya. Utilitza els teus  
contactes amb accés a notes diplomàtiques dels Estats Units, no a aquestes 
informacions falses absurdes. —L’Arkadi va fer una pausa.— Tu, ja no puc 
més, avui, estic esgotat; així que un parell d’ulls nous serien d’una gran ajuda.

—És clar que sí, no cal que em donis més explicacions. Descansa i t’aviso 
quan ensumi alguna pista! 

Sense allargar més la conversa, el Mussol va desconnectar i va tornar-hi un 
parell d’hores més tard amb notícies fresques.

—Tot són mentides. M’he passejat pel sistema del govern d’Andorra per 
contrastar la seva posició oficial amb el gir referent a Catalunya als xats i blogs 
d’origen ruski. Déu meu! És meravellosa la manera com l’FSB distorsiona les 
coses. Andorra no s’hi ha posicionat en cap moment, i el tema de l’andcoin 
també és cosa de ciència-ficció. Boles a cabassos.

—Mmm… Fa tuf d’FSB. Però el que encara no entenc és el perquè  
d’involucrar la diminuta Andorra quan podrien aconseguir més impacte falsejant  
el suport a la independència de Catalunya per part de països més grans de la UE. 
Continua investigant en aquesta direcció. Dedica algunes hores més a aquest 
tema i demà em fas saber el que has trobat. D’acord?

—Molt bé, Ji. Escolta, anem a fer uns vodkes al Kozatxok d’aquí a un parell 
d’hores. T’hi apuntes?

—No puc. He tingut un dia terrible.
—Vinga, ens ho passarem bé. Podríem fer una cosa increïble, com ara  

coneixe’ns cara a cara després de tant temps!
—Ho sento, però passo.
—Tu t’ho perds, col·lega! Vindrà la millor amiga de la meva xicota, i està 

superbona. No ens amarguis la festa!
—Em sembla que avui donaré una mica de descans a la titola —va dir 

l’Arkadi, però notant la decepció del seu amic va adoptar un to més seriós i 
va afegir:— No t’ho prenguis malament. Un dia, quan menys t’ho esperis,  
apareixeré en un bar i començarem una conversa sobre la noia encantadora del 
teu costat i el tatuatge de mussol que porta a l’espatlla. Fins i tot farem uns shots 
de Khortitsa, el teu vodka preferit! Serà la bomba, i ni tan sols sabràs que soc jo!

—Caram! Com és que saps que la Tania porta aquest tatuatge? —La veu del 
Mussol havia perdut part de la seva confiança habitual.

—Vinga, va. De debò t’ho haig d’explicar tot? Ets el millor a l’hora de  
recuperar informació, però no vas prou amb compte de no deixar rastre. Fa dos 
anys que conec la teva identitat i en aquest temps he pres algun vodka al teu 
costat al Kozatxok sense que tu ho sabessis. Si jo et puc trobar, m’imagino que 
els teus enemics també podrien fer-ho, si tinguessin una raó de prou pes.

—Per què no m’has avisat abans? —La seva veu, lleugerament distorsionada  
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per la connexió segura, estava ara tenyida d’irritació i també contenia una nota 
inequívoca de por. 

—Ho he intentat, però fer-te sentir malament no és el meu estil. I de 
tota manera, dubto que vulguis canviar els teus hàbits. T’encanta la xutada  
d’adrenalina quan corres riscos i aconsegueixes el premi final, però no ets prou 
caut. I ara saps per què no m’hi aproparé, a tu. Quan l’FSB enxampa algú, li 
fan mal a llocs que no vull ni pensar-hi. Tu tens la sort de ser un ciutadà dels 
super-Estats Units, i per tant no poden tocar-te sense que els caigui al damunt 
una muntanya de publicitat no desitjada, però si els de l’FSB s’empipen prou 
per alguna raó, segurament no els importaria pagar-ne el preu.

—Ets un dramàtic, ho saps? —va reaccionar, bel·ligerant, el Mussol, en lloc 
de treure una lliçó útil de la conversa.

—Passa-ho bé aquesta nit! Records a les noies —va dir l’Arkadi, acabant 
ràpidament la conversa. Odiava que l’altre hacker no fos prou racional. Va fer 
un llarg glop de cervesa i va sospirar: a vegades, com quan va estar una hora 
veient com ell i la seva xicota s’emborratxaven i feien el ximple al Kozatxok, 
volia desfer-se de la seva existència de monjo, deixar-se anar i començar a  
viure una vida normal. Però aquesta conversa havia reforçat el motiu pel qual no 
podia: vist el seu historial amb l’FSB, no viuria gaire.

Va tornar a agafar el portàtil, i una altra cervesa, abans d’asseure’s més 
còmodament, i va passar les dues hores següents recollint més informació sobre 
Andorra, tant de fets autèntics com del corrent de desinformació que venia 
de Moscou. Com més furgava, més confús se sentia: el país semblava gaudir  
d’unes institucions estables i democràtiques, no tenia màfia i tampoc crims  
violents. No semblava el lloc més adequat per a tripijocs.

Pocs minuts després va adormir-se profundament al sofà. Ni tan sols va  
despertar-se quan el poBook li va relliscar de la falda i va caure als coixins 
que eren al terra de parquet, justament per a casos com aquest. Després de dos 
minuts sense activitat per part de l’usuari, es va activar una de les seqüències de 
comandament amb què es protegia de les seves debilitats humanes. El procés 
va tancar la sessió de VPN que l’havia ajudat a amagar la seva localització i 
va activar també la petita unitat connectada a la línia de telèfon que feia un tall 
físic al circuit. Finalment, el missatge Dorm bé, Arkadi, que era un pur capritx  
(adobat amb un toc de soledat), va pampalluguejar abans que la pantalla  
s’apagués.

Dues hores més tard, un algoritme que l’Arkadi utilitzava per conèixer les  
notícies locals d’última hora va sonar al telèfon i el va despertar. Endormiscat,  
va fer una ullada ràpida al titular: Assassinen dues persones a trets. Va  
continuar llegint: Un home i una dona sense identificar han estat assassinats 
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a trets aquesta nit, just després de la una de la matinada, al bar Kozatxok del 
carrer de Khreixtxatik. La dona, que tenia la cara desfigurada a causa d’un tret 
a boca de canó, ha pogut ser identificada gràcies al tatuatge d’un mussol que 
lluïa a l’espatlla esquerra. Tania Ponomarenko i l’home que l’acompanyava 
van ser trobats…

L’Arkadi va parar de llegir. Ja en sabia prou i tenia molt per fer. Va saltar 
cap als ordinadors i va començar a apagar-los. “Reuneix de seguida el que és 
essencial i fuig”, va pensar. “Collons, Mussol, per què no vas fer cas del meu 
avís quan et vaig dir que la teva deixadesa et podia matar? En cap moment vaig 
pensar que et demanava una cosa tan perillosa, t’ho juro! Però ¿quin secret hi 
ha, en tot això, que els ha fet enutjar tant per carregar-se un ianqui en públic?”

No parava de donar-hi voltes mentre entaforava roba, discos durs, peces de 
material informàtic i quatre coses més en dues bosses d’esport. 

Va serrar les dents. Quan es viu sol al món, tal com ell havia hagut de fer, 
les prioritats es tornen líquides i resulta molt fàcil redirigir-les per centrar-se en 
un únic objectiu. Aparentment, l’FSB tenia un secret relacionat amb Andorra 
pel qual no dubtava a matar. Ara també tenien un enemic que estava disposat a 
treballar nit i dia per descobrir exactament què amagaven.

Volia deixar una nota a l’Andrei, el propietari del pis, per explicar-li que hi 
havia hagut un mort a la família, que no tornaria i que es podia quedar la fiança 
del pis. L’Andrei era un bon paio, amb qui havia pres un parell de cerveses, i 
la desaparició sobtada de l’Arkadi l’afectaria, però perdre ni que fos un minut 
per gargotejar quatre paraules era un risc innecessari: el temps era massa escàs. 
Pocs minuts després va tancar la porta amb un cop, va amagar les claus sota 
l’estoreta de l’entrada i va marxar ràpidament cap a la segona parada de taxis 
més propera. No sabia cap on anava, però qualsevol lloc seria bo. Com més 
lluny, millor.
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02

A tres mil tres-cents trenta quilòmetres a l’oest de Kíev, a Andorra la Vella, el 
Benjamin Brennan va mirar l’hora al telèfon. Eren les 19:57 de divendres i no 
parava de nevar. Hora d’anar a casa. L’oficina de Miami atendria les trucades 
del grapat de clients que encara treballaven als mercats dels EUA, i el Ben ja 
tenia ganes de tornar amb l’Elisa.

Ella li havia trucat abans per recordar-li que passés a recollir els esquís de 
muntanya que necessitaven per a l’excursió de l’endemà. També li havia enviat 
una llista d’última hora de coses que havia de comprar a la nova botiga ecològica. 

Abans de marxar de l’oficina, però, el Ben encara tenia una última transacció 
de què ocupar-se. Era una aposta contra el peso mexicà. Aquesta seria la seva  
posició més significativa de març. El mes prometia ser excepcional per als  
corredors de borsa que, com ell, havien optat per una visió alcista centrada en 
els mercats borsaris dels EUA versus els mercats emergents.

Molts analistes s’havien sorprès, però l’elecció del president MacLoud 
havia estat molt ben rebuda pels inversors, que empenyien el mercat a nous 
màxims històrics gràcies a les retallades fiscals integrals combinades amb  
projectes d’infraestructures que afavorien el creixement. Com s’arribaria a pagar 
cap d’aquestes dues coses no semblava preocupar ningú, en aquell moment.

Al Ben el mes de març ja li havia ofert una pila de grans posicions amb  
beneficis i només dues no havien anat tan bé. Les stop losses, ordres de venda  
que s’executen a partir d’un nivell màxim de pèrdues establert a l’avança,  
ajustades en el petroli i l’or, havien estat una bona xarxa de seguretat. La posició  
baixista que estava a punt de prendre contra el peso mexicà seria fàcil de  
justificar amb el Guillem, el director del departament de trading, i superior 
immediat del Ben, sobretot si donava els beneficis que ell preveia. “No t’ho 
pensis dues vegades”, va animar-se el Ben, mentre repassava les set pantalles 
que tenia al seu davant, mirant la terminal Bloomberg de cua d’ull i esperant que 
el preu fos el millor per entrar.

El Douglas P. MacLoud Jr. havia pres possessió com a president dels Estats 
Units el 20 de gener. Des que havia assumit el comandament havia actuat  
ràpidament per dur a terme algunes de les moltes promeses que havia fet durant 
una campanya molt poc ortodoxa que, malgrat tot, havia estat un èxit. 

Els primers mesos com a president havien estat intensos, amb l’emissió 
d’una sèrie d’ordres executives del tot controvertides que pretenien desfer el  
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llegat del seu predecessor. “La seva mà deu estar adolorida, de signar-ne tantes”, 
va bromejar un analista de Bloomberg. “Fora l’Obamacare! Fora el NAFTA! 
Fora l’acord de París sobre el canvi climàtic! Ningú sap què vindrà, després. No 
hi ha res sagrat per al president, ni tan sols l’OTAN.”

El Ben havia estat esperant tota la tarda les condicions òptimes per introduir 
la posició baixista contra el peso. Mirava, expectant, com es recuperava la 
divisa després d’haver rebut una pallissa enfront del dòlar. Si això arribava a 
passar, la treva temporal faria que l’operació fos encara més lucrativa. El Ben  
s’adonava que els elements fonamentals seguien fortament alineats contra el 
peso: el MacLoud no havia cessat ni un moment de criticar Mèxic des de l’inici 
de la seva campanya, i això no havia canviat després d’instal·lar-se a la Casa 
Blanca. Així, el president havia creat una clara oportunitat de negoci als mercats 
de divises i al llarg dels primers mesos del seu mandat els voltors de les finances 
havien fet pinya contra el peso en diversos moments.

Quieto, el president mexicà, havia aparegut a la CNN explicant al món que 
tant era que l’administració del MacLoud amenacés d’aplicar sobre Mèxic no 
se sap quins impostos o aranzels: el seu país mai pagaria, sota cap concepte, 
per construir un mur entre tots dos països. Això semblava prou clar, però el que 
sonava menys convincent era l’afirmació que Mèxic continuaria creixent amb 
solidesa i, encara més important, que compliria amb les seves obligacions de 
deute sobirà si es veia arrossegat a una guerra comercial contra uns EUA hostils.

El Quieto podia enaltir l’economia avui, va pensar el Ben, però els atacs 
de MacLoud a Mèxic posarien el peso a la defensiva en un futur proper. Al 
Brennan no li feia gaire gràcia influenciar negativament una economia o la seva 
moneda. De fet, li semblava condemnable aprofitar-se del que acabaria generant 
misèria a la gent més pobra d’aquell país. Tanmateix, això acabaria passant amb 
la seva intervenció o sense, i com a corredor de borsa el seu deure era reconèixer 
oportunitats com aquestes i generar beneficis fàcils per al banc.

A més, el Ben tenia un as a la màniga. Era un d’aquells secrets que l’havien 
apropat més del que voldria a l’ús d’informació privilegiada, però aquesta era 
una línia prou tènue a la qual tothom de la seva professió ha de saber atansar-se 
tant com s’atreveixi.

Dos dies abans havia anat a un restaurant amb un grup força gran d’amics, 
on van acudir també diferents coneguts i saludats. Un d’aquests, Don Elavivo 
Rodríguez, un banquer de Madrid amb un alt càrrec al Banco San Sebastián, va 
parlar més del compte després de prendre una mica massa de vi.

El Rodríguez havia estat fulminant en el seu judici sobre la falta de valor 
mostrada pel Banco de España a l’hora de capitular davant la barreja d’amenaces  
i suborns provinents dels EUA. Havia acceptat reduir el suport econòmic a 



22

GREG COONEN

Mèxic baixant les seves reserves en pesos. El fet que això passaria de forma 
imminent s’havia filtrat (discretament, és clar) als bancs espanyols, de manera 
que se suposava que a ells també els interessaria desfer-se de les seves reserves 
en pesos per no arriscar-se a enganxar-s’hi els dits. “I assegureu-vos de fer-ho 
aquesta setmana. Pobre Mèxic… Però què hi podem fer?”, va afegir el banquer, 
dramàticament.

Aquests rumors no havien arribat a Wall Street, així que haver-se’n  
assabentat col·locava el Ben en posició d’avantatge. Li proveïa un incentiu 
addicional per prendre una posició baixista contra el peso durant el cap de  
setmana. Reconèixer oportunitats, incloses les immorals, una mica abans que 
la resta de gent era un dels pilars de la seva feina. Va reconèixer, amargament, 
estar d’acord amb Don Elavivo. “Què hi podem fer?”

El parpelleig dels números vermells als preus del dòlar americà a la seva  
pantalla el va alertar de l’oportunitat d’entrada. De cop i volta, però, el vent 
havia canviat de direcció. La histèria que havia trepitjat el peso durant el matí 
ara disminuïa i era reemplaçada per una onada d’optimisme. Una oportunitat, 
segurament temporal, havia fixat la posició baixista contra el peso a un nivell 
lleugerament més alt que el de tot el dia. 

La divisa s’havia recuperat en relació amb el dòlar, des d’un -1,5% fins a un 
+0,2%. Mentre que el primer valor era exagerat, un 0,2% era probablement el 
millor punt d’entrada que podria tenir.

No hi havia res d’especial a fer costat al peso a curt termini, així que el risc 
de pèrdues semblava insignificant. Sempre feia una cerca ràpida, però quasi mai 
trobava notícies que expliquessin aquest tipus d’inversió en les tendències al 
llarg d’un mateix dia. Quasi de forma invariable, aquest tipus de retrocés podia 
ser atribuït només al que els corredors de borsa anomenaven soroll. Podia estar 
lligat a alguna declaració política buida, de poc o gairebé cap impacte a llarg 
termini, o, el que era més probable, es tractava simplement de corredors que 
compraven pesos per tancar posicions baixistes que havien fet abans, i fixar així 
els seus beneficis del dia.

El Ben es moria de ganes de tirar-se de cap al que sabia que podia ser una 
posició altament beneficiosa, però l’instint va dir-li que s’esperés ni que fos 
una estoneta més, així que va distreure’s fent-se una massatge al genoll en què 
sempre patia molèsties. Aficionar-se a esquiar veloçment després dels trenta 
anys, després d’haver jugat com a ala al rugbi durant la joventut, amb un cos alt 
i fràgil que havia sigut envestit repetidament per homes rinoceronts, no era una 
bona combinació. El seu fisioterapeuta ja l’hi havia advertit amb claredat. Però 
la vida era per viure-la.
El trading consisteix a gestionar probabilitats. Aquest havia sigut el mantra del 
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primer cap del Ben durant la seva estada a Goldman Sachs l’estiu del 2005,  
després del seu primer any de màster a la Universitat de Georgetown. La  
probabilitat que la tendència a la baixa del peso continués era de més d’un 
70%, d’acord amb el sistema automàtic que havia desenvolupat amb tècnics i  
estadístics de Solarbanc, el banc andorrà on treballava en l’actualitat.

“El MacLoud no està fent res més que començar a escalfar motors, amb 
les seves mesures proteccionistes. Després d’anys de contemplar com moltes 
feines i dòlars americans s’escapen cap a Mèxic i la Xina, i com els immigrants 
il·legals inunden els Estats Units, el president està deixant clar que les coses 
canviaran”, va afirmar alegrement un comentarista a les notícies de la FOX. 
El Ben no tenia cap dubte que la informació provenia, de manera més o menys 
directa, del MacLoud.

Just quan es preparava per realitzar la compra, el peso es va enfortir,  
inesperadament, dos punts. Va decidir doblar la posició: dòlar americà llarg, 
peso mexicà curt. En lloc dels 10.000 que tenia pensats feia només uns minuts, 
va teclejar l’ordre de vendre per 20.000 contractes de futurs (aquest era el seu 
límit) i va prémer el botó per entrar-ho al sistema. 

El Ben va esperar mentre el conjunt d’eines d’anàlisi de risc de l’ACMB, 
que recentment havien decidit integrar als seus sistemes, s’anava actualitzant. El 
resultat dels diversos algoritmes determinava la mida de les operacions que podia 
dur a terme sense autorització del seu cap i, malgrat tenir tota la confiança del món 
en el que estava fent, es va animar veient que encara tenia marge per continuar.

Les quantitats que encara es mostraven com a disponibles per a ell havien 
d’estar basades en una allau contra el peso, qui sap si provocada pels bancs 
espanyols. Pensatiu, va anar picant amb els dits damunt la taula, i aleshores va 
decidir dur a terme encara una altra operació: prendre una posició baixista contra 
l’IPC mexicà, l’índex borsari de referència de Mèxic. Va comprar opcions per 
25.000 contractes pensant que els mercats mexicans obririen per sota, dilluns al 
matí, després de la quasi segura venda massiva de pesos. I, és clar, també amb 
l’habitual festa de tuits del president MacLoud carregant contra Mèxic.

Ara sí que s’estava saltant tots els límits que tenia imposats, però havia  
tingut un bon mes i, en el pitjor dels casos, les pèrdues màximes d’aquestes  
operacions no farien més que eliminar la meitat dels seus guanys recents. El 
més probable, però, era que acabessin generant beneficis obscens. 

El Ben quasi mai deixava les seves posicions obertes durant el cap de  
setmana, però era cert que la normalitat havia quedat obsoleta amb l’arribada  
del nou president. Simplement estava adaptant la seva estratègia a la nova  
realitat de tenir un (autoproclamat) gran negociador assegut al Despatx Oval, 
que a més establia polítiques de forma imprevisible anunciant-les a les xarxes 
socials sense cap mena de criteri.
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Tot i estar temptat de quedar-se per observar la progressió dels números a les 
pantalles, en el moment en què les operacions es van confirmar el Ben va tancar 
la seva sessió. A continuació va marxar del banc i va anar volant a la botiga de 
lloguer d’esquí abans que l’Alain li truqués per avisar-lo que ja plegava.

L’Elisa li deia sovint que tenia la determinació d’entrenar-lo per tal que  
trobés un equilibri entre la feina i la vida privada, i havia trobat maneres  
lúdiques de premiar-lo, així és que era un alumne motivat. La veritat era que 
també li encantava l’esquí i no volia que res arruïnés l’excursió del cap de  
setmana. 

Amb el cotxe, va arribar a la botiga en només dos minuts. “Sort que aquí 
les distàncies són curtes”, va pensar mentre l’Alain, que l’estava esperant per  
tancar, el va saludar amb els esquís a la mà, ja encerats i llestos. Una parada 
ràpida més a la botiga bio i, uns minuts més tard, el Ben ja estava fent girar el 
pany del seu àtic del Prat de la Creu, saludant alegrement mentre creuava la 
porta. 

—M’encanta aquest so! —va dir el Ben cridant al temps que tancava la porta 
del pis. El xiulet empipador, i a la vegada familiar, de la Thermomix demanant  
l’atenció de l’Elisa sempre el feia sentir a casa—. Que estàs preparant una  
tempesta, oh, bellesa muntanyenca andorrana del meu cor?

Mentre es dirigia cap a la cuina, anava cantant I’m not the man I used to be, 
de Fine Young Cannibals, que sortia a tot volum de l’equip de so. La música 
retrunyint un divendres al vespre era un bon senyal: normalment significava que 
l’Elisa tenia ganes de festa. Al marbre de la cuina va veure oberta l’ampolla de 
Clos des Papes, el seu vi preferit. Hi havia una copa buida just al costat, un altre 
senyal inequívoc que la seva dona volia passar-ho bé.

—Algú comença d’hora, avui! —va dir el Ben en veu alta, per sobre de la 
música, mentre arribava a on era ella, que li donava l’esquena mentre teclejava 
alguna cosa al telèfon. 

—Bébé! Mon amour! Has arribat a temps! —va exclamar, tot deixant anar 
el mòbil. 

L’Elisa li deia bébé fent un joc amb les seves dues inicials, B. B., i aquest 
era el nom afectuós que feia servir quan estava contenta d’estar amb ell, o  
simplement quan li agradava alguna cosa que li deia. La va envair un sentiment 
de tendresa i ràpidament va besar-lo.

Després d’un llarg petó el Ben va respondre fent el següent pas: 
—Portem l’ampolla a l’habitació. Vull que vegis com t’he trobat a faltar 

avui, Good thing —, va repetir el Ben, cantant al mateix moment que començava  
a sonar la tornada d’una altra cançó de FYC.

—Un moment, tigre! T’he de dir una cosa important.
—No pot esperar, diguem-ne, uns 15 minuts? —va dir ell, agafant-li  
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suaument el pit esquerre mentre li omplia el coll de petons.
—Ni de broma! Tenim una cosa important per celebrar… papa.
Sense poder concentrar-se encara en res més que en l’extraordinari tacte 

de la pell de la seva xicota, el Ben la va agafar pel darrere i la va estrènyer  
tendrament entre els braços.

—No em vinguis amb papes ara, preciositat andorrana meva! Tinc plans per 
a nosaltres, aquest vespre… —Ho va intentar una última vegada però ella li va 
enretirar les mans.

—Ben! Concentra’t, coi! Que seràs pare! Estic embarassada! —va exclamar 
ella, i li va treure les mans de les natges per posar-se-les a la panxa. L’Elisa va 
pujar la mirada per poder veure-li els ulls, clarament inquieta per intentar llegir 
totes les emocions que ell podria estar sentint.

—De debò? Embarassada? Tindrem un petit tigre cèltic dels Pirineus? —
va preguntar, abraçant-la mentre li enfonsava la cara al coll. Sovint ell mateix  
s’havia demanat com reaccionaria si mai arribaven aquestes notícies, i  
finalment ja ho sabia. Una onada d’autèntica eufòria li va recórrer tot el cos. 

Quan va mirar la cara, encara un pèl descol·locada, de l’Elisa va poder veure 
que tampoc ella no havia estat totalment segura de què esperar-ne, d’ell, però 
ara estava emocionada i potser també una mica alleujada en veure les seves 
mostres evidents de felicitat.

No és que haguessin intentat tenir un nen deliberadament, però l’Elisa havia 
deixat de prendre’s la pastilla feia un parell de mesos després d’una llarga  
conversa, que s’havia anat posant seriosa, en què ella va expressar les ganes de 
formar una família.

—M’agradaria que unes personetes ens despertessin als matins: ja saps,  
saltant al nostre llit demanant moixaines o entrepans de Nutella. 

El Ben va mirar la seva preciosa xicota estirada al seu costat i va poder  
veure no només l’amor i la dolçor que impregnaven el seu caràcter, sinó també 
la profunda necessitat de transmetre tot això a una criatura.

—Podria viure amb més manyagues, i fins i tot amb més Nutella a la nostra 
vida —va dir, suaument i lentament. I l’Elisa es va prendre allò com un sí.

Tenir un nadó amb l’Elisa era el següent pas natural en la seva relació.  
Encara no estava del tot segur d’estar preparat per a ser pare, però ¿existia  
realment un moment perfecte per deixar-ho tot de banda i tenir cura de les 
necessitats d’una criatura? Estava exultant de veure que contenta que estava ella 
amb la perspectiva de tenir un infant a qui acaronar i també confiava d’unir-lo 
encara més a ell per mitjà d’un lligam de sang. 

Es van abraçar durant uns quants minuts i el Ben va sentir com Fine Young 
Cannibals donava pas a Sinatra. Va decidir obrir una ampolla del seu millor 
cava, va llevar-ne el tap i li va servir una copa a l’Elisa.
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—Una copeta no et farà cap mal. Hem de celebrar-ho, oh, la meva preciosa 
i sensual deessa de la fertilitat!

L’Elisa va accedir-hi i s’hi va unir amb alegria. En aquell moment, com el 
Sinatra, ell també se sentia el King of the Hill. Res de dolent no els podia passar, 
va pensar mentre escrutava la profunditat dels ulls verds amorosos de la bella 
dona que tenia al costat.


