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Desenterrant els records
d’un passat dolorós

➤ Jordi Coca (Barcelona, 1947) és un reconegut poeta, nar-
rador i dramaturg que habitualment col·labora en diversos
diaris, entre ells, l’AVUI. És autor d’assajos sobre Joan Brossa,
Manuel de Pedrolo i el pintor nord-americà Edward Hopper,
i ha traduït al català obres de Maurice Maeterlinck i del poeta
japonès Matsuo Bashò.

Coca va ser militant d’Iniciativa per Catalunya i va dirigir
l’Institut del Teatre del 1988 al 1992, on ara també fa classes.
Com a autor literari, va debutar el 1971, amb l’obra Un d’a-
quells estius. Els Lluïsos (Edicions 62), amb només 24 anys.

Posteriorment, ha guanyat nombrosos premis com ara el
Documenta 1988, amb Mal de lluna; el Pla 1992, amb La Japo-
nesa; el Nacional de la Crítica 1993, amb Louise. Un conte sobre
la felicitat; el Ciutat de Palma 1996, amb Dies meravellosos; i el
premi de la Institució de les Lletres Catalanes 1997, amb
L’emperador. També ha escrit poesia, Terres grogues (1998), i te-
atre, Platja negra (1999), mentre que a El cor de les coses ha reunit
el conjunt de la seva narrativa breu escrita entre el 1973 i el
1990. A més, en el darrer any, l’editorial Proa ha iniciat la
publicació de les seves obres més significatives en una col-
lecció que rep el nom de Biblioteca Jordi Coca.

Sota la pols ve a afegir un premi literari més a la llista de
guardons aconseguits per l’autor, ja que la darrera novel·la de
Jordi Coca es va imposar per 3 vots a 2 a Gombó i míster Belve-
dere, de Joan Agut, en la darrera edició del premi Sant Jordi.

L’obra narra la vida d’un noi, entre els 12 els 14 anys, en el
si d’una família obrera barcelonina a finals dels anys 40, en
plena postguerra. Coca no evoca explícitament el franquisme,
però sí la sensació d’estar sota la pols, de la impossibilitat de
tenir alegria i il·lusió de viure.

Sota la pols és una obra profundament autobiogràfica i un
text agre i dur. El mateix autor explica que tot el material que
hi apareix és viscut i real, però que en la recreació que n’ha
fet per construir la seva ficció n’ha alterat l’ordre cronològic
i l’espai.

Amb aquest text, Jordi Coca intenta passar comptes amb el
passat i, en especial, amb la figura del seu pare, vist com un
home autoritari que no dóna opció a conversar, sinó només
a obeir. L’altra cara de la moneda, però, l’ofereix una família
veïna, que malgrat ser presentats com una gent estrambòtica
i estrafolària, a més a més de molt bruta, són els que suposen
per al protagonista una vàlvula d’escapament del terror. A
través d’ells, el nen descobrirà el valor de la literatura i de la
conversa.

Segons el mateix Jordi Coca, la novel·la té en comú amb la
resta d’obres de l’autor l’afany de reflexionar sobre “el pro-
blema de la identitat dels éssers humans”, ja que admet que
tota la seva obra en el fons parla del mateix.
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“El punt de
partida del
llibre són
experiències,
personatges
i situacions
viscudes
per mi”

“Brossa deia
que per ser un
poeta social
no cal parlar
sempre d’obrers
i xemeneies.
I jo penso
que té raó”

L.D. Ha afirmat que del que expli-
ca a ‘Sota la pols’ no hi ha una
sola cosa que no sigui veritat i
que no hagi viscut. Però alhora
també diu que el protagonista no
és vostè. En què quedem?
J.C. El punt de partida del lli-
bre, la matèria primera, són
experiències, personatges i
situacions viscudes per mi.
Però a l’hora de recrear-ho en
el meu llibre he modificat al-
gunes coses. Per exemple, el
nen protagonista no sóc jo
perquè és fill únic i nosaltres,
en canvi, som cinc germans i
perquè l’he fet néixer el 1936,
i en canvi jo ho vaig fer el
1947. A més, la mort del ger-
mà i el descobriment de la
lectura són situacions que
també he alterat cronològi-
cament. D’altra banda, tam-
bé hi he posat alguns aspec-
tes sense alterar-los, per
exemple: la relació amb el
meu pare era la que es re-
flecteix al llibre i els vells
anarquistes i una mica es-
perpèntics que hi surten com
a veïns, també van existir en
la realitat.
L.D. ‘Sota la pols’ representa un
canvi en la seva trajectòria lite-
rària...
J.C. Jo acostumo a escriure per
cicles de dos o tres llibres en
què em plantejo un repte co-
mú. Per exemple, vaig tenir
una etapa molt intimista amb
llibres com La Japonesa; des-
prés, vaig evolucionar més
cap a la faula amb L’emperador,
La nit sota les estrelles i La faula
dels ocells grecs ; i, posterior-
ment, em vaig inclinar a par-
lar de l’etapa que va del fran-
quisme als nostres dies amb
llibres com Dies meravellosos.
Amb Sota la pols, començo un
nou cicle on el que m’interes-
sa és treballar a partir d’un
material molt personal. Però
encara que penso que amb
aquesta obra començo a ex-
plorar un nou territori, també
crec que en el fons sempre
parlo del mateix a les meves
obres.
L.D. Vol dir, doncs, que després de
‘Sota la pols’ hi haurà més llibres
on parteixi de les seves pròpies
experiències per crear les seves
ficcions?
J.C. Sí, com a mínim partiré
d’aquest material personal
en dos llibres més. De fet, de
la meva propera novel·la ja
tinc el títol: es dirà La noia del
ball i tractarà sobre la mare
del nen protagonista de Sota
la pols.
L.D. Ja l’ha començada?
J.C. Està en un estat molt em-
brionari. Els començaments
sempre em costen molt, per-
què haig de trobar-hi la mú-
sica, però després ja m’hi
llanço. De moment, el que sí
que sé és que no interrogaré
la meva mare perquè m’ex-
pliqui coses de la seva vida,
sinó que partiré de situacions
i experiències que jo conegui
d’ella. L’obra explicarà la vida
d’aquesta dona des del seu
naixement fins a la mort del
seu marit.

L.D. Creu que ‘Sota la pols’ és una
novel·la dura?
J.C. El meu editor m’aconsella
que respongui que no, però la
veritat és que sí que ho penso.
És un llibre que explica situ-
acions i experiències dures:
ni la mare ni el nen són feli-
ços i les dificultats econòmi-
ques del moment també són
grans. Però també és cert que
no és una obra de lectura di-
fícil, penso. El llibre té dife-
rents nivells de lectura, però
no costa de llegir.
L.D. El rerefons de la història són
els anys 40 i 50, però en cap cas
hi fa una reflexió sobre el fran-
quisme. Ho evita per voluntat
expressa o perquè pensava que la
veu narradora d’un nen no ho
permetia?
J.C. Per les dues coses. D’una
banda, des d’un principi, vo-
lia escriure un text que parlés
d’aquest període, però al
marge de la ideologia. De
l’altra, el punt narratiu que
adoptes et condiciona i en el
cas d’aquest llibre, el fet

d’optar per explicar la histò-
ria des de la mirada d’un nen
no em permetia fer una gran
reflexió política sobre el
franquisme, perquè no seria
creïble. El que sí que podia fer
i he fet ha estat mostrar els

efectes d’aquest franquisme.
En Joan Brossa deia que per
ser un poeta social, no cal
parlar sempre d’obrers i xe-
meneies. I jo penso que té
raó. No volia fer una novel·la
que denunciés les manipula-
cions polítiques del franquis-
me, però és evident que la si-
tuació que s’explica a Sota la
pols és conseqüència de la
manca absoluta de llibertat
d’aquell temps. I per tant,
vulguis o no, acabes reflec-
tint la societat d’aquella èpo-
ca.
L.D. A ‘La Japonesa’ ja utilitzava
la mirada d’un nen per explicar
l’argument. Se sent còmode amb
aquest punt de vista?
J.C. És un narrador que utilit-
zo sovint. D’alguna manera,
també apareix a L’emperador,
una altra obra meva anterior.
Les persones sempre conei-
xem només una part dels es-
deveniments i com la mirada
d’un nen també és parcial,
perquè és un punt de vista
que va molt bé narrativa-
ment. Però penso que, en re-
alitat, tots som una mica
nens. Jo recordo perfecta-
ment que quan vaig fer deu
anys vaig pensar: “Ara ja sóc
gran”. Després, quan amb 14
anys vaig començar a treba-
llar, també em vaig dir: “Ara
sí que sóc gran”. I així suc-
cessivament.
A més, quan intentes donar
una mirada adulta, és molt
probable que acabis fent una
mica d’impostura.
L.D. Per què?
J.C. Perquè, en el fons, una
mirada adulta o hauria de ser
cínica o hauria de ser molt
ponderada i relaxada.
L.D. I quin seria el problema?
J.C. Doncs que no tindria inte-
rès. No sé qui deia que no hi
ha cap novel·la que parli d’un
matrimoni feliç, perquè és un
tema que no té grapa. Llegir
el relat fet per una mirada
adulta tan relaxada, avorriria
el lector als deu minuts.
L.D. Parlar de records tan íntims i
no gaire agradables ha estat do-
lorós?
J.C. Més que recordar-ho i es-
criure-ho, el que ha estat més
dur és parlar-ne amb la
premsa. Quan estàs escrivint

el llibre, estàs sol, és un acte
més íntim. En canvi, quan en
parles als mitjans de comu-
nicació i tots se n’assabenten,
et fa la sensació que estàs
ensenyant el cul a tothom. A
més, em sento incòmode
perquè estic fent promoció i
intentant vendre llibres par-
lant d’unes experiències molt
personals i això ho trobo
pornogràfic. En resum, que
sento que estic manipulant
uns fets molt íntims amb una
finalitat indigna.
L.D. No és pas indigne voler que el
seu llibre es vengui...
J.C. No, ja ho sé. De fet, ningú
m’obligava a explicar que el
llibre partia d’experiències
autobiogràfiques. Podria ha-
ver mentit i haver dit que la
història no tenia res a veure
amb mi, però, mira, el dia de
la presentació vaig explicar
que em basava en fets reals i,
des d’aquell moment, els pe-
riodistes no han parat d’in-
sistir-hi. Cada vegada que
m’ho pregunten és dolorós
per a mi. A més, jo mai havia
pensat que les experiències
de la meva infància pogues-
sin convertir-se en matèria
literària.
L.D. La seva família ha llegit ‘Sota
la pols’?
J.C. No i, de fet, em fa por el
moment en què la meva mare
ho faci.
L.D. Per què?
J.C. Perquè és una dona gran,
de 74 anys, que ara està molt
tranquil·la i no sé molt bé
com l’afectarà. Jo la vaig pre-
parant i avisant de l’argu-
ment i ella també ho va ve-
ient pels comentaris que sur-
ten a la premsa, però sé que li
serà dur, perquè serà remou-
re uns records amargs.
L.D. I vostè, ha rellegit ‘Sota la
pols’?
J.C. No. No ho faig mai, perquè
no m’agrado i em poso molt
nerviós. Voldria canviar coses
i veig que no puc, i llavors
m’atabalo força. Només re-
llegeixo per obligació quan es
fan reedicions de la meva
obra, com ara, que Edicions
Proa està traient la Biblioteca
Jordi Coca.
L.D. Així, doncs, mai s’autotradui-
ria al castellà, per exemple?
J.C. No, em fa molta mandra.
Bé, no diguem mai, diguem
depèn del que paguin! La veritat
és que només m’he traduït
una vegada i era una obra de
teatre molt curta. I haig
d’admetre que no m’ho vaig
passar gaire bé fent-ho, per-
què tenia la temptació de
canviar-ho tot i reescriure-ho,
més que de traduir-ho.
L.D. Quan la novel·la va guanyar el
Sant Jordi, Isidor Cònsul, un dels
membres del jurat, va destacar
que era una obra de temàtica
inèdita en la literatura catalana.
Ho creu així?
J.C. Suposo que es referia que,
en castellà, escriptors com,
per exemple, Juan Marsé
s’han ocupat de la vida a la
Barcelona dels anys 40 i 50


