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“A casa del nen
protagonista
de la novel·la
no hi ha
possibilitat
de conversa:
només hi ha
crits i ordres”

“El Sant Jordi
té un valor
afegit. Igual
que el Barça és
més que un
club, el Sant
Jordi és més
que un premi”

des del punt de vista de la gent
obrera, però que en la litera-
tura catalana, això no s’ha do-
nat gaire. Se n’ha parlat poc,
com tampoc no s’ha tractat
gaire el tema de l’onada d’im-
migrants del sud d’Espanya.
L.D. Precisament, Isidor Cònsul va
dir que ‘Sota la pols’ revia influ-
ències del mateix Marsé, de Kakfa,
de Valle-Inclán i de Salvador Es-
priu. Per què?
J.C. Kafka per la figura del pa-
re, encara que el de Kakfa té
poc a veure amb el del llibre;
Valle-Inclán per la família de
vells que introdueixen el
protagonista en el món de la
literatura i que són uns per-
sonatges força esperpèntics, i
l’Espriu, l’Espriu jo no el veig
per enlloc. En canvi, el que sí
que puc dir és que abans de
començar a escriure Sota la
pols, vaig rellegir-me Els nois
de la vida, de Pier Paolo Pas-
solini, a consciència
L.D. Abans parlava dels diferents
nivells de lectura del llibre. ¿Hi
ha detalls que poden passar des-
apercebuts al lector?
J.C. Suposo que sí, perquè és
una novel·la on tot està molt
pensat i d’això no sempre te
n’adones. Per exemple, no és
casualitat que el protagonis-
ta neixi el 1936; tampoc és
perquè sí que el primer llibre
que llegeixi sigui Robinson
Crusoe, perquè, com ell, és al-
gú que està sol amb uns
amics que no sap ben bé qui
són, i també té la seva raó de
ser el fet de presentar la fa-
mília de vells que ensenyen al
nen el valor de la conversa i
dels llibres d’una forma bas-
tant esperpèntica... Tot això
és el que a la fi va donant
densitat a Sota la pols.
L.D. Per què presenta aquesta fa-
mília de vells d’una forma tan
estrambòtica?
J.C. Perquè havien de ser el
contrari de la quotidianitat.
A casa del nen, no hi ha pos-
sibilitat de conversa: només
hi ha crits i ordres. En canvi,
a casa dels veïns, el nen s’a-
dona que les persones poden
intercanviar opinions.
Aquests vells eren bruts i es-
trafolaris en la vida real, però
a mi ja m’anava bé que també
ho fossin al llibre per remar-
car l’oposició entre les dues
famílies amb qui conviu el
protagonista. En fi, t’estic ex-
plicant els trucs de cuina de
la novel·la!
L.D. Ja hem dit que ‘Sota la pols’
era una obra dura. Però malgrat
aquesta amargor, ¿creu que el
llibre apunta una esperança?
J.C. Crec que no. L’últim sí del
nano és prou dur, encara que,
evidentment, no desvelaré el
final. Si aconsegueixo fer
aquestes dues o tres novel·les
més que m’he plantejat per
parlar d’aquesta època, pot-
ser sí que es veurà que la si-
tuació del protagonista mi-
llora amb els anys. Però ad-
meto que, en aquesta obra en
concret, el final és bastant
pessimista.

L.D. Potser la petita esperança és el
plaer de la lectura que neix en el
protagonista...
J.C. Sí, però fixa’t que cap al
final de l’obra, el nen pateix
un bloqueig de lectura. A

més, a les darreres planes
també hi ha com una mena
de rebuig de la família de
vells per part del protagonis-
ta, o sigui, que...
L.D. Ha guanyat el premi Docu-

menta, el Josep Pla, el de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes...
Què li aporta de nou el premi
Sant Jordi?
J.C. El dia que em van donar el
premi, ja vaig dir que tenia
moltes ganes de guanyar-lo.
La veritat és que em fa molta
il·lusió. De fet, feia anys que
pensava que m’agradaria
aconseguir-lo. D’una banda,
per la qüestió econòmica,
esclar, i, de l’altra, perquè en
l’imaginari col·lectiu català
el Sant Jordi és un premi que
té com una mena de valor
afegit. Igual que el Barça és
més que un club, el Sant és
més que un premi, no? En-
cara que després t’adones
que tampoc és tan impor-
tant, perquè d’aquí a tres
anys, ningú se’n recordarà
de qui se’l va endur l’any
2000. A més, necessitava
guanyar-lo, perquè, tret de
La Japonesa, que l’any 1992 es
va vendre molt i molt bé, els
meus llibres es van venent

però molt de mica en mica.
Sóc conscient, doncs, que So-
ta la pols es vendrà més que
els anteriors i tinc l’esperan-
ça que gràcies a això a la gent
li entraran més ganes de lle-
gir altres coses meves.
L.D. Ara que ha demanat una ex-
cedència a l’Institut del Teatre,
es dedica exclusivament a es-
criure?
J.C. Em dedico a la literatura,
però també faig col·laboraci-
ons als mitjans de comuni-
cació, perquè en aquest país
no es pot viure només de ser
escriptor.
L.D. Sabem ja quina serà la seva
pròxima novel·la, però, i el tea-
tre? Quina serà la seva pròxima
peça dramàtica?
J.C. Mira, jo de teatre no
n’havia escrit mai fins que
vaig treure La platja negra.
Com que sóc un tastaolletes,
vaig voler provar sort. I em va
agradar. Per això ara he es-
crit una altra obra de teatre.
L.D. ¿I pot estar escrivint una no-
vel·la i una peça dramàtica al-
hora?
J.C. I tant! Normalment sem-
pre tinc sobre la taula unes
quatre o cinc coses a la vega-
da. En aquests moments, per
exemple, tinc començades la
novel·la La noia del ball, un al-
tre text teatral, una tesi doc-
toral sobre el teatre de Palau
i Fabre, un assaig sobre el
món dramàtic... No és que
treballi de manera obsessiva
en tots el fronts alhora, sinó
que els vaig atacant i apar-
cant de forma intermitent.
Això em va molt bé, perquè
quan reprenc un projecte, he
guanyat perspectiva a l’hora
d’afrontar-lo de nou.
L.D. Després de conèixer una mica
més la seva infància amb ‘Sota la
pols’, suposo que podríem afir-
mar que de nen no s’imaginava
pas que arribaria a ser escrip-
tor...
J.C. No, no pensava en res
d’això. Tenia ganes d’escriure
(i en continuo tenint moltes),
però pensa, per exemple, que
Els Lluïsos, la meva primera
novel·la, va anar a petar a
Edicions 62 per una absoluta
carambola. En Pere Gimfer-
rer, que en aquells anys era
lector de la casa, va recoma-
nar fervorosament el manus-
crit i als sis mesos sortia pu-
blicat.
L.D. Doncs, no li ha anat gens ma-
lament. Ara, fins i tot, Edicions
Proa està publicant la ‘Biblioteca
Jordi Coca’...
J.C. Sí, i haig de reconèixer que
em fa molta il·lusió. Sempre
he anat publicant en editori-
als molt diferents i aquest
projecte crec que donarà uni-
tat a tota la meva obra. A més,
també em permet fixar defi-
nitivament els meus llibres
passats, perquè cada volum
que va apareixent me’l relle-
geixo i en faig una edició de-
finitiva.
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