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Jordi Coca ambienta la seva novel·la al Portugal del 1974

Callades nits d’una revolució
N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

Per la seva
brevetat,
el text ens
en pot recordar
d’altres que
igualment
manifesten
a petita escala
la mesquinesa
humana

Jordi Coca, El secret de la
cavalleria. Pròleg de Víctor
Martínez-Gil. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

L’
esclat de la Revo-
lució dels Clavells
a Portugal l’any
1974 emmarca
l’experiència del

personatge protagonista que
es troba en aquells moments
viatjant pel país. Els esdeveni-
ments pacífics que aleshores es
van produir van acabar amb la
dictadura del president Caeta-
no però no és només aquest
fragment de la història d’Eu-
ropa allò que el llibre ens ofe-
reix. De la revolució que l’es-
criptor viu, en descriu única-
ment la latència. Tot sembla
que ha de passar molt aviat i,
com molt bé assenyala Martí-
nez-Gil en l’esplèndid pròleg
que acompanya el llibre, el
miratge ens du directament a
Tot esperant Godot. Amb tot, bà-
sicament, allò que s’aprecia en
el text, és la personalitat del jo
narrador que es desplega en
altres obres de Jordi Coca. Un
personatge que busca, sense
disposar de totes les cartes, el
sentit de les coses que succeei-
xen en el seu entorn. Sota
aquesta perspectiva, la veu d’El
secret de la cavalleria resulta
molt propera a la del protago-
nista de Lena (2002) i de Sota la
pols (2000). Fins i tot pateix la
indefinició de qui escriu L’Em-
perador (1997). La seva condició
és la de la incertesa, la de la
recerca des de l’escepticisme,
la d’intentar reconèixer en els
signes el valor de la veritat.
Però el personatge no disposa
de tots els elements i ha de
conviure amb éssers que no
sempre desvelen informacions
imprescindibles. És aquesta
una actitud literària de primer
ordre: la condició humana és
un camí de decepcions en el
seu intent de comprendre el
món. El jo sense nom de la
narració, que enguany es pu-

blica independentment dels
textos amb els quals va com-
partir les dues primeres edici-
ons, accepta aquesta deriva de
l’existència acumulant l’obser-
vació de gestos insignificants,
de converses sense substància,
tot plegat amb una economia
estilística que encara fa aques-
ta realitat més pertorbadora.

La comparació amb Lena no
és gratuïta: un cansament
semblant, una asfíxia contin-
guda, agermana semblant-
ment els narradors. Tot amb
tot, és el gust sovintejat per la
tècnica de les capses xineses
allò que li atorga un caràcter

més literari. Es tracta de l’es-
cena en què es troben uns ac-
tors de teatre per discutir la
revolució. Com sempre, el gust
d’aquests moments és àlgid en
les obres de Coca perquè, a la
manera dels pintors xinesos,
només li calen uns pocs traços
per permetre entreveure el
teixit del qual extreu aquestes
escenes tan rellevants: en les
novel·les de Coca, són l’instant
de la catarsi. Allí s’hi fan tots

els punts de sutura necessaris
perquè història i ficció no
s’enganyin. L’escena d’El secret
de la cavalleria pot recordar fins
i tot el film Tot assetjant l’oncle
Vània. De manera que el lector
assisteix a una mirada obliqua
sobre l’art i la realitat a un
mateix temps. Dels fets histò-
rics, el narrador en té ben poca
constància: s’irrita quan la se-
va dona li truca des de Catalu-

nya per explicar-li que han
mort dues persones violenta-
ment perquè ell, a pesar de
mantenir els ulls oberts, ho
desconeix: una mena de càstig
clàssic, el de la vigília sense
sentit. L’elusió és de la vida
mateixa envers el personatge:
cap signe no és suficient i l’a-
cumulació de petites dades
només obre la porta de la fal-
sedat quotidiana dels protago-

nistes mateixos de la revolució
i especialment d’un dels seus
líders, Júlio. Són petites tram-
pes presents també a Lena i a
L’Emperador.

Per la seva brevetat, el text
ens en pot recordar d’altres
que igualment manifesten a
petita escala la mesquinesa
humana. No ens allunyaríem
gaire de la voluntat de l’obra
de Coca –tot i les divergències
estilístiques– si ens apropés-
sim a La caiguda, d’Albert Ca-
mus. Es tracta de la seducció de
l’ambigüitat, dels meandres
que fa l’ànima humana per
atorgar-se la pietat davant de
l’espinosa moral. En el cas d’El
secret de la cavalleria, en la seva
barreja de ficció –l’inici del
viatge en tren– i d’història –la
Revolució dels Clavells–, Coca
se serveix de dos personatges:
qui ho sap tot, Hermann –una
transposició de Xavier Fàbre-
gas amb nom de dramaturg i
amic–, no està disposat a con-
tar la veritat; qui ho cerca sa-
ber tot, el protagonista, no està
en condicions d’accedir-hi. Per
això, tot el que arriba a saber
dels fets consumats és un la-
cònic “Ha estat bé” provinent
de Hermann. Una indefinició
que és aplicable a les relacions
amoroses fallides i únicament
apuntades: les d’Estrel·la i les
de la muller de Júlio. La indi-
ferència, l’omissió, potser l’a-
tonia, es plantegen com a trets
bàsics de la vida sentimental
dels personatges de finals del
segle XX.

El lector apreciarà, doncs, la
globalitat dels plantejaments
de Coca, més enllà de la vo-
luntat testimonial que s’eri-
geix com a símbol de la natu-
ralesa inútil de l’home que es-
pera tenir opinió, un dret fo-
namental i alhora difícil de la
societat dels nostres dies.

Lirisme, observació i bellesa

P O E S I A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Miquel-Lluís Muntané,
Migdia a l’obrador. Pagès

Editors. Lleida, 2004.

L’
obrador del poeta
és tot sovint
aquell laboratori
de l’alquimista on
es barregen fluids

misteriosos per acabar obte-
nint, amb alambí i paciència,
destil·lacions de saviesa o de
bellesa, que esbalmaran amb
un brillant esclat o ens dei-
xaran fascinats amb la seva
majestat serena. Però altres
vegades és obrador més me-
nestral, on el poeta seu amb
la calma de l’artesà que ha

completat la feina i observa la
vida que bull al carrer, com el
forner que seu al pas de la
porta oberta quan ja omple el
barri la flaire del pa.

Segurament aquesta seria
la millor descripció d’un lli-
bre de poemes com Migdia a
l’obrador. En ell, Muntané ins-
tal·la el seu jo poètic en el
confort de la maduresa (in
mezzo del cammin di nostra vita,
si se’m permet una cita pre-
visible) per fer-lo mirar al seu
voltant, des de l’obrador, per
observar la vida que passa.
Qui conegui la poesia anteri-
or de l’autor, caracteritzada
precisament pel sentit de
l’observació i de la mesura,
comprendrà que aquest és un
punt de partença ideal per al
seu llibre.

Migdia a l’obrador és un llibre
estructurat en sis parts, ca-
dascuna encapçalada per una
cita i cadascuna feta a partir
d’una mirada, d’un matís,
d’un tema d’observació: el
temps que veiem passar, les
nostres febleses, les nostres
contradiccions, la sensualitat,
l’elegia, la ironia. Matisos d’un
tot que és la mirada madura
sobre la realitat des de l’obra-
dor del poeta. L’observació
mostra de vegades les realitats
que vivim (“No és per l’esquer
de la diversitat / –llampant i
gratuït / ni per contradir l’e-
xigència d’un cànon, / que
allarguem furtivament el braç
/ i temptem el gust de la fruita
prohibida”), i d’altres aventu-
ra històries que reflexionen
sobre el poder de l’atzar, com

el formidable John & Carol’s
Blues, poema insígnia del lli-
bre, que ens parla de dos ena-
morats que mai no van saber
que eren fets l’un per l’altre
perquè, en realitat, mai no es
van arribar a conèixer.

UNITAT EN LA FORMA
La unitat en el discurs del lli-
bre és també unitat en la for-
ma. La poesia de Muntané es
caracteritza per una gran
exigència en la forma, però
en una forma seriosa i gens
cridanera. Com aquells es-
portistes que fan que a ulls
profans sembli casual, natu-
ral i còmode el gest que, en
realitat, és complex i produc-
te d’un dur entrenament, el
poeta assoleix uns ritmes tan
perfectes que els poemes

semblen a primer cop d’ull
discursius, i unes rimes tan
calculades que són gairebé
imperceptibles. El mateix
passa en el cas del lèxic, tan
ric i expressiu que aconse-
gueix semblar planer.

Parlàvem amb Miquel-Lluís
Muntané en un cafè del Born,
en el matí de malson de l’onze
de març, i deia ell que es feia
estrany parlar de poesia en
unes circumstàncies com
aquelles. Li vaig dir que s’e-
quivocava, i precisament la
lectura del seu llibre m’ho
confirma: la poesia que, com
la seva, és lirisme, observació,
bellesa i també esforç per
comprendre el món que ens
envolta hauria de ser un mur
davant la barbàrie i és, com a
mínim, marca de civilització.
No cal ser un erudit ni un co-
neixedor enorme de la histò-
ria de la literatura per ado-
nar-se que els salvatges poden
arribar a tenir producció lite-
rària, o almenys el que ells
entenen com a tal, però mai
de la vida poesia.


