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Indiferència
➤ A Cara d’àngel, Jordi Coca parteix
d’un home desarrelat, una mena d’ali-
enat palaufabrià que ha entrat dins
d’una espiral d’indiferència cap a tot.
“Em vaig deixar dur pel pendent de la
indiferència”, diu ell mateix. Comença
a freqüentar cinemes X, la prostitució
de carrer i, sobretot, el peepshow, on un
dia coneix la Cris, una noia la joventut
i aparent puresa de la qual el sedueix. A
partir d’aquí, Coca ens fa un relat d’una
obsessió que el porta a fer una rees-
tructuració de la vida i a superar episo-
dis del passat, però tot plegat se li
complica fins a l’extrem.

Coca parteix d’un narrador en prime-
ra persona que explica els fets a algú que
no sabem qui és, amb un discurs frag-
mentat, i a més “al llarg del text falseja
la realitat, per tant, qui ens diu que el
que ell afirma i diu que és veritat no és
totalment fals? I les coses que calla, que
sembla que no tinguin importància,
potser són vitals per canviar el relat. És
un petit joc”. Segons l’autor, el protago-
nista “només té dues possibilitats: o fa
alguna cosa per sortir de la via morta o
aprofundeix encara més en l’estat en què
es troba. És evident que s’equivoca i opta
pel segon”. En definitiva, diu, “el que hi

ha és rebuig del que ets. El fet que per
apropar-se a aquesta noia que només ha
vist un moment aquest personatge triï
l’opció de depurar-se ell mateix significa
que la idea que té d’ell mateix és com-
pletament negativa.

Cara d’àngel, segons l’escriptor, posa fi a
un cicle narratiu que ha durat vint anys
i que ara considera creativament esgotat.
De fet, ja havia intentat començar a es-
criure en una altra línia quan va sentir la
necessitat d’escriure-la. Ho recorda així:
“Em va agafar una necessitat molt inten-
sa d’escriure-la i era un moment que te-
nia temps, i me’n vaig anar a l’Empordà
després de fer un pacte amb la meva do-
na: «Me’n vaig amb una nena molt jove-
neta que fa estriptís...», i ella va trobar que
era la cosa més normal del món, esclar
[riu]... I em vaig tancar a escriure”.
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“Ha d’haver-hi
una aposta
real per la
cultura, i quan
té a veure amb
la llengua
encara molt
més. Però aquí
només aposten
els escriptors”

això no funciona. I
paradoxalment, ens passen
coses fantàstiques: la literatura
catalana té uns èxits que no
havia tingut mai, de públic
intern i de projecció d’obres,
com Belbel i les seves estrenes
arreu del món, novel·les com La
pell freda, les xifres de venda de
narradors... I al costat d’això no
pots anar a demanar un cafè al
passeig de Gràcia perquè no
t’entenen i t’ofenen... Què està
passant? És un desajust i no
tenim capacitat política? Potser
tampoc no en volem tenir...
Aquell gran projecte cultural
que probablement serviria de
vertebrador de moltes altres
coses, trobo que no hi és.
F.B.V. Una Catalunya desarrelada de
si mateixa, com el protagonista de
‘Cara d’àngel’...
J.C. No vull forçar la interpreta-
ció de la novel·la, però hi ha un
fet que està fet amb tota la in-
tenció i és que és un personatge
que està en via morta, està a
l’atur. Si fos una novel·la que
ens arribés d’Alemanya segur
que automàticament faríem
una lectura no dic política però
sí social: és un desarrelat i el
desarrelament provoca altera-
cions al comportament i això
acaba fent aflorar els conflictes
més profunds, etcètera.
Aquests són problemes que te-
nim nosaltres a la societat ca-
talana. Tornem a Palau i Fabre:
sempre ha dit, i amb raó, que el
gran problema de Catalunya és
que no hem superat el Nou-
centisme i que no hem sabut
enfrontar-nos- hi. Potser a par-
tir de l’any 80 hauria calgut
rellegir-nos, reconèixer-nos cul-
turalment. A més, internacio-
nalment estem vivim un mo-
ment de canvi d’era, i quan hi
ha una fractura molt profunda
a la societat, un canvi de civi-
lització, cal reconèixer-nos.
Plató no és el que critica el
passat, sinó que el rellegeix i el
reformula per poder continuar
endavant. Han passat 25 anys,
hem tingut alguns governs, ara
podem dir que de dos signes

ideològics diferents, i de mo-
ment ningú aposta per això.
F.B.V. I als 80 es va decidir que tot el
que venia de fora era el que valia...
J.C. Això jo ho veig com un re-
flex patatero d’aquest proble-
ma de fons. Quan tu no et re-
coneixes a tu mateix necessi-
tes, tanmateix, reconèixer-te
en alguna cosa, i llavors bus-
ques el que t’arriba com a sig-
ne extern suposadament iden-
titari: això és l’avantguarda, el
prestigiós, el clàssic, el més bo,
el reconeixement internacio-
nal..., i per aquí acabes amb
coses tan absolutament pinto-
resques com això que se’n diu
Teatre Nacional de Catalunya,
que no ens feia cap falta ni des
del punt de vista conceptual ni
d’infraestructures, o coses tan
absolutament ridícules com
que no s’està fent res per tor-
nar a retraduir o revisitar la
tradició grecollatina en un
país com el nostre, que té una
cosa tan important com és la
col·lecció Bernat Metge... Tot ai-
xò, o és un signe que estem
molt perduts, o és un suïcidi.
És cert que s’han destinat
molts diners a la cultura, però
el que no sé és si s’ha fet de
manera equilibrada i sobretot
si s’ha fet des de la cultura no
de gastar sinó d’invertir.

F.B.V. Vostè ha defensat una litera-
tura arriscada, ha estat en con-
tacte amb gent com ara Brossa i
Palau i Fabre, però la seva narra-
tiva és bastant ortodoxa...
J.C. Fins a l’any 1983 havia in-
tentat escriure una narrativa
d’investigació, de recerca, però
una cosa és que vulguis fer-ho
i l’altra que puguis, que esti-
guis en condicions de fer-ho.
D’altra banda, mai vaig voler
caure sota l’influx de Brossa: a
mi m’interessava molt, l’he
seguit i li he donat suport des
que el vaig conèixer l’any
1967. El 1971 vaig escriure el
primer llibre que s’ha escrit
sobre ell... La meva admiració
pel poeta era indiscutible, però
jo no era Brossa. Cap a l’any
1979 o 1980 vaig tenir la sen-
sació que havia arribat a un
carreró sense sortida que em
portava a una mena de tanca-
ment del text en ell mateix i
cada vegada feia coses que
eren més incomunicables al
lector. Vaig deixar d’escriure i
vaig passar tres anys llargs
sense fer res. Tenia el propòsit
de reconnectar amb el lector,
jo sempre he tingut ganes de
ser llegit, no a qualsevol preu
però fent el que em semblava
que havia de fer, i vaig co-
mençar aquesta aventura,

aquest cicle, que s’inicia amb
Mal de lluna i que arriba fins
ara. Tinc la sensació que he
tancat un procés de vint anys.
Hi ha alguna excepció com
L’emperador, que és més llarga i
va cap a una altra banda, però
en general és una trajectòria
homogènia.
F.B.V. I ara?
J.C. S’obre un període nou que
no sé on anirà, però que en tot
cas no vull caure en la imitació
de Brossa, ni tallar amb la
possibilitat de ser llegit, però
estic intentant trobar una so-
lució, una cosa més llarga i
ambiciosa, probablement amb
la tercera persona com a punt
de partida... Veig que toca fer
una altra cosa.
F.B.V. També ha publicat poesia i
teatre...
J.C. No em sento poeta: vaig fer
unes versions de Matsuo Bas-
hô, i un llibre de poemes pos-
terior que n’és un epígon, però
ja està. També he intentat es-
criure alguna cosa de teatre,
vaig fer Platja negra, Antígona i
un espectacle, Tempesta a les
mans, amb Hausson i Carme
Callol, i ara tinc un quart text
acabat que es diu Interior an-
glès, que és un text per a dues
actrius, però tampoc no em
sento dramaturg. El que em
sento realment és narrador, i
tinc ganes de continuar-hi, i
on he estat més còmode és
amb aquestes novel·les que he
anat escrivint durant els dar-
rers vint anys.
F.B.V. I per què vol canviar, doncs?
J.C. Crec que és un gest valent,
aquest trencament. Podria es-
criure una novel·la així cada
any i mig, i anar fent. No és
que no em costi, sinó que és
una forma que ja tinc assu-
mida i no tinc cap necessitat
de complicar-me la vida, però
sí que necessito trencar i
plantejar-me reptes nous. I
em sembla que no és una de-
cisió personal: té a veure amb
la construcció del país. Ens ho
creiem o no ens ho creiem? O
estem en un procés de re-
construcció nacional o més
val que pleguem i ens posem a
escriure en castellà, o que ca-
dascú foti el que vulgui. Però
si no, els projectes han de ser
projectes necessaris, i jo crec

que la narrativa necessita ara
grans projectes. I ja els té, i
penso en escriptors com ara
Jaume Cabré i Jesús Montca-
da, entre d’altres. Cabré, per
exemple, des del punt de vista
del prestigi, no necessitava
escriure una novel·la de
set-centes pàgines, ningú li
reclamava, i és una feinada
immensa i l’ha feta, i el país
l’hi ha d’agrair. I li agraeix?
No. No parlo d’agraïments en
forma de creus de Sant Jordi
ni copets a l’esquena, sinó
d’un plantejament estructu-
ral que permeti justament
desenvolupar això, a la gent
de la nostra generació i els
que vénen, sense que l’escrip-
tura sigui una autoexplotació,
i és perfectament factible com
a reconversió d’un sector com
qualsevol altre. I si ha d’estar
pendent de beques que ho es-
tigui però a l’escandinava: sa-
bent que li donaran una beca
que li permetrà treballar amb
comoditat durant cinc anys, i
que tindrà una política fiscal
que tindrà en compte el que
aquesta persona està fent, i
que a més hi haurà uns me-
canismes de difusió a través
del suport a les agències per-
què aquest text tingui la pos-
sibilitat d’arribar més enllà,
que hi hagi un suport de cara
a les traduccions... Ha d’ha-
ver-hi una aposta real per la
cultura, i en les coses que te-
nen a veure amb la llengua
encara molt més. Però aquí
només aposten els escriptors.


