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Tres aspectes d’una cara
E M I L I T E I X I D O R

C
ada lector fa una interpreta-
ció del text llegit, més enllà de
l’opinió dels crítics. Els lectors
es queden amb les impressi-
ons i els beneficis que la lec-

tura els ha proporcionat, que a vegades
són divergents dels que diuen els ente-
sos. Molts lectors, per exemple, són afi-
cionats a la lectura de novel·les policía-
ques i de ciència-ficció, gèneres que no
tenen crítics ni crítica regular en els
nostres diaris, ni en català ni en caste-
llà, i no per aquesta orfenesa crítica
deixen d’interessar innombrables lec-
tors que hi deuen trobar el que bus-
quen, perquè aquesta categoria de lli-
bres no ha pas desaparegut, ans al
contrari, cada dia surten més col·lecci-
ons especialitzades i fins i tot han des-
bordat les col·leccions específicament
negres o grogues per entrar a formar
part de les col·lecciones pròpiament li-
teràries. Així doncs, i sense cap preten-
sió crítica, m’agradaria parlar de tres
aspectes de la recent novel·la de Jordi
Coca, Cara d’àngel, tres suggestions que
m’ha fet venir al cap la seva lectura.

Tots els llibres de Jordi Coca em fan
pensar en els quadres d’Edward Hop-
per. Si no m’erro, una de les pintures de
Hopper va il·lustrar la coberta d’una de
les novel·les de Coca. Sempre hi ha al-
guna cosa que et treu fora del quadre,
els ulls perduts dels personatges, la seva
posició expectant, el clima fred de sala
d’espera dels espais provisionals i im-
personals..., tot plegat fa que l’especta-
dor esperi alguna cosa que no es veu,
que no és al quadre, que ha de venir de
fora. Igual que el món de moltes no-
vel·les de Coca, en què hi ha alguna cosa
d’indefinit, de provisional que a vega-
des pot fer la impressió d’inacabat, de
personatges que es mouen empesos per
una força superior invisible –els diners,
el sexe, el poder...–, com si allò que

passa no es pastés com-
pletament davant dels
ulls del lector ni dels
protagonistes.

Així, en aquesta darre-
ra obra la troballa més
interessant, al meu parer,
passa gairebé inadverti-
da, com una conseqüèn-
cia inevitable de l’estat
del món o del sistema
que fa moure el món.
Crec que és el primer cop
que en la novel·la en ca-
talà es descriuen les tri-
bulacions sexuals d’un
treballador a l’atur, és a
dir, les conseqüències
que l’atur té en el com-
portament sexual d’un
home sense feina. Fa dè-
cades, això ho va fer amb
gran escàndol l’escriptor
nord-americà Hubert Sel-
by, a la seva famosa Last
exit to Brooklyn, que anys
després els alemanys van
portar lamentablement
al cinema. La baixada als
inferns de la sexualitat que apunta Co-
ca, Selby la detalla amb tanta cruesa
que la seva obra va ser considerada
pornogràfica i prohibida durant molt
de temps. En l’obra de Shelby hi ha un
canvi en l’orientació sexual, que Coca
només apunta. Però apunta bé, i ens
diu que quan s’esborra algú de la feina,
quan se’l considera un zero i una càr-
rega per a la societat, la seva dignitat
també s’esborra i pot arribar al nivell
zero fins i tot en el seu comportament
sexual.

Després hi ha la figura de la noia de
cara d’àngel del títol. Coca ens presenta
un del models tradicionals de la dona
àngel amb una indiferència angèlica-

ment perversa envers les passions que
desperta en els voyeurs del peepshow, i
aquesta gota d’amargor acosta l’àngel a
la femme fatale amb menys tradició.
Temps enrere, aquesta ficció de menys-
preu del desig era atribuïda a la caste-
dat, i la fredor conferia a les dones an-
gèliques una autonomia, un poder o
una autosuficiència que irritava els ho-
mes. La noia àngel de Coca no és ple-
nament una dona fatal que segueixi la
línia que va des de Manon Lescaut i la
Lulú de Wedekind fins a totes les vamps
cinematogràfiques, tot i que barreja la
llunyania i la fredor de l’àngel amb la
fatalitat de les dones perverses, perquè
la seva figura no deixa de ser una crea-

ció mental masculina i
segueix la tradició que
assenyala el desig de
l’home com a creador de
ficcions femenines.

I per acabar, hi ha la
sexualitat directa amb la
veïna, que m’ha fet pen-
sar –potser influït per la
dedicació de Coca a l’obra
de Pedrolo, no en va ell i
Joaquim Carbó són pot-
ser els millors i segur els
més complets lectors de
Pedrolo– en la manera
de tractar el sexe de l’au-
tor dels Quaderns d’en
Marc, i cito aquesta obra
eròtica expressament. És
un tractament mecànic
del sexe, utilitari, funcio-
nal, fàcil i menestral, que
contrasta amb la idealit-
zació que es fa el prota-
gonista de la dona angè-
lica. Aquí, però, amb la
Rosa madureta, no hi ha
cap mena d’angelisme,
cap transcendència ni

responsabilitat, ni més futur que el que
dictin les pulsions, és un contacte sense
esperances ni propòsits, un intercanvi
comercial alleujat pel coneixement i
l’habitud, però res més. No hi ha ni la
fatalitat elevada de les grans amants o
les grans cortesanes, només l’impuls
animal i prou. I aquesta línia pedrolia-
na de tractar els afers diguem-ne cor-
porals m’ha fet pensar en una influèn-
cia de l’autor de Tàrrega.

Una lectura molt personal, ja ho
anunciava. Però ¿no és això, no són
aquests ressons, aquestes associacions
potser errades i erràtiques, aquest afe-
gir llenya a les nostres dèries, el que
busquem també en la lectura?

P A R L E M - N E

El luxós segle XIV (1)
J O A N S O L À

D
ijous apuntàvem cap al pre-
sent i el futur. Avui hem de
veure un esplèndid passat i
present. L’altre dia es va pre-
sentar a l’Institut d’Estudis

Catalans el primer volum (636 p.) d’un
projecte pres i deixat diverses vegades
pels nostres erudits des de fa exacta-
ment un segle: l’edició de totes les tra-
duccions catalanes de la Bíblia fins a
1900. I sort n’hi ha, va dir Josep Perar-
nau, que només es conserva la punta
d’un iceberg que ens marejaria de veu-
re’l sencer: entre la Inquisició (que va
destruir la primera traducció impresa,
1478) i el pas del temps només ens queda
matèria per a uns 42 volums com
aquest. Ja n’hi ha molts d’encomanats i
n’apareixeran dos o tres per any, si els
suports econòmics no fallen, que avui i
aquí això de les humanitats no és una
prioritat gaire clara, va dir Josep Massot,
director de les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, que han tingut el coratge
de posar les mans aquí. Hi treballen una

trentena d’erudits en diversos camps: en
llengües orientals, en llatí i grec, en ca-
talà antic, en biblística, en teologia, en
edicions de textos, etc. El volum acabat
d’aparèixer és el no 3 de la sèrie (el pri-
mer serà una història de la Bíblia llatina
al nostre domini lingüístic) i es titula
“Bíblia del segle XIV. Èxode. Levític”, amb la
transcripció dels textos a cura de Jaume
Riera, aparats crítics, notes i glossari de
Pere Casanellas, i estudi introductori
d’Armand Puig. Puig i Casanellas, dels
quals diríem altres miracles si tingués-
sim espai, són els directors i autèntics
motors d’aquest projecte, que hem de
qualificar d’aclaparador així que obrim
el llibre per qualsevol indret.

En l’estudi introductori, Armand Puig
ens confirma la “notable circulació de
bíblies entre molts estaments socials”
catalans, i per tant que els manuscrits
que ens han arribat són “un percentatge
ínfim” dels que van existir; situa els
textos amb les seves “complexitats” de
transmissió, explica el tipus de costums

dels traductors de l’època i descriu mi-
nuciosament els tres manuscrits que se-
ran objecte de transcripció en aquest
volum. Pel que fa als costums, hi ha
l’escrúpol de la literalitat o fidelitat a
l’original, però alhora la necessitat d’a-
costar el text al lector d’un altre país i
d’una altra època: i així, la filla del Faraó
és anomenada “la infanta”, “talment fos
la filla del rei d’Aragó!”; i els encarregats
faraònics de fer treballar els israelites
reben aquesta ordre: “no donets gens de
palla al poble per mesclar-la ab lo brach
[‘fang’] de les regoles [‘rajoles’], ne lenya
per coure-les [...]; mas que ells vàjan colir
lo restoll en les messes, e al bosch la le-
nya” (Èxode 5,7), cosa (la llenya i el bosc)
que no diu el text llatí i que “difícilment
encaixa amb l’ecosistema del delta del
Nil”. El traductor algun cop “traspassa la
frontera de la traducció” i fa interpreta-
cions que canvien el significat del text,
com quan converteix “un cas de violació
en una relació prematrimonial”.

Hi ha uns altres preliminars fins a un

total de 140 p., amb un vocabulari mi-
nuciós de Casanellas de 60 p., i final-
ment uns “índexs de mots” que només
ocupen mitja pàgina perquè “impresos
en paper [...] ocupen un nombre gairebé
tan gran de pàgines com els mateixos
textos editats” i per tant l’equip ens dó-
na una adreça d’internet on podem
consultar-los en sis versions diferents:
un per cada manuscrit i per cada un dels
dos llibres. Quan l’obra s’acabi, aquests
índexs formaran una massa d’un valor
incalculable per enriquir els nostres
diccionaris històrics: al vocabulari ja es
fa constar, entre molts altres detalls
(com ara les 61 formes del verb lleixar
‘deixar’), quines formes o paraules en-
cara no estan recollides en aquests dic-
cionaris. Per exemple, per a senyal ‘cas-
cavell, campaneta’ se’ns indica que seria
una metonímia (s’anomena l’objecte,
antigament seny, per la funció que fa),
que no està recollit però que a Alcalà de
Xivert encara és viu (o ho era, segons el
DCVB) en la forma senyalet.


