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Hi ha llibres que fan el seu camí, al
marge de les modes, sobrevivint als
esquemes crítics generacionals que
tant ens distreuen, que tant contribuei-
xen a fer que semblin rellevants obres i
autors negligibles i que tant ajuden a
fer que els autors i els llibres d’autènti-
ca qualitat quedin devaluats enmig de
la taxonomia oficial de la dècada pro-
digiosa. A base de muntar operacions
generacionals fem semblants autors i
llibres que no tenen res a veure, i des-
placem els que van per lliure, els
sèniors que maduren una obra de pes,
o els que han nascut a deshora cap a
l’ombra dels que no tenen etiqueta on
amagar-se ni bandera per seguir. Els
esforços intervencionistes dels crítics
amb més afany de protagonisme i de
poder que voluntat i capacitat de triar
—i de posicionar-se amb clare d a t
davant de lectures concretes— contri-
bueixen, en definitiva, a allunyar el
centre d’interès de les creacions literà-
ries individualitzades. Que al capda-
vall és on hi ha la literatura. 

Ara que sembla que hi ha crítics o
amics d’escriptors que es plantegen la
c o n s t rucció d’un nou artefacte genera-
cional que articuli les ambicions de pro-
tagonisme d’alguns dels nous escriptors
joves, potser no seria sobrer fer una
mirada enre re i veure fins a quin punt va
ser inoperant, reduccionista i pert o r b a-
dora la insistència crítica i historiogràfi-
ca a descriure els anys setanta en ter-
mes de «generació dels setanta». De tot
allò ara ningú no en canta ni ou ni galli-
na, el que ens en resta són uns quants
l l i b res, i uns quants autors, uns quants
fenòmens que en molts casos llavors es
t robaven fora del guió.

Pensava en tot això mentre re l l e g i a
amb un immens plaer El secret de la
c a v a l l e r i a, de Jordi Coca (Edicions 62),
una novel·la breu que per quarta vega-
da s’edita, però per primera vegada de
manera independent. Les dues primere s
vegades va aparèixer formant part del
díptic Selva i Salonet (1978 i 1985). La
t e rcera vegada va aparèixer en el volum
El cor de les coses (1995), que re u n i a
exploracions textualistes dels setanta i
principi del vuitanta. El secret de la
c a v a l l e r i a és un llibre de culte, dels que
val la pena recomanar i sempre ve de
gust re l l e g i r. Un llibre que fa el seu camí
al marge de modes i re c e p t e s .
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