
JORDI COCA 
fer descriptor i ser-ho

Aquesta entrevista s'ha extret de la sèrie de programes radio-
fònics «Ona i ratlla» —realitzada per Eduard Delgado, Maria 
Gorgues i Jordi Roura i produïda per la fundació Serveis de 
Cultura Popular, de Barcelona—, emesa per emissores del Prin-
cipat, les Illes i Andorra. De /'edició, n'ha tingut cura Oleguer 
Sarsanedas.

Jordi Coca encara és un home jove. És 
un home que en pocs anys s’ha format 
una decidida personalitat literària. Con-
fessa, però, que, quan va començar a 
escriure, a partir d’un cert moment es 
va precipitar; va creure que tot era bu-
far i fer ampolles. Aleshores li calgué 
tornar enrera i iniciar un veritable apre-
nentatge.
—És clar, quan t’adones que una cosa 
és fer d’escriptor i una altra de ben di-
ferent ser-ho, només et queden dos ca-
mins : continuar el simulacre i la impos-
tura, o bé tallar gairebé totes les rela-
cions diguem-ne professionals. Aquest 
darrer és el que vaig triar, qui sap si 
perquè les compensacions que trobes 
seguint el primer camí són en realitat 
ben .poca cosa. En un altre context cultu-
ral segurament m'hauria deixat seduir, 
haig de ser franc. Ara, haver d’anar dis-
fressat i aguantar tota mena d’inclemèn- 
cies només per obtenir el permís de 
passar la gorra... Em va semblar que 
eren negocis de cantonada. Així, doncs, 
ara fa aproximadament deu anys vaig 
iniciar la mena de vida que continuo 
fent: als matins treballo a l’Institut del 
Teatre, engrescat en treballs d’investi- 
gació teatral i en l’organització d’actes 
culturals; les tardes, les passo a casa, 
treballant, i cada dia més convençut 
que, tal com diu el Tao, sense calma 
no hi ha progrés. No, no visc sol, visc 
amb la meva dona i amb una doneta 
que ara té tres anys. Darrerament tot 
ha canviat una mica, però és cert que 
he passat ¡anys dedicant vuit i deu ho-
res diàries a escriure i llegir. No era 
res que m’obsedís; era el que em pro-
porcionava plaer. Aquestes coses, però, 
quan es diuen sempre semblen una exa-
geració. En realitat ho he passat bé. He 
viscut tranquil.

«Em 
tempta 
deixar 

que l’obra 
sigui una 

ressonància 
de mi 

mateix.» 
(Foto: 

Barceló.)

Jordi Coca va néixer a Barcelona, a la 
barriada del Clot, l’any 1947. El pare, 
petit negociant; la mare, a casa. Són 
cinc germans; ell és el gran. No els han 
anat mai massa bé les coses, però tam-
poc no han estat mai en la misèria.

—El primer record que tinc? És real-
ment molt llunyà. Em veig caure d’una 
escala. No sé, potser tenia dos anys. 
Em vaig foradar la llengua amb les 
dents. Fou una gran tragèdia per a tot-
hom, segons que sembla. Després he 
sabut que el metge va dir que no par-
laria, que seria mut...; la qual cosa no 
és veritat, com pots veure, ja que m’a-
grada molt xerrar, especialment quan 
m’embalo. També recordo molt bé la 
vaga de tramvies del cinquanta-u. Anava 

amb la mare a comprar carbó a una 
carbonería que hi havia a la cantonada 
i aleshores van passar cotxes de policia. 
Tinc una sensació de soroll, de molt so-
roll. Vaig veure un grup de gent que 
tombaven un tramvia, em sembla que 
era el número 60. El van tombar i ales-
hores hi va haver corredisses... Ho re-
cordo molt bé. Com que vaig anar a 
l’escola de l’Ajuntament, cada dia can-
tàvem el Cara al sol. Hi vaig anar fins 
que tenia tretze anys. Mai no va passar 
res d’especial. Era una escola normal, 
per l’època: imbuïda de feixisme passiu. 
Aleshores, a tretze anys, com que un cosí 
del pare tenia un taller de mecànic i 
jo sempre havia sentit a dir que seria 
mecànic, doncs és clar, m’hi vaig apun-
tar d’aprenent. Hi vaig estar poc; de
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dotze contes de
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Salvador
Espriu

Malgrat el seu interès com a obra narrati-
va, el recull Aspectes és potser el llibre més 
poc conegut, d’Espriu: des de l’any 1952, 
aquest volum no havia estat reeditat més. 
Es tracta d’un llibre clau en revolució de la 
narrativa espriuana que, segons ens con-
fessa el mateix autor, “constitueix un pont 
entre Laia, la meva immediata obra ante-
rior, i la vinent, Ariadna al laberint gro-
tesc”.

Reedicions recents:
120. L’ombra de ¡’atzavara.

Pere Calders
105. EI temps de les cireres.

Montserrat Roig
88. Va ploure tot el dia.

Teresa Pàmies
60. El dia que va morir Marilyn.

Terenci Moix

De venda a totes les llibreries

Edicions 62
Provença, 278, telèfon 216 00 62. Barcelona-8 

seguida vaig comprendre que aquell ofi-
ci no era fet per a mi. A l’escola em 
recordo com un nen aïllat, que no ju-
gava amb els altres tot i tenir-ne unes 
ganes terribles. Però trobava que eren 
uns jocs massa violents. Em feien por 
física, aquells jocs; jo sempre he estat 
prim i feble i, pel que recordo, el món, 
sovint l’he vist com una agressió injus-
tificada. El que jo volia, els darrers anys 
de ser a l’escola, era integrar-me en un 
grup reduït de persones i, què sé jol, 
jugar-hi, parlar-hi, no sé... Tenir la sen-
sació de societat. No vaig aconseguir- 
ho mai.
A l'escola, castellà, i a casa i al carrer, 
català.
—Ara, la meva vida es va decidir un dia 
a la barberia. Tal com t’ho dic... Alesho-
res vivíem a la barriada del Guinardó i 
anàvem a una barberia que nosaltres 
anomenàvem «Els espanyols»; eren una 
família de molts germans, una gent es-
tranya que després sempre m’han fet 
pensar en els germans Karamàzov ; era 
una cosa terrible i recordo que ells amb 
ells es tractaven malament, amb duresa. 
Un dia el pare m’hi va dur, a tallar-me 
els cabells, i un del xicots, que estudiava 
i alhora feia de barber, l’« intel·lectual» 
de la família, em va demanar, mentre 
em repelava el clatell: «Que vols fer el 
batxillerat o vols estudiar cultura ge-
neral». Imagina’t! Per mi el batxillerat 
era una cosa especial, un extra, com 
quan et demanaven si volies colònia i 
havies de respondre que no. «No, no, 
el normal», vaig dir jo. I la cosa va que-
dar sentenciada per sempre més. El 
meu pare també va respondre: «Sí, sí, 
el normal.» I va ser el normal. Vaig 
seguir, doncs, la cultura general fins a 
tretze anys i després a treballar.
I Jordi Coca va treballar de mecànic, 
de mosso de magatzem, en una fàbri-
ca de teixits, d’oficinista... Aleshores 
estudià el batxillerat i després passà 
per l’Institut del Teatre.

—Sí, vinc de molt avall, jo. Hi ha mo-
ments de pessimisme quan penso en el 
que he escrit fins ara; però llavors pen-
so en tot l’altre camí fet, no com a 
escriptor, sinó com a persona, i veig que 
ha estat un esforç considerable. Això no 
justifica res, ja ho sé, però no puc obli-
dar-ho. No sé qui és que diu que la vida 
no es pot fer més llarga, però que es 
pot fer més ampla. Doncs exacte, jo 
sento justament això: he fet la meva 
vida una mica més ampla. Pensa que 
fins a disset anys no vaig saber que es 
podia escriure en català. La cultura 
catalana per mi no existia. Ja era un 
ganàpia quan descobreixo Sagarra, Bros-
sa i Llull, així, ben barrejat, sense saber 
qui és qui, ni quin qui és cronològica-
ment anterior a l’altre. Jo, si m’ho per-
mets, diré que no sóc el producte de 
cap victòria, sinó del fracàs del fran-
quisme. I un fracàs sempre és una cosa 
de primer confusa, després dolorosa i 
finalment reveladora.

Jordi Coca fa la impressió de ser un 
solitari, un individu poc sociable.
—Vaig força pel meu compte, sí. I pot-
ser també és veritat que hi ha un pro-
blema de relació amb la gent. Ara, dar-
rerament m’he trobat en una sèrie de 
situacions, que no cal detallar, en les 
quals he estat acusat de ser fred i dis-
tant. La veritat és que mai no havia 
pensat que fos així; és a dir: mai no 
havia pensat que els meus problemes 
també afectaven els altres. Això tan obvi 
ha resultat una il·luminació. He rellegit 
alguna de les coses que he escrit i haig 
de confessar que potser sí, que potser 
sóc fred i distant. Però també vull re-
marcar que ho sóc contra la meva vo-
luntat; que m'agradaria ser amable, re-
lacionar-me amb els altres, tenir amics... 
Sense que això signifiqués perdre una 
zona privada que vull preservar. D’altra 
banda suposo que si aquesta relació 
amb la gent no funciona bé del tot deu 
ser més per culpa meva que no pas dels 
altres. Ho admeto.
La primera obra publicada de Jordi 
Coca és Els Lluïsos, potser la novel·la 
d'èxit menys premiada de la literatura 
catalana contemporània.
—Sóc jo el menys premiat, en realitat. 
Mai no he tingut cap premi, cap ni un. 
Però no és estrany: tinc tanta mala sort 
en aquestes coses que ni tan sols el sor-
teig del cupó dels cecs no m'ha tocat 
mai... Però en fi... Aquesta novel·la. Els 
Lluïsos, la vaig enviar a un premi l’any 
1970 i em sembla que hi va quedar ter-
cera o quarta. Quarta, suposo... Però 
quan van fer-se les ressenyes als diaris 
algú va dir que la novel·la estava bé i 
que s'havia d’editar. Jo vaig comentar- 
ho a l’amic Xavier Fàbregas, que ales-
hores treballava a Edicions 62. «La duré 
a l’editorial», em va dir. I sí, al cap d’un 
mes, amb gran sorpresa meva, em van 
dir que la publicarien. Aleshores s’inicia 
tot allò de pertànyer a un grup genera-
cional, de sentir-me obligat a produir, 
etcètera. En certa manera s’inicia la 
crisi que condueix a Taïllament i que 
ha durat fins no fa gaire.
Jordi Coca dedica el seu següent llibre 
a Joan Brossa, de qui és un gran admi-
rador: Joan Brossa o el pedestal són les 
sabates, i poc després escriu una no-
vel·la, Alta comèdia, un text del tot pre-
cipitat que l’autor ara rebutja íntegra-
ment.
—En el moment d’escriure Alta comèdia 
es plantejava tot allò de l’escriptor pro-
fessional i jo em vaig sentir obligat a 
continuar. Em creia que ja en sabia. 
Vaig dir-me: «Bé, haig de fer una altra 
novel·la.» I la vaig fer. Però no tenia cap 
motivació real. Sí, vaig fer una novel·la 
sobre la «fugida» perquè aquí no s'hi 
podia viure, perquè això era un infern, 
etcètera. Però tot plegat era massa lite-
rari. A més, el que jo volia era publicar 
una altra novel·la, de manera que a corre- 
cuita... De seguida vaig trobar un edi-
tor i...
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—La influència de Joan Brossa, fins on 
arriba?
—Per a mi Brossa va ser una frontissa. 
És a dir: tot és abans i després de co-
nèixer Brossa. És Brossa qui em dóna 
una dimensió humana al fet d’escriure: 
-l’obra és l’esforç de tota una vida. D’al-
tra banda també va ser Brossa qui em 
va fer veure que la literatura ha de par-
tir de la vida i no pas de rescalfats lite-
raris. També vaig aprendre que els sen-
timents veritables no s’expressen en tò-
pics, i que els models sancionats pel 
temps i la rutina no han de servir per-
què ens hi amaguem. És clar, quan tot 
això ho aprens a través d’un món cohe-
rent, és francament impressionant. Per-' 
què l’obra de Brossa és perfectament 
coherent: és un cercle que comença i es 
tanca d’una manera neta, clara. De tota 
manera voldria fer notar que abans de 
conèixer l’obra de Brossa jo ja havia 
descobert alguna cosa que ha estat fo-
namental en la meva manera de fer. 
Per exemple Camus; L'estrany, el recor-
do com una experiència irrepetible. 
I una mica, si t’hi fixes, en la meva pro-
ducció hi ha sempre present el desig de 
fer una prosa simple, funcional a- la 
manera americana, punyent. A mi això 
no em ve de Faulkner, sinó de la tècnica 
americana que hi ha en Camus. Però 
també em tempta deixar que l’obra si-
gui una ressonància de mi mateix.

Entre Alta comèdia i Selva i salonet hi 
ha un llibre sobre Pedrolo i unes narra-
cions molt breus. En realitat entre el 
1973 i el 1978 hi ha gairebé sis anys de 
silenci, d’emmudiment literari. Segons 
Jordi Coca són els seus anys d’aprenen- 
tatge.

—Sí, són sis anys de treballar tossuda-
ment cada dia. És un gran esforç per 
aprendre alguna cosa i mirar de retro-
bar la puresa inicial. El primer resultat 
és Selva i salonet, si traiem Exòtiques, 
que és una plaquette que aplega un pa-
rell de contes i unes poques proses molt 
breus. En cert sentit, doncs, es pot dir 
que Selva i salonet és la represa. Però 
vaig tenir la desgràcia d’anar a topar 
amb un d’aquests editors que haurien 
d’estar prohibits. El llibre no es va dis-
tribuir i, tret d’un cercle d’amics i co-
neguts, al qual el vaig fer arribar, encara 
és gairebé un inèdit. És el que un amic 
editor en diu els inèdits-publicats. Pot-
ser un dia aquest amic mateix, o un 
altre editor, es decidirà a publicar-lo. 
Com pots veure va ser una reentrada 
no gaire brillant. Ara, jo, del llibre, n’es-
tic content. És un intent si més no 
rigorós, potser excessivament rigorós. 
La primera part d’aquest llibre, jun-
tament amb un text posterior, van ser 
traduïts al francès per Roser Segura i 
Dominique Toutlemonde i, després d’un 
seguit -d’aventures desgraciades i d’estar 
a punt de ser editat un parell de cops, 
ara sembla tornar a viure un moment 
favorable. Però més val no dir res; ja 
veurem. Naturalment a mi m’agradaria

El dia 25 de març, en un acte senzill a la llibreria Ona, de Barcelona, van ésser proclamats 
els Premis Crítica 1981, de «Serra d’Or», que la revista publicava al número d’aquell mes, 
aleshores encara no distribuït.
Després que Enric Ciri-ci hagué donat la benvinguda als assistents en nom de la casa gràcies 
a l'hospitalitat de la qual la nostra publicació havia pogut convidar-los a reunir-s'hi, dom 
Maur M. Boix glossà breument la continuïtat dels premis.
Jord-i Sarsanedas llegí els veredictes i fou lliurada a cadascun dels guanyadors assistents la 
minúscula «serra d'or» —d'argent daurat, executada per ¡'orfebre Capdevila— que, des de l’any 
passat, constitueix un modest record d'uns guardons que només consisteixen en llurs procla-
mació i publicació. Val la pena subratllar que, per -recollir-lo, havien vingut els valencians 
Rodolf Sirera i Josep Lozano i el mallorquí Josep M. Llompart.
Clogué l'acte Francesc Parcerisas amb un parlament sobre la situació general de la nostra 
literatura —publicat després a «La Vanguardia», el 2 d'abril— en el qual, «davant les vexacions 
recents i els trencacolls futurs», propugnà la necessitat de donar per closa una etapa de 
legítima «literatura d’-urgència» i la necessitat d’una tasca d'afermament i d'enriquim-ent «amb 
ànsia d’universalitat» fonamentada en l’esforç i el rigor que ha de permetre a cadascú de 
donar, si no l’obra mestra, «l'obra honrada i exigent».

(Foto: Barceló.)

que tot això funcionés, que el text arri-
bés al lector, que fos comentat, etc. Que 
fes una vida normal. Si no funciona, 
però, tampoc no vull posar-me nerviós. 
Ja vindrà.
—Tranquil, també, pel que fa a la situa-
ció actual i al futur immediat de la 
cultura catalana?
—La situació d’aquest país, si la jutgem 
des d’un punt de vista diguem-ne de país 
normal, és a dir: una nació amb Estat, 
amb sobirania... Però és ben clar que 
no és pas aquest el punt de vista. Vist 
des de l’altre, doncs, des del d’una cultu-
ra i una nació perseguides fins no fa 
gaire i encara ara tolerades en uns 
límits ridículs, la veritat és que sorprèn 
la nostra resistència. Però ara, quan la 
situació és tot just de dir: «Home, mira, 
peguen més íluixet!» jo noto una certa 
desmobilització. És clar, el català viu bé. 
I a més, és un ésser covard. I després 
hi ha la immigració. També està clar 
que hi ha un pacte tàcit entre totes les 
forces dites parlamentàries —amb mo-
ments més bons que altres— que no per-
met anar gaire enllà... No ho sé. Tots 
aquells que van fer votar la gent en 
nom de la llengua i de l’Estatut i de la 
Generalitat haurien de continuar llui-
tant -per aquestes coses, que ni de bon 
tros no estan encara guanyades. D’altra 
banda veig que segons qui confon la 

Generalitat amb el partit que ara és al 
poder. Hi ha, a més, certes forces polí-
tiques amb dependències massa clares 
de partits estatals i estatalistes... I dic 
això perquè la cultura, l’esdevenidor de 
la cultura catalana, depèn molt de deci-
sions polítiques. Si en comptes de fer 
una política cultural nacional, per exem-
ple, en fem una de provincial, no estem 
fent pas cap favor al país. I això passa 
ara, està passant i ningú no ho denun-
cia. Per què? No ho sé. En fi, jo voldria 
que la gent tingués clar que cal fer les 
coses bé; perquè quan una cosa es des-
trueix n’estem creant una altra, inevita-
blement, ni que sigui per absència. En 
novel·la, per exemple, hi havia fins no fa 
gaire els qui «investigaven», així, entre 
cometes, i que ara s’han adonat que com 
que no venen tants llibres com es pen-
saven, doncs han deixat d’« investigar», 
encara entre cometes. Aquí —i a altres 
llocs, però ara parlem d’aquí— es fan 
les coses amb molta frivolitat. El darrer 
text que he publicat, El detectiu, el sol-
dat i la negra, potser és un reflex de tot 
això que dic. Aparentment tot és des-
ordre, caos; però hi ha un ordre pro-
fund que ens duu a l’anihilació. Potser 
sempre ha estat així, la vida. En aquest 
sentit, sí, penso que El detectiu, el sol-
dat i la negra és novament una resso-
nància ; com també ho és un text encara 
inèdit que es titula Les coses f^btè^SOft
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