
LiteraturaCultura

68 EL TEMPS  17 D’ABRIL DEL 2012

“El meu personatge viu en l’autoengany, 
forma part de l’evolució del país”
Jordi Coca (Barcelona, 1947) pu-
blica a Edicions 62 la novel·la En 
caure la tarda.

—Heu volgut fer el retrat de 

l’home contemporani, correspo-

nent a la generació de l’autor, a 

partir dels seus records i de les 

seves reflexions, fetes durant la 

llarga nit d’un divendres?

—Sí, el retrat de “nosaltres”, 
entre cometes, si voleu. El prota-
gonista té la meva edat, tot i que 
aspiro que no tingui res a veure 
amb mi. És un home que, bàsica-
ment, allò que fa és ocultar-se la 
veritat i construir la seva vida, una 
vida sense grans esdeveniments, 
a partir de l’autoengany.

—Però l’autoengany l’ajuda a 

viure, a superar contratemps.

—Aparentment. Només aparent-
ment. Al final, la vida d’aquest 
personatge és la d’un Robinson 
en una illa deserta envoltada de 
mar, en el seu cas en una casa en-
voltada de pluja, que no ha entès 
res de la seva situació ni dels pro-
pis errors. Si de cas, jo diria que 
l’ajuda a sobreviure, i malament, perquè la situació a la qual 
arriba no és gens agradable. I és un home que, per l’edat, no 
s’ha de sentir acabat. A més, no entén res del seu entorn. 
Probablement no ho ha entès mai, però ha anat fent i, en el 
moment que el retratem, no ha entès res. No ha entès res de 
les relacions amb les seves veïnes lesbianes, amb les dones 
que ha conegut, amb els canvis sociològics del país, res del 
que li ha succeït. I a sobre jo el veig com un covard.

—I sense il·lusions, sense un projecte de vida.

—Sense cap projecte de vida. Penso que una cosa porta 
l’altra. La covardia ha fet que no s’encarés als problemes 
reals. No ha pogut evolucionar i canviar les opinions. Com si 
s’hagués aturat en un moment determinat i a partir d’aquí 
hagués anat sobrevivint a base de no arriscar-se mai, de 
no bellugar-se. I de tenir una mena de visió del que és viure 
no pas conservadora –que no diria que és la paraula–, sinó 
pobra. Basada en petites coses la majoria de les quals són 
falses. I la seva responsabilitat en un fet dramàtic que es pot 
qualificar d’immoral desapareix.

—Al principi l’humanitzeu. El lector li fa costat.

—Jo buscava aquesta ambigüitat, aquests clars-obscurs. Es 
veurà finalment que té zones tèrboles. No volia fer un retrat 

depriment. No és un personatge 
depressiu, tot i que el dia que 
l’agafem és un dia difícil, dur, que 
arriba a casa derrotat. Plou, va 
moll, ve del metge que li ha dit que 
probablement té el càncer activat, 
el cotxe ha patinat sense provocar 
un accident greu... I descobrim 
que ha tingut moments brillants, la 
relació amb la dona va ser positi-
va, i estima i admira els pares.

—Si l’haguéssiu fet malparit o 

depressiu, no seria representatiu.

—Exacte. Perquè no hi ha ningú 
que sigui d’una peça. És un per-
sonatge que té virtuts i defectes. 
I es podria dir que és una bona 
persona, perquè no ha fet mal a 
ningú, directament. És una perso-
na que te l’has de sentir propera.

—La vida que l’envolta és més 

aviat grisa.

—El personatge forma part d’un 
paisatge general dibuixat de ma-
nera poc precisa, però crec que hi 
és, perquè realment vivim en una 
situació de corrupció. És la que 
s’insinua dels bancs d’Andorra, 
de tot allò que passa amb el soci 

a València i a Alacant, per temes urbanístics, d’alguns dels 
quals ell fuig per una altra banda, no per principi moral, sinó 
perquè té por. Forma part també de l’evolució del país, que 
durant molts anys ha viscut de coses aparentment simpàti-
ques, de grans paraules, però que al darrere o no hi ha res o 
tot era fals. El llibre, a més de la introspecció del personatge 
durant aquestes deu, onze hores, pretén esbossar un retrat 
del que ha fet el nostre país des del final de la dictadura fins 
ara.

—No té amics. Aquest tret és molt significatiu, no?

—En efecte. I la colla amb la qual es troba cada setmana 
en un bar són només coneguts. A més, en parla de manera 
crítica. Si n’ha tingut cap a la feina, l’ha perdut. Les amistats 
ja no compten a la seva vida.

—Hi ha també el repte literari de les deu, onze hores, no?

—Sí. Primer pensava en un cap de setmana, però el projecte 
es va encallar; no podia mantenir la tensió durant tot un cap 
de setmana. Era massa temps per a tenir-lo tancat a casa, 
sense fer res. I la solució em va venir per la concentració dels 
tres dies en un sola nit.

Lluís Bonada

Jordi Coca publica la novel·la En caure la tarda, a Edicions 
62.
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