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No ha d’estranyar que cap al final de 
Cor mentider, la segona novel·la de Marc 
Cerdó (Pollença, 1974), hi aparegui sob-
tadament el nom de Joaquim Ruyra. I que 
hi aparegui qualificat de “gran estilista” 
per en Damià, el professor d’institut que, 
acabat de separar, prova de posar per 
escrit un balanç mínim de la seva vida 
personal i professional. Potser sí que 
tothom admet avui que la prosa de Ruyra 
era excelsa, però també és cert que 
l’esforç de l’autor de Marines i boscat-
ges per donar força literària a la llengua 
popular, oral i col·loquial no sempre va 
ser ben valorat pel seus coetanis. En 
aquest llibre, molt més potent que Males 
companyies, la primera obra de Cerdó, hi 
ha un treball lingüístic de primer ordre 
per crear un estil propi, per presentar 
una veu narrativa que s’afirma amb una 
llibertat total. És una veu molt singular 
i potser inconfusible que de vegades 
és estrident i insolent, d’altres infantil 
i trapella, alhora juganera i nostàlgica, 
però més plena de bonhomia del que 
segurament l’autor voldria admetre. Cer-
dó mostra un esforç envejable per donar 
versemblança —aquí, la paraula hi queda 
curta— a uns personatges que semblen 
extrets d’una astracanada o d’una farsa 
melangiosa. És una història ambientada 
en la Mallorca d’avui (“Drinking, Eating, 
Fucking”) que desprèn una vivacitat ex-
traordinària. Els diàlegs són tan divertits 
que el lector empatitza de seguida amb 
les aventures i desventures del seu 
protagonista i de la bigarrada i grotesca, 
galeria de personatges que l’envolten.

Fidel a un sentit lúdic de la literatura, 
Cerdó concep la novel·la en capítols 
breus que donen al llibre un cert aire de 
patch-work, com si avancés de manera 
sincopada només gràcies als records 
personals del protagonista i als nom-
brosíssims diàlegs, i no pas seguint 
aparentment un fil narratiu travat. Com 
a Males companyies, l’autor desplega un 

cert frenesí narratiu amb una escriptura 
una mica nerviosa i sacsejada. Gràcies 
a un bon feix d’estratègies lingüístiques, 
Cerdó aconsegueix acostar la història de 
manera fragmentària al lector, i es propo-
sa donar un total efecte de veritat: les 
onomatopeies hi són característiques; 
els jocs tipogràfics també (amb algunes 
incursions fins i tot en el cal·ligrama); 
són freqüents les repeticions de parau-
les, d’expressions, de frases senceres, i 
també alguns recursos gairebé teatrals, 
sempre per intensificar l’expressivitat de 
la narració. Però allà on l’encert de Cer-
dó es transforma en una virtut narrativa, 
i novel·lesca, és en la utilització d’allò 
que els professors Albert Rossich i Jordi 
Cornellà han qualificat recentment de 
“plurilingüisme”, és a dir, a Cor mentider 

cada personatge “parla” en la “seva” 
“llengua”. I les cometes es necessiten 
per no oblidar que tot plegat és un joc 
literari perfectament calculat i ben resolt. 
Catalineta, la filla una mica endarrerida 
de la família Botanch (els poderosos i pe-
peros nous veïns d’en Damià), alterna un 
mallorquí infantilitzat amb repeticions de 
tòpics de la seva “mamà” amb un caste-
llà precari entre una llauna de Coca-cola i 
un cop de patinet: “¿En tu país, toros son 
como tu? ¿Necros?”. El seductor Adonis 
Cid, el propietari del xiringuito de la plat-
ja, d’origen dominicà, tendeix a la frase 
sentenciosa: “Catalina es la princesa de 
todos, però el juguete de nadie. ¿Verdá 
que tengo rasón, mi niña?”. La Carmela, 
la dona de fer feines andalusa, devota 
de Camarón de la Isla, relata amb una 
gràcia inaudita com s’excedeix el seu 
amo: “Me da un zobre de dinero y me 
toca. Zi yo dihera argo a naide fiho que me 
quedo de patita en la caye y zin un duro. 
¡Azín que shitón, mushasho...!” L’ex-sogre 
d’en Damià parla poc, però la seva ex-
pressivitat lacònica és memorable: “Fuig 
esparver, que l’àliga ve”. I encara seguei-
xen les converses d’en Damià amb la 
seva filla Cora, l’escena inoblidable d’en 
Damià amb el seu amic Montserrat a la 
terrassa d’un McDonald’s, la passejada 
d’en Damià que, després de robar peres 
a un pagès, aquest el convida a menjar 
pa amb oli i formatge per berenar, l’habi-
líssima esgrima verbal entre en Damià i 
la seva superior a l’institut de secundària 
on treballa, just abans que tot es dese-
quilibri, la topada entre en Montserrat i 
una massatgista professional, etc. 

La novel·la sap conjuminar, amb una 
habilitat extraordinària, tots aquests re-
gistres lingüístics de manera equilibrada i 
eficaç. En la seva efervescència narrativa 
tenyida de nostàlgia literària, també en el 
seu gust per la paròdia i els jocs lingüís-
tics, Cerdó fa pensar una mica en l’enyo-
rat Gabriel Galmés. Però les situacions 
grotesques i el seu humor sarcàstic tam-
bé l’acosten al gran Slawomir Mrozek, un 
llibre de contes del qual en Damià agafa 
en préstec de la biblioteca d’Alcúdia. El 
llibre es llegeix bé, ràpidament. Cor men-
tider deixa un gust contradictori, entre la 
poma caramel·litzada de festa de platja i 
la salabror seca de l’aigua de mar.  
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