ue es defineixi d'un llibre) i se sosté en
Qguns com onents narratius-, la decanta cap
espais del fulletó que tan
intel.ligentment controla en el seu desenvolupament. Aquest decantament, en
contrastar arnb el conjunt, aboca a preguntar-se per que una obra que construeix un univers ficcional que va molt
més enila dels límits formals de la literatura de consum, i que conté a més l'e-
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videncia d'unes determinades pretensions literaries, ha d'acabar, metafbricament parlant, arnb so de violins en un
capvespre de rimavera. Els motius pels
quals ens tro%em un final de novel.la
rosa en un llibre que no sembla voler-ho
ser esdevenen, doncs, l'autentic misteri
d'aquesta novel4a.

Jordi COCA,El cor de les coses. Barcelona, Editorial Empúries, 1995 («Narrativa»,
núm. 51). 327 ps.
L'obra narrativa de Jordi Coca travessa dues grans epo ues: uns primers
anys, entre 1973 i 1883, que en diríem
de ((foscorn, en que foren escrites les
obres que s'a leguen en aquest volum
&El COY de l% coses: Selva i salonet
1978 ; El detectiu, el soldat i la negra
1980 ; Les coses febles (1983); So arem
a Ro al (1983); Zncidenfs a l~~oritró
(19831 arnb un epíleg a a uesta epoca,
que és la narració que jóna nom al
volum, El COY de les coses (1992).1, encara, una primera novel.la, Els Lluzsos
(1971), que podríem considerar el prbleg d'aquest penode inicial (a banda d'una temptativa de novel.la, avui refusada
per l'autor).
La segona gran e oca de la narrativa
de Coca, que va de ?any 1986 fins avui,
és la de la «vidapúblicas i de consolidació, en que gairebé cal comptar les
novel.les per premis: Mal de lluna (1988,
Premi Documenta 1987); La japonesa
1992, Premi Jose Pla 1992); h u i s e
[Un conte sobre la fcIicitat) (1993. Premi
Nacional de la Critica 1994); Paisatges
de Hop er (1995); i Dies meravellosos
(1996, Aemi Ciutat de Palma 1995).
Els qualificatius &epoca de «foscor»i
e oca de «vida pública» pretenen ser
ifiustratius. Els primers anys de la vida
literaria de Coca assen per la fi del
franquisme i els di#cils inicis de la transició, an S en que la tasca dels escri tors
i dels ed;tors no resulta gens fhc$ no
solament per la conjuntura política i
socioeconbmica del moment, sinó per
una qüestió ue pot fer arribar a trontollar qualsev3 literatura: l'escassetat de
públic lector en catala. Una situació ue
va portar h u t o r a declarar l'any 1959:
«Jo em sento exiliat al meu país»
«Taula de Canvi», núm. 18, novembreesembre). Aixb es reflecteix, d'altra
banda, en les dificultats que va tenir
Coca per a editar, per exemple, la prime-
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ra obra del resent volum, Selva i salonet, com exp?ica a les interessantíssimes
Notes de láutor que l'encapcalen: a l'últim la va haver d'incloure en una col.lecció dirigida per ell mateix en una editorial mataronina: Edicions Robrenyo (de
vida efímera). Una obra, aquesta, que,
juntament arnb les altres daquest pnmer penode, que en conjunt consideranem «difícils»,van passar arnb alguna
escadussera cntica i, no cal dir-ho, arnb
po uíssims lectors.
Qnes obres xdifícilsu -d'xexperimentalsv, les qualifica la cntica-, és a dir:
que s'aparten del que en dinem la narració o novel.la tradicional. Tampoc no
poden ser llegides, doncs, com llegim
usualment un relat. El procés de lectura
de les novel.les o narracions tradicionals
-tant de forma com de contingut (amb
lantejament, nus i desenllac; desenvokparnent lineal, etc.)- consisteix, basicament, a anar omplint buits, a resoldre
les constants indeterminacions que presenta el text, a tancar les ex ectatives
que es van creant. Una novel a que comenta, posem per cas: «Quan va sonar
el despertador, es va llevar de seguida i
va anar cap al lavabo; mentre es rentava
la cara va sentir que des del llit, arnb veu
ensonyada, li preguntava quina hora
era, etc.», ja d'entrada ens crea tot un'
seguit de buits o indeterminacions:
és que slha llevat, un home, una donay:
qui s'esta encara al llit, una dona, un
home? Quina relació hi ha entre ells?
Són a casa, en un hotel? En quina epoca
se situa el relat?, etc. A mesura que anirem avancant en la novel.la, el text ens
anira p p o r c i o n a n t informació arnb
que o er omplir aquells buits i resoldre
aquJles indeterminacions: dins la conversa un dels personatges anomenara
pel nom l'altre i sabrem que és un home,
i potser deduirem que l'altre és una
dona i que són casats; per alguna des-
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cripció esbrinarem que són en un hotel.
1, alhora que el text ens permetra d'anar tapant buits, continuara creant-ne
- c a d a nou personatge plantejara una
altra serie d'indeterminacions, que anirem resolent de mica en mica-, fins
que haurem arribat a la fi del relat, amb
tots els buits ja coberts, i haurem construit tot un món com acte i travat, el
rnón creat per la novel%. En el cas dún
relat oliciac es jugara més o menys
amb 3 s buits creats. i seJn mantindran
alguns sense resoldre fins ben bé al
final, perb completant també, a l'últim,
una com acta imatge d'un rnón o una
realitat. &omés en el cas dúna novel.la
fantastica trobanem indeterminacions
no resaltes, caractenstiques d'aquest genere.)
Contrastant amb els relats tradicionals, en diverses de les obres aplegades
en aquest volum de Jordi Coca (la segona narració de Selva i salonet, la darrera
de Les coses fibles, Soparem a Royal, El
cor de les coses, i en un altre nivell, El
detectiu, el soldat i la negra) l'objecte de
l'autor ha estat, recisament, crear b its
i omplir el text Wndeterminacions. i s a
dir: no configurar una imatge completa
sinó crear un mosaic, fet de petites escenes i.figures escampades ca i lla. Un
món i una consciencia -ja que és una
consciencia qui narra- fragmentats,
que, de fet, no són sinó un reflex del nostre cabtic i dispers món modern.
Aixb demana al lector d'aquestes narracions deixar la ment ben oberta per tal
de ser capac de passar &expectativa en
expectativa irresolta sense deturar-se,
per anar saltant per damunt dels buits,
per fer el canvi duna perspectiva narrativa a una altra,
passar d l n narrador omniscient a jo autobiografic (Trameses a Teresa), per acceptar que el ue
és imaginat esdevingui real, per retro%ar
un personatge aparegut abans i perdre'l
novament fins arribar a disgre ar se i
esvair-se (Lucas). Cal deixar-se %u;, no
er la nostra lbgica de lectors, sinó per
lbgica que crea el mateix relat mitjancant tots aquests procediments; deixar-se portar pel seu corrent a través
d'una lectura atenta perb fluida. Sobretot a Soparem a Royal i El cor de les coses, narracions sens cap punt i a part
(forcosament breus) en que el text
avanca mitjancant un seguit d'afirmacions i negacions en el pnmer cas
anat a... No, no he anat a...)))i un en 'lall
ininterromput d'interrogacions en el
se on, i on el lector no pot deturar-se en
ca2a buit que constantment creen les
negacions o les reguntes, sinó que ha
de continuar enzavant i arribar, així, a
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construir aquel1 mosaic que 6s el terme
final del relat.
Podria semblar, aixb, un simple i
meritori joc d'habilitat constructiva. 1 ho
seria si no fos que és aquí on intervé el
veritable temperament d'escriptor de
Jordi Coca: perque cadascuna d'aquestes petites escenes i figures del mosaic
creat reflecteix algun gest, alguna emoció o alguna sensació, un xoc de relaci6
entre personatges o de relació envers la
realitat; tot d'actituds humanes, en fi,
que Coca ha sabut co sar gdcies a la
seva virtut d'observaior sensible del
comportament humh. Perque el caracter
dels personatges és una altra de les indeterminacions que es creen dins les
narracions: ens són presentats sempre a
través dels seus comportaments i les
seves actituds externes, no pas consciencia endins o - c o m feia la novel.la del
segle m- mitjancant una reflexió introspectiva del jo i aixb es veu claraent a El secret de a cavalleria i Lucas).
g s per aquí que Coca connecta amb el
behaviorisme, el nouveau roman i, per
una altra banda, amb el Handke de Lci
por del porter davant del penalty.
Tot aixb, d'altra banda, es reflecteix
també en 1estil: directe, nu recís, gens
retMc, en el qual les a r a a s i les frases. aillades entre els guits, arriben gairebé a tenir valor per si mateixes al marge del context. Un estil nu, perb no pas
sec, sinó nc, variat i mbbil, perque ha de
donar compte de tota la diversitat de
recursos presents en les narracions: la
varietat de pers ectives, de veus i temps
narratius, etc. &r aixb és una literatura
que demana una lectura atenta per
poder gaudir-ne: el lector no pot passar
per damunt de les paraules com per
damunt dels buits; S hi ha de deturar
uns breus instants, ha de representar-se
mentalment el seu contingut constantment canviant; i és llavors que se li palesen aquells estos, aquelles emocions
difícils i aque?les actituds, quan no simlement un moment de paisatge o un
Ragment de realitat.
Coca, així, aconsegueix de crear en
aquestes narracions tot un mosaic d'actituds i comportaments humans a través
dels uals ens representa els temes que
més preocupaven aquells anys: l'hostilitat de la realitat envers nosaltres, les
dificultats de relació entre el jo i els
altres, la consciencia fra mentada, la
solitud, el treball imprevisi%le i lliure de
la memoria; temes molts dels quals s6n
conse üencia de les condicions en que
vivia
al moment en que foren
escntes es narracions, perb que en
alguns casos, pel fet d'haver estat trac-
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tats tan profundament, pel fet d'haver
arribat fins al COY de les coses, mantenen
avui la seva vigencia.
Una darrera cosa caldria afegir. El fet
que, ara que la literatura de Jordi Coca
ha assolit ja una merescuda normalitat
de lectors i de distribució, s'hagin reeditat aquestes obres anteriors, que havien
quedat a l'onibra, no és pas una maniobra oportunista. Ben al contrari, és una
ran mostra de la responsabilitat de
fordi Coca: de responsabilitat com a
escriptor compromes amb la seva literatura. Un autor que es va marcar uns

objectius, que va seguir un lent procés
d'aprenentatge i de consolidació, un
procés amb canvis de rumb, en que potser no sempre reix, perb que és en constant evolució. Un procés racies al qual
ha arribat a l'etapa de mafuresa que travessa ara i que li hauria estat impossible
d'assolir si hagués defallit en el seu
roposit d'escriptor i de fer literatura.
keeditar avui aquestes obres és el millor
homenatge a aquesta responsabilitat
d'escriptor.

L'im ostor sentimental. Barcelona, Editorial Empúries, 1995 («l\TarXavier MORET,
rativan, núm. 49). 166 ps.
LJimpo.stor sentimental de Xavier Moret és una riovel.la altament divertida,
profundament entretinguda. Aquesta
circumstancia en el panorama actual,
en el context novel.lístic coetani, és un
merit inqüestionable. L'autor ja havia
demostrat les habilitats narratives en el
camp de la intriga, en el genere de novel.les d'espies, a L'arnerica que estimava Mob Dick, perb ara demostra una
destacahe capacitat d'osmosi literaria.
Certament, en efecte, L'impostor sentimental representa un max-mix, un cocte1 de procediments dels subgeneres
novel.lístics d'ascendencia anglesa, d'influencia britanica: el lector pot retreure,
pot acusar l'autor d'haver ado tat els
recursos rnés emblematics &&O
que
anomenem novel.la de cam us, o els
procediments de la novel.la $es ionati encara resseguir les similituas amb
a comedia dénredu o amb detenninats
recursos del David Mamet cinematografic. Perb tot aixb, tots aquests ingredients, no eclipsen la veu propia de
Moret. La virtut s'escau, recau, en la
traqa del barman que fa de la combinació, de la barreja, una beguda personal i
intransferible. 1 encara més, tota la
chrrega de ficció, el do11 d'imaginació
narrativa, actua com a element cristallitzador, agent catalitzador, del torpede
que és la caricatura despietada del món
editorial actual. 1 és que Xavier Moret
s'instal.la en la corda de la caricatura,
del dibuix del tret exagerat: el dibuix de
la realitat no és un mirall pla al llarg del
camí, és un mirall de gran angular que
estrafa la rimera materia. L'estrafa
perb no la glsifica totalment: la caricatura és un procediment un mecanisme,
per a disseccionar am6 profiinditat la
realitat. La caricatura i la ironia, les
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dues eines principals a L'impostor sentimental.
Tot aixb esta molt bé, és molt correcte,
ver6 aue hi ha de la trama aue carialitien aquests conceptes que hkm esinentat, aue hem wlasmat? La trama s'estructura-al voltaht de les desventures d'en
Víctor Mas, escriptor d'una única novel.la, Fracds, en el transcurs d'un Congrés de Literatura Anglesa Conteinporknia en un selecte college de Cambridge. Aquest assistent, sota la identitat
falsa de 1editor Narcís de Maluquer, és
víctima de múltiples malentesos, alguns
del uals en el més pur estil Hitchcock,
que?'embolicaran en un entramat d'espies ben peculiars. El retaule d'espies,
de falsos espies, d'agents secrets, de falsos amors, de congressistes, de falsos
novel.listes amplifica la idea de falsificació cosmica de que és víctima l'impostor
grincipal, l'impostor sentimental i gloal, malgré luz que és Víctor Mas. La
novel.la, el llihre, doncs, presenta un
focus d'interes principal que és la intriga
respecte al 'oc de miralls que estableix
Iéntramat d.histories i de personatges:
el grau de veracitat o d'impostura de les
conductes, els caracters i els tarannas
ue cusen la historia, la plot. L'habilitat
l e Moret, la seva destresa, no es limita,
no es restringeix, a la concepció sofisticada d'aquest gran guignol; també
demostra una ran capacitat per l'acoloriment, pel di%uixde detall. Les ttcniques costumistes permeten aquest gust
per la versemblan a del detall; a uestes
tecniques i la comsinació amb a86 ue
els anglesos en diuen romantic irorzyqen
aquest punt podnem abusar del nostre
impostor referencial i citar els ongens
en Novalis i Schlegel er arribar a les
influencies actuals de gterne, Calvino i

