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Jordi Coca i la literatura política

ÀLEX BROCH

En la segona etapa trobem la intensificació i manifestació del Coca més polític

La recent reedició d'El secret de la cavalleria (ja editada el 1978 per Edicions 62) suggereix una reflexió
que permet resituar i explicar d'una determinada manera les nombroses i diverses peces de l'obra de
Jordi Coca. I el primer que cal dir és que Jordi Coca té voluntat d'obra, cosa que no es pot pas afirmar
de tots els autors. Voluntat d'obra significa saber dirigir, ser conscient i controlar el procés interior que
l'obra construeix i dissenya.
Hem seguit de fa molts anys l'obra de Coca. I al llarg del temps havíem assenyalat els dos grans
moments que el configuren. El primer havia estat, fins fa uns anys, el més perceptible i conegut. És el
que lligava el primer Coca amb l'experimentalisme i investigació formal mentre els referents temàtics
pivotaven sobre les relacions interpersonals, les dificultats de comunicació, la recerca i dissolució de la
identitat individual i les agressions de l'entorn social sobre el subjecte. Tres obres semblen tancar i ser el
màxim exponent d'aquest cicle: Mal de lluna (1988), La japonesa (1992) i Louise. Un conte sobre la
felicitat (1993). En totes tres, però, havia reconvertit el seu estil literari. Els temes eren els que hem dit
però la llengua ja no estava sotmesa als límits de l'escriptura de textos anteriors sinó que retrobava el
codi comunicatiu del llenguatge natural.
Després vingué Els dies meravellosos (1995) i alguna cosa havia canviat, i tota l'obra posterior, tant
narrativa com dramàtica, no ha fet sinó confirmar-ho. A partir de la dècada dels 90 es registra més
incidència i presència de temes en què el subjecte narratiu deixa la mirada interior per obrir-ne una de
nova en què intensifica i problematitza la relació amb l'exterior, amb la comunitat. És el segon Coca, el
segon moviment important d'aquesta obra literària. Així coneixem la reflexió sobre la transició política -
Dies meravellosos (1996)-, el miratge del poder -L'emperador (1997)-, la corrupció política -La faula dels
ocells grecs (1997)-, els interessos sobre la guerra que ens porta, a través d'una paràbola, al món
clàssic grec -De nit sota les estrelles (1999)-, les contradiccions i lluites internes dins els partits polítics -
Platja negra (1999)-, una crònica molt personal i subjectiva de la foscor de la postguerra -Sota la pols
(2001)- i la misèria de les raons d'Estat -Antígona (2002)-. No sembla, a hores d'ara, que dins el
panorama literari actual hi hagi cap altre autor la literatura del qual sigui tan clarament política com la de
Jordi Coca.
Algú, malèvolament, podia referir-se a l'ètica de la infidelitat per intentar explicar el pas del primer Coca
al segon. Però heus aquí que la reedició d'El secret de la cavalleria situa ara millor totes les peces al
seu lloc perquè Selva i Salonet (1978), el llibre que incorporava El secret de la cavalleria i Iadwiga,
contenia ja en aquells moments els dos moviments posteriors de Coca. Iadwiga era l'obertura cap a la
innovació i la recerca formal, mentre que El secret de la cavalleria era la reflexió social i política, en
aquest cas, sobre la revolució portuguesa dels clavells del 1975. El primer moviment de Coca, el que
representa Iadwiga, es tanca en els primers anys 90 i el que representa El secret de la cavalleria s'obre
poc després. No és un nou Coca sinó que la dominant d'ara ens situa en unes preocupacions i
interessos de l'autor que ja estaven presents des de molt abans i que ara emergeixen amb tota la seva
força i plenitud. Si bé són dues etapes i dos moviments explícits des de l'inici, és ara, en aquesta
segona etapa, on trobem la intensificació i manifestació del Coca més polític.
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JORDI GARCIA / Jordi Coca ha vist reeditada una obra seva del 1978.
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