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Camí de palau és una novel.la ambi- 
ciosa i complexa que se situa en la més 
~ i n a  tradició mallorquina. La trama 
e l'obra col.loca progressivament al seu 

lloc totes les peces disperses d'una histb- 
ria d'intrigues, ambició pel poder, adul- 
teri, bastardia, follia, luxúria, incest i 
crim ocorreguda en el si d'una família 
de la noblesa mallorquina -els Coma- 
roig- sobre el marc dels rimers mo- 
ments de la dictadura de grima de Ri- 
vera. La descoberta del misteri que rau 
al centre mateix d'aquest assat consti- 
tueix la columna vertebrarde la narra- 
ció, pero els seus autentics protagonistes 
-irreversiblement lligats als fets ante- 
riors i alhora constniits sobre el teló de 
fons de la Mallorca de postguerra- pos- 
sibiliten la ramificació d'aauest eix cen- 

vint-i-un anys de matrimoni d'ambdós 
(1945-1966) i els quinze mesos que 
viuen cadascun d'ells per la seva banda 
després de separar-se (1966-1967). Tres 
veus narratives s'alternen en la novel.la i 
produeixen aquesta juxtaposició: la d 'h -  
dreva, la de Ricard i la d un narrador en 
tercera ersona. La narració d'Andreva, 
ue enpeca la seva trajecFbria vital des 

8el naixement fins a a intuició d'una 
mort llunyana des d'un resent de felici- 
tat completa situat en e r ~ a d a l  de 1967, 
dramatitza el propi procés de desentran- 

f ament del misteri que envolta la famí- 
ia del seu marit. La narració de Ricard 

-professor de Literatura Universal, 
escriptor frustrat, crític literari i entu- 
siasta de Joyce- es formalitza en un 
dietari escrit del 22 de setembre de 1966 

tral cap a es ais tematicok-gumentals al 3 de desembre de 1967 en u& el per- 
vinculats a ra revresentació d'aauest sonatge recuvera la seva hist8ria fami- 
altre temps. El relit adquireix així hnes 
dimensions complementaries perfecta- 
ment integrades en una estructura 
narrativa tecnicament molt sblida i 
compacta. En la composició d'a uesta 
estructura. verb, l'estudiada dosil!!cació 
dels elemenis eisencials per a la revela- 
ció de l'enigma dels Comaroig es manté 
com a clau de volta de l'interes que Camí 
de palau aconsegueix de mantenir en el 
lector i allb que justifica la construcció 
narrativa -la novel.la- en darrer ter- 
me. Potser per aixb resulta estrany que 
l'arribada textual a la revelació no cons- 
titueixi l'acabament de l'obra, que s'a- 
llarga unes pagines més per resoldre's 
definitivament en una mena de compen- 
sació histbrica que té massa caractensti- 
ues de happy end per a resultar versem- 

%ant en el conjunt. 
La reconstrucció del misteri dels 

Comaroig se sobreposa a la vida dels dos 
veritables protagonistes de Camí de 
flau: Ricard de Comaroig, últim mem- 

re de la nissaga, i Andreva Puigserver, 
una dona d'ongen humil i de família 
republicana que es casa amb Ricard per 
trencar amb el destí de pobresa i l'estig- 
ma dels seus, significat en l'afusellament 
del seu pare i del seu erma el 28 de 
julio1 de 1936. La trama <l,splega així de 
manera pard.lela uatre línies cronolb- 
gico-argumentals 8igades en una solu- 
ció de continuitat relativa: la histbria 
dels Comaroi en el primer uart de 
segle especia&nent els fets d$ 30 de 
novem b re de 1923 i els antecedents ue 
hi condueixen), la vida d'hdreva 8ns 
que es casa amb Ricard (1920-1945), els 

liar, t6t i quelambé reinte reta els anys 
viscuts amb Andreva i regxiona sobre 
la literatura, el enere novel.lístic, la cn- 
tica liter&ria i 8 món cultural que l'en- 
volta. El narrador en tercera persona 
complementa els relats de l'una i de l'al- 
tre pel que fa al passat a ortant la versió 
directa de la histbria deg Comaroig des 
de la perspectiva dels seus mateixos pro- 
tagonistes (mitjancant la focalització 
interna en diversos personatges) i en el 
mateix escenari dels fets (en un flash- 
back literari que trasllada el lector al 
moment en que es produiren). 

Els quaranta capítols de Camí de pa- 
lau es reparteixen proporcionalment 
entre aquestes tres veus: el relat d'An- 
dreva i el de Ricard n'ocupen catorze 
cadascun, i el del tercer narrador n'ocu- 
pa dotze. El nombre de pii ines de cada 
episodi oscil.la entre tres i % a r e  excepte 
en dos casos: el capítol 111 i el x m ~ ,  
que en tenen disset i vint-i-cinc respecti- 
vament. Aquesta major extensió marca 
ex lícitament la importancia ar men- 
tafdels dos moments foiiamentgde la 
narració: el de la decisió d'Andreva de 
canviar el seu destí com a membre de la 
família Puigserver, d'una banda, i el del 
desvetllament del fets del 30 de novem- 
bre de 1923, de l'altra. El primer, narrat 
per Andreva, és decisiu en el desenvolu- 
pament de la trama: la seva opció es 
concreta de seguida (en el mateix capí- 
tol, pel que fa a l'articulació del relat) en 
el matrimoni amb Ricard de Comaroig, 
cosa que li desperta la curiositat ador- 
mida pels fets ocorreguts en el si de la 
família del seu marit. El segon, respon- 
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sabilitat del narrador en tercera erso- 
na, és el clímax del relat, ja ue es8evé el 
punt d'arribada del procés %e descobri- 
ment que, de fet, constitueix la mateixa 
narració. Les vint-i-cinc pagines que té 
aquest capítol, cal insistir-hi, li conferei- 
xen una rellevancia espacial que reforca 
la seva bbvia im ortancia narrativa: 
el coneixement deKnitiu dels esdeveni- 
ments del passat. Els tres capítols que 
segueixen a aquest clímax i que tanquen 
la novel.la, erb, no funcionen tant en 
termes d'epieg tripartit corn de projec- 
ció de la histbria en una altra direcció, 
prefigurada molt rapidament en els epi- 
sodis xxvn~, xxx, xxxr, ~ I I ,  x m  i 
xxxvi. Per la manera corn es construeix 
aquesta projecció, l'eix argumental ue 
ha centralitzat la novel.la es veu les- 
placat i cedeix el seu lloc a una línia 
narrativa que fins al capítol apa- 
reix diluida i que es otencia ara arnb la 
voluntat clara d'asso?ir un altre punt: el 
canvi del destí d'Andreva. Completada la 
infonnació sobre la histbria dels Co- 
maroi , el trencament de la protagonis- 
ta am% Ricürd i els seus reverteix Dara- 
doxalment en allb que la indueix a 
vincular-s'hi de ner vida al nrincini de 
l'obra. Les poss'ibilitats irbhiques d'a- 
quest final, ue hi són, queden neutralit- 
zades per l'&vietat del seu sentit simbb- 
lic, l'exageració dels termes del rever- 
timent i, en definitiva, la poca con- 
sonancia de la seva articulació en rela- 
ció arnb la resta de la novel.la. 

Al marge d'aportar una simetria es- 
tructural aproximada, els tres darrers 
capítols de l'obra no resulten significa- 
tius en la resolució del misteri que ha 
anat marcant la pauta de Camí de palau. 
El capítol xxx-11 és una prolongació de 
l'anterior, erb només en un cert sentit, 
perque si & el narrador en tercera per- 
sona hi explica els esdeveniments imme- 
diatament osteriors a la nit del 30 de 
novembre $e 1923, també hi introdueix 
explícitament i de manera apressada la 
síntesi histbrica en que la destrucció 
dels Comaroig adquireix ca- 
racter de paradigmatica: «El temps no 
va passar debades. Els efectes devasta- 
dors &aquella Diada Histbrica obriren 
pas a la imaginació popular, que ordí 
una estructura on feren encaixar tota 
una variada gamma d'inte retacions 
que robustiren la llegenda. 1 % dinami- 
ca de la modernitat, aixb no obstant, 
resultava imparable. Després de les 
sotragades d'una República anemica, les 
idees ue varen re onar els vencedors 
de la &erra ~ivi?  s'ogbriren corn un ven- 
tal1 i passaren pel finíssim sedas de les 
seves conveniencies, honors i dignitats 

que d'antanyasses s'havien constituit 
com a irrebatibles. Vencuts i desmante- 1 
llats, els darrers reductes de la re- 
sistencia que insistia en la blavor de la 
seva sang corn a signe de poder i de dis- 
tinció recularen i acceptaren arnb una 
ineptitud disfressada d'estoicisme la 
darrera ganivetada de gracia.» (p. 335). 
En els capítols xxxrx i XL, narrats res- 
pectivament per Ricard i Andreva, s'ex- 

osa el final de la histbria de cadascun 
apuntat en els capítols XXXI i mi pel P 

que fa a Ricard i en el m n  i el XXXIV 
pel que fa a la seva dona) i es rebla el 
clau de la destrucció dels Comaroig arnb 
la desa arició del seu darrer represen- 
tant i eftriomf absolut de ui, en darrer 
terme, motiva el títol del 118re: Andreva. 
El protagonisme d'Andreva és innegable 1 
en el conjunt de l'obra, perb no justifica 
el sentit que li donen els tres darrers 
capítols i, sobretot, el títol. És cert que 
tant en el pla argumenta1 corn en les- 
tructural, la nove1,la comenca i acaba 
arnb ella; en el nivel1 narratiu, la seva 
veu no supera la de Ricard ni la del 
narrador en termes d'espai, perb totes 
dues corn lementen, de manera evident, 
la d'ella: histbria dels Comaroig con- 
tada pel narrador aporta una perspecti- 
va completa i directa dels esdeveni- 
ments que Andreva vol coneixer només a 
mesura ue la prota onista els va desco- 
bnnt, i eqdietari de kcard no els desvela 
fins despvés que ella els conegui. La seva 
vida, daquesta manera, pren cos en la 
mesura ue intersecciona arnb la histb- 
ria dels %maroig, que és la que irn orta 
si ens cenyim a la construcció Se la 
novel.la. Que els mateixos fets s'expli- 
uin tres vegades i des de tres angles 

3iferents (els dels tres narradors) sern- 
bla un argument prou consistent quali- 
tativament i quantitativament parlant, 

erb encara més si nificatiu resulta que & prbpia narració %e la protagonista se 
centri sobretot en el seu procés de des- 
cobriment del misteri. 1 no obstant aixb, 
al final sembla que el que realment inte- 
ressa és una altra cosa. 

La conjunció de la destrucció dels 
Comaroi arnb el sentit simbblic que ad- 
quireix, f'una banda, de l'evolució indi- 
vidual i intel.lectual de Ricard, i, de l'al- 
tra, del procés de millorament social i 
personal d'Andreva, finalment acaba 
conver int en un final curiós. La mort 
física f e  tots els membres de la família 
Comaroig, i especialment la del darrer 
dels seus representants, es contraposa a 
l'esclat de vida personalitzat en la prota- 
gonista, la afilla del poblen. 1 s'hi contra- 

I 
posa per via doble, mitjancant l'infanta- 

1 
I 

ment (la perpetuació) i la seva felicitat 1 



perfecta en tots els ambits de l'existen- 
cia. Després del capítol xxx, en que nar- 
ra els motius pels quals va deixar Ricard 
i reflexiona encara sobre alguns episodis 
de la seva vida en comú, Andreva i la 
seva vida es transformen completament 
en les onze pa ines -tres capítols- 
corresponents afque ha viscut des del 
21 de setembre del 1966 fins al Nada1 de 
1967. En aquest espai novel.lístic i tem- 
poral tan breu, la dona que ha estat 
durant vint-i-un anys, tradicional i con- 
formista, gairebé només interessada a 
descobrir el passat de la família del seu 
marit, es converteix en una ((feminista, 
nacionalista d'esquerres i a nostican (p. 
279) que descobreix la vifa nocturna, 
s'allibera sexualment, inicia un idil.li 
fantastic arnb un metge madur perb 
molt atractiu, viat'a, es compromet polí- 
ticament, té un fill sa a quaranta-set 
anys, es prepara per a un futur profes- 
sional esplendid, cada vegada es relacio- 
na arnb gent més important i, per si fos 
poc, hereta totes les propietats dels 
Comaroi gracies a la seva maternitat i a 
la mort f e  Ricard, fet arnb el qual ieli- 
mina la seva posible oposició al testa- 
ment. El trasphs de Ricard, a més, es 
produeix en unes circumstancies ben 
particulars, erque en els tres últims 
capítols que Ti corresponen (unes dotze 
pagines en total) el personatge passa 
d'una misantropia basada en l'aristocra- 
tisme personal i intel.lectual a una felici- 
tat feta de la seva relació arnb la gent 
d'un barri periferic de Londres; de la 
fascinació er l'alta cultura i del gust per 
la lectura $le Joyce, sobretot) als plaers 
de la televisió; del benestar econbmic i el 
reconeixement social i intel.lectua1 (fins 
i tot si és negatiu) a la precarietat finan- 
cera i a l'anonimat absolut; dels espais 
elitistes i privilegiats, en definitiva, als 
més populars i desprestigiats. 
L'evidkncia de l'artificialitat i la caduci- 
tat dels valors de la noblesa representa- 
da per Ricard, així, es confirmen no tan 
sols en la figura d'Andreva i en l'anhila- 
ció completa dels Comaroig, sinó també 
en el gir ue pren la vida del darrer dels 
seus mem8res. i tot plegat ocorre tan de 
pressa després d'un alentiment tan 
encertadament calculat i moderat en el 
desenvolupament narratiu que el des- 
concert és absolut. 

Arribats en aquest punt, es planteja la 
possibilitat que l'obra, en con'unt, no- 
més respongui a la voluntat dimposar 
literkriament una ustícia novel.lesca 
d'allb més simple (e{ triomf de d a  bon- 
dat», identificada arnb els aries de la 
tema en aquest cas) segons ePs esquemes 
més elementals de la novel.la rosa (en 

que la maternitat felic final, per exem- 
ple, és una constant habitual). La cons- 
trucció del Ilibre, perb, sembla descartar 
aquesta interpretació, com a mínim per 
tres raons. En primer lloc, la com lexi 
tat tematico-formal de l'obra i e!? se; 
bastiment sobre un determinat pbsit 
literario-cultural no s'avenen arnb les ca- 
racterístiques generiques en que a uesta 
justicia sol funcionar. En segon l?oc, la 
simetria estructural i els elements recur- 
rents de l'organització interna de la 
novel.la reforcen en tot moment la cen- 
tralitat del misteri de la família de 
Ricard, i no pas el ((camí de palau» d'An- 
dreva, justament perque el que té im- 
portancia és el seu procés de descobri- 
ment. Finalment, l'articulació del per- 
sonatge, tot i produir-se sobretot en la 
seva propia narració, enclou els termes 
d'una ambigüitat impossible d'equiparar 
a l'esquematisme victimista (la pobra 
noia injustament tractada) que explica- 
ria un final així. Per exemple, en el 
moment de la decisió que canvia la seva 
vida: ((1 enduita d'una serenitat que ara 
em fa feredat sols de pensar-hi, vaig 
amidar i apamar el meu immediat futur. 
[...] La darrera pallassada dels Germans 
Mam em decid1 a llancar-m'hi de valent. 
Perque n'estava ti a, de passejar fadri- 
natge i de ser congmnada a erpetuitat 
a respirar aquel1 baf aviciat menjaci- 
ris. Perquk tenia unes ganes ue no són a de dir ni de ensar, perb que i eren de 
trobar Yesca$ de mascle, sobretot a i'hi- 
vern, uan entrava en contacte arnb els 
llenco?s, tan fredorosos, tan sola con- 
tem lant me el cos de carns fermes. 1 
tamié, i Lo m'empeepesc d'afirmar-ho, 
perquk un matrimom tan exemplar aju- 
daria a posar tema sobre una historia 
tacada per la sang, obligaria a restablir 
el bon nom dels Puigsemer i a barrar la 
boca dels llengaruts que ens havien abo- 
cat al clot de la femada, al fossar dels 
bandejats i dels ateus.» (ps. 35-36). 

La temptació més ideolbgica que 
literaria de rescabalar el personatge de 
la injustícia histbrica que representa la 
guerra civil i el mal personal que li oca- 
siona té tota l'aparenca d'haver-se im- 
posat finalment en Cami de palatc. 
Aquesta novel.la de més de tres-centes 
pagines, que crea un món ric i divers 
sense excessos narratius tot i la tru- 
culencia de la historia posada en joc, 

atrapa el lector, que desplega un 
enguatge molt elaborat i que esta plena 

de referencies literh-ies, culturals i 
histbriques, opta per una solució que, 
malgrat no semblar narrativament im- 
rovisada - d e  fet s'anuncia en el títol 
tot i que un títol pot ser la darrera cosa P 



y es defineixi diin llibre) i se sosté en 
a guns com onents narratius-, la de- 
canta cap & espais del fulletó que tan 
intel.ligentment controla en el seu des- 
envolupamerit. Aquest decantament, en 
contrastar arnb el conjunt, aboca a pre- 
guntar-se per que una obra que cons- 
trueix un univers ficcional que va molt 
més en115 dels límits formals de la litera- 
tura de consum, i que conté a més l'e- 

videncia dúnes determinades preten- 
sions literaries, ha d'acabar, metafbri- 
cament parlant, arnb so de violins en un 
capvespre de rimavera. Els motius pels 
quals ens trotem un final de novel.la 
rosa en un llibre que no sembla voler-ho 
ser esdevenen, doncs, l'autentic misteri 
d'aquesta novel.la. 

Jordi COCA, El cor de les coses. Barcelona, Editorial Empúries, 1995 («Narrativa», 
núm. 51). 327 ps. 

L'obra narrativa de Jordi Coca traves- 
sa dues grans epo ues: uns pnmers 8 anys, entre 1973 i 1 83, que en diríem 
de «foscor», en que foren escrites les 
obres que s'a leguen en aquest volum 
&El cor 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); Incidents a 1>Ro"tr6 
(19837; arnb un epíleg a a uesta epoca, 
que és la narració que 2óna nom al 
volum, El COY de les coses (1992). 1, enca- 
ra, una primera novel.la, Els Lluzsos 
(1971), que podríem considerar el prb- 
leg d'aquest període inicial (a banda d'u- 
na temptativa de novel.la, ami refusada 
per l'autor). 

La segona gran e oca de la narrativa 
de Coca, que va de Qany 1986 fins ami, 
és la de la «vida pública» i de consolida- 
ció, en que gairebé cal comptar les 
novel.les per premis: Mal de lluna (1988, 
Premi Documenta 1987); La japonesa 
1992, Premi Jose Pla 1992); Louise 

{Un o n t e  sobre la {licitat) (1993, Premi 
Nacional de la Crítica 1994); Paisatges 
de Hop er (1995); i Dies meravellosos 
(1996, &-e9i Ciutat de Palma 1995). 

Els qualiiicatius d'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 diicils inicis de la tran- 
sició, an s en que la tasca dels escri tors 
i dels e3itors no resulta gens facz no 
solament per la conjuntura política i 
socioeconbmica del moment, sinó per 
una qüestió ue pot fer arribar a tronto- 
llar qualseva literatura: l'escassetat de 
públic lector en catala. Una situació ue 
va portar l'autor a declarar lJany 1&9: 
«Jo em sento exiliat al meu país» 
«Taula de Canvi», núm. 18, novembre- a esembre). Aixb es reflecteix, d'altra 

banda, en les dificultats que va tenir 
Coca pera editar, per exemple, la prime- 

ra obra del resent volum, Selva i salo- 
net, com exp?ica a les interessantíssimes 
Notes de láutor que l'encapcalen: a l'úl- 
tim la va haver d'incloure en una col.lec- 
ció dirigida per el1 mateix en una edito- 
rial mataronina: Edicions Robrenyo (de 
vida efímera). Una obra, aquesta, que, 
juntament arnb les altres daquest pri- 
mer període, que en conjunt considera- 
ríem «difícils», van passar arnb alguna 
escadussera cntica i, no cal dir-ho, arnb 
po uíssims lectors. 

Qnes obres ~difícilsn -d'*experimen- 
tals», les qualifica la cntica-, 6s a dir: 
que s'aparten del que en dinem la narra- 
ció 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 
plantejament, nus i desenllac; desenvo- 
upament lineal, etc.)- consisteix, basi- 
cament, a anar omplint buits, a resoldre 
les constants indeterminacions que pre- 
senta el text, a tancar les ex ectatives 
que es van creant. Una nove1.g que co- 
menea, 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 Ilit, arnb veu 
ensonyada, li preguntava quina hora 
era, etc.», ja d'entrada ens crea tot un 
seguit de buits o indeterminacions: 
és que sJha llevat, un home, una dona?: 
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 ani- 
rem avancant en la novel.la, el text ens 
anira roporcionant informació arnb 
que o8er omplir aquells buits i resoldre 
aqu&es indeterminacions: dins la con- 
versa 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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