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“Podem acceptar l’absurd
com una conclusió”

F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

Albert Roca
(Barcelona, 1971)
acaba de publicar
‘Això és absurd’,
catorze relats
en què una relativa
normalitat dóna pas
a l’absoluta sorpresa
que amaga allò
que sembla tenir
un sentit definit.
La infància, la vellesa
i la crueltat
li serveixen per
explicar la sensació
de desencaix dels
seus personatges

F.B.V. El món és absurd?
A.R. Mentre no tinguem més
informació, crec que el més
honest és reconèixer que el
món és absurd i que ho és l’u-
nivers al complet, de la pri-
mera a l’última partícula.
Quedem a l’espera de les no-
vetats científiques, però em fa
l’efecte que les dimensions del
problema superen de llarg les
nostres capacitats d’investiga-
ció i de comprensió. Potser no
és necessari posar remei al
problema. Podem acceptar
l’absurd com una conclusió.
F.B.V. Com va començar a pen-
sar-hi?
A.R. Quan era petit no em sen-
tia absurd, però intuïa que
més endavant m’hauria de fer
preguntes complicades. Deu
ser amb la noció del pas del
temps que va arribar la per-
cepció de l’absurd.
F.B.V. Per què alguns dels contes
semblen inacabats?
A.R. Suposo que un final serveix
per donar una explicació, i
aquests catorze contes no te-
nen explicació. Si els acabo,
els explico i els remato per-
drien el sentit. Són coses que
no tenen final i que es repeti-
ran milers i milions de vega-
des i continuaran sense tenir
explicació, les tindrem davant
dels ulls i ni tan sols ens sor-
prendran. No hi ha límit. De
fet, tenia altres contes que
vaig descartar o substituir...
Qualsevol cosa és susceptible
de ser narrada des de l’absurd.
F.B.V. Vostè va començar a escriure
cap als quinze anys...
A.R. De manera molt inconsci-
ent i desordenada, sí. Tinc

moltes coses guardades al ca-
laix. També he escrit poesia,
però no m’he proposat publi-
car-la. Potser l’he utilitzat més
com una mena diàleg amb mi
mateix. En el cas dels contes,
pot ser que hi hagi un desig de
compartir que no he tingut
amb la poesia, tot i que no
descarto intentar publicar-ne
algun dia.
F.B.V. A ‘L’esclavitud del cos’ refle-
xiona sobre la necessitat humana
d’evacuar...

A.R. És com un manament, una
mena d’ordre o imposició. El
relat pretén posar de relleu
amb quina naturalitat convi-
vim amb una cosa tan com-
plicada com és la gestió dels
nostres residus corporals. Si
l’ésser humà no tingués
aquesta peculiaritat i ens
l’imposessin com a càstig,
gairebé ho trobaríem una mi-
nusvalia...
F.B.V. I d’una cosa tan natural i
habitual n’hem fet un tabú.

A.R. Sí, sobre els tabús hem
construït totes unes maneres i
unes cortesies d’allò més en-
revessades. És divertit i és es-
trany.
F.B.V. Diuen que l’escatologia és
molt catalana...
A.R. Amb el Caganer, i tot ple-
gat, no ho sé. Molt humana sí
que és...
F.B.V. Alguns dels seus personatges
són catalans, d’altres estrangers...
A.R. Els escenaris i la tria dels
noms corresponen als del meu

entorn, però són irre-
llevants. No crec que
els relats s’expliquin
només en un marc
català. Podrien passar
a qualsevol lloc del
món. Fins i tot els
contes que estan
guarnits amb un llen-
guatge més local es
podrien traslladar a
qualsevol altra banda.
F.B.V. Per què en comptes
de ‘mató’ escriu ‘bros-
sat’, i parla d’un home
‘gord’?
A.R. És una mena de
divertiment. Hi ha un
conte que té com a
escenari el delta de
l’Ebre i em feia gràcia
fer servir algunes pa-
raules que hi he sen-
tit i que m’han cridat
l’atenció. Pel que fa a
l’adjectiu gord, que és
dialectalment correc-
te, és una paraula
que té molta potèn-
cia, precisament per-

què quan la sents creus que és
incorrecta. Quan l’acceptes i
la utilitzes adquireix una di-
mensió tota nova.
F.B.V. ¿I no és absurd agafar les
paraules d’un lloc i portar-les a un
altre?
A.R. Potser sí, però tampoc té
gaire importància. No he po-
sat un interès gaire científic
en el llenguatge, intento po-
sar-lo al servei de la narració.
F.B.V. Quins són els seus referents?
A.R. És difícil de dir. Potser són
autors que encara no he llegit.
He llegit molt menys del que
m’agradaria i em convindria.
A més tendeixo a rellegir
molt, per acabar d’entendre
les lectures. Qualsevol refe-
rència seria inexacta, equívo-
ca, incompleta, inapropiada.
F.B.V. Escriu cada dia?
A.R. No. M’hi poso si tinc el
temps necessari, en qualitat i
en quantitat. Però el temps és
un i les coses que et requerei-
xen en general són moltes.
M’agradaria tenir més temps
per escriure. M’hauria de dis-
ciplinar més, potser, però la
disciplina i jo no ens acabem
d’entendre. Suposo que hi ha
escriptors molt metòdics, que
funcionen amb una rutina
estricta. De moment, jo no he
aconseguit.
F.B.V. Què escriu en aquests mo-
ments?
A.R. Tinc diverses coses en
marxa, però no hi ha res que
pugui dir on arribarà.

Sorpreses de cada dia

N o cal que passi res d’extraordinari perquè
pagui la pena viure. O escriure. Al llarg de
catorze relats, Albert Roca ens dóna mo-

tius per meravellar-nos de la futilitat de l’exis-
tència: sovint no passa res, o allò que passa, de
tan important, acaba per no ser res. Ja el primer
conte, Estranys en el temps, ens enfronta a un nen
desarrelat que passa uns dies amb la seva àvia,
i ja està, sense cap conclusió que ens porti a cap
conclusió. L’un rere l’altre, Roca ens presenta
uns personatges fins a cert punt inadaptats, o
inadaptats fins a l’extrem com en el cas del
protagonista del relat que dóna títol al recull:
Alexandre Miralpeix es queda penjat als 15 anys
pensant en el sentit de tot plegat i el pitjor de
tot és que no està ni segur del que pensa, i la
seva vida es converteix en una supervivència al
marge de la societat.

Una tieta que es mor, un carterista ric, un
obès amb complex d’inferioritat... El lector re-
viu les troballes de l’autor, però no sempre se
sent temptat de meravellar-se com ell: en que-

da un recull fàcil de digerir i que incita a una
reflexió lleugera, de sobretaula, com si real-
ment allò que s’hi tracta no tingués gaire im-
portància, fins i tot com si fos absurd. Podria
semblar una manca, però al capdavall sembla
que la intenció d’aquests relats és precisament
aquesta, recordar-nos que fem el que fem la
vida continua sense gaires escarafalls, enda-
vant o endarrere o cap a on toqui, però amb
una importància relativa.

D’alguna manera, el món que dibuixa Roca
surt de la normalitat per la normalitat mateixa
i fa que ens adonem que sovint la vida no és tan
transcendent com sembla. Així, a L’esdeveniment,
una parella prepara un gran esdeveniment per
promocionar la seva escola de balls de saló i
“pocs dies després, l’afer es va oblidar”. Aquest
llibre corre el risc que li passi el mateix.
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