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Cavall Fort. Número 1011.
Cavall Fort SL.

Barcelona, setembre, 2004.

E n aquesta edició regalen
el calendari escolar, a
més d’oferir les historie-

tes d’Enriqueta, Maurici Bo-
null, Sergi Grapes, Jep i Fidel,
Ot el bruixot, Cresques i, entre
d’altres temes, el conte No tro-
bo el bigoti, Carmeta!, de Montse
Bas.

Afkar/ideas. Número 3.
Institut Europeu de la

Mediterrània.

Madrid, estiu, 2004.

T ercer número d’aquesta
revista trimestral que
vol contribuir al diàleg

amb el Magrib. Hi trobem una
entrevista al ministre d’Afers
Exteriors, Miguel Ángel Mora-
tinos, i un dossier dedicat a la
immigració de joves.

Escola Catalana. Número 412.
Òmnium Cultural.

Barcelona, estiu, 2004.

H i podem llegir una en-
trevista a Joaquim Are-
nas, pedagog, escriptor

i lluitador en temps del fran-
quisme en favor d’introduir el
català a l’escola. També hi ha
articles d’Oriol Guasch, Jordi
Solé, Bernat Sureda i Josep Tió,
entre d’altres.

E N T R E V I S T A

Albert Roca
Narrador
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XAVIER CARRION

“Els contes
d’‘Això és
absurd’
no són còmics.
Tampoc
pretenc que
resultin
depriments”

“Un premi
literari
pot fer
rendible
una feina
que d’altra
manera potser
no ho seria”

F.B.V. ¿Pensa tornar a la literatura
infantil?
A.R. Sempre que el cos m’ho
demani. És diferent, de la
mateixa manera que és dife-
rent parlar amb nens que amb
adults, perquè hi ha coses que
no pots dir i coses que has de
dir d’una altra manera. Els
nens, que són uns fantàstics
oients d’històries, s’ho creuen
tot, s’evadeixen amb una fa-
cilitat increïble i tenen una
capacitat per crear mons i per
imaginar que sovint perdem
d’adults.
F.B.V. ¿Potser els escriptors s’han de
tornar nens, en certa mesura?
A.R. Jo intento escriure des d’u-
na certa ingenuïtat, i possi-
blement ho faig pel desig de
no perdre els punts de vista de
la infantesa.
F.B.V. La infantesa obre i tanca el
seu llibre...
A.R. La infantesa deu ser, en
principi, un espai vedat a
l’absurd. Un nen viu amb la
perspectiva de l’eternitat i no
ho troba estrany ni incom-
prensible. Una altra cosa és
que pugui començar a ali-
mentar pensaments incòmo-
des si ha d’estar, per exemple,
sis hores al dia assegut en una
cadira mentre algú el sermo-
neja sobre coses que no l’in-
teressen gens ni mica.
F.B.V. ¿La narrativa curta en català
sempre ha de ser graciosa i di-
vertida?
A.R. No sé per quin motiu fa
aquesta suposició... Jo no es-
cric intentant ser divertit, pe-
rò tampoc pretenc ser avorrit.
Puc intentar ser desenfadat
en algun moment, sobretot si
haig de parlar de coses que
d’una altra manera resultari-
en massa feixugues. Els contes
d’Això és absurd no són còmics,
tot i que s’hi puguin produir
situacions més o menys cò-
miques o ridícules. Tampoc
pretenc que resultin depri-
ments. Al capdavall, diuen
que tot és molt estrany, que
això d’estar viu és emocionant
i que val la pena, fins i tot
quan tenim por.
F.B.V. La mort és present en diversos
relats, però...
A.R. Que l’univers se’ns reveli
en tota la seva absurditat és
un autèntic desastre, però
que, a més, ens haguem de
morir i perdre’l de vista sense
rebre cap explicació, ja és
massa. En relació amb el
misteri de la mort, estic dis-
posat a creure’m qualsevol
cosa que sigui veritat. Men-
trestant, em tiro desespera-
dament a l’amor.
F.B.V. El seu llibre està molt ambi-
entat en un món rural...
A.R. Després de viure tren-
ta-tres anys en aquesta olla de
grills que és la ciutat, he arri-
bat a idealitzar la pau rural,
potser només com una mane-
ra de mantenir viva l’espe-
rança. Em dic: “Fora d’això, hi
ha d’haver alguna cosa que
tingui un ordre comprensible
i acceptable”. La natura –com
la música, com l’amor– té

aquesta propietat única: sem-
bla explicar-se per si mateixa.
A l’hora de la veritat, es troba
tan a prop de l’absurd com
qualsevol altra cosa.
F.B.V. Els seus personatges tenen
problemes per relacionar-se amb
altres persones, els costa molt...
Per què? Se sent inadaptat, vostè?
A.R. M’esforço, com tothom, a
mantenir-me dins de la nor-
malitat. Un dels problemes de
les relacions humanes és la
quantitat de coses que es do-
nen per sobreenteses i la
quantitat de coses sobre les
quals no és permès parlar. En
la pràctica, sofrim, mante-
nim i alimentem relacions
d’allò més violentes sota l’a-
parença d’una completa nor-
malitat. Suposo que la ina-
daptació comença quan el
desig de desemmascarar-se és
més gran que el de complir
amb el guió. Això passa en
l’àmbit íntim i en un trajecte
d’ascensor entre descone-

guts. Sovint qualifiquem de
rares o inadaptades persones
que simplement han decidit
deixar de fingir.
F.B.V. Amb ‘Sobretaula amb càme-
ra fixa’ va guanyar el premi Sent
Soví. Per què li va interessar la
gastronomia?
A.R. Sobretaula amb càmera fixa
presenta un seguit de monò-
legs sobre aversions, manies i
problemes relacionats amb
l’alimentació i la cuina. La
gastronomia era, en aquest
cas, un vehicle per parlar
d’incomoditats psicològiques.
F.B.V. Al llibre de viatge ‘Penombra
oriental’ passa de la ficció a la
realitat. ¿S’hi sent còmode, al món
real? ¿O els viatges són sempre
una mena de món fictici?
A.R. Jo tinc un record d’aquell
viatge més aviat irreal, però
és possible que això sigui
simplement per un hàbit
massa sedentari. De fet, vaig
partir a contracor, i em vaig
sentir molt sol durant tota la

ruta, des de Pequín fins a
Moscou. Em refugiava en la
llibreta i el bolígraf. És sor-
prenent que encara avui no
sàpiga per què hi vaig anar.
F.B.V. Va començar diverses carre-
res –periodisme, psicologia, dret
i filosofia– per acabar treballant
en el disseny gràfic. ¿Aquesta di-
versitat d’interessos l’ha benefi-
ciat com a escriptor?
A.R. Em fa l’efecte que m’ha
perjudicat molt, però no ho
puc assegurar, com tampoc
no puc assegurar que no em
beneficiés en algun sentit ser
atropellat per una bicicleta.
Les coses que ens passen van
una darrere l’altra, com una
instal·lació elèctrica en sèrie,
i una no funciona si no fun-
ciona la prèvia. També podria
ser cert tot el contrari.
F.B.V. Què ha representat per a
vostè guanyar diversos premis
d’importància com ara el Mercè
Rodoreda, el Sent Soví i l’Edebé de
literatura infantil?
A.R. Un premi literari pot fer
rendible una feina que d’una
altra manera potser no ho
seria. També és una ocasió
per agafar perspectiva d’allò
que intentes fer.
F.B.V. Per què escriu?
A.R. Per necessitat, per desig,
per amor, per tristesa... No
sabria explicar-ho.
F.B.V. Fins ara ha publicat majo-
ritàriament narració curta.
¿Creu que el gènere novel·lístic
està sobredimensionat? Sembla
que per ser escriptor no es poden
escriure contes...
A.R. Personalment, no m’he
posat de debò a escriure una
novel·la per una qüestió de
disposició i de temps, i potser
no ho faré mai si no es donen
les condicions apropiades. De
tota manera, un gènere, per
si sol, no pot ser un objectiu
literari.
F.B.V. En alguns dels seus relats hi
ha un component de quotidiani-
tat subvertida.
A.R. La quotidianitat és un bon
terreny per a l’observació de
l’absurd. Fa falta una mica de
distorsió per descobrir-hi la
raresa, perquè som insensi-
bles als fets habituals, de la
mateixa manera que un ocell
salvatge no s’estranya davant
d’un automòbil, encara que
per a ell és una cosa incom-
prensible. Si no t’ho prens
gaire a la valenta, és un
exercici interessant.
F.B.V. Sovint trobem estranyes si-
tuacions o comportaments només
pel fet que no siguin els que ens
hem acostumat a veure. Per què
existeix aquesta resistència,
aquesta prevenció davant de tot
el que no és presumptament
normal?
A.R. Suposo que si fos antropò-
leg podria donar una resposta
raonada. La manera com ens
organitzem i com reaccionem
a les excepcions deu tenir l’ar-
rel en la nostra genètica de
primats. En comunitat, l’ésser
humà és capaç de normalitzar
qualsevol cosa: exèrcits sen-
cers al servei de les febleses
d’un sol home...


