
EL TEMPS • 15 setembre 2015 73

Els relats del llibre estan agrupats 
en blocs de tres. 

—És com un joc de cartes: te’n 
quedes tres de bones i la resta les tires.

—Hi havia més material.
—Clar, de vegades hi havia cinc o sis 

relats de la mateixa temàtica, cosa que 
m’ha permès triar els que considerava 
millors. I, en certa manera, això fa que el 
recull siga una antologia. Crec que els 
reculls de contes ho han de ser, d’antolò-
gics. Quim Monzó té contes curts que són 
més bons que alguns d’El perquè de tot 
plegat, que trobe que té massa relats. Si 
mires els llibres de Sergi Pàmies, són 
breus, no arriben a la vintena de contes. 
És difícil fer contes curts sense repetir-te. 

—El que hi ha és molta varietat 
estilística i temàtica. Del primer bloc al 
darrer, hi ha un viatge bastant llarg.

—La idea era que anara desfilant del 
realisme –naturalista i una mica negre–  a 
la fantasia a l’estil de Calders o Cortázar. 
De fet, va haver-hi una època que el llibre 
es titulava La carena, el pas d’una banda 
de la serra a l’altra. Pel que fa a  l’estil, va 
molt lligat a la temàtica, però crec que sí 
que hi ha un contínuum al llarg del llibre.

—Els relats segurament més divertits 
són els antifallers que, curiosament, es 
publicaven en un llibret de Xàtiva.

—La Falla República Argentina té una 
màniga molt ampla, perquè em demana-
ven relats fallers i jo sempre els feia anti-
fallers. Però mai no em van censurar. 
Trobe que són relats molt divertits i 
estrafolaris, algun de molt extremat.

—Un eix que creua el llibre són les 
dèries de l’autor. Hi ha una mena de 
despullament autoparòdic.

—Això, ho explica molt bé Joan 
Olivares quan fa les presentacions del 
llibre. Hi ha presents les meues manies i 
les meues pors. I sí que hi ha una part 
autobiogràfica, però també un cert 
distanciament: si els lectors em volen 
trobar només em trobaran en part. En 
realitat, sí que hi ha alguns personatges 
que tenen molt del meu jo, tot just les 
parts que més poc m’estime, per cert [riu].

—També s’identifica al llibre el poeta 
i actor xativí Elies Barberà, amb el qual 
ha fet alguns espectacles.

—Sí. I també L’Home fibra, que és un 
personatge d’un conte d’Elies Barberà. És 
un joc d’intertextualitat, però també jugue 
amb ell com a persona i personatge. Hi ha 
una galeria de personatges molt farandu-
lers d’una època a Xàtiva que va ser molt 
interessant.

—Cosa que implica jugar amb codis 
interns. Tot i que el lector no iniciat 
també pot fer les seues lectures.

—Sí. Això ja ho feia Boris Vian, per 
exemple, que tenia contes que sols 
entendrien ell i quatre amigatxos. Però, 
d’una altra manera, els entén tothom. En 
clau metafòrica. O com siga.

—Un altre element és el surrealisme, 
com el que apareix a “Esplendor i 
decadència de l’art redó”, que trau suc 
literari del tema de les rodones.

—Les rodones són al·lucinants. N’hi ha 
tantes, algunes autèntics jardins, que em 
vaig plantejar si no hi podria viure gent. El 
meu fill m’empentà a escriure’l i és un 
conte bastant al·lucinant, però després em 
vaig assabentar que hi havia gent que 
habitava rodones de veritat. Tu t’inventes 
allò pensant que és una fantasia al-
lucinant però després la necessitat ho fa 
realitat.

—El llibre conté un parell d’home-
natges a Pere Calders.

—De més jove tenia com a autor 
preferit Julio Cortázar. I de més gran, Pere 
Calders. Li faig un homenatge explícit en 
“Carta al Sr Calders” i explique una cosa 
que pot passar en qualsevol moment. O 
no. El lector ho ha de decidir.

—El darrer bloc conté relats molt 
breus però molt reeixits, de molta 
potència. Posar-los al final no és casual.

—No, no és gens casual. Són colpidors 
i vull que tinguen aquell efecte. Alguns 
són bastant terribles. I “Misèria”, el conte 
final, té un joc bastant treballat amb la 
llengua que em fa molta gràcia.
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«Hi ha personatges 
que tenen molt del 

meu jo, les parts que 
més poc m’estime»

Alcohol de romer és la nova 
incursió en la narrativa curta 

d’Antoni Espí Cardona (Bèlgida, 
la Vall d’Albaida, 1956), un recull 

amb relats esparsos i inèdits 
del també poeta, un llibre de 

gran varietat temàtica i formal 
però creuat per l’identificable i 
curós estil de l’autor i la ironia 
autoreferencial com a poderós 

vehicle expressiu.
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