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entrevista
anna ballbona

L’amor, la feina, el vincle amb els pa-
res o tenir fills són algunes de les 
escenes contemporànies que cir-

culen per aquest fris de relacions huma-
nes que ha volgut construir Orriols. El re-
cull, que en part té com a embrió un curs 
d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès, s’ha 
publicat en castellà aquest abril, a Lumen.

 —En els seus contes hi tenen prepon-
derància les relacions amoroses i les la-
borals. A vegades no sé si l’esclavatge de 
parella i de la feina estan agermanats...

—Les persones podem ser de moltes 
maneres però quan realment som nosal-
tres és quan ens trobem soles. Tots els per-
sonatges tenen un conflicte, ja sigui per 
una relació de parella, per una relació la-
boral... Però la decisió final depèn només 
de tu. Aquest esclavatge hi és, d’alguna 
manera, potser perquè som una generació 
encara molt submisa en les convencions 
socials. Això es veu molt en l’àmbit labo-
ral, encara. T’ensenyen que has d’assu-
mir unes coses que en el fons van contra 
els teus desitjos. També és així en l’àmbit 
personal. Les generacions que estan per 
sota de la meva potser comencen a créixer 
amb un sentit més sòlid a l’hora d’exercir 
la seva llibertat. Per sort, les relacions en-
tre les persones tal com les coneixíem es-
tan canviant molt radicalment. Em crida 
molt l’atenció que ens governa la comodi-
tat, l’obtenció de coses molt tangibles. Ens 
ensenyen molt a anar cap a l’èxit i, en can-
vi, tenim veritables problemes per satisfer 
els desitjos més íntims. He volgut també 
parlar d’això: no sabem massa com gestio-
nar la frustració. A la nostra generació ens 
han ensenyat que no sortim de la ratlla i 
això ha donat uns éssers molt fràgils.

 —La frustració travessa generacions.
— Sí, la frustració hi és sempre. El que 

passa és que nosaltres encara volem anar 
sempre cap a una direcció i estem espe-
rant satisfer totes aquestes convencions 
socials. Encara ens importa el que diran o 
ens ha importat molt. I llavors et trobes de 
cop i volta en unes situacions que no t’es-
peraves. Molta gent actua d’aquesta ma-
nera per inèrcia. I això volia que els passés 

als personatges, que es trobessin en uns 
estats involuntaris. La ficció sovint inven-
ta esdeveniments molt més espectaculars 
per parlar del trencament de les parelles, 
de les relacions familiars i en aquest recull 
jo ho he volgut fer des de la realitat, des de 
l’avorriment o el desencís.

—Els contes estan enllaçats per 
aquesta idea de quotidianitat propera.

—No m’agraden les històries molt ex-
traordinàries. A la vegada també penso 
que la quotidianitat com a llenguatge lite-
rari és molt bonic, molt íntim, que pot do-
nar grans contes i novel·les. 

—Els personatges sovint sembla que 
es trobin en un moment cruïlla, quan 
les coses poden fer un tomb: quan tens 
fills, quan els pares es fan grans... Ha 
volgut posar èmfasi en aquest instant?

 —Tots els relats narren el conflicte, que 
neix d’aquestes decisions d’un moment 
vital molt concret. No he intentat parlar 
ni de l’abans ni del després, sinó d’aquest 
moment clau. És un moment que he vol-
gut que tingui alguna complexitat moral, 
una escletxa, un mal cosit en aquests per-
sonatges, que els faci trontollar una mica. 
La idea de la ciutat m’ha servit per aïllar 
més els personatges quan es troben sols 
amb el seu conflicte.

—Pel que ha pogut copsar, en què 
s’ha fixat el lector? 

—No m’esperava que als de franges 
d’edat molt més gran que jo els agradés 
tant i s’hi poguessin reconèixer tant. És 
increïble veure com les mateixes històri-
es es repeteixen generació rere generació. 
També m’ha agradat molt que s’hi hagin 
reconegut molt bé els dos gèneres, tant el 
masculí com el femení. Entenia aquest re-
cull com un diccionari d’emocions, que hi 
pogués cabre l’enveja, la incomunicació... 
Que el lector s’hi pogués reconèixer. 

Anatomia de les 
distàncies curtes
Marta OrriOls
Edicions del Periscopi 
Narrativa, 178 pàgines

Marta Orriols

«Em crida molt 
l’atenció que ens 

governa la 
comoditat»

Marta Orriols (Barcelona, 1975) 
ha debutat en narrativa amb el 
recull de contes ‘Anatomia de 

les distàncies curtes’. Són relats 
curts —o molt curts—, situats 
a l’ara i aquí de la ciutat, amb 
personatges amb un conflicte 

sobtat que els somou.
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