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S
antiago Roncagliolo
(Lima, 1975) viu entre
els seus fantasmes i
Barcelona. Els seus lli-
bres han venut més de

150.000 exemplars i es traduei-
xen a vint idiomes. És un dels
escriptors més reconeguts de la
seva generació en llengua espa-
nyola i, procliu als salts mortals,
ara s’ha decidit per l’humor àcid.
“Sóc bo per a la ficció, podria ser
polític. Ja vaig ser assessor
d’imatge política”.
Óscar y las mujeres (Alfaguara)

és un divertiment que exigeix
que es llegeixi en aquesta clau
d’humor. Altrament pot ferir. A
Óscar Colifatto (“volia un nom
italià que semblés un acudit, com
elmeu”) el lector no se’l pot pren-
dre seriosament, sinó comuna ca-
ricatura d’ellmateix. Perquè l’Ós-
car és un personatge desorientat,
insuportable, intransigent, guio-
nista de serials que pateix un blo-
queig creatiu quan el deixa una
dona. A favor seu? Vol canviar.
El gran conflicte és que ell

–comRoncagliolo– nopot escriu-
re si no està enamorat, de mane-
ra que davant el possible fracàs
mediàtic –la telenovel·la no avan-
ça– el productor decideix facili-
tar-li dones per tornar a “inspi-
rar-lo”, fins i tot pagant per elles.

A vostè li cau bé el seu prota-
gonista? Pot ser indesitjable.
Prou. La novel·la relata com ell
deixa de ser un paio repugnant.
Quan la Natalia el deixa s’adona
que ell viu en la ficció i no té rela-
ció real amb els éssers de carn i
ossos. Cap dona no vol tornar
amb ell, fa anys que no veu el seu
fill... Com jo, amb les seves fò-
bies, manies i obsessions, prova
d’agafar les regnes del seu destí.

Quan vostè es tanca a escriu-
re és tan insociable?
Força. De fet, per això crec que
em cau bé l’Óscar: s’assembla a
mi i em resulta simpàtic. Jo vaig
passar un any al Japó per fer un
llibre, un altre a l’Uruguai, al fi-
nal estava al costat de lameva do-
na i els meus dos fills –de 4 i 2
anys– i no en sabia res. M’oblida-
va dels aniversaris, els perdia. Jo,
jo i jo, només existien els meus
llibres i jo! Em vaig adonar que
això no podia continuar i vaig co-
mençar la campanya “convertim
Santiago en un adult funcional”.

Ho va aconseguir?
Ara ho sóc bona part del dia. Vaig
començar a rebutjar viatges de
feina i a passar més temps amb
els meus. A aprendre a conduir,
aprendre català, fer teràpia, tocar
de peus a terra, com la resta d’hu-
mans. Hi vaig posar ordre.

No li ha fet por canviar de re-
gistre? Si un estil funciona...
per què l’hauria de tocar?
El més curiós és que jo sempre
havia pensat que feia llibres amb
humor. I ara descobreixo que nin-
gú no se’n va adonar.

Potser és que es tracta d’un
humor molt més explícit.
Vaig pensar: fes que s’oblidin una
mica la crisi i visquin millor du-
rant una estona. Els escriptors
ens prenem massa seriosament,
en literatura fer riure està mal
vist, devaluat. Volem ser solem-
nes, i em sembla un error.

Els anglesos tenen una llarga
tradició d’ironia i sàtira i ningú
no els qüestiona.
Però a nosaltres ens fa vergonya.
Podríem fer com Martin Amis o
Alan Bennett. Fins i tot Philip
Roth pot ser molt sarcàstic, fa-
bulós!

A vostè ja no saben quina eti-
queta posar-li...
Amb mi estan desesperats! A les
llibreries estrangeres alguns em
cataloguen com a no-ficció, d’al-
tres com a humor, d’altres, polí-
tic... El més estrany és que resulti
insòlit provar altres gèneres. Els
músics ho fan contínuament. I he
descobert que quan no parles de
política tothom t’estima!

Algun tret comúde la seva ge-
neració?
No, no gaires. Potser que hem tor-
nat a fer el que es feia al segle
XIX: explicar històries. Allò que

és més simple, el més bàsic. Els
nostres pares es van passar anys
fent pirotècnia i experimentació,
assaig, reflexió, semiologia... Ca-
brera Infante. Nosaltres sommés
humils.

No viuen igual la professió?
No. Nosaltres ho veiem més com
un ofici, els nostres pares com un
sacerdoci. No ens dediquem a
això de l’escriptura per dir a la
gent com hauria de viure. Si una
novel·la parteix d’un judici de va-
lor, ja és una mala novel·la. Les
bones novel·les tenen personat-
ges ambigus, ni sants ni dolents.

De totes les dones de l’Óscar
amb quina es queda vostè?

LaNereida. És la quemésm’agra-
da perquè és l’únic personatge
del llibre que no pretén res. Vol
fer feliç aquest paio i no pot evi-
tar ajudar-lo, fins i tot en contra
dels seus propis interessos.

Elles tenen molt de caràcter.
La gent diu que als meus llibres
els homes són patètics i insegurs,
i les dones, sòlides i decidides. Jo
creia que elmón era així! L’Óscar
comença sent una mica misogin,
però acaba aprenent a estimar. I
al final jo diria que s’enamora de
la més imperfecta.

Haver fet guions de teleno-
vel·les l’ha ajudat, oi?
I tant! En el serial tot és perfecte:
ella és meravellosa, ell és viril.
Tot acostuma a acabar bé. A la vi-
da real l’amor és adaptar-te a les
imperfeccions de l’altre i que l’al-
tre t’accepti.

Digui’m una virtut que com-
pensi les injúries que rep la tele-
novel·la com a gènere.
Li sembla poc l’exercici de creati-
vitat que hem de fer els escrip-
tors per mantenir viu un perso-
natge verge durant 120 episodis!?
En la realitat això és impossible.c

“Sócdiferentde
VargasLlosa”

L’impacient

L Í N I A P E R U A N A

L ’ÓSCAR, COM EL SEU AUTOR

“Com jo, amb fòbies
i obsessions pròpies,
vol agafar les regnes
del seu destí”

Roncagliolo defensa les noves tecnologies: “No serà l’apocalipsi que creuen alguns escriptors”

Com dir-ho?

Autor: Josep M. Benet i Jornet
Director: Xavier Albertí
Lloc i data: Almeria Teatre. Fins
al 28 d’abril

JOAN-ANTON BENACH

Tres noms propis de primera lí-
nia del teatre català contempo-
rani coincideixen ara mateix a
l’Almeria Teatre de Gràcia. Em
refereixo al dramaturg Josep M.
Benet, autor deComdir-ho?, al di-
rector Xavier Albertí i a l’actor
Jordi Boixaderas. I integrada en
aquest equip il·lustre, una actriu
joveníssima, Clàudia Benito, que
accedeix per primera vegada a la

professionalitat, segons m’infor-
ma el currículumque acabode re-
bre. De moment, com a compa-
nya de Boixaderas, immens ac-
tor, el treball de Benito és una bri-
llant revelació.
Amb aquesta peça, Josep M.

Benet i Jornet tanca la trilogia
que començà amb Soterrani (sala
Beckett) i continuà ambDues do-
nes que ballen (Teatre Lliure).
Com en aquests dos precedents,
Com dir-ho? és un text dirigit per
Xavier Albertí i hi ha també dos
únics intèrprets en escena. Totes
tres obres, amés, hauran estat es-
trenades al barri de Gràcia, una
circumstància no gens irrelle-
vant, atès que, en renunciar a les
glòries i les pompes de la centrali-
tat urbana, el nostre primer dra-

maturg reafirma la fe en la parau-
la dita en la intimitat, en la capaci-
tat d’entortolligar l’interès de l’es-
pectador en el modest i senzill
vaivé de propostes i rèpliques,
d’asseveracions i desavinences
que protagonitzen dos personat-
ges ben construïts, dues criatures
convincents.
Com dir-ho? no és una obra fà-

cil. En tot cas no ho és tant (?)
com podia ser-ho Soterrani, que
de sorpresa en sorpresa menava
l’espectador a un insospitat hor-
ror, o Dues dones que ballen, que
es gronxava en les tristes delícies
d’un sentimentalisme segur.
Com dir-ho? és un text difícil –i
probablement el més arriscat del
tríptic– en la mesura que es fo-
namenta en una expectativa que
no s’acaba de satisfer. Aquí tot és
provisional mentre s’espera el
que pot justificar la visita d’a-
quest home madur, un xic fati-

gat, a una noia carregada d’ener-
gia, tot just sortida de l’adolescèn-
cia. Vet aquí unamanipulació hà-
bil i efectiva de la impaciència de
l’espectador.
Plou i llampega, i al vespre, so-

ta unameteorologia tenebrosa, el

professor va a casa de la seva
alumnaper donar-li una informa-
ció compromesa, molt impor-
tant. I amb l’ànim afeixugat, els
personatges s’interroguen, dis-
cuteixen, s’apropen i es distan-
cien, mentre l’espectador se sent

empès a trepitjar el terreny in-
segur de les sospites. Fins tres
minuts abans d’acomplir-se l’ho-
ra i quart que dura l’espectacle,
el professor no troba la manera
de dir a la noia el que li ha vingut
a dir.
Amb un text molt ben escrit i

estructurat, que fa versemblant
la continència verbal del per-
sonatge masculí; amb una ex-
cel·lent direcció d’Albertí, que
hauria de corregir els murmuris
inaudibles dels intèrprets quan
diuen la paraula d’esquena a la
meitat d’espectadors; ambuna in-
terpretació de primera, formida-
ble, de Jordi Boixaderas, i sorpre-
nent la de Clàudia Benito –a qui
pronostico el premi extraordina-
ri d’interpretació quan s’acomia-
di de l’Institut del Teatre–, Com
dir-ho? és la darrera prova del ta-
lent i del gran ofici, sòlid i rejove-
nit, del seu autor.c

NO ALS JUDICIS DE VALOR

“No ens dediquem a
això de la literatura
per dir a la gent com
hauria de viure”

KIM MANRESA

]“Si la gent vol compa-
rar-me amb Vargas Llosa
jo no hi tinc cap proble-
ma, eh? Però és una male-
dicció i una benedicció
alhora. Em compren per-
què creuen que m’hi as-
semblo i després veuen
que sóc diferent. Total: es
deceben o els agrado més.
Només sé que m’encanta
la feina que faig i que ope-
ro a l’inrevés de molts:
primer visc i d’aquesta
experiència decideixo
sobre què puc escriure”.

Totes tres obres
hauran estat
estrenades a Gràcia,
una circumstància
no gens irrellevant

ENTREVISTA

Santiago Roncagliolo, autor de ‘Óscar y las mujeres’

“En literaturaestàmal
vist fer riure”


