
A la memòria de

Robert 
Xalabarder 
Coca

El passat mes de juliol en Robert Xalabarder va comunicar que “deixava aquest món”; aquest era 
l’epitafi  que fi gurava en la seva esquela i que era molt propi d’una personalitat com la seva, as-
sequible i planera, però també amb un pensament gens fàcil de seguir per la 
profunditat de les seves idees i un desconcertant ús del doble sentit de 
les paraules, expressat a la vegada amb humor i fonament científi c.

En Robert fou un referent en el camp dels additius alimentaris, 
gràcies a la seva formació en Ciències Químiques, en Farmàcia i 
en Bromatologia, reforçada per un especial interès a esbrinar-ne els 
textos legals i les explicacions científi ques. 

En Robert Xalabarder era consultat tant pels consumidors dels 
aliments com pels fabricants, els científi cs i els divulgadors, quan 
volien conèixer els arguments i els fonaments de l’ús d’additius. 
En aquest camp, les polèmiques que sempre acompanyen 
els temes alimentaris són habituals, i en Robert no 
defugia de participar-hi amb una especial habilitat 
per evitar els enfrontament personals, amb un pe-
culiar sentit de l’humor i una erudició adquirida 
per la seva afi ció a llegir, i que després sabia co-
municar de manera molt aclaridora.

Molts hem perdut el referent per desen-
volupar pensaments i refl exions sobre els 
aliments, amb una visió critica i enginyo-
sa del que dicten les ciències, tot i respec-
tant els formalismes acadèmics, però amb 
criteri personal.
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