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“Els contes tradicionals són perfectes
i no es consideren bona literatura”

H E L E N A M O R É N

Crítics, no volíeu
tassa? Doncs, tassa i
mitja! El recull de
relats ‘Massa cafè’
(DVD), de Manel
Zabala, ens arriba a
la taula de les lletres
catalanes i vessa de
marro i força. “Del
primer vaig tenir
bones crítiques, vaig
crear unes
expectatives, doncs
has de respondre”,
diu Zabala. I amb
‘Massa cafè’ torna a
les llibreries després
de publicar les
narracions ‘Ieu sabi
un conte...’

H.M.A. Dedica el llibre a dos grans
amants de les llengües occitana i
catalana, Cristian Laus i Enric
Valor. Què ha heretat d’ells?
M.Z. D’Enric Valor els contes,
les rondalles valencianes. A
Valor, bàsicament tothom el
coneix com a lexicògraf, pel
treball que ha fet sobre els
verbs valencians, obres de
gran volada. Però també tre-
ballava aquesta part més po-
pular, que és la menys cone-
guda, que són les rondalles
valencianes. Han estat més
difícils de trobar, ara, però,
em sembla que se n’està edi-
tant l’obra completa. Cristian
Laus l’admiro sobretot al final
de la seva vida, estava malalt,
tenia un càncer, i l’home va
treballar fins al darrer dia en
el seu diccionari. Laus és l’au-
tor del diccionari occità-fran-
cès i francès-occità. Aquest
darrer va ser gairebé pòstum.
I encara el dia abans de morir
estava parlant de qüestions
gramaticals amb Cantalausa,
que és un altre filòleg que està
fent el Diccionari general de la
llengua occitana. Al funeral de
Cristian Laus el capellà va po-
sar la Bíblia en un cantó i els
seus dos diccionaris en un al-
tre cantó, i el capellà va dir:
“Veieu? Hi ha gent que quan
marxa deixa una obra”.
Doncs, aquestes dues perso-
nes han deixat una obra. Jo no
diria amants de les llengües,
sinó treballadors de la llengua
catalana i de l’occitana, tre-
balladors per la llengua.

H.M.A. Què admira de la rondalla o
el conte tradicional?
M.Z. La meva admiració ve,
perquè, normalment, si ens
han arribat, és que són per-
fectes. Perquè l’han anat mo-
delant milers de persones al
llarg de generacions, i és un
gènere que no està gens valo-
rat, que no es considera alta
literatura. Un dels exemples
per fer bona literatura és no
posar adjectivació sobrera,
que no aparegui tota mena de
material superflu. I el conte

tradicional està agafat al vol;
no hi trobaràs gaires disserta-
cions, si no són les que intro-
dueixi la mateixa persona que
les està explicant. És una cosa
que m’agrada, sobretot a
l’hora de buscar la concreció,
de seguir un fil fins al final.
Penso que s’ha de consultar,
és la forma més antiga de mi-
rar la història del conte. Tre-
ballant amb una edició que
tinc de contes del Llenguadoc,
he trobat comentaris com:
“Aquest conte el trobes a Fin-

làndia, a Rússia...”. Salten les
fronteres i te’ls trobes a llocs
tan distants com Islàndia.
Versions, per exemple, de
contes de les fades dels llacs;
normalment això és cèltic,
d’una zona molt concreta de
França, però t’apareixen en
llocs llunyans. Com els contes
de catifes que volen, que vé-
nen de l’Índia, t’apareixen a
Les mil i una nits. Ja indica al-
guna cosa de la força d’aquest
conte, i no són considerats
bona literatura.

H.M.A. ‘Ieu sabi un conte...’, el seu
primer llibre, està escrit en català,
però el títol és en occità...
M.Z. Ieu sabi un conte... és en la
versió llenguadociana el “Hi
havia una vegada...” català. I
és la manera com comencen
tots els contes en occità.
H.M.A. Quins canvis hi ha hagut del
primer al segon llibre?
M.Z. Més mala llet. En el pri-
mer llibre podria dir-te que hi
treballava feia uns cinc anys.
Fent i refent, amb tota la cal-
ma del món, fins a estar se-
gur que el llibre és el que vols
dir i tal com ho vols dir. Massa
cafè ja no és el mateix. Del
primer vaig tenir bones críti-
ques, vaig crear unes expec-
tatives..., doncs has de res-
pondre. També per interessos
personals... Si vols guanyar-te
la vida amb la literatura, o
vols intentar-ho, no pots anar
traient un llibre cada cinc
anys. He hagut de treballar
més: la feina al banc, el pro-
grama televisiu, la crítica li-
terària... i, a part, havia de
treure un llibre en ben poc
temps. He trigat un any i mig.
Tens una vida més dura. Les
hores per al llibre no les po-
dia robar a la feina, perquè és
la que em dóna el sou. A Ieu
sabi un conte... hi havia un cert
desnivell, contes molt den-
sos, que parlaven de grans
qüestions, de la religió a l’à-
nima. A Massa cafè hi ha més
humor cultureta, que és com
l’ha definit la gent, sense
buscar grans temes, per no
repetir-me. Parlo de coses
més mundanes amb un hu-
mor bastant més negre.
H.M.A. ‘L’ànima de les coses’, el pri-
mer relat de ‘Massa cafè’, el pro-
tagonitza una carpeta que conté
les gramàtiques de Valentí Fiol,
Alibèrt, Fabra i la ‘Guía de lin-
güística románica’, de José Enri-
que Gargallo Gil. La carpeta es
queixa que el pes no la deixa vo-
lar. Com viu la seva relació amb el
llenguatge?
M.Z. Procuro que la llengua no
es noti, que el que mani sigui
el text. No busco una adjecti-
vació que sobri, no m’agrada
fer grans jocs de paraules ni
buscar un preciosisme. M’a-
grada que la llengua es noti
després, una vegada llegit el
conte. En la meva relació amb
la llengua, intento que es re-
flecteixi l’oralitat, que pugui
ser un conte per ser escoltat.
M’agrada llegir el conte quan
està acabat davant de la gent
que hi ha a l’Associació Colo-
menca de Literatura, que ens
trobem a Santa Coloma l’úl-
tim dijous de cada mes. Si veig
que, quan la gent escolta, hi

Amb la força de la imaginació,
la fantasia i l’absurditat

➤ Manel Zabala (Barcelona, 1968) té una cosa
clara des dels 25 anys: vol ser un escriptor
professional. Per això ha volgut aprofitar la
bona acollida del seu primer llibre, Ieu sabi un
conte... (premi Serra d’Or de narració 2002) per,
en un any i mig, escriure i publicar el següent,
Massa cafè, a base de nits de dormir poc i ca-
feteres. Per aquest fet i pel seu tarannà, la
mala bava impregna aquest recull de relats.

De Massa cafè, entre la crítica, n’hem pogut
llegir comentaris elogiosos com els de Julià
Guillamon a La Vanguardia (“Els contes de Za-
bala no s’assemblen a res que vostè hagi pogut
llegir abans, tenen la força imaginativa del
surrealisme i l’alegria ferotge dels dibuixos
animats, són cruels quan volen reduir el lec-
tor a la seva llei i emotius quan un menys s’ho
espera”), i opinions més matisades com les de
Ponç Puigdevall a El País (“El món de Zabala
està construït sobre la base d’una fantasia
exacerbada i d’una pura absurditat, en què
qualsevol ximpleria és possible, i on el que és
vital i el que és oníric mantenen una màgica
i misteriosa interrelació”). Perquè la imagi-

nació dels contes de Zabala el fan ser engi-
nyós, fresc i, fins i tot, combatiu, però també
passa que l’absurditat portada a l’extrem l’a-
llunya de despullar el seu fons davant el lec-
tor, que aquest pugui veure-hi alguna inten-
ció moral pròpia de l’autor.

I alguns matisos més sobre les intencions de
Manel Zabala –col·laborador habitual d’aquest
suplement– ens els aclareix ell mateix: “Ens
eduquen en el valor que el triomfador no és la
persona que té una vida plena, que està a gust
amb si mateix, sinó que socialment es consi-
dera que viure més bé és guanyar molts diners,
tenir un bon sou, una bona casa. Per mi, viure
bé? Tot plegat. A mi m’agradaria treballar poc
en una feina que no et mati o treballar molt en
una cosa que et vingui de gust. Jo dedico mol-
tes hores a escriure, però em satisfà moltíssim.
Ara bé, és un negoci ruïnós. Fa deu anys que
treballo a la banca, tinc un horari que no està
gens malament i és una feina que no és la il-
lusió de la meva vida, però la trec bé i m’ajuda
a viure”. Els nostres millors desitjos, doncs, per
al seu futur com a escriptor.


