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La subversió de la realitat
D A V I D C A S T I L L O

➤ No és casualitat que Manel Zabala dediqui el
seu segon llibre a Enric Valor perquè els contes
de Massa cafè tenen el deix de les rondalles, el seu
caràcter fantàstic o els elements reals, amb
l’interès sempre posat en l’entreteniment del
lector. La tendresa i l’humor, que l’acosten a
alguns mestres com ara Calders o Trabal, la
crueltat dosificada d’un Saki o la combinació de
fantasia i irrealitat dins la vida quotidiana de
Bontempelli se’ns apareixen en uns relats que
provoquen l’entusiasme en el lector, que recu-
pera el nen que té dins. Zabala escriu sense co-
tilles. Pot utilitzar el gènere epistolar, convertir
les tribulacions dels poetes de Santa Coloma
Jordi Valls i Rodolfo del Hoyo en material de
ficció o fer que uns peixets que viuen una mi-
croepopeia tinguin els noms dels jugadors de
l’Espanyol (Tamudo, Roger, Àlex i companyia).
Qualsevol anècdota pot sorgir com a matèria

literària. Els sis contes de Massa cafè ens intro-
dueixen en el surrealisme a través de personat-
ges, semblants als naips o les figures d’escacs
que va fer servir Lewis Carroll. La imaginació
desbordant teixeix unes trames properes a les
faules, en què la ingenuïtat de les criatures, al-
gunes estretes de la mitologia popular, xoca
sovint contra la realitat. Els escenaris, ambietats
en barriades, en oficines, en bars o en la con-
sulta d’un metge, també ens situen en un de-
terminat estat d’ànim. La sorpresa, l’autèntica
protagonista, sempre ve acompanyada d’un
somriure, d’una incitació a somiar. Zabala és
diferent a la resta. Podria ser un futurista en
una bodega de barri o un astronauta que passa
les hores subvertint el tedi quotidià o un prín-
cep despistat que viatja en metro. Cafè excel·lent
per als cafeters experts i per als que encara
conserven la curiositat.

Manel Zabala, Massa cafè. DVD. Barcelona, 2002.
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ha alguna cosa que no rutlla
penso que el conte potser és
massa literari i intento depu-
rar-lo.
H.M.A. Com va començar el seu ho-
ritzó literari?
M.Z. Sempre he tingut força
imaginació, però sé que vull
ser escriptor des dels 25 anys.
En un anunci que vaig veure
a l’AVUI, precisament, neces-
sitaven guions per a telèfons
eròtics i em vaig dir, doncs
faré un guió. Vaig fer un guió
d’una tirada, en una nit, però
no me’l van pagar –a l’anun-
ci hi havia un mòbil i aquesta
gent va desaparèixer–. Era el
conte Paraules d’amor, que
vaig tenir l’oportunitat de
publicar en una col·lecció de
L’Aixernador, que ja no exis-
teix, i després ha tingut la
seva vida a la revista electrò-
nica Barcelona Review i en al-
gun lloc més. A part de ser
una cafrada, crec que és un
conte que està ben escrit. I en
aquell moment vaig decidir:
puc ser escriptor. Va ser la
primera cosa de la quals es-
tava orgullós, de la qualitat.
El tema... Qui paga, mana. Era
un encàrrec que, en principi,
pagaven. Si demanen porno
dur, doncs porno dur. Quan
vull fer literatura, escric Ieu
sabi un conte... i Massa cafè.
H.M.A. D’altra banda, a ‘En Jordi
Valls, poeta’ enfonses la literatu-
ra actual com a producte de
consum: “Fem els premis, per
guiar el col·lectiu apàtic de com-
pradors sense opinió”. Quins
noms actuals salvaria del nau-
fragi? Quins enfonsaria?
M.Z. Diré els que salvaria, els
que considero bona literatu-
ra catalana, encara que em
deixaré noms que no conec:
Monzó, Sergi Pàmies, Xavier
Gual... Aquest nano és ambi-
ciós, va guanyar el premi
Mercè Rodoreda. Potser no-
més ha venut mil exemplars
per llibre, però és un nano
que admiro. Ha tret una no-

vel·la de pirates ambientada a
Jamaica el segle XVII. Té nas-
sos! En aquest llibre, Els tri-
pulants, potser tot no acaba de
lligar, però aquest atrevi-
ment de fer una novel·la, do-
cumentar-se del temps, de
l’escorbut... això és ambició i
m’agrada. I no sempre té un
gran ressò mediàtic. Té tam-
bé Delirium tremens, que són
contes sobre obsessions com
ara poder ser el poder, el fu-
mar... Gual és de Barberà del
Vallès i com que jo sóc de
Santa Coloma i cap dels dos
és del centre, sento simpatia.
A Flavia Company també l’he
coneguda. Mel al cor és l’únic
que no m’he llegit, els altres
sí. Llum de gel em va agradar,
té la seva ambició; en caste-
llà, Saurios sobre el asfalto em
va semblar excel·lent, un lli-
bre que comença com Verano
azul i acaba com Blade Runner,
la versió definitiva, la pessi-
mista.
H.M.A. Fent crítica d’un mestre de
crítics, es posa a una llista entre
Estellés i Monzó. Com s’hi veu a la
seva alçada?
M.Z. Jo he escrit dos llibres. Dos
llibres no fa un escriptor. Si
puc fer uns llibres més de la
qualitat que, ho dic sincera-
ment, tenen aquests, serà el
moment de veure si estic a
l’alçada d’ells o no. Monzó
porta vint anys en primera lí-
nia. No s’hi pot competir.
Igual que Estellés. Si mires
tota l’obra d’Estellés i la com-
pares amb la meva, la meva
seria un pròleg. A més Estellés
era poeta i, per tant, no s’hi
pot competir; és com compa-
rar el tenis i el futbolí. Són dos
autors que m’agraden, sim-
plement, i també m’agrado jo,
per això publico.
H.M.A. Escriu a ‘Una bella història
entre un conill de bosc i un esca-
marlà, o l’amor és possible dins
una paella mixta’: “Jo vinc dels
barris que pengen dels altres tu-
rons. Jo vinc de la xapa, la uralita
i el fang”. Hi ha una expressió

intermitent d’efectes de la crisi
econòmica. L’interessa la denún-
cia de cert estat de coses o és una
literatura de vàlvula d’escapa-
ment?
M.Z. Denúncia. La denúncia
apareix, si vols, a Telefónica,
amb publicitat negativa: una
empresa, i la seva directiva,
que té uns beneficis bestials
mentre té els seus treballa-
dors explotats, és una cosa
immoral. Quan escrius tens
l’oportunitat, no de denunci-
ar, de portar a judici, però
com a mínim sí de fotre’t. Dic:
“Jo seré la dominicana que
fregarà amb els genolls els
graons de marbre, seré la vella

cambrera, seré un aturat amb
fills, seré el teleoperador del
1004 de Telefónica...”. Conec
una persona que té una bona
feina, que està sindicada en
un sindicat d’esquerres, i
també una altra militant d’un
partit polític d’esquerres, que
tenen una persona que els
frega i els cuida el pisos i li
paguen una misèria, evident-
ment sense seguretat social. I
són persones que defensen els
seus drets laborals, però no els
defensen per a aquesta gent. I
és una cosa que m’indigna.
Això que exigim per a nosal-
tres, ho neguem a la gent que
està arribant.
H.M.A. A ‘Gas Natural’, a través
d’una carta de reclamació, hi fi-
losofa sobre l’amor i poetitza la
relació entre dos pins...
M.Z. Vaig fer aquest conte com
un joc: la idea del pi ja la tenia
i, en la idea de l’amor, vaig
documentar-me sobre totes les
visions de l’amor que vaig tro-
bar des d’Aristòtil i vaig apro-
fitar bastant la de Mircea Elia-
de. Vaig agafar la seva consi-
deració fent-m’ho venir bé, ja
que els pins són éssers vius
hermafrodites i vaig pensar
que era l’amor perfecte.
H.M.A. ¿Se’n fot dels viatges inicià-
tics i les filosofies d’autoajuda, per
exemple, quan escriu: “És al corall
on et cal trobar l’harmonia, no a
mar obert. Busca-la al corall, i la
trobaràs en tu”?
M.Z. A mi m’agrada fer broma
amb la literatura, fer broma
no vol dir que me’n foti. A
Pere Quart l’admiro per això.
La vaca cega és un poema ex-
cel·lent i estic segur que Pere
Quart també el trobava un
poema excel·lent, que faci una

versió en broma no vol dir que
se’n foti. Penso que la litera-
tura no és una literatura tan
sublim com això. És una pro-
fessió que permet que se li
facin bromes com a qualsevol
professió. M’agrada Pere
Quart perquè ho dessacralit-
za. A Ieu sabi un conte... hi ha
moltes bromes sobre La crítica
de la raó pura i L’autonomia de la
voluntat, de Kant, en una con-
versa de dos personatges bor-
ratxos, un assumeix una ar-
gumentació i l’altre l’altra.
Faig broma, però penso que
són coses que s’han de conèi-
xer. Com Epicur, tampoc cal
respectar-lo tant, tenir-lo com
una guia que et marqui d’ara
endavant.
H.M.A. En el conjunt del llibre
abunden els animals com a pro-
tagonistes de les històries. Quins
fabuladors l’han enlluernat?
M.Z. Enlluernat, enlluernat...
que m’agradin: Isop, aquest és
el bàsic, Aviano, que és medi-
eval, La Fontaine... Però també
Samaniego. Tot el que hi ha.
Max Roqueta també ha tret
un llibre de faules i és excel-
lent. I hi ha tot un gènere en-
tremig de la faula i l’epigra-
ma, per exemple al llibre per-
sa Gulistan de Sadí –no està
traduït al català, en tinc una
traducció a l’occità del segle
XIX–. Són epigrames que
moltes vegades tenen com a
protagonistes mestres de pro-
fessions, menestrals, una ra-
bosa –una guineu, és com
encara ho diuen en valencià–,
un canvista..., tots els posa al
mateix nivell. Normalment
són professions o animals.
H.M.A. En què consisteix la seva
militància occitanista?
M.Z. Jo em defineixo com a oc-
citanòfil. Un occitanista im-
plica una connotació política,
és una persona que normal-
ment és occitana, que viu allà
i que treballa per l’autonomia
o la independència d’Occità-
nia, per uns drets lingüístics...
Estem connectats perquè co-
nec a tothom, però no és la
meva feina. No sóc militant.
Com a occitanòfil faig el pro-
grama informatiu Infòc de
Barcelona Televisió (BTV), de
sis minuts. El fem cada set-
mana, el dissabte a les 13.35 h
i el diumenge a les 10.30 h.
Una setmana és en llengua-
docià, que el presento jo, i una
setmana en aranès, que pre-
senta l’Anna Forment. A part
d’això he fet una traducció
que apareixerà a DVD Edicio-
nes, suposo que aquest mes,
que es diu Contes d’Occitània,
un recull de vuitanta contes
de tradició oral, gairebé tots
del segle XIX. També hi ha
dues revistes occitanes que es
diuen Òc i Reclams, en què faig
traduccions de poesia catala-
na i castellana. A més, tinc
traduïda la novel·la de Franc
Bardòu, que va guanyar els
Jocs Florals de Tolosa. I em
vaig encarregar de trobar el
lèxic necessari per fer la pri-
mera sentència judicial que
s’ha fet en aranès.


