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Manel Zabala ha reunit sis contes en el seu primer llibre

Saber contar
N A R R A T I V A

E D U A R D E S C O F F E T

Manel Zabala, ieu sabi un
conte... DVD Edicions.

Col·lecció L’Illot. Barcelona,
2001.

E
ls grans contistes
ens han ensenyat
que la màgia d’un
gran conte rau en la
senzillesa i en una

mena de deixar-se anar que
ens atrapa tot just un instant.
No és una novel·la condensa-
da: és un món que treu el cap
amb subtilesa. Diguem que la
novel·la és el mateix cap, però
ara surt amb abruptesa. Per
construir una novel·la cal
temps, paciència, tenacitat,
tècnica i qui sap quantes co-
ses més. Per escriure uns bons
contes, la senzillesa de l’evo-
cació i la humilitat d’unes
poques pàgines fan la seva
feina. En definitiva, tot plegat
té sentit perquè ieu sabi un
conte... reuneix aquesta màgia
de qui sap contar. Poc més de
cent pàgines que despunten. I
ho fan amb una mica de sor-
negueria.

En els contes de Manel Za-
bala (Barcelona, 1968) con-
flueixen ecos rics de proce-
dències ben diverses. Zabala
és conegut per alguns, potser,
pels seus escrits en occità i
per les traduccions que fa de
l’occità. I això transportat a
l’imaginari literari en català
implica veïnatge i alhora un
quefer literari remot. Zabala,
a l’hora d’escriure els contes,
té un bagatge literari extens:
des de les vides dels trobadors
i de Boccaccio fins a Pirande-
llo i Monzó. La seva llengua
literària és senzilla, a peu de
carrer i a mans d’escriptor.
Tot plegat uns mons petits
que s’enjogassen a l’orella
dels lectors.

ieu sabi un conte... reuneix sis
contes de factura ben diversa.
Tot i que tots ens remeten al
present més rabent, la faula
que obre el llibre i la història
animal que el clou poc tenen
a veure amb la crítica a l’es-
criptor novell de Gramàtica
intravenosa. Tots destil·len
amb elegància una certa crí-
tica als costums, i fins i tot
arriba al nivell més grotesc,
en la línia més salvatgement
pirandel·liana, com a Gramà-
tica intravenosa i Lo Ratpenat. I
busquen tant la sorpresa com
la complicitat. Zabala fa

emergir les desraons del po-
der i l’esquizofrènia d’una
societat que d’una porra en fa
seguretat. I un cop llegit Mort
ocasional, si l’han d’acusar
d’alguna cosa, que sigui de
descregut.

Un dels atacs més contun-
dents és al món literari. És
cert que és un atac centrat en
un escenari ben concret, el
català, però que fet i fet es pot
aplicar a qualsevol escenari
literari. Sense eufemismes
carrega contra els mestretites
que postulen què és bona li-
teratura i què no, qui és bon

escriptor i qui no. A Gramàtica
intravenosa apareix una mena
d’escola d’escripturaires amb
el nom d’Aula de Lletres. El
més sucós és un tal Odisseu
Llorca que diu l’emblemàtica
frase: “Desconfiïn dels poli-
poètics, són fills de l’escola
pública i menyspreen els
clàssics”. A algú li sona? Fins
i tot posa sobre la corda fluixa
Riba, Rilke i Espriu. Ben ago-
sarat, i més en un món lite-
rari en què quatre mestretites
fan i desfan amb l’autoritat i
la puresa que ells mateixos
s’adjudiquen.

Alhora, Zabala espargeix
per tot el llibre referències
literàries. En alguns casos
com a tals i en d’altres són
versos de Foix i de Salvat-Pa-
passeit que apareixen enmig
d’un diàleg. Tot sovint Zaba-
la sobrecarrega els contes
amb aquestes connexions.
Aquest recurs pot ser una
bona manera d’enfarfegar
ràpidament, per empatx de
cultura, qualsevol text o bé
d’introduir la pràctica de
l’apropiacionisme, que, mal-
grat els lamentables i pecu-
niaris casos actuals, és un
recurs penso jo brillant i
desacomplexat. Els mestres
són quasi tots medievals. Un,
triat a l’atzar, podria ser l’à-
crata corrupte de Metge. Za-
bala s’acosta més aviat a
aquesta segona pràctica (que
no podem confondre amb la
intertextualitat), encara que
en alguns casos certament
enfarfega el text. Amb tot,
Zabala demostra que la lite-
ratura no només és un mes-
tratge, sinó també un ele-
ment que pot fer anar per on
vol. Diguem que subverteix
destrament.

Són, doncs, sis contes àcids
i senzills, que denoten gran
habilitat per fer servir la
ploma i el cap, i per fer-ho al
marge de la conveniència.
Llàstima dels constants er-
rors de puntuació (en quan-
titats exagerades, potser) i
d’altres errors sintàctics, que
amb tot no li treuen energia.
Zabala és un bon narrador i
sobretot un narrador mesu-
rat. Potser només li manca
un poc més d’elegància per
col·locar les comes i els punts
i per airejar millor els ecos.
Això sí, deixar-se una coma
és un error ben nici quan no
té problemes per donar for-
ma a la llengua i sobretot per
contar. Escriure és escriure i
saber contar, tot un món.

Una vida amb els homes
N A R R A T I V A E V A R U M Í

Camille Laurens, En aquests
braços. Premi Fémina 2000.
Traducció Maria Bohigas.

Columna Edicions.

Barcelona, 2001.

A
ls homes els costa
mantenir-se massa a
prop de les dones, es
veu que és un feno-
men psicològic ba-

nal, que després de fer l’amor
teniu un període que se’n diu
refractari, un temps d’insen-
sibilitat durant el qual no se
us ha de demanar res”.

Una escriptora a punt de
trencar el seu matrimoni es
planteja escriure un llibre so-
bre els homes, els homes de la
seva vida, els homes que han
entrat i sortit dels seus dies
ocupant-hi més o menys espai,
deixant-hi tots, però, la seva
empremta. És per això que, tot
i ser un llibre que parla dels
homes, és al cap i a la fi una

novel·la sobre les dones, sobre
la percepció que elles en te-
nen.

En els capítols, els quals se
succeeixen amb rapidesa, s’hi
reflecteix sobretot un profund
desconeixement vers un uni-
vers, el masculí, que roman
sempre tancat i misteriós. La
protagonista es limita a pre-
sentar fets, a palesar actituds i
a preguntar-se repetidament
quines són les causes que les
motiven. Què us passa per
dintre, què sentiu?, es dema-
na. Però l’autora no vol donar
explicacions de les diferències
que marquen els caràcters
dels dos sexes. En contrast
amb la quantitat de llibres
que darrerament envaeixen
les llibreries explicant, de
manera més o menys encerta-
da, quines són les motivacions
que ens condueixen, als ho-
mes i a les dones, a compor-
tar-nos de maneres tan radi-
calment diferents, en aquest

llibre se’ns parla tan sols de
sensacions. Mitjançant el re-
cord de situacions de vegades
viscudes, de vegades desitja-
des, descobrim reaccions que
ens mostren maneres d’esti-
mar, d’odiar, de fracassar, de
viure en definitiva.

FIGURES MASCULINES
El pare, el primer amor, el
professor, l’amant, l’editor, el
marit, el fill mort. Tot un se-
guit de figures masculines
desfilen per les pàgines d’En
aquests braços per endinsar-nos
en el desconcert de les relaci-
ons entre sexes i també en la
seva màgia. Perquè a la prota-
gonista aquest desconcert,
lluny d’incomodar-la, l’espe-
rona. L’abisme entre home i
dona és precisament allò que
desperta el desig, que sedu-
eix i empeny a saltar amb la
ingènua i contradictòria in-
tenció d’eliminar-lo. Però sa-
bem que això no és possible.

Em ve al cap un poema titu-
lat Máquinas solas que diu: “Se
limitará a transmitirnos la sen-
sación insoportable / de que so-
mos máquinas solas, / con la
extraña facultad / de abrazarnos
a otras máquinas solas. / Se li-
mitará a poner en movimiento el
juego del amor / (que ensambla
los cuerpos / y, en contadas oca-
siones, también las mentes). / Y
nos dejará”. Aquesta és potser
l’única convicció que té del
cert la protagonista d’aques-
ta història. Aquesta dona,
enamorada i fascinada pels
homes, sap que és només
durant l’instant en què els
sentits prenen tot el prota-
gonisme a la raó que pot
desaparèixer l’abisme que
ens separa els uns dels altres.
I no sempre. Com diu el poe-
ma, només en comptades
ocasions. Però ja n’hi ha prou
per saltar.

Directe, cru, provocador,
sense intencions moralitza-

dores evidents malgrat ser
encobertes. Camille Laurens
ens ofereix un llibre que
parla dels homes i dibuixa
les dones, unes pàgines on
tothom, per tant, en algun
moment pot veure’s sorprès,
espiat pel forat del pany.
Àgil, ràpida, amb aquella
senzillesa que només s’acon-
segueix a partir d’un treball
acurat de poliment de la fra-
se. Laurens domina l’elisió i
fa que les paraules, allibera-
des de retòrica buida, arribin
punyents fins al nucli de la
consciència.

La dona d’En aquests braços
tria un psiquiatre per expli-
car-li la història de la seva
vida, una vida que han cons-
truït els homes que han pas-
sat pels seus braços, una his-
tòria que s’ha anat escrivint
en els braços dels homes que
algun dia van coincidir amb
ella. La nostra biografia s’es-
criu amb la lletra d’aquelles
persones que s’han creuat
amb nosaltres, i, quina im-
premta millor que la pell?


