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Jaume Cabré
Qui sóc i per què escric

Barcelona, 1947. Escriptor

Sovint m'han preguntat per què escric. Al principi contestava amb evasives, perquè ni jo ho sabia, o,
si de cas, tenia la temptació d'etzibar un discurs més o menys solemnial sobre el fet literari. Ara,
quan m'ho pregunten, em quedo amb les evasives però, al mateix temps, amb alguns elements de
clarificació personal, perquè arriba un moment que m'adono que l'escriptura és, per a mi, un acte
necessari de la mateixa manera que fa temps que ho és la lectura. Una cosa sí que la tinc clara: he
arribat a l'escriptura a través de la lectura. Com a lector, obrir un llibre es converteix en l'acceptació
de la invitació que en fa l'autor a entrar en el món de les seves reflexions i dels seus plantejaments
estilístics. De la mateixa manera, escriure, per a mi, és la possibilitat de posar en ordre la meva vida
interior i abocar, amb l'ajut de la gran metàfora que és la literatura, allò que penso, que m'amoïna,
que temo, que espero, que m'alegra o m'entristeix. Amb un gran avantatge afegit: el mitjà que faig
servir, el llenguatge, em permet un plantejament estètic que em plau cada vegada més. Els fonemes,
els mots, les frases, els paràgrafs, són materials palpitants, vius, que s'encadenen i adquireixen ritme
i cadència propis i que, aquest és el miracle, adquireixen significat per ells mateixos.
Periòdicament a totes les literatures, s'enceten polèmiques sobre el nivell de qualitat literària del
moment. I de manera fatal, s'estableixen dues posicions polaritzades: la dels que defensen que
anem abocats al fracàs perquè tota la producció del moment és irrellevant, i la dels que consideren
que no hi ha per tant i, fins i tot, esgrimeixen obres i noms concrets per evidenciar que hi ha qualitat.
Més d'una vegada m'han invitat a participar activament en aquestes polèmiques però, encara que les
considero útils (tota revisió és bona), també les considero estèrils per raons de caire personal que
m'impedeixen introduir-m'hi. En parlo ara perquè tenen molt a veure amb la meva manera d'entendre
la praxi literària.
Per a mi escriure és dubtar. Jo no em considero en possessió de cap veritat. Si de cas, en possessió
d'opinions. Però en una polèmica, les posicions se simplifiquen i arriben a adquirir categoria de
dogma. Això, personalment, em molesta. No crec que sigui just comparar corpus literaris que s'estan
fent, que s'estan construint, amb corpus literaris acabats, païts i resituats en el seu context històric
amb la facilitat que dóna el pas del temps per "recordar" només els punts àlgids de tota aquesta
producció que ha acomplert el seu cicle i que ha estat ja analitzada pels estudiosos. Per altra banda,
tampoc no estic satisfet amb gran part de la producció literària actual tot i que reconec que està més
exposada a l'anàlisi a partir només de gustos personals dels consumidors. A més, l'èxit o el desastre
de vendes pot influir en les valoracions, cosa que no passa quan ens referim a un llibre publicat fa
seixanta anys. Vull dir que no em sembla pertinent "comparar" Solitud amb Ventada de morts o les
Estances amb En quarantena o L'edat d'or. (Poso exemples d'obres que valoro molt, per no picar-me
els dits). També s'esdevé que, en una polèmica d'aquest caire, es polemitza molt a partir dels gustos
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personals del polemista. Atesa aquesta experiència, comprenc molt bé que allò que escric agradi a
uns, desagradi a uns altres i deixi indiferents a uns tercers. És lògic. Però com els escriptors (els
creadors, en general) tenim la cua de palla, desenfoquem les coses i ens és dificilíssim destriar les
raons objectives de les manies personals, de les estratègies editorials, dels maudarinismes
individuals o dels gustos del moment. És molt difícil ser objectiu. Per mi, ho deia abans, escriure és
dubtar. És exposar les pròpies vacil·lacions i esperances; és una manera de viure. Crec que el temps
anirà fent el seu sedàs i mentrestant em limito a trobar temps (personal) per enfrontar-me amb el full
en blanc o a mig escriure, que és el que de debò m'apassiona.
He fet aquesta narrada per deixar clar al lector que m'hagi seguit fins aquí, que no estic gaire
predisposat a fer una valoració personal de la meva obra, cosa que, més o menys veladament, se'm
demana en aquesta introducció.
El que sí que puc fer és un repàs descriptiu de com han anat les coses. Des del moment que "em
vaig trobar escrivint", va ser una mena d'epifania: vaig descobrir que una bona audició musical, una
bona lectura, una bona pel·lícula, una bona conversa, una bona experiència, m'abocaven al paper,
he gastat moltes, moltíssimes hores en aquesta activitat. Amb una estranya fe (jo, que sóc molt
insegur) en allò que estava fent. Els primers tres o quatre anys els vaig passar escrivint, buscant els
elements tècnics o estilístics que m'ajudaven a expressar allò que volia dir, llegint i rellegint autors
que m'arribaven al cor per trobar-los la seva espurna màgica, allò que en els seus escrits em seduïa.
I llançant molt de paper. Vaig publicar un parell de llibres de narracions dels quals ara n'estic molt
allunyat, sobretot del primer. En aquells moments, recordo, tenia molt d'interès a guardar les
distàncies amb allò que escrivia. Em feia por que em taquessin els esquitxos del que escrivia. Per
causa d'un descontentament íntim, vaig decidir canviar d'actitud i comprometre'm amb allò que
escrivia. Això va ser amb la primera novel·la breu, que és la història d'un bandoler de mitjan segle
passat que és un heroi però té por. El llibre es diu Galceran, l'heroi de la guerra negra i, tot i la seva
brevetat, vaig trigar força temps a donar-lo per bo. Darrerament, n'he fet una revisió a fons. Amb
Galceran... em vaig sentir més implicat amb el que escrivia. Em trobava bé construint un personatge
amb contradiccions i situant-lo en un paisatge de la meva infantesa. Al marge de l'hipotètic valor
objectiu de la novel·la, hi reconec una inflexió en la meva actitud respecte al que feia. Després va
venir Carn d'olla (1978), també en la mateixa línia d'implicació. És una novel·la que recordo amb
enyorança.
Quan estava acabant Carn d'olla, em va aparèixer l'embrió del que serien els tres llibres de Feixes;
però abans vaig voler esbandir del cap una idea que m'obsessionava i, en cosa d'un any i escaig vaig
escriure El mirall i l'ombra (1980), una novel·la que ha passat tan desapercebuda que quasi la puc
considerar clandestina. Mentrestant, un conte breu, de cinc línies, que parlava de monges i vampirs
en un balneari i que havia escrit tres o quatre anys abans, anava creixent dins meu. Llavors jo vivia a
Vila-real i feia de professor al seu Institut de Batxillerat. Allà vaig escriure Luvobski o la desraó, que
és una novel·la breu sobre aquesta atmosfera de balneari que m'obsessionava. És una història
d'amors i egoismes amb un rerafons musical i que es va convertir en el motiu constructor del cicle de
Feixes. Crec que a partir d'aquests moments ja no he pogut deixar de concebre l'escriptura com un
compromís d'implicació personal amb la història que escric, la llengua que faig servir i el fet artístic
en general; a partir d'aleshores que no "redacto" les novel·les sinó que les vaig "vivint". Potser per
això trigo força temps a enllestir-les. Durant sis anys em vaig capbussar al món que, a poc a poc, es
va anar convertint en Fra Junoy o l'agonia dels sons. Durant la gestació d'aquesta novel·la, una fase
que es referia a la família d'una monja em va portar a fer un parèntesi de dos anys que es va
convertir en La teranyina. Llavors començava a tenir clar que tot el que estava explicant s'havia de
resoldre en tres llibres diferents però relacionats. El resultat va ser La teranyina (1984), Fra Junoy o
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l'agonia dels sons (1984), i Luvobski o la desraó, publicat dins de Llibre de preludis (1985). Recordo
perfectament que quan vaig decidir que havia acabat Fra Junoy... i la vaig treure del meu interior,
vaig viure una sensació de buit psíquic i físic que em va espantar.
A partir d'aquest moment vaig començar a col·laborar amb Joaquim M. Puyal als seus programes de
TV, cosa que em va anar portant, paulatinament, a deixar la feina de professor i a un canvi
d'orientació professional. En aquesta nova etapa personal he viscut una altra novel·la Senyoria
(1991), que he elaborat al llarg de cinc anys i escaig. També en acabar-la i allunyar-la de mi em vaig
sentir desemparat, com si em faltés alguna cosa difícil d'explicar.
Ara torno a tenir una boira al cap, un parell de centenars de planes escrites, un personatge, una
atmosfera, un embrió argumental i, sobretot, moltes ganes d'elaborar-ho i continuar explicant-me
escrivint. Confesso que, a més del tracte amb les persones, la literatura és una de les meves raons
de viure, és una manera d'estimar. Si no ho veiés així, estic segur que no dedicaria tant d'esforç i tant
de temps de la meva vida a aquesta aventura. No tindria sentit. Sé que el que faig pot plaure o no; i
que prenent-m'ho com m'ho prenc, me l'estic jugant. Però no ho sabria fer d'una altra manera.

Copyright text © 1993 Jaume Cabré i Institució de les Lletres Catalanes.

Biobibliografia
Biografia
WEB: Pàgina oficial de Jaume Cabré
Amb informacions sobre l'autor i les seves obres, traduccions i premis.
http://www.jaumecabre.cat/ca/node/inici
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Cabré
WEB: Membre de l'IEC
Jaume Cabré, membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans.
http://apmembres2.iec.cat/detall.aspx?pkMembrePLE=417
WEB: Jaume Cabré a l'Institut Ramon Llull
Nota biobibliogràfica dins l'espai dedicat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2004.
http://www.llull.cat/monografics/fil04/cat/02protagonistes/CabreJaume.shtm

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Cabr%C3%A9+Jaume&sortdropdown=&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Cabr%C3%A9+Jaume&sortdropdown=-&searchscope=
23
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WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SCabr%C3%A9%2C%20Jaume__Orightres
ult?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?f=author&p=Cabr%C3%A9%20Jaume%20&sc=1&ln=ca
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Cabr%C3%A9%2C+Jaume&f=keyword&action_search=Cerca
&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1
&of=hb
WEB: Cabré, a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.)
http://www.worldcat.org/search?q=%22jaume+cabre%22

Tast de textos

●

Text
PDF: Les incerteses
Primeres pàgines del llibre.
http://static0.grup62.cat/llibres_contingut_extra/30/29465_Les_incerteses.pdf
PDF: Jo confesso
Primer capítol de la novel·la.
http://www.grup62.cat/pdf/Jo-confesso-avenc-maco.pdf
PDF: "Paraules al Palau"
Discurs de l'autor al Palau de la Música en recollir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
(14/06/10).
http://sites.google.com/site/nuria77/paraules_al_palau/paraules_al_palau_jcabre_14062010.pdf?attr
edirects=0
WEB: Fragment de Senyoria
Se n'inclou també les traduccions hongaresa, italiana, albanesa i romanesa. A la pàgina del CTDL
del PEN Català.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/18/12/0/0/0/jaume-cabre.html
WEB: Fragment de L'ombra de l'eunuc
A la pàgina del CTDL del PEN Català. Amb la traducció a l'eslovè, a l'hongarès i al romanès.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/19/12/0/0/0/jaume-cabre.html
WEB: Fragment de Les veus del Pamano
Amb la traducció a l'hongarès, a l'holandès i a l'italià. A la pàgina del CTDL del PEN Català.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/17/12/0/0/0/jaume-cabre.html
WEB: Cabré a Google Books
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●

https://lletra.uoc.eduhttps://www.google.com/search?q=inauthor%3A&btnG=Cerca+llibres&tbm=bks
&tbo=1&hl=ca#hl=ca&q=inauthor:%22Jaume+Cabr%C3%A9%22&tbm=bks

Comentaris sobre l'autor

●

Crítica
WEB: Jaume Cabré a l'AELC
Inclou biografia, obra, premis, transcripció d'articles, fragments de la seva obra i enllaços.
http://www.escriptors.cat/autors/cabrej/
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, enllaços i transcripció d'articles sobre Cabré.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=294
WEB: Jaume Cabré, traduït
A la pàgina del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Català.
http://www.visat.cat/traduccions_literatura_catalana/fitxa-autor.php?id_autor=12

●

PDF: "El guerriller beat"
Carles Miró ressenya Les veus del Pamano a l'Avui (12/02/04).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av02419.pdf

Diversos
WEB: Les veus del Pamano: l'adaptació televisiva
Un estudi de Mireia Nogué Sánhez, al repositori O2 (UOC).
http://hdl.handle.net/10609/47222
WEB: Cristina Mora Literary & Film Agency
Recull informació i notícies sobre Jaume Cabré i la seva obra.
http://www.cristinamora-litagency.com/cont/personas/personas_sola_ca.php?idField=1231&categori
a=autor&mainTitle=&autorName=Jaume%20Cabr%C3%A9
WEB: Isabel-Helena Martí entrevista Jaume Cabré
L'autor conversa sobre literatura, la salut de la literatura catalana, la seva trajectòria literària i la
independència. Al n. 10 del butlletí de l'associació Sobirania i justícia (novembre 2010).
http://www.sij.cat/article.php?id=165
WEB: Jaume Cabré i la Vall d'Àssua
Descripció de la ruta literària dedicada a l'autor (Vilaweb Lletres).
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3618474
WEB: "Jaume Cabré i els seus traductors"
Notícia a Vilaweb Lletres.
http://www.vilaweb.com/www/noticia?p_idcmp=1610014
WEB: Cabré a l'alemany
Notícia sobre la publicació de la versió alemanya de Les veus del Pamano a la prestigiosa editorial
Suhrkamp.
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2477822
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WEB: Premi de la Crítica 2004
Notícia sobre la concessió del premi de narrativa, per Les veus del Pamano.
http://www.escriptors.cat/?q=Publicacions_quadernsdivulgatius_28_malej
WEB: Comentaris sobre diverses obres de Jaume Cabré
Al web Què llegeixes?, dins de l'Any del Llibre i la Lectura 2005.
http://ploma.quellegeixes.cat/forum/index.php?topic=3693.0

●

WEB: Fòrum sobre Les veus del Pamano
Els lectors opinen sobre la darrera novel·la de Cabré.
http://ploma.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/273

Propostes didàctiques

●

Recursos
PDF: Bandolerisme i literatura
Treball de M. Àngels Claramunt i Carles Vega al Seminari didàctic "El gust per la lectura"
(2001-2002).
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae014cb0-b6fa-41c3-9a29-dc169f607e93/2
001_Bandolerisme.pdf

●

PDF: Pluja seca
Dossier didàctic sobre aquesta obra, amb proposta d'activitats i bibliografia. Al web del Teatre
Nacional de Catalunya.
http://www.tnc.cat/uploads/download?fichero=uploads/carrega/2000-2001/ca/arxius/programacio/00_
01/guia_plujaseca.pdf

L'autor 2.0

●

A les xarxes

●

WEB: Cabré, a Twitter
https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/jaumecabre47
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