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L’Adrià Ardèvol
és un nen nascut
als anys quaranta
a l’Eixample bar-
celoní que, com
molts fills únics,
és sensible i ima-
ginatiu, i creix

atemorit per uns pares excessiva-
ment severs que volen construir el
fill ideal, fer-ne un gran humanista
i un violinista perfecte. L’única font
de tendresa per al noi l’encarnen el
xèrif Carson i l’indi Àguila Negra,
dos ninots de plàstic que l’acompa-
nyen arreu on va i l’aconsellen. La
novel·la ressegueix l’itinerari vital
de l’Adrià i empra el violí que va
aconseguir el seu pare –antiquari de
professió– de manera fraudulenta,
com a element que relliga, amb na-
turalitat i ofici, les múltiples trames
que s’hi entrecreuen, i que ens por-
ten des de l’Holanda medieval fins
al Congo belga, des dels monestirs
del Pallars fins als camps d’extermi-
ni de la Segona Guerra Mundial. Hi
ha trames que funcionen molt bé: la
dels fills del Mureda de Pardàc, els
llenyataires que, al s. XVIII, talen
els avets que serviran de base per a
l’elaboració del violí, i la dels frares
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JAUME CABRÉ
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ESCLAT MUNDIAL.

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL dels monestirs de Santa Maria de
Gerri i Sant Pere del Burgal, que cul-
mina en un dels millors finals de lli-
bre que hem llegit darrerament. I
també brilla amb llum pròpia la his-
tòria de l’alemany Franz Grübbe, un
soldat que aconsegueix ser heroi i
traïdor al mateix temps, en un relat
d’ambigüitat calculada que posa en
relleu la injustícia de qualsevol
guerra.

Cabré equipara els inquisidors de
l’Edat Mitjana amb els nazis
d’Auschwitz mitjançant una argú-
cia tècnica: una frase que comença
en boca d’un monjo que talla llen-
gües de blasfems acaba sent pro-
nunciada per un metge nazi que sec-
ciona ròtules de nens. Episodis com
aquests, o com el d’una lapidació
brutal a Damasc, o el relat d’un pare
que és l’únic supervivent de tota una
família jueva, compleixen l’objectiu
d’estremir i sacsejar el lector.

En canvi, a la trama amorosa, els
personatges esdevenen una mica
massa plans i, a les escenes de pas-
sió, el nivell de sucre traspassa al-
guna línia vermella. El llibre tam-
bé s’acosta a les grans novel·les
d’idees: l’Adrià Ardèvol, que vol
convertir-se en el gran intel·lectu-

al europeu que li fa falta al país, es
doctora a Alemanya i torna a Bar-
celona per ensenyar a la universi-
tat. Publica una sèrie d’assajos so-
bre la gran història europea i sobre
la naturalesa del Mal, l’element
que la recorre de dalt a baix (com el
violí), viatjant d’època en època i
reencarnant-se de persona en per-
sona. En una de les conclusions
més descoratjadores del llibre,
aprenem que el Mal no té antídot:
ni la venjança ni el perdó funcio-
nen de debò.

Què ens queda, doncs? Buscar la
bellesa, mirar de ser perfectes en la
creació, posar-hi l’ànima, l’élan,
que donarà sentit a la nostra exis-
tència. Això és el que intenta el
Bernat, company d’escola, i de vi-
da, de l’Adrià, i el personatge que
li fa de contrapunt: un violinista
notable, però no sublim, que en el
fons sempre ha volgut ser escrip-
tor. “Hi poses massa filtres”, li re-
treu l’Adrià, quan mira d’explicar-
li per què els seus llibres no triom-
fen entre el públic.

En canvi, irònicament, les notes
desordenades de l’Adrià, que confi-
guren la confessió que dóna títol a
la novel·la, sí que tindran prou ni-
vell literari perquè el Bernat es de-
cideixi a publicar-les quan el seu
amic malalt ja no hi sigui. Aquí Ca-
bré ens dóna una pista: és perquè
han estat escrites amb el cor a la
mà, a raig, sense intermediaris i
sense filtres. Tenen l’ànima que
l’obra del Bernat mai no ha tingut.
“Procurem entrar a la mort amb els
ulls oberts”, deia l’inoblidable em-
perador que va dibuixar Margueri-
te Yourcenar a les seves Memòries
d’Adrià. El nostre Adrià, després de
mirar enrere i fer balanç de la vida,
també sap que s’encara a la pròpia
mort i és en aquest moment que
sent la màxima lucidesa. La novel·la
es clou amb elegància, però ens dei-
xa un regust de dubte al paladar: se-
gur, que l’hem sentida, l’ànima del
violí d’Auschwitz?✒
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En obrir el Jo confesso de Jau-
me Cabré, primera sorpresa.
Un vers: “Jo serà gens”. I un

autor: Carles Camps Mundó. Els
milers de lectors del novel·lista
potser es demanen qui és aquest
senyor. D’on ve aquesta sentència
tan enigmàtica. D’entrada, els po-
dem dir que Camps Mundó és un
poeta viu i que el vers prové de La
mort i la paraula (Proa, 2010).
Després podríem seguir afirmant
que el poeta té més de seixanta

tes. Raimon ho va fer amb Espriu.
Ovidi Montllor amb Estellés. Llu-
ís Llach amb Martí i Pol. Serrat
amb Miguel Hernández. Maria
del Mar Bonet amb Joan Alcover
i Costa i Llobera. Ara, quan els
cantautors canten els seus versos,
algú havia de donar la cara pels
poetes. I són els novel·listes els
que arriben a la massa, els encar-
regats de dir: “Ei, hi ha gent que
amb tres paraules diu el que jo us
explicaré en 50 pàgines...” ✒

anys i que és dels tres o quatre mi-
llors autors en actiu, escriptor sin-
cer, tremendista i essencial.

Cabré deu haver ajudat molta
gent a descobrir un autor impres-
cindible de les nostres lletres, que
en aquest “Jo serà gens” dóna una
volta de cargol al “Je est un autre”
de Rimbaud, forçant la llengua,
significat i significant. El novel·lis-
ta apadrina un poeta, de la matei-
xa manera que Baltasar Porcel,
quinze anys enrere, va donar em-

branzida a la carrera de Bartomeu
Fiol, a qui realment admirava. Fa
un segle era a l’inrevés. Els poetes
apadrinaven narradors. Sense Ma-
llarmé i Baudelaire, Edgar Allan
Poe seria un desconegut.

En una altra època, aquí, els po-
etes havien d’escriure novel·les
perquè ningú no en feia i perquè
Paul Valéry havia avisat que sen-
se novel·la cap llengua té futur.
Més endavant van ser els cantau-
tors els que van divulgar els poe-
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