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Jaume Cabré és poc donat a les 
confidències personals. El que 
ha de dir ho diu a través de la 
seva obra: vint-i-dos llibres i 
centenars de guions televi-

sius. No escriu dietaris ni pensa fer 
memòries. Per això té especial in-
terès el llibre Què pensa Jaume Ca-
bré (Dèria), que només ha estat 
possible gràcies al fet que l’entre-
vistador és el seu amic d’adoles-
cència, el pianista de La Locomo-
tora Negra i catedràtic de pedago-
gia de la Universitat de Barcelona, 
Cristòfol A. Trepat. Des de l’amis-
tat, li ha estirat la llengua per fer-
lo parlar de la seva vida i la seva 
obra. 

La conversa entre Trepat i Ca-
bré ens descobreix curiositats bio-
gràfiques, alguna tafaneria i la se-
va manera quotidiana d’enfrontar-
se a l’escriptura. Anireu dels mítics 
estius familiars a Tona –i alguns 
anys en una fàbrica de Rubí– als 
seus gustos literaris d’adult; Ho-
mer, Petrarca, Ausiàs March, Tols-
toi, Verdaguer, Foix i un llarguís-
sim etcètera. 

Infantesa i joventut: l’escolarit-
zació poc feliç als jesuïtes del car-
rer Casp de l’Eixample barceloní 
–al cap dels anys hi va ser un pro-
fessor feliç–; el noi que xalava ju-
gant a handbol i a qui li interessa-
ven les matemàtiques i la física; to-
tes les feines d’un pare escarràs 
per tirar endavant una família ca-
tòlica i catalanista –havia militat a 
la UDC de Carrasco i Formiguera–; 
l’afició al Barça –de petit ja el por-
taven a les Corts–; la tardana afició 
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com a lector –s’hi va posar als 16 
anys–; l’ambient musical familiar 
–els pares tocaven el piano a qua-
tre mans i ell imitava Raimon a la 
guitarra–; la bona experiència en 
l’escoltisme i la seva religiositat ju-
venil, que el portaria a ingressar al 
seminari dels jesuïtes a Raimat, on 
es va estar un any i mig. 

Dels anys d’universitat recorda 
professors com Blecua, Marco, 

Veny, Solà, Rafel, Vidal Alcover, 
Salvat... La seva amistat amb Pu-
yal, que era de la mateixa promo-
ció, data d’aquells anys (després 
Puyal el va introduir al món de la 
tele). Aquells anys va simpatitzar 
amb el PSUC i va tenir pluriocupa-
ció: es despertava a les tres de la 
matinada per anar a descarregar 
caixes al Born de quatre a vuit del 
matí. Va fer la mili a Ceuta, on va 
donar classes de català! Després 
faria molts anys de professor, pri-
mer a Vila-real, on va fer amistat 
amb Pitarch i Mira: “Sempre em 
sentiré mestre”. Va disfrutar molt 
com a pare i ara espera que creixin 
els néts “per començar a bombar-
dejar-los amb històries”.✒

VA DISFRUTAR FENT DE 
PARE I ARA ESPERA QUE 
CREIXIN ELS NÉTS PER 
“BOMBARDEJAR-LOS 
AMB HISTÒRIES”

Tot el que 
Jaume Cabré 
no volia dir 
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El repte de construir un nou 
univers de superherois

L’editorial barcelonina ECC 
Ediciones continua comple-
tant el seu catàleg amb títols 

de les filials de la DC que encara es-
taven en mans de la competència. 
Després de recuperar sèries im-
prescindibles com Fábulas i Ameri-
can Vampire,  ara arriba el torn de la 
que molts aficionats al còmic consi-
deren la Bíblia del gènere superhe-
roic, Astro City, l’obra mestra de 
Kurt Busiek i Brent Anderson. El 
volum Puertas abiertas, que es po-
sarà a la venda d’aquí poc, aplega els 
primers sis números de la nova sè-
rie regular d’una capçalera multi-
premiada que està a la altura de 
clàssics moderns com Watch-men. 
Amb Astro City, Busiek i Anderson 
no es van conformar a crear un su-
perheroi o un grup de justiciers. Des 
del començament, la seva intenció 

era emular els mítics Stan Lee i 
Jack Kirby i desenvolupar un uni-
vers sencer, ple d’interconnexions 
i d’homenatges als grans mestres 
del gènere. A més, la sèrie té com a 
valor afegit les impressionants por-
tades d’Alex Ross. Però, sens dubte, 
la clau del seu èxit són els guions de 
Busiek, d’una gran qualitat literà-
ria. En aquest volum tornen alguns 
dels personatges més populars de la 
sèrie i se n’hi afegeixen d’altres, per-
què el d’Astro City és un món en 
construcció que vol recuperar 
aquella sensació de meravella que 
sentien els autors de petits quan 
obrien els seus còmics favorits .✒

ASTRO CITY: PUERTAS ABIERTAS 
KURT BUSIEK I BRENT ANDERSON 
ECC EDICIONES 
160 PÀG. / 16,95 €

ISRAEL 
PUNZANO

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’altra 
MMARTA ROJALS 
RBA - La Magrana 
332 pàgines i 18 €                   1/3 
 
[ 2 ] La terapeuta 
GASPAR HERNÁNDEZ 

Columna 
256 pàgines i 18,90 €            2/3 
 
[ 3 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 
420 pàgines i 14 €               3/72 
 
[ 4 ] Primavera, estiu... 
MARTA ROJALS 
RBA - La Magrana 
368 pàgines i 20 €             4/156 
 
[ 5 ] Estimada vida 
ALICE MUNRO 
Club Editor 
344 pàgines i 22,90 €         -/46

[ 1 ] La guerra de 1714 
JOAQUIM ALBAREDA / JOAN ESCULIES 
Pòrtic 
176 pàgines i 17 €                   3/4 
 
[ 2 ] 2014 
JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA 
Pagès Editors 
244 pàgines i 18 €                  4/4 
 
[ 3 ] 115 dies a l’Ebre 
ASSUMPTA MONTELLÀ 
Ara Llibres 
304 pàgines i 19,90 €            3/3 
 
[ 4 ] 17:14, l’hora del poble 
ANNA ROSENFELD I JOAN SERRA 
Ara Llibres 
208 pàgines i 18,90 €             -/3 
 
[ 5 ] Puig Antich, cas obert 
JORDI PANYELLA 
Angle Editorial 
432 pàgines i 19,90 €            8/2

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] ¿Puedo soñar contigo? 
BLUE JEANS 
Planeta 
480 pàgines i 19,95 €              -/1 
 
[ 2 ] El juego de Ripper  
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
478 pàgines i 22,90 €            1/6 
 
[ 3 ] La ladrona de libros 
MARKUS ZUSAK 
DeBolsillo 
544 pàgines i 9,95 €              3/5 
 
[ 4 ] Legado en los huesos 
DOLORES REDONDO 
Destino 
554 pàgines i 18,50 €          5/12 
 
[ 5 ] Barba azul 
AMÉLIE NOTHOMB 
Anagrama 
144 pàgines i 19,90 €           6/11

[ 1 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 
256 pàgines i 18,90 €          3/14 
 
[ 2 ] La utilidad de lo inútil 
NUCCIO ORDINE 
Acantilado 
176 pàgines i 9,50 €            2/12 
 
[ 3 ] La jungla de los listos 
MIGUEL ÁNGEL REVILLA 
Espasa 
238 pàgines i 19,90 €             1/6 
 
[ 4] No estamos locos 
EL GRAN WYOMING 
Planeta 
304 pàgines i 17,50 €          4/12 
 
[ 5 ] Cortázar de la A a la Z 
VARIOS AUTORES 
Alfaguara 
320 pàgines i 24,50 €            -/2


