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Cabré: “La meva
biografia és l’estil”

obra cabreriana es pot afrontar
amb una lectura ordenadament
cronològica o, simplement, dei-

xant-se dur per la seducció de títols i his-
tòries, de personatges. Al cap i a la fi, sem-
pre un hom acaba sorprès, fascinat, sobre-
passat per les tres lleis essencials de la seva
escriptura: la fascinació pels tocs màgics
de les paraules, la plasticitat i mal·leabilitat
de la llengua i la gran capacitat d’enfilar i
estructurar discursos i històries.

A hores d’ara, si haguéssim de triar, per
novetat i per fascinació, un paisat-
ge que arrossegui a primeres de
canvi a llegir l’obra de Cabré, tria-
ríem Gerri de la Sal i Sant Pere de
Burgal. El monestir, a Jo confesso,
només és una pintura inventada
de la mà de Modest Urgell que
penja al menjador d’una família
de l’Eixample barceloní: “L’urgell
de la paret del bufet rebia la claror
del balcó de manera natural, quasi
com si fos la llum del quadre.”
L’Esquerra de l’Eixample, on el
novel·lista va néixer i es va criar, i
que li forní els primers personat-
ges de ficció dels contes inicials o
de Carn d’olla, amb els entranya-
bles Barringa Barranga i el cec Po-
quilluca, pioners d’una gran gale-
ria de noms. Na Barringa Barran-
ga que “va començar a professar
ho va fer a ca Na Pilareta, rere Sant
Anton, on tenia anomenada me-
rescuda com una de les més expe-
rimentades xicotes de ca la Pilar”.
El mirall i l’ombra, encara una no-
vel·la bàsicament barcelonina i de
l’Eixample, amb anades i vingudes
als topants de Viladrau, és la histò-
ria coetània i obsessiva d’un per-
sonatge, en Joan, que l’autor qua-
lificava de tocat del terrat, en què
apareix un Beethoven, tancat en
una gàbia, que inicia la saga de
personatges de companyia que ar-
ribaran al zenit amb l’impagable i
genial doctor Zhivago de Les veus
del Pamano. O els inanimats de
l’Àguila Negra i el xèrif Carson de
Jo confesso. O el Turc, gran danès
confident.
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Jaume Cabré
(Barcelona, 1947) és
un dels grans autors
vius de les lletres
catalanes, a més de
guionista i assagista

Els estius, d’infant, Cabré els passava a
Tona, al mas que centra bona part dels en-
trellats inicials de Fèlix Ardèvol. I els pai-
satges de la plana, associats amb els del
Berguedà, van quallar en el malabar lin-
güístic d’una pretesa novel·la juvenil, les
heroïcitats de Galceran, de can Queraltó,
en el marc de les carlinades, amb el con-
trapunt del Mitjagalta, que tenen el desen-
llaç a la plaça del Mercadal de Vic.

La vida portà Cabré a tocoms vallesans.
Primer a Terrassa i, després, a Matadepe-

ra. I l’eclosió de Feixes fou inevi-
table. I la teranyina de recursos
lingüístics i narratius va empren-
dre el vol amb una novel·la d’am-
bientació històrica. En la trama, a
banda dels vigorosos burgesos
Rigau i Turmeda i l’intrèpid, po-
pular i revolucionari Mercader,
s’hi movia l’Adela Rigau, fràgil,
com de porcellana, una noia
d’una especial sensibilitat, que
acabarà en un convent, el mones-
tir de la Ràpita, inspirat en l’in-
igualable paisatge agrest de Santa
Maria de Benifassà, a la comarca
dels Ports. Allí tindrà unes inten-
ses relacions espirituals i emocio-
nals amb un fra Junoy, el confes-
sor foragitat de Feixes, obsessio-
nat pels sons. Una passió, la mu-
sical, com després l’astronomia,
que Cabré porta a la sang i, la
darrera, la inocularà a una altra
de les seves grans creacions, sa se-
nyoria don Rafel Massó.
    El cicle de Feixes el tanca amb
el simbòlic Llibre de preludis. Els
personatges del qual estan obses-
sionats per donar un sentit als
seus gestos o per justificar les se-
ves accions, amb misteris i am-
bients que recorden de lluny clí-
maxs de la narrativa gòtica. Amb
un magnífic Witold Luvowski
que prenent amb delicadesa
l’Adela Rigau pels braços, “li va
ser cosa molt senzilla –gloriosa
síntesi fatal– trobar l’indret exac-
te del coll on havia de mossegar”.
I sempre, amb els inevitables i
agraïts tocs d’humor i ironia.

C
Cabré escriu
amb mà
mestra a
través de
diàlegs
convincents i
àgils i veus
interiors que
fan tronar i
ploure davant
les misèries
humanes que
acondueixen a
la tragèdia, la
repressió i la
mort
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ra, d’haver novel·lat una Barcelona pretè-
rita de manera més sintètica i condensada,
obsessiva. A Senyoria, tota l’acció, comple-
xa i encotillada amb un ramell divers de
personatges singulars, arrenca l’11 de no-
vembre del 1799, el dia de Sant Martí, i es
clou el dia de Sant Silvestre, amb una pluja
persistent que només a estones deixa en-
treveure les constel·lacions que regeixen la
vida i la progressió dels protagonistes. A
Sota el signe d’Orió recrea la nebulosa que
és el “nucli màgic format per quatre estre-
lles que segons monsieur Halley s’allunya-

ven vertiginosament les unes de les altres,
com si s’odiessin” que, segons dictamen
del Dr. Jacint Dalmases, “té el privilegi de
ser considerada la més bella del firma-
ment” o L’esglai de les Plèiades o Plutó er-
ràtic. Es van desgranant els hàbitats i les
causes i efectes; l’Hostal de les Quatre Na-
cions on deixa de refilar el rossinyol d’Or-
léans, Marie de l’Aube Desflors; els inefa-
bles i misteriosos “Ai, Elvira!” o “Elvira,
pobrissona”; la mai materialitzada presèn-
cia de Nando Sors, l’innocent Andreu Per-
ramon, Bòria Avall; els intrigants i opor-
tuns flaps; les digressions íntimes i perso-

nals amb el Turc, el gran danès; la veu de
totes les campanes que anuncien, acom-
panyen i dictaminen les diferents accions
humanes.

A Matadepera, just a mig camí entre
Feixes i Mura, poble del Bages apèndix ar-
gumental clau de Senyoria, al mas de can
Torrella, la casa patrimonial dels Gensana,
hi vincularà l’acció de L’ombra de l’eunuc,
sota la batuta d’Alban Berg amb el concert
per a violí i orquestra i amb l’inoblidable
personatge de l’oncle Maurici, el dels ver-
sos d’aroma renaixentista i el de l’amor se-
cret i inconfessable. Presidit tot plegat pel
joc de la saga d’antropònims dels Sense
Terra o Pere I Gensana el Fugitiu, de ma-
nera que quan Miquel Gensana interpel·la
l’oncle, aquest li etziba: “El veritable Mau-
rici Sense Terra, Cronista del Vent, Inven-
tor de Realitats, exmúsic, exfilòleg, exon-
cle teu.”

En les nits de Feixes, sortint de les bam-
bolines de La teranyina, va trucar a la por-
ta el personatge d’una dona que hi havia
tingut poc protagonisme fins aleshores i
que, a la llarga, es va convertir en l’impo-
sant caràcter de la senyora Elisenda Vila-
brú. El seu caràcter fort i la visió solitària
d’una escola, la de Pujalt, al Pallars Sobirà,
van desencadenar el rosari de passions i
violències de Les veus del Pamano, possi-
blement un dels cims de la narrativa ca-
breriana, en què manta vegada posa a pro-
va la perspicàcia lectora. Uns personatges,
de l’Elisenda Vilabrú al servent de Déu
Oriol Fontelles passant per la tendresa i
ingenuïtat d’en Ventureta, la brutalitat
visceral d’en Targa, la curiositat de la Tina,
tots ells cisellats amb mà mestra a través
de diàlegs convincents i àgils i veus inte-
riors que fan tronar i ploure davant les
misèries humanes que acondueixen a la
tragèdia, la repressió i la mort.

La música, novament, a Jo confesso, ara
a través d’un violí, ens obrirà un panora-
ma més general, europeu, de l’estultícia
humana que fressarà els camins pirinencs
ja coneguts a Les veus del Pamano fins als
Carpats, Roma, els Països Baixos... amb la
seu central en un pis de l’Eixample.

De moment, diem adéu, provisional en
el nostre cas, a uns universos literaris que
són una autèntica Capsa Sacra de la litera-
tura. Per variats, potents i suggeridors
d’emocions i impulsos. Nosaltres, com el
germà Adrià, també hi guardem la clau de
lectors en espera de noves alenades de
l’univers cabrerià, governat per la passió
per l’idioma. ❋

A l’altra pàgina: escola de Pujalt i Can
Torroella (a sota). En aquesta pàgina: detall
superior del Mercat de Sant Antoni de
Barcelona; absis de Sant Pere del Burgal;
cementiri de Llessui; i parc de Sant Jordi de
Terrassa / L. SOLDEVILA




