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“En aquest
llibre hi ha
molta feina de
dubte. Sempre
em passa que
les coses no em
surten a la
primera”

“Una història
no funciona
fins que no
m’interessa,
fins que no
m’emociona,
fins que no
m’hi trobo bé”

E.P. Diu la contraportada del lli-
bre que els relats, situats en
èpoques i llocs diferents, saben
mantenir una ‘misteriosa uni-
tat’. A banda dels lligams evi-
dents entre alguns contes, ¿els
fils que els uneixen tots amb tots
poden ser copsats per qualsevol
lector?
J.C. Em preocupa que això
s’arribi a convertir en leitmo-
tiv del llibre, perquè no ho és.
El llibre són catorze contes.
Quan portes molt temps tre-
ballant uns contes i els tens
dintre, a poc a poc vas caient
en la temptació de relacio-
nar-los els uns amb els altres.
La relació en alguns casos és
evident, en d’altres és subtil.
De vegades, a més de la rela-
ció evident, hi ha altres tipus
de relacions més subtils, que
no les pesca tothom, i menys
en una primera lectura. Però
aquest llibre són catorze
contes, i cada conte s’ha de
defensar per ell mateix. Si un
lector té l’humor de fer una
segona o tercera lectura,
potser llavors sí que captarà
altres coses. A la vida, sense
que tu ho vulguis, tot té re-
lació amb tot. I en aquests
contes, també. Entre tots ells
hi ha una relació només co-
neguda per qui els ha escrit i
pels lectors que en són còm-
plices. En canvi, el personat-
ge que és allà dintre és en
aquest sentit un personatge
més de tragèdia grega, per-
què ell no sap que està en-
globat en un altre destí.
E.P. El lector n’ha d’esperar, però,
catorze contes independents.
J.C. Sí, la relació entre tots ells
és un escreix, un element de
més a més d’un llibre format
per catorze històries. Un lli-
bre de contes cadascú el lle-
geix com vol. El més lògic és
que se segueixi l’ordre que
ha proposat l’autor, però no
és obligat. Un lector pot vo-
ler començar per l’últim
conte, o per un del mig, o pel
més llarg, o pel més curt, o
pel títol que més l’intriga,
vés a saber.
E.P. ¿La relació entre els contes ve
donada perquè, en el fons, sem-
pre escriu d’unes mateixes coses?
J.C. Diuen que els novel·listes
sempre fan la mateixa no-
vel·la. Això té molt de tòpic
però, com tots els tòpics, té
molt de veritat. Al final aca-
bes escrivint sobre les teves
obsessions. I en un període
relativament breu de temps
com ara cinc, deu o quinze
anys, les teves obsessions
poden ser les mateixes.
E.P. Tots els contes, menys un,
comparteixen el fet d’haver tin-
gut una gestació difícil. No són
contes que hagin nascuts rodons
a la primera.
J.C. No, no ho són. Alguns els
he hagut de repensar de for-
ma totalment diferent, per-
què no m’interessava tal com
sortien. En aquest llibre hi
ha molta feina de dubte, de
rebuig. Sempre em passa que
les coses no em surten a la
primera, que no n’estic con-

tent i hi haig de tornar.
E.P. Això deu repercutir positiva-
ment en el resultat...
J.C. No ho sé, fa de mal dir. Jo
em poso uns objectius i, si no
arribo a un mínim, hi conti-
nuo treballant. Una història
no funciona fins que no
m’interessa, fins que no m’e-
mociona, fins que no m’hi

trobo bé. Feia molt de temps
que jo no escrivia contes. He
estat amb tres novel·les que
m’han ocupat divuit anys (Fra
Junoy o l’agonia dels sons, Senyo-
ria i L’ombra de l’eunuc). Tornar
al conte m’ha costat perquè el
conte demana un altre alè,
una altra manera de respirar.
En un conte s’ha d’anar per
feina.
E.P. I és tan important el que es diu
com el que no es diu.
J.C. En efecte. En un conte has
de deixar de dir moltes coses.
Els contes no et permeten fer
capítols de distensió, per
exemple. Has de donar l’es-
sència al personatge de se-
guida, sense perdre temps.
E.P. ¿Vostè respira més a gust
davant d’una novel·la?
J.C. Respiro de gust fent lite-
ratura, m’és igual una cosa
que una altra. Constato que
tant de temps fent novel·les
m’ha dificultat el fet d’es-
criure contes, però no és que

estigui més bé amb les no-
vel·les. Estic bé escrivint.
També m’ho passo molt bé
fent guions, tot i que el gui-
onatge és una altra guerra i
requereix un altre tipus de
respiració.
E.P. Algun conte del recull (penso
en ‘El testament’) sembla que
parteixi més directament de la
seva feina de guionista.
J.C. Potser sí. A l’hora de fer
un conte no el faig de la ma-
teixa manera que una no-
vel·la. Molts contes parteixen
del final. Tinc un final que
m’agrada i em dic ostres, a
veure si això ho converteixo
en història. De la majoria
dels contes en veig d’entrada
el final o una idea global.
Amb les novel·les, em deixo
portar.
E.P. ¿En un conte té més pes la
història que els personatges?
J.C. Tot va lligat. Si no tinc un
personatge que m’arrosse-
gui, és difícil que pugui ex-

plicar-ne coses. I si un perso-
natge m’arrossega és perquè
té una història al darrere.
Com que un conte és un cop
de puny (tot i que aquests no
siguin contes breus on privi
una sola anècdota), s’ha de
basar en personatges que
tinguin molt definida una
història concreta.
E.P. ¿Vostè coneix la vida sencera
de cada personatge, més enllà
del tros de vida que queda ex-
plicada en el conte?
J.C. Sí, però amb alguns buits,
que ja m’agrada que quedin
buits. Hi ha coses que no les
acabo de saber, però les en-
devino. Amb el que jo intu-
eixo i el que pot intuir el
lector ja n’hi ha prou perquè
el conte funcioni.
E.P. Un cop més, la música té una
presència important en un llibre
de Jaume Cabré...
J.C. Important, però no única.
E.P. En el seu cas, ¿música i lite-
ratura avancen de la mà?
J.C. Bastant. Jo no ho pretenc,
però la música s’hi va ficant
insidiosament. Amb L’ombra
de l’eunuc, vaig descobrir que
la novel·la tenia una estruc-
tura musical quan ja feia
temps que hi treballava. Vaig
tenir una feinada a tornar-la
a escriure en funció d’aquest
descobriment. A Viatge d’hi-
vern, el mateix títol és una
referència clara a un cicle
pòstum de lieder compost per
Schubert, que en certa ma-
nera plana sobre el conjunt
del llibre. Les últimes frases
que es diuen al llibre englo-
ben tots els personatges que
hi surten. Cada personatge
de cada conte podria subs-
criure la frase final del llibre
sobre la finalitat de la vida.
E.P. Potser és aquesta la ‘unitat
misteriosa’ que dèiem abans.
J.C. La unitat màgica, invisi-
ble, és que en cada conte hi
ha l’esperit de tot el llibre.
E.P. ¿Creu que la saviesa es troba
en la mediocritat aparent, com
fa dir al protagonista d’un dels
contes?
J.C. No directament, però s’hi
pot trobar. Hi ha obres puja-
des als altars i altres de les
quals ningú no en parla, pe-
rò que contenen coses inte-
ressants. Hi ha coses desco-
negudes que estan molt bé, i
coses desconegudes que es-
tan molt malament. No tota
la mediocritat se salva.


