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Un sonet de catorze contes
➤ Jaume Cabré (Barcelona, 1947) diu que es-
criu perquè, si no, rebentaria. També escriu
per explicar-se, i per mirar d’entendre’s. I
perquè no sabria viure sense escriure, de la
mateixa manera que no sabria viure (ni es-
criure) sense llegir.

Pels contes de Viatge d’hivern circulen per-
sonatges que estimen, personatges que ma-
ten, personatges que moren, personatges que
emprenen el gran viatge, personatges que
busquen la bellesa i personatges que fugen de
la felicitat. Però, sobretot, hi circula l’estil
d’un escriptor amb ofici, aquest estil que ens
regala de tant en tant una frase, o una ex-
pressió, de les que ens empenyen a treure’ns
el barret que no portem. Paraules que ens

obliguen a aplaudir en silenci, qui sap si amb
un punt d’enveja.

A Viatge d’hivern hi ha ulls que suen llàgri-
mes, addictes al tabac que s’estan fumant a
sobre, construccions que desafien les normes
gramaticals i barregen com si res la primera
i la tercera persona (cosa que ja passava a
L’ombra de l’eunuc), en un flirteig arriscat amb
l’artificiositat. Hi ha, en definitiva, l’em-
premta d’un escriptor ambiciós que es posa el
llistó ben alt perquè segur que així arribarà
més amunt. Ell diu que escriu cada paraula
amb el mateix nivell d’autoexigència de qui fa
un sonet. Però Jaume Cabré no es limita a
oferir-nos catorze versos. Aquesta tardor ens
ofereix un sonet de catorze contes.

E N T R E V I S T A

Jaume Cabré
Narrador
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ROBERT RAMOS

“En poesia, les
paraules són
bales directes
al cor. D’aquí
el seu poder. A
mi em sembla
que el músic
ha de llegir
poesia, i el
pintor també”

E.P. De vegades una sola frase, que
potser ocupa un lloc secundari,
justifica per si sola la lectura
d’un dels seus contes.
J.C. Subscric cada frase que
escric, tot i que no necessàri-
ament estic d’acord amb tot
el que diuen els personatges
o el narrador. M’agrada es-
criure de manera que cada
ratlla la pugui signar. Com si
fos un sonet, on has de tendir
a fer catorze versos bons,
perfectes, ben escandits.
E.P. La mort plana per gairebé
tots els relats.
J.C. El viatge d’hivern és un lli-
bre de poemes de Müller que
expliquen la idea de la per-
sona rebutjada per un procés
amorós que emprèn un viat-
ge estèril, cap a una situació
negativa molt semblant a la
mort o en què desitja la mort.
Aquesta és una idea estètica
que també plana sobre el
conjunt del meu llibre, i és
fàcil que els diferents contes
estiguin imbuïts per aquesta
tònica.
E.P. ¿És sa plorar d’emoció estèti-
ca, com fa Zoltán Wesselényi, un
personatge del llibre?
J.C. Ser sensible al reclam es-
tètic és gratificant. És bo lle-
gir un poema que t’agrada
molt, escoltar una música
que t’agrada molt o mirar un
quadre que et deixa molta
estona amb l’alè entretallat.
Hi ha molta gent que s’ho
perd perquè es pensa que és
avorridíssim anar a un con-
cert.
E.P. ¿El fa plorar més la música o
la literatura?
J.C. En un sentit estètic, o es-
piritual, sóc sensible a tot
allò que estigui ben fet. Sigui
música, pintura...
E.P. ...o poesia. A l’assaig ‘El sentit
de la ficció’, vostè diu que cal
desconfiar del novel·lista que no
llegeix poesia.
J.C. La poesia és la base, és la
veritat. El discurs literari més
directe i més pur és el discurs
poètic, on no fa falta l’anèc-
dota. En poesia no cal que
expliquis que un personatge
és corredor d’assegurances.
En poesia, les paraules són

bales directes al cor. D’aquí el
poder de la poesia. A mi em
sembla que el músic ha de
llegir poesia, i el pintor tam-
bé. Entenc molt bé en Vila-
decans, que és un gran lector
de poesia, o en Ràfols-Casa-
mada, que n’escriu. La músi-
ca, la poesia, la pintura... són
el mateix negoci. La novel·la o
el conte participen de molts
elements d’aquest poder que
té la poesia.
E.P. ¿Té una novel·la entre mans,
ara? Calculo que sortirà d’aquí a
dos anys...
J.C. O més tard. Sí, estic fent
una novel·la, però no sé quan
l’acabaré, perquè entremig
he fet aquest llibre de contes
i una obra de teatre, Pluja se-
ca, que s’estrenarà al mes de

gener al Teatre Nacional. Són
coses que volia fer però no
podia fer-les mentre estava
ficat en una novel·la. De la
nova novel·la en tinc moltes
pàgines escrites, però en puc
parlar poc. M’incomoda par-
lar-ne, i no sabria què
dir-te’n. Tinc personatges,
tinc anhels, tinc situacions
argumentals que vaig treba-
llant...
E.P. ¿L’aposta per produir litera-
tura sense pressa juga a favor del
producte final?
J.C. A mi em va molt bé no
imposar-me un calendari que
m’oprimeixi i que em faci
menystenir allò que tinc al

davant. M’agrada elaborar a
partir del dubte, i el dubte
requereix temps. Aquesta
manera de fer em porta a ti-
rar enrere moltes decisions,
perquè veig que he d’anar per
un altre cantó. Doncs som-hi.
En canvi, quan faig guions
s’imposa la professionalitat.
E.P. La ‘Biblioteca Jaume Cabré’
l’obliga a retrobar-se amb obres
antigues, que segurament ara
escriuria d’una altra manera. ¿Li
vénen temptacions de millo-
rar-les?
J.C. A la Biblioteca només hi
entren obres que encara fir-
maria. Alguna segurament
no l’escriuria, perquè quan
tenia trenta anys vaig escriu-
re una cosa i amb cinquanta
n’escric unes altres. Però no
renego de coses que són vàli-
des. D’alguna obra ja n’havia
fet una revisió a fons fa
temps, i a la Biblioteca en sor-
tirà la versió revisada. En al-
gun cas he aprofitat per fixar
el text si encara no ho havia
fet.
E.P. ¿La ‘Biblioteca’ és un camí cap
a la durabilitat a què aspira com
a escriptor?
J.C. Per posar-nos transcen-
dentals, diria que a la Biblio-
teca hi ha les obres per les
quals m’agradaria que se’m
recordés. En general, tot el
que escric vol ser una manera
de perviure.


