
Escriptor i llicenciat en filologia catalana, a «Jo confesso» explica la vida d’Adrià
Ardèvol, una novel·la que és una llarga carta d’amor, però on també ens parla del
mal que recorre la història d’Europa

El mal i les
víctimes

e’l veu cansat després d’un
dinar de feina que s’ha allar-

gat més del compte i després de
quasi tres setmanes d’anar
amunt i avall perquè a comença-
ments de setembre Jo confesso, la
seva última novel·la, va arribar a
les llibreries. En total, té una mi-
ca més de mil planes, tres-centes
més que Les veus del Pamano. Es-
tà previst traduir-la a sis llengües
abans que hagi passat un any, ha
tingut una promoció espectacu-
lar i tot fa pensar que ajudarà a
fer conèixer la literatura catala-
na fora del nostre país i que serà
un èxit de vendes.

–«Han estat vuit anys de feina,
un més que per a Les veus del Pa-
mano. Vaig trigar sis anys per es-
criure Fra Junoy o l’agonia dels
sons, sis més per a Senyoria, sis
també per a l’Ombra de l’eunuc.»

–I, de moment, sembla que
no s’ha desmaiat.

–«Ara per ara, no. I espero que
no passi. Això és una victòria.
Ho dius pel meu currículum de
desmais?»

–Vostè ha dit algun cop
que, cada vegada que acaba
una novel·la, es desmaia.
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JAUME CABRÉ. Escriptor

XAVIER CORTADELLAS –«Va començar a passar-me
amb Fra Junoy. I així amb cada
novel·la. També, amb Viatge
d’hivern, tot i que només hi vaig
estar dos anys per escriure-la. Pe-
rò entenc que em passi perquè,
després d’estar tants d’anys amb
la presència d’uns personatges,
d’una atmosfera, d’una trama...
Després de viure amb tot això,
després de traslladar-me a pertot
amb tot això, de tenir dubtes i
d’haver-me de decidir, en el mo-
ment que desapareix, i a més
desapareix de cop, és com si se
n’anés algú molt proper. No vull
dramatitzar-ho, però és que ara
tot allò que m’ha acompanyat ja
només és en el llibre i jo no me’l
llegiré perquè aquest ja me’l sé i
perquè en tinc molts d’altres per
llegir.»

–Tot i que a l’última pla-
na...

–«Sí, indico que el 27 de gener
de 2011 la vaig donar definitiva-
ment per inacabada. Però està
acabada? M’agradaria tenir una
certa seguretat en això. En tot
cas, me la deixo prendre. I ja ho
entendràs, he estat vuit anys de-
dicant-me intensament a aques-
ta novel·la.»

–Ja no fa classes a la Uni-
versitat de Lleida?

–«Vaig deixar-ho córrer quan
va començar el pla Bolonya, no
m’interessava. Però quan feia
classes era igual, perquè només
hi dedicava un dia i mig a la set-
mana, la resta tot era estar treba-
llant en Jo confesso, fent horari
d’oficinista, també, durant els
caps de setmana.»

–Així, a l’estiu, no anava
de vacances a Tona com feia
de petit Adrià Ardèvol, el
protagonista de la seva no-
vel·la?

–«Tona és també el meu para-
dís infantil, la meva Arcàdia. Ca-
da vegada que hi passo, dic a la
meva dona el mateix que diu
Adrià a Sara Voltes-Epstein: “Mi-
ra el poble més bonic del món.” I
ella em diu el mateix que li diu
Sara. “Bonic? És una mica llet-
get, no?”»

–Vostè també va néixer a
l’Eixample de Barcelona,
com Adrià.

–«Però el seu pis és tres vega-
des més gros que el meu. Nosal-
tres érem cinc germans: Adrià,
en canvi, és un nen solitari, que
juga amb uns personatges de fic-

Jaume Cabre (Barcelona,
1947), escriptor i guionis-
ta de televisió, va comen-
çar a publicar l’any 1974.
Entre les seves novel·les,
destaquen La teranyina
(1984), Fra Junoy o l’ago-
nia dels sons (1984), Se-
nyoria (1991), L’ombra de
l’eunuc (1996) i Les veus
del Pamano (2004). Ha es-
crit els llibres d’assaig El
sentit de la ficció (1999) i
La matèria de l’esperit
(2005) i els volums de
narracions: Llibre de prelu-
dis (1985) i Viatge d’hivern
(2000). Acaba de publicar
Jo confesso, una de les no-
vel·les més ambicioses de
la literatura catalana dels
darrers anys. Ha obtingut
el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, el Sant
Jordi i el Prudenci Bertra-
na, entre molts altres. És
membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.
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ció com són Àguila Negra i el xè-
rif Carson. Em va agradar veure
que podia mantenir aquests per-
sonatges de ficció a tota la no-
vel·la, vaig adonar-me que no-
més posant “hau”, ja deia moltes
coses al lector. Però per poder ar-
rencar amb el personatge, vaig
donar-li la mateixa atmosfera
que jo vaig viure. Només els trets
que m’interessaven, natural-
ment. Un d’aquests trets van ser
els estius a Tona. Nosaltres no fè-
iem vacances: estiuejàvem, que
era una altra cosa. Ens n’anàvem
per Sant Joan i no tornàvem fins
per la Mercè o més tard encara.
Eren tres mesos seguits sense
veure els taxis de Barcelona, tres
mesos que canviàvem la ciutat
pel món de pagès. Jo he conegut
les garbes i les garberes, jo he vist
segar els segadors davant de la
casa on estiuejàvem, a l’era de
can Casic.»

–Can Casic? També apareix
a Jo confesso. És la casa que
compra Daniela Amato, la fi-
lla il·legítima de Fèlix Ardè-
vol, el pare d’Adrià. No sé si
vostè...

–«No, home, no! Ni he tingut
cap germanastra italiana, ni nin-
gú de la meva família no va com-
prar can Casic. Avui, allà on hi
havia can Casic hi ha torres, pe-
rò, quan jo hi anava, hi havia en
Josep i la Maria, i la mula i la gos-
sa, que anaven canviant, però
que sempre es deien Estrella i
Viola. No sabia que era un món
que s’acabava, vaig ser feliç ju-
gant i rebolcant-me a la palla
dels pallers. La casa on estiueja-
va encara existeix. Els avis del
meu pare havien estat rendistes,
s’ho havien anat venent tot, pe-
rò encara els quedava alguna
propietat i el pare va aconseguir
posar-nos en aquella casa durant
setze o disset estius. Hi anàvem
tots: la mare, els cinc germans i la
minyona, perquè en aquell
temps hi havia minyona.»

–A la minyona de casa se-
va, Adrià Ardèvol li diu Lola
Xica.

–«La Lola era una senyora que
havia vingut a rentar a casa. No
es deia Xica, però era petita. Vi-

«Vaig deixar
córrer les
classes quan va
començar el pla
Bolonya, no
m’interessava»

«La mare de
l’Adrià ja el va
advertir: no hem
vingut a la vida
a ser feliços.
Una mare no pot
dir això»

«Si una novel·la
no té diferents
nivells de
lectura vol dir
que no hi ha
gruix»

«Durant segles,
els monestirs
han preservat la
història
humanista
d’Europa»

via a la Barceloneta, com els Fa-
bré, la meva família materna.
Són coses que vas captant d’una
banda i de l’altra i que acabes po-
sant a la novel·la. Els Cabré, en
canvi, venien de l’Eixample. Bé,
de Gratallops, al Priorat, però ja
feia un parell de generacions que
estaven instal·lats a Barcelona.»

–Fèlix Ardèvol, en tot cas,
no sembla gaire de Tona, té
una vida molt diferent de la
de l’oncle Cinto, el seu ger-
mà.

–«És que de jove va passar pel
seminari de Vic. Fins als anys
quaranta o cinquanta, el semi-
nari de Vic va ser un lloc dife-
rent, molt marcat per Jacint Ver-
daguer, el canonge Jaume Co-
llell o el bisbe Torras i Bages. No
era tan estrany que una persona
amb capacitat intel·lectual com
Fèlix Ardèvol acabés estudiant a
la Universitat Gregoriana de Ro-
ma. Potser amb no tanta força,
però va passar el mateix amb
més d’un noi del Pallars que va
anar a estudiar al seminari de la
Seu d’Urgell. Ho conec una mica
bé d’ençà que vaig escriure Les
veus del Pamano.»

–De tota manera, Fèlix Ar-
dèvol mostra clarament que
es pot tenir cultura i ser una
mala persona.

–«Oi tant! Ho mostra Fèlix Ar-
dèvol i ho mostren molts altres
personatges de la novel·la. I es
pot ser també un ignorant i ser
també una mala persona.»

–Li ho diré al revés, doncs:
la cultura i l’art no ens sal-
ven de res.

–«Poden salvar-nos de moltes
coses. Depèn sempre de qui esti-
guem parlant. Es pot ser també
feliç gràcies a l’art, però es pot ser
també infeliç a causa seva.»

–Pensava en Bernat Plensa,
el gran amic d’Adrià.

–«Està bé, això.»
–Adrià, en canvi, no és feliç

gràcies a l’art, però l’ajuda a
viure.

–«La seva mare ja l’ha advertit:
no hem vingut a la vida a ser feli-
ços. Una mare no pot dir aques-
tes coses a un fill. Els pares
d’Adrià són una gent molt espe-

cial, que no acaben d’estimar-
lo.»

–«A mi no m’estimaven, si-
nó que em calculaven», diu
Adrià.

–«I era així. Aquest és el seu
drama. Em sembla que la prime-
ra frase de Jo confesso és tota una
novel·la: “Fins ahir a la nit, cami-
nant pels carrers molls de Vall-
carca, no vaig comprendre que
néixer en aquella família havia
estat un error imperdonable.”
Però només coneixes aquesta
novel·la un cop l’has llegit.
Adrià prova de redimir-se a tra-
vés de l’estudi, que és la seva pas-
sió. Al mateix temps, té prou
sensibilitat per estar atent a l’art
en general, tant sigui la literatu-
ra com la música. En la música,
però, té la sort de ser amic de Ber-
nat, que en aquest camp és molt
millor que ell.»

–Just al contrari que escri-
vint.

–«Bernat passa el que escriu a
Adrià i li demana que li digui què
li sembla, i Adrià li fot castanya
perquè ell li ha demanat que fos
sincer.»

–M’ha semblat que era una
mica l’ase dels cops i que era
un personatge una mica pla-
ner. Bernat no s’acaba de se-
parar mai de la dona, és mú-
sic, però vol ser escriptor...

–«Hi ha molta gent així.»
–Què vol dir «així»?
–«Vull dir que hi ha moltes

persones descontentes. Ell és un
bon músic. Ja sé que no és un so-
lista, però és un músic extraordi-
nari. Acaba treballant en una or-
questra i fent alguna classe, com
la majoria dels grans músics. De
tota manera no és tant que Ber-
nat vulgui deixar la música per la
literatura, sinó que vol tastar
l’altra art.»

–És una mica el seu cas.
–«Però jo sóc un músic frus-

trat. He après a tocar el violí de
gran, he tocat una mica amb al-
guns amics, però res a veure amb
Bernat: ell publica el que escriu,
jo ja em conformo amb el que
faig. A Jo confesso hi ha molta
música, però dispersa. Per exem-
ple, la Nocte sine Missa del Nadal

JC
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«‘Jo confesso’
és una manera
de dir ‘jo
recordo’. Adrià
vol preservar els
records»

«Una novel·la
és una casa, i
les cases, si
podem, les fem
a la mida»

del monestir de Sant Pere del
Burgal.»

–Sempre hi ha monestirs a
les seves novel·les, a Jo confes-
so n’he apuntat uns quants:
Santa Maria de Gerri, el mo-
nestir de la Grassa i alguns
que s’acaben...

–«Cosa que em deixa corprès.
Ser l’últim monjo després de
cinc o sis segles de vida. Durant
segles, els monestirs han preser-
vat la història humanista d’Eu-
ropa. Apareixen a totes les me-
ves novel·les? Pot ser. Cadascú
porta les seves obsessions fins
allà on vol. He pujat a Sant Pere
del Burgal algunes vegades. És al
Pallars, quasi mai no hi he trobat
ningú, hi he anat sol o a vegades

acompanyat per la meva dona o
alguns amics. Hi ha la reproduc-
ció de les pintures al monestir,
tot i que la meitat de l’església es-
tà derruïda. Les obres originals
són al MNAC. En tot cas, et pots
fer cabal del que era la vida en un
monestir de muntanya. El pots
comparar fàcilment amb el de
Gerri de la Sal, que era molt més
poderós. Hi havia set o vuit o
monjos, el que escric a la novel-
la és bastant com va ser...»

–Fèlix Ardèvol té el manus-
crit fundacional.

–«No l’he vist mai, aquest ma-
nuscrit, però el que hi explico és
bastant com era. Vull viure el
drama de l’extinció, és la gràcia
de ser novel·lista.»

–També es pot llegir Jo con-
fesso com una novel·la en què
el protagonista vol preservar
el record.

–«Ja és això: Jo confesso és tam-
bé una manera de dir “jo recor-
do”. Adrià vol preservar els re-
cords personals i els records col-
lectius, tot i que cada vegada li
costi més saber si el que recorda
es correspon al que va ser.»

–Ja ho diu al comença-
ment: «No et fiïs gaire de mi.
En aquest gènere tan procliu
a la mentida com és el record
escrit...» Tot i que potser no
acaba de quedar clar si es di-
rigeix només a Sara Voltes-
Epstein o als lectors.

–«Aquesta ambivalència
m’agrada. Adrià ho està dient a
la Sara, però jo mateix, quan ho
escrivia, pensava “no ho estic
dient també al lector?”»

–De fet, a Jo confesso hi ha
diferents nivells de lectura.

–«I sempre defensaré que sigui
així. Si una novel·la no té dife-
rents nivells de lectura vol dir
que no hi ha gruix. Indepen-
dentment de si Jo confesso agrada
o no agrada, em sembla un elogi
que se’n digui això. Hi ha dese-
nes de referències literàries, per
exemple.»

–Algunes són explícites, pe-
rò d’altres no: de Vinyoli, de
Bartomeu Fiol... I les que se
m’han escapat.

–«Oh, és clar. Hi haurà gent
que en captarà d’altres i hi haurà
gent que prescindirà d’això, co-
sa que és perfectament lícita.»

–Hi ha també el comença-
ment de Cien años de soledad
de Gabriel Garcia Márquez.

–«Són cites que em van sor-
tint, algunes d’autors meus de
referència com és el cas de García
Márquez, no les provoco, però
tampoc no les evito: l’escriptura
me les porta i ja m’està bé.»

–També li està bé que les
seves últimes novel·les siguin
tan llargues?

–«La novel·la mateixa m’ho
diu a mesura que la vaig escri-
vint. Una novel·la és una casa, i
les cases, si podem, les fem a la
mida del que es necessita.»

La música
del mal
Jo confesso és també una
novel·la amb moltes altres
històries: la de Jachiam
Mureda, cantador de fus-
ta, la del violí Storioni, fins
i tot la de la Barcelona
dels anys quaranta, una
novel·la que reflecteix el
que ha estat la història
d’Europa, amb els seus
pensadors: Llull, Vico, Isa-
iah Berlin, però que tam-
bé reflecteix una història
on ha tingut un paper
predominant el mal. El
mal és també la música
que hi ha de fons. «No
podia deixar de parlar de
la Inquisició i el nazisme, i
deixant clara la gradació
perquè els inquisidors són
uns aprenents al costat
dels nazis. No és que des-
prés de l’holocaust el mal
no continuï passant, sinó
que passa cada cop més
de pressa», diu Cabré.

Jaume Cabré. / MANEL LLADÓ
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