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L’autor: Jaume Cabré 

Jaume Cabré i Fabré (Barcelona, 30 d'abril de 1947) és 

un escriptor i guionista català. 

És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barce-

lona, catedràtic d'ensenyament mitjà en excedència i profes-

sor a la Universitat de Lleida, és membre de la Secció Filològi-

ca de l'Institut d'Estudis Catalans. 

Durant molts anys ha compaginat l'escriptura literària amb 

l'ensenyament. També ha treballat en el guionatge televisiu i 

cinematogràfic. Amb Joaquim Maria Puyal va ser el creador i 

guionista de la primera sèrie televisiva: La granja (1989-

1992), a la qual van seguir altres títols com Estació d'en-

llaç (1994-1998), Crims (2000) i les tvmovies La dama blan-

ca (1987), Nines russes (2003) i Sara (2003). En el terreny 

cinematogràfic ha estat coautor (juntament amb Jaume Fus-

ter, Vicenç Villatoro i Antoni Verdaguer) del guió de la 

pel·lícula d'Antoni Verdaguer La teranyina (1990), basada en 

la seva novel·la, Premi Sant Jordi 1983. Amb el mateix equip 

va fer el guió d'Havanera (1993). 

Ha rebut els principals premis de la literatura catalana a obra 

inèdita i obra publicada, així com el Premi d'Honor de les 

Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, pel conjunt 

de la seva obra i trajectòria. 
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A Martorelles disposeu de: 

Si la botiga d ’ antiguitats de la família és tot un univers 

per al petit Adrià, el despatx del seu pare és el centre d ’ 

aquest univers, i el tresor més preuat de tots és un 

magnífic violí del segle XVIII al voltant del qual giren 

moltes històries d ’ aquesta novel ·la de novel ·les. Jo con-

fesso és una llarga carta d ’ amor d ’ algú que ha hagut 

de jugar sol durant molts anys, entre llibres vells i se-

crets inconfessats; d ’ algú que ha estimat de manera 

incondicional; d ’ algú que se sent culpable d ’ una mort 

violenta, i d ’ algú que no entén el mal que recorre la 

història d ’ Occident. 

Jo confesso 

http://totesunamentida.wordpress.com/tag/jaume-cabre/  
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