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Les seves novel�les han estat 
traduïdes a una dotzena de llengües. 
Ha rebut cinc vegades el premi 
Crítica Serra d'Or (1981, 1985, 1991, 
1997, 2001 i 2012), quatre vegades 
el premi de la Crítica Catalana (1985, 
1997, 2005 i 2012); la Lletra d'Or 
(1997) i molts altres premis, com el 
Sant Jordi, el Prudenci Bertrana o el 
Joan Crexells. 
 
L'any 2003 se li concedí el Premi 
Jaume Fuster dels Escriptors en 
Llengua Catalana, en reconeixement 
a la seva trajectòria literària.  
 
És soci de l'Associació d'Escriptors 
en Llengua Catalana. 
 
Informació extreta de: 

   
 
http://www.jaumecabre.cat/ 
 
http://www.escriptors.cat/autors/cabrej
/pagina.php?id_sec=335 
 
 
http://ploma.quellegeixes.cat/llibres/fitx
a/273 
 
http://www.visat.cat/traduccions-
literatura-
catalana/cat/articles/22/12/0/2/0/maria
-roser-trilla.html 
 



 

 JAUME CABRÉ . Les veus del Pamano 

 
Quan prescriu, des d’un punt de vista 
moral, un crim?  
 
Alguna vegada una persona deixa de ser 
responsable dels seus actes?  

 

Les veus del Pamano narra la 
investigació d’uns fets ocorreguts una 
seixantena d’anys abans, per tal de 
rescatar la veritat, manipulada i 
tergiversada al llarg del temps. És un 
al�legat contra l’oblit, una defensa 
apassionada de la necessitat de 
mantenir la memòria, una lluita per 
aconseguir que la història no l’escriguin 
només els vencedors.  
 

La novel�la de Cabré tracta els temps 
difícils que van succeir amb la Guerra 
Civil espanyola i aborda temes com la 
recuperació de la memòria històrica i els 
actes, heroics o covards, que van tenir 
lloc durant l'època franquista; i també fa 
una reflexió sobre el poder, l'aparença i 
la generositat. 
 

 

 

 

 

   Les veus del Pamano  Les veus del Pamano està ambientada 
a Torena, un poblet imaginari de la vall 
d’Àssua (Pallars Sobirà), al cor del 
Pirineu català. Tina Bros, barcelonina, 
mestra de Sort (capital de la comarca) i 
fotògrafa aficionada, descobreix, en 
l’escola abandonada de Torena, una 
llibreta que conté una mena de 
memòries d’Oriol Fontelles, barceloní, 
antic mestre del poble i pintor aficionat, 
alhora que reconegut heroi franquista. El 
quadern li descobreix la veritable 
història d’Oriol Fontelles, que la Tina 
maldarà per donar a conèixer perquè la 
seva memòria es conservi intacta per a 
la posteritat. La novel�la s’esdevé 
bàsicament en dos temps: en els 
primers anys de la postguerra i a 
començaments del segle XXI. 
 

Biografia  
 

   
 

Jaume Cabré va néixer a Barcelona el 
1947. Quan realitzava els estudis de 
filologia a la Universitat de Barcelona, va 
començar a escriure. Un cop llicenciat, 
es va dedicar durant molts anys a 
l'ensenyament de la llengua i la 
literatura a Barcelona, Vila-real (Plana 
Baixa) i Terrassa.  

 
 
Va publicar el seu primer llibre, un recull 
de narracions, el 1974. Des d'aleshores 
ha publicat diverses novel�les, entre les 
quals destaquen La teranyina (1984), Fra 

Junoy o l'agonia dels sons (1984), 
Senyoria (1991), L'ombra de l'eunuc 
(1996), Les veus del Pamano (2004) i Jo 

confesso (2011). Destaquen també dos 
volums de narracions: Llibre de preludis 
(1985) i Viatge d'hivern (2000).  
 

S'ha dedicat, al mateix temps, a la ficció 
televisiva i ha creat i escrit tres sèries: La 

Granja (TV3, 1988-1991), Estació 

d'Enllaç (TV3, 1994-1998) i Crims (TV3, 
1999). A més, ha col�laborat en altres 
guions cinematogràfics i televisius. 
 
Ha publicat l'assaig El sentit de la ficció 
(1999), una reflexió sobre l'escriptura i 
el propi procés creador. També ha 
debutat en teatre, amb l'obra Pluja seca 
(2001), al Teatre Nacional de 
Catalunya. 
 


