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15 de setembre de 2017 

a les 19.30 hores 

PROPERES LECTURES 
 
 

EL DOCTOR RIP,  
Salvador Espriu 

10 d’octubre 
 

L’OMNIBUS DE LA MORT, 
Toni Orensanz 

14 de novembre 

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. 

Jo confesso és una llarga carta d'amor d'algú 
que ha hagut de jugar sol durant molts anys, 

entre llibres vells i secrets inconfessats; d'algú 
que ha estimat de manera incondicional; que se 

sent culpable d'una mort violenta, i que no 

entén el mal que recorre la història d'Occident. 

Jo confesso s’ha traduït a diverses llengües: 
alemany, castellà, italià, neerlandès, polonès, 
francès, danès, noruec, hongarès, romanès, 
xinès, anglès, turc i portuguès.  

Cal destacar que Jo confesso ha estat distingit 
amb diferents guardons literaris:  

Prix Jean Morer 2014 des Vendanges Littéraires 
de Rivesaltes. Confiteor, 2014. Premi Ciutat de 
Barcelona a la projecció internacional de la 
ciutat, 2013. Prix Courrier International du 
meilleur roman étranger, 2013.  Premi de la 
Crítica Catalana, 2012.  Premi de la Crítica Serra 
d'Or, 2012. Premi de Narrativa Maria Àngels 
Anglada, 2012. Premi Joan Crexells de l'Ateneu 
Barcelonès, 2012. Premio La Tormenta en un 
vaso, 2012.  

Jo confesso 



Si t’agrada llegir i compartir de 

forma distesa les emocions que 

et desperta la lectura amb altres 

lectors i lectores i sovint amb 

escriptors i escriptores vine al 

Club de Lectura de la biblioteca  

Marcel·lí Domingo de Tortosa. 

Jaume Cabré 

Jaume Cabré (Barcelona, 
1947) és escriptor i guionista, 

autor d'una obra narrativa de 
gran rigor conceptual i literari, 
sens dubte una de les més 

rellevants del panorama actual 
a nivell internacional. 

 

Des que el 1974 apareix el primer llibre, un recull 
de narracions, ha publicat diverses novel·les amb 
títols com La Teranyina (1984), Fra Junoy o 
l ' a g o n i a  d e l s  s o n s  ( 1 9 8 4 ) , 
Senyoria (1991), L'ombra de l'eunuc (1996), Les 
veus del Pamano (2004) o Jo confesso (2011), 

entre altres. Destaquen també dos volums de 
narracions: Llibre de preludis (1985) i Viatge 
d'hivern (2000), i les obres de narrativa 
juvenil L'any del blauet (1981) i L'home de 
Sau (1984). 
 
Les seves novel·les gaudeixen d'una gran projecció 

internacional, amb traduccions a una vintena 
d'idiomes i amb constants reedicions. 
 

S'ha dedicat, al mateix temps, a la ficció televisiva i 
ha creat i escrit un bon nombre de sèries, com 
ara La Granja (TVC, 1988-1991), Estació 
d'Enllaç (TVC, 1994-1998),Crims (TVC, 2000) 
o Ventdelplà (TVC, 2005-2006). A més, ha 
col·laborat  en  altres  guions  cinematogràfics   i   

 televisius. Ha publicat els assajos El sentit de la 
ficció (1999), una reflexió sobre l'escriptura i el propi 

procés creador, i La matèria de l'esperit (2005). 
També ha debutat en teatre amb l'obra Pluja 
seca (2001) al Teatre Nacional de Catalunya. 

 
Ha rebut cinc vegades el premi Crítica Serra d'Or, 
quatre vegades el premi de la Crítica Catalana; la 
Lletra d'Or (1997) i molts altres premis com el Premi 

Nacional de la Crítica Espanyola, el Premi Sant Jordi, 
el Prudenci Bertrana, el Crexells o el Ciutat de 
Barcelona en diverses modalitats. L'any 2003 hom li 

concedí el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en 
Llengua Catalana en reconeixement a la seva 
trajectòria literària. El 2014 és reconegut amb la Creu 

de Sant Jordi.   
 
 
Premis a la trajectòria 

• Prix Ulysse à l'ensemble de son oeuvre, 2016. 

• Premi d'Honor  Plaça del Llibre de València, 2015. 

• Creu de Sant Jordi, 2014. 

• Premi Socarrat Major de l'Associació Cultural 
Socarrats de Vila-real per la seva trajectòria, 2013. 
• 42è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, 2010. 

• Premi Jaume Fuster dels Escriptors Catalans al 
conjunt de la seva obra, 2003. 
 


