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lost celebra diu-
menge que ve la

vuitena edició de la Fi-
ra d’en Perot Rocagui-
narda. I hi han convi-
dat Fèlix Millet. La
mostra està ambien-

tada en el segle XVII, època de bando-
lers, i aquest any, un dels personatges,
en Dalmau Descatllar, bandoler i cap
dels Cadells, enemic dels Nyerros d’en
Perot, ha convidat Millet a través d’una
carta. “Entre certes colles de bando-
lers, presumptament, s’hi trobarà molt
a gust”, diu la missiva, que hi afegeix:
“Vostè, sens cap mena de dubte, en-
caixarà millor amb la colla dels Cadells,
aquests tenien més bona relació amb
les elits econòmiques i reials.” És bona!
Celebro la pensada de l’organització
perquè és una bona opció per fer ressò
de la fira, una bona feina de màrque-
ting. Ara, trobo que a Millet no se’l pot
comparar ni de lluny amb els bando-
lers d’aquella època. El que ha fet és,
encara que pugui semblar increïble,
deshonrar el nom d’aquests homes.
Uns homes que exercien el bandoleris-
me per qüestions i conviccions més

honestes que no pas la pura cobdícia
que movia Millet. Penso en en Boquica,
però també en Carrasclet, en Serra-
llonga, lo Perot de Llimiana o el citat
Rocaguinarda. No eren assaltamarges
ni lladres de camins. Aquests bando-
lers representaven uns pobles que es
debatien entre els interessos d’uns se-
nyors i les ànsies d’uns invasors. Sal-
vant les distàncies que hi pogués ha-
ver entre ells, tenien un tret en comú:
eren víctimes d’unes circumstàncies
econòmiques, polítiques i religioses
que els abocava a actuar d’aquesta
manera. Comprensible, però condem-
nable ara i abans. El bandolerisme era
una activitat criminal contra persones
o contra propietats, però era l’expres-
sió d’una realitat socioeconòmica de
misèria que empenyia certes persones
sovint valentes, coherents i coratjoses
a agafar aquest camí perquè no tenien
cap altra opció. Ben lluny del compor-
tament indigne, vil, mesquí, covard i
deshonrós que va exhibir durant anys
Fèlix Millet, que fa que no se’l pugui
considerar ni de bon tros amb el que
representa el bandoler.
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Keep calm
Martí Gironell

El bandoler

Trobo que a Millet no se’l pot
comparar ni de lluny amb els
bandolers d’aquella època. El
que ha fet és deshonrar el
nom d’aquests homes

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

hir els parlava del llibre que ha
sortit amb les cartes que es van
escriure el traductor Jordi Ar-

bonès i l’escriptor Joaquim Carbó, un
amb residència a Buenos Aires i l’altre
a Barcelona. Al començament de l’arti-
cle establia un minúscul paral·lelisme
amb la correspondència de Joan Sales,
Mercè Rodoreda, Armand Obiols, Jo-
sep Carner... Hi vull tornar. Els fets
personals, polítics o culturals que s’ex-
plicaven aquests últims autors, els
“vells”, tenien una natural evolució pe-
rò la tècnica que utilitzaven per ex-
pressar-los, no. Quan començaven a
escriure ho feien a mà o a màquina, i
d’aquí no es movien fins que la corres-
pondència s’acabava o interrompia.
Un cop tenien les cartes rubricades les
introduïen en un sobre i sortien al car-
rer per comprar un segell i tirar-les a
la bústia. Enllestits aquests tràmits es
disposaven a esperar la resposta, que
podia trigar setmanes i que exigia els
mateixos moviments per part de l’al-
tre corresponsal.

Arbonès i Carbó, que s’escriuen en-
tre 1967 i 2001, comencen fent-ho a
màquina i acaben usant l’ordinador. I
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si no s’envien els darrers escrits pri-
mer per fax i més tard per correu elec-
trònic, sistemes que Arbonès acaba
adoptant per transmetre les seves tra-
duccions, només pot ser degut al fet
que els dos homes, per inèrcia o per
una reverència al paper, van preferir
seguir confiant en el servei de correus.
Deia ahir que la correspondència en-
tre Arbonès i Carbó és la crònica d’una
època. Ho és també de com les noves
tecnologies es van anar introduint a
l’època. Sales, Rodoreda i tots els al-
tres feien servir les eines que els seus
pares i avis ja manejaven. La revolució
de les comunicacions l’hem viscuda

nosaltres. Això és cosa sabuda, però és
bo que Carbó i Arbonès ens ho recor-
din, no fos cas que alguns acabessin
pensant que els ordinadors i els telè-
fons mòbils han existit sempre. Arbo-
nès i Carbó primer observen els ordi-
nadors amb reticència. Al final se n’ex-
pliquen les meravelles amb una il·lusió
que faria riure si no fos perquè tots
hem passat pel mateix procés.

En una carta, Arbonès explica que
ha anat a San Martín de los Andes, al
centre de l’Argentina, tocant a Xile.
“Un lloc paradisíac”, diu, i el descriu a
Carbó per fer-li denteta i animar-lo a
anar-lo a veure. He posat “San Martín
de los Andes” al Google i el “paradís”
se m’ha fet present. Si Arbonès, mort
el 2001, hagués atrapat aquest servei,
s’hauria estalviat paraules. Fins i tot la
manera de redactar hem canviat.

L’altre dia, un amic que va conèixer
Francesc Català-Roca em deia que el
fotògraf li havia fet un vaticini: “Tu i jo
assistirem al dia en què es vendrà l’úl-
tim rodet en blanc i negre.” Català-Ro-
ca, no, però el meu amic i tots hem vis-
cut el dia en què es va vendre l’últim
rodet en color, i qualsevol rodet.

“Els ordinadors i
el Google ens han
canviat també la
manera de redactar

Manuel Cuyàs
Vuits i nous
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