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mable lector: tens moltes possibili-
tats d’haver llegit algun llibre de Jordi
Arbonès (1929-2001), potser sense

saber-ho, ja que va traduir-ne més de cent al
català (Jane Austen, Anthony Burgess, Ray-
mond Chandler, Lawrence Durrell, Henry
Miller i així successivament). Pel que fa a Joa-
quim Carbó (1932), també supera el cente-
nar d’obres publicades, sense que ara per ara
mostri símptomes d’esgotament. El més cu-
riós és que aquests dos grafòmans tinguessin
temps per escriure’s cartes, que ara han estat
recollides en un patracol de gairebé nou-cen-
tes pàgines.

Recomano L’Epistolari Jordi Arbonès-Joa-
quim Carbó (Punctum), a cura de Montser-
rat Bacardí, a tots els que es vulguin dedicar a
la ficció i a la traducció. Al llarg de més de
trenta anys, Jordi Arbonès manté un neguit
constant: no sap si quan hagi acabat el llibre
que està traduint tindrà més feina, constata
que cada vegada cobra menys per fer el ma-
teix, és vetat per algunes editorials, rep críti-
ques vitriòliques. Joaquim Carbó, de la seva
banda, treballa totes les hores del dia: escriu
llibres i articles, visita escoles, va a reunions,
fa de jurat... El llibre mostra les dificultats
que tenen dos escriptors catalans que domi-
nen l’ofici per guanyar-se mínimament la vi-
da amb la seva feina, tant durant la dictadura
com durant la democràcia.

Múltiples xafarderies
Ni l’un ni l’altre perden la il·lusió, tot i les so-
tragades i les vergassades que reben pel camí.
A banda de servir perquè alguns lectors so-
miatruites aprenguin a tocar de peus a terra,
l’epistolari inclou múltiples xafarderies que,
una vegada posades en fila, serveixen per fer-
se una idea de com va funcionar la cultura ca-
talana a finals de segle vint. En aquest sentit,
hem d’agrair la sinceritat de Carbó, que feia
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L’aroma del temps

de cronista a Arbonès, instal·lat a l’Argenti-
na. Com que les cartes no eren escrites per ser
publicades i han aparegut sense amputa-
cions (al contrari, amb un índex onomàstic
que sens dubte farà servei), conserven l’aro-
ma del temps.

El que impressiona més és la gran quanti-
tat de referents que semblaven sòlids i que
han anat desapareixent sense contempla-
cions: editorials com Laia i Llibres del Mall,

publicacions com Saber i El Món, escriptors
com el també prolífic Manuel de Pedrolo que
han perdut la seva ascendència, igual com els
gairebé oblidats processadors Amstrad, que
van revolucionar la manera d’escriure i que
avui dia no tenen ni el valor d’una rampoina.
A la introducció, Joaquim Carbó fa un resum
exacte de l’argument: “Greuges, ressenti-
ments, inquietuds, esperances, il·lusions i,
fins i tot, alguna alegria.” ❋

Joaquim Carbó
publica la seva
correspondència amb
el traductor Jordi
Arbonés
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amuel Beckett al final de les seves esce-
nes teatrals, còsmiques en realitat d’un
ser aquí, es pregunta si el que fan els

seus personatges és estúpid o enraonat. Po-
den ser les dues coses atès que ben bé un
s’adona dels altres si li han caigut les calces, si
es troba més lluny o més a prop, si fa una ga-
nyota o un gemec; no és que es controlin sinó
que es trobem a la mateixa constel·lació exis-
tencial, els plagui o no els plagui, i això en-
sems que els repugna els uneix, els fa solidaris
dins de la insolidaritat.

S
Enraonat o estúpid

Tot plegat, què hi fem aquí? L’única cosa
que sabem –l’un per altre– és que hi som:
existim mentre en tenim consciència. Una
seixantena d’anys abans de tot això, Alfred
Jarry, en una altra escenografia teatral còsmi-
ca social sense pretensions de resoldre res
–eren els pobres Ibsen, Gorki i fins i tot el
nostre Guimerà els que cercaven solucions
ètiques–, després de mostrar la comèdia dels
personatges entesos com a clau del joc escè-
nic, feia exclamar al principal fantotxe: mer-
dre (sí, amb una erra després de la d perquè es

vegi i es noti –l’actor n’era el responsable–
que tot plegat fa molta, molta pudor), per in-
dicar que comptat i debatut res de res. Com
en Samuel Beckett faria després, heretant la
investigació expressiva.

Però encara n’hi ha un altre que vull fer en-
trar en aquest joc dels descrèdits, en Joan
Brossa; el nostre dramaturg i poeta als seus
inicis, i a instàncies meves, va escriure i titu-
lar un dels seus esquetxs escènics Sord mut.
Doncs bé, és això: o ens ho enraonem o tot és
toix, esmussat, un estar aquí estúpid. ❋




