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l Carles Capdevi-
la rebrà el premi

nacional de Comuni-
cació. I ha volgut des-
tacar un tipus de pe-
riodisme que té en

compte tant la vida com les notícies,
que realça la feina de les persones
que tenen cura de les persones. Un
periodisme que parla del que passa...
però també del que ens passa. Un
concepte que li he sentit dir molts
cops al Xavi Cassadó, el director del
Divendres de TV3. I que li vaig llegir a
l’Iñaki Gabilondo, lamentant que el
periodisme parla a la gent, però s’ha
oblidat de la gent.

Ahir, a la sobretaula del Divendres,
l’amic Sebastià Serrano, parlant de la
vaga de deures que fan alguns pares,
va recomanar posar als nens, com a
deures, abraçar els avis. I vaig pensar
en els meus pares. La mare va tenir
un accident a l’estiu i encara s’està re-
cuperant. I el Sebastià em va fer ser
conscient de com de bé li van les
abraçades dels néts a l’àvia. I de qui-
nes ganes de viure li donen a l’avi. I

vaig recordar també que després
d’una nit en què la mare va estar llui-
tant contra la mort, la primera imatge
que vaig tenir al matí en entrar al box
que ocupava a l’UCI del Vall d’Hebron
va ser veure-la immòbil al llit, amb un
petit transistor al costat... escoltant la
ràdio. I vaig pensar que el Basté i la
Mònica no han d’oblidar mai –i sé que
no passa– la companyia que fan a
tanta gent. Per això, perquè hem de
parlar a la gent sense oblidar-nos de
la gent, té tant èxit La Marató. Per ai-
xò l’Albert Om s’ha inventat Islàndia.
He trigat tres mesos a escriure aquest
article, però com que també penso
que hem de parlar a la gent del que li
passa, que cal valorar la feina de les
persones que tenen cura de les per-
sones, com al Vall d’Hebron i ara a
l’Institut Guttmann, com que sé que
fem companyia a la gent, aquest arti-
cle és per a tots els que la busquen.
Que en el fons som tots. I sí. Com diu
el Bruce en una cançó a la seva mare,
aquest article és per a tu, mama, però
si n’esperes un de trist... no el penso
escriure mai.
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Keep calm
Tian Riba

Mare

Davant la vaga de pares,
Sebastià Serrano defensa
posar deures als nens:
abraçar els avis

i ha els epistolaris impressio-
nants de Joan Sales amb Mercè
Rodoreda i Màrius Torres; els

d’Armand Obiols també amb Mercè
Rodoreda i amb Josep Carner; els de
Carles Riba... Anem ben servits de cor-
respondència. Ara m’han vingut a les
mans les cartes que es van creuar Jor-
di Arbonès i Joaquim Carbó. No són
unes patums com els altres, però es-
criuen molt bé i tenen l’avantatge que
no parlen de coses d’abans de la guer-
ra o de les conseqüències de la guerra,
sinó de fets que tots els que tenim una
edat regular hem atrapat. El volum té
prop de nou-centes pàgines i aplega les
cartes que els seus autors es van es-
criure entre els anys 1967 i 2001,
quan Arbonès va morir a l’Argentina,
on vivia. Què hi feia, Arbonès, a l’Ar-
gentina? Traduir al català, amb una
activitat frenètica, els autors anglosa-
xons de més anomenada i dificultat
per encàrrec de les principals edito-
rials catalanes. Ara: per què vivia a
l’Argentina? L’estudi preliminar amb
prou feines ho diu. Últimament els es-
tudis preliminars són avariciosos d’in-
formació. Som minimalistes, i ens dei-
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xem molts detalls. Sabem que havia
“emigrat a l’Argentina el 1956 seguint
les passes de la seva promesa”. Res
més, i dit encara entre parèntesi. On
és Bernal, on data les cartes? A Joa-
quim Carbó, ja el coneixen. És l’autor
de La casa sota la sorra. Un text pro-
fusament llegit a les escoles des de la
transició, juntament amb altres relats
seus. Va ser també la mà dreta d’Al-
bert Jané a Cavall Fort. Ja està tot dit.
O no està res dit perquè la seva obra és
immensa, com ho és, en el camp de la
traducció, la de Jordi Arbonès. D’on
treien el temps, aquests homes, per
escriure cartes llarguíssimes? No es

tracta de temps, sinó de necessitat
d’explicar-se. Tota l’actualitat de Cata-
lunya en aquells anys hi és servida.
Carbó des d’una òptica més “possibilis-
ta” per “interna” i Arbonès més radi-
cal. Com que som de memòria curta, a
mi el llibre m’està anant molt bé per
recordar que en l’àmbit de la política
tots els moments han estat d’incomo-
ditat. I quan dic política em refereixo
també a la cultural. Al llibre hi surt
tothom retratat: Pujol i els seus conse-
llers, l’oposició, els editors bons o esca-
nyapobres, els grimpadors, els crítics
sempre insatisfactoris, els del barco...
Pedrolo i Montserrat Roig, entre els
que surten més ben parats. Ja es veu
per on van: la integritat. Fins i tot par-
len del temps que fa, a Barcelona o a
Buenos Aires. La crònica precisa d’una
època que reconeixem.

Carbó es presenta a tots els premis i
no en guanya mai cap. En canvi, els
seus llibres són els que s’acaben publi-
cant i més èxit tenen. Fins i tot reben
premis honorífics, sense dotació, con-
cedits per jurats que primer els havien
negat el pa i la sal. Vaig per la pàgina
744. N’aconseguirà algun, al final?

“Les cartes entre
el traductor i
l’escriptor són la
crònica d’una època

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Arbonès i Carbó

La vinyeta
Fer




