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De bastons i bastonades n’hi ha per totes les contrades. Els noms que re-
ben les garrotades tot sovint depenen de l’objecte contundent que provo-
ca l’impacte. Ja es veu que garrotada ve de garrot, igual com una planto-
fada ve de plantofa i una tampanada ve del tampà (un porticó que obre
cap enfora). De vegades els mastegots prenen noms d’aliments habituals
que podem imaginar fàcilment com a arma llencívola: una castanya, un
bolet, una pinya (o un pinyac). I de vegades no sabem gaire d’on prove-
nen. És el cas del totxo, pronunciat amb o oberta, que fan anar a l’Alta Ri-
bagorça per referir-se a un bastó. A la Vall de Boí, per exemple, encara és
viu i se sent anomenar prací, prastí i prallí (és a dir, per aquí, per una mica
més lluny d’aquí i per allí, que els ribagorçans mantenen les tres posi-
cions de proximitat). La diferència amb el totxo que fem servir per referir-
nos a la construcció (o a algú que és maldestre) és només de pronúncia:
el totxo bastoner es diu als Pirineus amb o oberta i el totxo immobiliari
amb o tancada. Potser d’aquí ha vingut el mal. Sigui com sigui, gràcies als
ribagorçans, podem dedicar als especuladors immobiliaris un crit con-
tundent: “Totxo als del totxo!”. ❋
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a setmana passada el periodis-
ta americà Gay Talese va par-
lar a l’auditori de la Facultat
de Comunicació Blanquerna.

Va arribar amb aquells vestits tan ben
tallats i tan espectaculars que porta,
aquella corbata que no saps mai si fa
joc o no fa joc amb la resta de la indu-
mentària, i un barret panamà de pri-
mera. Parlant del cas Strauss-Kahn
va aconsellar als estudiants de perio-
disme que si volien saber la veritat del
que havia passat havien de “seguir la
dona de fer feines”. Es referia, és clar,
a la treballadora de l’hotel Sofitel de
Nova York que, segons l’acusació, va
rebre l’abordatge de l’home que fins
llavors dirigia el Fons Monetari Inter-
nacional. Ni la policia ni els advocats
de Strauss-Kahn: la veritat la té la do-
na de fer feines.

Una lliçó idèntica es troba a la pel-
lícula de Billy Wilder Primera plana
(1974). Jack Lemmon està destacat a
les dependències d’una presó, on a la
matinada s’hi executarà un reu. Tot
d’una se senten trets a l’edifici. Lem-
mon i els periodistes d’altres diaris
que són amb ell surten precipitada-
ment a la porta del passadís per saber
què ha passat. Apareix el xèrif i els
diu que al cap d’una estona l’alcaid
presidirà una roda de premsa per ex-
plicar els fets. Tots els periodistes tret
de Lemmon corren cap a la sala que el
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xèrif els indica. Lemmon s’ha quedat
observant una dona amb bata que ve
pel passadís. Porta a la mà esquerra
una baieta i a la dreta una galleda fo-
radada que degota i deixa un regueró.
El forat, sospita el nostre periodista i
sospitem nosaltres perquè Billy Wil-
der era un gran narrador, ha estat
causat per una bala. Lemmon segueix
la dona, es tanca amb ella a l’habita-
ció de la neteja i li fa quatre pregun-
tes. Mentre els seus col·legues perio-
distes esperen que l’alcaid els expliqui
la versió oficial del fets, l’exclusiva i la
veritat són de Lemmon.

Durant dos cursos vaig fer classes a
la Blanquerna, el lloc on Talese parla-
va l’altre dia. Déu nos en guard de
comparar-me amb el mestre americà,
però cada any vaig recomanar als fu-
turs periodistes que veiessin Primera
plana i que després de l’escena de la
galleda actuessin en conseqüència
durant tota la vida laboral. Donava el
consell el primer dia i a partir de lla-
vors ja no sabia què més dir, i això que
feia sis hores a la setmana dividides
en dues sessions de tres hores durant
quatre mesos. A més d’obligar a llegir
Pla, Xammar o Sagarra, què més es
pot fer en una escola de periodisme?

Xavier Rius, el director del diari di-
gital E-Notícies acaba de publicar el
llibre Contra la Barcelona progre,
que seria un libel amb Jordi Hereu de

víctima si no fos que Xavier Rius és
un home molt documentat. Vostès
potser es pensen que quan al matí ar-
ribem a la feina els periodistes ens
connectem amb el The New York Ti-
mes o amb The Guardian. El primer
que fem és consultar l’E-Notícies, i
qui digui que no és que vol dissimular.
De vegades Xavier Rius fa una mica el
freaky, de vegades es passa de rosca,
però sempre és veraç, sempre atrac-
tiu i –més important– sempre ha se-
guit la dona de fer feines. Xavier Rius
al cap del dia es fa un tip de seguir do-
nes de fer feines. El llibre té pròleg de
Manuel Trallero. Un altre rastrejador
de galledes que regalimen. Si quan hi
va haver el desastre del Carmel Tra-
llero hagués anat només a les rodes
de premsa oficials, avui no sabríem
res de les causes del desastre del Car-
mel. I si Gabriel García Márquez no
hagués entrevistat un mariner subal-
tern ningú hauria sabut les causes
d’un naufragi criminal. Josep M. Pla-
nes va seguir un rastre per arribar als
pistolers de la FAI i va ser mort a l’Ar-
rabassada. Coses que passen per anar
darrere les galledes amb bala.

Els diaris s’omplen ara d’opinadors
i interpretadors, però sempre has
d’acabar anant als que segueixen la
dona de fer feines, que n’hi ha i de
molt bons i sense els quals els opina-
dors no sabrien què dir. ❋

Seguiu la dona de fer feines
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muntanya cap al mar i obliga a col·locar
cordes al carrer perquè els vianants s’hi pu-
guin agafar. Dins la ciutat, la impressio-
nant piazza Unità, el Caffè San Marco, la
Libreria Antiquaria, propietat d’Umberto
Saba, o el que queda de La Risiera, l’únic
camp d’extermini italià, amb forn cremato-
ri propi.

Tot aquest univers de múltiples conno-
tacions ara ens queda a l’abast filtrat per

Claudio Magris, un autor que continua
marcant història com a estudiós de la Mit-
teleuropa i incidint en les senyes europees,
enteses com a un encreuament d’unitat i
diversitat. Ell no dubta a afirmar que
“Trieste és un sismògraf de la identitat eu-
ropea” i li assigna la funció de laboratori eu-
ropeu, alhora que reivindica la ciutat com a
capital de la literatura del segle XX. Li hem
d’agrair que ens faci participar de la seva vi-
sió fecunda i, de manera especial, que ens
provoqui unes ganes irreprimibles de viat-
jar a Trieste, no pel sol fet d’haver-hi estat,
sinó per notar el batec d’una història que
no queda gaire lluny de la nostra. Qui no
s’ha sentit mai en terra de frontera? Qui no
ha patit el mareig del no-lloc? ❋

“Trieste és un
sismògraf de la
identitat europea”,
afirma l’italià
Claudio Magris


