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Xingar no surt al DIEC. Aquí pitgem, cardem, catxem, fotem o follem, pe-
rò no xinguem. Xingar és en portuguès i chingar, en espanyol. El crit d’a-
firmació nacional mexicana fa: “¡Viva México, hijos de la Chingada!”. Octa-
vio Paz escriu a El laberinto de la soledad sobre les ambigües figures ma-
ternals dels mexicans (“que madre no hay más que una y a tí te encontré
en la calle”). La Xingada és la mare que ha patit l’acció corrosiva i infa-
mant del colonitzador. La primera violada, la mare del primer mestís. Da-
río Rubio, a la seva Anarquía del lenguaje en la América Española li assig-
na un origen nàhuatl, de xinaxtli (‘aiguamel fermentat’). Joan Coromines,
en canvi, escriu: “Mot brutal, comú amb el castellà chingar, molt arrelat a
tot Amèrica, i amb molts derivats, mot gitano i caló, probablement del
zingàric cingarar (‘barallar-se’), compost de cinar (‘tallar’) i kerár (‘fer’),
tots dos d’origen índic; a penes cal indicar que l’etimologia xeringar d’Al-
cover-Moll és impossible”. Ara que Sarkoszy i Berlusconi s’estan confa-
bulant per carregar-se aquest embrió d’Europa que era l’Espai Schengen,
potser hauríem d’acceptar el verb xengar. Jo et xengo, tu em xengues,
ells ens Schengen. ❋
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quests dies posteriors a Sant Jordi els trens i els
metros són plens de gent que llegeix llibres. Les
dones, sobretot. Es podrien estalviar les en-
questes que acaben dient que les dones són més

lectores que els homes. Pugin al tren, baixin al metro i
l’enquesta ja està feta. En aquests llocs, els homes són
més de llegir diaris. En canvi, les dones amb un diari a
les mans són excepcionals. Tant, que quan te’n trobes
una sembla que no sàpiga ben bé com agafar-lo. ¿Per
què els homes llegeixen els diaris recollint-los i plegant-
los i les dones –parlant en general– els llegeixen amb els
braços estesos com si la lectura fos provisional i els ha-
guessin de tancar d’un moment a l’altre? Enca-
ra una altra cosa: ¿per què els homes llegeixen
els diaris com si els anés la vida i creguessin a ce-
gues el que els diuen i les dones, en canvi, hi po-
sen uns ulls, unes celles i una actitud en conjunt
de gran escepticisme?

Parlàvem de la lectura de llibres en els trans-
ports públics. Els llibres dels dies posteriors a
Sant Jordi semblen més nous, més brillants,
més acabats de fer i de comprar que els que es
veuen en aquests mateixos llocs en altres mo-
ments de l’any. En altres moments de l’any els
llibres també deuen ser nous o acabats de com-
prar, però tenen un aspecte cansat i de fi de
temporada, alguna cosa d’indult, com si hagues-
sin estat rescatats després d’haver-ne anat ajor-
nant la lectura tot l’any i considerar que no se-
rien llegits mai més. Els llibres de Sant Jordi són
llibres rejovenits, amb textura de pell de nadó.

Això que passa aquí deu ser habitual també a
l’estranger. Dimecres de la setmana passada
vaig agafar el tren de mitja distància que surt de
l’estació de Sants a les 10.16 per anar a Girona.

A
Vaig triar seient en aquella mena de departaments que
estan proveïts d’una tauleta central al voltant de la qual
els usuaris poden viatjar encarats, i quan ja estava aco-
modat van arribar tres joves, dos nois i una noia, que es
van asseure un al meu costat i els altres dos al meu da-
vant. La noia, just al davant. Eren russos. Trobar russos
en un tren és com trobar americans muntant a cavall
amb un barret d’ala ampla i armilla, francesos bevent
xampany en un cabaret, italians amb samarreta en una
trattoria o espanyols en una plaça de toros. El tòpic fet
carn. La literatura i la cinematografia russes o ambien-
tades a Rússia, d’Anna Karènina a Doctor Zhivago no

tindria cap mena d’entitat ni seria res sense els trens.
Els dos nois van treure un ordinador cada un. Primer

hi van consultar el trajecte que farien –vaig entendre
que anaven a Portbou i d’allí volien arribar a Tolosa de
Llenguadoc– i després es van dedicar a jugar a mar-
cians, cada un pel seu compte. La noia havia tret un lli-
bre de la bossa. El va obrir pel punt i se’l va posar a llegir.
Era en ciríl·lic, però vaig entendre que es tractava d’El
vell i el mar d’Ernest Hemingway. Vaig tenir una mica
de decepció. D’un lector rus sempre esperes una novel-
la russa. Els nois jugaven, la noia llegia, i així vam anar
passant el viatge. Un moment, a un dels nois se li va en-

callar l’ordinador. Va demanar auxili a la noia.
Ella va deixar el llibre sobre la tauleta, va aga-
far l’ordinador, li va donar quatre cops de tecla
i l’hi va tornar com nou. Va agafar el llibre i la
lectura d’El vell i el mar va seguir. És estrany
venir de Rússia per llegir les històries maríti-
mes de Hemingway en un tren que va de Bar-
celona a Girona un matí de temps esplèndid.
Entre poc i massa. És bo ser lector, però aque-
lla noia russa no va saber res dels cavalls tan-
cats en una cleda dels afores de Granollers,
dels borregos de Cardedeu, dels plàtans de Lli-
nars, del Turó de l’Home, del campanar bar-
roc de Sant Celoni, dels ferros i el ciment de
l’Empalme, de les fagedes de Sils o de la Deve-
sa de Girona, on els vaig deixar. Em va saber
greu per ella, no per ells. Les lectores de trens
de rodalies i de metro poden llegir impune-
ment perquè tenen el paisatge molt conegut i
el ritme de les estacions cronometrat de tant
fer cada dia el mateix trajecte. Les russes
traurien també profit d’interrompre la lectura
i mirar per la finestra. ❋

Dones que llegeixen i una russa al tren
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