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eniu entre les mans un su-
plement que, després de la
lectura, ens ha deixat sa-

tisfets, com a mínim als que l’edi-
tem. És un suplement de fons,
amb alguns dels herois de la gene-
ració que ens va precedir, la dels
setanta. Al suplement en tenim,
des de col·laboradors, Isidre
Grau, Bienve Moya, Josep Sobrer
–no us perdeu la seva nova secció
en què incorpora receptes a l’estil
d’alguns dels grans escriptors que
ens van precedir, en aquesta oca-
sió Pere Calders– i Sam Abrams,
que aquesta setmana ens parla de
Marta Pessarrodona, que ha re-
creat de nou –i brillantment– la
seva visió sobre Virginia Woolf i
el grup londinenc del barri de
Boomsbury. És un apunt del su-
mari que demostra la qualitat
d’una de les generacions més ago-
sarades de la Catalunya contem-
porània, que es va inventar única-
ment amb els referents històrics i
els escriptors que havien sobre-
viscut d’aquest franquisme que
amb una mica de sort podrem su-
perar si ens desfem de la corona,
l’Estat de les autonomies i altres
rèmores i interessos dels polítics.
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Grans lectures per a la tardor
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   Mentrestant, no hem de perdre
el fil de tot el que representa la nos-
tra cultura i que mai no ha deixar
de pedalar, malgrat les greus dis-
criminacions que pateix dins l’Es-
tat. Obrim amb un nou premi
Goncourt –el prestigiós guardó
que es concedeix a França a obra
publicada–, que entrevista la nos-
tra companya Valèria Gaillard. In-
sistim en el tema de les traduc-
cions perquè una cultura com la
nostra ha estat gran perquè s’ha
mantingut amatent a l’àmbit in-
ternacional, tot i que el desori de
suposats best sellers pot deteriorar i
abaixa el llistó dels lectors.
    També és important la nova
novel·la d’Elizabeth Strout, que
presenta Edicions de 1984, un
dels millors segells literaris ac-
tuals, que fa l’esforç per incorpo-
rar o recuperar autors en traduc-
cions, a més de la publicació dels
d’aquí. Tancarem amb una últi-
ma recomanació: el mosaic del
Raval i de la societat actual d’un
narrador de primera, Julià de Jò-
dar (foto). Potser no el trobarem
entre els més venuts, però serà
dels que faran època. Immillora-
ble lectura per a la tardor. ❋    
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La dels setanta
és una de les
generacions
més
agosarades de
la Catalunya
contemporània

 Malgrat de Mar em
parlen dels xaixos. A Sa-
badell els xaixos i les

xaixes són gent deixada, que
bruteja. En canvi els malgra-
tencs es deleixen davant d’un
xaixo, perquè així és com ano-
menen aquelles pastes farcides
que sobreïxen pertot. Els xui-
xos. O xuts, si ets de Reus. O en-
cara, si ets de Badalona o roda-
lia, els tornem-his.

A la presentació de la revista
Sentits, una nova publicació per
a tauletes de l’equip que ja pu-
blica l’Esguard, escolto amb
atenció el xef gironí Jordi Roca,
el germà petit del triumvirat
que ara mateix s’ha enrocat al
capdamunt de l’alta gastrono-
mia mundial. Roca afirma que
de petit cada matí es clavava un
xuixo entre cap i coll, però ho
pronuncia apitxat, repetint la
síl·laba txu. Molta gent ho pro-
nuncia així, tot i que en teoria

A ha d’anar amb xeix. Figura que
el xuixo va néixer a l’antiga pas-
tisseria Puig de la Rambla de Gi-
rona, quan l’amo de la pastisse-
ria va convidar un confiter fran-
cès i aquest li va ensenyar a fer
chouchou, una pasta farcida de
crema que en francès es pro-
nuncia com les nostres xixines.
Al gironí, però, aquella pasta
crua no li va acabar de fer el pes i
va decidir fregir-la, a veure què.
I d’aquell oli roent en va emer-
gir el xuixo. Coromines no en
diu ni gall ni gallina. A l’Etimo-
lògic es limita a derivar el xuixo
(“usat com a nom d’un pastís”)
de la llança curta punxeguda
denominada amb els castella-
nismes xuço o xuixo, els quals
recomana de reemplaçar pel
mot català llançó. En canvi, sí
que recull a Girona una expres-
sió quasi homònima: “ser de la
xuxeya”. És a dir, ser un baliga-
balaga. ❋
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