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OPINIÓ

l senyor Josep Maria Espinàs ha aple-
gat les millors melodies de la seva ex-
tensa producció com a columnista de

premsa en un volum que edita La Campana
i que porta per nom Una vida articulada. No
és una simple rastellera d’articles col·leccio-
nats pacientment en una carpeta al llarg
dels anys, ni una simple feina d’hemerote-
ca. És un treball d’edició a consciència, en la
qual el criteri d’Isabel Martí ha estat fona-
mental per anar aïllant el bo i millor dels
trenta-set anys de feina de l’Espinàs per ser-
vir desbrossat tot allò que, amb el pas del
temps, o per culpa de l’esclavatge de l’espai
fix dels diaris, es podria considerar sobrer,
prescindible o extemporani. Hi ha articles
que han estat recuperats sencers. D’alguns
altres se’n reprodueixen fragments llargs i
d’alguns altres, de més curts. No és, per
tant, ni un recull ni un aplec, sinó una se-
lecció editada (això sí, servida cronològica-
ment) que permet circular amb canvis de
ritme per la prosa d’un dels columnistes
més solvents de la història d’aquest país, as-
saborint els millors moments d’un estil que,
com argumenta el mateix autor, és el fruit
d’una concepció musical de la redacció pe-
riodística d’opinió.

E Com que sóc dels que creuen que la mi-
llor manera d’assolir un estil propi és inten-
tar imitar els mestres, de l’articulisme
d’aquest país sempre tinc a mà els reculls de
Josep Maria de Sagarra, Josep Pla i Eugeni
Xammar. També segueixo regularment
aquells que, per fortuna, encara tenim la

possibilitat de llegir en paper de premsa
avui dia. Dels vius no en citaré pas cap per
no generar ni ofenses ni enveges, ja que se-
gur que me’n deixaria algun, i per evitar
que les enveges de tots caiguin sobre en Ma-
nuel Cuyàs, que segur que no em deixaria.
D’entre els que no són vius però que encara
haurien de ser-ho si la vida no fos tan cruel,
espero poder-hi afegir aviat l’obra articulada
del gran i enyorat Miquel Pairolí. Amb
aquesta biblioteca d’autoritats, benvolguts
lectors, si un no dóna per més no és pas per

falta d’inspiració sinó, senzillament, perquè
d’allà on hi ha no en raja.

L’Espinàs, en canvi, és un brollador. En
un món del periodisme dominat cada cop
més pel tertulià compulsiu, mentre els al-
tres xerren, Espinàs escolta. Mentre els al-
tres es fan veure, Espinàs observa. Mentre
tots plegats intentem entendre el món, Es-
pinàs el percep. No és senzill fer-ho tan fà-
cil. Proveu d’asseure-us en un banc de la
Rambla. Senzill. Proveu de parar l’orella i
mirar atentament. Senzill. Proveu d’expli-
car amb les paraules justes allò que heu
vist. Tampoc no és difícil. Intenteu que ai-
xò tan senzill tingui força literària. Aquí és
on comença la diferència entre els espinas-
sos i els altres.

Hi ha articulistes que em fan enveja.
N’hi ha d’altres que em causen admiració.
Espinàs és dels segons. Ara bé, de les qua-
tre-centes noranta-set pàgines del llibre hi
ha dues línies que, molt especialment, em
fa ràbia no haver escrit jo mateix. Són
aquestes: “D’aquí a pocs dies farà 50 anys del
concert que Louis Armstrong va oferir al
Windsor, a Barcelona. Jo hi era.” No és cap
enveja professional. És pura enveja del fet
viscut. Ja em disculparà el senyor Espinàs.
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La vida articulada de l’Espinàs

«Podem assaborir la
prosa d’un dels
columnistes més
solvents del país»

es de fa unes setmanes una trentena d’entitats de Terrassa
han posat en marxa La Trobada, un restaurant en què es pot

pagar amb diners o amb temps, vinculant-se i col·laborant amb
les activitats socials que organitzen aquestes entitats. Feia temps
que s’intentava gestar aquesta iniciativa i amb l’impuls econòmic
de la Fundació La Marató, Càritas i l’Ajuntament s’ha acabat ti-
rant endavant per cobrir les demandes de la nova pobresa, sense
estigmatitzacions i fugint de les clàssiques ajudes assistencials.
Una vegada més la societat civil, com ha passat en la lluita contra
els desnonaments, va una o diverses passes endavant respecte als
polítics a l’hora de donar solucions.
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Sempre una passa endavant
assejar pel barri mariner del Serrallo o gaudir d’una terrassa a
al part alta de Tarragona va perdre, l’estiu passat, tot el seu

encant, per la plaga de paneroles i rates que afectava la ciutat, just
en l’època de l’any amb més turisme i amb més tarragonins al car-
rer. Ara l’Ajuntament ha pres consciència de la necessitat de pre-
venir, abans que haver de corregir, i destinarà un 80% més de
pressupost i una major plantilla de personal a combatre la presèn-
cia massiva d’aquests insectes i rosegadors. I ho farà amb una tec-
nologia puntera –amb una càmera robotitzada per revisar l’estat
del clavegueram– i amb una nova tècnica, que es diu wise trap:
una trampa intel·ligent per a rosegadors que no utilitza verí.
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Guerra a les rates i les paneroles
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«Millor una mala excusa que cap excusa.» William Camden (1551-1623). Antiquari i historiador anglès

euros és el que l’Ajuntament de Madrid va pagar en classes de golf a José María Aznar quan era president del govern
espanyol. Fins a 200 classes li haurien fet, cosa que fa pensar que no tenia gaire traça en l’esport de Tiger Woods. El millor

és el que diu ara la seva dona i alcaldessa de Madrid, que l’Ajuntament pagarà les classes però que algú es va fer passar per Aznar. Ai, Senyor!
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