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Àngels Gregori, última guanyadora de l’Amadeu Oller

A R A C O M A R A

Sota les bambolines, la poesia
C A R L E S H A C M O R

D
el llibre Bambolines
(editat enguany a
la col·lecció Eixarms
de l’editorial Gale-
rada i premi Ama-

deu Oller 2003), ara en sortirà
una segona edició. La seva au-
tora és Àngels Gregori, ano-
menada pels amics, coneguts i
saludats La poetessa de la Safor,
comarca on va néixer el 1985,
fa doncs, només divuit anys,
que segons com es miri són
molts.

Joan Maluquer, membre del
jurat que li va donar el premi,
escriu, encertadament, al prò-
leg col·lectiu del llibre: “Fa es-
trany quan una autora de 18
anys recorda i parla de quan
en tenia 16 amb una distància
molt més gran de la que cor-
respondria al termini de dos
anys”. I, certament, “és una
sort que encara es puguin pu-
blicar versos com els d’Àngels
Gregori”, com diu al seu torn,
al mateix pròleg, David Casti-
llo, l’encara del qual pot resul-
tar inquietant.

Per Castillo, i té rao, la de
Gregori és una poesia “apassi-
onada i vitalista”; i val a dir
que aquest prologuista ha
tingut l’elegància de no tit-
llar-la, en cap moment, de po-
esia jove. Perquè normalment,
per als grans, els joves, a més
de patir el pretès defecte de
ser joves, només poden aspi-
rar a prometre: suposada-
ment, amb el temps aniran
aprenent a fer les coses.

Segons això, que és tan cor-
rent, els joves són immadurs.
Ho diuen els madurs, és clar,
que precisament per madurs
han de començar a desapren-
dre-ho tot. Entre joves i grans
les diferències són tan enor-
mes i alhora tan minúscules
que més val obviar-les. Ales-

hores ens adonarem que els
grans sembla que hagin pro-
mès allò que no han donat i
que els joves no prometen res
i simplement donen. És a dir,
no hi ha solució perquè no hi
ha problema.

Hi trobem poemes, a Bam-
bolines, que, si no sabéssim l’i-
dentitat de l’autora, no sabrí-
em dir si són d’un home gran

o d’una dona vella, o d’un
italià o francès o d’un indi, i
tampoc no gosaríem da-
tar-los. Penso, sobretot –però
no és pas l’únic–, en l’excel-
lent darrer poema del llibre,
titulat Espectacle per a brandà-
lies marcides, essent brandàlia
un “mot inventat”, per Àngels
Gregori, “a cops d’estripar
poesia”.

La identitat, doncs, com a
llast, per al lector, per apre-
hendre la poesia, i així mateix
per a l’autor, per escriure-la.
Quants i quants poemes s’han
malmès perquè el poeta té
massa consciència de la seva
identitat (que si és d’aquí o
d’allà, que si té un nom reco-
negut i això li exigeix un to
determinat, que si ha de do-
nar menja espiritual als seus
lectors, que què en diran els
del gremi, etcètera, etcètera).

Per tant, la poesia hauria de
ser anònima, hauria de ser fe-
ta per tothom, col·lectiva-
ment, com volia Lautréamont.
L’autor hauria de desaparèi-
xer ja en el moment d’escriu-
re. Com Àngels Gregori, que, a
còpia d’esquinçar poemes ja
escrits o a mig escriure, s’es-
fuma i llavors qui redacta per
ella és el llenguatge, o una al-
tra Àngels Gregori que ha
sorgit de sobte.

Per tant, oblideu-vos del
nom de l’autora, dels seus 18
anys, de la Safor, del pròleg i
de l’epíleg del llibre (per molt
interessants que siguin), de
totes les citacions (encara que
siguin bones) i de les notes (a-
claridores o no), i llegiu sense
prejudicis els poemes de Bam-
bolines.

I si hi ha algun poema que
no us acaba de fer el pes, tireu
endavant: n’hi trobareu d’al-
tres que us pesaran massa i
d’altres que us ensenyaran per
primera vegada –això sempre
s’esdevé per primera vegada–
què és la poesia (tot i que no ho
sabreu explicar mai, què és). O
bé totes aquestes coses se us
barrejaran i, tanmateix, també
hi notareu la poesia. Tot plegat
passa amb tots i cadascun dels
llibres d’això tan fràgil que és
la poesia de debò.

L ’ A P A R A D O R

Joan Maragall, Visions & Cants,
a cura d’Imma Farré.

Proa. Barcelona, 2003.

O bra publicada el 1900
que s’inscriu de ple en
les coordenades del

Modernisme. Amb ella, Mara-
gall va fer la seva aportació
més important a aquest mo-
viment cultural, gràcies a ve-
hicular el catalanisme amb
una lectura personal de tradi-
cions i símbols catalans.

Joan Maragall, Visions & Cants,
a cura d’Ignasi Moreta.

Hermes Editorial.
Barcelona, 2003.

A quí tenim una altra edi-
ció d’aquest llibre de
Maragall, que ha coinci-

dit amb la publicació de la
versió de Proa. En aquest cas
l’edició ha anat a càrrec del
llicenciat en humanitats Ig-
nasi Moreta, que també és es-
pecialista en Verdaguer.

P A R L E M - N E

Nomenclàtor major de Catalunya
J O A N S O L ÀL’

any 1933 la Gene-
ralitat de Catalu-
nya publicava una
Llista dels noms dels
municipis de Catalu-

nya, elaborada a l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC) per Pom-
peu Fabra, Josep M. de Casacu-
berta i Joan Coromines. No hi
havia hagut cap altra acció
oficial massiva de revisió de la
toponímia. Ara acaba d’apa-
rèixer una obra de gran enver-
gadura, pretensió i presentació
material: Nomenclàtor oficial de
toponímia major de Catalunya
(Generalitat de Catalunya
2003), en el qual han intervin-
gut centenars de persones
pertanyents a les entitats pro-
motores: Generalitat, Institut
d’Estudis Catalans (IEC), Con-
selh Generau d’Aran, Associa-
ció Catalana de Municipis i
Comarques, Consorci per a la
Normalització Lingüística
(CNL) i Federació de Municipis
de Catalunya. Es tracta de la
cartografia de les 41 comar-
ques i 946 municipis. Cada
municipi, una pàgina (o diver-

ses, segons l’extensió) de gran
format i pulcritud, en color.

Perquè s’esgarrifin, hi ha
uns 40.000 topònims, revisats
un a un des de tres fronts: do-
cumentació, adequació lin-
güística i existència en la rea-
litat. Els topònims comprenen:
noms territorials (comarques,
parcs naturals), nuclis de po-
blació (municipis i veïnats),
entitats arquitectòniques sin-
gulars (monestirs, castells),
orònims (Montsec), hidrònims
(Llobregat), vies de comunicació.
Es va partir de la base de dades
de l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya, que l’Ofinica d’Ono-
màstica de l’IEC (OdO: Josep
Moran, director, i Joan-Anton
Rabella, amb la col.laboració
de Mar Batlle) va analitzar es-
crupolosament des del punt de
vista documental i lingüístic

mentre la xarxa del CNL (i es-
tudiosos locals) comprovava
les dades sobre el terreny. Per-
què se’n facin una idea: al final
del procés l’OdO només (!) va
proposar 6.718 correccions i
1.350 addicions.

Cada mapa duu informació
complementària: escut del
municipi (si en té), etimologia
del nom, superfície, altitud,
etc., i dades estadístiques (ha-
bitants, ocupació econòmica,
coneixement del català, etc.).
Hi ha un minuciós índex de
tota aquesta massa d’informa-
ció: aquesta llista és oficial,
obligatòria per a les obres de
referència i de text, la retola-
ció, els mitjans de comunica-
ció, les guies, etc. L’obra s’ha
editat en paper (1.429 p.) i
electrònicament. Un gran rep-
te i una superba realització.

Lamento dir-los que jo no sóc
competent per trobar-hi peròs,
i em limito a informar-los-en.

M’ha cridat l’atenció la in-
formació etimològica, que es
dóna en la forma mínima
(primera documentació cone-
guda i significat) i amb una
gran circumspecció: ja saben
que és un terreny difícil i pe-
rillós (perillós de fer-hi volar
la imaginació). Vegin-ne una
mostra (abreujo algun cop):
Alforja: “En la documentació
antiga Alfurgia (s. XII), d’ori-
gen aràbic”, Cardona: “En la
documentació antiga ja apa-
reix la forma Cardona (s. IX),
d’origen incert”. Bellcaire
(d’Urgell o d’Empordà): “Bell-
caire (s. XI / XVII, respectiva-
ment), grafia aglutinada dels
mots bell i caire ‘bella obra’ (en
referència a la pedra picada)”.

Oliola: “Uliola (s. XI), proba-
blement del llatí olea ‘olive-
ra’”. Olot: “Olotis (s. IX), proba-
blement d’origen preromà no
indoeuropeu”. Almenar: “Alme-
nar (s. XI), de l’àrab al-menar
‘talaia per a fer alimares’”. En
altres ordres de coses, sor-
prèn com algun municipi en-
tra i surt en un altre en zi-
ga-zagues “violentes”: vegeu
els casos de Castellserà, Pene-
lles i Bellmunt d’Urgell. I
sorprèn que els ajuntaments
tinguin l’última paraula so-
bre els noms que els afecten:
de manera que de moment no
s’ha pogut regularitzar algun
topònim (hauria de ser Cabas-
sers i no Cabacés, el Figueró i no
Figaró-Montmany, Lledó i no
Lladó, Rialb i no Rialp, Navars i
no Navàs, Roda de Berà i no Ro-
da de Barà i algun altre).


