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J
a ve, oh Déu!, Nadal i, com cada any per aquestes
dates, hi ha tones de poesia infecta que ens es-
peren en estat de flagrant putrefacció als indrets
més insòlits: carrers, places i webs, zones de no
fumadors, pessebres i premis literaris. Però tam-

bé, oh buit!, hi ha llibres de poemes que s’allunyen del
plumbi món oficial. És el cas, per exemple, d’una anto-
logia excel·lent de la poesia que escriu i diu la brasilera
Martha Medeiros (1961), triada, traduïda i presentada pel
poeta empordanès Josep Domènech Ponsatí. El volum es
diu En to d’elogi (Antologia) i ha sortit a l’osonenca editorial
Emboscall en la mateixa col·lecció que ha crescut, en poc
temps, amb poemaris de Víctor Sunyol, Enric Casasses,
Dolors Miquel, Meritxell Cucurella-Jorba i José Luis
Giménez-Frontín.

Domènech Ponsatí ens presenta la Medeiros com una
mena de Pizarnik dels nostres dies i, abans de traduir-nos
96 poemes de quatre llibres que cobreixen el decenni
1985-1995, ens etziba el que anomena una “citació defi-
nidora”. Medeiros dixit: “La poesia és una literatura de
vacances. Escric per relaxar-me, per jugar amb les pa-
raules. Sé que aquesta declaració dissenteix d’altres tes-
timonis, perquè molts escriptors elaboren els seus poe-
mes amb molta entrega i molt d’esforç. Però per a mi no
és pas així. La poesia és el meu esbarjo. No li tinc cap
mena de veneració; és tan sols una altra manera d’orga-
nitzar el que sento”. Ai.

Al seu Striptease (1985) hi ha perles com “qui vol en-
certar el pinyol / s’acaba equivocant d’oliva”, que són
perles cultivades pel poeta d’arribada, perquè en el por-
tuguès de sortida la Medeiros escrivia “quem quer acertar
na mosca / acaba errando de sopa”. Als poemes de la Medeiros
sura la màgia pertot, potser perquè “tots els contes de
fades / fan veure que no ho saben”. Són versos verbívors
que Domènech Ponsatí trasllada impecablement al cata-
là, però el joc propicia el foc: “Les paraules creades per
definir / només aconsegueixen complicar / signes diver-
sos per demostrar / el que una simple mirada podria re-
sumir”. Els lligams i trencaments sentimentals hi tenen
un paper central, però la poeta mai no oblida que rere
cada pàgina del seu poemari hi ha també un lector dis-
posat a lligar-s’hi o separar-se’n. I així, a Persona non grata
s’hi troben uns versos que demostren la complicitat amb
aquest lector: “Si dimiteixo / quedo prenyada / canvio de
país / canvio de vida / (i quin vers ve ara / què he d’in-
ventar / perquè em continuïn llegint)”. Llegiu la Medeiros
en to d’elogi a través del Ponsatí.

SP

Detall de l’obra d’Eugènia Balcells

A R A C O M A R A

Eugènia Balcells, l’art i tu
C A R L E S H A C M O R

A
la llibreria Pròleg, a
Barcelona, al carrer de
la Dagueria, a prop de
la plaça de Sant Just,
Eugènia Balcells hi ex-

posa una obra. És al fons de tot de
la llibreria, en una mena de ce-
lobert sense el cel obert, amb
sostre, o una mena de forat d’es-
cala amb poca escala, i l’obra és
com una barraca de fira d’una
fira que és tota dins la barraca, la
qual no pretén ser pas una bar-
raca de fira, o potser sí.

Mentre travesses la llibreria
cap a l’obra d’Eugènia Balcells,
notes un neguit, hi entreveus uns
llums, a la rebotiga, i et sembla
que en vénen uns sorolls. I tot
plegat et cohibeix, penses que hi
passa alguna cosa íntima. Per ai-
xò una noia, que va davant teu,
no gosa entrar a l’espai on hi ha
l’obra, i es limita a mirar cap allà
de cua d’ull.

Un cop dins l’espai de l’obra, ja
ets en un altre món. Tu, de fet, ja
no existeixes i, per contra, et
sents més present que mai da-
vant teu, allò és el teu món. Allò
que veus revifa tota la teva mito-
logia més recòndita. Només per
uns moments, però; perquè de
seguida allò et transporta a una
cosmogonia desconeguda i que
tanmateix t’és familiar. I malgrat
aquesta impressió, aviat allò et
deixa de ser casolà, se t’ha tornat
estrany, exòtic, caòtic.

Ja no saps on ets, has perdut el
món de vista. Diries que allò t’ha
xuclat. Ha fet santament i sàvia-
ment, aquella noia que no hi ha
volgut entrar: aquí hi transcorre
una història del tot secreta, tan
subjectiva que s’ha fet pública, i
religiosa. El temps no corre i, per
tant, no hi ha més espai que allò.
Hi vols mantenir una distància i
no deixar-te emportar per allò. I

ho aconsegueixes, sí. Ara ets tu
qui vas arrossegant allò cap al teu
enteniment, per domesticar-ho,
per treure’n profit, perquè et
serveixi de menja espiritual.

PROFÀ, PAGÀ I SACRÍLEG
I llavors allò no es deixa combre-
gar, no és cap mannà; allò et fa
veure que, de religiós, no en té res,
que és profà, i pagà, i molt i molt
sacríleg, i que alhora és frívol, ba-
nal, no gens transcendent ni in-
tel·lectualitzat. No és pas cap re-
presentació de l’Arca de l’Aliança,
ni cap acte sacramental sense ar-
gument, com havies arribat a
pensar. I et rius de tu mateix i això
et fa riure-te’n, d’allò. Sí, te’n bur-
les i tot. Ves quina ximpleria!,
t’exclames. I a l’acte allò et torna
com a hipnotitzar. I un altre cop
et trobes davant tu mateix.

I no, no es repeteix pas tot el
que allà t’ha passat pel cap, per la

panxa, per l’espina-
da, pel sexe i pels dits
dels peus. Ara sí que
no saps què et passa,
ni què hi veus. La
música o no-música
hi és com zen. I t’a-
dones que no has
pensat ni per un
moment d’anar-te’n,
tot i que tens com un
desassossec que tal
vegada vol dir que ja
en tens prou, d’allò. I
no, et ve una mena
d’eufòria que et fa
imaginar coses que
t’engresquen.

I allò que et fa
viure totes aquestes
coses, i més, és in-
descriptible. I si en
volguessis fer una
transcripció, d’allò,
en l’intent de fer-la

tota la poesia d’allò s’aniria mar-
cint, de la mateixa manera que, si
ara et posessis a voler continuar
descrivint els estats d’ànim teus
davant allò, t’aniries pansint per
la impossibilitat de fer-ho. Per
consegüent, més val que callis. Ja
n’has donat notícia, de l’obra
d’Eugènia Balcells allà, i amb una
mica de sal i tot.

I quan surts del celobert amb
sostre, la llibreria és ben diferent
de quan hi has entrat, i el carrer
de la Dagueria és tot un altre, i el
barri ha canviat. I no, no, no és
pas que allò t’ha transformat i
que per això ara ho veus tot di-
ferent. No, no n’esperis grans
miracles, de l’art en general ni
del d’Eugènia Balcells en parti-
cular. I això sí: en trauràs la con-
clusió que el seu no és pas un art
per a consumistes o depredadors
d’art; allò, aquell prodigi, ella
l’ha fet per a tu.

P A R L E M - N E

‘Gran’ i ‘gros’ (i 4)
J O A N S O L À

D
èiem el primer dia
que hi ha també
alguna distinció
entre persones,
animals i plantes.

Per a les persones els catalans
diem clarament gran (altres
llengües usen poc o gens
aquest adjectiu): Ja s’ha fet gran,
la germana gran, és una dona
gran. També ho podem dir
d’un animal: Aquest gat ja és
massa gran per caçar ratolins;
però en general diem vell; i
dels animals considerem la
grossària: es diu bestiar gros
(ovelles, vaques). D’un gerani,
en canvi, només direm que és
gros (si no ens cap a la torreta)
o vell (si ja no floreix); i d’un
arbre direm gros o alt o espo-
nerós o brancut, i vell, però no
gran. Gros (‘corpulent, robust,
rabassut, cepat’) s’aplica tam-
bé a les persones: hi ha re-
noms com ara la Ramona Gros-
sa, i la localitat de Cantonigròs
potser ve d’aquí. De fet, no
sembla pas el mateix una
persona grossa que una perso-

na grassa. I ara unes quantes
curiositats. La granota quan és
en fase de larva és un capgròs
(el cap li destaca de molt); pe-
rò quan diem que aquell és un
capgròs no volem dir pas que és
com una larva ni que té el cap
gros (això seria el capgròs de la
festa major), sinó que és un
estúpid, un beneit, un capsi-
grany, un talòs, un curt de
gambals, encara que no ho
indiqui gairebé cap dicciona-
ri. El DCVB ens diu que a Va-
lència apliquen fer-se gran
‘créixer’ només a les plantes i
als animals i que “dir-ho de les
persones es considera despec-
tiu”; que a Menorca gros també
significa (per a persones) ‘alt,
gran’; i així diran un homo gros
i gras allà on a Mallorca diuen

un homo gran i gros; i que a Ei-
vissa gros vol dir home major
d’edat: “Veureu que vengué es
dia que se casà es fii més gros i
portà sa dona a viure a casa”,
diu una rondalla.

Altres usos de gros: La grossa
de Nadal ha caigut a Mollerussa;
el gros de l’exèrcit o de la mani-
festació. Fer-ne una de grossa. Me
l’ha feta grossa, aquell. Diem ¡Ai-
xò és o ho trobo molt gros, noi!
(notable, sorprenent, greu).
Però també (segons Coromi-
nes) ¡És gran que ara em donin les
culpes a mi! Es diu també veu
grossa (gruixuda, greu), mar
grossa (alçurada, amb onades
altes), venir gros un riu o torrent
(molt ple), estar gros el temps (a
punt de ploure), estar grossa
una dona (embarassada).

Gran té un bon esplet de
derivats i compostos: grandà-
ria, grandesa, grandàs o gran-
dassàs o grandolàs, grandet,
grandiós, grandíssim, grandilo-
qüent, etc. I es diu beure o
menjar o divertir-se en gran.
Gros no en té tants: grossària
no s’usa ni de bon tros tant
com grandària ; hi ha grosser,
comprar a l’engròs, grossal;
una grossa de botons són
dotze dotzenes.

Una mínima conclusió de
tot el que hem dit seria com
segueix. Gran és un adjectiu
més general, s’aplica en més
i a més objectes o circums-
tàncies: per exemple, és pre-
dominant amb els noms que
no indiquen objectes físics
(paciència). D’altra banda,

aquest adjectiu sembla que
es pot usar sempre anteposat
al nom (posició en la qual
manté preeminència molt
clara sobre l’altre), i en molts
casos contrasta semàntica-
ment amb la posició posteri-
or. Té força derivats. És el
terme neutre o més neutre
de la parella. Gros és un ad-
jectiu més limitat, no tan
neutre, i no té gaires deri-
vats. Tots dos adjectius han
tingut una gran vitalitat du-
rant tota la història de la
llengua, però darrerament el
segon recula clarament. La
primera, poderosíssima, cau-
sa de la reculada és la manca
d’una parella semblant en la
llengua que avui té més força
entre nosaltres; però les cir-
cumstàncies que dic hi po-
den haver coadjuvat. Aquest
fenomen de la pressió d’una
llengua sobre una altra en un
punt en què la segona ja ofe-
ria alguna escletxa és un fe-
nomen prou conegut entre
els lingüistes.


