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El Llibre de les brandàlies, premi Ausiàs
March de Gandia el 2007, és el segon
poemari de la jove Àngels Gregori
(Oliva, 1985) després de la seua estre-
na amb Bambolines. En aquesta ocasió
la idea de trànsit és cabdal de fit a fit
del llibre, des de diverses perspectives.
Les dialèctiques que hi planteja comen-
cen amb el contrast entre la població
d’origen en la qual va viure la infantesa
i l’adolescència, Oliva, i Barcelona, la
ciutat on resideix i s’enfronta als reptes
vitals que acompanyen la construcció
d’una vida adulta i independent.
Aquesta duplicitat permet mostrar els
canvis personals a la llum d’una obser-
vació reflexiva de l’entorn i de la pròpia
evolució. Creixement i aprofundiment
del coneixement d’ella mateixa. Però les
novetats de la vida i la necessitat d’a-
daptació també estimulen la creació
d’una personalitat que cerca constant-
ment transcendir nous límits. També del
llenguatge, com anuncia la citació de la
proposició 5.6 del Tractatus logico-phi-
losophicus que encapçala el llibre: «Els
límits del meu llenguatge són els límits
del meu món». Més aviat el signifiquen,
si seguim la traducció de Terricabras,
però ací no importa per què Gregori en
fa una interpretació poètica que li ser-
veix per anar més enllà de les limita-
cions lèxiques: «Perquè voldria un nom
per a cada cosa, / (...) / i perquè als
diccionaris no hi ha prou lloc per donar
/ una entrada, un mot i un sentit a tot
allò que vull dir». En conseqüència, es
pren llicències com la del títol principal
o el de la segona part, Desparadís, en
línia amb el «desdesig» de Narcís
Comadira o el «deshàbitat» de Manel
Marí.

La reinterpretació amb la qual la
poeta deixa la seua empremta, la fun-
ció creadora amb què fa seu el món,
està relacionada amb la sensació de
transitorietat que carrega. Aquest
impuls cristal·litza encertadament en la
imatge de l’hotel, de llums i moviments
a la recepció dels allotjaments efímers.
L’expressió de Gregori és fresca i
desimbolta, de vegades aprofitant amb
eficàcia la brevetat dels poemes i d’al-
tres fent ús de desenvolupaments exten-
sos. En aquest segon cas el seu vers lliu-
re introdueix la referència a ciutats
diverses i personalitza llocs, igual com
juga a la intertextualitat de versos d’al-
tres autors. Perquè al capdavall l’autora
manté viu el diàleg amb les lectures i les
experiències. Els poemes «Soho squa-
re» i «Cristal·litzacions» en són exem-
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ples destacats. I encara que ocasional-
ment fa l’efecte d’exagerar l’adjectiva-
ció, sempre transmet una espontaneïtat
agradable i propera. L’obra comença
amb L’hotel i la vida, reflexions sobre el
fet d’escriure i plantejament de la imat-
ge central, amb la ja esmentada
Desparadís remet a les ombres que
acompanyen la descoberta de
Barcelona, la tercera part és El temps
verbal de les granotes, que aporta una
major càrrega d’imaginació a la cons-
ciència del pas del temps, mentre que
Passaport d’ànsia clou amb rememora-

cions extenses i nostàlgiques de la inti-
mitat arrelada als carrers i lligams per-
sonals d’Oliva. La vitalitat directa amb
la qual busca connectar Àngels
Gregori també la podem comprovar en
la seua implicació en activitats de pro-
jecció de la literatura, com ara organit-
zar la trobada de públic i creadors al
Poefesta d’Oliva.

Isabel Garcia i Canet (Pego, 1981)
també es presenta amb un llibre pre-
miat, en aquest cas amb la XXVI con-
vocatòria del Senyoriu d’Ausiàs March
de Beniarjó. Claustre és un llibre ama-
rat de l’energia de l’autora. Les compo-
sicions presenten una varietat d’enfoca-
ments i recursos, lligats pel qüestiona-
ment personal i la reflexió sobre el sen-
tit de les experiències, que sovint repre-
senten una iniciació a la vida. Vicent
Alonso ja ha apuntat les provatures
diverses que s’hi troben, i que cerquen
la forma adient per tal d’expressar jus-
tament els sentiments de l’autora. La
imatge global del claustre remet a un
espai íntim des del qual covar noves
possibilitats vitals, no són referències
resclosides ni d’un tancament estèril, i
rep diferents matisos a les seues tres
parts: Caverna, Claustre i Ceguesa. Per
exemple, el poema «L’ofici de viure»
planteja l’artesania que comporta cons-
truir una via pròpia d’expressió a partir
de les vivències puntuals, i arreu del
poemari apareix la consciència de l’a-
prenentatge continuat. 

L’actitud de determinació de Garcia
aconsegueix traspuar i fer-se evident al
lector, independentment dels múltiples
estímuls que animen els temes concrets.
Això ja resulta atractiu, però també ho
és la manera com descabdella les imat-
ges sense trasbalsos, les sospesa i les
poleix al llarg de versos consistents,
treballats acuradament. Els dubtes de
la joventut se sumen als que provoca la
creació poètica, un dels temes recur-
rents al llarg del poemari. Però a
Claustre s’apunta la necessitat del dià-
leg. Encara que la perspectiva predo-
minant ve marcada per la interioritat i
per la profunditat de l’anàlisi, que en
alguns moments pot fer una mica críp-
tica l’expressió, no es perd l’objectiu
de la interacció amb l’exterior, atenta
als retorns. Al remat val la pena acos-
tar-se als poemes d’aquestes autores,
conèixer-les i ensumar la personalitat
que ofereixen ara com ara. 
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