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«MENTRESTANT AGAFA’M
LA MÀ»
Autor: KIRMEN URIBE
Traducció: JON ELORDI I LAIA
NOGUERA
Editorial: PROA
Pàgines: 192 / Preu: 15,50 €

Edició bilingüe del llibre de
poesia que ha donat a conèixer l’escriptor basc
Kirmen Uribe. La publicació d’aquest llibre el
2001, Premi Nacional de la Crítica, va suposar
una «revolució tranquil·la» en l’àmbit de la
literatura basca i s’ha convertit en un dels llibres
de poesia més llegits en euskara.

«VALQUÍRIES»
Autor: PAULO COELHO
Traducció: M. DOLORS VENTÓS
Editorial: PROA
Pàgines: 192 / Preu: 17 €

Chris i Paulo passen quaranta
dies al misteriós desert del
Mojave, en una recerca que els

durà a enfrontar-se amb la seva realitat més
oculta i amb les seves pors i debilitats més
íntimes. Amb Valquíries Paulo Coelho ens obre
les portes de la seva lluita més personal i ens
parla de la responsabilitat cap a un mateix i cap
als éssers estimats.
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LLIBRES

a digitalització dels diccionaris ha
tingut conseqüències molt positives,

però mentrestant hem perdut l’antic
plaer de fullejar, que sovint produïa el fe-
nomen que els angloparlants anomenen
serendipity, és a dir, un descobriment im-
previsible i afortunat. Semblantment, els
GPS ens impedeixen el plaer de perdre’ns
i, per tant, de trobar allò que no sabíem
que existia.

A la part superior dreta de la pàgina
767 del Diccionari Fabra hi he trobat la
definició de les paraules següents: espa-
nyaportes, espanyar, espanyol. És curiós que
ara que es parla tant de la relació amb
l’Estat que ens aixopluga (tant si plou
com si fa sol), no em consta que cap par-
tit ni grupuscle s’hagi apropiat encara el
verb espanyar, que permet jocs de parau-
les dels que tant agraden als publicistes.

Tal com explica el diccionari de Pom-
peu Fabra, espanyar significa ‘fer saltar el
pany (d’una porta, d’un bagul, etc.)’, se
suposa que per poder entrar en un lloc
tancat, tot i que res no impedeix que es
faci servir també per sortir-ne. Ara bé, si
consultem el Diccionari Etimològic i
Complementari de Joan Coromines, des-
cobrirem que a Mallorca i Menorca
aquest verb significa ‘fer malbé; posar en
un estat més dolent’, i així és com el fa
servir Antònia Font. Coromines cita els
versos d’una cançó popular mallorquina:
«Si em deixes, prest me veuràs / dins un
hospital tancada, / malalta i ben espanya-
da, /de metges renunciada, / i tu la causa
en seràs». Encara més: «Espanyar-se una
persona» significa tornar-se més lletja, o
més dolenta, i «No t’espanyis tant!», es
diu a algú que manifesta gran irritació o
nerviositat. Jo espanyo, tu espanyes, ell
espanya. ¿A algú se li escapa la rendibili-
tat política d’aquest verb? Afegim-hi que
espanyar significa el contrari d’apanyar,
que vol dir ‘adobar o espavilar-se’. Deses-
panyar, doncs, vindria a significar ‘arre-
glar’. Però compte, que a Astúries, españar
vol dir ‘esclatar’ i dar un españíu equival a
‘rebentar’. Acabo de descobrir que fa un
parell d’anys Ignasi Aragay va escriure,
amb tota propietat: «M’han espanyat
l’Estatut». A Menorca són més optimistes
quan asseguren que «Qui ho sap espa-
nyar, ho sap arranjar». Són les dues ten-
dències d’aquestes eleccions que s’acos-
ten.
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Espanyar-se o
desespanyar-se
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Nova edició, ampliada, de la poesia amorosa de Joan Margarit

l 2001 Margarit va publicar Poesia amo-
rosa completa (1980-2000). Nou anys
més tard, el poeta continua treballant

en aquest llibre antològic, que aplega la majo-
ria dels seus poemes, d’amor i no tant d’amor.
Ara ha llevat del títol l’adjectiu completa, sabe-
dor que poden venir altres edicions d’una
obra que resta, per tant, oberta.

Poesia amorosa (1980-2009) segueix el pa-
tró estructural del seu precedent, si bé incor-
pora un centenar de poemes nous, escrits del
1999 ençà. L’obra consta de set parts temàti-
ques. Hi ha, posem per cas, els poemes d’amor
a la dona, els dedicats als fills, els adreçats es-
pecíficament a la seva filla Joana. Hi ha una
secció reservada al que l’autor en diu els
«amors prohibits» –que, en molts poemes, es-
devenen desamors i desenganys–. Però, més
enllà d’aquestes parts, n’hi ha quatre més,
que demostren que, per a Margarit, el de
l’amor és un concepte ampli, inclusiu (és per
això que he escrit «d’amor i no tant d’amor»).
N’hi ha una, per exemple, de poemes memo-
ratius de la infantesa, en què els escenaris de la
postguerra hi prenen un sever protagonisme.
Una altra, de poemes d’amor «sense inspira-
ció o destinació específica». Hi ha la secció de
poemes d’homenatge. I la part final, titulada
com l’únic poema de què es compon: «Final
de recital».

E
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Poesia amorosa
incompleta

«POESIA AMOROSA (1980-2009)»
Autor: JOAN MARGARIT
Editorial: PROA
Pàgines: 334 / Preu: 11,90 €

Aquesta nova edició de la poesia amorosa
de Joan Margarit incorpora cent poemes
nous respecte de l’anterior.

JOAN MARGARIT
(1938, Sanaüja). Arquitecte i catedràtic de
càlcul d’estructures. Aclamat com «un dels
millors poetes del moment» la seva poesia és
una poesia sense concessions, sincera fins al
límit. Premi Nacional de Literatura (2008).


