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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

Els noms dels carrers

ges d’una resposta afirmativa no són prescindibles per 
part d’una societat que cada dia més necessita models 
de generositat, altruisme i altres virtuts. D’aquesta ma-
nera una vida exemplar perllonga els seus efectes dins 
la societat quan a casa, a l’escola o des de les pàgines 
d’una revista com aquesta, algú rememora la vida i la de-
dicació a la comunitat de persones que ja no hi són però 
que han contribuït molt perquè la vila de Verges sigui 
millor que com la van trobar ells .

Ara, aviat, si és que no s’ha fet ja, s’hauran de posar 
noms als carrers d’una nova urbanització, i em sembla 
que de carrers amb noms de rius, muntanyes o pobles 
veïns ja en tenim uns quants. Potser seria, doncs, el 
moment adequat per a fer un gir i no patir tant per les 
hipotètiques conseqüències futures; no fos cas que la 
por de caure no ens deixi caminar. I si ens deixem algú 
que té més mèrits que un altre? Doncs serà una llàstima, 
i potser hauríem d’arbitrar un sistema per a evitar que 
tal error caigui a les espatlles d’una sola persona i, de la 
manera més democràtica i popular possible, fer que sigui 
el conjunt dels ciutadans els que decideixin qui i què és 
realment meritori.

No seré pas jo qui determini des d’aquesta tribuna quin 
procediment ha de seguir l’Ajuntament per a batejar o 
rebatejar els carrers, ni tampoc pretenc fer cap proposta 
més o menys encoberta. Tothom és lliure de pensar com 
vulgui sobre el tema i totes les opinions poden tenir el seu 
punt de raó; però a mi em faria feliç poder explicar algun 
dia a la meva filla per què aquesta placeta es diu placeta 
d’en Narcís Mir o per què aquesta casa de cultura porta 
el nom d’en Carles Perpinyà.

JORDI ROCA I ROVIRA

Fa uns mesos, arran de la mort del goril·la albí anomenat 
Floquet de neu, l’Ajuntament de Barcelona es va plante-
jar de posar el seu nom a un dels carrers de la capital ca-
talana. Com que la seva normativa municipal exigeix que 
per a posar el nom d’una persona a un carrer han d’haver 
passat deu anys des de la seva mort, alguns articles de 
diari ironitzaven sobre si la norma també s’havia d’aplicar 
als altres primats. 

Pocs mesos abans hi havia hagut a Verges una iniciativa 
ciutadana encaminada a posar el nom d’un vergelità, 
traspassat no feia gaire, a un carrer encara per fer i 
que ha de passar justament per on ell havia viscut molts 
anys. Es van recollir signatures i es va presentar el plec 
a l’Ajuntament per si aquest volia considerar la proposta 
veïnal.

El criteri de l’anterior Consistori era de no posar noms 
de persones als carrers i sí, en canvi, de batejar-los amb 
noms que no fossin tan «problemàtics», sinó «neutres» 
i potser també «políticament correctes», com el cas del 
carrer de la Pau, o el de Lo Clos pel carrer que acabo de 
referir.  

De fet, aquesta postura no és pas criticable, ja que si 
mirem com es fa en altres llocs del món ens trobem amb 
solucions encara més impersonals, com els famosos 
carrers numerats de ciutats com Nova York; però la vella 
Europa ja és una altra cosa i concretament veiem que la 
majoria de pobles i ciutats catalanes aprofiten l’oportuni-
tat d’homenatjar els seus fills il·lustres amb la dedicatòria 
no sols de carrers i places, sinó també d’edificis públics 
diversos, com  escoles, biblioteques, hospitals etc. 

És cert que posar el nom d’algú en un carrer potser 
no serà adequat per a tothom; la majoria recordem els 
exemples de la Plaza del Caudillo o l’Avenida de José 
Antonio, que el primer ajuntament democràtic de la vila 
va canviar tot seguit de prendre possessió. També és cert 
que de vegades els noms dels carrers caduquen perquè 
ja ningú no sap res d’aquell ciutadà a qui homenatgen 
o bé perquè la mala traça d’algú va posar-los per sobre 
d’altres noms tradicionals, usats durant centenars d’anys 
i que mai no van ser desbancats: algú recorda la plaça de 
Genís Montaner o bé el carrer del Doctor Marquès i Ma-
tas i els mèrits –dels quals no dubtem– que tals pròcers 
van fer per merèixer el nom d’un carrer?

I la pregunta és: val la pena córrer el risc de posar el 
nom d’un ciutadà exemplar a un carrer encara que al 
cap d’unes dècades «hagi caducat» la seva exemplaritat 
i algú proposi de canviar-lo? Em sembla que els avantat-


