
2 5 . 0 4 . 2 0 1 4

12

CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

ant Agustí, al segle IV-V, va classificar
els animals en tres grans grups: útils,
damnosos i superflus, una agrupació

clarament antropocèntrica que únicament
té en compte l’aprofitament que en podem
fer les persones i la relació que tenen amb
nosaltres. Aquesta visió utilitària de la natura
ha perdurat inconscientment entre nosal-
tres, també en el món vegetal, de manera que
tot allò que la humanitat no ha plantat i creix
sense permís és tan sols una mala herba, espe-
cialment si ho fa als marges dels camps i en
entorns urbans. Aquestes mal anomenades
males herbes, però, representen una reserva
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de biodiversitat molt important i
poc valorada, i a banda de la seva
importància ecològica i bellesa
naturalística, algunes són també
deliciosament comestibles. Jon
Marín, biòleg i emprenedor, ens
en dóna a conèixer una vintena a
No hi ha mala herba. Ecologia i
cultura al voltant de plantes sil-
vestres comestibles d’entorns ur-
bans i periurbans.

Classificades en quatre grans
grups (Carrers, jardins i solars, El
cinturó agrícola, La muntanya

propera i A la vora del mar), el lli-
bre inclou fotografies de totes les
espècies, una il·lustració natura-
lística, l’etimologia del nom, di-
tes populars, usos culinaris i al-
tres aspectes culturals relacio-
nats. I, també, pàgines dedicades
a horts de males herbes, cuiners
que les utilitzen... Descobrirem
que no cal anar gaire lluny per
trobar plantes silvestres comesti-
bles, perquè les tenim tot just
sortint al carrer, en escletxes, pa-
rets, sota els arbres o al voral dels
camins. I de tan comunes, no les
veiem, però són una via molt va-
luosa per fer interessar per la bo-
tànica els desconeixedors de la
nostra gran biodiversitat. ❋
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quest any en fa vint de
l’inici de la carrera poèti-
ca de Joan-Elies Adell. 

Des del primer llibre, La matèria
del temps (1994), ha anat desple-
gant una sòlida obra que es ca-
racteritza per l’originalitat, la hu-
manitat i l’exigència. Sovint la
calidesa del to de l’obra ha signi-
ficat un autèntic entrebanc per-
què la sinceritat emocionada ha
induït els crítics a creure que es-
taven davant una obra desarma-
da, fruit de la immediatesa. 

Si no et tinc ja és el vuitè poe-
mari de l’autor. El títol del llibre
ens remet al penúltim poema que
va escriure Agustí Bartra en vida,
un brillant poema dedicat a An-
na Murià, en què el poeta revela-
va que la seva veu depenia direc-
tament del sentiment amorós. 
Adell utilitza aquests dos eixos
temàtics, l’experiència amorosa
de l’alteritat i l’autoreflexió del
discurs poètic, per fonamentar i
vertebrar el seu nou llibre. I cap
als dos pols temàtics redireccio-
na una sèrie de referents poètics
que van des d’Ungaretti fins a
Ashbery, passant per Frost, Bis-
hop, Teixidor i Miralles.

En definitiva, Si no et tinc és un
bell llibre sobre la profunda unió entre vida i
poesia, la vida a la seva màxima intensitat i la
poesia a la seva tessitura més alta. Però la
proposta de l’autor no acaba aquí, sinó que
va més enllà per assolir un punt de vista in-
novador des d’on explorar la vida i la poesia: 
la transició o la transitorietat, l’estat d’estra-
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nyesa de trobar-se entre realitats diferents,
realitats geogràfiques, culturals, lingüísti-
ques, professionals, vitals, personals i rela-
cionals.  Des d’aquest estat assumit de verita-
ble impasse i impermanència, Adell contem-
pla l’existència i l’art de la paraula, amb tot el
que tenen de fràgil, inestable i voluble.

    Des d’aquest angle particula-
ríssim, el poeta explora el sentit
dels límits i la voluntat de carto-
grafiar la vida i l’art.  Successiva-
ment, va investigant la llibertat,
la consciència, la felicitat, la pu-
resa, l’honestedat, la salvació, la
redempció, la bondat, la certesa,
la seguretat, la memòria, la vida
compartida i els seus contraris.  

    Transversalment va aprofun-
dint en una sèrie de qüestions:  la
qualitat de les categories del
temps:  hores, dies, mesos, esta-
cions, present, passat i futur; la

funció, el sentit i l’abast de l’art poètic, amb
les seves dues eines principals: la llengua i la
cognició; la voluntat o necessitat de l’equili-
bri entre interior i exterior, discurs i silenci,
original i represa; estats especials com ara la
suspensió i l’inconegut.

Un llibre sòlid i nodridor. ❋
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Joan-Elies Adell 
ha publicat vuit llibres
de poemes al llarg
dels últims vint anys
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L’apunt
Joan-Elies Adell (Vinaròs,
1968) és un poeta i filòleg
valencià, membre del grup dels
Imparables. Acumula un total
d’onze premis de poesia, entre
els qual el que va rebre per Si
no et tinc, el 25è premi de
poesia Parc Taulí del 2012. A
més dels vuits poemaris, ha
publicat quatre assajos sobre
temes musicals.
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