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DIETARI DAVID BUENO I TORRENS

ui conegui mínimament la natura,
qui l’estimi o senzillament qui
s’embadaleixi amb la seva bellesa,

sabrà que una de les seves principals virtuts
és el seu dinamisme. Cada instant és diferent
de l’anterior, i del que vindrà després. Ni tan
sols el seu ritme diari o estacional provoca
que hi hagi dos moments exactament iguals.
Sortir al camp, al bosc, a la muntanya o al
mar, i gaudir-ne contemplativament i sense
presses és una de les millors maneres de com-
prendre-la, de sentir-la propera, de deixar
que penetri dins nostre i ens faci seus. No tot-
hom té l’oportunitat de fer-ho amb assiduï-
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tat. Una de les persones que fa molts anys que
en gaudeix és Martí Boada, doctor en cièn-
cies ambientals, professor de la UAB i autor
de més de cinquanta llibres de pensament i
divulgació científica. Ara, per ajudar-nos a
comprendre millor la natura, ens ofereix el
seu diari íntim, Hivern al Montseny. Diari
d’un naturalista.

En aquest diari, amanit de fantàstiques il-
lustracions realitzades per un dels millors di-
buixants naturalistes actuals, Carles Puche,
Boada aixeca acta de les manifestacions
d’una natura complexa, dinàmica i cons-
tantment canviant. Ens explica les seves sen-

sacions i emocions gairebé diàries, i també
ens descriu amb precisió científica i natura-
lística tot allò que observa. Trencapinyes,
pinsans, merlots, genetes, serps verdes, gi-
nestell, heura, arboç, boix grèvol... tota la na-
tura anirà desfilant davant nostre. I ho farà
de manera holística, no separada dels hu-
mans, sinó com un tot: natura i cultura com
una manifestació híbrida, en un aiguabarreig
on la remor de fons és essencialment huma-
na. Un llibre de la natura hivernal que ens fa-
rà agafar encara més ganes de viure-la, i al
qual seguiran, segons anuncia l’editorial, la
primavera, l’estiu i la tardor. ❋
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“Aquesta illa i els seus absoluts
del vidre / i de la sal, del nacre i de
la sorra, del tot a prop del tot.” I
després ho rebla al mateix poema
de la primera part intitulada Cre-
ta: “Un coàgul de saba / espera, a
l’origen, la nostra torrentada / de
buits i gravetats.”

Agents transmissors
L’espai dels nostres cossos tras-
passa l’ofec blau del mar i la in-
certa sorra en la qual naixem per-
què som agents transmissors de
la llum. De la llum que fou pa-
raula d’un gest antic. De la llum
que és l’amor dels cossos, el sexe
obert de la paraula. Per mitjà de
la creació poètica, la llum és “buit
i llavor, tacte i distància”. Som és-
sers matèrics com la pedra, i l’ai-
gua, i l’argila; rastre i gènesi del
món que ens configura.
    A l’epíleg de l’obra, la poeta
Mireia Calafell l’encerta de ple
quan afirma que l’única claror
factible és la que aquesta cons-
tel·lació de mots il·lumina des de
la penombra per configurar un
espai on la llum és tant allò visi-
ble com el veure mateix. Ull i mi-
rada són el quadre existencial de
la mateixa experiència.
    I Extrema llum recrea la gènesi
del món mitjançant les varia-
cions sobre la matèria, l’espai, el
temps i la llum, que demostren

les lleis de la física i de la poesia. Ambdues de-
semboquen en les nocions epistemològiques
centrals del pensament contemporani: el
buit i la plenitud.

El llibre s’endinsa en el cos i en la seva om-
bra, que no sempre és fosca sinó que sovint és
d’una claror diàfana. El cos i la seva ombra
com dues formes d’una mort inacabada. ❋

POESIA RICARD MIRABETE

El buit i la
plenitud

illa de Creta és l’espai
des d’on arrenca la pre-
sència del món evocat a

Extrema llum, el nou poemari de
Joan Duran (Sitges, 1978).
Aquest llibre va merèixer el pre-
mi Recull de Blanes i demostra
per on pot avançar, amb un segell
propi, la poesia catalana dins la
modernitat poètica europea.

Hi ha una condensació lírica
que aplega els vectors del medi-
terranisme, el classicisme i
l’avantguarda en el dir poètic en
estat pur. La reflexió sobre la
creació poètica és un altre dels
punts bàsics del poemari que
neix amb la construcció d’una
llengua que se sap ofegada; tan-
mateix, és renascuda de la runa
clàssica perquè l’agita el fet de
sentir-se assedegada de nova
llum. D’escriure-la per no obli-
dar-la. És extrema perquè s’en-
carna en descarnar-se. Per la in-
tensitat però també per l’as-
sumpció rotunda del defalliment, com bé es-
criu la poeta Cèlia Sànchez-Mústich en el lú-
cid i revelador pròleg del poemari.

Creta és una obertura a la llum des de la
mudesa mineral i des de la paraula enrunada
en el poema. La badia i la platja enllacen el
mar amb la sorra i fan indestriable el punt i el
principi on la parla és el temple de la llum. La
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paraula es féu llum “en algun migdia del
temps sense nosaltres”, escriu el poeta en un
dels poemes. És a dir, en el passat mediterrani
de la Grècia clàssica i en el nostre passat his-
tòric i cultural que ens configura.

    Alhora boca i arrel, cos i ombra de la
nostra existència. La síntesi lírica inesgotable
és, doncs, l’extrema llum de la Mediterrània:
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Joan Duran
va guanyar el darrer
premi Recull de
poesia amb aquest
llibre. ARXIU




