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gües i és allà on el ve a buscar, talment una
nimfa d’aigua, la jove poeta Clara.”

Com en les obres anteriors de Costa-Gra-
munt, també en aquesta s’aspira a la bellesa i
a la seva tranquil·la contemplació, i també
aquí es reflexiona sobre la identitat indivi-
dual i les identitats col·lectives. “La meva vi-
sió de Praga és simbòlica –explica la poeta–:
una creació d’aquell esperit que passa a tra-
vés de la canya dòcil.”

En aquestes pàgines, s’hi donen la mà el cè-
lebre pont de Carles, que segurament deu ser
un dels llocs més fotografiats de la capital
txeca, i l’obra de Mucha; el lúcid i paorós in-
secte kafkià i el Gòlem; el Rabí Löw i Bohumil
Hrabal... El color que escau a aquesta reflexió
és el blau de nit –“en la meva percepció sub-
jectiva, percebut com a extraordinari”, apun-
ta l’autora–. També és d’aquest color “la llum
de l’aigua”, com llegim en un poema que aca-
ba amb una bella declaració: “Res no es veu, /
si no és agusant els propis ulls.” ¿Es fa una al-
tra cosa quan hom escriu poesia?

Entre els temes del llibre, en destaca un: la
reflexió sobre l’Holocaust. ¿Què es pot dir,
encara avui dia, sobre la barbàrie més gran
comesa mai pels homes? Teresa Costa-Gra-
munt deixa anotat subtilment l’horror de la
pèrdua, la gravetat de l’absència: “Milers de
vestits i sabates quedaren per terra. / Mai més
no els vestiren ni les calçarien. / És cosa cer-
ta.” També s’aborda en un poema la presèn-
cia de la feminitat en la religió jueva (“l’home
perfecte no ho és sense Ella”).

Però, sens dubte, hi ha un poema que re-
fulgeix amb una llum molt més feridora que
la resta. Gosaria afirmar que és el millor poe-
ma que ha escrit mai Teresa Costa-Gramunt:
Ossos entre els ossos. “Un dia fou ros i galtaplè.
/ L’infant plorava els matins d’estiu, / xuclava
vida als blancs pits de llet.” És la consciència
davant la mort d’un nen. “La mort fa anò-
nims aquests éssers / que tal vegada foren /
cor o daga per a ells mateixos.”

La poesia, però, els rescata un moment de
l’oblit. ❋

POESIA JORDI LLAVINA

Praga i els seus fantasmes
a ciutat de Praga ha il·luminat llibres
esplèndids, ha inspirat molta literatu-
ra, molta música, molta pintura. La

poeta Teresa Costa-Gramunt se suma a
aquest bagatge de tradició amb el que és el
seu millor llibre fins ara. Una obra que no
constitueix un mer deure de gratitud respec-
te a la bella ciutat europea, que no és un àl-
bum de postals admirades sobre carrers i
monuments, una anodina contribució de tu-
rista culte, sinó molt més que això.

L Diria que la idea de fons d’aquest nou títol
de la barcelonina és deixar un testimoni del
que una ciutat com la del títol provoca (fon-
dament) en l’ànim de la creadora. Escriu
Zgustova en el pròleg: “El lector sucumbeix a
la bellesa de «l’or de les pomes del Paradís»
dels pinacles de l’església de Týn, retallats
contra el cel blau estiuenc; reflexiona sobre
les dones que en les sinagogues havien de
seure apartades dels homes; i es retroba amb
el vell poeta Holan que flota enmig de les ai-
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a biologia i la biomedicina avancen a
un ritme tan frenètic que sovint no te-
nim temps de reflexionar sobre les im-

plicacions dels nous descobriments. Tampoc
som capaços de discernir la realitat de l’exa-
geració que sovint acompanya la difusió
d’aquestes innovacions científiques i, el que
potser és encara més greu, no tenim temps de
valorar l’impacte que tindran en la societat i
decidir si ens interessa aplicar-les.

Amb aquest punt de partida, Jugar a ser
déus. Els dilemes morals de la ciència, de Sal-
vador Macip i Chris Willmott, llibre guanya-
dor del Premi Europeu de Divulgació Cientí-
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fica Estudi General 2013, ens
presenta alguns dels avenços
més innovadors de la recerca
biomèdica i ens ajuda, amb ar-
guments a favor i en contra, a
formar-nos una opinió reflexiva
sobre les conseqüències ètiques i
socials que poden tenir.

Macip és metge, investigador i
escriptor, i Willmott centra els
seus estudis en el camp de la bio-
ètica i la presentació als mitjans
de comunicació dels nous desco-
briments científics. Ambdós tre-
ballen a la Universitat de Leices-
ter, al Regne Unit.

En vuit capítols magnífica-
ment estructurats i escrits amb
un llenguatge proper, amè, en-

grescador i rigorós, ens parlen de
les implicacions socials i ètiques
dels nadons de disseny, la clona-
ció humana, la medicina regene-
rativa, la millora de les capacitats
físiques a través de la medicina i
la cibernètica, la immortalitat, el
control del genoma humà, el co-
neixement del cervell i la fabrica-
ció de vida al laboratori.

Preguntes i respostes
Tanmateix, més que donar res-
postes, els autors plantegen pre-
guntes i proporcionen la infor-
mació necessària perquè el lector
es pugui fer una opinió informa-
da sobre uns temes tan crucials
com aquests. ❋
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