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relacions conceptuals les unes amb les altres,
del mateix vers o dels altres versos. Els poe-
mes són com versos encreuats que creen
múltiples sentits. La referència al cop de daus
de Mallarmé també ja la trobàvem a Més en-
llà dels grills. És un recurs formal que caracte-
ritza la poètica de Laia Llobera. En aquell cas,
però, els mots eren com marques, emprem-
tes o taques produïdes pels insectes protago-
nistes del poemari, els tàvecs.

En el poemari present Llobera estructura
un recorregut existencial que els lectors po-
den assumir com a seu. La segona part té el tí-
tol prou explícit de Nosaltres, pelegrins. Des
de l’infinit de les deus del coneixement humà
fins a la visió interior hi ha la certesa de la
llum i del saber. La poeta escriu: “Buscaves la
llavor de les essències: / algun record veraç /
l’epicentre de les ones / o el cor desclòs dels
cossos / allunyat de les tendències.” El llen-
guatge simbòlic proper al llenguatge científic
acosta el llibre a una vivència concreta i
transcendent; a vies de mística natural i de
plenitud humana. ❋

POESIA RICARD MIRABETE

Una mística
natural

na doble mirada que situa el jo líric
cap a l’exterior i cap a l’interior.
D’una recerca, i també d’una certe-

sa, que ens confirma que la transcendència
comença en saber mirar. Laia Llobera (Bar-
celona, 1983) publica Certesa de la llum que
és el seu tercer poemari. Debutà fa cinc anys
amb Cicles (UAB, 2009) que va merèixer el
premi Divendres Culturals de Cerdanyola.
Dos anys després guanyà el premi Alella a
Maria Oleart amb Més enllà dels grills (La Co-
marcal, 2012). Ambdós llibres serviren a la
poeta per arribar a una condensació lírica
prou remarcable i per mostrar una explora-
ció lingüística gens menyspreable. Si bé a Més
enllà dels grills l’afany d’ampliar i de consoli-
dar la seva llengua literària li permetia dotar
els poemes de formes lingüístiques noves o
poc sovintejades a la poesia, com ara neolo-
gismes i mots provinents del camp semàntic
del món natural, ara a Certesa de la llum la fu-
sió entre la ciència i la mística adquireix un to
essencial, descriptiu, conceptual i avantguar-
dista. Hi ajuda la disposició formal dels poe-

U

mes: alguns recreen el cal·ligrama o els mots
en llibertat dels poemes de l’avantguarda eu-
ropea i catalana del segle XX. Ens ve al cap
Salvat i Apollinaire, per exemple. El poema
omple el full en blanc de la pàgina amb els
versos i les pauses. De vegades un vers és frag-
mentat per tal que el lector pugui omplir-lo
mentalment amb el mot o el sentiment que li
sembli avinent. Els versos són paraules en
moviment que fan possible el pas d’un cantó
a l’altre de la pàgina. Hi llegim d’esquerra a
dreta i de dalt a baix; les paraules mantenen
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n dels somnis de Goethe, el gran
pensador i literat alemany que va
viure a cavall dels segles XVIII i XIX,

fou que les tradicions analítiques i sintèti-
ques convergissin per poder comprendre
l’organisme viu en la seva totalitat. Encara no
ho hem assolit, però diversos treballs en bio-
logia teòrica ens hi van acostant. A El càlcul
de la vida, Andrés Moya ens introdueix en
aquesta disciplina científica, i no satisfet amb
això ens ofereix també un gran assaig de pen-
sament teòric en biologia. Moya, catedràtic
de genètica a la Universitat de València i pro-
motor dels centres de Biodiversitat i Biologia
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Computació i biologia

Evolutiva d’aquesta universitat i
del Centre d’Astrobiologia del
CSIC, centra la seva activitat en
els camps de la genètica, l’evolu-
ció i l’abast filosòfic del pensa-
ment científic. En aquest assaig
reflexiona sobre les característi-
ques que ha de tenir un llenguat-
ge formal que permeti la des-
cripció i l’explicació biològica, el
qual situa pròxim a la lògica i a la
computació.

El llibre està estructurat en tres
parts: en la primera exposa els
antecedents rellevants de la bio-
logia per configurar el pensa-
ment teòric actual; en la segona,
argumenta que la computació és
un llenguatge formal molt apro-

piat per a la teorització en biolo-
gia, i en la tercera reflexiona so-
bre les relacions entre la compu-
tació i la biologia, en el cas con-
cret de les cèl·lules i l’evolució, i
cap a on s’encamina la recerca en
aquests camps.

És un assaig intel·lectualment
ambiciós que sens dubte ocupa-
rà un lloc destacat en el camp de
la biologia teòrica. Reflecteix
molt bé un dels camins que pren
la recerca teòrica en biologia, i
ens obre la ment a nous escenaris
en aquesta disciplina científica.
No cal ser un expert per llegir-lo i
treure’n el suc, però sens dubte
tenir uns mínims coneixements
de biologia hi ajuda. ❋
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