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CIÈNCIA / TRADICIONS DAVID BUENO I TORRENS

Un tresor del folklore botànic
ortosament per als que estimem la
terra, i també per a tots els amants de
la cultura en general, Catalunya és

un país ric en persones compromeses i es-
tudiosos de tots els àmbits. Molts, però,
són desconeguts per al gran públic, i és
cabdal recuperar-ne les obres. Un cas para-
digmàtic és el de Cel Gomis i Mestre
(1841-1915), enginyer i excursionista, que
va anar recollint tota mena de dades natu-
ralistes i folklòriques per tota la geografia
catalana. Amarat de l’esperit de la Renai-
xença i convençut que la modernitat des-
truiria bona part dels costums i creences

S de l’època, va anar recollint pa-
raula per paraula tot allò que la
gent del poble li explicava.

Sidillà acaba de recuperar
una d’aquestes joies, la Botànica
popular catalana, que Gomis va
publicar el 1891 i de la qual va
preparar una segona edició el
1909, que no es va poder editar
fins al 1983. Amb il·lustracions
de David Granato i un pròleg
de Salvador Palomar que con-
textualitza l’obra en la seva èpo-
ca i en destaca la importància

actual, aplega totes les creences,
tradicions, dites, corrandes, en-
devinalles i costums que deien
els catalans de la segona meitat
del segle XIX en relació amb les
plantes. L’olivera, la vinya i el
blat, i els productes que n’elabo-
rem –l’oli, el vi i el pa–, l’anome-
nada tríada mediterrània, aca-
paren bona part de les dites i les
creences del nostre imaginari
col·lectiu. Però la relació amb el
món vegetal va molt més enllà i
Gomis aplega coneixements de
fins a 194 plantes. Un autèntic
tresor de la nostra cultura, tant
universal com qualsevol al-
tra. ❋
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POESIA D. SAM ABRAMS

esprés d’un cert temps d’absèn-
cia de la palestra, el poeta, prosis-
ta i traductor Josep Maria Capilla

(Barcelona, 1968) ha tornat amb un recull
potentíssim, Un riu als ulls del corb, bella-
ment editat per Godall Edicions a la seva
prometedora col·lecció Cadup.

Des de fa força anys, Capilla ha viscut a
Orient, primer al Japó i al Vietnam, abans

D
La taca a la pupil·la

d’establir-se a la Xina. Mentiria si digués
que el poeta s’ha amarat de la cultura ori-
ental, perquè la realitat és que el seu caràc-
ter i sensibilitat inherents l’han dut a bus-
car un entorn adequat per desplegar el seu
projecte vital i artístic. A Un riu als ulls del
corb trobem un poeta català que s’ha rea-
litzat a Orient, produint una síntesi inex-
tricable i inimitable de les dues cultures.

Capilla, tal com volia C.G. Jung, fusiona el
racionalisme occidental amb la transcen-
dència oriental.

Al seu nou poemari, Capilla ha assolit
un alt nivell de perfecció en tots els sen-
tits. La perfecció global de construcció del
conjunt, a partir d’un total de 65 poemes,
dividit en 5 nuclis temàtics que ens obliga
a efectuar la nostra lectura a tres temps, el
temps del poema autònom, el temps del
nucli temàtic i el temps del tot orgànic del
llibre. I la perfecció formal des de dife-
rents angles, l’angle de l’exquisida precisió
expressiva, l’angle sensorial de les imatges,
metàfores i símbols, l’angle de la sensuali-
tat rítmica i musical, l’angle de la desvet-
llada intel·ligència conceptual i intel·lectu-
al, l’angle de la subtil emotivitat.

En l’àmbit temàtic, Un riu als ulls del
corb és d’una gran força, dinamisme i ri-
quesa. El poeta planteja un gran ventall
de temes puntuals com ara el pas del
temps, la memòria, l’amor, l’autoreferen-
cialitat, la natura, la ciutat, el somni, la
consciència moral... I, al mateix temps,
aquests temes puntuals estan emmarcats
en el context d’una recerca més ambicio-
sa i total. En aquest sentit, el poeta, un
artista plenament del seu temps, que vol
entendre la vida i el món que l’envolta, es
debat entre dos extrems oposats, l’extrem
de la derrota i l’extrem de la voluntat de
sortir-se’n. La realitat actual l’inclina cap
a l’escepticisme, però el seu esperit s’hi
resisteix amb les eines que té a l’abast,
com ara la raó i la capacitat analítica i crí-
tica, d’una banda, i la sensibilitat i la ca-
pacitat de resposta, de l’altra. El nostre
poeta s’esforça per assolir, per dins i per
fora, a la consciència i al cos, la “divina
concordança” que detecta en un dels po-
emes amorosos més poderosos del recull,
Escriure de nit.

Una joia, gusteu-la a poc a poc, tal
com va ser creada. ❋
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