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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

any 1802 el reverend William Paley
va publicar Natural Theology, en què
va utilitzar un rellotge com a metà-

fora de la necessitat de l’existència d’un “dis-
senyador” per justificar la complexitat de la
vida. Aquest llibre d’arrel creacionista va es-
tablir les bases de l’anomenat disseny intel·li-
gent, una proposta que no constitueix cap
teoria científica sinó un dogma de fe. Cent
vuitanta anys més tard, el 1986, el biòleg evo-
lutiu Richard Dawkins va utilitzar la mateixa
metàfora per raonar que no cal recórrer a cap
“dissenyador” per explicar la gran diversitat i
les nombrosíssimes adaptacions que presen-

L’
Extravagàncies zoològiques

ten els éssers vius, en un llibre que va intitular
El rellotger cec. Tanmateix, per als profans en
biologia evolutiva, certament moltes adapta-
cions poden semblar sorprenents, fins i tot
extravagants, no gens senzilles d’explicar. És
possible que moltes persones hagin vist, per
exemple, dibuixos absolutament lògics i
comprensibles sobre l’evolució dels cavalls,
¿però com han arribat alguns crustacis, com
els cirrípedes, a calcar la fisonomia d’altres
animals per envair-los per dins com a forma
normal de vida, a l’estil dels famosos aliens de
la pel·lícula del 1979 del mateix nom, dirigi-
da per Ridley Scott?

Fugint de l’academicisme, El rellotger
miop, de la biòloga en genètica de poblacions
Lisa Signorile, ens presenta una quantitat in-
gent de dades i anècdotes sobre els animals
que ens permeten entendre com s’han gene-
rat algunes de les adaptacions més curioses i
extravagants. Sabíeu, per exemple, que les
puces mascle tenen els genitals més comple-
xos de tot el món animal? O que els pops s’as-
semblen als replicants d’una altra de les grans
pel·lícules dirigides també per Scott, Blade
Runner? Un llibre sorprenent i divers com la
vida, que delectarà molts lectors amb el seu
llenguatge proper i assequible. ❋
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significa la sotraguejadora irrupció de
l’amor a les nostres vides.  Per això el símbol
de l’amor de Vidal no és la llepada i tòpica ro-
sa de la tradició, sinó la “punyetera” flor, amb
tota la seva càrrega d’irresistibilitat, habilitat,
alteració i oposició.  Amb excel·lents resul-
tats, Blanca Llum Vidal s’ha enfrontat a un
dels reptes més arriscats de la poesia contem-
porània:  fer un poemari amorós que sigui
real, plausible i creïble.    

I l’èxit del repte es deu a dos factors princi-
pals que afecten el contingut i la forma.  Pel
que fa al contingut, Vidal ha volgut explicar
l’amor amb totes les seves llums i ombres,
alts i baixos, amb els seus guanys i pèrdues. 
Cada nou amor és irrepetible i únic, però
sorprenentment queda estranyament poten-
ciat per tots els nostres amors anteriors.  En
aquest sentit i molts altres, Punyetera flor és
un llibre riquíssim.  Per això és un llibre ex-
tens, gairebé excessiu, perquè es proposa fer
un resseguiment de tots els aspectes possibles
de l’experiència amorosa de manera intensa,
imaginativa i creativa, sempre amb un gust
refinat.  I aquesta mateixa riquesa temàtica
ha forçat l’autora perquè trobés la correspo-
nent riquesa de registres expressius, una ri-
quesa que es manifesta en la llengua plena, els
efectes acústics sofisticats, la mètrica diversa,
el ritme sincopat, la sintaxi sinuosa, la varie-
tat tonal presidida per la profunda sinceritat,
la divisió estròfica que pauta el pensament,
les al·lusions i ressons constants que mesclen
alta cultura i cultura tradicional.

T.S. Eliot explicava que després de l’època
barroca s’havia produït una empobridora es-
cissió en la sensibilitat poètica d’occident,
una escissió que va significar el divorci entre
sentiment i pensament.  A partir d’aquí, el
discurs poètic tendia exclusivament cap al
pol conceptual o el pol emotiu.  Per a T.S.
Eliot, el gran repte de la poesia moderna ha-
via de ser la reunió entre pensament i senti-
ment.  Punyetera flor es fonamenta en l’asso-
liment de l’extraordinària fita que va marcar
Eliot. Laus deo. ❋

ls lectors que vagin seguint el desple-
gament de les darreres tendències de
la poesia catalana actual esd deuen

haver adonat que d’entrada es va produir la
incorporació massiva de les dones en el món
de la poesia, però ara s’ha avançat un pas més
i les dones joves comencen a liderar el diver-
síssim panorama poètic.  Noms com Teresa
Colom, Mireia Calafell, Núria Martínez, Àn-
gels Marzo i Blanca Llum Vidal, per esmen-
tar-ne només quatre, en són una bona prova.

En el cas particular de Blanca Llum Vidal,
la seva carrera poètica, des de La cabra que hi
havia (2009), dibuixa un clar espiral ascen-
dent, on cada llibre constitueix una creació
autònoma closa, que gira a l’entorn d’un te-
ma més o menys monogràfic i que acaba en-
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“Com una ametlla o l’oli cru”
llaçant amb els altres reculls per formar una
obra general unitària i ben travada.  Ara aca-
ba de publicar el seu quart recull, el nodrit i
brillant poemari Punyetera flor, que la situa,
sense cap mena de dubte, entre les veus més
consumades de la lírica del moment.

De manera subtil i subterrània, Punyetera
flor està lligat als seus dos poemaris anteriors,
Nosaltres i tu (2011) i Homes i ocells (2012),
que plantejaven respectivament els temes de
l’experiència de l’alteritat i la realitat del nos-
tre món.  Punyetera flor està dedicat exclusi-
vament a la qüestió de les relacions amoro-
ses, que ha obligat la poeta a replantejar-se el
seu concepte d’alteritat i realitat.  Punyetera
flor és una crònica matisada sobre la tumul-
tuosa implosió a la nostra personalitat que
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