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Nascut a Palma de Mallorca el 1953, Àngel Terrón és un poeta científic o un cientí-
fic poeta, catedràtic de Química Inorgànica a la Universitat de les Illes Balears i autor
d’una obra poètica força unitària d’ençà d’Iniciació a la química (1977). D’aquest
recull se’n coneix sobretot el poema «De rerum natura», perquè mostra clarament
l’aportació d’una mirada científica a la realitat i, també, a una poesia limitada quasi
sempre al camp ocular i mental de les persones de lletres. El poema comença així:
«Quan un científic mira una pedra / no veu tan sols un objecte contundent, / hi veu
tot un entramat de molècules, / l’estructura tridimensional dels silicats, / l’acumula-
ció ofegada de foraminífers». I conclou: «De la natura de les coses / cal extreure el
plaer de viure».

Els motius inicials de les composicions de Terrón es beneficien d’aquesta obser-
vació analítica, que es barreja sovint amb reflexions i experiències de la quotidiani-
tat, des de l’anar a la feina fins al record d’alguna anècdota cultural o del passat. Ara
i adés, però, Àngel Terrón para esment en una convicció que travessa tota la seva
vida: el saber és «la bellesa de l’emoció més absoluta» (p. 64). En uns mots inicials
d’Art breu. Antologia 1993-2008, l’autor mateix havia provat de sintetitzar els
«espais de significat» de la seva obra: «el personal i humà (a voltes molt difuminat),
el dels fets experimentals i la ciència amb majúscula i, finalment, el món dels sím-
bols de la cultura humanística. La trunyella dels tres sentits és el que dóna volum a
la meva poesia, si és cert que aconsegueix ésser-ne».

Els noms del cervell no n’és cap excepció. Cinc citacions del poeta beat
Lawrence Ferlinghetti vertebren el llibre, tot afegint-hi cinc definicions prou apas-
sionades sobre què és la poesia. Una d’elles tanca el recull, i les altres quatre creen
les seccions on s’encabeixen els quaranta-quatre textos. No es pot, però, assenyalar
grans diferències entre les parts. Es tracta de composicions en prosa, les més breus
gairebé aforismes i, en tots els casos, tan pròpies d’un dietari com inseribles en una
col·lecció de poesia.

A Els noms del cervell, doncs, Àngel Terrón ha donat prioritat a una forma híbri-
da, que ja havia conreat abans a Geometria descriptiva (1999) i, fins i tot, a Llibre
del Mercuri (1982). Deixa enrere el sonet de Sons nets (2004), probablement per-
què cerca una expressió més mal·leable per a una poesia que combina anècdotes,
records, reflexions, crítiques… i que de tant en tant no s’està de destil·lar unes gotes
d’humor.
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En alguna avinentesa, la combinació aplega diversos materials molt heterogenis.
Una de les qualitats de la creació de Terrón rau precisament en l’arriscat salt analò-
gic d’aquestes mixtures. Un poema que comença «La poesia és com la mar» pot aca-
bar així: «Quan el temps és cald, allà on l’empremta de l’urc humà és desconeguda,
floreix de nit el llir blanc de l’arena entre cards del desassossec» (p. 60).

Ja el primer text comparava la poesia amb un paraigua plegat, i la prosa, amb el
que s’obre. Les semblances que Terrón troba abracen realitats i camps semàntics ben
allunyats entre ells: l’abús de retòrica per part d’un escriptor és equiparable a l’abús
de poder per part del polític. No defuig, el poeta, de lligar antítesis: «No hi ha millor
manera per entendre la llum que esguardar les diverses tonalitats de les ombres» (p.
10). Algunes de les antinòmies que han esdevingut tòpiques són observades des d’un
altre angle, la qual cosa permet de veure’n la falsedat: per exemple, en la disjuntiva
entre allò natural i allò manipulat per l’ésser humà. L’humor acosta l’afició a llegir
poesia al fet de patir una malaltia genètica per raons estadístiques. Una formulació
ben original d’una tal capacitat per a relacionar dóna lloc a «Anisotropia», on Àngel
Terrón sap aplicar al poema el comportament anisotròpic, una de les propietats de la
matèria.

Els salts analògics per realitats i camps semàntics ben allunyats entre ells s’alter-
nen de vegades amb composicions fonamentades en una intel·ligència analítica.
Verbigràcia, observem el cervell en el text que dóna títol al llibre com un conjunt de
petits engranatges, molts dels quals compartim amb altres éssers; l’encaixament de
totes aquestes peces mena a l’admiració: el cerebel «parla amb els moviments har-
moniosos dels déus» (p. 18). El coneixement científic hi refà, per una altra via, el
coneixement mític.

Per tant, l’actitud meravellada no exclou pas la indagació descriptiva, analítica,
característica del químic. Així, doncs, l’herba que creix vora la Universitat fa possi-
ble que Àngel Terrón defineixi científicament la xicoira, en digui la utilitat que 
tingué a la postguerra, en lloï la bellesa i acabi personalitzant-la: «i jo encara som
aquí, i que els brots tortuosos de ma vida poden oferir petits pètals d’un color inver-
semblant» (p. 9).

Tot el conjunt transmet una sensació positiva, perquè hi notem no solament la
complexitat de la vida, sinó també el prodigi del que existeix i del que pensem.
Algunes de les conclusions que Terrón mateix extreu hi contribueixen. En efecte, les
ungles brutes esdevenen metonímia i símbol de la feina, alhora que la peresa i la
humilitat, l’oci i la manca de supèrbia constitueixen la base més ferma del coneixe-
ment. Per a l’autor mallorquí, «l’amor és la manifestació màxima de la saviesa de
viure amb harmonia» (p. 32). El saber científic en forma part, d’aquesta harmonia.
Ja ho afirmava a «Química», del llibre De bell nou (1993): «Paraula d’argent / amb
superfície de màgia / que just s’oxida en pronunciar-la, / màscara obscura / del som-
riure de la vida».

Com el sitgetà David Jou (1953), Àngel Terrón amplia la nostra contemplació del
món i, al mateix temps, de les nostres experiències diàries. Jou coincideix amb
Steiner, que ha escrit que «la poesia limita amb Déu, les matemàtiques i la música»,
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mentre que el vol poètic de Terrón, tot i no ésser mai arranat, batega més prop de les
coses i les realitats quotidianes. Tots dos, però, ens en forneixen una perspectiva que
ignoràvem i que ens lliura motius d’encís i agraïment. David Jou explica així el seu
poema «Les equacions de Maxwell»: «unifiquen electricitat i magnetisme i, en fer-
ho, obren la porta a la interpretació de la llum com a ona electromagnètica, al des-
envolupament de la telegrafia sense fils, de la ràdio i de la televisió –ones que Salvat
Papasseit celebrà en els Poemes en ones hertzianes–, a l’explicació d’alguns dels
colors que ens envolten. L’aprenentatge d’aquestes equacions constitueix un dels
episodis de més alta bellesa que pot conèixer un estudiant de física».

Els noms del cervell ens transforma en estudiants encuriosits de les entranyes del
món i en lectors del que les nostres convencions socials ens amaguen. Segurament
per aquesta subversió clarivident, Àngel Terrón ha demanat el suport de Ferlinghetti,
malgrat que l’autor mallorquí ens regali més il·lusió que no pas el nord-americà.
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