
Narcis Comadira o l'hedonisme malenconiós, per Enric Bou 

Endormeuses saisons! je vous 
aime et vous loue 
A M., mater et magistro 

Vivim un temps de reordenació i nova 
conformació del que és, ha estat i seri i'ho- 
ritzó cultural del nostre país. I en aquest 
temps de reflexió hem trobat en poc temps, 
tocant a mh, dues eines estimables pel que 
fa a la reflexió sobre la poesia catalana 
contemporhnia. No és la meva intenció ju- 
dicar críticament aquí aquestes dues tempta- 
tives recents, Les darreres tendincies de la 
poesia catalana (1968-1979)' i La nova poe- 
sia catalana. Estudi i antologia; sinó tan 
sols de subratllar la coincidencia cronolbgi- 
ca respecte al període estudiat. La qual cosa 
demostra, com a mínim, que en els darrers 
deu anys hi ha hagut un canvi en la pric- 
tica de la poesia a casa nostra i que han 
aparegut una sirrie d'autors nous, alguns dels 
quals ja han obtingut un reconeixement per 
part del públic lector o de la crítica. Reco- 
neixement suficient com per a encabir-10s 
dins una mostra antolbgica de l'evolució re- 
cent. 

e s  ben cert que hi ha un grup de poe- 
tes que al final dels anys seixanta van co- 
mengar a publicar els seus poemes, alguns 
d'ells influYts pels epígons del <(realisme his- 
tbric,, que formen un bloc d'autors relativa- 
ment homogeni caracteritzat per Enric Sullh 
com a representants d'una <(poesia de tran- 
sició~: que alguns han qualificat de post- 
krraterians o carnerians: i que d'altres han 
definit com a molt influ'its per la poesia 
anglo-saxona contemp~rhnia.~ Em refereixo 
(ens referim), en parlar d'aquest grup, a 
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5. Joaquim MARCO - Jaume PONT, OP. cit., PS. 
33-35. Hi consideren poetes com ara Narcis Co- 
madira, Salvador Oliva, Marta Pessarrodona i 
Francesc Parcerisas. aAquesta via poetica con- 
formar& una de les opcions principals de la no- 
va poesia, que nosaltres anomenem derivada dels 
poetes Carner i Ferrater i la poesia anglo-saxo- 
na, d'acord amb tres dels seus pressupbsits est&- 
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Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Sal- 
vador Oliva, Francesc Parcerisas i, al mar- 
ge, Feliu Formosa. Són els representants de 
la poesia menys jove, tots amb una consi- 
derable obra publicada, que ens permet de 
parlar d'una situació de maduresa. Aquest 
paper sobre la poesia de Narcis Comadira no 
pretén ser una presentació, innecesshria, sinó 
una temptativa de definir i classificar la seva 
producció entre els diversos camins seguits 
per la poesia catalana contemporhnia i una 
caracterització formal de I'obra feta, ja que 
és un dels poetes que compten a l'hora de 
fer balanc de la literatura dels darrers deu 
anys. 

<(Caldria retrobar-ho per negar- ho.^ (1966- 
1969) 

Narcís Comadira6 és un bon representant 
d'aquest model de poeta que s'ha reprodu'it 
amb una extraordiniria facilitat darrerament 
entre nosaltres: relacionat professionalment 
amb la cultura. En el seu cas la pintura, 
la collaboració a programes artístics de te- 
levisió, el treball amb arquitectes, etc. No 
és per atzar, doncs, que la seva experiencia 
poetica que ha estat coneguda comencés a 
la universitat. I tampoc no és per atzar que 
aquesta es realitzés conjuntament amb col- 
legues gironins, amb els quals va coneixer 
José M. Valverde I'any 1966: <(Li varn de- 
manar que ens fes un seminari de poesia. 
Va accedir-hi, perb no a fer un seminari, 
sinó a xerrar de poesia i a fer-ne tots ple- 
gats. Anhvem plegats a casa seva, a Sant 

6. Comadira, nascut a Girona el 1942, ha 
publicat fins ara nou volums: 
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Amich de plor ... Prbleg de Salvador Oliva. 
Girona, Impremta de Montserrat, 1970. 
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Cugat. Erem la Dolors Oller, l'Oliva, en 
Nadal, en Tarrús, jo. Hi vaig aprendre mol- 
tes coses... D'alli va sortir l'anomenat grup 
de Girona. Valverde ens connecti amb Fer- 
rater.,' Abans del cgneixement de Ferra- 
ter, Comadira havia escrit dos llibres. El pri- 
mer, La febre freda, publicat dins 5 poetes 
de  Girona l'any 1966, és poc conegut i és, 
evidentment, una obra menor, perb té I'in- 
terts d'oferir-nos configurat un univers te- 
mitic que insinua el desenvolupament pos- 
terior de la seva producció, humor/ironia 
aplicat a la vida quotidiana: la preocupació 
civil pel temps i per l'espai en que viu, 
perb amb un pessimisme de personatge aillat 
afectat per la histbria del món en que viu, 
perb sense possibilitats d'incidir-hi, o rebut- 
jant aquesta possibilitat; un interes per la 
reflexió sobre l'espai interior, físic o men- 
tal (la soledat); l'o~sessió pel pas del temps 
(les estacions), etc. 

Ja va dir Modest Prats en el prbleg a Lo 
febre freda que la poesia de Comadira con- 
sistia en un exercici d'introspecció: <{De fet 
llegireu moltes poesies, en aquest recull que 
teniu a les mans, en les quals tot s'acaba en 
un mirar-se a dintre, en un autoescoltar- 
se sense trobar res més que l'angoixa i el 
desig de la prbpia sang, de la seva solitud 
tan fonda que "ni el futur m'espera".>>' 

El món pottic que ens ofereix Comadira 
en els primers reculls és absolutament tan- 
cat i subjectiu, en la línia més pura de la 
tradició lírica, el poeta primer enfrontat 
amb ell mateix, i després amb el món que 
I'envolta. I progressivament Comadira s'en- 
frontari amb el món, el rebutjari per mo- 
ments, o en d'altres plantejar& l'elegia com 
a record, o com a recurs retbric per a recu- 
perar el present: 

Em recolzo a les coses que retornen, 
les estacions de l'any, les velles cerimbnies. 

7. Narcís COMADIRA a Lluís BUSQ~ETS I Gm- 
BULOSA, Narcís Comadira fa poemes i pinta qua- 
dres, .El Correo Catalánn (3 de juny de 1978). 

8. Coincideixo gairebe amb I'opinió de Mar- 
co i Pont sobre aquest llibre: .Té l'interbs d'o- 
ferir alguns dels registres -encara que en estat 
embrionari- del Comadira actual; per exem- 
ple: el to escbptic, el desencís sentimental, la 
visió humorística i plena de divertimento sobre 
les coses usualment transcendentals de la vida, 
l'obsessi6 per la temporalitat de les coses ter- 
renals, etc., (p. 46). No coincideixo, perb, amb 
la darrera frase: *Com hom pot veure, ja 
aqui els temes ferraterians amb tot llur contin- 
gut moral comencen a apuntar., Em sembla 
que la incidencia de Ferrater en l'obra de Co- 
madira va per uns altres camins: plantejaments 
formals, lectures i influbncies temltiques. Ara 
perb, encara s6n una mica llunyanes. 

9. Modest PRATS, Prbleg a La febre freda, 
p. 96. 

Perb aquests moments serens, 
no ho veus? Se'n van per sempre. 

(LFF, p. 120) 

Aquest recull primerenc dóna pas a una 
temptativa més seriosa i consistent que li 
obriri el camí cap a un plantejament més 
formalitzat de I'ofici de poeta. Hi notem 
l'empremta de José M. Valverde, que li fa 
el prbleg, <<Carta a Narcís Comadira por y 
para sus Papers Privats>>. També una orga- 
nització interna del volum, sistema de tre- 
ball que ja no abandonarh. Tots els seus 
volums, ja siguin llibres regits per una 
idea unitiria o recull de poemes, tenen una 
acurada estructuració, potser per fer possi- 
ble I'opinió de Joan Ferraté que un llibre 
de poesia s'ha de llegir de cap a peus, des 
del comencament fins al final. Així ens pre- 
senta <{Canconetes>>, <{Cartes d'amor per a 
la Pepa>>, i <(Altres cartes*. 

En aquest llibre, a les respostes a I'en- 
questa de <{Les Hores Extres, ja hi expres- 
sava, amb to poltmic, opinions conttkies al 
realisme crític, vigent fins al comencament 
dels seixanta, i opinions demolidores sobre 
la tradició poetica catalana: ctPersonalment 
crec que Carner i Foix i Ferrater, i Blai Bo- 
net (i  em sembla que no podríem afegir-ne 
gaires més) aconsegueixen fer poesia. (...) 
Perb si que diré que a mi em sembla que 
Onze Nadals és poesia i que La pell d e  brau 
no ho és., 'O 

Deixant de banda aquesta actitud polt- 
mica, que I'entroncava amb la tradició su- 
realista i postsimbolista de la nostra poesia, 
Papers privats és un llibre que es mou en- 
cara entre la poesia de circumstincies perb 
que inicia ja un camí de perfeccionament 
formal. Gosaria dir que el títol reflecteix 
perfectament el contingut: papers, poemes 
privats que veuen la llum pública i que ens 
mostren la interioritat i la intimitat del poe- 
ta i ens donen, parcialment, un altre des- 
llorigador per a entendre l'evolució poste- 
rior, la maduresa del poeta. Josep Faulí va 
dir que en aquest llibre Comadira es valia 
<{de moltes de les aportacions del nostre 
realisme més recent: llenguatge colloquial, 
to narratiu, refús del circumloqui, vocabu- 
lari no pas selecte. Continua, doncs, l'apro- 
pament al carrer, per6 desapareix la inten- 
cionalitat especifica. Sattre i Lukács han es- 
tat deixats de banda, i el mateix Valverde 
assenyala als poemes de Comadira "an tono 
unti-Brecht, despedante">>!l Potser fóra més 
encertat parlar de l'inici d'un distanciament 
del carrer que un critic com Faulí, en aquells 

10. Papers privats, p. 39. 
il. Josep FAW, Narcís Comadira, o una 

altra poesia nova, uTele-Estel), (12 de desembre 
de 1969). 
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moments, no es resignava a acceptar. Per- 
qui:, com indicava Valverde a la carta prb- 
leg: <(Tu andas por tu camino, con pocas 
ilusiones, / avanrando de vuelta de todo 
-sin haber / ido, y eso es 10 bueno; Juan 
de Mairena dixit., 

A les <(Canconetes)> hi trobem un humo- 
risme i una ironia que afecten la cultureta 
catalana, ell mateix i algunes obsessions &l 
moment en qui: van ésser escrites. Perb 
també, i aixb és més important, l'aparició 
d'una veu civil (ja insinuada en algun poe- 
ma de La febre freda, com ara <(Avui el 
rector ... )>, p. 117) que des de la prbpia in- 
timitat judica i reflexiona sobre el món 
que l'envolta i sobre el passat histbric. Em 
refereixo a poemes com <(Les virtuts d'in- 
fants), o ctCanqó provinciana,. En genetal, 
les <(Canconetes)> són poemes circumstancials 
que imiten formes de la poesia popular i 
que evidencien, aixb sí, una preocupació pel 
treball formal que no apareixia en el primer 
recull. 

També són poemes circumstancials les 
<(Cartes)>, llargs poem'es discursius i alhora 
narratius, curulls de reflexions, raonaments, 
alguns d'abast més general. Les cartes són 
escrites en prosa o en vers i amaguen algu- 
nes declaracions de principis. 

Des del reconeixement del pes del Roman- 
ticisme, <(alguna gota de verí encara porto a 
dins que enterboleix les coses, romanticis- 
mes, decadencies, velle'itats, cargolets i dau- 
rats), (p. 39). O bé el plantejament d'una 
actitud programhtica que sovint ha estat 
mal entesa: <(Vaig dir-t'ho ja fa un any, i 
amb temor. Acabarem al noucentisme. Aques- 
ta barreja sucosa del grec i del barroc, de 
pell colrada, de tenis i de crawl i de noies 
plenetes. I ja hi entrem, Joan, bon senyal, 
ara penso, cal enllacar. Sempre enllacar. I 
després racionalisme.. . Salvar el sotrac d'a- 
quests trenta anys. Oh!, ja veig motllures, 
mi:nsules, un llarg fris, oliveres, xiprers, vo- 
ra el mar, gent contenta i fe li^, educada, que 
sap i que recita els sonets d'en Carner. Com 
me'n foto!, i no m'en foto, Joan, ho saps 
bé. Caldria retrobar-ho per negar-ho, per 
partir-ne.)> l2 No em sembla veure aquí cap 
<(desig noucentista)>, com va indicar Josep 
Faulí," sinó una consciencia del moment 
en que viu i un coneixement de la literatura 
del país on li ha tocat de viure i, en tot 
cas, la tria d'un mestratge, d'uns autors que 
I'interessen, perb sobretot per problemes 
formals o de concepció de I'acte poi:tic!* En 
unes declaracions recents confirma aixb: <( Jo 
encara tinc el concepte noucentista de I'o- 

12. Papers privats, p. 40. 
13. Josep FAUL~, art. citat. 
14. Cf. Papers privats, p. 59. 

bra ben feta, perqui: al capdavall és el que 
té inter6s en literatura. (...) Jo encara vull 
arribar a escriure un poema que sigui ob- 
jectivament bo.,)'' 

A Papers privats s'inicia un domini de la 
forma, i una presencia de noms propis que 
ara és encara circumstancial, perb que el pas 
del temps estilitzarh i dissimularh i aconse- 
guiri llibres tan <~circumstancialsn i alhora 
atemporals, com Album de familia. O per 
dir-ho amb Joaquim Marco i Jaume Pont, 
hi trobem <(un llenguatge que passa de les 
coses més trivials i anecdbtiques, més cir- 
cumstancials, a I'observació de la "res sbcio- 
política" i la "res privada o autobiogrhfica", 
i Bdhuc a la reflexió tebrica sobre la poesia 
i la projecció moral i metafísica de les rela- 
cions humanes)>!6 Cal destacar també que a 
Papers privats hi ha una voluntat formal 
que queda reflectida en la utilització de mo- 
dels estrbfics cultes (les octaves, per exem- 
ple) o en la utilització de certes figures de 
llenguatge, com ara l'al.literaciÓ, que es con- 
vertiran en constant a la llarga: <(He fumat 
una pipa vora el foc mentre Mozart manyac 
amanyagava el manyoc dels meus parracs 
més íntims, (p. 34). 

Immediatament posterior a aquest re- 
cull és Amich de plor ..., títol de volgudes 
reminiscencies ausiasmarquianes, que aplega 
31 sonets. Aquest recull no és tan circums- 
tancial com Papers privats, perque inclou 
una serie d'exercicis estilístics i retbrics i 
resumeix lectures fetes sota la influencia di- 
recta de Gabriel Ferrater: <(Quan vaig do- 
nar a en Gabriel l'original de Papers pri- 
vats em va donar dos consells: llegeix Car- 
ner i Foix i fes sonets. I així vaig fer-ho.))" 
Uns quants anys després Comadira justifica- 
va aquest consell: <(Com és que un poeta rea- 
lista em proposava com a models un poeta 
simbolista i un poeta surrealista? Vista així, 
la cosa sembla una absoluta incongruencia. 
Per qui: Ferrater no em va dir: llegeix Es- 
priu i Brecht, o bé Pere Quart i Pavese? 
Ferrater, perb, no em parlava com a poeta 
realista, sinó simplement com a poeta i em 
proposava no solament els dos millors poe- 
tes catalans, sinó possiblement els dos únics. 
En tot cas, els dos únics el camí dels quals 
no s'acabava en un forat sense cap sortida 
que no fos la imitació eixuta per no dir la 
caricatura.)> la Per tant, Comadira s'enfronta 
amb el problema de realitzar un aprenentat- 

15. Patrícia GABANCHO, Cultura rima amb 
confitura (Barcelona 1980). p. 61. 

16. J. MARCO, J. PONT, OP. cit., p. 47. 
17. Narcís COMADIRA a Lluís Busou~~s I GRA- 

nuLosA, art. citat. 
18. Narcis COMADIRA, Prbleg a Pep VILA, Pri- 

meres proves (Girona 1974). 
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ge tecnic, ctd'aprendre l'ofici de la m l  dels 
úítims grans mestres de la poesia catalana)>.I9 

I tot aixb coincideix amb una estada a 
Eivissa, l'any 1968, amb una part de &a- 
nomenat grup de Gironas, Salvador Oliva i 
Dolors Oller, que consistí, gairebé, en una 
tancada poetica a base de fer sonets. Sor- 
tida que enllaca amb el darrer poema de 
Papers privats: <(De moment et proposo 
d'anar a Eivissal a torrar-nos la pell i a fer 
gatzara/ amb els amics, i sols, moltes esto- 
nes./ I a escoltar a l'hora baixa entre silen- 
cis/ el murmuri del vent i de les ones.)> 

D'aquest tercer recull és destacable el prb- 
leg de Salvador Oliva pel to que té de ma- 
nifest reivindicatiu contrari i favorable a 
determinades maneres d'entendre la poesia: 
<(Una de les valors que, donades les circums- 
tlncies, més he apreciat en Amich de plor és 
el fet que I'autor hagi sabut escapar-se, o mi- 
llor dit, prescindir de totes les trampes que 
he anat enumerant [el rebuig dels planteja- 
ments retbrics] i que en el context actual en- 
xarxen la gran majoria de poetes joves. Per 
comencar, és un llibre d'exercicis retbrics en 
el qual Comadira ens demostra el seu domini 
no solament del vers, sinó de la subtil a!- 
quitectura del sonet, per6 a més d'aixb, es 
en el camp específic del contingut on po- 
dem veure més clarament la disthncia que 
el separa de les modes imposades pel poli- 
ticastre, el patriotesc o pel místic que, he- 
roicament, espera de la ~araula  poetica una 
revelació de I ' é s~er . )>~~ Evidentment, és aixb 
l'important del recull: la perfecta factura del 
sonet i, a més, el tractament de temes des- 
iligats de la poesia realista dels seixanta i 
que en el cas de Comadira se centra en un 
univers personal, una mica més allunyat de 
l'anecdota concreta que a Papers privats per6 
amb referencies constants al jo íntim. Cal 
destacar en Amich de plor diversos fets. Bs 
un llibre d'exercicis, en el qual Comadira 
excelleix en la prktica del sonet. I ens de- 
mostra que l'ofici poetic, la forma, relaci* 
nable, amb un significat mínim, comenca a 
no tenir gaires secrets per a ell. El llibre 
pot ésser dividit en dues parts: 1-22, so- 
nets de tema literari o intranscendents, exer- 
cici pur, i 23-31, sonets més circumstancials 
(escrits durant el servei militar), perb que 
d'una manera molt més delicada que a Pa- 
pers privats traspuen situacions i obsessions 
personals. En el primer grup distingim 
-perqui. el poeta, impúdic, així ho vol- la 
lectura i la parifrasi dels poetes que Fer- 
rater li havia aconsellat de llegir. De Josep 

19. Narcís COMADIRA, La poesia Catalana jo- 
ve,  aPreshncian (20 de novembre de 1976). 

20. Salvador OLIVA, F'rbleg a Amich de plor ..., 
p. 9. 

Carner trobem el ressb de personatges i ver- 
sos $Els fruits sabrosos (sonets 6 i 8), i J. 
V. Foix ens apareix en el lexic (sonet 15), 
en l'aUusió (sonet 9) o en parbdies (sonet 
13), en que cada motiu correspon als de 
<(Ah, qui, com vós, conegué la Jamaica ... )> 

de Desa aquests llibres al calaix de baix, a 
bé Baudelaire (sonets 18 i 20). Com va dir 
Pere Gimferrer: <(Estos sonetos, escritos con 
gracia y fantasia confirman a un excelente 
hacedor de pastiches, juegos, pasatiempos y 
poemas "de encargo" no exentos por el10 
de emoción y profundidad.n 

Emoció i profunditat és el que caracterit- 
zen, justament, la segona secció d'dmich de 
plor ... i la que clou els exercicis retbrics 
(re)descobrint la temhtica i el to que ja 
anunciava La febre freda, perb ara amb un 
domini de la tecnica que abans no tenia. 
Iniciant un camí que confirmen plenament 
els llibres posteriors. Aquí retrobem el Co- 
madira que ens parla de l'amor i de la mort 
amb to pessimista (<(retornaré a la meva mort 
que em crida? / Sí, car només la mort em 
dóna vida)>, 29), obsessionat pel pas del 
temps i les estacions ({(Inici de tardor, <(Hi- 
vern),, sonet 5) ,  que reivindica el record 
com a alliberament i font de riquesa en el 
sonet 31: 

Lloat el temps que duu tantes mudances 
i que endolceix somriures del passat, 
vestint amb tendre resplendor daurat 
la galeria de les remembrances. 
(...I 
Serh mesquí el refugi del plor? 
No, car de l'urc i forca del dolor, 
de la intensitat d'aquesta pena 

s'ha d'enriquir en hora més serena 
--oh revelació del que ja és mort!- 
el dolc, l'amable, el piadós record. 

Amb tot aquest bagatge, treball retbric i 
confirmació temhtica, el poeta es troba pal- 
plantat, davant del futur disposat a conti- 
nuar o bé a aturar una evolució poetica. Ara 
és conscient que té uns fonaments, una ba- 
se tecnica. 

U n  passeig per la cultura i les ciutats 
(1 969-1 973) 

Després de les primeres temptetives i amb 
una preparació tecnica no gens menysprea- 
ble Comadira anh a Londres (on residí en- 
tre I'octubre de 1971 i el juliol del 1973), 
i en part, fruit d'aquesta experiencia (o al- 

21. Pere GIMEERRER, Narcís Cornadira en la 
poesia joven, .Destino:. (8  d'agost de 1970). 
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menys al llarg d'aquesta estada), produeix 
dos llibres que suposen l'inici no exacta- 
ment d'un nou tombant en la seva obra po8 
tica, perquk Narcís Comadira és i ha estat 
sempre fidel a uns orígens i a unes obses- 
sions, perb sí d'una seguretat en I'acte d'es- 
c r i~re .~ '  Hi  trobarem una seguretat formal, 
perceptible en la utilització de diversos mo- 
dels estrbfics i de vers amb una perfecta ha- 
bilitat, i l'interks, temhtic, pel seu entorn 
més habitual, perb eliminant tots aquells 
detalls més circumstancials que et podrien 
fer quedar tancat dins un petit ckrcie d'a- 
mistats, literhries o no. I és que és ben cert 
t evident que en aquest període.de la seva 
exutkncla, per interks o proxtmltat, coneix 
la literatura anglo-saxona, la qual llegim in- 
terlinealment en més d'un poema, i pot po- 
sar en prhctica el principi ferraterih aplicat 
a la poesia: <(la descripció, passant de mo- 
ment en moment, de la vida moral d'un 
home ordinari., Abans de marxar, perb, té 
gairebé enllestit el primer recull d'aquest 
període, E2 verd jardi, on hi ha encara ma- 
terial del període precedent, perquk fou es- 
crit entre el <(marc del 68 - marc del 72s. 
Es un recull escrit amb una perfecta idea 
centralU que és explicitada a la citació ini- 
cial, de Cerverí de Girona: 

Membre'us le rams, que tan plasens parec, 
e.1 vertz jardis, e.1 flor vermeyll'e blanca, 
e l  jorns tan clars con es terbols e fers. .. 
Allusió al conjunt de la poesia catalana (de 
la qual parodia, cita o critica una bona part 
de la del segle xx en alguns poemes), que 
lliga amb la imatgeria emprada al poema 
((Disset lires per un poeta avantguardista, 
(vast resum crític de la poesia catalana diri- 
git a Pere Gimferrer): <des llavors han vis- 
cut/ en ombrejants racons, i bells, colgades)>, 
<(I així aquell belí jardía, <(Més tard, jorns 
venturosos,/ el jardí clerical es reformi*, 
((La terra és ben glacada, / i la llengua i 
els versos i els escrits./ Hi  haurh llavor 
colgada?), 

Destacaria en El verd iardi aauest interes 
per opinar sobre la tradició poktica cata- 
lana anterior -i qüestionar-la- i la rein- 
cidencia en temes que afecten de prop la 
prbpia sensibilitat (com als darrers sonets 
d'dmich de plor...), la reflexió moral, bar- 
rejat tot plegat -i aixb sí que és una no- 
vetat- amb els poemes de tema culturalis- 
ta (ara no mers exercicis retbrics), suggerits 
per motius diversos: des de Mozart a Sha- 
kespeare. 

22. Patrícia GABANCHO, op. cit., p. 132. 
23. Jaume MELENDRES dixit, Fill natural de 

Ferrater i Espriu, uTele-ExprBs, (23 de juny de 
1976). 

Enric Sulla distingí en aquest recull la 
importhncia en molts dels poemes del re- 
flex d'una trajectbria: el procés de for- 
mació de l'adolescent i la seva experiencia 
de la vida i de la mort.)>" A més de la pre- 
skncia de l'experisncia amorosa com a nucli 
temhtic independent o el tema del record. 
Marco-Pont hi han destacat la presencia de 
<(poemes irbnics, poemes homenatge, compo- 
sicions imitatives, reflexions humoristico-crí- 
tiques sobre fets culturals o literaris, intros- 
peccions pessimistes i greus sobre aspectes 
quotidians que apropen el discurs de 'Coma- 
dira a l'apbleg, l'escepticisme i el desencís 
existencial d'un Pavese o un Bassani,." 
Crec, perb, que les filiacions cal cercar-les 
també a la vora d'un Auden i dels poetes 
moralistes anglesos. 

En El verd jardi trobem ja bones mos- 
tres d'un observar el món que i'envolta i 
d'un opinar sobre el passat que tant pot 
atknyer temes culturals (nacionals o bé in- 
ternacionals), com pot afectar a la realitat 
civil. Vegeu, per exemple, al poema <(Ulls 
clososn, un bon precedent d'Album de fa- 
milia: 

Tanco els ulls i em segueix aquesta casa, 
amb el blau destenyit dels porticons, 
el jardí rebregat i les majbliques 
trencades dels records.. . 
i la preocupació pel tema del record. 

Comadira continua fidel a uns principis i 
a uns autors: Josep Carner i Gabriel Ferra- 
ter, principalment. I es confirma l'obsessió 
per l'escenari interior i íntim: la prbpia 
vida. Atrafegat pel pas del temps, per Sa- 
fany de copsar la felicitat fugissera: 

Ah, novembre dolcíssim, acompanya'm 
i recorda'm sovint aquestes coses. 
Tu te'n vas, ho saps bé, i res no et torba 
de viure intensament totes les hores. 
Jo també vull fugir de vagues pors, 
he apostat per la vida i cal que guanyi. 

(<(Meditació de novembre,) 

O bé, en altres poemes, com <(Jo)>, s'auto- 
defineix irbnicament: ((Romantic una mica, 
cosa dura/ en el temps que vivim.),; expli- 
cita algunes de les seves preferkncies artís- 
tiques: Josep Carner i Mozart; o be esta- 
bleix quina és la seva relació amb la poe- 
sia: a1 si a estones em vaga de fer versos/ 
i confegeixo quatre mots dispersos, /no ho 
faig pensant en un darrer sentit, /que no 
vull fer carrera de poeta,: concepte exces- 
sivament modest sobre la seva tasca com a 
escriptor. 

24. Enric S m ,  art. citat, p. 122. 
25. 3. MARCO - 3. PONT, OP. cit., p. 49. 
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Tot el volum traeix una actitud esc$tica 
davant la vida, un pessimisme interior que 
se soluciona adoptant una actitud irbnica i 
al mateix temps malenconiosa: 

Paguem lloguer per usar el pis, els mobles 
i fins la roba. Perb mai no ens paguen 
tants de neguits que hi deixem: anys de 

[vida. 

e s  el mateix,:to del segon dels reculls d'a- 
quest període'Les ciutats, escrit entre l'a- 
bril del 197.2.t el novembre del 1973, a Lon- 
dres i Barcelona, i ordenat en quatre parts: 
uCiutat d'infantesan, <(Cap al nords, <(Cap 
al sud)> i <(Barcelona)>. En resum, les ciutats 
on ha viscut o per on ha passat. Aquest no 
6s un llibre sobre les ciutats amb un plante- 
jament de tipus antropolbgic o sociolbgic, 
sinó tan sols un recull de poemes sobre ciu- 
tats diverses que l'han impressionat i sug- 
gerits per la vida a les ciutats. Tout court. 
Em sembla una mica arriscat de parlar de 
connotacions noucentistes, com féu Albert 
Ro~sich,'~ perque no hi ha, en la utilització 
del tema, cap mena de coincidencia amb el 
Noucentisme. En tot cas hi trobem una re- 
ferencia a la ciutat com a paisatge on es 
desenvolupa la seva vida, la qual cosa li pro- 
voca records d'infantesa (<(Ciutat d'infante- 
sa,), reflexions de tipus cultural (ctMuseue, 
ctCollege)>, <(Visita a Wentworth place,), el 
rebuig irbnic d'una determinada civilització 
(<(Grans magatzems,) o bé el sentiment ci- 
vil (<(Notes per una oda sentimental a Bar- 
celona, 1939~).  Referent a aquest sentiment 
civil, les <(Notes per una odan insinuen, 
una altra volta, la veu civil que es farh de- 
cisiva a Album de família i I'intent de cer- 
car un punt de referencia, una esperanca, 
en els objectes que l'envolten: 

Ciutat hostil de tants moments perduts, 
d'ambicions, d'ilíusions cremades, 
ciutat hospitalhria, dorment, 
de dies morts amb hores solellades, 
¿Seris fidel a antics neguits ardents? 
Fes possible per tots una esperanca. 

A Les Ciutats, com en El verd jardi, t r e  
bem mostres d'un contacte conscient amb 
la vida quotidiana i una necessitat de tra- 
duir en termes literaris sentiments i refle- 
xions, per aixb són llibres que recullen poe- 
mes diversos, perb que amaguen una ma- 
nera d'enfrontar-se amb la quotidiane'itat, de 
traduir-la en poesia. 

Un passeig pels bulevards ardents és el 
tercer ilibre del període, escrit a Londres, 

26. Albert ROSSICH, Els Últims llibres de 
Narcís Comadira, aPresBncian (15 de gener de 
1977). 
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després dels altres dos, tot i que esth da- 
tat del febrer de 1973. Dedicat a Gabriel 
Ferrater, ctamico atque magistro)>, és sens 
dubte un dels llibres importants de Narcís 
Comadira, dels més críptics, on assoleix una 
perfecció tecnica i formal (amb el predomi- 
ni de l'alexandrí) i un domini del discurs 
moral que el converteix en un punt de re- 
fertncia bhsic de la poesia catalana dels se- 
tanta. 

Albert Rossich ha indicat que <(el motiu 
central d'aquest breu recull és la solitud de 
l'home enfrontat amb una societat "deshu- 
manitzada" i que exerceix una autentica 
agressió contra l'individu. Aixb provoca una 
dissociació esquizofrenica en la personalitat 
del protagonista del poema, en conflicte per- 
petu entre la raó i la volenca, i que es 
manifesta lingüísticament en els canvis cons- 
tants de persona gramatical. En el fons hi 
ha la tesi romhntica de l'evasió estetica i 
erbtica com a solució superadora d'una rea- 
litat molt sovint insuportable. El darrer poe- 
ma, per contrast, mostra la realitat d'aquest 
plantejament U~sori>>.~' ES cert que hom hi 
reconeix la crisi de la societat occidental con- 
temporhnia (<(El dblar s'ensorrava entre ti- 
pografiess) a nivell de marc estructural en 
qui. s'inscriu el poema, perb posada en sol- 
fa segons les obsessions personals de Coma- 
dira. Colíabora en aquesta generalització la 
utilització amb freqiiencia al llarg del reculí 
del recurs d'alguns poetes estrangers, poe- 
tes també de la crisi, com ara Dante, Bau- 
delaire i T. S. Eliot: és el <(per me si va 
tra la perduta gente, (vers la ciutat sofrent), 
és la ctFourmillante c i t h  o la <(Unreal city),. 
Reincidencia, per tant, en un tema global, 
el del paisatge en qui: es desenvolupa la 
vida de I'home contemporani. 

El <tPasseig)> és un poema unitari -no un 
ctbreu recull)>, dividit en nou seccions, que 
conté una reflexió sobre el món contempo- 
rani i un rebuig d'aquest i de la ciutat (i 
amb aixb gairebé podríem comencar a par- 
lar d'un antinoucentisme de Comadira) cer- 
cant, per moments, plantejaments utbpics: 

El món és moviment i tot ordre impossible. 
Només l'ordre de l'art et donarh el repbs, 

plantejament que trobem en el primer poe- 
ma i que és confirmat pel plantejament cab 
tic del conjunt, constru'it com a collage de 
textos d'altri i de records, sensacions i idees 
prbpies; i que també retrobem en els ver- 
sos que clouen el llibre: 

Fugissera Bellesa, sempre incontaminada, 
vine tu amb el fuet d'un somriure o d'uns 

[ulls. 

27. Albert ROSSICH, art. citat. 



Sacseja'ns en la fosca de la monotonia, 
desafia el passat, el present i el futur. 
Vine enmig de la fúria d'aquest món que 

[ s'acaba, 
de confusa tenebra, de mentida i d'oblit. 
Fes sagnar els nostres ulls que, en terra de 

[ningú, 
en el cor de la guerra, es debaten insomnes. 

Se li presenta com a única solució per llui- 
tar contra el caos del món, no per arreglar- 
10, sinó per suportar-10: ctl'ordre de l'art, 
i la ctFugissera Bellesa),, és a dir, que la fe- 
licitat dura poc. 

La reflexió sobre el món contemporani 
a qu& alludia abans també es planteja en 
termes estrictament personals, i Comadira es 
refereix contínuament a la seva prbpia ex- 
periencia. Perqui: a partir del viatge amb 
metro un matí de l'any 1973 (<(Van tancar- 
se les portes corredores)>) en plena crisi del 
dblar i amb connotacions platbniques (ctdins 
el cau nocturn on els homes són ombres),) 
inicia un flash-back de dimensions conside- 
rables, que afecta moments molt concrets 
de la seva biografia: <(Van recollir-me uns 
catalans astuts/ que anaven mont enllis (Co- 
madira va ser a Montserrat durant un quant 
temps), o els mites de l'adolescsncia (poe- 
ma 7): París: <(El tiller)), ctMoby Diclr,, 
ctcorria un aire tebi com de final d'etapa,. 
Comadira ahdeix a moments crítics de la 
seva existsncia. Aconsegueix una discursivi- 
tat gairebé embogida, d'una gran efectivitat, 
construint, per acumulació, reflexions plenes 
d'allusions, com la de l'amor ardent del poe- 
ma 8: 

Madame, madame, plaer meu, vida meva, 
goig i desfici, cruel Pentesilea. 
Lluna del Iemen, Tigre de Bengala, 
Torre de vori, Card entre llirs, dóna'm 
la darrera punxada verinosa 
que se'ns endugui llac endins i ens perdi 
entre ru'ines del teu cos, del Temple, 
Monestir transparent, Balena blanca, 
Aspid sagrat, Amor, ora pro nobis. 

El flash-back sorprtn totalment el lector en 
el darrer poema, en qui. l'ambientació és 
medieval: ctcaravanes)>, ccfam i pesta desola 
tots els poblats d'Europa,, ccpagesos revol- 
tats*, ctcorre cavall, oh, corre!)>, ja que con- 
trasta amb la contemporane'itat dels altres, 
tot i que ja era previsible des del poema 5: 
<(Tot anava avanGant, dames, geometria,/ 
cap a l'antic cobert, antic, sempre novís- 
sim.s El nou registre poetic de Comadira 

28. Cf. avindran, Joan, els records de Pa- 
ris, realitat i mite, que ja tot es barrejar, Pa- 
pers privats, p. 40. 

fou caracteritzat encertadament per Juan An- 
tonio Masoliver per la utilització d'un ctlen- 
guaje dantesca,, per la presencia d'un nar- 
rador en primera persona amb un diileg 
incorporat a la narració (ctm'anaves repetint)>, 
ctnomés vas dir-me,), pel viatge acompanyat, 
la mitificació del plor (cti vaig sentir els 
plors dels adamitesa) cty sobre todo en la 
expresión engrandecida, acumulada, del dolor 
y la angustia, como en 10s poemas 1, 3, 5 
y 6 . ~  29 

A més de la reflexió, negativa, sobre la 
societat contemporinia a partir de les seves 
prbpies anecdotes, elevades a categories, i 
del to grandiloqüent, basat en veus diverses, 
un altre dels temes bisics, coincident amb 
els altres dos reculls, és la constatació del 
pas inexorable del temps i de l'efecte que 
té damunt l'existencia prbpia; i tot aixb 
conjuminat amb l'habitual rebuig de certs 
hibits del món que i'envolta (aquí concre- 
tat en la fourmillante ci t i) ,  que per la uti- 
lització de veus alienes a la seva fa que el 
que abans era malenconia ara es convertei- 
xi en pessimisme, perb que continu?, amb 
tot, basculant entre realitat i desig, present 
i passat, somni i clarividkncia. 

Albums de records 

Després de la publicació del Passeig i Les 
ciutats (que ja he indicat que són contem- 
poranis, per bé que les dates d'edició ens 
els allunyin en el temps) Narcís Comadira 
es troba en un moment de gran solidesa. 
Malgrat no voler ctfer carrera de poeta),, com 
deia en un poema d'El verd jardí, el cert 
és que ha assolit un grau considerable de 
ccprofessionalitzaci6, i pot afirmar-se sense 
gaire risc que pels volts de l'any 1976 és 
una de les veus que compta entre els poe- 
tes de l'anomenada cttransiciÓ)> (que ara, la 
vida va com va, coincideix amb la política), 
ctpoesia jove, a part. Ho constatem, per 
exemple, en la seva participació a la Bien- 
nale de Venecia, on llegí una comunicació, 
La poesia catalana jove, resum del camí fet 
per la seva generació i els poetes més joves. 
A més, en aquest any 1976 organitzi una 
exposició de la seva obra pictbrica a Girona 
1 publici dos llibres: Les ciutats i Desdesig. 

En aquest darrer retrobem la preocupació 
de Comadira per bastir un llibre unitari, 
amb una intenció global. Albert Rossich va- 
cillava quan deia que ctmés que parlar d'un 
llibre d'assumpte unitari, caldria parlar aquí 

29. Juan Antonio MASOLIVER R~DDNAS, ES a 
la inmensa minoria ..., .Camp de I'Arpan, núm. 
40 (gener de 1977). Article fonamental per la 
lectura i interpretació que fa d'Un passeig pels 
bulevards ardents i de Desdesig. 
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de variacions sobre un mateix assumpte o, 
potser, d'un Únic poema segmentat en peti- 
tes parts que constitueixen les poesies del 
llibre,." Bs clarament un llibre que inclou 
un sol poema dividit en 15 sonets hexasil- 
libics, de tema amorós i amb un vocabulari 
molt concís i una imatgeria reincident (des 
de les dusions al <(príncep meu,, a les 
comparances i imatges basades en elements 
extrets de la naturalesa). Per dir-ho amb 
Pere Girnferrer, <(Comadira muestra, aquí 
en  moldes condensadísimos, sus conocidas 
cualidades: sensorialidad, cierta vaguedad me- 
lancólica ante la belleza fugaz de la dicha 
que aprehende 10 visible, el herido pudor. 
de un  lenguaje que contiene cierta oculta 
tristeza)>?' 

Si amb el Passeig arribava a una plenitud, 
aquesta continua amb Desdesig. Perb si 
abans Comadira es deixava anar a si mateix 
adoptant un discurs plagat d'ecos i de pre- 
tensions universalistes, ara ens trobem en el 
terreny de la concisió. Des del model de 
vers i d'estrofa utilitzat (ressb dels sonets de 
Shakespeare, a més de la dedicatbria, el tema 
central i la citació inicial):' fins a l'ambient 
recollit, interioritzat. Masoliver n'assenyali 
les similituds entre ambdós reculls i parli 
d'una <(perfecta complementación~>.'" Contras- 
ta respecte al Passeig l'abssncia de qualse- 
vol referkncia al món exterior. I intriguen 
també algunes coincidkncies: 

(ah quin tou de lilis, 
rou i perfum tendríssims!) 

(<(Desordre)>) 

I vam cercar l'amor, l'abril corria 
amb els seus tremolors i amb perfums de 

[lilis. 
(Poema 8) 

Justament els lilhs que havia eliminat en la 
traducció dels versos inicials de T h e  waste 
land de T.  S .  Eliot, en el poema 2 del Pas- 
seig: 

April is the cruellest month, breeding 
lilacs out o f  the dead land, mixing 
memory and desire. 

També és coincident amb el Passeig (per- 
que, de fet, ho és amb tota la seva produc- 
ció) el dubte entre realitat i desig, la inten- 
ció de copsar la bellesa fugissera, per tal de 
superar el caos imperant en la vida quoti- 

30. Albert ROSSICH, art. citat. 
31. Pere GIMFERRER, Signos de la poesia ca- 

talana, .Destino. ( 5  d'agost de 1976). 
32. Vid. Miquel BERGA, Shakespeare i el 

aDcsdesigr, ePresbnciax (15 de gener de 1977). 
33. J. A. MASOLIVER R~DENAS, art. citat. 

diana. Recordem l'admonició final de Des- 
desig: <(Sol, sóc només desordres, trista cons- 
tatació després de Febre, on els ulls són 
<torbs de tanta bellesa),. 

Desdesig és un recull de 15 poemes de 
tema amorós que reflecteixen una experisn- 
cia determinada i que resumeixen cronolbgi- 
cament una petite histoire: des d'uns inicis 
plens de dubtes fins a l'abandonament, pas- 
sant per la plenitud. Els mateixos títols dels 
poemes collaboren en aquesta ordenació gra- 
dual de I'experisncia amorosa: <tRecanCa)>, 
<(Desig)>, <(Pressentiment)>, <(Desdesig)> (1-4), 
de primer, amaguen l'amor com a possibili- 
tat que ve i se'n va, sense acabar de con- 
cretar-se, ja centrat en un personatge (ctPrín- 
cep de les Tenebress, aArcingel tímid meu*) 
que amaga una bellesa extrema. Hi  domina 
el condicional, el futur hipotstic: 

Ara m'anguniejo 
simplement de pensar 
tantes hores felices 
que haurien pogut ésser. 

( aRecanga~) 

Temo saltar la tanca 
que t'envolta i que, enmig 
del teu jardí, com sempre, 
se'm mengi el desdesig. 

(Desdesig) 

Després (5-9) trobem la plenitud, la culmi- 
nació de l'experikncia (<(Prec)>, <(Certesa)>, 
<(Festa)>, <<Llacuna)>, <(Tarda)>), on perviu la 
imatgeria fonamentada en la naturalesa i 
aconsegueix peces d'extremada condensació 
lírica, com ara <(Tardas: 

He aspirat el perfum 
dels teus llavis, la prada 
ondulant dels teus besos. 
He aspirat el perfum. 
Bra~ades de ginesta, 
pesols d'olor, roselles 
i aquest núvol d'abelles 
que feineja al tUer. 
La mel més pura vessa 
d'aquestes flors blancoses. 
Or i tarda em són lleus. 
Ah! Rendit de desesma, 
m'endormisco per perdre'm 
dins un doll de murmuris. 

Per fi, en els darrers poemes (10-15) (<(Re- 
cords),, <(Esplendor)>, <(Hiverns, <(Oracle)>, 
<(Febreu, <(Desordre)>), centrats en la dava- 
llada, ens presenta el record del temps felic 
(<(En el desert dels dies, / frigi1 recés, re- 
cords.,), a voltes barrejat amb el somni 
(<(Podré refer-te en somnis, / nu enmig de 
la prada.),). Domina aquí la construcció a 
base d'asíndetons, l'aclaparament, les imat- 
ges acumulatives construides sobre el paral- 
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lelisme entre el cos humh i la naturalesa, 
que fan pensar en alguns passatges del Lli- 
bre d'Amich e Amat (ctoracle,, <(Febre)>). 
La constant preskncia d'imatges i compara- 
cions basades en la naturalesa, en el con- 
junt, provoquen la creació d'una atmosfera 
d'un gran sensualisme, com si es tractés d'un 
locus amoenus, no en un sentit físic, sinó 
com a ambient psicolbgic, com si es trac- 
tés d'un paisatge interior. I és una natura 
humida i alhora simbblica: <(Em nego a la 
llacuna / de solitud que em salva.)> 

L'hedonisme per qult sempre ha maldat 
Narcís Comadira, la captació de la <<fugissera 
Bellesa,, aquí es materialitza en l'amor a 
algú i arriba a uns nivells de voluptuositat 
verbal i sensorial no acostumats. Aconsegueix 
de lligar un conjunt d'allusions, descripcions, 
sensacions, al voltant del nucli temhtic cen- 
tral: la crbnica i la reflexió amorosa. I bas- 
teix una mena d'hlbum de records perfecta- 
ment interrelacionats entre ells. 

Aquest mateix plantejament el retrobem 
a la producció més recent: T e r r ~  natal i Al- 
bum de família. EI poeta aplega records i 
reflexions entorn de la terra que li és ori- 
ginal i on viu, i en un cas retorna al mo- 
del del recull de poemes diversos, i en Val- 
tre, a partir d'un rephs d'unes fotografies 
familiars repren la veu civil, ara amb gran 
forca, retornant (per que no?) a temes del 
realisme histbric que semblaven bandejats de 
la poesia d'aquest país. 

Terra natal, és, per tant, un llibre recull 
de poemes escrits entre el 1973 i el 1977, 
de qualitat desigual per aquest mateix fet, 
perb que ordena els materials entorn d'un 
idea central, la terra natal (no la phtria!), 
concepte ampli que afecta, evidentment, Ca- 
talunya, perb que no implica forcosament 
opinions política-sentimentals determinades." 
La reacció envers el llibre ha estat diversa. 
Des d'un rebuig (<(Ara acabem de llegir 
Terra natal, el darrer llibre que el poeta gi- 
roní ha publicat, i ens resta com un regust 
de decepci6.n) a la consideració més posi- 
tiva (<<?'erra natal és el llibre al meu enten- 
dre més interessant, tant per la forma com 
pel contingut)>).36 0, com ha dit Joaquim 
Vilar, <(intenta explicar-nos quines són les 
arrels del poeta i el lligam tremendament 

34. .Els conceptes de Família, Estat, Ph- 
tria em semblen rentats de cervellr. Narcís Co- 
MADIRA a Lluís BUSOUETS r GRABULOSA (art. ci- 
tat). 

35. Miquel PAIROL~, Narcís Comadira, les ho- 
res i els versos, *Avui., (19 de novembre de 
1978). 

36. Miquel ALzUeTA, Narcís Comadira, un poe- 
ta del ngrup de Girona*, ~Mundo Diario~ (5 de 
gener de 1979). 

íntim entre la seva vida, la histbria imme- 
diata i la terra on s'ha desenvolupat)>? 

El llibre, tot i la desigualtat dels materials 
que el formen, és un conjunt organitzat en 
cinc apartats, precedits d'una <(Pregunta)> 
simptomhtica: 

Derrota és la meva herencia, 
Confusió el meu present, 
Tristesa tot el pervindre. 

Amb tot encara em pregunto: 
(podré acomplir la lloanga? 

Derrota, confusió, tristesa, elements roman- 
tics que perviuen en la poesia postromhn- 
tica i que han arribat fins a Comadira de 
la mh de Holderlin, com comprovem en el 
sonet que dóna títol al volum: 

Trist, fatigat, per daurades boirines, 
dic al turó que ara apareix, gement, 
que em sigui phtria i acolliment 

ara que, amb sal de vastituds marines, 
la carn em dol, amarga, del teu mal, 
morta del tot, per tots, Terra Natal. 

Aquests tercets lliguen perfectament amb el 
to admonitori i elegíac dels de Mis capita- 
les años desterrados: 

Terra natal, oh dolca Catalunya, 
no-phtria del cor, exiliats 
vivim dins del teu clos: tu, terra llunya, 
conreu eixut que tots els mals escretllen. 
Altes Muntanyes del No Res ens vetllen 
i persistim, absurds i descarnats. 

Ultra la parbdia, i el rebuig de l'ús que se 
n'ha fet que aquesta implica, de versos ver- 
daguerians trobem una utilització de la ma- 
júscula (d'arrel foixiana? La citació que obre 
el recull ens remet a Foix, quand m&me) 
que connota una concepció metafísica de la 
vida quotidiana. La majúscula apareixia al 
final del Passeig (la <<Fugissera Bellesa),) i 
la tornbvem a trobar en els vocatius de Des- 
desig (ctPrincep)>, ctArchngeln). Aquí agafa 
una volada metafísica i serveix per a sub- 
ratllar paraules-conceptes claus: No-Res, De- 
m&, Mai Més, el Tot, Angel de la follia, 
Terra, Home, Angel Nou, que són una ve- 
gada més les obsessions comadirianes, on 
I'habitual escepticisme es tenyeix de pessi- 
misme: 

Els dos fars dels teus ulls enigmhtics es- 
[cruten 

37. Joaquim VILAR, L'ofici pobtic de Narcís 
Comadira, <<hesbncian (setembre de 1978). 
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la molsa avellutada del No-Res: 
el Tot que ens obsedeix: és el final, et dius. 

Els cinc apartats, parany estructural, ens 
presenten vells i nous temes de la poesia 
de Comadira: el qüestionament sobre les 
arrels més íntimes, com a home que viu en 
una terra, amb referkncies al seu contacte 
amb llocs concrets d'aquest paisatge natal 
(<{Tots sants a Llofriu)>, <(Beget,, <(Sant Pe- 
re del Bosc,, <(Serra de cavalls>)); poemes 
de to irbnic (<(Club de golf*, ctPizzeria)>) i 
no tan irbnic (ccHospital)>) sobre experien- 
cies o impressions personals; poemes de te- 
mhtica amorosa (ctSmoke gets in your eyes,, 
<(Amor cruel)>, <<Epigrama))); i dos apartats 
més que contenen bones mostres de la preo- 
cupació del poeta pel pas del temps prenent 
com a punt de referkncia al canvi produit 
per les estacions: 

Cap esperanca empara els anys que mai no 
[tornen. 

Tots els desigs inútils són pols al pensament. 

que li produeix I'escepticisme, el dubte de 
no poder aconseguir la felicitat. Hi  ha aquí 
excellents poemes, continguts, reflexius, com 
ara <(Iris blaus,, <(Pluja d'abriln o <(Final,. 
Cal destacar un poema, <(La Devesa perdu- 
da,, escrit per enchrrec de YAssemblea De- 
mocrhtica dlArtistes Gironins per al cathleg 
de l'exposició <(Salvem la Devesa!)>. Malgrat 
ser un poema d'enchrrec, ens enfronta amb 
la veu civil de Narcís Comadira, que ara, 
ben allunyat dels pressupbsits tebrico-prhc- 
tics del realisme histbric (negar-ho tot per re- 
trobar-ho?), pren nova volada i en el seu cas 
produeix poemes com aquest, o Uibres com 
el darrer, Album de familia. En el cas de 
Comadira la veu civil s'inclina per la Vida, 
la Histbria (els records generacionals) com a 
font de records personals que pot compar- 
tir. Ara aquesta sensació, la produeix la De- 
vesa: 

Ara aquí sota els arbres, que, més vells que 
[nosaltres, 

es lamenten i cruixen de branques i tempes- 
[tes, 

retrobant el jardí de les hores perdudes, 
de les pors i dels somnis i el delit, 
dels primers desenganys i dels besos més 

[tímids, 
dels narcisos sedosos i els antics teoremes, 
comprenem que ha passat,  fuga^, la joven- 

[tut. 

I més tard seran unes fotografies que resu- 
meixen un procés vital del qual ell és en 
part ~rotagonista, perb que podem fhcil- 
ment compartir. 

Alburn de familia és un volum unitari, 
perquk aplega poemes escrits a I'entorn d'u- 

na idea inicial, o bC global, que contribueix 
a augmentar ía unitat i condensaci~í del con- 
junt, que com ja he indicat és perceptible 
a, gairebé, tots els reculls. <(El pretext dels 
poemes són velles -i no tan velles- f e  
tografies de l'hlbum familiar. El text, perb, 
se'n vol independent i és per aixi que l'au- 
tor el publica sense cap d'aquesti docu- 
ments g r h f i ~ s . ) > ~ ~  I perqu& hi ha una orde- 
nació cronolbgica, també és un volum uni- 
tari. 

En el poema inicial, que duu el mateix 
títol que el llibre, justifica, en termes poc- 
tics, la raó que l'ha menat en aquest inte- 
rks fotogrhfic. El poeta es aoba siruat en 
un present en que comega a comptar el 
passat: 

Ara que el temps comenca a esgrogueir-les 
i se'n van en silenci cap a un son 
no sé si etern perb sí durador 
-fins que uns ulls nous que vindran les 

[desvetllin 
per a trobar-s'hi o, més segur, per perdre- 

[s'hi-, 
vull resseguir les lhnguides imatges, 

i després de tres estrofes que inclouen pre- 
guntes retbriques sobre la seva obsessió pel 
record es manifesta decidit per enfrontar-se 
amb el viatge pel temps i la membria: 

Passaran una a una i les tems, 
infant poruc, tantes fotografies, 
dansa fatal de fantasmes efímers. 
Perb t'atreu el contratemps monbton, 
el comphs, la feixuga melodia, 
els acords plens i les grhcils cadkncies, 
la llibertat i el terror del silenci. 

Passaran, si, les mirarhs, encara! 
Cor malastruc, no te m'espantis, ara. 

Sobta, potser, aquesta por davant 'el record, 
especialment si tenim en compte que per a 
Comadira el record és i ha estat font prin- 
cipal de plaer. Perb la membria és selectiva, 
o com deia Pavese, <(no es recorden els dies, 
es recorden els moments,, felicos, afegiria 
jo. I ara el poeta, situat davant de coses 
fosques i vides oblidades, fotografies que 
recorden moments no for~osament felicos, 
s'espanta, perb s'hi sent atret. 

Hom ha dit, referint-se a I'Album, que 
aquest és un llibre complementari de i'ante- 
rior, Terra natal: <(Sense potser proposar- 
s'ho, els dos llibres són complementaris, 
Terra natal és el marc, el marc propi, men- 
tre que Album de família són les persones, 
els protagonistes propers que omplen aquell 

38. Alburn de família, p. 7. 
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marc.)>39 Perb em sembla que es pot anar 
molt més enlli, perque no és tan sols un 
llibre sobre uns <<protagonistes propers)>, 
sinó que és una crbnica personal i genera- 
cional sobre un període molt concret de la 
nostra histbria recent, amb un tractament 
estetic, certament, ben allunyat dels pres- 
nupbsits tebrics del realisme histbric (en un 
sentit ferraterii -si és que el té- del ter- 
me), perb amb una coincidencia temitica in- 
discutible. Així ho ha insinuat el mateix 
Comadira: <(Surt una Girona d'uns anys di- 
fícils amb collegis insuportables. Perb no 
és un llibre autobiogrific. La gent l'agafarh 
com a xafarderia personal i es quedari amb 
un pam de nas. M'interessa que la meva 
visió sigui vilida pels de la meva generació, 
gironins o no. L'anecdota és un pretext. Re- 
peteixo: cacar fantasmes i evitar les sorpre- 
ses dels fantasmes, si bé aixb és una cosa 
impossible. Volia dibuixar un mapa dels 
noms i dels llocs familiars per orientar-me i 
limitar. Cap mena de p lor iq~e ig .>>~ Bs en 
a uest sentit, em sembla, que pot llegir-se 
1'3lb um, com un intent absolutament reei- 
xit de posar a l'abast una s?rie d'experien- 
cies comunes: pre-guerra, postguerra, adoles- 
cencia conflictiva, frustració de projectes vi- 
tals, pessimisme resultant. Evidentment, com 
a bon poeta líric, totes aquestes experien- 
cies comunes són posades en la clau perso- 
nal del poeta, i és aquí on retrobem les ob- 
sessions personals de Narcis Comadira, bar- 
rejades amb l'expersncia civil. O matisant- 
la. 

Com ja ha quedat definit, tot el llibre 
6s un mirar endarrera, un reflexionar so- 
bre el passat, condicionat pels documents 
grifics que li forneix l'ilbum familiar de fo- 
tografies, perb amb un to malenconiós que 
si que és característic de Comadira. Així, 
per exemple pot parlar d'una idillica socie- 
tat catalana d'abans de la guerra: 

Tot és perfecte en aquest món petit, 
les cases i els carrers, els jardins i les p h -  

[go!es, 
la calor i el mar fresc, l'olor de la resina, 
les migdiades flonges, sempre enteranyinades 

[de desigs, 
ericades per ?litres monbtons, 
la noia que vindri a dinar diumenge 
i que, tímida, a penes gosari aixecar els 

[ulls.. . 
(c(S'Agar6 1935~)  

39. Josep FAIJL~, Narcis Comadira: inici d'un 
mestratge, .Destino)> ( 8  de maig de 1980). 

40. Narcis C O ~ ~ A D I R A  a Lluís BONADA, El poe- 
ta Comadira escriu sobre 2'nAlbum de familiau, 
eTele-Exprksa (3 d'abril de 1980). 

O pot parlar amb un to marcadament amarg 
en <(La visita del jerarca), ja en plena post- 
guerra. O de l'ambient resclosit que es res- 
pirava durant la setmana santa a ctchristus 
vincitn. Tot aixb amb un contrapunt perso- 
nal present, com a mínim, en cinc poemes: 
<{Retrat de l'artista als tres anys (Vestit de 
soldat))>, <{Retrat de I'artista als cinc anys 
(Vestit d'escoli))>, <<Retrat de i'artista als 
deu anys (Al timó del Cuki)),, <{Grup de 
famíliaa i <{Retrat de l'artista als trenta-sis 
anys (Biscarbó, juny de 1978)u, en els quals 
pot reapareixer el pessimisme de to rom&- 
tic davant la vida: 

Tindrb tota una vida 
pel desencís. 

Sempre perdut sobre la corda fluixa, 
assaja ja el teu cos el drama inútil: 
sempre serAs frontera de dues nacions 
en guerra. 

Darrera meu ningú: nascut per a no res: 
abocat a la crbnica. 

Fas foc d'afectes vells i t'aconsolen. 
Algun captard, el cel encara és net 
i, en cercles grans, ocells de presa hi volen. 

Perb aquesta temitica pessimista i desenci- 
sada, que si es vol és un problema personal 
del poeta, en d'altres poemes és posada cla- 
rament en clau de solfa generacional. Com 
a <<Dies de glbria (Sant Tomis, 1959)~: 

(puc dir-nos 
quin cansament, que llarg 
l'esforc per ser el que som: i no pas, cer- 

[tament, 
almenys jo, ni de iluny, el que, ai!, s'es- 

[perava? 

El to general dels poemes no és forlosament 
pessimista i desencisat, ja que Comadira és 
una persona que coneix i practica la ironia 
i ens en dóna també aquí bones mostres: 

la noia, segur de Barcelona, 
que juga al tennis amb delit de mascle 
fent I'amor (oh, no, no, quines coses 
que penses, massa crues imatges, potser el 

[sol 
t'ha entrat al cap, deixa ja la chaise-longue, 
ves, camina, rega una mica). 

Hedonisme i veu civil 

Narcis Comadira ha publicat, al llarg de 
la decada dels setanta, una serie de llibres 
que l'han convertit en un dels noms irnpor- 
tants de la poesia catalana. Ell ha recordat 
no fa gaire que no té la voluntat de ser 
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coherent amb un programa, sinó tan sols 
amb ell mateix: <(No sóc un constructor d'u- 
na "obra" amb caps i peus, obra que vaig 
construint a poc a poc, sabent molt bé que 
cal fer ara i que falta després, no. No em 
preocupa la coherencia total en absolut. De- 
mano poder ser divers i dispers: i els crítics 
que s'hi perdin.), Aquesta independencia, la 
vol assolir mitjancant la prictica de l'art, 
I'exercici escrit, amb un mínim de rigor i 
de qualitat. Per aixb trobem en la seva pro- 
ducció una recerca de la perfecció: a nivell 
formal i a nivell dels continguts. La per- 
fecció que tan sols viu en el camp de les 
idees, en l'art: <(Només l'art pot oferir, com 
a món ideal que és, i per tant capac de ser 
perfecte, una terra on viure val la pena i 
morir pot tenir un sentit., Aquests són, de 
fet, els seus pressupbsits programhtics que 
intenta de realitzar al llarg de la seva pro- 
ducció. 

A més, en la poesia de Comadira es de- 
tecta un gust per l'espai interior, la concre- 
ció lírica, que es tradueix en una actitud 
hedonista, en una recerca de la felicitat. I la 
felicitat la cerca en aquells petits detalls de 
la vida quotidiana que, observats amb de- 
teniment, tenen una magnifickncia rellevant: 
ctL'Única cosa que m'importa és la vida i 
una certa vida difícil d'obtenir, i cada dia 
més. La felicitat que es despren de la iden- 

titat d'un mateix amb ell mateix i amb 
aquesta vida és l'única cosa que b u s c o . ~ ~ '  
El to malenconiós de la seva poesia pot Cs- 
ser explicat per la constatació de la impos- 
sibilitat d'aconseguir la felicitat. 

Complementa aquesta tendencia hedonista 
una consciencia que té el poeta gironí de 
<(testimonis. g s  un interks pel món que I'en- 
volta, que s'ha accentuat amb forca en els 
darrers llibres publicats. Sense arribar al tes- 
timonialisme de la poesia dels seixanta, Co- 
madira comunica el lector amb una realitat 
exterior i li suggereix interpretacions líri- 
ques de fets que els poden haver afectat con- 
juntament. Per aixb, hedonisme i veu civil 
fan que la seva poesia es converteixi en un 
joc d'ambivalkncies, entre intimitat absoluta 
i col-lectivisme, entre pessimisme i optimis- 
me, entre realitat i desig. I pot fer vertade- 
res les paraules de Sartre: <(Tout homme 
sort 2 chaque instant de I'hictoire: absolu, 
transcendance vers le futur, les ueuités éter- 
nelles et les valeurs. Et c'est au moment 02 
i1 en sort le plus qu'il est le plus dedans.), 4' 

41. Poktica, MARCO PONT, OP. cit., PS.  183-185. 
42. Jean-Pau1 SARTRB, Cahier de notes (1947). 

dins Obliques. Sartre, núms. 18-19 (Paris 1979). 
p. 259. 

Les verdes pometes, per Josep Murgades * 

En el més aviat tirant a tibat panorama 
d'una literatura que, de la revolució indus- 
trial en& ha estat en una no gens desde- 
nyable part escrita sota la invocació de Je- 
suset i de Maria, de sant Prat i de sant Ma- 
cih, de sant Marx i de sant Lukács, i de 
no importa quantes altres devocions trans- 
cendentalitzades en l'altar de 1'Església i/o 
de la Phtria, de la Internacional de I'ahir i/o 
de la Normalització del demh, constitueix 
sens dubte un fet insblit i, en part, doncs, 
descarat l'aparició d'un llibre que, com ara 
l'aquí ressenyat, si alguna meta es fixa és, 
a tot estirar, la de lubrificar-nos els mots 
bonament un pel -potser amb I'esperanqa, 
no sé si ingenus, que la tal lubrificació del 
verb secular redundi en una de semblant 
de i'acte hodiern. 

* Ofelia DRACS, Deu pometes t t  el ponter. 
Barcelona, Tusquets Editores, 1980 (coklecci6 
.La Sonrisa Vertical*, núm.  21). 187 ps. 

Jo, personalment, em guardaré molt i prou 
de voler veure en la procas empresa, i en 
I'kxit editorial que segons sembla l'acom- 
panya, cap símptoma inequívoc d'un possi- 
ble canvi dins la sensibilité col-lectiva o ge- 
neracional, com m'estaré també de predir a 
una literatura fins ara tan ignorant dels afers 
copulatius inexplorades vies de glbria, o de 
prevaricació, en la direcció just iniciada. 

Ara, com a lector pertinag, no deixaré 
&alegrar-me, en principi, davant un text 
que, si més no, té la volenterosa grhcia, per 
als qui incorrem en pecat de concupidisckn- 
cia no tan sols de pensament i d'obra sinó 
també de lletra, de fornir-nos en pla i ac- 
tual catalh una mena de pastura literhria que 
ens havíem hagut de procurar habitualment 
per entre ben d'altres hmbits lingiiístico-cul- 
turals. I ,  com a crític esporhdic, no em pri- 
varé del divertimento que suposa escatir el 
grau literari de cctremperabilitat), que aques- 
ta obreta, com tota altra de característiques 
semblants, pretén contenir i infondre. 

Els Marges, 18/19. 1980 


