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POESIASAM ABRAMS

Camí particular
er celebrar els 70 anys Narcís Coma-
dira ens ha obsequiat amb un regal
especial: Marques de foc. Els poemes i

els dies, un llibre original que es proposa res-
seguir “la meva relació amb la poesia i amb
alguns poemes concrets que m’han marcat,
que m’han fet vibrar; poemes que han aju-
dat a configurar la meva sensibilitat, poemes
dels quals n’he après moltes coses”.

En la tradició literària en català no existeix
cap precedent d’aquest llibre i per trobar un
parent proper ens n’hauríem d’anar a la pro-
sa Historial de un libro (1959), de Luis Cernu-
da, o The Amis Anthology: A Personal Choice
of English Verse (1988), de Kingsley Amis. El
llibre de Comadira és una barreja eficaç de
memòries, autobiografia, història intel·lec-

P tual, crítica literària i antologia panoràmica.
Com Walt Whitman, Comadira “mira enrere
els camins pels quals ha viatjat”, és a dir, mira
d’explicitar, amb les imprecisions o llacunes
naturals, el full de ruta que conscientment o
inconscientment ha seguit per arribar on és,
al cim de la seva carrera. Marques de foc és un
acte d’honradesa, generositat, reconeixement
i justícia.

El llibre dibuixa un arc cronològic que va
des de la infantesa fins a l’actualitat, des de la
recepció passiva del nen escoltant les versions
d’El rossinyol i Muntanyes del Canigó cantades
pel pare fins al poeta actual descobrint l’obra
de Milosz. I aquest fil temporal passa, amb
tocs de melangia, per l’entorn familiar, l’esco-
la, els escoltes, el seminari, Montserrat, el ser-

vei militar, Londres, Girona, Barcelona, Ma-
llorca... De fet, el text té una clara voluntat
circular perquè comença amb la descoberta
potser massa recent de la poesia polonesa
moderna i acaba constatant les relectures
constants de Carner i Ferrater.

A cada època, Comadira ha fet descobertes
significatives fins a construir un cànon perso-
nal de textos de l’antiguitat ençà, en diverses
llengües. En molts moments interromp el re-
lat per donar-nos mostres dels poetes de la
seva tradició. També va plantejant qüestions
crucials com ara el vincle entre vida i art, la
capacitat dialògica de la poesia, el judici estè-
tic, el valor de la lectura, la necessitat de la
formació, la llengua i la precisió expressiva, el
sentit de la forma... Un periple fabulós. ❋
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Primer ja deguérem ser el foc
e què o de qui som hereus,
De qui som fills? Què de-
vem haver rebut dels qui

ens han precedit...? Potser un foc,
unes violències. Potser un munt
d’impulsos ancestrals d’una forta
brutalitat... Som, segur, coses fins i
tot més greus, però sortosament no
ho delimitem tot aquí. Contrares-
tem la constatació de la cendra i de
les extincions que ens devoren sen-
se intermitència amb l’acostament
a alguna idea d’albada –massa so-
vint desdibuixada?– en què s’ocul-
ten les esperances i la llum, i encara
tenim una mínima consciència que
“la cova ens ha acollit amb una ter-
ra seca, pedres antigues com l’odi o
el desig”. O no?... Són alguns dels
interrogants (i constatacions) que,
no gens desproveïts de controvèr-
sia, susciten des de l’inici la lectura
d’Aquest Cor, escrit així, en majús-
cules; l’últim llibre de poesia de Pe-
re Joan Martorell (Lloseta, Mallor-
ca, 1972). Inauguren el volum dos versos ex-
traordinaris d’Ossip Mandelstam: “Tot va
ser abans, tot torna novament / i el do de re-
conèixer és l’únic guia.” Al costat, també en
forma de divisa, d’aquesta veritat expressada
per Heidegger: “Hem arribat massa tard per
als déus i massa prest per a l’ésser.”

Hem parlat de violències i de brutalitat; en
aquest àmbit comença el periple d’aquest ca-
mí constructiu en el reconeixement que pro-
posava Mandelstam. La violència i la brutali-
tat amb què uns infants esclafen un insecte
tot jugant i com qui no vol la cosa no són pas
definitivament diferents de les que una per-
sona adulta podria esmerçar sobre un cos
també humà en un acte de sexe desfermat i
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obsessiu. Així és com furga en aquestes qües-
tions Joan Pere Martorell en el poema titulat
Incendi: “Record el vol incert del xoriguer /
amenaçant els pins més alts, estèrils, / i les
volves de fum fonent la tarda: / de sobte la
més freda nit pagana.” O en aquest final de la
composició Necròpolis: “He sortit –tens, can-
sat, quimèric– / per recordar el nom de totes
les coses / i abastar els dominis del teu cor de
marbre.” En efecte, “el do de reconèixer” no
és innat, no ens arriba sol; necessita un afecte,
necessita un aliment i un coratge, potser allò
que més s’acosta a un cor escrit (i bategant)
en majúscules.

Perquè Aquest Cor, en el seu plantejament
constant de col·locar a les mans del lector

dualitats en contrast, és molt això: reconeixe-
ment i enamorament. L’enamorament encès
que reclama sense limitacions i a tots els efec-
tes qualsevol acte portentós que estigui rela-
cionat amb la introspecció. Mai tan ben dit:
“Perquè en mi es conjuguen / la necessitat
d’obrir les ales / i la urgència de veure’m a
l’espill. / Perquè els meus ossos desfets, / la
meva carn argilosa i delmada, / els meus
membres descarnats són signes / d’un alfabet
desconegut / inconjugable.” Martorell culti-
va el vers lliure i també el decasíl·lab, combi-
nats, i una de les seves potències és la creació
d’unes imatges que busquen, sobretot, la ir-
rigació d’una sang. De la sang del foc que de-
guérem ser abans que més coses. ❋
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Som el cor
Perquè ‘Aquest
Cor’, en el seu
plantejament
constant de
dualitats en
contrast, és molt
això: reconeixement
i enamorament.




