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Narcís Comadira defensa la
“necessitat inútil” de la li-
teratura. Ho fa al conjunt

d’assajos breus agrupats al llibre
Les paraules alades (Empúries),
que són les paraules que els homes
i els déus homèrics de l’Odissea i la
Ilíada proferien quan tenien algu-
na cosa greu a dir. Eren alades per-
què les fletxes en què viatjaven du-
ien, per anar de dret a l’objectiu,
plomes al darrere.

Si, com escrivia Václav Havel,
“la paraula pot ser un raig de llum
allà on regna la foscor o una flet-
xa mortal”, les paraules alades de
Narcís Comadira són rajos de
llum, són un cant a la literatura i
a la lectura. La literatura “com-
mou, altera, seda, excita, obre es-
cretlles en el granit més dur de les
conviccions, escampa mantells
densíssims de nit negra sobre els
mars dels sentiments, inunda amb
torrentades de llum”. “La literatu-
ra porta en el seu si llavors de per-
dició i de salvació”. I encara més:
“La literatura no fa que passi res.
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Però fa que passi tot, que pugui
passar tot. Configura en el nostre
interior territoris de llibertat in-
explorats, jungles de pensaments,
deserts de solitud, cims de volun-
tat, llacs de joia profunda, paradi-
sos de follia”.

La petjada grega en la cultura
catalana, Verdaguer i Carner,
Dante i Péguy, o l’art de traduir,
són alguns dels assumptes que

aborda una obra que arrenca, a
manera de pròleg, amb una reivin-
dicació de l’any litúrgic “com a
obra d’art total”. Comadira sap de
què parla: va passar tres anys al se-
minari de Girona i tres més a
Montserrat, “com a aprenent de
monjo primer i com a monjo des-
prés”. En va sortir el febrer del
1965, el diumenge que, arran del
Concili Vaticà II, es va celebrar la
litúrgia en català per primer cop.

L’any litúrgic clàssic, en llatí, és
“una representació dramàtica to-
tal que integra lletra i música, ac-
ció i instal·lació, i que dura tot un
any”. És, diu Comadira, una obra
superior als drames lírics d’aquell
Wagner que volia precisament ar-
ribar a l’art total. El cant gregorià,
la cera dels ciris, l’oli consagrat,
l’aigua beneïda, l’arquitectura,
l’atrezzo d’orfebreria, escultura i

pintura, jocs de llum,
els oficiants, un públic
que és més que públic...
Si això es perd, “Occi-
dent haurà perdut una

de les seves millors obres d’art”.
Narcís Comadira complirà 70

anys el 22 de gener i ho celebrarà
amb un nou poemari, Lent (Ed.
62). Abans, dimecres que ve, en el
marc del festival Temporada Alta,
podreu assistir a l’espectacle Esti-
mat Comadira, dirigit per Joan
Ollé i Xavier Albertí. I si us voleu
anar preparant, que us acompanyi
la litúrgia literària de Les paraules
alades.✒
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partir de Frank
Lloyd Wright

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/7

[2] 1Q84(Llibretercer)
HARUKI MURAKAMI
Empúries
400pàginesi 22€ 3/2

[3] Dramesrurals
VÍCTOR CATALÀ
Educ@aula
320pàginesi11,50€ -/68

[4] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
Rosadelsvents
208pàginesi 15,90€ 5/32

[5] Lauraalaciutatdelssants
MIQUEL LLOR
Educ@aula
336pàginesi13,95€ 2/84

[1] Aleph
PAULO COELHO
Proa
320pàginesi17€ 1/7

[2] Sobreelcamídelavida
MOISÈS BROGGI
EdicionesB
88pàginesi 9,95€ 2/5

[3] Reflexionsd’unvell...
MOISÈS BROGGI
Edicions62
112pàginesi14,95€ 3/5

[4] Córreromorir
KILIAN JORNET
AraLlibres
200pàginesi 18,50€ 4/31

[5] Bonanitibonasort
JOAQUIM VALLS
Viena
208pàginesi17,50€ 5/18

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Eljardínolvidado
KATE MORTON
SumadeLetras
544pàginesi21€ 3/76

[2] 1Q84(Libro3)
HARUKI MURAKAMI
Tusquets
416pàginesi22€ 2/2

[3] Libertad
JONATHAN FRANZEN
Salamandra
674pàginesi25€ 1/3

[4] Juegodetronos
GEORGE R. R. MARTIN
Gigamesh
798pàginesi14€ -/2

[5] LasardillasdeCentralPark
KATHERINE PANCOL
Laesferadeloslibros
808pàginesi21,90€ 6/3

[1] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 2/58

[2] Aleph
PAULO COELHO
Planeta
270pàginesi18€ 1/7

[3] Yo,Cayetana
CAYETANA STUART Y SILVA
EspasaCalpe
268pàginesi 19,90€ -/2

[4] Gentetóxica...
BERNARDO STAMATEAS
Vergara
232pàginesi15€ 3/17

[5] Historiasocultadasdel...
JAVIER BARRAYCOA
Vergara
232pàginesi15€ 6/4

“LA LITERATURA PORTA
EN EL SEU SI LLAVORS DE
PERDICIÓ I DE SALVACIÓ”

La litúrgia
literària de
Comadira

ARosa Regàs li passa el ma-
teix que a mi –i a moltes al-
tres persones–: quan cau

malalta i ha de fer repòs al llit, el
seu cap troba la calma necessària
per meditar. És quan la salut
t’obliga a aturar-te que sovint
sorgeixen les millors idees. Va
ser precisament en un moment

de convalescència que Regàs va trobar la inspira-
ció per decidir-se a escriure L’hora de la veritat
(Ara Llibres), una reflexió sobre el procés d’en-
vellir i la proximitat de la mort.

“Vaig estar malalta, i quan m’aixecava estava
tan encarcarada que vaig pensar: això és la senec-
tut, no poder anar a la velocitat que vols perquè les
cames no t’aguanten i no tens ànims per a res. Vaig
tornar al llit i em vaig dedicar a pensar com hau-
ria d’afrontar aquesta nova etapa”, explica Regàs.
L’escriptora assegura que mentre jeia al llit, lle-
gint una biografia de l’arquitecte Frank Lloyd
Wright, va veure la llum: Wright va treballar fins
a la seva mort, el 1959. Van ser setanta anys de cre-
ació arquitectònica i de disseny. Amb 90 anys
Wright va publicar les seves memòries intel·lec-
tuals (A Testament) i un terç de les seves obres ar-
quitectòniques les va dirigir en l’última dècada de
vida. Aquesta ànsia de Wright per esprémer-se el
cervell, quan molts ja faria dècades que s’hauri-
en jubilat, va ser el que va motivar Regàs per ana-
litzar a L’hora de la veritat quins són els obstacles
durant la vellesa per tenir una existència física-
ment còmoda i intel·lectualment viva.✒
CRISTIAN SEGURA

Els personatges del suís Peter Stamm són ete-
ris: passegen per la vida i per les pàgines com
fantasmes, sense estar gaire arrelats; ni les

creences, ni el territori, ni les altres persones els
serveixen d’àncora. L’arquitecte protagonista de
Siete años es debat entre dues figures femenines,
però, en realitat, cap de les dues el satisfà prou, co-
sa que tendeix a alienar-lo bastant. La silueta de
l’home que fuma funciona aleshores com a metà-
fora de qui elucubra i desitja, però que ho fa només
de manera mental perquè en el terreny físic –ca-
dira buida– la cosa no li funciona gaire bé. I una ca-
dira buida és, esclar, símbol de solitud.

La coberta és una il·lustració d’Olimpia Zagno-
li, una milanesa nascuda el 1984 i que, segons la se-
va web, adora el grup T. Rex, els cacauets i el seu Fi-
at groc. Al seu compte de Twitter hi descobrim que
odia els cogombres, els gossos i llevar-se. És a dir,
que és una artista pop de manual. Sigui com sigui,
la il·lustració va apa-
rèixer al suplement de
crítica de llibres de
The New York Times.
A l’editor el dibuix li
agradava i va contac-
tar amb l’autora per-
què saltés a la coberta
en castellà (el llibre no
està disponible en ca-
talà) amb un toc de
groc molt més intens
que el marró original.
Bona elecció.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ M.


