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COMADIRA,
BEN
PROTEGIT
PER ALGUNS
DELS SEUS
PINZELLS, A
L’ESTUDI DE
BARCELONA
ON TREBALLA
SOVINT.
JORDI PIZARRO

Narcís Comadira repar-
teix el seu temps entre
l’estudi barceloní i la
casa de Sant Feliu de
Guíxols. Nascut a Gi-

rona l’any 1942, ciutat a la qual ha
dedicat versos i fins i tot un llibre
sencer, Girona. Matèria i memòria
(Empúries, 1989), integrat per frag-
ments de records i proses d’ambient
–sempre nodrides de referències
culturals, com passa en tota la seva
obra–, Comadira segueix treballant
“sense mètode ni ordre” en un esce-
nari i en l’altre. “Ja vaig pagar la
quota de disciplina quan estudiava
al seminari de Girona i a Montser-
rat”, explica, conscient que la crea-
ció artística és possible sense for-
çar-la excessivament. “Quan tinc la
febre d’escriure ho faig i, si no, pin-
to. Al raconet de Sant Feliu de Guí-
xols, el temps és més llarg: pots anar
a comprar i fer la passejada en po-
ca estona; a Barcelona tot et pren
més minuts”.

El ritme creatiu de Comadira
s’estira i s’arronsa, igual que passa
amb la dimensió de les teles que
pinta. A finals d’octubre va reunir la
col·lecció d’assaigs i articles sobre
literatura Les paraules alades, i ara
ja té data de publicació del seu setzè
llibre de poemes: el 9 de febrer.
“Lent fa referència a la lentitud, pe-
rò també a l’observació, i és un llibre
que ha nascut sense un guió previ.
Sóc un autor més de poemes que no
de poemaris. Hi ha d’haver una uni-
tat de motiu o pretext que em faci
escriure, i a partir d’aquí neix el po-
ema”, explica. Lent està integrat per
una trentena llarga de poemes en
què Comadira conrea l’observació
humana i de paisatges, sempre aco-
tats pel moment de l’any en què el
text ha estat motivat; de tant en tant
apel·la a pintors que li són impor-
tants (Tintoretto, Zurbarán), i fins i
tot evoca el perfum fin de siècle que
desprenen composicions musicals
com les Gymnopédies, d’Erik Satie.
“Tanco el llibre amb un poema llarg

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Fa només tres mesos de
la publicació del seu
últim recull d’assaigs,
‘Les paraules alades’, i
Narcís Comadira ja està
a punt de publicar un
nou llibre de poemes,
‘Lent’. L’escriptor i
pintor, que acaba de fer
setanta anys, explica a
l’ARA aquest projecte i
altres en què treballa
actualment

dedicat a la Girona de quan era molt
petit, una ciutat que ja no hi és”. De-
dicat a l’exalcalde Joaquim Nadal,
La ciutat perduda comença revivint
la claredat de la llum, continua amb
els horts, les campanades, els trens
–“que anaven cap a França / que ve-
nien de França”–, repassa les dates
assenyalades i no s’oblida de les fi-
res de bestiar, dels programes do-
bles als cinemes i del “pas lent dels
soldats”: “Hi havia una insistència
una mica somorta / per part de la vi-
da. Els anys passaven lents / i així es
teixien, lentes, les ombres de la His-
tòria, / a la vella ciutat meva
perduda”.

L’activitat de Comadira no
s’acaba aquí. Aquests dies estàs a
punt d’enllestir una antologia on
ressegueix els poemes que l’han
impressionat més al llarg de cinc
dècades llargues de lectura. “Ara
Llibres em va encarregar aquesta
antologia, que ha acabat conver-
tint-se en gairebé una autobiogra-
fia poètica –comenta l’autor–. En
comptes de fer un pròleg llarg i, a
continuació, oferir la selecció de
poemes, els he anat integrant a l’in-
terior d’una llarg text d’unes 150
pàgines on intercalo els poemes”.

a
● Marina Espasa
ressenya ‘El redemptor’,
de Jo Nesbo ● ‘Estiula’,
l’últim poemari de Lluís
Calvo
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● Entrevista a Jean
Echenoz, que publica un
llibre elèctric ● ‘Homes
d’honor’, la nova novel·la
de Xavier Bosch

llegim

Els 70 anys de Narc

“ELS MEUS LÍMITS
SÓN BREUS: ESCRIC
POEMES I ARTICLES,
FONAMENTALMENT”

MATÍ FELIÇ
Per la Dolors Folch,
a la manera de Lu Yu

M’aixeco tard, esmorzo
fruita i torrades i cafè,
mantega i melmelada.

Vaig al mercat, compro tomates,
mongetes tendres i un cap-roig.
Torno a casa i ho endreço.

Ara sóc vora mar, al xiringuito.
Mentre em bec una canya
de cervesa glaçada, contemplo

com van d’aquí d’allà,
sobre l’aigua de líquid lapislàtzuli,
les veles ocioses.

I escric.

POEMA DE ‘LENT’, QUE SERÀ PUBLICAT EL 9 DE FEBRER
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Narcís Comadira va escriure els
seus primers poemes quan tenia
14 anys. Des de llavors no ha dei-
xat d’escriure versos: l’any 1966
es va estrenar editorialment amb
La febre freda –acompanyat de
quatre poetes gironins més–, i sis
anys després va publicar el primer

recull de poemes a Edicions 62, El
verd jardí. Ha estat fidel al grup
editorial barceloní, amb el qual ha
publicat deu llibres de poemes.
L’obra poètica de Comadira és a
punt de ser enriquida amb un títol
més, Lent, que arribarà a les lli-
breries el 9 de febrer.

CINC DELS
FRONTS ARTÍSTICS OBERTS
PER L’AUTOR GIRONÍ

El llibre, que serà publicat la prò-
xima tardor i que encara no té títol,
combina els homenatges a poetes
geogràficament propers i a d’altres
que, tot i provenir de distàncies més
allunyades, acaben formant part de
la nostra tradició cultural gràcies a
la traducció, en molts casos del ma-
teix Comadira. “De catalans hi ha
Joan Maragall, Josep Carner, Car-
les Riba, Jacint Verdaguer, Joan Vi-
nyoli i Gabriel Ferrater. D’estran-
gers hi he posat Charles Baudelaire,
Rainer Maria Rilke, Friedrich Höl-
derlin i fins i tot Borís Pasternak”.
De l’autor rus ha triat L’estiuet de
Sant Martí, poema que l’obsessiona
des de la seva primera lectura, quan
tenia 17 anys. “Vaig acabar fent-ne
una versió en català sense saber rus,
perquè no n’hi havia cap que em
convencés. Sempre que en trobava
una traducció en una llengua que
coneixia la comprava, i feia el ma-
teix quan veia que havia sortit una
antologia poètica de Pasternak... Al
final, amb tantes versions, vaig tre-
ballar la meva pròpia. No la conside-
ro una traducció, sinó una apropi-
ació. Els poetes que t’agraden s’han
de poder llegir en la teva llengua: és
la manera de sentir-los pròxims”.

cís Comadira
Poeta

L’antologia que Comadira ultima
aquests dies permetrà repassar les
seves diverses afinitats culturals. Si
al batxillerat ja estava familiaritzat
amb el llatí, el francès i el castellà, al
curs preuniversitari va decidir-se a
aprofundir en la llengua i la literatu-
ra italianes. “Als 19 anys vaig fer-hi el
meu primer viatge. Si Goethe s’hi
passava tot un any, nosaltres en tres
setmanes vam fer un recorregut for-
ça exhaustiu”, recorda. A principis de
la dècada dels 70 arribarien les pri-
meres traduccions –Arbasino i Bas-
sani–, i a mitjan dècada dels 80 l’an-
tologia de poesia italiana (del segle
XII al XIX), de la qual apareixia un
segon volum, que arribaria fins a Pa-
solini i Spaziani. Comadira també ha
traduït del francès (Molière), de l’an-
glès (Lowell, Auden) i fins i tot ha pu-
blicat una versió d’himnes cristians
llatins antics.

“Potser ara que he acabat aques-
ta antologia em decideixo a comen-
çar les memòries –diu Comadira–.
Els meus límits són breus: escric
poesia i articles, fonamentalment.
Ja sé que per a les memòries no vull
seguir una estructura cronològica,
però encara em queda fer una mi-
ca de recerca”.✒

El mateix any que descobria la
traça per fer versos –1956–, Co-
madira va demanar una caixa de
pintures als Reis Mags. El regal li
va servir per descobrir un segon
vessant creatiu que no ha deixat
de treballar durant les últimes

cinc dècades. Si en un primer mo-
ment la seva obra pictòrica va
mostrar l’afinitat pel surrealisme
i el pop, els anys han anat decan-
tant les figuracions comadirianes
cap a la reinterpretació de paisat-
ges i arquitectures emocionants.

Pintor

El vessant assagístic de Narcís Co-
madira va començar a donar fruits
a partir del 1996. La biografia de
l’arquitecte gironí Rafael Masó va
tenir com a continuació Sense es-
cut (Empúries, 1998), recull d’ar-
ticles sobre política, llengua, art

i literatura. Vuit anys després van
arribar els assaigs de Forma i pre-
judici, on va compilar tots els es-
crits sobre el Noucentisme. A l’úl-
tim lliurament, Les paraules ala-
des (2011), aplega textos de críti-
ca literària.

Assagista

A més de fer una versió del Tartuf
de Molière, de l’Orgia de Pasolini i
d’Els gegants de la muntanya, de
Luigi Pirandello, Comadira també
s’ha atrevit amb la creació teatral.
A La vida perdurable (1991) i
L’hora dels adéus (1995) s’hi han

afegit més recentment la visió de
Comadira sobre Pla –El dia dels
morts–, Jacint Verdaguer –Al cel–
i el recorregut pel territori musi-
cal de la Catalunya dels segles XIX
i XX, Pinsans i caderneres, estre-
nat l’any 2007.

Dramaturg

Fruit de la seva col·laboració amb
diversos mitjans de comunicació
han nascut un parell de llibres de
cròniques de viatges. El primer,
Camins d’Itàlia (Ara Llibres,
2005), repassa algunes de les ru-
tes que Comadira ha fet per diver-

sos punts de la geografia italiana,
i Dies de França (2008) fa el ma-
teix amb la terra de Victor Hugo.
Literatura, arquitectura, pintura
i gastronomia captiven la mirada
comadiriana. L’autor sempre és a
punt de tornar a fer les maletes.

Cronista

Comadira ha creuat centenars de vegades el pont eiffelià. CÈLIA ATSET

L’AUTOR
ULTIMA
UNA
ANTOLO-
GIA PER A
ARA
LLIBRES


