
39ara DIMECRES, 11 D’ABRIL DEL 2012 arallegim

En certa manera,
aquestes ratlles
difícilment po-
dran ser una res-
senya. Més aviat
un plagi, un plagi
del pròleg del ma-

teix poeta, que en dir les coses tan
clares i belles, no deixa gaire espai
a desviacions crítiques. Amb prou
esforç una aproximació, i el risc in-
evitable de l’estropell reduccionis-
ta que produeix el comentari vulgar.
Intentar, doncs, transmetre un cert
esperit i les sensacions intenses que
suscita la lectura d’aquest poemari
excepcional que és Lent.

El darrer volum de poemes de
Narcís Comadira (Girona, 1942) és
un llibre que punxa. Conté alguna
realitat que traspassa i recala en el
fons, quelcom més enllà d’un seguit
d’instants puntuals emotius. Que-
da, cremant, a foc lent, l’escalf d’una
brasa poètica que evoca esguards

Narcís Comadira:
la lentitud perdurable

essencials, inexorables, de l’afer de
viure. Hi transpira un sentir pos-
trem, una humanitat bondadosa
que acompanya en soledat, produ-
int, a recer del dolor solitari, l’em-
melangiment d’un afecte tendre i
solidari. Potser perquè s’hi troba
una atmosfera dolençosa i sincera,
l’aire incert d’un anar acomiadant-
se morosament de les coses. I, tan-
mateix, Lent produeix una merave-
llosa sensació d’alè vital, un cant es-
cruixidor envers l’existència, al mis-
teri de la plenitud del sentit que
dóna una forma poètica exquisida,
matisada i única: aquest increïble
lligam entre concepte i llengua, que
cenyeix el poema a una idea eleva-
da, provocant alhora l’irreprimible
misteri emocional.

A Lent hi ha trenta-tres poemes,
dividits en dues parts. És una par-
tió, al meu parer poc significativa,
en el sentit que no talla ni desvia te-
màticament el fons del poemari,

El tercer volum de l’Enei-
da comença amb l’arri-
bada d’Enees a l’embo-

cadura del Tíber. Personatges
com el rei Llatí, la muller
Amata i la seva filla Lavínia
fan acte de presència i ja no
abandonaran el poema èpic,
que tot just és a la meitat. El
mateix Tíber esdevé un perso-
natge més potent i seductor:
“A l’entorn i pel damunt de les
seves aigües, mil ocells diver-
sos, acostumats a les ribes i al
buc del riu, endolcien l’aire
amb llur cant i voletejaven
dins la forest. L’heroi mana
als seus companys de virar i de
dirigir les proes cap a la terra,
i penetra joiosament en el cor-
rent ombrívol del riu”. Un
dels capitans itàlics que s’ai-
xecaran contra l’heroi nou-
vingut és Turn, rei dels rútuls
i comandant suprem de les
forces confederades.

“És un guerrer que combat
per interès personal, per des-
pit, per odi, no pas per amor i
patriotisme”, escriu Miquel
Dolç a la Notícia preliminar
del setè llibre. Membre del
consell directiu de la Funda-
ció Bernat Metge des del 1960,
des del qual va revisar i col·la-
borar en una quantitat impor-
tant de traduccions, Miquel
Dolç (1912-1994) va fer una
primera traducció de l’Eneida
en hexàmetres a finals de la
dècada dels 50, i deu anys més
tard començaria a treballar la
versió en prosa, que seria pu-
blicada entre el 1972 i el 1978.
Encara ara és una de les joies
de l’editorial.✒
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Enees arriba
a port

perfectament unificat. En tot cas,
diria que No dir-te’n res, el torbador
poema que enceta el volum, im-
pregna i modula la intensitat tonal
del llibre. No obstant això, la temà-
tica és fèrtil i variada, d’una diver-
sitat inevitable sabent que la trajec-
tòria lírica de Comadira es nodreix
d’una existència personal molt cul-
ta, a la qual cal sumar-hi la riquesa
de la imaginació pròpia i una espe-
cial sensibilitat, rerefons intel·lec-
tual que no estalvia la crítica lúci-
da i coent. D’aquí la multiplicitat
d’aquesta veu poètica tan excel·lent
i matisada, d’una consciència es-
cindida que inevitablement reflexi-
ona i s’expressa.

Lent és el solatge d’una memòria
que transita pel dolor i la saviesa,
que pinta i evoca ciutats passejades,
amics viscuts i morts, records d’in-
fància que ultrapassen el descon-
cert de l’inexorable pas del temps, el
llampec de l’art i l’artista, la bellesa
important i l’afront d’aquesta cons-
ternació inevitable que és la mort.
Davant d’això, l’acte d’una protes-
ta suau i el capficall ficcionat de la
memòria com una companya indes-
tructible. Poemes magnífics, emo-
tius, d’una transparència conceptu-
al aclaparadora, com bé demostra la
desolada Cançó de bressol, lament
per la moribunda pàtria adormida;
o la celebració a l’art veritable En
lloança de les pedres rebeques; o Ma-
lla fina, en què la memòria i la cons-
ciència de la mort cremen l’etèria i
dolorosa meravella de viure; A la
ciutat perduda, el deliciós i encanta-
dor passeig per la infància i Girona,
o el tendre homenatge a Modest
Prats, Val d’Orcia: “...quedem-nos
/ amb el pur escenari, / amb la llum
i el perfum / i el sentit de les formes.
/ Quedem-nos amb això, amb
aquesta visió / que sembla màgi-
ca...”, i tants d’altres poemes.

Ara que la vida corre tan de pres-
sa i ignorant, assaborir Lent magni-
fica. Hi ha, en la poesia de Narcís
Comadira, alguna cosa indescripti-
ble i perdurable, tal vegada aquest fil
interior que connecta amb la nostra
soledat, tan comuna en tothom i tan
pròpia alhora. A Lent hi ha el sentir
profund de qualsevol vida, tan bella-
ment definit i expressat que és im-
possible no abandonar-s’hi.✒
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Què passaria si un dia un quadrat
es trobés amb una esfera? L’ex-

periència de conèixer la tercera di-
mensió seria trasbalsadora. Això és
el que passa a Planilàndia, d’Edwin
A. Abbott (1838-1926), un tractat so-
bre un món en què, tot i l’absència de
relleus, la reglamentació és conside-
rable. Els cercles dominen els polí-
gons. Els polígons estan per sobre
dels quadrats. Aquests manen més
que els triangles. I les dones? Abbott
les converteix en línies... rectes.
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Llibertat individual i col·lectiva
són observades per un dels pa-

res del liberalisme, el britànic John
Stuart Mill (1806-1873). Sobre la lli-
bertat és un dels clàssics del pensa-
ment polític del segle XIX, un llibre
amb plena vigència en què Stuart
Mill instaura el principi de sobirania
de l’individu i de les minories per fer
front als possibles abusos de la ma-
joria i del govern. És el sisè volum de
la col·lecció Quadrivium d’Edicions
de la Ela Geminada.
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La selva del peresós és tota verda
i plena de vida. Anouck Boisro-

bert i Louis Rigaud aconsegueixen,
gràcies a complexos i fascinants des-
plegables, que el món d’aquest ma-
mífer prengui vida. “Els ocells fan
piuladissa, els fèlids s’estiren a l’om-
bra dels arbres, els óssos formiguers
xuclen insectes com si tinguessin
una palleta...” Ja era hora que algú
dediqués un llibre al pobre peresós.
Des d’ara ja es pot passejar entre els
arbres amb el cap ben alt.
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