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Quan
l’autobiografia
es torna antologia

lguns llibres són versions enèsimes
d’una mateixa matriu, i potser per ai-
xò mateix esdevenen èxits de venda.

Per contra, si pensem que cada llibre ha de
crear un gènere, l’aposta és més arriscada, tot
i que més agraïda. Naturalment, també re-
sulta lícit combinar formes preexistents. És el
que ha fet Narcís Comadira amb Marques de
foc. Els poemes i els dies (Ara Llibres). A l’epí-
leg, admet que ha barrejat antologia, auto-
biografia, memòries, assaig i traducció. En
altres paraules, el llibre permet accedir a la
història de la seva vida poètica: com entra en
contacte amb poemes, autors, llengües, com
se’ls fa seus i els comparteix amb els seus lec-
tors. Cada poema és una marca de foc indo-
lora però profunda.

Narcís Comadira va néixer el 1942, però les
seves experiències inicials no di-
fereixen gaire de les que vam tenir
els que vam néixer dècades des-
prés; deu ser que la postguerra va
ser més llarga del que sembla.
Com a tanta gent, els primers
contactes amb la poesia catalana
li arriben a través de les nadales i
de les cançons que es canten du-
rant les excursions (algunes re-
sulta que són de mossèn Cinto),
mentre que a l’escola s’inicia en la
tradició literària castellana. En la
seva trajectòria, la poesia en cata-
là arriba després de la poesia en
francès.

A En el cas de Comadira, el pas pel seminari i
per Montserrat també té efectes poètics: el
Cant espiritual de Maragall i el Nabí de Car-
ner, que s’afegeixen als poemes torturats
d’Ausiàs March, als més civilitzats de Carles
Riba i al retrobament amb el Verdaguer que
recitava a les palpentes quan era infant. Des-
prés arribarà Dante, i amb el lectorat a An-
glaterra entrarà en contacte amb l’obra
d’Auden, Eliot, Keats... Comadira ens explica
les circumstàncies personals de cada cas, ens
proporciona la versió original d’alguns poe-
mes i una traducció comentada.

Versions dels versos preferits
Quan l’autor ens fa fixar en paraules i en fra-
ses concretes, el llibre es converteix en un flo-
rilegi d’apropiacions, homenatges i picades

d’ullet. Un poema de Gabriel Fer-
rater li fa pensar en un altre de
Leopardi, així com Ronsard res-
sona en Yeats. Comadira ens fa
veure com alguns dels seus versos
són versions o perífrasis dels seus
versos preferits. “E’l vulgo, a me
nemico et odïoso, / (chi’l pensò
mai) per mio refugio chero”, escriu
Petrarca. “Ara els topants més
tèrbols / –qui ho hagués dit?– de-
lejo”, respon Narcís Comadira. I,
amb una humilitat que és una
forma d’hiperconsciència, rebla:
“Per sort, he compensat Petrarca
amb Dante.” ❋

Dante, Carner,
Yeats i Leopardi,
quatre dels poetes
que Narcís
Comadira cita i
sobre els quals
reflexiona a
‘Marques de foc.
Els poemes i els
dies’
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Cada cas
“Comadira
ens explica
les circumstàncies
personals
de cada cas,
ens proporciona
la versió original
d’alguns poemes
i una traducció
comentada”
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Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, Laie, Proa Espais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers),
Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)
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FICCIÓ  

▼3 CINQUANTA OMBRES D’EN GREY
E.L. James
Editorial: Rosa dels Vents

▼▲4 L’HIVERN DEL MÓN
Ken Follett
Editorial: Rosa dels Vents

▲ 5 LA NECESSITAT DE SER ÚTIL
Moisès Broggi i Teresa Pous
Editorial: Edicions 62

▲ 4 NO SÉ ON ÉS EL LÍMIT,
PERÒ SÉ ON NO ÉS
Josef Ajram Editorial: Columna

▼ 3 1714. EL SETGE DE BARCELONA
Guillem Pongiluppi i Xavier Hernández
Editorial: Angle

▲ 2 CÓRRER O MORIR
Kilian Jornet 
Editorial: Ara Llibres

▼▲ 1 DELENDA EST HISPANIA
Albert Pont 
Editorial: Viena

▲7LES JOIES DEL PARADÍS
Donna Leon
Editorial: Edicions 62

▼▲6 CINQUANTA OMBRES
MÉS FOSQUES
E.L. James Editorial: Rosa dels Vents

▲ 5 CINQUANTA OMBRES ALLIBERADES
E.L. James Editorial: Rosa dels Vents

▼▲2 L’ÚLTIM ABAT
Martí Gironell
Editorial: Columna

▲6 L’ACTITUD POSITIVA
Sebastià Serrano 
Editorial: Ara Llibres

▲ 1

LA VACANT
IMPREVISTA
J.K. Rowling
Editorial: 
Empúries




