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Comadira ha reunit a ‘Lírica lleugera’ una col·lecció de lletres de cançons i de versos “lleugerament inconvenients”

Llebres que salten
P O E S I A

O R I O L I Z Q U I E R D O

Narcís Comadira, Lírica lleugera.
Edicions 62/Empúries.

Barcelona, 2000.

A
viat farà vint anys que Narcís
Comadira va aplegar, sota el
títol La llibertat i el terror, la
poesia escrita entre 1970 i
1980. A la nota de l’autor que

obria el volum precisava: “La meva
poesia és variada, diversa i dispersa”, i
més endavant encara la qualificava
d’aparentment poc ambiciosa. “Heus
aquí, doncs –deia l’autor– sota aquest
títol greu, una poesia a vegades lleu-
gera, escrita durant deu anys llargs i
difícils”. La llibertat i el terror reuneix
set llibres, quatre dels quals poden ser
qualificats més aviat de reculls de po-
emes que de poemaris unitaris. I entre
els poemes que apleguen aquests re-
culls, si més no els dos primers, n’hi
ha que es presenten com a versos de
circumstàncies, amb la contingència
que n’ha estat pretext ben explícita:
per exemple, el sonet Per a en Salvador
amb un Foix per tòpica a Amic de plor... o
Disset lires per un poeta avantguardista a
El verd jardí.

Després, Comadira ha publicat un
nou poemari cada cinc anys: Enigma
(1985), En quarantena (1990) i Usdefruit
(1995) han estat, també, reculls de
poemes, però hi han estat rars els
versos en què es podien reconèixer
tan netament endreces, poemes en
què l’endreça o l’anècdota concreta
fos part del text mateix. És, per aquest
i per altres motius, com si la veu de
l’autor tendís a l’abstracció, a fer-se
greu, a transcendir-se. Diria que ho
corrobora la inclusió d’una suite uni-
tària com Reqviem a Enigma o del llarg
poema Quarantena, que gairebé li dóna
títol, al llibre següent.

En obrir Usdefruit, Comadira s’adre-
ça novament “Al lector” i l’adverteix

que té a les mans un recull, i no “un
llibre tancat. És un llibre que pot
créixer. I això el títol ja ho dóna a
entendre”. Segueix aleshores una es-
plèndida justificació del nom; el re-
curs planer a l’etimologia, el dret i la
història porten el discurs a l’àmbit
moral: “Quan hi ha pietat, quan es té
consciència de pertinença a una fa-
mília, a una comunitat, a un país, al
món sencer, les coses s’administren
de tal manera que mai no es devasten,
no es liquiden; es milloren i es trans-
meten per a l’ús dels que vindran”. I
d’aquí a presentar una poètica hi pot
haver, hi ha, només un pas: “¿Un poema
no és, en el fons, una forma de liquida-
ció d’una experiència? ¿De convertir la
vida en abstracció?”

GUILLERMINA MOTTA
Les cites no poden recollir la riquesa
del text de Comadira, però valguin si
ens situen just el moment abans de
l’aparició de Lírica lleugera. Que és tota
una altra cosa. Gairebé una conse-
qüència, ni que pugui semblar contra-
dictori. Vegem, una vegada més, pa-
raules de l’autor a la nova nota prèvia:
“Aquest volum de versos –no m’atre-
veixo a dir-ne poemes, perquè em temo
que de poesia, tal com jo l’entenc, una
mica n’hi ha, però més aviat poca–
recull composicions diverses que he
escrit, més o menys, al llarg dels últims
vint anys”. Es tracta de cançons, escri-
tes una majoria per encàrrec de Gui-
llermina Motta; de “versos inciden-
tals”, entre els quals trobeu auques i
pregons sovint d’encàrrec institucio-
nal i algunes cartes personals en vers;
i de “versos lleugerament inconveni-
ents”, sobretot satírics, que en el seu
moment tenien prou punxa per ferir
els seus destinataris.

Ens trobem, doncs, en part, en la
tradició estripada de Sagarra i d’Oliver.
És una tradició que, com vèiem, no ha
estat en cap moment estranya a la
trajectòria de l’autor, bé que en els
primers llibres potser s’aproximava a

la manera d’Espriu o, més precisa-
ment, al Carner d’Auques i ventalls; és a
dir, que hi aspirava més a fer dels ver-
sos poemes.

Encapçala Lírica lleugera una cita de
Guillem de Berguedà, de la qual neix el
títol. Comadira posa l’accent, així, al-
hora, en la modèstia del propòsit (es
tracta de fer “cansoneta lleu e plana, /
leugereta, ses ufana”) i en la seva legi-
timitat: ja els trobadors concebien la
seva com una art aplicada. I encara
avui la poesia ho és sovint: què són les
lletres de les cançons sinó versos, ben
o mal fets? Que poden ser ben fets, ho
testimonien algunes de les lletres de
Comadira. I tenen la virtut, a més, lle-
gides ara i sense música, de ser una
mica testimoni d’una època: No em
parlis del partit, Himne de les dones de casa,
La xineta de la facultat o L’havanera del
penene poden evocar tantes incerteses i
excessos de les darreres dues dècades,
per exemple en el terreny polític i so-
cial, i ens permeten fer-ho amb un
agut somriure...

Ara que n’hem oblidat l’objecte i la
mala intenció, o que ens podem per-
metre simular-ho, la lectura dels
versos inconvenients és jocosa. Així,
De divina proportione o Només de nom. El
lector tafaner sentirà potser la ne-
cessitat de conèixer l’anècdota, el
marro o les conseqüències d’aquells
dards enverinats. Estic convençut
que rarament la dada li enriquirà la
lectura, com no l’enriqueix saber a
quin home es referia Quevedo quan
parlava d’aquell nas ben gros. Curio-
sament, quan les circumstàncies es
refreden, molts d’aquests versos
creixen. Potser contra el que es po-
dria esperar, no desapareixen, sinó
que donen renovat sentit, i ja em
perdonaran el mal ús de la referèn-
cia, al vers que afirmava que la poesia
és una arma carregada de futur. I és
que, com diu la quarteta popular an-
dalusa amb què l’autor tanca el re-
cull: “El niño Jesús / nació en un pesebre.
/ Donde menos se piensa, / salta la liebre”.

N A R R A T I V A

L’oportunitat
ben aprofitada

E N R I C C A S T E L L Ó

Antoni Torreño, L’ombra de Hamlet.
Premi de Narrativa Eròtica La Vall
d’Albaida. Bromera. Alzira, 2000.

D
onarem una altra oportu-
nitat a la trista Ofèlia”. És
el que va pensar Erika
quan es va veure prenyada.
La seva filla es diria Ofèlia

i seria feliç i lliure. Havia estat en-
gendrada a la llotja d’un teatre pari-
senc mentre es representava Hamlet.
A la foscor de la sala, una jove nòr-
dica i un d’Alcoi copularen. El text de
Shakespeare va esdevenir, per uns
instants, un bon acompanyament a
la fregadissa de cossos.

Antoni Torreño ha guanyat el pre-
mi de narrativa eròtica La Vall d’Al-
baida de l’any passat amb aquest de-
but en el gènere. El millor passatge
de la novel·la és construït, justament,
en la narració dels esdeveniments
que porten els pares d’una protago-
nista a fer-ho a la llotja del teatre
mentre el personatge d’Ofèlia es pas-
seja per l’escenari. L’ombra de Hamlet
és una tendra història d’amor. Un
amor especial, com no ho són tots.
Una estima adolescent entre dones.
Torreño ha sabut transmetre l’essèn-
cia d’eixe amor pur que als adults ens
costa tant d’entendre, perquè l’hem
oblidat, si és que mai el vam sentir.

ANYS SEIXANTA
Els dos protagonistes de L’ombra de
Hamlet, Ofèlia i Clara, són dos jove-
netes que obren la flor a finals dels
anys seixanta. Aquestes flors faran el
que sigui per no acceptar viure en la
gàbia que els proposa una societat
reprimida. En la dolça adolescència
deixen que papallones i moscardons
suquin al seu gust i els facin desco-
brir les sensacions més gratificants.
Ofèlia és educada per a ser lliure i
feliç, per no estar mai trista: donem-li
una altra oportunitat a la trista Ofè-
lia, proclama sa mare. Amb la seva
amiga Clara, no s’estan de provocar
situacions excitants. Clara, la veu de
la narradora, la seguirà en aquestes
aventures. Una narradora ja madura
que comprova que el seu amor va ser
aquella amiga i, en la seva absència,
hi ha un buit insubstituïble.

L’autor utilitza un registre poètic i
literari combinat amb un altre més
descarat i directe, sense arribar a
pornogràfic en cap moment. Això
dóna frescor a un text que presenta el
sexe com una cosa natural, pròpia
dels humans a totes les edats: de xi-
quetes de tretze anys, de persones
adultes i de iaios. En aquesta ombra,
trobem passatges d’adolescents que
es refreguen les clòtxines cobertes
amb un suau borrissol, homes adults
que mostren el cogombre davant
d’exuberants vulves o iaies que do-
nen a mamar a marits amb boques
desdentades. El descobriment de tot
això per part de les protagonistes és
l’eix de la història d’amor.

L’erotisme no ha minvat la càrrega
política i moral de l’escrit, una obra que
retrata uns anys de lluita i un poble que
viu amb el cap baix i que desitja pros-
perar en llibertat. Un bon debut en no-
vel·la per a adults de Torreño, a qui no es
pot exigir més que nous escrits.


