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Narcís Comadira ha publicat una sèrie d’articles sobre poesia

La poesia de l’any
i la del temps

A S S A I G

J O R D I L L A V I N A

Són articles
literaris que
posen en relleu
una actitud
moral amb la
qual combrego
radicalment:
aquest món
molt sovint
fa fàstic

Narcís Comadira,
L’ànima dels poetes.

Ara Llibres.

Barcelona, 2002.

A
quest és un llibre
factici, com s’afa-
nya a aclarir Coma-
dira en el pròleg:
“Fet amb textos no

pensats per ser aplegats, al-
menys d’aquesta manera i
amb aquest sentit”. I és que el
nostre és un país de molts
llibres (alguns, fins i tot, de
bons), i de vegades són els
editors els qui s’encarreguen
de suggerir als autors de fer
tal o tal altre llibre. N’és el
cas. El que passa, però, és
que, tot i deure la seva exis-
tència a un suggeriment de
l’editor (Ernest Folch), aquest
és un llibre d’una sola peça,
exquisit, que pot recordar Les
hores, de Josep Pla, L’any en
estampes, de Marià Villangó-
mez, i Paisatge amb poetes, de
Maria Àngels Anglada (a
banda que Comadira com-
parteix, amb Pla i Villangó-
mez, sobretot, la fascinació
pel cicle natural de la vida; i
amb Pla i Anglada, princi-
palment, la passió per Itàlia).

HOMENATGE A LA POESIA
Encara en aquest pròleg (“a
manera de pròleg”) que capta
la benevolència del lector i
que col·lecciona unes quan-
tes excuses sobre coses sobre
les quals de cap manera no
calia excusar-se (un protocol
habitual, al qual Comadira
no s’acostuma a sostreure),
l’autor saluda “aquest llibret
que aspira a ser un home-
natge a la poesia i als poetes,
escrit en una prosa que vol
ser, alhora, funcional i lite-
rària”. Ho és, de totes totes.
Homenatge a la poesia: a la
poesia de l’any, la poesia de
les petites coses que tant
agradaven a Carner –i que
tant van conformar la gràcil
saviesa de la seva obra–, la
poesia de la naturalesa (Co-
madira s’estima més el terme
naturalesa que no pas l’arbi-
trari, i incitant a la lubrici-
tat, natura), poesia del cicle
natural i de la vida orgànica
(hi ha aquell poema d’Enig-
ma, Triomf de la vida, l’exem-
ple del qual ens anem tro-
bant sempre, en qualsevol
nou llibre del gironí). I ho-
menatge, tant o més encara,
a la poesia del temps: la que
han escrit els vers poetes, els
lírics autèntics (Dante, Pe-
trarca, Baudelaire, Carner,
Sagarra i tants altres més).

L’ànima dels poetes aplega

els articles que Comadira
publica els dijous al diari
presumptament indepen-
dent del matí El País. Però hi
ha algun text inèdit remar-
cable (com el de presentació
del llibre L’enlluernament, al
cap del carrer, de Jordi Sarsa-
nedas). Una primera part re-
cull els textos referits a pai-
satges o a fets generals de la
vida humana –les seves co-
negudes “composicions de
lloc”–. En tots i cada un d’a-
quests textos, però, s’hi es-
quitlla sempre alguna refe-

rència a un poeta, o a un po-
ema. La segona part està de-
dicada íntegrament a poetes
(al “vitalista Sagarra”, a
l’“essencialista Verdaguer”,
entre molts altres), i consti-
tueix un material indispen-
sable per conèixer el pensa-
ment estètic de Comadira; en
especial, el relacionat amb la
creació de poesia i amb les
vicissituds i servituds d’una
activitat poètica emmarcada
en un temps i en un país (i
qui diu creació de poesia, diu,
també, traducció de poesia).

Comadira fa servir una pro-
sa elegant, que gairebé mai no
és afectada. En el seu repàs als
mesos de l’any, sempre troba
alguna cosa de positiu en cada
un d’ells (fins en el novembre,
el mes més antipàtic). Una fu-
gaç visita a Anglaterra el Re-
membrance Day arrenca una
emocionant reflexió sobre el
símbol de la rosella (diversos
poetes de la fèrtil Anglaterra
n’han fet esment. Jo recordava
el poema d’Isaac Rosenberg,
molt més colpidor que el del
poeta citat: un soldat de la
primera Gran Guerra que, de
fet, va ser qui, amb aquesta
seva poesia, en va encunyar el
símbol).

En aquests textos, Coma-
dira adjectiva la naturalesa i
els comportaments humans
(cruixents tan sovint, els uns i
l’altra; sobretot –aquesta
darrera– en temps de tardor
o de “primavera d’hivern”;
els altres, de vegades de tan
cruixents, resulten escruixi-
dors). Són articles precisos
però no preciosos, de persona
culta, de traductor de poesia
d’alta volada i de traductor
de les pulsions humanes més
irreductibles, que pouen la
informació del pas del temps
però també dels llibres que
pesen. L’autor sent nostàlgia
del Nadal d’abans, per exem-
ple: ara tot és més adotzenat.
Els “avets eriçats i d’estra-
nyes poinsetties, vermelles
com culs de mico” el treuen
de polleguera (l’època de Na-
dal ha sigut, de sempre, un
fecund pretext poètic per a
Comadira: “Nadal és immar-
cescible, perquè forma part
de la nostra essència més
profunda” –a mi em sorprèn
l’ús d’aquest plural no sé si
de cortesia o de descuit–).
Aquesta manera de sentir
lliga també, com és lògic,
amb l’abominació de “les
mentides de tot ordre en què
se sosté l’edifici de l’autoa-
nomenada correcció políti-
ca”. I lliga, encara, amb la
seva circumspecció –de ve-
gades, la seva crispació– da-
vant el món acadèmic i al-
guns dels membres de la seva
ínclita comunitat, enrigidits
per tota mena de “tics esteri-
litzadors”.

PROSES DE POETA
Són articles literaris, proses
de poeta. I posen en relleu
una actitud moral amb la
qual combrego radicalment:
el món, aquest món, no ens
acaba de fer el pes. És més:
molt sovint ens fa fàstic o ens
fa sortir urticària. No tenim
temps de mirar el cel, de fer
inventari d’estrelles. “Els po-
etes d’ara no estan pels
ametllers. La ciutat i les seves
angoixes els semblen molt
més importants. Són els sig-
nes del temps”.

Comadira fa, de tant en
tant, el repatani. Amb gràcia
de poeta, però, i armat sem-
pre amb el seu potent mar-
cador fluorescent per desta-
car els efectes nocius d’allò
que en una altra banda en va
dir l’“estètica tova”. Comadi-
ra oposa a la faramalla del
temps (a aquest gran basar
ple de rampoines, tantes a
cent) alguns dels seus sím-
bols irrevocables (de les seves
pedres precioses: polides per
l’observació del poeta). N’ha
fet bona literatura, de tant
com se’ls estima i en té cura.

N A R R A T I V A

Clarors
xineses
J O A N A G U T

Feng Menglong, Sayan.
Traducció de Sílvia

Fuetegueres i Sara Rovira.
Proa / Universitat

Autònoma de Barcelona /

Universitat de Barcelona.

Barcelona, 2002.

S
ayan és una deliciosa
mostra de la litera-
tura popular xinesa
dels darrers temps
de la dinastia Ming

(1368-1644), obra de Feng
Menglong, editor, narrador i
poeta. La tria que ens oferei-
xen els editors consta de dues
narracions, En Jiang Xingge re-
troba la seva camisa de perles i Du
la Desena s’enutja i llença a l’ai-
gua el cofre dels mil tresors, re-
presentatives de la literatura
hauben, narracions escrites per
ser llegides en veu alta.

Les novel·les hauben són
obres que expressen la con-
demna moral de les conductes
reprovables i que defensen els
valors morals de l’època. Són
peces de caràcter popular,
anecdòtiques, plenes de per-
sonatges diversos, que donen
protagonisme als ciutadans de
les classes menys afavorides,
botiguers, artesans, artistes,
prostitutes. Moltes de les his-
tòries provenen de la tradició
oral que els editors refeien
d’acord amb els gustos del
moment històric.

Les narracions que ofereix
Sayan, recull que en conté més
d’un centenar, constitueixen
un tast prou significatiu del
gènere hauben, totes dues reco-
llides en la gran majoria d’an-
tologies de la literatura xinesa.
La primera, Jian Xingge, és la
història d’un adulteri amb les
seves conseqüències negatives,
però que la intensitat de l’a-
mor acaba recomponent allò
que els destrets de la infidelitat
havia destruït i on els nobles
de cor troben el seu premi i on
els perversos pateixen el càstig
merescut. És una història
amable, divertida, amb els
embolics propis dels conflictes
amorosos. La segona narració,
Du la Desena, té un caràcter més
tràgic. Descriu els amors entre
una prostituta i un jove de casa
bona on els prejudicis de l’o-
bediència filial i l’apocament
egoista del jove provoquen la
tragèdia.

CULTURA MIL·LENÀRIA
Totes dues narracions conser-
ven l’encís de la literatura po-
pular enriquida per la subti-
lesa d’una cultura mil·lenària.
En el seu conjunt, Sayan és una
obra molt remarcable que ens
atansa a la rica literatura xi-
nesa gràcies a la meritòria
tasca de les traductores, auto-
res també d’una breu i excel-
lent introducció que emmarca
l’autor, l’obra i el seu context
històric.


