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Narcís Comadira, L’art de la fuga. Edicions

62 i Empúries. Barcelona, 2002.

E
n un dels primers poemes del
seu llibre Enigma, Falconeria, Nar-
cís Comadira explicita la seva
poètica. El poeta es compara
amb el falcó i el poema és la

presa que caçarà. El plaer del poeta no és
quan té la presa cobrada, sinó els mo-
ments abans d’escriure’l: l’emoció de la
caça i la captura. En el moment en què la
llebre està abatuda, l’interès ja és dels al-
tres. Difícilment el falcó acabarà devorant
la seva presa. Enigma (1985) inicia una
col·lecció de llibres que tenen continuació
en En quarantena (1990), Usdefruit (1995) i el
que ara presenta, L’art de la fuga. De mica

en mica, Comadira ha perdut la fastuosi-
tat dels llibres que ens van enlluernar als
setanta, com ara Un passeig pels bulevards
ardents, però ha guanyat en profunditat,
malgrat la pèrdua progressiva de la influ-
ència de Ferrater davant la de Carner, cosa
que alguns lamentem. Comadira, en
qualsevol cas, sap el que vol dir i descarta
el que no li interessa. Amb L’art de la fuga
ha trencat la seva periodicitat de cinc anys
i ens mostra una col·lecció de poemes, que
s’inicia pel que dóna títol al recull, també
un poema-poètica, epistolar, en què, a
partir de la lectura del llibre d’un poeta
amic, va esbossant una confessió autobio-
gràfica sobre l’estil, sobre els mestres
–Bach, Leopardi, Tolstoi, Ferrater, Vinyo-
li...– i sobre la mateixa necessitat de viure.
A aquest inhabitual poema extens el se-
gueixen un conjunt de dotze “microcli-
mes” sobre els mesos de l’any i un recull
de poemes dedicats, alguns de ben trivials

–que s’haurien encabit millor a Lírica lleu-
gera– que contrasten amb uns altres on
trobàrem l’autèntic mestre, com ara Con-
fessió, Pastoral o Speak, memory. Comadira es
despulla en alguns d’aquests versos, es
mostra vitalista o escèptic, sentenciós o
esquerp, però mai indiferent davant el pas
del temps o l’ofici de poeta. Una de les
coses que fan destacar els poemes més
circumstancials i que els salven de la cre-
ma és, però, una mala llet que s’uneix a un
esmolat sentit de la ironia. Tot i els seus 60
anys acabats d’estrenar, Comadira es con-
tinua sentint un aprenent, que no cedeix
a l’impuls de la glòria efímera ni als adu-
ladors que intenten arxivar-lo. El més im-
portant de L’art de la fuga són els cinc o sis
poemes que passaran a l’antologia final
dels seus poemes. També el fet que la seva
obra està oberta i inacabada i que conti-
nuarem degustant les preses que caça com
el jove falcó, que encara és.
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“Jo no sóc un
autor de llibres
sinó un autor
de poemes.
Tampoc no sóc
un autor
de versos:
la meva unitat
és el poema”

“Als 14 anys
vaig escriure
els primers
poemets,
però el que
m’agradava era
llegir poesia,
fins i tot
en veu alta”

J.S. ‘Àlbum de família’, 1980;
‘Enigma’, 1985; ‘En quarantena’,
1990; ‘Usdefruit’, 1995... ‘L’art de
la fuga’ és el llibre de poemes que
‘tocava’ després d’un lustre?
N.C. Sí: aquest havia de ser el
llibre del 2000, però com que
encara no estava acabat i en
Xavier Folch, el meu editor,
me’l reclamava, em vaig treu-
re de la màniga Lírica lleugera
per entretenir-lo... Llavors ell
em va preguntar: “I ara hau-
rem d’esperar fins al 2005?” i
jo li vaig dir que no, que com
que el 2002 feia seixanta anys
aquest seria un bon motiu per
treure el llibre nou, i en Folch
va decidir reservar-me el nú-
mero seixanta de la col·lecció i
presentar-lo el dia del meu
aniversari...
J.S. ¿Són importants, els números
rodons? ¿Hi ha una programació
al darrere de tot plegat?
N.C. No, no. Va ser casualitat. Jo
suposo que és el ritme biolò-
gic, creatiu, a partir de la
quarantena; perquè abans els
llibres són més freqüents.
J.S. Com es ‘fan’, els seus llibres?
¿Va recopilant poemes i els desa
en una carpeta?
N.C. Home, sempre hi ha la in-
tenció que faràs un llibre amb
els poemes que escrius. El que
passa és que, en el meu cas,
excepte Àlbum de família, que
és l’únic llibre programat, tots
els altres són poemes conver-
tits després en llibre. Alguna
vegada he dit ja que jo no sóc
un autor de llibres sinó un
autor de poemes. Tampoc no
sóc un autor de versos: la me-
va unitat és el poema, més
llarg o més curt. Però també
és maco quan tens una colla
de poemes i veus com s’agru-
pen: llavors sí que el llibre
neix. I algun dels poemes que
tens a la carpeta acaben no
formant part del llibre, per-
què veus que no lliguen, o que
introdueixen un tema que no
et lliga amb cap dels sentits
que hi vols donar, o que tenen
un to diferent, més lleuger o

més circumstancial, i llavors
es queden guardats per a una
altra ocasió.
J.S. Ara que parla de temes, vostè
usa reiteradament la música com
a referent...
N.C. La música és la meva frus-
tració: el que passa és que no
tinc un temperament auditiu,
tinc un temperament més
aviat visual. Tot i que jo vaig
saber abans solfejar que no
llegir, perquè a casa hi havia
afició i la meva mare ens va

fer anar ja de molt petits a
tots quatre germans a classes
de música. Per sort, al pis de
dalt de casa hi vivia una molt
bona professora de piano, una
dona amb molt de gust, que
em va regalar, per exemple,
quan jo tenia set anys, una
biografia de Mozart per a nens
amb unes siluetes i dibuixos i,
al darrere, partitures simpli-
ficades que tu podies cantar.
És a dir, que la meva afició
mozartiana em ve de nen. I la
música m’ha configurat. Des-
prés vaig estudiar piano fins
als catorze anys, fins que va
arribar el moment que si no
fas sis hores d’exercici diari
no pots tocar segons què, i

aleshores t’avorreixes sobira-
nament...
J.S. Però m’està parlant més de
qüestions d’interpretació que no
de composició...
N.C. Sí, però és que això, amb la
literatura, a mi, com a mínim,
em va passar igual: a mi el que
m’agradava era llegir, de pe-
tit, no escriure. Als catorze
anys vaig escriure els primers
poemets, però als dotze, als
onze, als deu el que m’agra-
dava era llegir, fins i tot llegir
en veu alta la poesia.
J.S. I per què Bach?
N.C. A mi Bach m’agrada molt,
m’apassiona.
J.S. Jo potser m’hauria esperat més
un altre compositor...

N.C. Depèn de com t’ho agafis:
Bach no és un músic distant,
és un músic molt cordial,
humil...
J.S. Ramon Andrés en deia “un
artesà”, dies enrere en una en-
trevista.
N.C. Exactament. I això enllaça
amb el meu interès pel Nou-
centisme, segurament, per-
què és el que el Noucentisme
defensava: la feina ben feta,
l’ofici, aquesta cosa una mi-
ca artesanal com en definiti-
va eren els pintors d’abans,
que són els que m’agraden.
Giotto, Piero, Masaccio...
Aquesta gent eren artesans,
no artistes, com Bach. Tu no-
més has d’agafar La Passió se-
gons sant Mateu i hi trobes
una profunditat patètica (en
el bon sentit de la paraula),
hi ha emoció, penediment,
esperança... és una merave-
lla! I a part d’això també hi
ha raons biogràfiques, per a
la meva afició a Bach, perquè
jo als disset anys vaig anar al
seminari de Girona i per tant
vaig entrar en contacte amb
Bach d’una manera notable:
recordo haver cantat una
cantata de Bach, al seminari,
amb orquestra i tot, i als vint
anys, a Montserrat, Bach,
Bach, Bach, i discutíem qui el
tocava millor, si el pare Es-
trada –que ho feia d’una
manera cerebral, intel·lectu-
al– o el pare Cassià Just, que
hi posava tot el cor...
J.S. Em fa gràcia, perquè llegint
els seus poemes jo també el trobo,
aquest debat, aquesta dicotomia
de fons: són peces que admeten
una lectura cerebral i, a la ve-
gada, un acostament més ro-
màntic.


