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L ’ A P A R A D O R

Josep Cassart, Sanfaliu!
La Pinya. Sant Feliu
de Codines, 2001.

T ercer volum de la col·lec-
ció La Pinya de la revista
del mateix nom, després

d’Història de Sant Feliu en contes
(Pep Casas) i Apunts d’història de
Sant Feliu de Codines (Francesc
Garriga). El poeta i narrador
Josep Cassart ens ofereix uns
relats en clau d’humor ja pu-
blicats a la revista.

Josep Gallifa i Francesc
Pedró (eds), Quin futur té la

Universitat? Proa.

Barcelona, 2001.

E ls editors d’aquest assaig,
subtitulat Vint visions sobre
la Universitat a Catalunya,

han entrevistat tots els rectors
de les universitats catalanes i
n’han extret una visió cohe-
rent i múltiple sobre els temes
de debat que viu actualment el
món universitari.

Manuel Arranz Herrero, La
menestralia de Barcelona al segle
XVIII. Proa. Barcelona, 2001.

E n el darrer terç del segle
XVIII, quan les teories
sobre la llibertat en el

treball van ser assumides pel
despotisme il·lustrat de mane-
ra agressiva, els oficis de la
construcció van ser un obser-
vatori magnífic per sotmetre a
crítica la imatge patriarcal de
la menestralia.

Jorge Luis Borges, Prólogos de
La Biblioteca de Babel. Alianza

Editorial. Barcelona, 2001.

E n reedició en butxaca
dins de la col·lecció Bibli-
oteca Borges, tenim aquest

volum breu en què es recullen
els textos que Borges va es-
criure com a introducció dels
relats breus dels seus autors
preferits, com ara Hawthorne,
Wilde, Poe, Wells, Chesterton,
Stevenson, Kipling...

Lluís Figuerola i Ortiga, Un
gall a Balmes. Edicions

Cossetània. Valls, 2001.

L’ eix vertebral del segon
recull de relats que Fi-
guerola publica amb

Cossetània està format per te-
mes com ara el pas del temps,
la solitud, l’amor i la mort. Al-
gunes d’aquestes narracions
basculen entre la realitat i la
fantasia i d’altres entre la iro-
nia i l’absurd.

Immaculada Socias Batet, Els
impressors Jolis-Pla i la cultura

gràfica catalana en els segles XVII
i XVIII. Curial i Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2001.

A questa monografia sobre
els impressors i grava-
dors Jolis-Pla pretén con-

tribuir al coneixement de la
història del gravat català dels
segles XVII i XVIII, una època
encara poc estudiada.

E N T R E V I S T A

Narcís Comadira
Poeta

➤ ➤ ➤

“Escric pocs
llibres perquè
no m’agrada
programar.
Per mi els
poemes són
‘resultat’ de la
vida. La vida
reduïda”

“El món tal
com és, el país,
no ens agraden,
i llavors
projectem
l’ideal, la
il·lusió de com
ens agradaria
que fossin”

N.C. O, és que a mi això és el que
m’agrada: que els poemes si-
guin intel·lectualment consis-
tents però que al mateix temps
tinguin aquest punt de carna-
litat sense el qual no som res,
o no som la totalitat del que
som. Tu mires Giotto i és un
artesà, però té una cosa hu-
mana, un alè, impressionant.
És el que en diem ser artista o
no ser-ne. Leopardi diu, més o
menys, que un poeta com més
filòsof és, menys poeta. Ara,
per altra banda també diu una
cosa que quan la vaig trobar
em va emocionar profunda-
ment, perquè és la meva ob-
sessió d’aquests darrers anys:
diu Leopardi, parlant d’escriu-
re, que “la precisió perdura, la
bellesa decau”.
J.S. A ‘L’art de la fuga’, doncs, Bach
hi actua com a referent?
N.C. Diríem que és el baix con-
tinu. Dóna el to seriós...
J.S. I aleshores hi ha també el joc
amb l’altra lectura possible del
mot ‘fuga’...
N.C. Sí, una fuga metafòrica. És
fuga del país, de la idea de pa-
ís... Sobretot de la realitat d’a-
quest país en aquests mo-
ments, però s’ha de tenir en
compte que és un poema que
està dedicat, i per tant també
hi ha el rerefons del llibre de
Jordi Ibáñez, Nou homenatges i
altres problemes, sobretot els
nou homenatges a escriptors
del país, que és el que em va
desvetllar les ganes de par-
lar-n’hi, amb el meu exemple
de quatre fugues: les de Leo-
pardi, Tolstoi, Ferrater i Vi-
nyoli. I n’hi hauria pogut ha-
ver moltes més, però per això
en dic Esbós d’un poema, no en
el sentit de poema inacabat
sinó d’esbós com a gènere:
amb uns trossos ja expressa-
ment més treballats i uns al-
tres menys.
J.S. Què li aporta aquesta forma, ja
feta servir en altres ocasions, del
poema llarg?
N.C. Et pots permetre parlar de
més coses, i agafar un to més
explicatiu que de vegades a
mi m’agrada. També t’hi pots
permetre parlar de coses més
reals, més pròximes, més his-
tòriques. Els altres poemes
són molt concentrats, poden
ser una mica críptics, i, en
canvi, en el meu cas, els llargs
són més comunicatius, més
intel·ligibles, i encara més
aquest sent un poema dirigit a
algú altre. Són dos tipus de
poema diferents, però jo m’hi
sento bé, i de tant en tant tinc
ganes de fer una cosa així,
més llarga.
J.S. Després ve ‘Microclima’...
N.C. Això està agafat una mica
com un exercici, tal com les
fugues de L’art de la fuga de
Bach (que és un mostrari de
totes les maneres possibles de
fer fugues, ell no el va fer per-
què es toqués, ni se sap amb
què s’havia de tocar): una es-
criptura d’exercici de les qua-
tre veus que es van intercalant.
Diguem que el llibre s’obre
amb el poema de la fuga me-

tafòrica, que introdueix el te-
ma, i després ve un petit art de
la fuga, d’exercici de composi-
ció, un mostrari amb un poe-
ma de cada mes de l’any...
J.S. Podríem dir que el llibre en si té
tot ell un cert aire de mostrari,
formal i temàtic?
N.C. Potser sí, però aquí no hi ha
cap sonet, i l’únic poema ri-
mat és una paròdia de cançó
popular... De tota manera sí
que n’hi ha de més i de menys
lliures formalment.
J.S. Continua pensant, com deia al
capdavant d’‘Usdefruit’, que la
poesia és una reducció, en el sentit
culinari, de la vida...
N.C. Sí, sí. És per això que escric
pocs llibres: perquè no m’a-

grada programar. Per mi els
poemes són resultat de la vida.
És la vida reduïda. Amb sabors
diferents segons com sigui
aquesta vida.
J.S. Però aquí hi ha molts poemes
que miren cap endavant...
N.C. La reflexió cap endavant
pot ser un resultat del desen-
cantament del present. El món
tal com és, el país tal com és,
no ens agrada, i llavors pro-
jectem l’ideal, la il·lusió de
com ens agradaria que fos. Per
això hi ha aquesta barreja de
desolació però, al mateix
temps, d’esperança, de vega-
des.
J.S. I la imatge final tan dura: si
realment s’escriu sobre benzina,
per què es fa?
N.C. No ho sé. Però jo crec que

en el nostre cas, els que escri-
vim en català en aquests mo-
ments estem escrivint sobre
benzina. En el sentit que es-
crivim sobre un suport abso-
lutament volàtil i que es pot
cremar en un instant, arrosse-
gant-ho tot. Que es va volati-
litzant –cada vegada més, i
això ningú no ho pot discutir–
i que al mateix temps pot pas-
sar alguna cosa que ho encen-
gui i ho consumeixi tot.
Aquesta és la sensació que jo
tinc en aquests moments. Però
aquí també hi ha un diàleg:
Petrarca parlava d’escriure en
el vent, Keats d’escriure sobre
l’aigua, Verdaguer d’escriure
sobre la sorra, Horaci deia que
havia alçat un monument més
durador que el bronze: jo
també faig el meu monument,
però sobre benzina.
J.S. I ho creu de veritat, això?
N.C. No sé si ho crec absoluta-
ment... És a dir: l’esperança és
que no sigui així. Potser el que
podríem arribar a dir és que sí
que penso això, però que tinc
la confiança en el meu propi
país o en l’energia, en la virtut
de la llengua, que no serà així.
Que sí que és benzina però que
això que fem sobre aquesta
benzina impedirà que pugui
cremar mai, i potser acabarem
convertint la benzina com a
mínim en aigua, si és que no
podem fer-ho en roca...
J.S. El “llarg camí interior” que
apareix a la citació inicial de
Gottfried Benn és un camí personal
o té també una interpretació més
col·lectiva?
N.C. Té una ampliació metafòri-
ca, cultural en general, que
suposo que és el sentit que li
donava Benn. Jo crec que això
és així: que l’art no disposa de
forces d’inserció històrica, és a
dir que elimina el temps i la
història, perquè de fet l’art no
progressa. No podem dir que
Caravaggio sigui més bo que
Piero: són bons, i diferents.
L’evolució no implica progrés.
Però aleshores Benn diu que
l’impacte de l’art arriba fins
als gens, a la genètica: que és,
doncs, hereditari, que here-
dem la capacitat de percepció
de l’art. Això és molt bonic. I
un llarg camí interior. És per
això que estic a favor de la
tradició.
J.S. Es pot preguntar quan traurà
un recull de l’obra poètica publi-
cada fins avui?
N.C. Sí, es pot preguntar i es pot
respondre: a finals d’aquest
any. Amb tots els llibres que he
publicat, inclosos La febre freda
i Papers privats.

La conversa continua, s’allarga
saltant del seu llibre al recent
simposi sobre Montserrat
Roig, dels seus quadres a Ver-
daguer i a la possible continu-
ïtat de la literatura catalana,
de les seves idees a l’herència
transmesa a través de la llen-
gua, i aquí s’apassiona: “L’e-
moció que pot provocar un
poeta, de vegades, radica en
una preposició ben posada...”.
I continua.


