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Narcís Comadira ha publicat l’antologia ‘Formes de l’ombra. Poesia 1966-2002’
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Obrint finestres al sentit
O R I O L I Z Q U I E R D O

E
l maig del 1981 Nar-
cís Comadira va
aplegar deu anys de
poesia sota el títol La
llibertat i el terror. Es-

crivia aleshores, en una nota
prèvia al volum: “La meva po-
esia és variada, diversa i dis-
persa. No voluntàriament. Surt
així i em limito a deixar-la
sortir”. El descrivia com “un
llibre compost per la successió
de set llibres anteriors”, tots els
publicats llevat dels dos pri-
mers. “És d’aquesta successió i
de les relacions que es puguin
originar entre poemes i te-
mes”, continuava, ara ja pun-
xant el moll de l’os, “que n’ha
de sortir aquest sentit que jo,
per ara, no acabo de veure del
tot. He de dir que aques-
ta aventura, la del sentit
total, m’inquieta pro-
fundament”.

Ara, vint anys llargs
més tard, apareix Formes
de l’ombra, que posa al
dia l’aplec de llibres ja
publicats, i suggereix,
doncs, una nova apro-
ximació a aquella aven-
tura del sentit total so-
bre la qual l’autor, com
qui ho fa de passada,
s’interrogava. Als set
llibres de La llibertat i el
terror s’hi afegeixen els
dos primers, abans bes-
cantats, i els cinc dar-
rers. El lector havia po-
gut accedir fins ara a
deu anys de poesia de
Comadira, els del perío-
de 1970-1980; avui, For-
mes de l’ombra el planta
davant prop de quatre
dècades, les que trans-
corren entre el 1966 i el
2002. El lector pot així
preguntar-se en quina
mesura l’obra és, com
l’autor havia dit, varia-
da, diversa, dispersa i,
fins i tot, poc ambiciosa.

Obre Formes de l’ombra una
Nota de l’autor que és, en pri-
mer lloc, una història dels
seus llibres o, com ell en diu,
de la seva “vida pública com a
escriptor de poemes”. Una
història que té molt de perso-
nal, però que no per això es-
devé impúdica, i que és alho-
ra, potser inevitablement, un
exercici de memòria col·lecti-
va sobre la vida, la cultural i
els altres, durant els anys del
franquisme. Després escriu
unes consideracions, breus i
intenses, sobre poesia i forma,
que contenen, inevitable-
ment, una poètica, carregada
d’intenció i de paranys per al
lector apressat: “En art tot és
forma, com deia Gabriel Fer-
rater, i la poesia encara és més
forma, perquè el llenguatge,
que és la seva matèria prime-
ra, ja és fortament formalit-
zat”. El lector que no tingui
pressa, per contra, podrà en-
tretenir-se a llegir la nota prè-
via al recull d’articles Sense es-
cut, en què l’autor ja presen-

tava, i desenvolupava una mi-
ca més, aquesta idea. I con-
trastar-la amb l’experiència de
la dissolució, no gens gratuïta,
de la puntuació, que
s’intensifica a partir del poe-
ma Quarantena [del qual re-
produïm un fragment].

EN ORDRE CRONOLÒGIC
Comadira presenta l’obra –res-
pectant la unitat dels llibres i
l’ordre cronològic de publicació
gairebé sense excepció– en
quatre grans parts. La primera,
Papers privats, recull els dos lli-
bres publicats durant els anys
seixanta, La febre freda i Papers

privats. Són una quarantena de
poemes entre els quals trobem,
en l’un, cançons i cartes [ve-
geu-ne aquí el fragment d’una,
adreçada a Ferran Lobo] i, en
l’altre, versos en els quals Mo-
dest Prats advertia l’autor, com
ell mateix s’encarrega de fer
notar, del perill que “no con-
verteixi la poesia en un joc bri-
llant i lleuger” o que “s’acabés
en les efusions líriques perso-
nals”. La primera part també
recull el llarg poema Últimes vo-
luptats, que havia de formar
part de Papers privats però va
quedar finalment inèdit. A Últi-
mes voluptats flueix diríeu que
lliurement, o qui sap si no aju-
dada per substàncies capaces
d’alterar-la, la consciència del
poeta, un jove al qual bull la
sang en almenys tres ordres, el
de l’intel·lecte, el de la libido i el
social; observacions, mals pen-
saments i diàlegs de família o
de carrer aparentment agafats
al vol componen un fris incò-
mode, o ens imaginem com ho
hauria pogut arribar a ser el

1967. Un terç de segle després
hi reconeixem l’embrió inespe-
rat d’algunes de les obsessions
temàtiques i formals que re-
brotaran en l’obra de Comadi-
ra, després d’haver tret el nas a
Un passeig pels bulevards ardents,
sobretot a partir d’Enigma [com,
per exemple, en el fragment de
Quarantena].

La segona part reprodueix,
íntegre, La llibertat i el terror, els
llibres dels anys setanta. El
primer, Amic de plor..., és una
col·lecció de sonets –“un llibre
d’exercicis retòrics”, en deia
elogiosament Salvador Oliva al
pròleg a la primera edició–

fruit, segons l’autor, del con-
sell de Gabriel Ferrater de tre-
ballar l’ofici. El verd jardí recull
poemes que exploren registres
formals diversos a partir de
motius sovint en aparença
anecdòtics [vegeu si ho és, per
exemple, l’escena que prota-
gonitza Joan Maragall en el
poema reproduït aquí]; és pot-
ser el llibre més carnerià, si
voleu dir-ho amb certa malícia,
de Comadira. En canvi, Un pas-
seig pels bulevards ardents, un sol
poema en nou cants, escrit
després de la mort de Ferrater,
amb ombres d’Eliot, trenca vi-
siblement, i visualment, amb
l’obra anterior; si no abans, a
partir d’aquí titllar Comadira
d’epígon de Carner és, pel cap
baix, reduccionista i, sobretot,
acte de mal lector (i potser no
s’hauria d’insistir sobre aques-
ta qüestió després del que
l’autor mateix va dir a Carner i
jo, text recollit a Sense escut). A
Les ciutats llegim una trentena
de poemes que tenen les ciu-
tats i els homes que les habi-

ten, i la cultura que donen i
que hi donen, per pretext.
Després, Desdesig presenta una
suite, unitària, de quinze pe-
ces, gairebé sonets, amb l’amor
i el desig per tema. Terra natal
és un nou recull, ara d’una
vintena de poemes, a través
dels quals queda si més no el
regust d’una imatge del país, el
del títol, el nostre. Finalment,
Àlbum de família presenta una
vintena de poemes més, en-
capçalats per una cita d’Au-
den, que hi ressona, i conce-
buts com a peus d’un àlbum de
fotografies que és familiar i,
per extensió, civil.

La tercera part conté el lli-
bre Lírica lleugera, aparegut
l’any 2000, que aplegava can-
çons escrites per a Guillermi-
na Motta i d’altres, i dues sè-
ries de poemes, una de Versos
incidentals i una altra de Versos
lleugerament inconvenients [i en
pot mesurar el lector el grau
d’inconveniència si llegeix De
divina proportione]. És la part
menys solemne i més ocasio-
nal, per dir-ho amb prejudi-
cis, de l’obra de Comadira:
“No m’atreveixo a dir-ne poe-
mes, perquè de poesia, tal
com jo l’entenc, una mica
n’hi ha, però més aviat poca”,
deia en nota preliminar. Amb
tot, de seguida després intro-
duïa el cuquet del dubte:
“¿Qui decideix, però, la lleu-
geresa d’un text, d’una com-
posició? ¿On és la frontera?”.

UN REFLEX DE LA VIDA
Situada en aquest moment
del volum, Lírica lleugera ac-
tua com una frontissa, com
un punt i a part a l’alçada

dels quaranta anys, que l’au-
tor feia poc després de pu-
blicar La llibertat i el terror. La
dada no és gratuïta, ja que
Comadira ha aparellat so-
vint, en fets i en escrits, els
aniversaris amb l’aparició
dels llibres, que poden ser
vistos, també, com un singu-
lar reflex de la vida, com el
revers d’un dietari no plani-
ficat. “Un poeta sempre parla
d’ell mateix”, escriu en pre-
sentar Formes de l’ombra. Ja ho
havia expressat amb contun-
dència a la nota prèvia, in-
exhaurible, d’Usdefruit: “La
poesia és també una reducció
–en sentit culinari– de la vi-
da”. I en certa manera ho diu
en vers, per bé que hi diu

també algunes altres
coses, al poema Per en
Gabriel Ferrater, d’El verd
jardí: “La primavera del
setanta-u / jo tinc
vint-i-nou anys i ja
m’espanto / que el ge-
ner dels meus trenta se
m’acosta / no gens vol-
tat de flors ni de ventet
/ ni de noies ni bruses
ni rebeques”. Potser és
per això mateix que
l’escriptor de poemes,
com es defineix, fre-
qüenta les cartes per-
sonals i els poemes de-
dicats, al costat, a una
banda, de la broma i la
sàtira i, a l’altra, de la
mirada greu i la refle-
xió metafísica. Ja ho
deia l’autor, que la seva
és una obra variada i
diversa.

Després del punt
d’inflexió lleuger,
doncs, trobem a Formes
de l’ombra, quarta part
del volum i que li dóna
títol, els darrers llibres,
escrits entre els qua-
ranta i els seixanta
anys, davant els quals

hauríem de parlar –si fer-ho
no resultés tan previsible– de
creació poètica de maduresa:
Enigma (1985), En quarantena
(1990), Usdefruit (1995) i L’art de
la fuga (2002). I a fe que hi es-
clata la maduresa; no sé si se’n
pot considerar una mostra
l’aparició reiterada d’un tema
abans pràcticament absent, o
que si més no no es feia ex-
plícit: la poètica, la reflexió en
el poema mateix sobre el fet
que és el poema i l’acte d’es-
criure’l, formalitzada amb
contundència als poemes que
obren Enigma, Enigma i Falco-
neria, i recurrent [passant, en-
tre d’altres, per El poema] fins
als versos que tanquen L’art de
la fuga, Exegi monumentum:
“¿Què he fet? ¿Què he fet? / He
escrit sobre benzina”. Tanca
aquesta part i el volum, com
un epíleg, la Carta a Xavier Folch
escrita en vers en ocasió dels
quaranta anys d’Edicions 62,
un exemple de llibertat crea-
tiva i, sobretot, d’esperit


