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‘Formes de
l’ombra’, de
Comadira, és
l’esdeveniment
editorial més
remarcable
d’aquest 2003

[com es pot començar a en-
treveure en el fragment re-
produït aquí]. Tres apèndixs
recullen els pròlegs de Modest
Prats, José M. Valverde i Sal-
vador Oliva als primers llibres,
les notes de l’autor –algunes
d’impagables, com ho deuen
testimoniar els fragments es-
pigolats aquí– que han prece-
dit set dels llibres publicats i,
el tercer, les dedicatòries dels
poemes. Un índex de primers
versos acaba de donar autori-
tat a l’edició de Formes de l’om-
bra, un llibre que és, a parer
meu, l’esdeveniment editorial
més remarcable d’aquest 2003
(bé que dugui peu del desem-
bre anterior).

Comadira deia a La llibertat i
el terror: “L’única cosa que
m’importa és la vida, i una
certa vida difícil d’obtenir, i
cada dia més. La felicitat que es
desprèn de la identitat d’un
mateix amb ell mateix i amb
aquesta vida és l’única cosa
que busco”. Diu ara en presen-
tar Formes de l’ombra: “Jo crec
que un poema, abans de res, ha
d’emocionar. O commocionar.
És a dir, ha de moure alguna
cosa en l’esperit del lector”. I
conclou: “En art no hi ha pro-
grés. Només hi ha canvis”. En-
tre aquella recerca de la iden-
titat que és la vida i aquesta
aposta per la commoció i el
canvi es dibuixa, amb altres
paraules, novament, la pre-
gunta sobre el sentit. Una pre-
gunta que potser no és sinó
una manera de manifestar una

esperança. L’esperança que,
malgrat tot –mireu-vos-ho,
tant se val, amb optimisme o
amb pessimisme–, hi hagi un
sentit de tot plegat, i que el
poema ajudi a donar-hi forma,
ni que siguin només les formes
de l’ombra.

I doncs, quina forma assa-
gen de donar-hi els versos de
Comadira, aquesta poesia tit-
llada per ell mateix, ja ho hem
vist, de variada, diversa, dis-
persa i, fins i tot, poc ambici-
osa? Una petita antologia de
cinc poemes potser ajudarà, si
la tria personal tenia algun
encert, a fer-se’n encara una
idea, també com una ombra
dels punts cardinals de l’obra
en vers de Comadira. Espero
que sigui només el tast per a
una rica, inacabable, experi-
ència de lectura.

Narcís Comadira, Formes de
l’ombra. Poesia 1966-2002.
Edicions 62/Empúries.

Barcelona, 2002.

P E T I T A A N T O L O G I A

JOAN MARAGALL BAIXA A PRENDRE EL TE

Els amics ja fa estona que hi són.
La família ben aplegada.
Les minyones, callades, polides.
La tetera, de plata, fumeja.

Parlen poc, només coses corrents
per distreure una mica l’estona.
En el fons tots esperen que baixi,
consirós, de la torre, el poeta.

Ell, a dalt, quan és hora sospira:
apenat diu adéu a les Muses.
Després desa la ploma, s’aixeca.
Amb tristesa s’atansa a la porta.

Tot és fosc i per l’ull de l’escala
una feble remor de conversa
el retorna a la terra. Respira
l’oloreta que fan les torrades.

Pas a pas, amb la mà a la barana,
va baixant dins un núvol de glòria:
cada vespre, fidels, el segueixen
els espectres dels seus personatges.

Quan arriba a la sala se’l miren
tots els ulls. Ell es mira la dona.
No diu res. Fins al cap d’una estona
no recobra el somriure i la parla.

[D’‘El verd jardí’, 1972]

FRAGMENTS DE DUES CARTES

Ara, Xavier,
potser és que ens hem fet vells, pro arreu veig

signes
de cansament i de decepció.
I molt em temo que tothom va a la seva,
i així, els escriptorets
van construint-se un embolcall d’engany,
una bombolla inconscient
de fama personal i insolidària,
pell estantissa on puguin reflectir-hi
les animetes, per sempre embadalides
en el nus gloriós del seu melic de geni.

Jo que he tingut la sort
de veure viu Carner i de tractar una mica
tant Ferrater com Foix com Josep Pla,
sé que allà on hi ha un escriptor de veres
hi ha solitud i esforç i bona llengua.

[Fragment de ‘Carta a Xavier Folch’, 2002]

[...] ara estic
al Baviera, des d’on t’escric,
i tinc al meu costat
una colleta de ninets, tres amb perruca
i virolats, amb cara de sis-cents, i una mosseta
amb els cabells deixats anar, flonjos, i

pantalons
de làstex amb cremallera. Un dels noiets
la toca, la masega, li passa la mà pels lloms
i ella s’hi dóna, jo encara penso en el mar.
Bec una gerra de cervesa, i em va avall,
la sento, picanteta i amb escuma i transparent,
com dringa, com l’or, com els topazis
que s’esmicolen entre els murs
de vori d’aquestes poques paraules (retòric!).
Jo encara penso en el mar.

[Fragment de ‘Ferran Lobo. P. Restante,
Johannesburg’, de ‘Papers privats’, 1969]

DE DIVINA PROPORTIONE

Un banyolí, diu que addicte a dur tanga,
trist pel minvant de la seva mandonga,
que es negava a ballar el mambo i la conga
als bars gais més recents que hi ha a can

Fanga,

es deia: tanmateix, ni a l’Occitània,
se m’encongí amb tant d’urc, la maleïda.
I ara i aquí és que no em té ni mida!
Com voldria ser un negre de Tanzània!

En això, un pintoret de pèl i ploma
—que fou becari un parell d’anys a Roma—
se li acostà i digué, amb compassió,

no t’hi encaparris, tiu, pro-por-ci-ó!
Jo, benplantat, la tinc grossa i ardida,
i tu, menut, petita i desnerida.

[De ‘Lírica lleugera’, 2002]

QUARANTENA [fragment]

Viure en un país informe
com aquest Catalunya la forma
¿té per ella mateixa algun sentit?
M’ho pregunto i no ho sé ja fa anys
que m’ho pregunto hi he pensat estones
fins i tot n’he parlat en cartes esporàdiques
i tu em dius que no em queixi
no no em queixo simplement m’avorreixo
la felicitat deu ser tendrament avorrida
i jo dec ser feliç tu no ho sé
si ets feliç et recordo la primera
tarda que ens vam veure
aquells primers petons la pell de poltre
però la memòria se’m desfà jo em desfaig
en trossos de memòria i recomponc això
la poesia és la mort el no-res
i voldria dormir plàcidament recordo
una tarda de juny els gladiols silvestres
enmig del blat i l’olor suavíssima
de tants pèsols d’olor rosats i tènues
de tendresa i crepuscle m’admira
que aquest record sigui tan persistent
que no vulgui dir res ho vol dir tot
una tarda d’estiu la terra les vacances
la infantesa els projectes recordo el lloc

i l’hora
i tots els personatges una mena
d’ambient txekhovià allargassat
i tediós petitburgès mediocre deu ser
que el pur no-res també disposa
del seu petit moment feliç i digne
de ser immortal Catalunya llavors
potser es pot redimir per un instant de glòria
la piscina és glaçada aquest matí de setembre
i m’hi capbusso la culpa s’hi desfà
la persistència de tot el que ja és mort

[D’‘En quarantena’, 1990]

EL POEMA

Passen paraules com núvols
pel cel blanc del pensament.
Un vent tossut les agrupa
i en fa un text de borra, gris.
Només quan porta prou càrrega,
neix el poema: un llampec.

[De ‘L’art de la fuga’, 2002]
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