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L’últim poemari de Narcís Comadira es titula ‘Llast’. PERE VIRGILI

Poesia
Llast
Narcís Comadira
Edicions 62. Barcelona, 2007

Jordi Llavina

En les Paraules prè-
vies d’aquest lli-
bre, l’autor ofereix
una explicació no

gaire convincent sobre la
raó del títol. Llast –un mo-
nosíl·lab tan donat a la con-
notació com els que com-
ponen el poemet homò-
nim– són tots aquells
poemes encara no publi-
cats, que pesen en la cons-
ciència de l’autor. També hi
ha un poema que se’n diu,
de Llast, però en aquest cas
el que s’hi acaba alliberant
és una càrrega de records.

L’obra aplega poemes de
procedència diversa: n’hi
ha de fets per encàrrec (uns
versos infantils que sem-
blen un pàl·lid reflex de
Prou sé..., de Marià Ma-
nent; un poema per a un lli-

bre sobre guerres; un epita-
lami...); hi ha, també, apro-
piacions líriques que miren
de traduir a la nostra llen-
gua una commoció estètica
(d’Horaci, Catul i Jacopone
da Todi). Hi ha mostres
d’ècfrasi –el formidable
Nadal segons Giotto–; pe-
nyores de viatge –entre al-
tres, el poema dedicat a
Berlín, que té un vers final
coix–, algun tribut gironí...

La impressió general és
que es tracta d’un recull he-
terogeni més que no pas
d’un llibre ben travat, però
tant se val. Comadira té
molt d’ofici. El seu domini
de la llengua és portentós
(fins es permet alguna solu-
ció col·loquial: està clar; o
un mot no registrat per
l’acadèmia: postrimeries).
La qual cosa vol dir que, al
cap i a l’últim, et trobaràs
dos o tres poemes memora-
bles –menys que en altres
títols anteriors, però.

Hi ha, també, neguits ex-
pressius que vénen de lluny.
“L’arbre i el nen miren en-
laire” –escriu, parafrase-

jant Hölderlin–. El gironí,
en canvi, mira al voltant i
ens presenta uns motius de
la naturalesa –delicada,
molt sovint, però també es-
tagnant o corrompuda–
que pocs poetes com ell
poden plasmar amb un li-
risme semblant. Que les
acàcies facin “perfum d’en-
sopiment” és una cosa que
només se li pot acudir al
carnerià Comadira.

Mira, també, enrere –“tot tu
sagnes memòria”– i mira,
molt més sovint, dintre seu
–dins del cor d’un home–.
En aquest sentit, desta-
quem una de les grans
constants de la seva obra: la
tensió entre desig i realitat,
que genera llasts de remor-
diment, tot “un embaràs de
culpa”. Hi ha un vers,
“canto el que no va ser”,
que adquireix, així, tot el
seu dramàtic significat. I
encara hi ha aquella gràcia
de saber contenir en una
sola imatge l’acció del pas
del temps: “tot tu et vas
fent muntanya”.

Crítica

Narrativa
Ungles perfectes
Antònia Vicens
Proa. Barcelona, 2007

Joan Josep Isern

A ra fa cinc anys co-
mentava Lluny del
tren, la novel·la que

aleshores publicava Antò-
nia Vicens, i la relacionava
amb la seva anterior, Febre
alta, tot concloent que amb
aquells dos llibres –la lectu-
ra dels quals recomanava

de fer de manera seguida–
quedava ben palès que An-
tònia Vicens (Santanyí,
1941) era una autora amb
un univers narratiu perso-
nal. Eren històries de dones
fortes condemnades a una
vida marcada per la solitud,
la bogeria, el desamor i la
malaltia tot i que, enmig de
tant realisme cru, l’autora
deixava escletxes perquè
entre les seves trifulgues hi
traguessin el nas alguns àn-
gels i un gos que tenia els
ulls de Montgomery Clift.

Amb Ungles perfectes,
Vicens manté els trets ge-

nerals de la seva darrera
narrativa, per bé que en la
recepta ha incorporat gotes
d’humor que amoroseixen
el to del relat. Isabel i Car-
men, segons les circums-
tàncies menys que amigues
i més que conegudes, són
les protagonistes d’una his-
tòria en què es barregen
traficants de droga, polici-
es, pròfugs, marits incom-
petents, fills problemàtics,
una gossa del temps de la
infantesa i un difunt que no
deixa de petja la seva vídua.
Isabel, que ha passat per
tres homes que no l’han sa-
buda fer feliç, viu aplanada
sota una llosa de records i
amb una filla instal·lada en
la marginalitat social. Per la
seva banda Carmen, que
amb 47 anys és una mica
més jove que Isabel, enyora
els seus temps de go-go girl
mentre el cos encara li de-
mana marxa.

L’obra explica les vicissituds
de les amigues a partir
d’un fet casual –relacionat
amb un assassí que s’ha
escapat de la presó i que
acaba refugiat en el pis de
Carmen– que dispara tota
l’acció. I ho fa amb un to
lleuger i en aparença des-
enfadat molt adient amb
el caràcter de la història
que porta entre mans. Si-
tuacions esperpèntiques,
lligams entre els personat-
ges carregats per la banda
de la inversemblança i la
casualitat... serien els trets
definitoris d’aquesta no-
vel·la amb la qual l’autora
rebaixa la tensió dels seus
dos llibres anteriors. Com
si es concedís un recés. Vi-
cens ens demostra una ve-
gada més que és una aten-
ta observadora del món fe-
mení, amb tota la seva
complexitat.

Observadora atenta

Llum de plata fosa

Assaig
Ricardo Muñoz Suay
Una vida en sombras
Esteve Riambau
Premio Comillas
Tusquets. Barcelona, 2007

Xavier Roca

Guanyador del 19è
Premi Comillas de
biografia, Ricardo

Muñoz Suay: una vida en
sombras és el darrer llibre
d’Esteve Riambau, vell co-
negut dels lectors d’aquest
diari aficionats al cinema;
un títol ben significatiu per
recórrer la trajectòria d’un
professional que va passar
bona part de la seva vida
entre bastidors (i fins i tot

una temporada literal-
ment amagat en una habi-
tació per raons de persecu-
ció política).

Ajudant de direcció i pro-
ductor, Ricardo Muñoz
Suay no va arribar a dirigir
cap pel·lícula –per raons
sindicals va constar com a
codirector de diverses co-
produccions amb altres pa-
ïsos–, però va tenir part ac-
tiva com a impulsor de la
majoria dels moviments
més inquiets i renovadors
del cinema hispà de la post-
guerra en endavant: el rea-
lisme crític de Berlanga i
Bardem; les cèlebres Con-
verses de Salamanca; el
nou cinema espanyol de
Carlos Saura, Basilio Mar-
tín Patino, etcètera; el re-
torn de l’exiliat Luis Buñuel

amb Viridiana; l’Escola de
Barcelona; la creació de la
Filmoteca de la Generalitat
Valenciana...

Culte i polifacètic, la vida per-
sonal iprofessionaldeMuñoz
Suay també va establir vin-
cles amb la literatura; amic
de Gabriel García Márquez,
Carlos Barral i Juan Marsé,
entre d’altres, va treballar en
diverses editorials; va parti-
cipar en la reivindicació de la
novel·la negra, que va escla-
tar als anys 80; va ser mem-
bre vitalici del jurat del premi
La Sonrisa Vertical i va orga-
nitzar el Congrés Internacio-
nal d’Intel·lectuals i Artistes.

Prolixa, copiosa i ex-
haustivament documenta-
da, Ricardo Muñoz Suay:
una vida en sombras fa

gala d’una titànica tasca
de reconstrucció que par-
teix de l’arxiu personal de
Muñoz Suay per bastir
una rica xarxa de referèn-
cies que donen veu al ma-
teix implicat amb la inclu-
sió de cartes privades i ar-
ticles de premsa, però que
també ofereix els testimo-
nis de persones que el van
conèixer i que, en molts
casos, han estat expressa-
ment entrevistades per a
l’ocasió.

Inevitablement, un dels
eixos vertebradors de la bi-
ografia és l’evolució política
d’un Muñoz Suay que va
passar a ser un líder estudi-
antil de filiació comunista
durant la Guerra Civil i mi-
litant del clandestí PCE en
la primera postguerra a ab-

jurar de l’estalinisme i evo-
lucionar cap a postures
més conservadores sense
deixar de mantenir unes
fèrries conviccions huma-

nistes; evolució que el va
fer distanciar-se d’antics
amics seus com l’ortodox
comunista Juan Antonio
Bardem, mentre que, para-
doxalment, va reforçar la
seva relació amb el lliberta-
ri Berlanga.

La mirada sempre cartesiana
de Riambau, però, allunya
qualsevol temptació d’acrí-
tica hagiografia d’un text
que sovint es llegeix amb
l’interès d’un thriller polí-
tic i adquireix la dimensió
èpica de les històries
d’amistats traïdes. Un
text, en definitiva, no
només recomanable per a
interessats en el cinema,
sinó també en la vida polí-
tica i cultural de l’Espanya
del segle XX.

Antònia Vicens, autora d’‘Ungles perfectes’. MIQUEL ANGLARILL

Una vida de cine

Esteve Riambau. AVUI


