
notícia personal de Narcís Comadira
el terror del silenci

per Antoni Marí

ÀLBUM DE FAMÍLIA, per Narcís Comadira. 
«Poesia dels Quaderns Crema», 5, Edicions 
dels Quaderns Crema, Barcelona, 1980.

Goso afirmar que pocs poetes, en tota la 
llarga tradició lírica occidental, han es-
crit des de l’experiència i des de la cons-
ciència de la plenitud: fins i tot aquelles 
obres que foren escrites des d'aquest es-
tadi suprem de l’existència humana —su-
prem perquè s'hi arriba a gaudir la per-
fecta conjuminació del desig amb la rea-
litat, de la idea amb la matèria— foren 
realitzades quan aquell instant era passat 
i només el recurs de la poesia podia eter-
nitzar-lo. Un cop esdevingut i passat aquell 
instant, que és tots els instants, resta en 
el poeta una absoluta certesa, objectiva 
certesa, d'aquella experiència transcen-
dental de la totalitat. Certesa que no era 
un somni, almenys: com aquell home de 
què ens parla Coleridge, que en un somni 
travessà el Paradís i va prendre una flor 
com a prova d'haver-hi estat, i la portava 
a la mà quan es despertà. Sovint aquesta 
poesia mostra un cert registre nostàlgic; 
nostàlgia per la pèrdua del lloc, de! temps, 
o de la persona estimada. Penso en I'oda 
Intimations of immortality from recollec- 
tions of early childhood de Wordsworth; 
aquí el poeta reviu els instants de pleni-
tud, de què havia gaudit temps enrera, a 
través de la literatura; és per l'escriptura 
que fa present, que objectivitza, l'absèn- 
cia del que li manca ara. Com els frag-
ments de Kubla Khan de Coleridge, alguns 
poemes de Baudelaire i els llampecs de 
Four Quartets de T. S. Eliot. Els penso 
farcits de silenci, aquests instants de ple-
nitud; d’aquí la impossibilitat de l’escrip-
tura: quan l'ego desapareix, també des-
apareix el poder sobre el llenguatge. L'ego 
relegat perd la facultat del verb.

Enfront d'aquesta poesia escrita, aparent-
ment, des de la plenitud, una altra poesia 
és generada des de la carència. Potser, 
aquest sentiment i aquesta consciència, 
són l'impuls originari de tota poesia: pot 
haver-hi, dintre de l’obra d'un poeta, com-
posicions que gosin anomenar instants de 
perfecta unió, però seran excepcionals i 
en cap moment constant significativa. Ni 
en sant Joan de la Creu no arriben aquells 
instants de plenitud a esborrar aquests 
altres d'absoluta carència. Aquesta poe-
sia és escrita amb la consciència absoluta 
ee la carència; i és pel dolor, per un 
profund i interior dolor, que es pren cons-
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ciència d’aquesta privació i d’aquesta ab-
sència; dolor majorment profund en el 
poeta com més copsa ¡'essència d’aques-
ta carència, que objectivarà en el poema. 
EI poeta no defugirà l’espant que li pro-
vocaran les sòrdides imatges de la carèn-
cia; ans voldrà copsar el si més profund 
del no-res, i el mostrarà als homes que 
temeren prendre el camí que davalla: el 
poeta sap que només avançant pel camí 
del no-res podrà adreçar-se a l’essència 
de l’ésser. El poeta sap que per arribar a 
la plenitud de l’ésser ha d'anar pel camí 
del no-ésser. El poeta sap que no pot ar-
ribar a la plenitud de l’ésser sense pas-
sar per «la paciència, el dolor i el treball 
del que és negatiu». Aquest és el càrrec 
dels grans poetes. I aquest és el càrrec i 
aquest el viatge i el recer on ens por-
tarà la lectura atenta d’Àlbum de família, 
de Narcís Comadira.
Àlbum de família s’inicia amb el poema 
que dóna nom al recull, i que, com a 
inici d'un llarg i fosc viatge, anomena els 
perills, els temors i els esculls del tran-
sit- tal com fa Lautréamont en el Cant 
Primer dels Chants de Maldoror, prevé el 
lector tímid que no avanci per les landes 

del no-res. Prevé el lector de les dificul-
tats que haurà de salvar si gosa acom-
panyar el poeta en aquest descensus ad 
inferos de la seva poesia. El poeta es 
preguntarà el perquè d’aquesta davallada 
als abismes i d’aquesta contemplació ter-
rífica «de les falgueres resseques dels 
afectes» i de «les rases hivernals dels 
sentiments». I ens en dóna les raons: 
perquè l’atrauen el contratemps monòton, 
el compàs, la feixuga melodia, els acords 
plens i les gràcils cadències, la llibertat 
i el terror del silenci: perquè és aquí, al 
bell mig del no-res, on el poeta retrobarà 
el seu propi cant, el seu ritme inicial: és 
en la secreta complaença en el propi tur-
ment on l’home troba la seva diferència 
específica, el gust de la seva pròpia auten-
ticitat. És aquí, finalment, quan reconeix 
el seu mal, on troba l’aspecte més íntim 
i essencial del seu jo. Perquè sap també 
que únicament en e| dolor pot prendre 
consciència de la seva llibertat interior, 
i és amb el col·loqui amb el seu /o inte-
rior, mediatitzat per la paraula poètica, 
que ha d’interpretar el silenci del no-res. 
El lector, pel pur fet de la lectura, res-
tarà implicat en aquesta aventura i serà 
sotmès també pel tràngol del que és ne-
gatiu. Per això, el poeta, savi, amones-
tarà:

«Passaran, sí [les imatges], les miraràs, 
[encara!

Cor malastruc, no te m'espantis, ara.»

Els lectors agosarats resseguiran les 
lànguides imatges, imatges «carregades 
d'aquest vellut monòton» que és el temps. 
Però el temps, el temps passat i e! temps 
futur, és una imatge de l’eternitat —con-
cepte, aquest, que l’home no pot imagi-
nar sinó com una successió infinita del 
temps. I és cap al temps infinit, cap a 
l’eternitat, on marxen aquestes imatges; 
perquè, a Àlbum de família, el temps és 
entès com la imatge mòbil d'una presèn-
cia que no passa. Són qualitats de l'infi-
nit endolcir les fronteres, fondre els lí-
mits, unificar els contraris, arrodonir els 
caires, però també prémer vides que van 
cap a una fosca inútil i inundar-ho tot en 
un mar de no-res. I és al centre d'aquest 
mar on ens portarà el poeta.

Vint-i-una fotografies són el pretext dels 
vint-i-un poemes de què consta e| llibre. 
Fotografies, unes, anteriors al naixement 
del poeta, i d'altres preses en el trans-
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curs de la seva vida. Instantànies que 
eternitzen altres instants, significatius, 
pel mer fet de restar fixades en el paper i 
perquè generen en el poeta reflexions 
i sentiments que en són el correlat ob-
jectiu i que el poeta transmet per la pa-
raula poètica i a través d’ella. Recurs 
d’una fina intel·ligència que li permet elu-
dir explícitament la presència d’aquest 
correlat objectiu en la seva poesia, tot i 
que s'hi manté implícit, perquè el lector 
té present la possible imatge objectiva 
a què es refereix el poema.

El lector que, un cop passada ¡’advertèn-
cia dels perills que pot comportar la lec-
tura, gosa endinsar-se per aquest camí 
del no-res, se sent, com s'hi sentia el 
poeta, colpejat per la dura i implacable 
visió d'una vida d’infern. Una vida, la 
nostra, que corre el perill de ser asfixia-
da pel pes de l’existència. Una existèn-
cia sòrdida, covarda, minsa, opressora. 
Una existència que s'alça, com poderosa 
voluntat, amenaçant la voluntat de viure. 
La vida és aquest instant de plenitud que 
també com poderosa voluntat s’alça en-
front de l’existència: una lluita entre dues 
voluntats contràries i enemigues, cadas-
cuna d’elles intentant instaurar el seu reg-
ne peculiar.

La vida sotmesa a la precària i sòrdida 
existència és anterior a la vida del poeta: 
era, ja, abans que ell fóra, «com un im-
mens zeppelin premonitori». És anterior 
també als temps foscos de la postguerra: 
aquest carro de la Por que triomfant des-
fila pels carrers de Girona és vell, molt 
vell, tan vell com velles són la humanitat 
i la seva opressió. Però ei poeta afirma 
la voluntat de la vida i s’enfronta, rebel, 
a l’opressora voluntat de l’existència. Però 
només situat al cor de l’existència podrà 
arribar a esdevenir autoconsciència; situat 
als límits mateixos del buit, podrà assolir 
el coneixement: coneixement de l’absolu-
ta carència de tot, de la vacuïtat sense 
fi. Només davallant al fons de la mísera 
existència de l’home podrà aconseguir 
una vida més alta. Diu Hólderlin al seu 
germà en una carta de 1801: «Només un 
sol litigi existeix al món, saber si és el 
tot o el particular el que predomina», i 
davallar a la nit de la humanitat ofereix 
el coneixement que des de i'origen l’home 
està sotmès al que és particular, abocat 
a la fragmentarietat i cada cop més lluny 
del seu centre. És a través de la poesia 
que Comadira, en diàleg amb ell mateix 
(se ipse alloquendo), s’encara amb el si 
més profund de l’home, i resta implícit 
en tot el llibre que aquesta submissió de 
la vida és part integrant de la naturalesa 
humana.

Àlbum de família no és un llibre nostàl-
gic: Comadira no creu en la pèrdua d’un 
Paradís que en algun temps del passat 
l’home hauria gaudit. Tampoc no és ele-
gíac: no canta un estadi superior de la 
humanitat avui perdut; no troba en la in-
fantesa allò que ara li manca: es mira 
el passat, el seu i el de tots els homes, 
des d’aquesta situació privilegiada que 
ara assoleix gràcies a| coneixement, amb 
actitud crítica i benvolent a la vegada. 
Es contempla ell mateix al timó del Cuki 
amb l'ardidesa d’aquell que busca noves 
ribes més segures:

«Torba el teu front i els teus braços 
[atents 

una recança. Amb tot, vas mar endins. 
Ara el desig ja et suggereix camins 
entre les ones i a mercè dels vents.»
Aquest desig que suggereix altres ca-
mins i altres contrades és aquell que 
l’anirà despertant fins a trobar allò ne-
gat o allò perdut, sostret a l’home des de 
temps immemorial. En e| timó del Cuki 
marxa cap a allò que no sap, cap al fons 
inconegut de si mateix: tots els desigs 
menen al coneixement d’un mateix. Diu 
Joan Ferraté a la Lectura de «La Terra 
Gastada» de T. S. Eliot: «A l’igual d’Eliot, 
també Valéry concep el desig en termes 
del misteri de la identitat personal, de la 
caiguda dins d'un mateix, "cos avall”, 
com deia Riba, a la recerca de la font de 
la pròpia vitalitat sota la figura (realitat 
i símbol alhora) de l’altre. I, com Eliot, 
tampoc Valéry no veu en la satisfacció 
del desig res més que la desesperança 
del veritable coneixement de si mateix.» 
El timoner del Cuki, malgrat témer les om-
bres dels esculls, debades pren el timó 
a la recerca desesperada del veritable jo.

Dos poemes, «Adolescència» i «Dies de 
goig», d’una críptica bellesa, expliciten 
de manera irrevocable aquell passar ne-
cessari per «la paciència, el dolor i el tre-
ball del que és negatiu» per arribar a la 
plenitud de l’ésser. Dos poemes dels quals 
el segon és conseqüència de la sàvia, fer-
ma i implacable decisió del primer. Aquest 
comença dient:

«No hi tornaràs al regne abandonat, 
als corriols de juny, al rierol ombrívol 
sota e| dosser dels castanyers verdís- 

[sims.»

No tinguis recança del temps passat, es 
diu a si mateix el poeta; no et recolzis 
sobre l'ombra del que fores, ja que la 
negació d'aquests punts de referència et 
conduirà a tenir el no-res per únic su-
port, i

«deixa que tot s'esborri 
que tot es perdi ara, fins les llàgrimes.»

EI segon poema, «Dies de goig», comen-
ça amb dos versos que encapçalaven la 
segona estrofa del poema anterior:

«Deixa que tot s'esborri 
i a l’alba dels desficis.»

Per la negació total del seu ésser, que 
no busca el suport de l’existència en el 
miratge del passat, quan és passada la 
nit on l'ésser i el no-ésser encara no 
s'havien diferenciat, després d’anar pel 
camí del no-res i de la negació, emer-
geix ¡'afirmació total de l’ésser:

«coronats 
de xuclamel i pèsols d'olor i vidalbes, 
dansem
lliures del tot de nosaltres mateixos. 
Oblidats, som déus.»

L’ésser individual se sostreu a si mateix, 
s’oblida del seu cos i de la seva ombra 
—aquella ombra de l'ésser— i mena lluny 
de si la seva pretensió d'existir per vo-
ler ésser, només. I assoleix una vida més 
alta, oblidat de si mateix i alliberat del 
pas del temps i de ¡'estultícia dels ho-
mes. Aquí arriba el poeta al pur centre 
del no-res. Experiència transcendental de 
la qual tenim notícia per altres homes 

que prengueren idèntica resolució. Diu 
Hólderlin a Hipèrion:
«Hi ha un oblit de tot existir, un callar 
del nostre ésser (aquell terror del silen-
ci, de Comadira), que ens és com si ho 
haguéssim trobat tot.
»Hi ha un callar, un oblidar-nos de tot 
existir, que ens és com si ho haguéssim 
perdut tot, una nit de la nostra ànima en 
què cap espurneig d’un estel, ni tan sols 
una torxa mandrosa, no ens fa claror.» 
Aquest oblit de si mateix és registrat per 
la mística renana: Jakob Bóhme i Meis- 
ter Eckehart; per sant Joan de la Creu i 
per Miguel de Molinos; per Josep Carner 
i per T. S. Eliot.
Després del llarg i fosc camí, Comadira 
troba una llum, una esperança. L’esperan-
ça que li és donada pel reconeixement 
de si mateix en la negació total del seu 
ésser i de la seva existència. Ell també, 
com Crist, com Prometeu, com Dionís, 
s’autoanihilarà, amb l’esperança certa de 
resurrecció i transfiguració, únic procés 
a través del qual podrà arribar a ser el 
que és.

«Hi ha un llanguiment al fons de tot dels 
[ossos.

Mentre esperem que el cos ens ressusciti, 
parlem baixet. Hi ha algú que juga a 

[cartes.
Les pedres estan totes adormides.»

El llibre es clou amb el poema «Retrat 
de l'artista als trenta-sis anys», un sonet 
de perfecta factura on e| poeta «nel mez- 
zo del camin» observa el paisatge que se 
li obre als ulls. Lleugerament asserenat. 
També esquerp. Els ulls nous, però remo-
ta la mirada. Una mirada atenta, la mira-
da d’un Faust encara no encisat per les 
clarianes d’immortalitat que ha anat tro-
bant en el camí. La por d’abans, però, 
ja no és la mateixa, compassada amb l'es-
ma com està. La presència irreductible 
del poeta es fa present en tota la com-
posició. Ha davallat a la nit del món. Ha 
suportat l’espant amb estoica figura. Però 
el buit, i aquest no-res que ha resseguit 
fins arribar al cim, és encara la categoria 
única que el separa dels altres éssers 
del món. Aquests, finalitats en ells ma-
teixos, responen a la invocació i a l'ordre 
còsmic, inconscients com són de si ma-
teixos. A l’home no li és donat tenir des-
cans, perquè, malgrat el consoli el foc 
de vells afectes, no pot restar per sem-
pre més en pau; perquè malgrat que, al-
gun captard, el cel encara és net, en 
cercles grans, ocells de presa hi volen. 
Ho digué el poeta: «L’home és un déu 
quan somnia i un mendicant quan refle-
xiona.» I aquesta és la creu i aquest el 
càstig. — ANTONI MARÍ.
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