
L’esport a la biblioteca

L’esport també pot inspirar poesia
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Des prés de pu bli car en aquest es pai d’Apunts, un

ar ti cle de di cat a ana lit zar i glos sar el Lli bre dels

poe mes es por tius de Fe rran Solé i Forc, vaig tra -

me tre aquest meu tre ball a Nar cís Co ma di ra. El

mo tiu fou que aquest co ne gut i ex cel·lent ar tis ta

ha via rea lit zat per aquest lli bre uns bo nics, sen zills

i en cer tats di bui xos es por tius, es pe cial ment ade -

quats a les ca rac te rís ti ques de l’o bra. Co ma di ra va 

te nir l’a ma bi li tat de con fir mar-me la re cep ció del

meu es crit, in for mant-me que no ha via co ne gut

l’au tor i que els di bui xos els ha via fet a pe ti ció de

Mercè Azúa, dis sen ya do ra gràfi ca del lli bre. Em

deia, a més, que li ha via agra dat un ar ti cle meu so -

bre poe sia i tennis que acom pan ya va la car ta i m’o -

fe ria un poe met (sic.) seu es crit a Lon dres, on es

par la de tennis i de la mort. És clar que la no ti cia

em va in te res sar. Vaig lo ca lit zar el poe ma en el lli -

bre La Lli ber tat i el Te rror –Poe sia 1970-1980, la

lec tu ra del qual em va pro por cio nar dos poe mes

més de tí tol i/o temà ti ca es por ti va.

Nar cís Co ma di ra  (Gi ro na, 1942), és un ar tis ta po li -

facè tic. Va es tu diar Fi lo lo gia i es va lli cen ciar en

Hist òria de l’Art en la Uni ver si tat de Bar ce lo na. Allí

va con èi xer Ga briel Fe rra ter i José M. Val ver de,

que el van im pac tar pro fun da ment i que al ho ra el

van in fluir en la va lo ra ció de poe tes com Foix i,

molt es pe cial ment, Car ner. Entre 1971 i 1973 fou

lec tor en la Uni ver si tat de Lon dres, on va apro fun -

dir en la poe sia an glo sa xo na con tem porà nia. La

seva obra poè ti ca, que va ini ciar-se dins la na rra ti -

va, va evo lu cio nar cap un cert clas si cis me, el qual,

se gons Da vid Cas ti llo, té un gran pes es pe cí fic

dins la poe sia ca ta la na que en tron ca amb la “gran

tra di ció de Ver da guer, Ma ra gall, Sa ga rra, Riba i

Foix, fins arri bar a Ga briel Fe rra ter”. En una nota

de au tor del lli bre es men tat, ens diu: “La meva poe -

sia és va ria da, di ver sa i dis per sa. No vo lunt ària -

ment. Surt així i em li mi to a dei xar-la sor tir. [...] De -

ma no po der ser di vers i dis pers: i els crí tics que s’hi 

per din. [...] Faig poe sia per què l’es ti mo i per què en

sé, sim ple ment. [...] mai he vol gut ser un poe ta ca -

talà sinó, sim ple ment un ca talà poe ta”. Des dels

anys sei xan ta fins a l’ac tua li tat, ha pu bli cat nom -

bro sos lli bres de poe mes i úl ti ma ment pe ces tea -

trals i al gun vo lum de pro ses.

Des de sem pre ha com pa gi nat la vo ca ció li terà ria

amb la pin tu ra, in te res sant-se es sen cial ment per

les for mes. El seu traç és fort, els seus vo lums són

con tun dents i els co lors vius, tot dins d’u na gran

sim pli ci tat. Fi gu res geomè tri ques, mol tes ve ga des

de ti pus ar qui tect ònic, na tu res mor tes, ge ne ral -

ment ve ge tals, i pai sat ges, són temà ti ques fre -

qüents en tre les se ves obres.

La Lli ber tat i el Te mor. Poe sia 1970-1980, és, com

in di ca el sub tí tol, un re cull de l’o bra pu bli ca da du -

rant els anys as sen ya lats, en set lli bres: Amic de

plor… (1970), El verd jar dí (1972), Un pas seig pels

bu le vards ar dents (1974), Les ciu tats (1976), Des -

de sig (1976), Te rra na tal (1978) i Àlbum de fa mí lia

(1980).

El poe ma que em va re co ma nar Nar cís Co ma di ra

està in ti tu lat Gol ders Green  Cre ma to rium i, se -

gons m’ex pli ca, és un “clar ho me nat ge a Car ner

[re cor deu el poe ma Law Tennis], dins un con text

molt tràgic, doncs par la de mort”. Fa el re trat li te ra ri 

d’un parc ta na to ri i cre ma to ri de Lon dres, amb el

con trast de jar dins i ca ses veï nes, amb les cridò -

ries dels in fants i dues noies ju gant al tennis da rre -

ra d’un fi lat. No sé per què no he po gut sos treu re’m 

d’u na imat ge que m’ha sor git en lle gir aquest poe -

ma de Co ma di ra: un camp nazi d’ex ter mi ni i el con -

tra punt d’u na pis ta de tennis pro pe ra. És una si tua -

ció ima ginà ria, en ca ra que no pro ba ble, però sí

pos si ble, te nint en la re ti na i en la memò ria les tètri -

ques i ma ca bres his to ries reals que hem co ne gut

so bre aque lles cir cumstàncies im pen sa bles i, es -

pe rem, que irre pe ti bles. Gol ders Green Cre ma to -

rium, per tany al lli bre Les ciu tats, pu bli cat el 1976. 

En 1970 Nar cís Co ma di ra va pre sen tar el lli bre

Amic de plor..., dins del qual va in clou re el so net La 

bi ci cle ta. Té molt poc d’es por tiu, úni ca ment el nom

del poe ma. En ell un ci clis ta en jo gas sat cir cu la per

un camí de sert a tra vés dels prats. La mo no to nia el 

sub mer geix en un en dor mis ca ment amb un som ni

erò tic (??), del qual des per ta brus ca ment en una

cor ba pe ri llo sa, en front d’u na fal sa vi sió flo ral (?)

que li sem bla me ra ve llo sa, d’un raig de sol apa re -

gut sob ta da ment i d’u na bot zi na so ro llo sa. Pos si -

ble ment les con se qüèn cies de l’in ci dent, va ren im -

pe dir-li jeu re’s sa tis fet en un prat.

Club de golf va es tar pu bli cat l’any 1978 en el lli -

bre Te rra na tal. Es un poe ma des crip tiu, tant de

les ca rac te rís ti ques na tu rals d’un camp de golf

com del ta rannà del gol fis tes. De for ma un xic sa -

tí ri ca s’a na lit za el seu fí sic, l’es forç més aviat me -

su rat que rea lit zen i fins i tot el seu  ves tua ri (el

con fort del cash me re). No hi fal ta una nota re fe ri -

da a las sen yo res que pre nen ver muts en tau les

so lità ries i a la cli ma to lo gia, que in si nua te unes

con di cions pri vi le gia des i clas sis tes, gràcies a

una cam pa na d’ai re fi o de vi dre (!!) que pre ser va

del temps in cert i que fa ci li ta l’ai xo pluc. Aques tes

con di cions no es tro ben en tre la gent del po ble

que  no juga al golf.

Tres poe mes ben di fe rents que te nen en tre ells un

ele ment comú: el nom d’un es port. En un d’ells –La 

bi ci cle ta– úni ca ment  és un tí tol; en un al tre –Gol -

ders Green Cre ma to rium– el tennis és un epí leg; i

per úl tim –El camp de golf– l’es port és pro ta go nis ta 

prin ci pal.
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Xi ri mo ia, ca rba sa i tassa. Acrí li c.

Pera i uten si lis. Acrí li c.

Nar cís Co ma di ra
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GOLDERS GREEN CREMATORIUM

No hi pen sis més en el xa rol dels cot xes
ni en les flors de co lors amun te ga des,
bons re cords i ru ti nes de pa rents. 
El foc te naç es va em pas sant cadà vers
i no hi fa res que el sol des per ti el món
i can tin els ocells i lluï el cel.
Si el pàl.lid fu me rol dalt de la to rre 
se’t que da pres a dins i se’t fa un nus, 
vés més de pre sa, mira a l’al tre ban da
on hi haurà ca ses amb els seus jar dins,
cridò ries d’in fant, fres seig de bran ques
i da rre ra el fi lat, com cada dia,
dues noies de blanc ju gant al tennis

LA BICICLETA

Un ma ti net de març, en bi ci cle ta,
ana va pels ca mins, en jo gas sat,
i el brun zir de les ro des mu si que ta
feia com les abe lles pel sem brat.

Ah! Si una flor tro ba va, tan gros se ta,
per ex treu re’n el nèctar per fu mat...
Dut per les ales de la bi ci cle ta
la col pi ria amb mon fi bló cro mat.

I, de cop, una cor ba pe ri llo sa
i una flor que m’a par me ra ve llo sa
i un raig de sol que treu el cap, alat.

Ah! Si aque lla bot zi na so ro llo sa
no ha gués mos dol ços som nis es tron cat...
Ara, sa doll, jau ria en qual que prat.

CLUB DE GOLF

Una cam pa na d’ai re fi
en vol ta els tu ro nets, les du nes,
bosc i ges pa per fec ta..
Tí mi des flors bos ca nes, ro ma ní per fu mat,
or quí dies car no ses vo re gen tots els camps.
So bre l’her ba tan ben ta lla da pet gen
les sa ba tes ro bus tes dels sen yors
que es mouen len ta ment, se guint 
tra ject òries que ells co nei xen: ju guen
De dos en dos, en un racó o un al tre, 
dis tants, equi li brats, me su ren
l’es forç i el cop, la in ten ció i el dub te,
Fi gu res quie tes de pell as so le lla da,
els mem bres ja una mica fa ti gats 
sota el con fort del cash me re
i el sol ma ti nal. 
Pre ci sió i de ses ma.
Les sen yo res, al club, pre nen ver muts llar guís sims
en tau les so lità ries. –Ah! No tro bes
que co men ça a fer sol de bon temps?

Molt lluny, aquí, fora de la cam pa na
de vi dre que els pre ser va, 
el temps sem pre és in cert i cos ta ai xo plu gar-se.


