La Girona fluvial de
Narcís Comadira i
Carme Masía.

Una Girona inesgotable

D

esprés cPutÜitzar a fons en la poesía la materia i la memoria de
Girona, Narcís Comadira ha escril sobre la seva ciuíat un Uarg disciirs en prosa que és albora, de manera indestriable, poema i assaig,
itinerari personal i guió fílmic, percepció i sensació, record i proposta, crónica i crítica, melangia i esperanza. Aquesl lexl apareix, en una columna
continua, sense capítols ni títols, a má esquerra de les pagines parelles del
Ilibre Girona, materia i ¡nemória. La resta del volimi de gran formal és ocupada per les fotografíes en negre i en color de Carme Masía, que no son
pas la il-lustració estricta i servil de la lletra, pero que neixen d'un projecte
imitari i d'una filosofia compartida i que, per tañí, no fan mes que iMuminar, arrodonir, contrastar i ampliar les afirmacions i les múltiples suggeslions del text.
De la contemplació obligadament simultánia de páranles i d'imatges
en neix una Girona que és albora ínlimament coneguda i absolutament nova:
la ciutat de sempre, submergida en cls plecs de l'inconscient, releta per la
memoria, redrccada per la reflexió liícida i reconstruida pam a pam per
la sensibilital. És la Girona que tants portcm a dintre, pero que no tots
som capaces de fer emergir a la superficie de les coses visibles. Cal ser un
poeta —del verb o de la imatgc— per poder bastir un paisatge urbá tan
ríe i tan sólid, i també tan Jiiisieiiós i tan fascinador com el que Narcís Comadira i Carme Masía presenten al llarg de les cent vint pagines d'aquesta obra
simfónica i coral.
Girona, maíéria i memoria és inesgotable com els clássics i com els grans
jocs. Cada vegada que l'obres et trobes amb un Ilibre dilérent del d'abans;
descobreixes alió que l'havia passat per alt, alió que jurarles que ni tan sois
hi era —en el text o en la part gráfica quan l'havies llegit/mirat per darrera
vegada. Sempre s'hi troba de mes aquell delall, aquell matís, aquella inesRevista de Girona
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perada identificado amb una idea o amb una escena, aquell sentit inédit
que atorga a una frase o a una visió l'estat d'ánim de cada moment, el nou
record que la propia memoria pot aportar, de sobte, a l'omniprcsent materia ciutadana. Aquest és un Ilibre viu i dinámic, que suggereix molt i que
no imposa res; un Ilibre que resta obcrt porque pugui ser acabat entre lots.
Un ilibre que se i'emporia sovint pcls ampies camins del somni, pero que
et torna una i altra vegada, tenacment, a 1 estret laberint de la realitat, De
tot aixó, de realitat i de somni, esta feta Girona. I el Ilibre, dens i subtil
—materia i memoria—, en dona teslimoni.

Cent sonets daurats

A

altres vegadas hem evocal aqui la figura de Josep Tharrals, un deis
protagonistes de Tefervescéncia cultural gironina deis primers anys del
segie, i hem recordat la seva fecunditat com a autor de sonets, molts d'ells
inédits o escampáis en Uibres introbables, en revistes minoritáries o en opuscles de circumstáncies. Tots plegats configuren el tresor, dispcrs i desaprofitat, d'un poeta que va trobar, en l'austerilat d'una forma autoimposada
i en Tobediéncia ais cánons d'una métrica estricta, el millor vehicle per a
l'esclat —a vegades triomfal— del seu pensament.
Ara, amb motiu del cenlenari del naixement de Josep Tharrats, el seu
fill Joan-Josep Tharrats ha publicat una antología que recull cent d'aquests
sonets (cent dos, exactament, si es compten cls que serveixen de próleg i
d'epíleg). En una inlroducció plena de records i de tendresa, el pintor Tharrats diu que el seu pare, en époques de vena poética, construía un sonet
cada dia (La paraula consiri/ir és especialment adcquada per a una obra
que, scgons Joan Teixidor, «deixa una sensació d'arquilectura bastida amb
páranles»). També es deia que Tharrats confegia un sonet cada vespre, en
ficar-se al Hit, com qui espanta la son, fins que s'adormia. Tant se val. El
cas és que en va dcixar escrils cinc mil, i és aviat dit: son setanta mil versos,
setanta mil frases perfectament mesurades, un llegat poétic de dimensions
infreqüents.
El Ilibre, tot i el seu tilol —Laus Ccna/onia— i el seu contingut genéric,
és majoritáriament —i diriem que cssencialment— gironí. Tots els esccnaris de la vella ciutat s'hi fan presents: la catedral, Sant Feliu, Sant Pere de
Galligants, la ñau i els claustres de la seu, els campanars, l'Onyar, la font
de la Pera, el tapís de la Creació... 1 hi reviuen les festcs de Sant Narcís,
de Tots Sants i de Corpus en Tatmosfera gironina de fa seíanta anys.
Com tants ahres homes iHustrcs de répoca, Tharrats va ser un apassionat de la seva ciutat. Del nombre incomptable de sonets que li va dedicar, mes de mitja dotzena glossen Thora del capvespre, quan Girona es
transfigura amb la posta del sol. 1 ara tot el seu Ilibre póstum, com les pedrés
gironines, sembla també amarat «del poMcn d'or que irisa el sol ponenl».
Tot el Ilibre és daurat com un vell pergami, com un gravat antic, com un
paper sobre el qual la inspiració d'unes hores i el pes de molts anys hi han
deixat, indeleble, l'empremta de la bellesa.

NARCiS-JORD! ARAGÓ
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Un sonet autógraf i
inédit de Tharrats: el
número 3.587.

