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ticament nul del pare, que va marxar 
quan era petita. La Gràcia, malgrat el 
seu caràcter, té bon cor, i quan el se-
nyor Miravet, que li ha ofert una feine-
ta a la seva botiga de roba, li demana 
un favor, ella no pot dir que no. A par-
tir d’aquí s’inicia un viatge delirant de 
dos-cents quilòmetres, amb una càr-
rega de sorpresa, que farà juntament 
amb l’Alec, el repartidor de carn que 
fa que la Gràcia torni a creure en els 
homes, i l’Holandès, l’enigmàtic com-
pany de batalletes d’en Miravet, que, 
descol·locat per la soledat que li toca 

A la nota prèvia del seu darrer llibre de 
poemes, Narcís Comadira s’afanya a 
desmentir que el títol, Manera negra, 
tingui connotacions negatives. Molts 
fets portarien a pensar-ho: l’associació 
fàcil amb les expressions mà negra i 
marea negra, o bé el disseny: les tapes 
absolutament negres, trencades només 
per la blancor del títol i el segell edito- 
rial. És justament això darrer el que 
dona les pistes del veritable significat 
del títol, que correspon a la tècnica de 
gravat que fa sorgir el blanc sobre el ne-
gre i que, com explica el mateix poeta, 
«fa sorgir la llum de la tenebra».
 I quina llum ha de sorgir? On és la 
tenebra? Tot i que el llibre, escrit en ca-
talà i en italià, es divideix en seccions i 
en cadascuna pren més força un tema 
(o una tenebra) que un altre, cal dir que 
tots són presents al llarg del recull.
 La primera tenebra és la del pas del 
temps i els paradisos perduts: «Giova-
ni e belli eravamo, Giuseppe / e la vita 
ci guardava ancora / con una confor-
tevole pietà. / Quella pietà aveva un 
nome, illusione».
 La segona tenebra és la certesa de la 
dificultat de viure, expressada, sobre-
tot, a partir de records de la Toscana: 

«La vita non è un sogno. / Questa è la 
verità».
 La tercera tenebra gira entorn d’aquest 
món convuls: les malvestats al llarg de la 
història (l’holocaust), la corrupció polí-
tica i els moments difícils que viu el país: 
«Tot / fa pudor de podrit / a Catalunya», 
o «Com m’hauria agradat / marxar a No-
ruega, més amunt / de Tromso» (versos 
en què el ressò de l’Espriu que volia fugir 
nord enllà és evident).
 La quarta tenebra enfosqueix la llen-
gua mare, la de Llull i de March, aques-
ta «llengua meva malalta, pàtria meva», 
objecte d’atacs constants, que convé 
servir i salvar, car és constructora de 
pensament i ens retorna la humanitat.
 El lector s’identifica ràpidament amb 
totes aquestes tenebres que ens obse-
deixen a mesura que avança la vida i, al-
hora, amb la idea que trobem la llum en 
l’acceptació («Lloar la vida és lloar l’ale-
gria»), o que el passat, curull de pèrdues, 
sosté el present: «el record ens salva».
 La mestria de Comadira consisteix 
a fer emergir la claror des de la fosca. 
S’ajuda de la religió (un altre eix del re-
cull) com a força esperançadora, ben 
palesa en la imprecació al nen del pes-
sebre: «Fes que la nostra nit / es torni 

clara, / i aquest sorral tan ample, om-
ple’l de flors. / Fes del món un recer / 
sense recances. / Mira’ns amb els teus 
ulls, mira’ns i prou». Afegir res més, rere 
la humilitat i la bellesa d’aquests versos, 
seria sobrer.
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Manera negra, la blancor rutilant

Després de guanyar el Premi Llibreter 
el 2012 per Germans, gairebé bessons i 
el Premi Mercè Rodoreda el 2014 per 
Gent que tu coneixes, M. Mercè Cuar- 
tiella (Barcelona, 1964), figuerenca 
d’adopció, ha fet un exercici de bona 
literatura recreant com la crisi afec-
ta la Gràcia, una dona entrada en la 
quarantena que tem pel seu futur la-
boral en la carnisseria del mercat. Té 
la sensació que és invisible. Poc afor-
tunada en l’amor, a punt de perdre el 
pis a causa de l’especulació, amb una 
feina precària i amb un record pràc-

viure, es refugia en històries de l’any 
de la picor.
 Plantejada com un viatge d’anada i 
tornada, aquesta aventura és més que 
una apel·lació a la nostàlgia. La temp-
tació de deixar-se endur pels records 
de joventut del senyor Miravet era 
gran («el contacte és també una de les 
coses que es perden, quan et fas gran i 
estàs sol. Ningú no vol tocar els vells»), 
però l’autora no oblida en cap moment 
el que vol explicar. Els personatges, 
com els Ernestus o la senyora Amà-
lia, resulten molt propers, quotidians. 

Viatge d’anada i tornada
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