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Ciutat. Número 10.
Mirall de Glaç. Terrassa,

tardor, 2000.

A
questa revista de
Terrassa subtitulada
Revista Cultural d’A-
mics de les Arts i Joven-
tuts Musicals, publica

al seu desè número un extens
reportatge il·lustrat sobre la
figura i l’obra del poeta i nar-
rador barceloní Agustí Bartra i
Lleonart. Bartra va estar molt
directament relacionat amb la
Guerra Civil, en què participà
i que el va obligar a exiliar-se
a Mèxic. Bartra és autor del
poemari Cant corporal i de la
novel·la Crist de 200.000 braços,
entre d’altres obres. Acompa-
nyen aquest reportatge un so-
bre Domingo Cirici Ventalló,
escriptor i publicista terras-
senc de finals del segle XIX, i
dos articles d’art: un sobre
l’obra del pintor Toni Sánchez
Tena (una de les seves obres
il·lustra la portada) i un del
gran artista Giacometti. Ciutat,
excel·lentment editada, tanca
el número amb les seccions de
tribuna i notes culturals di-
verses.

Illacrua. Número 84.
Associació Cultural

Illacrua. Barcelona,
desembre, 2000.

U
na entrevista amb
la llibretera Àngels
Grases obre aquesta
edició d’Illacrua.
Grases considera

que la llibreria Pròleg (del
carrer Dagueria) encara és un
espai de lluita. Aquesta llibre-
ria per a dones va iniciar el seu
recorregut el 1991 “per oferir
benestar interior a les dones”.

Altres temes d’aquest nú-
mero són Reclaim the Streets, un
article sobre aquest moviment
de protesta global, que és un
dels més crítics i imaginatius;
un reportatge que ens parla
del II Encuentro Mundial de
Amistad y Solidaridad con Cuba,
en què van participar més de
4.000 delegats de 118 països;
una entrevista a Lluïsa Julià,
que denuncia l’exili literari de
la dona catalana; i un repor-
tatge sobre la situació política
de Còrsega, entre d’altres te-
mes, a més dels apartats habi-
tuals inclosos a la secció Barra
Lliure.

La dificultat
de fer-se gran

➤ Gabriel Galmés va néixer
a Manacor el 1962 i va ir-
rompre a l’escena literària
amb un llibre de relats titu-
lat Parfait amour (Quaderns
Crema, 1986), que va ser re-
but per la crítica com un re-
cull de narracions promete-
dor. Dos anys més tard, de-
butava com a novel·lista amb
El rei de la casa, una obra que
ens introdueix en el món de
l’ensenyament secundari (un
univers que l’escriptor co-
neix a fons, ja que ha exercit
molt anys com a professor de
llengua anglesa).

El 1992, Gabriel Galmés
treia al mercat La vida perdu-
rable (Quaderns Crema), una
novel·la que abandona el to
humorístic de l’anterior per
explicar-nos el despertar
d’una consciència i la crisi
sentimental d’un personatge
que, en realitat, mai s’ha
volgut fer adult.

Però, el 1996, l’escriptor
manacorí va tornar al regis-
tre humorístic amb El rei de
la selva (Quaderns Crema), un
llibre on fa una paròdia de la
visió idealitzada del jovent
de la seva ciutat natal (mos-
trant-nos uns adolescents
fastiguejats i passotes) i on
satiritza una certa burgesia
mallorquina relacionada
amb el món artístic (criti-
cant que en ella gairebé tot
és aparença).

DOTZE ANYS DESPRÉS
Dotze anys després de la pu-
blicació d’El rei de la casa, Ga-
briel Galmés ha reprès al-
guns dels personatges que ja

trobàvem en la seva primera
novel·la. A Una cara manlleva-
da (Quaderns Crema), però,
ens els mostra ara, quan ja
tenen 35 anys.

La novel·la comença quan
l’advocat Titus Palmer torna
de Brussel·les i el matrimoni
format per Annabel Artigas
(el seu gran amor secret de
joventut) i Xim Valls (el seu
millor amic) el van a rebre a
l’aeroport. En Titus retroba-
rà a Mallorca la seva família,
els seus amics i el seu amor
adolescent, en una novel·la
sobre “l’estupefacció que
provoca la impossibilitat de
fer-se gran”. L’obra, a més,
retrata una generació de
traspàs, la que era adolescent
quan va morir Franco.

Galmés admet que li ha
costat força redactar la seva
quarta novel·la. De fet, li ha
suposat escriure més de
1.000 pàgines manuscrites.
La feina, és clar, ha estat fer
la tria.

A Una cara manllevada,
l’autor ha aprofundit en l’e-
conomia narrativa i s’ha ba-
sat en la força dels diàlegs i
en el tractament de l’humor
com a mitjà d’expressió. El
resultat és un llibre que
s’estructura en tres parts,
que es corresponen amb tres
anys en la vida de Titus, Xim,
Annabel i Cati (la germana
esbojarrada del primer).

Segons el mateix Galmés,
allò que ha volgut explicar
amb aquesta història és el
procés de fer-se gran en una
cultura en què es veu mala-
ment el fet d’envellir.

El món del còmic Lectures de Reus
El Mirall. Número 117. Obra

Cultural Balear. Palma,
novembre, 2000.

E
l plat fort d’aquest
número de la revista
mallorquina El Mirall
és un extens dossier
sobre el món del cò-

mic titulat Els anys 80: entre la
definició professional i la reivindi-
cació cultural. A més d’una visió
global d’aquest gènere i una
cronologia particular del di-
buixant Pere Joan, el repor-
tatge ofereix unes fitxes il·lus-
trades dels autors: Tomeu Se-
guí, Gabi Beltrán, Pau, Pere
Joan, Álex Fito, Linhart, Max,
Rafel Vaquer, Paco Díaz i
Marturet.

El Mirall també compta amb
un article sobre Joan March ti-
tulat El darrer pirata de la Medi-
terrània, un sobre Rusiñol (Els
noms de Rusiñol: Una galeria de
retrats), una entrevista a Miquel
Capellà, president de la caixa
d’estalvis Sa Nostra, i dos re-
portatges (Immigració i multu-
culturalitat i Els drets i les llibertats
fonamentals dels immigrants), a
més dels cinc apartats que for-
men la secció Tendències.

Revista. Número 66. Centre

de Lectura de Reus. Reus,
desembre, 2000.

L
a revista del Centre de
Lectura de Reus obre
aquesta edició amb les
recomanacions literà-
ries de: Ramon Amigó

(estudiós de l’onomàstica), Xa-
vier Amorós Solà (escriptor), Jo-
aquim Mallafrè (traductor i
professor de la Universitat Ro-
vira i Virgili), Josep Murgades
(traductor i professor de la
Universitat de Bellaterra),
Montserrat Palau (escriptora i
professora de la URV), Eugeni
Perea (escriptor), Pere Sagristà
(autor i director teatral), Magí
Sunyer (escriptor i professor de
la URV) i Josep Vallverdú (es-
criptor, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes).

També inclou els comenta-
ris sobre: Records de quasi un
segle, de Miquel Batllori, De tots
colors, de Fabian Estapé, El libro
de Caín, d’Alexander Trocchi, i
El capitán salió a comer y los ma-
rineros tomaron el barco, de
Charles Bukowski. A més de
les seccions habituals d’agen-
da d’actes.

E N T R E V I S T A

Gabriel Galmés
Narrador

➤ ➤ ➤ “Sóc
pessimista,
però el meu
pessimisme
és una actitud
intel·lectual”

L.D. A ‘La vida perdurable’ ja hi
trobàvem el tema del pas de les es-
corrialles de la joventut a l’edat
adulta. ¿El preocupa especialment?
G.G. Ens preocupa a tots, supo-
so, poc o molt. Avui en dia és
complicadíssim fer-se adult.
La publicitat ens ho prohibeix
explícitament. Pareix ésser
que hem trobat, a la fi, l’elixir
de la joventut eterna a còpia
de dissimular els estralls –i
els avantatges– de la vellesa.
El món és ple d’adolescents de
40 anys. Suposo que, a la llar-
ga, és l’eterna por a morir-nos.
L.D. Les situacions que presenta a
‘Una cara manllevada’ provoquen
una riallada més aviat tragicò-
mica, agredolça...
G.G. Aquesta era la meva inten-
ció, perquè l’humor és una
cosa molt distinta que el fer
pessigolles. En la gran tradició
literària, l’humor servia per
confrontar l’ésser humà amb
les paradoxes en què cau dia
rere dia. Quan capgires la re-
alitat i passes a la part poste-
rior de l’escenari, veus el cul

als actors. Un cul sempre ha
estat una de les causes d’hila-
ritat bàsiques, perquè repre-
senta el que tenen les nostres
grans idees de prosaic i de
terrenal. La constatació que
els ídols als quals hem confiat
la nostra seguretat tenen els
peus de fang, i d’un fang no
gaire perfumat, és la parado-
xa bàsica. Naturalment, quan
ens deixen sense ídols, el sen-
timent de desempara està as-
segurat.
L.D. Quina finalitat té l’humor a
‘Una cara manllevada’?
G.G. L’humor m’era un element
necessari per recrear uns per-

sonatges que viuen situacions
absolutament absurdes. Tan
absurdes que cauen dins el
grotesc. L’humor, si s’ha d’és-
ser rigorós, ve per la pròpia
intenció de la novel·la.
L.D. Vostè, que es considera una
persona pessimista, com és que
recorre a aquest humor?
G.G. Precisament perquè l’hu-
mor és el refugi del pessimis-
ta. És el que queda quan no hi
ha grans ideals en els quals
creure de manera continuada.
He de dir que jo sóc una per-
sona pessimista, però el meu
pessimisme és una actitud in-
tel·lectual. No sóc una persona
trista i no voldria que la gent
em defugís per por que els
amargui l’existència.
L.D. ¿Creu que el patetisme dels
seus personatges, la seva insegu-
retat permanent, és el que els fa
ser tendres als ulls del lector?
G.G. Ens entendreix increïble-
ment l’espectacle de la debili-
tat dels altres. Amb els meus
personatges, el lector com-
parteix aquesta sensació de
debilitat permanent, de fragi-
litat, i per això s’hi identifica.
Els febles ens hem de fer cos-
tat.
L.D. Els seus personatges són més
aviat fracassats, insatisfets... ¿No
l’interessen, els triomfadors?
G.G. El triomf és una abstracció.
Els triomfadors totals no
existeixen. Jo podria fer una
novel·la amb personatges que
triomfen, però s’acabaria a la
pàgina 2, perquè no hi ha
gaires coses a dir-ne ni ens hi
reflectim com en un mirall.
També podria escriure sobre
falsos triomfadors, cosa que
he fet sovint, però a la pàgina
2 deixen de triomfar, davallen
de la peanya i es transformen
en personatges de novel·la.
L.D. Des d’‘El rei de la casa’, ha tret
una novel·la regularment cada
quatre anys. ¿Creu que el seu rit-
me de producció és lent?
G.G. Penso, amb tota sinceritat,
que és el ritme adequat. Escric
quan tinc coses a dir. No friso,
perquè no s’ha de menysprear
el lector. A mi m’agrada la li-
teratura i odio quan llegeixo
una novel·la feta a l’aviada,
perquè l’autor ha sucumbit a
criteris comercials absurds. A
l’editorial no em vénen amb
presses. Potser sí que m’agra-
daria tenir més coses a dir
amb més freqüència, però ca-
dascú té les seves limitacions,
què vols fer-hi?
L.D. Després del ‘Parfait amour’, no
ha publicat més narrativa breu.
¿Té previst tornar a escriure con-
tes o es decanta definitivament
cap a la novel·la?
G.G. No ho sabria dir. Ara ma-
teix, no ho sé. A mi m’agrada
la novel·la. De fet, m’hi sento
més còmode. Però el dia que
descobreixi que per a la idea
que tinc el format de narració
curta és el més convenient,
faré narració curta. A més, el
món no s’acaba en la novel·la
i la narració: hi ha múltiples
formes narratives que partici-
pen dels avantatges de tots
dos gèneres.


