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El narrador Gabriel Galmés va néixer a Manacor el 1962

Tenir ales per volar

N A R R A T I V A

O R I O L I Z Q U I E R D O

Gabriel Galmés, Una cara
manllevada. Quaderns

Crema. Barcelona, 2000.

T
itus Palmer havia
estat un nen de qui
ningú no esperava
gran cosa”. Amb
aquesta invitació

tan entusiasta a la creació
d’expectatives comença la
darrera novel·la de Galmés.
Que arrodoneix la frase amb
agudesa: “Havia estat un nen
de trajectes curts i necessitats
discretes que, en caure, no es
feia mal”.

Gabriel Galmés (Manacor,
1962) va debutar el 1986 amb
Parfait amour, una galeria de
personatges oferta en dotze
relats carregats d’ironia. Van
seguir les novel·les El rei de la
casa (1988), La vida perdurable
(1992) i El rei de la selva (1997).
En totes, Galmés tempteja el
quadre de costums, un quadre
de costums que té molt de sa-
tíric i, alhora, de memòria de
la pròpia educació sentimen-
tal. Pot semblar agosarat, però
es deu poder presentar aques-
tes novel·les, escrites des de
Manacor i per un fill dels anys
seixanta, com un retrat gene-
racional: una memòria viva
del present que, sense volun-
tat de tesi, acaba posant sobre
el paper les conquestes, les
vacil·lacions i els reptes d’ara
mateix, des de l’arrencada de
la transició fins a l’explosió
d’identitats, de crisis i d’emo-
cions perceptible a Mallorca, i
més enllà.

Ara, Una cara manllevada
afegeix un episodi, i especial-
ment significatiu, a aquesta
història a partir de la represa
d’alguns dels personatges d’El

rei de la casa. Aquella era la
novel·la del final de la infan-
tesa. Sàtira pròxima a l’esper-
pent, arrencava amb l’inici de
curs en un institut de batxi-
llerat on s’aplicava una pecu-
liar renovació pedagògica, vi-
sible en el repintat en groc de
totes les aules. Una situació
absurda en què germinava
una espectacular galeria de la
mediocritat, una dotzena llar-
ga de personatges que jugaven
a fer política de claustre de
secundària, amb totes les pre-
tensions, i les corresponents
conseqüències. Després, La vi-

da perdurable se centrava en el
trajecte a penes iniciàtic d’un
jove adolescent.

Han passat els anys per als
personatges de Galmés, i
sembla que arriba l’hora de
preguntar-se on els ha dut
aquest viatge. Una cara manlle-
vada retroba la història de Ti-
tus Palmer, que després d’uns
anys de treballar a Europa,
torna de Brussel·les a Palma,
on refà la seva relació amb
Annabel i Xim, ara un matri-
moni amb filla. És l’any 1997 i
tots n’han complert 35. Potser
és l’edat d’una primera ma-

duresa. De creure en fets que
no són mediocres com sem-
blaven. Però amb el retorn,
Titus no aconsegueix sinó en-
frontar-se a fantasmes de l’a-
dolescència i aquella presu-
mible maduresa amb prou
feines es tradueix en una vaga
necessitat d’ordenar el seu fu-
tur. Tan vaga, que de fet Titus
Palmer deixa fer, confortat
pels vells costums, dels quals
el llum del rebedor de casa,
que la germana petita apaga
quan arriba de matinada, es-
devé un testimoni patètic. A
punt de deixar la trentena,

doncs, Titus encara busca
confiar en les velles seguretats
de l’infant.

La novel·la s’estructura en
tres parts, cadascuna de les
quals correspon a un any:
1997, 1998, 1999. El sol fet
d’aquestes dates li confereix
un aire fin de siècle que reforça
el caràcter d’atzucac existen-
cial que emana del relat. Més
enllà de les referències, natu-
ralment sardòniques, a les
profecies de Nostradamus, la
conclusió a què el lector arri-
ba és que ja no hi ha futur.
Que ha estat perdut, malbara-
tat, que en el millor dels casos
no serà sinó una successió
anodina d’escenes ja viscudes.
Les ales que el pare volia do-
nar als fills no els han servit
per volar. Tantes caigudes que
han viscut, i cap rascada no els
en queda gravada a la memò-
ria. Segurament és aquesta,
també, la conclusió de Titus
Palmer. Però ell prefereix fer
veure que no n’és conscient
mentre retroba, una vegada
més, la rància aparença de
confort en tornar de nit a casa
i sentir el pare roncar.

HISTÒRIES PRÒXIMES
Galmés té una remarcable ha-
bilitat a l’hora de treballar
personatges i situacions amb
els quals construeix històries
innegablement pròximes,
d’indubtable to còmic, que
glacen la rialla del lector al
mirall. El qual en alguna me-
sura reconeix esquitxos de les
pròpies frustracions vitals en
la crisi existencial de Titus
Palmer. Galmés és una de les
veus més riques i desacom-
plexades del panorama de la
narrativa catalana d’avui. Per
tot això, els qui n’hem esde-
vingut lectors fidels n’espe-
rem cada novel·la amb desfici
i amb temor.

De l’ànima amatent
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Guido Gezelle
va escriure
en flamenc,
la varietat
del neerlandès
que es parla
a Flandes

Guido Gezelle, Quan l’ànima
escolta i altres poemes.

Selecció i versió a cura de
Ferran Bach. Columna.

Barcelona, 2000.

D
e mans del filòleg
sabadellenc Ferran
Bach, traductor de
l’antologia poètica
d’Hugo Claus, El

gatpenat (Columna, 1998), i
resident, avui, a Holanda, des
d’on mou una dilatada acti-
vitat cultural, arriba aquesta
versió i selecció de poemes
del poeta i sacerdot flamenc
Guido Gezelle (Bruges, 1830-
1899); un autor entorn del
qual han concorregut en tot
moment dos fronts de crítica
ben oposats: aquells que l’han
considerat, abans que res, un
poeta estrictament local i que
mai no li han acceptat les se-
ves creences o afinitats naci-
onals (ben presents en la seva
teoria lingüística i en tota
l’obra poètica), i uns altres, en
canvi, que no s’han cansat de
reivindicar-lo com a poeta de
magnitud, atorgant-li la do-
ble consideració de pare in-
discutible de la poesia mo-
derna en neerlandès i la d’a-

vantpassat poètic més directe
del poeta Hugo Claus, nascut
el 1929, també a Bruges.

Guido Gezelle va escriure
en flamenc, la varietat del
neerlandès que es parla a
Flandes, la zona septentrio-
nal de Bèlgica.

En la introducció, Ferran
Bach explica com aquest es-
criptor havia esdevingut un
aferrissat defensor d’aquell
parlar viu del seu dialecte
matern, amb objecte de con-
vertir-lo en un vehicle potent
d’expressió escrita. Segons
Gezelle –apunta Bach– era
fonamental enriquir el neer-
landès amb aportacions del
seu dialecte (flamenc occi-
dental); i germanitzar-lo,
també, en detriment del
component romànic que s’a-
nava introduint a poc a poc a
través del francès. Aquesta
aposta penetra en tota la seva
obra amb una ferma convic-
ció, i això fa que en moltes
ocasions la llengua de Geze-
lle sembli fins i tot inventa-
da, plena de recursos i de so-

lucions curioses i agosara-
des.

Hi ha un cos temàtic de
fons en tota l’obra poètica
d’aquest escriptor contempo-
rani de Jacint Verdaguer: la
preeminència i l’enaltiment
de la moral i de la fe. Fins al
punt que podem concebre
bona part dels seus poemes
com a autèntiques pregàries:
“[...] Les rieres d’aigua ombri-
va / xiuxiuegen rabents; /
vents i valls i núvols, / per on
Déu ha passat, / revelen i

proclamen / el Mot més ben
guardat... / quan l’ànima es-
colta!”... Certament, la plas-
mació de les emocions, la
contemplació mateixa de la
natura (aquest espai sagrat) i
els ideals de fraternitat són
part indiscutible d’aquest ca-
mí que assigna el Creador... I
l’ànima, de fet, en els mo-
ments de turment només pot
abastar el repòs si és projec-
tada des de la ferma concep-
ció de lligam i d’unitat amb
Déu. “Davalla el foc i l’aigua
es desferma / amb rebull i re-
bombori / i en el timbal ten-
sat dels núvols / redobla un
gran desori”.

Inicialment, la modernitat
que desprenen els poemes de
Gezelle ve més per la potència
de la forma i del llenguatge
que no pas per la temàtica o
els continguts. Així, i profun-
dament vinculats a la causa
flamenca i amb clares proxi-
mitats envers la cultura po-
pular, els seus primers poe-
maris (Exercicis poètics, 1858, i
Poemes, cants i pregàries, 1862)

desperten ja una àmplia ex-
pectació entre els crítics, tant
per les intencions clarament
lingüístiques com per la seva
aportació (en aquells mo-
ments, prou original) d’unes
estructures mètriques gens
classificables, on predomina-
va el vers lliure, les rimes as-
sonants, els jocs fonètics i
formes i recursos que poc te-
nien a veure amb les normes
o cànons més vigents. Però
l’interès, diguem-ne contro-
vertit, que havia suscitat
aquell primer Gezelle pren-
dria ben aviat una nova di-
mensió. És el moment –i el
llibre en dóna mostra– d’una
obra consistent i original, que
crearia escola entre alguns
poetes joves, tot i que en el
fons mai no acabaria de me-
rèixer el reconeixement per
part d’escriptors i crítics coe-
tanis; segurament, més per la
persona que la rubricava (de
tarannà conservador) que no
pas per les seves característi-
ques.

Ferran Bach ha fet un tre-
ball curós; un tast ben acon-
sellable de la poesia de Guido
Gezelle, però –també és cert–
li ha faltat convèncer els edi-
tors perquè completessin el
llibre amb la versió paral·lela
dels poemes en llengua origi-
nal.


