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Gabriel Galmés va iniciar la seva obra a la dècada dels vuitanta

E N L A M O R T D E L N A R R A D O R M A N A C O R Í

Gabriel Galmés:
una vida manllevada

B E R N A T N A D A L

A poc a poc,
dia rere dia,
la seva
tenacitat,
les lectures
i el treball
el duien a una
maduresa
esplendorosa

G
abriel Galmés va
néixer el 29 de març
del 1962. Pertany a
la fornada dels ma-
nacorins que acce-

diren a la literatura amb el
suport de n’Hilari de Cara, a
l’Institut de Manacor; de ben
jovencell ja tenia fama d’anar
per escriptor. A principis dels
80 només ens coneixíem de
vista i no vaig poder accedir als
seus originals fins al 1984,
quan Miquel Àngel Riera li va
proposar de publicar un llibre
de narracions a la col·lecció Tià
de Sa Real, que sortiria l’any
1985 amb el títol de Scala Aver-
ni, que després es convertiria
en Parfait amour (Quaderns
Crema). Accedia a la categoria
de neòfit de les lletres, amb 22
anys, il·lusió, ambició i ganes
de conquerir el món.

Per aquell temps Gabriel
creia convenient que no s’es-
mentessin les seves col·labora-
cions als setmanaris locals,
desconfiava dels amors d’una
nit, de la novel·la fantàstica, de
la nouvelle cuisine (encara que
posteriorment li agradà), del
realisme social, dels sofistes
embullats, dels avorrits, dels
descobridors de paraules i, en
especial, dels vindicadors de la
ignorància. Es mostrava a favor
de la raó, la paraula i la bellesa.

Devers 17 anys després d’es-
criure la primera narració Ga-
briel Galmés no havia conque-
rit el món. O potser sí, a la seva
manera. El seu bolic de viatge
eren quatre novel·les (El rei de la
casa, La vida perdurable, El rei de
la selva i Una cara manllevada,
totes a Quaderns Crema) que
havia anat treballant, escri-

vint, desescrivint i reescrivint
fins que havia assolit el resul-
tat que la seva exigència per-
sonal i la de l’editor Vallcorba
creien adient.

Amb la seva mirada de nin
polissó i el seu somriure sor-
neguer de dimoni bondadós,
no va deixar mai de ser un es-
pectador privilegiat del món
que li va tocar viure i va saber
traslladar les desgràcies dels
personatges que inventava –o
no els inventava– a una pecu-
liar literatura que barrejava el
drama amb la ironia i fins i tot
amb el sarcasme, tot dei-
xant-nos, en acabar de llegir els
seus llibres, un estrany regust
de buidor, que és el que carac-
teritza la vida de molta gent
dels nostres dies, no única-
ment en novel·lística.

Sota l’aparença d’un home
que passa un poc de tot s’hi
amagava una sensibilitat pe-
culiar. Utilitzava la ironia com

una màscara que el distanciés
una mica del lector i així podia
interpretar més lliurement el
seu paper. En realitat era un
provocador carregat de timi-
desa, però, sobretot, era un es-
criptor, un apassionat de l’es-
criptura i un lluitador decidit a
superar-se. Així, nosaltres, els
manacorins, que sabem qui
són en la vida real quasi tots els
personatges de les seves histò-
ries, també sabem que els uti-
litzà només com un fi per as-
solir unes novel·les apassio-
nants, que constitueixen una
mena d’acta notarial del món
segons en Biel Galmés.

A poc a poc, dia rere dia, la
seva tenacitat, les lectures i el
treball el duien a una madu-
resa esplendorosa. La darrera i
recent novel·la Una cara manlle-
vada suposava una passa enda-
vant molt notable perquè l’au-
tor, sense deixar el seu segell
personal, avançava de cap a un
tractament literari molt més
madur, afegint als diàlegs dels
seus personatges, els comenta-
ris del narrador, d’un autor
que s’apropava als 40 anys i
que estava decidit a incremen-
tar el pes de la seva paraula.

La mort sempre és injusta i
prematura. En aquest cas no
pretenc transmetre el dolor
personal per la seva absència,
ans prefereixo pensar que ens
veurem a Porto Cristo aquest
estiu, que continuarà amb el
seu discurs brillant, que em
farà beure més cerveses de les
que puc resistir i que se n’en-
fotrà dels poetes, ell, en Gabri-
el Galmés, l’autor de les histò-
ries més poètiques publicades
aquests darrers 15 anys.

L ’ A P A R A D O R

Virginia Woolf, Orlando.
Traducció de Maria Antònia

Oliver. Proa.

Barcelona, 2001.

R eedició dins de la col-
lecció Clàssics Universals
d’aquesta novel·la que va

escriure Virgina Woolf el 1929
en què descriu una mena de
biografia imaginària i un vi-
atge per la història. Tot un joc
d’enginy i ambigüitat amb
dosis d’alta literatura.

Ramon Dachs, Poemes mínims.
Proa. Barcelona, 2001.

L’ editorial Proa ha pu-
blicat aquest poemari
de Ramon Dachs dins

la col·lecció Óssa Menor. El poe-
ta ha ordenat alfabèticament
un total de 100 poemes molt
breus, prenent la referència
del primer vers. A més, també
podem llegir 18 notes dels
quaderns de treball i les dades
de la versió hipertextual.

Joan Amades, Geografia
popular. El Mèdol.

Tarragona, 2001.

S isè volum de la reedició
de la col·lecció Biblioteca
Joan Amades de Tradicions

Populars. En aquesta ocasió la
introducció ha anat a càrrec
de Xavier Sust Novell. Cada
poble, cada indret de Catalu-
nya té una dita, un malnom o
una cantarella que defineix
els seus habitants.

Isabel-Clara Simó, Júlia.
La Magrana.

Barcelona, 2001.

R eedició d’aquesta novel-
la d’Isabel-Clara Simó en
què retrata una gran

història d’amor i d’odi a l’Al-
coi del 1873, quan va tenir lloc
la “revolució del petroli”. En
aquest ambient social es bara-
llen anarquistes, federals,
monàrquics, capellans, se-
nyors i obrers.

Pere Baltà, Horitzons trencats.
Rúbrica Editorial.

El Prat de Llobregat, 2001.

P oemari amb il·lustraci-
ons de Josep Mayol. A la
ciutat, el paisatge pot ser

només un tros de cel, retallat
pel bosc d’antenes que coro-
nen els edificis. Però la ciutat,
que sovint oprimeix i ofega,
desperta en l’home ànsies de
llibertat i de buscar un con-
tacte amb la natura.

Adela Cortina, Contracte i
aliança. Ètica, política i religió.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.

A ssaig que vol ser una re-
flexió per pensar con-
juntament relats provi-

nents de les tradicions que
configuren el llegat de la nos-
tra cultura pel que fa a les re-
lacions humanes en totes les
seves dimensions, tot buscant
un espai de convivència.


