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El poeta Gabriel Planella ha publicat recentment ‘Mescal’

La por que
acompanya

el desig
P O E S I A

A N N A M A R I A M O I X

Gabriel Planella, Mescal.
Pròleg de David Castillo.
Proa. Barcelona, 2001.

A
utor d’una obra poè-
tica que s’inicia el
1985 amb Història
d’un paisatge i que
continua amb Roda

(1995), Hemisferis (1995) i NY,
obert tota la nit (1997), Gabriel
Planella viu un exili voluntari
a Austràlia, però no només pel
fet que fa 5 anys que viu fora
del nostre país, sinó perquè,
com tot artista, Planella sap
que la llibertat –per la qual cal
pagar un preu força alt– és
una condició ineluctable de la
creació. En efecte, la llibertat,
tan necessària i inevitable per
al creador, té una cara positiva:
comporta el no deixar-se con-
taminar per tota la sèrie de ri-
tuals i llocs comuns que do-
minen la societat literària i
cultural del lloc al qual l’artis-
ta pertany (sigui quin sigui
aquest lloc, i tant si es tracta
d’un lloc propi de manera na-
tural, és a dir, per haver-hi

nascut i viscut, com d’un lloc
del qual l’artista s’apropia de
manera convivencial). Per això,
a l’art l’exili li escau bé. Però
aquesta llibertat, aquest viure
deslligat dels imperatius estè-
tics d’un dia i quasi sempre
interessants de la tribu, té un
preu força alt: la soledat (i no
em refereixo a la soledat crea-
tiva, sinó a la diguem-ne social
i política que, sempre, però
avui més que mai, destorba i
dificulta l’acceptació pública
de qualsevol autor dins d’a-
questa mena de fira de les va-
nitats i de les falsedats en què
s’ha convertit el món dels lli-
bres i de la literatura en gene-
ral). Per aquesta raó, i per al-
tres que anirem enumerant
aquí, el darrer poemari de Ga-
briel Planella, Mescal, és un lli-
bre altament arriscat: no no-
més està escrit des d’una sen-
sibilitat i una poètica que s’ex-
pressa de lluny, sinó –i això és
el que més ens importa– que
està escrit d’esquena, absolu-
tament d’esquena a les dèries i
a les minses programacions
estètiques en voga avui entre
nosaltres. En poques paraules:
Mescal no participa de l’expres-
sió del món particular, petit,

estret, anodí que sembla ha-
ver-se convertit en ideari poètic
de la major part de la poesia
escrita i publica avui dia (i això
val tant per a la poesia feta
avui en català com en castellà).
Un ideari que –i vull deixar
clar que sortosament hi ha ex-
cepcions–, si em permeteu
utilitzar una terminologia de
quan jo era jove –és a dir, d’un
temps en què ni Gabriel Pla-
nella ni David Castillo havien
nascut–, qualificaria de petit-
burgès i que consisteix, és clar,
en un trist afany per portar al
terreny de la poesia les experi-
ències viscudes en un món
dominat per la comoditat an-
quilosant i per una autosatis-

facció empobridora i carrin-
clona.

Amb un llenguatge treballa-
díssim i summament acurat,
d’una sonoritat de gran bellesa
verbal, però molt mesurada i
que fuig de la facilitat, aquests
poemes de Planella, plens de
paisatges urbans de diversos
hemisferis, habitats per cria-
tures andrògines, per –citant
el poema titulat Clarobscur–
criatures “trànsfugues dels lí-
mits”, està plena d’imatges
d’una contundència enorme.
“A les polaroids de la memòria,
/ les hores s’hi claven hipodèr-
miques. / Quan parlem la veu
m’arriba distorçada, / com si
sorgís d’un cargol marí”, del

poema Polaroids, o “Encara que
piranyes em roseguin / per
dins, i em mirin a la cara / des
de gàbies de gel, em pregunto
/ per què la por acompanya el
desig”, d’ Antípodes.

ELEMENTS NATURALS
I tot, llenguatge, imatgeria,
descripcions d’escenaris, re-
cerca –magníficament aconse-
guida– de ritmes i estructures
arriscades, barreja d’ambients
i d’humanitats cosmopolites,
recursos i encerts de signe es-
teticista que mai cauen en la
gratuïtat, tot apareix com ele-
ments naturals, és a dir, ver-
bals, literaris, propis de l’ex-
pressió del món i de la realitat
emocional que el poeta vol –i
aconsegueix– crear. El desa-
cord entre allò que pensem i
allò que sentim –i ara para-
frasejo el poema titulat Clash–,
les misterioses fronteres i les
ignorades regles del desig; la
indefensió enfront del dolor i
de la por a la mort; els infruc-
tuosos desgavells del desamor;
la desafecció com a categoria
existencial pròpia de l’home
actual, de l’ésser humà que, si
bé habituat a gairebé totes les
barbàries del món actual i de
la història que té al darrere, i
també a les no menys cruels de
la vida quotidiana, encara és
víctima de la sorpresa, del
desconcert, del plaer i de l’a-
gonia produïts pel descobri-
ment d’un altre cos. I en aquest
sentit, en la manera en què el
poeta afronta la presència
–enlluernadora a vegades,
mortal d’altres– de la realitat
física de l’altre, Mescal és tam-
bé un llibre realment agosa-
rat. I no precisament perquè
resulti escandalós, sinó per la
seva naturalitat i veritable
sinceritat. Crec que és per
aquesta raó que aquests poe-
mes sobten: pel seu caràcter
de necessitat; perquè el lector
té la seguretat que no han
sorgit d’un propòsit més o
menys afortunat, sinó d’un
imperatiu ineludible.

ARXIU

Guy de Maupassant

L’actualitat dels clàssics
N A R R A T I V A J O A N A G U T

Guy de Maupassant, Contes
del dia i de la nit. Traducció de
Lourdes Bigorra. Edicions de

1984. Barcelona, 2001.

H
arold Bloom, autor
del cèlebre i polè-
mic llibre El cànon
occidental, destaca
Guy de Maupas-

sant com un dels contistes
més importants de la literatu-
ra occidental, al costat de
Turguénev, Txékhov, Heming-
way, O’Connor, Nabokov, Bor-
ges, Landolfi i Calvino, en la
seva obra Com llegir i per què.
Deixeble de Flaubert, conside-
ra Maupassant mestre de
Txékhov i un dels narradors
més subtils i interessants de
finals del segle XIX.

En una recensió anterior,
de maig del 1999, ens fèiem

ressò de la publicació del re-
cull de contes L’Horlà en
aquest mateix diari i asse-
nyalàvem la modernitat de
l’autor. A Contes del dia i de la
nit, Guy de Maupassant (Nor-
mandia, 1850 - París, 1893)
ens torna a oferir un tast del
seu art que si bé no compta
amb les excel·lents narracions
L’Horlà i La casa Tellier, consi-
derades per Bloom com a
modèliques, constitueix un
recull prou notable per poder
apreciar els dots narratius de
l’autor francès i el seu pecu-
liar món. Els registres temà-
tics que Maupassant posa en
relleu en aquesta obra són
molt significatius i il·lumina-
dors respecte a la totalitat de
la seva obra. En aquest llibre
sobresurten la ironia i el rea-
lisme naturalista de l’autor,
com a bon observador dels

usos i costums de la societat
del seu temps. Dels 21 contes
del recull en destacaríem ben
bé una dotzena llarga on
l’autor, amb una tècnica pre-
cisa i clara, construeix breus
obres d’art, que refulgeixen
com pedres precioses.

En la línia irònica cal re-
marcar El crim del vell Bonifaci,
Rose, El consentiment, El collaret, El
vell i Un covard. En l’àmbit del
naturalisme destaquen El bor-
ratxo, Una vendetta, Coco, El cap-
taire, Un parricida i El petit. Per al
nostre gust hi ha dues narra-
cions que superen la tria, La
mà, que recorda el realisme
fantàstic de L’Horlà, i Adéu, una
al·legoria sobre com és de fu-
gissera la bellesa física i l’acció
implacable del pas del temps.
Al marge d’aquesta remarca,
estem segurs que cada lector,
d’acord amb els seus gustos,

trobarà en el llibre que co-
mentem les seves pròpies per-
les, algunes de tons més aviat
foscos, que voregen la denún-
cia social d’una classe, la dels
pagesos, insensible i egoista,

gasiva i capficada pels diners,
d’acord amb els camins oberts
per Flaubert, Zola i la majoria
dels clàssics russos.

Guy de Maupassant és un
autor a tenir en compte. Com
la resta dels clàssics de la
narrativa moderna, és a la
base de la novel·lística con-
temporània, com a substrat
anterior a la literatura del jo,
que amb Proust, Kafka i Joyce
constitueixen els puntals de
la literatura del segle XX. No
hi fa res que Maupassant faci
més d’un segle que sigui
mort. Els seus contes poden
ser llegits com si fossin escrits
per un autor contemporani
perquè, més enllà de l’anèc-
dota, l’autor parla de l’ésser
humà, de les seves passions,
els seus temors i les seves il-
lusions. Sentiments i emoci-
ons que perviuen i que els
escriptors clàssics tenen l’en-
cert de recordar-nos que,
malgrat els progressos de la
ciència i l’expansió de la civi-
lització, l’home continua sent
igual que sempre, contradic-
tori, balancejant-se entre l’a-
mor i l’odi, l’esperança i el
descoratjament.


