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i Gabriel Galmés no hagués
mort tan jove ens hauria obse-
quiat amb més perles periodísti-

ques com les que David Castillo re-
uneix en aquest impagable volum edi-
tat per Quaderns Crema, amb motiu
dels deu anys de la mort de l’escriptor
de Manacor. Concurs d’idees és una
d’aquestes perles en què els polítics lo-
cals acaparen la diana irònica. Un regi-
dor del consistori amolla que no s’han
de comparar amb ningú i que «aquí lo
que han de fer és aplicar solucions que
estiguin d’acord amb sa nostra indiosin-
cràsia!». Els seus articles, a cavall de
l’opinió i la crònica, incorporen recur-
sos literaris com el diàleg, que repro-
dueixen la parla oral balear o el castellà
col·loquial d’algunes autoritats.
Aquesta idiosincràsia en les formes evi-
dencia un contingut i una estètica que

S
també emergeix a Solo ante el peligro,
on la retòrica dels westerns provoca
un resultat hilarant. Aquests articles
avui es converteixen en contes pels
quals desfilen, al costat de polítics
locals del PP, infantes monàrqui-
ques, personatges folklòrics o intel-
lectuals rancis que poblen Manacori-
làndia. Galmés, des de la seva mirada
local despulla veritats universals: la
hipocresia i el cinisme polítics, les
aparences, les actituds de nou ric o la
ineptitud dels gestors de la cosa pú-
blica. Ell va demanar-se reiterada-
ment una estàtua eqüestre, una peti-
ció que portava implícita una forta
càrrega crítica i simbòlica a unes ma-
neres de fer. Aquesta selecció és la ve-
ritable estàtua eqüestre que encim-
bella una de les veus literàries més
particulars de la narrativa catalana
dels noranta.

«Sa nostra ‘indiosincràsia’!»
David Castillo aplega 91 articles de la millor periodística galmesiana

JAUME FERRER jferrrer@presencia.cat

«VULL UNA
ESTÀTUA
EQÜESTRE»
Autor: GABRIEL GALMÉS
Editorial: Q. CREMA
Pàgines: 339 Preu: 20 €

El llibre aplega una
tria dels textos que
Galmés va escriure
per a la premsa entre
1990 i 2001.

NOVETATS.........................................................................................................

«LES PASSIONS
OCULTES»
Autor: B. PORCEL /
LL. VILLALONGA
Edit.: EDICIONS 62
Pàgines: 832
Preu: 39,90 €

La correspondència Villalonga-Por-
cel no dóna solament el testimoni
de la relació entre els dos escriptors,
sinó que constitueix, a més, una ri-
quíssima font d’informació sobre
les obres de tots dos i, també, sobre
nombrosos fets de la vida literària
mallorquina i barcelonina.

«JO SÓC EL
MISSATGER»
Autor: MARKUS
ZUSAK
Edit.: LA CAMPANA
Pàgines: 360
Preu: 20 €

L’Ed Kennedy és un taxista jove
que viu en un barri suburbial. La
seva vida és rutinària fins que un
bon dia evita un atracament a un
banc i es converteix en un heroi.
Una nova novel·la de l’autor de La
lladre de llibres




