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Qifin deu ser el mal deis náiifrags, la melangia, la nostalgia,
el record -obsessius o no? Gabriel Planella diu que aquest, el deis
náufrags, és el mal que l'afecta i que per aixó ha provat
d'augmentar la durada d'alguns pensaments escrivint-los en
segona persona. Segurament, el mal a que es refereix Planella
(Olot, 1958) deu ser el pas impassible del tcmps, l'acció
congelada «enmig de Uarguíssims excessos de calma».
Amb Hemisferis Gabriel Planella va quedar finalista del
Garles Riba 1994, un deis mes prestigiosos premis de poesia en
llengua catalana. Els textos d'aquest seu tercer treball (després
d'Hisíória d'm paisatge, de 1985, i Roda, de Í992), segons explica
el mateix autor en una Ntita Previa, teñen l'origen en llocs deis
hemisferis nord i sud: Edimburg, Dublín, Llanca i Barcelona, i
Austr¡iUa. Tor i aquesr aclariment, en els poemes els llocs no son
esmentacs, tan sois dibuixats-desdibuixats. Recognoscibles,
tanmateix, peí paisatge.
El Ilibre es divideix en dues parts, en dos hemisferis,
rHeinís/erí Nord I la Btidía de Sidney, que representa
rhemisferi sud.
Tüt i el que podría semblar, pero, cree que Gabriel Planella
no parla tant deis llocs, deis paisatgcs que enccrclen els seus
poemes, com deis seus paisatges ínten'ors í, sobretor, deJ pas del
temps, que els fa canviar i transformar. Igual com en les millors
obres impressionistes, el que importa és atrapar l'instant,
allargar-lo, congeiar-lo, retenir-lo. A Hemisferis no solament
contemplem el pas de les hores o deis dies, ais diferents i -sembla
que- paradisíacs cnquadramcnrs hi mana el déu Cronos en tota
/a seva -podrícni dir-ne- amplitud: passen les escacions, el temps
meteorológic canvia, I aixo també passa dins del (anava a dir
«Jo»!) «Tu- poétic: «L'hivern ha estat un túnel/d'eclipsi i vidres
fumats./No preguntis mes com deu ser/ per dins el cor: ara ja
saps/ qué és constrényer la vida/ en els ravals del buit {...)».
En definitiva, un üibre deliciós, pie de versos que se
sedimenten en el record, un viatge peí temps, un recorregut a
dins d'endms: «-Potser és que t'acostes/ finalment a Pescullera/
que des de fa temps t'estira/ amb els seus dits invisibles/ per
treure't els ulls».
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