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El poeta, assagista i dramaturg Josep Palau i Fabre va néixer a Barcelona el 1917
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La poesia sense teatre
V I C E N Ç L L O R C A

E
m dirigeixo amb tren
cap a Caldes d’Estrac,
on viu Josep Palau i
Fabre (Barcelona,
1917) en un pis annex

a la Fundació que du el seu
cognom –es diu Fundació Pa-
lau o no Palau i Fabre per l’a-
portació del pare del poeta– i
que ha estat recentment inau-
gurada. A l’estació m’espera el
director de la Fundació, Eduard
Vallès, un jove advocat d’Horta
de Sant Joan que ha estat l’en-
carregat de dur a terme tot el
projecte de la institució. Em
parla de la presència de Verda-
guer i de Maragall al poble
mentre vaig retrobant, després
d’uns quants anys de no ha-
ver-hi estat, allò que més m’a-
grada de Caldes: la barreja de
les característiques de les po-
blacions de mar i de muntanya
del Maresme. D’una banda, la
companyia constant de l’aigua
blava i els costums de vida que
generen les platges; d’una altra,
la permanència de construcci-
ons de poble amb el caprici de
torres i casalots enmig d’una
preponderància de l’ombra ve-
getal. Quan arribem a la Fun-
dació resto gratament sorprès:
1.500 metres quadrats no són
unes dimensions gaire corrents
a l’hora de parlar d’una entitat
lligada a un escriptor.

Em ve a rebre Palau, amb la
seva gorra i barba tan caracte-
rístiques. Comencem la con-
versa a l’ascensor mentre pu-
gem al pis on hi ha la perla de
la fundació, la Sala Picasso. “A-
quí hi ha el tret més caracte-
rístic de Picasso: la diversitat a
través d’una cinquantena d’o-
bres”. Palau resta fascinat tant
pel geni d’una figura que als 15
anys arriba ja a la perfecció
acadèmica com per la despos-
sessió final que s’orienta cap a
la recuperació del que és arcaic
i de la infantesa. Nombroses
obres estan dedicades perso-
nalment pel mateix Picasso al
nostre escriptor. Mentre m’ho
explica, penso que Palau i Fabre
representa una cosa ben espe-
cial: una mena de punt d’in-
tersecció entre l’art contempo-
rani europeu i la literatura ca-
talana. És aquest un tret potent
d’un creador lliure que ha con-
vertit la seva relació amb la
cultura francesa en un nucli de
creació i d’acció permanents.

MANUSCRITS MOLT VALUOSOS
Encara en un pis més amunt,
Palau em mostra la biblioteca
on hi ha tots els llibres que ha
escrit sobre Picasso, i un espai
encara per enllestir on es mos-
traran els manuscrits i els lli-
bres més valuosos del seu arxiu:
edicions de Verdaguer, Mara-
gall i Salvat-Papasseit; cartes de
Thomas Mann, John Dos Pas-
sos, Artaud... «La peça central
serà una carta de Picasso envi-
ada des de Madrid a Barcelona

al seu amic Bas, en què li ex-
plica la seva visita al Prado.
Acaba dient en català “A-
déu-siau”. Dins la carta hi ha
petits dibuixos. És potser la
carta més important que va es-
criure Picasso a la seva vida
perquè hi valora El Greco, Goya
i altres. La carta és del 1897, és
a dir, quan tenia 17 o 18 anys».
Aquesta iniciativa crec que serà
fabulosa, sobretot perquè aju-
darà a crear en el nostre país
una cultura del manuscrit.

Ens separem mentre acabo
de visitar amb Vallès les altres
plantes, on hi ha sales d’expo-
sicions temporals –en el mo-
ment de la meva visita, una so-
bre Ramon Llull– i unes altres
dedicades a l’art català, on po-
dem trobar quadres perta-
nyents al pare del poeta, el
pintor i dissenyador Josep Pa-
lau i Oller. I, tanmateix, un dels
espais més aconseguits de la
Fundació és el pati, on es com-
binen elements de flora medi-
terrània i arquitectura indiana
amb la rocalla de la muntanya.
Allà se celebren diverses activi-
tats literàries a l’aire lliure.

Retrobo a Palau en el que se-
rà el bar, entretingut amb la
seva correspondència. La seva
visió de les lletres catalanes és
en general positiva pel que fa a
l’aportació de les diverses ge-
neracions en actiu, però es
mostra contundent a l’hora
d’indicar el context de la Unió
Europea i la seva constitució
com un fenomen paradoxal-
ment, i segurament contra
pronòstic, negatiu per als nos-
tres interessos: “Crec que hi ha
gent amb valor, però en el
conjunt de la societat aquests
valors no estan prou apreciats,
o no tenen l’escalf que cal per
desenvolupar una cultura nor-
mal. Aquest és el perill que veig.
És molt difícil de dir si les ge-
neracions actuals són millors o

inferiors que les que les han
precedit. Cada generació, per
sort nostra, des de la Renaixen-
ça, ha donat valors. Ara bé, des
de l’època de la Renaixença i
fins a la Guerra Civil les cir-
cumstàncies socials ens ajuda-
ven. I ara ens són adverses. La
formació d’Europa acaba sent,
des del meu punt de vista, una
cosa dolenta per a nosaltres. No
ocupem el lloc que ens corres-
pon ni se’ns ha assignat la
qualitat de col·laboració que
ens mereixíem. El context eu-
ropeu ens és més aviat negatiu.
No ha estat com ens pensàvem
els il·lusos fa vint anys, que això
seria per a nosaltres un pas en-
davant, sinó més aviat em pen-
so que ens és un fre. A la pràc-
tica no sé si hi haurà homes
prou hàbils en el nostre país
per capgirar la situació, però
per ara no ho veig. Esclar, una
cosa són les lleis, i un altra l’a-
plicació de les lleis. Però caldri-
en homes amb molta vista per-
què les coses milloressin”.

CAL MÉS PROJECCIÓ EXTERIOR
Aprofundint en aquesta qües-
tió, veu necessari prioritzar la
projecció exterior i, en aquest
sentit, es mostra crític amb
com s’han dut les coses amb
l’Institut Ramon Llull: “Si no hi
ha una projecció internacional,
ens quedarem ofegats. I per ai-
xò és tan de doldre la crisi de
l’Institut Ramon Llull, que es-
tava creat perquè fos l’institut
de projecció internacional de
les nostres lletres. I aquesta crisi
fa de molt mal pensar del nos-
tre país, on sempre solem ba-
rallar-nos més que no pas
unir-nos. Crec que amb el Ra-
mon Llull, el meu punt de vista
potser és excessiu, es va co-
mençar malament perquè es va
començar per la política.
S’haurien d’haver reunit els
gran lul·lians de Mallorca, de

Catalunya, de València i els in-
ternacionals. Aquest comitè de
lul·lians hauria d’haver dema-
nat ajuts arreu. Si hi ha un ex-
pert valencià, es fa més osten-
sible la negativa de València. El
30 d’agost vaig publicar a l’A-
VUI una carta oberta en aquest
sentit. S’ha de recomençar així:
agafant l’Aina Moll, les perso-
nalitats lul·lianes de categoria, i
que elles formin la base. No els
polítics, sinó ells. Una de les
tasques que s’hauria de fer són
les obres catalanes completes
de Llull. A Magúncia se n’han
editat les obres completes en
llatí, i aquí encara no s’han fet
en català. Això és una vergonya
nostra que no té límits. Abans
hi havia l’excusa de les vicissi-
tuds històriques, però ara ja fa
més de vint anys que hi ha Ge-
neralitat, governs autònoms en
les terres de parla catalana”.
Posa com a exemple Cambó,
gràcies a la resolució i el suport
del qual es va poder dur a ter-
me el Diccionari Fabra i la Història
de Catalunya, de Soldevila: “El
seu exemple és inigualable. Un
senyor sol que li diu a Fabra
que ho deixi tot i li dóna el su-
port per enllestir el Diccionari.
Gràcies a això va sortir el 1932.
Jo sóc un home d’esquerres pe-
rò sempre defensaré Cambó
perquè és l’home que va fer ai-
xò i també la Història de Catalu-
nya, de Ferran Soldevila”.

L’ASSIGNATURA PENDENT
A l’hora d’autodefinir-se, opta
per destacar l’oblit del seu tea-
tre i deixar clara la seva vocació
de dramaturg: “Hi ha una cosa
que, com es diu vulgarment,
encara és una assignatura pen-
dent: el meu teatre. El valoro
tant com la meva poesia i el
meu assaig, però encara està en
un estat larval en el sentit que
no està a les cartelleres. Per
sort, a l’Espai Brossa s’han es-
trenat dues obres, però en ge-
neral, no. I per això estic dol-
gut. Quan era adolescent, la
meva il·lusió més gran era es-
trenar obres de teatre però, es-
clar, amb la Guerra Civil podia
escriure un poema i llegir-lo a
un grup d’amics, reorganitzar
clandestinament, però fer tea-
tre, no. Després, quan ve el
canvi democràtic, tampoc no
se’m crida. Tinc obres de teatre,
però també assaig sobre el gè-
nere i un llibre sobre Artaud, i
mai no se m’ha consultat res”.

Seguim parlant dels anys de
París, on el seu esperit inquiet
el porta a relacionar-se en mo-
ments determinats amb dife-
rents intel·lectuals de l’època,
com ara Malraux i Camus. Amb
aquest darrer acabarien renyint
quan es va frustrar la iniciativa
d’elaborar un manifest contra
Franco. D’aquesta experiència
en conserva cartes que esperem
veure aviat en la secció de ma-
nuscrits de la fundació.

B R E V I A R I X X I

☛ Un color.
☛ El vermell.

☛ Un polític català
i un de mundial.
☛ Cambó.
De moment, no penso en ningú.

☛ Un paisatge i una ciutat.
☛ Calella de Palafrugell.
Venècia.

☛ Una paraula.
☛ Esperança.

☛ Una obra de poesia
catalana i una altra de
la poesia universal.
☛ ‘El comte Arnau’,
de Sagarra.
‘Hamlet’, de Shakespeare.

☛ Una obra de prosa
catalana i una altra de
la prosa universal.
☛ ‘Solitud’, de Víctor Català.
‘A la recerca del temps
perdut’, de Proust.

☛ Un obra d’assaig de
pensament català i una
altra d’universal.
☛ L’obra de pensament de
Llull. ‘La República’, de Plató.

☛ Una obra de la crítica
literària catalana i una altra
de la universal.
☛ L’obra crítica de Carles
Riba. ‘L’art romantique’, de
Baudelaire.

☛ Un artista català
i un de forà.
☛ Picasso. Picasso.

☛ Un segle.
☛ Quan m’evadeixo, somio
amb l’home de les cavernes.
La prehistòria.


