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Barcelona reconeix públicament la figura i l’obra de Josep Palau i Fabre

Homenatge a l’alquimista

L
F e r r a n M a s c a r e l l

es paradoxes no deixen
mai de sorprendre’ns.
Dijous passat, a Caldes
d’Estrac, en vaig viure
una de les que no s’o-
bliden fàcilment. Pre-

sentàvem l’acte de reconeixement que
l’Ajuntament de Barcelona ha volgut
dispensar a Josep Palau i Fabre, figura
cabdal de la cultura catalana del segle
XX. Vam decidir presentar-lo a la seu de
la Fundació Palau, un esplèndid edifici
que conserva, mostra i difon el fons ar-
tístic i documental del poeta. Va ser allà
on vaig poder veure la paradoxa de com
la fragilitat és capaç d’amagar tanta
fortalesa. Assegut a la cadira de rodes,
un Palau i Fabre feble i cansat però vital
i entusiasmat em confessava sentir-se
feliç pel tribut que li ret avui la seva
ciutat. Feliç, deia, però rabiüt per no
poder ser a l’homenatge en les millors
facultats físiques. “La meva salut –em
va deixar anar amb mirada còmplice i
sincera– no està a l’alçada de les cir-
cumstàncies”. Amb aquest reconeixe-
ment, una gran festa poètica ciutadana
que ha servit, alhora, per alçar el teló de
la novena edició del Barcelona poesia, la
ciutat, que li va lliurar tot just ara fa 5
anys la Medalla d’Or al mèrit artístic,
vol agrair-li la poesia escrita, la cultura
difosa i el seu paper com a crític de
convencionalismes i reivindicar la de-
fensa d’una de les tesis que han marcat
la seva manera d’entendre i viure la vi-
da: no hi ha cap combat inútil.

L’homenatge a l’autor de Poemes de
l’alquimista –apoteòsic tribut, en parau-
les d’alguns mitjans de comunicació– és
un dels actes més rellevants de la novena
edició de Barcelona poesia, un cicle que
vam fer néixer a l’Institut de Cultura
amb el ferm i, fa uns anys, per a alguns
temerari propòsit de dessacralitzar el fet
poètic i situar-lo al centre la quotidiani-
tat urbana. L’acte es va desdoblar en dos
escenaris: el Saló de Cent i el Palau de la
Música. A l’Ajuntament es va fer l’ho-
menatge institucional i es va lliurar a

Palau i Fabre una escultura d’un dels
seus artistes més estimats, Ernest Altés.
Al Palau es va viure la gran festa poètica
que ha volgut ser Palau al Palau.

L’origen d’aquest reconeixement cal
situar-lo, precisament, al Barcelona poesia.
Josep Palau i Fabre va participar l’any
passat en el recital músico-poètic que el
grup menorquí Espiral d’Embulls va fer
a la plaça del Rei. Va ser un d’aquells
moments que es conserven a la memò-
ria, potser el més emotiu que recordo de
les vuit edicions que ja s’han celebrat del
festival: Palau i Fabre, dret, va recitar el
seu Cant espiritual mentre al seu darrere
un grup de joves que simulaven una
manifestació s’escudaven en una pan-
carta blanca on es projectaven imatges
contra la guerra de l’Iraq i el poema
antimilitarista de Brossa Napalm. No hi
ha cap combat inútil, semblava dir-nos
des de l’escenari.

L’ovació, de gala, i la connexió que va
haver-hi entre Palau i el públic, de dife-
rents generacions, em van fer pensar en
la literatura i la paraula com a instru-
ment de lluita, de crítica, de creació i
d’expressió. Em van fer pensar en Octa-
vio Paz –“la poesía vive”–; en Juan Goyti-
solo –“Palau i Fabre ha tingut l’audàcia
de viure i escriure a contracorrent, de
transmetre el seu inconformisme polític
en una aventura artística”–; en el ma-
teix Palau –“tota poesia és la traducció
d’un poema viu engendrat en l’espe-
rit”– i en el deute que tenim amb una
generació, la que va patir la Guerra Civil,
que no ens podem permetre el luxe
d’oblidar. Palau al Palau és una idea sor-
gida en una conversa mantinguda amb
Joan Rangel. Una idea sorgida des de la
política. El testimoni de donar forma a
l’homenatge el vam cedir a Jordi Coca.
Ell va rebre el compromès encàrrec
d’escenificar i posar veus al Palau al Palau.
No ha estat fàcil. Molt aviat, a més, se’ns
va afegir un problema que no era artístic
i que ens demostra fins a quin punt són
extraordinàries l’obra i la personalitat
de Palau i Fabre: la nòmina d’amics i

gent de la cultura que van demanar
ser-hi presents va créixer com una bola
de neu fins a fer-se immensa. Molts van
quedar fora de l’homenatge per la tira-
nia del rellotge; en demano pública-
ment disculpes. El resultat ha estat un
espectacle fet de sons, imatges i parau-
les, que fuig de la temptació de l’home-
natge protocol·lari. Es tracta d’un acte
diferent, una experiència de calidoscopi
poètic vertebrada a partir de la música i
la poesia i on es van escoltar alguns dels
poetes preferits de Palau, un poeta que
ja és patrimoni intel·lectual i cultural del
país; entre d’altres, García Lorca, Mara-
gall, Dante i Baudelaire.

Poeta, assagista, autor teatral, activis-
ta, estudiós de l’obra de Picasso, lluita-
dor per la cultura catalana i per l’ex-
pressió universal... Les diferents facetes

de Josep Palau i Fabre, alquimista de
molts elements d’expressió, van ser re-
collides a l’acte d’anit. Sobre l’escenari,
dirigits per l’Hermann Bonnín, una sei-
xantena de figures del món de l’art
–poetes, actors, pintors, ballarins– di-
ent poesia i evocant el poeta, l’activista
polític, el referent nacionalista, la figura
cultural. I al final, el mateix Palau i Fa-
bre recitant en francès un poema de
Rimbaud, el Soneto del amor oscuro de
García Lorca i un altre poema de... Palau
i Fabre. Malgrat la feblesa física, Palau i
Fabre, de nou, demostrant una fortalesa
intel·lectual prodigiosa. Demostrant, de
nou, que no hi ha cap combat inútil.

■ Ferran Mascarell. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de

Barcelona

EL CAU DE LA GUINEU

L’excepció cultural i nosaltres
V i n y e t P a n y e l l a

H
a estat França qui ha orques-
trat l’escenografia ideal per a
posar de manifest la voluntat
d’afirmació de la identitat

cultural europea. Al teatre de la Com-
médie Française se celebra la de polítics
i intel·lectuals que han de debatre l’in-
vent afortunat de l’excepció cultural.
França l’ha definit amb claredat diàfana
i l’ha posat en pràctica fins a les darreres
conseqüències. La convicció que la cul-
tura, els seus béns i la seva implicació
econòmica, llengua i indústries incloses,
necessiten la intervenció de l’adminis-
tració perquè és un bé excepcional ha
estat l’encert del desenvolupament cul-

tural de la França contemporània. L’he-
rència del gran André Malraux perdura,
es perllonga i creix.

Amb tot, ¿l’excepció cultural és prou
fonament per parlar de l’existència d’un
front cultural comú, d’una identitat
cultural europea? Hi ha qui creu que es
tracta d’una estratègia per garantir el
desenvolupament de la indústria cultu-
ral d’Europa enfront dels EUA.

Una altra de les iniciatives franceses
que es concreta amb celeritat és la de de
constituir la gran biblioteca digital
d’Europa a partir de les col·leccions de
les biblioteques nacionals. És la resposta
a l’acord a què va arribar Google amb

cinc grans biblioteques anglosaxones, és
a dir, anglòfones, per posar en circulació
milers de llibres via Internet. Des que va
començar la cursa digital a les bibliote-
ques, tant per necessitats de preservació
com de difusió d’acord amb el principi
que estableix que allò que no es troba a
la xarxa no existeix, el nombre de fons
digitalitzats ha estat un dels principals
indicadors de qualitat i desenvolupa-
ment. Amb el cop d’efecte de Google, la
realitat irreversible de l’onada digital es
mostra en tota la seva cruesa. En conse-
qüència, l’altre gran tema d’aquests dies
és la concreció del projecte que, promo-
gut per França, preconitza la gran bibli-
oteca digital europea, projecte a què
l’Estat espanyol ha donat suport.

En aquest context, i des de l’escenari

europeu, queda per veure on quedaran
la cultura i la llengua catalanes. Fins a
quin punt arribarem al ple assoliment
de l’excepció cultural en tots els seus
vessants? ¿Hi tindran cabuda, els llibres
escrits en català, antics i moderns, en el
gran projecte de digitalització europea
portat a terme des de les respectives bi-
blioteques nacionals? Em refereixo, com
sempre, a la cultura que s’expressa en
llengua catalana, als Països Catalans,
que, en l’escenari europeu, queden re-
partits entre els Estats espanyol, francès,
Andorra i i un petit enclavament a Sar-
denya. L’excepció cultural i la presència
universal ens pertoca de ple dret en tant
que constituïm una part ben rica de la
identitat cultural europea.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


