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Tenia previst alegrar el dia al lector ama-
ble amb una serenata a propòsit dels
dos milions d’ovelles (ara sabem que la
multiplicació dels pans i els peixos era

un exercici de demoscòpia virtual avant la
lettre) que van congregar dissabte passat els
pastors de l’Església perquè remuguessin cons-
titucionalment arreplegades rere eucarísti-
ques pancartes, però després de les dues pre-
guntes que sobre la qüestió formulava ahir Bal-
tasar Porcel a la seva columna de La
Vanguardia (“És que l’Evangeli exigeix estar
contra l’Estatut català? Acebes és bisbe?”),
convindrem que podem donar el tema per tan-
cat i que res més ja no hi podem afegir de subs-
tancial. És el problema de coexistir amb els
grans, que, així que ells es pronuncien, ja no hi
ha res més a dir.

DE MANERA QUE APROFITAREM EL TEMPS I L’ESPAI per
dedicar-los a un altre dels grans, el poeta Josep
Palau i Fabre, mestre d’alquímia i heretge im-
penitent per la gràcia de Déu, com hauria dit
el seu cosí espiritual Buñuel.

JOSEP PALAU I FABRE ÉS NOTÍCIA PERQUÈ AVUI SURT a
les llibreries el primer dels dos volums que in-
tegren la seva obra completa, publicada per
Cercle de Lectors / Galàxia Gutenberg en una
iniciativa editorial mereixedora de tots els elo-
gis i que, com declarà l’editor Joan Tarrida,
s’hauria d’haver produït ja fa molts anys. Això
és cert, però per fortuna també es pot dir que
encara no és massa tard, atès que el poeta n’ha
pogut tenir meticulosa cura, servint-se de la
prodigiosa vitalitat intel·lectual que li ha estat
concedida, sens dubte, mitjançant algun pacte
secret amb el Diable.

AQUESTA EDICIÓ HAURÀ D’ACABAR DE DESMENTIR els
prejudicis i les bajanades que encara pesen
sobre l’obra de Palau i Fabre. Ara ja no hi haurà
manera de tornar a dir, sense que a qui ho
digui li caigui la cara de vergonya, que la pro-
ducció literària d’aquest poeta és escassa i dis-
persa: els dos volums sumen més de dues mil
pàgines, al llarg de les quals es comprovarà la
fonda coherència que, a partir del concepte
fundacional de la poesia entesa com a procés
alquímic (això és, d’investigació i transforma-
ció de la realitat humana), s’evidencia a tota
l’obra de Palau i Fabre, i qui vulgui hi podrà
resseguir les baudelairianes correspondències

que la travessen i la traven convertint-la en
una construcció perfeta i sense fissures, més
enllà de gèneres i registres. Així, el volum que
es publica avui aplega la poesia, el teatre i els
contes; el segon, que apareixerà d’aquí a un pa-
rell de setmanes, reunirà els assajos, els arti-
cles i una obra inèdita tan llargament valuosa
com esperada: les memòries, redactades fa
vint anys i batejades amb el sensacional –i
oportú– títol d’El Monstre.

DIGUEM-HO CLAR. COM A POETA, l’autor dels Poe-
mes de l’alquimista és a la primera línia de
l’Europa del seu temps, i res no té a envejar a
un Montale, un Brodsky o un Bonnefoy, fetes
totes les salvetats que calguin entre autors tan
diversos i atenent només als criteris de quali-
tat i importància.

COM A ASSAGISTA I CRÍTIC LITERARI, s’inscriu dins
l’estirp dels creadors que a la vegada són ca-
paços d’escodrinyar amb clarividència els in-
tersticis del seu ofici, talment un Foix, un Riba
o un Ferrater.

PEL QUE FA A L’OBRA NARRATIVA, ACOTADA sempre
dins el gènere del conte (dels quals aquest pri-
mer volum, a més dels ja aplegats als Contes
de capçalera, n’ofereix vuit d’inèdits), se situa
sens dubte entre les punteres de la seva dis-
tingida generació, i el mateix podem dir de la
producció dramàtica, aprofitant de passada
per acompanyar Jordi Coca en el seu llarg i
desatès clam en el desert perquè sigui repre-
sentada i valorada com correspon.

FINALMENT, EN EL SEU PROLÍFIC VESSANT com a es-
tudiós de Picasso (Palau s’ha estimat més dei-
xar els magnífics llibres il·lustrats fora d’aques-
ta obra completa, la qual cosa obligarà a reu-
nir-los en una altra operació editorial
d’envergadura), només repetirem que figura
entre els més conspicus a nivell internacional.

PALAU ÉS EL NOSTRE ÚLTIM I MILLOR DANDI, i la seva
obra, el punt d’inflexió decisiu on convergei-
xen Llull i Baudelaire, Artaud i Rosselló-Pòr-
cel, Vinyoli i Rimbaud, Picasso i el bulliciós
món intel·lectual de la Catalunya dels anys
trenta. Un punt d’excel·lència que es resol en
una literatura que canta l’alegria i la brutali-
tat, la llibertat i el dolor, el plaer, el mal i l’exal-
tació: la vida sencera. Molt gran.

SURT L’OBRA COMPLETA
DEL POETA ALQUIMISTA Sebastià
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Memòria
en bona
direcció

J.J. Navarro
Arisa

Un exercici individual i col·lec-
tiu tan positiu i saludable com
la memòria pot esdevenir
banal trivialització si es fa
amb frivolitat, o quelcom pit-
jor si es fa amb vocació nos-
tàlgica de reviure els mo-
ments més sinistres del pas-
sat. Això és el que passa
amb algunes rememoraci-
ons de la inevitable efemèri-
de d’aquests dies, el 30 ani-
versari de la desaparició físi-
ca del dictador Francisco
Franco (el “fet biològic”,
com deia un eufemisme de
l’època). Veient o escoltant
algunes rememoracions,
sembla com si Franco ha-
gués estat un torero o un
bandoler (més aviat el
segon) a l’alçada d’un perso-
natge de la mal anomenada
premsa rosa, que de fet és
de to groc marronós. Altres
revivals mediàtics tenen
ressons més tèrbols d’apolo-
gia retroactiva i nostàlgia
amb voluntat políticament
desestabilitzadora.

Trenta anys després
d’uns fets que només poden
ser memorables per no per-
metre que es repeteixen, ja
és hora d’exercir la memò-
ria en la bona direcció. Cal
deixar ben establert que
Franco va ser la personifica-
ció d’una llarga i cruel tira-
nia, i que la memòria que
s’ha de recuperar no és la de
la seva repulsiva agonia i
traspàs, sinó la de tota la
gent que va patir la seva
opressió i repressió, i la de
totes les persones que van
lluitar i sofrir perquè desa-
paregués el malson. És en
aquesta bona direcció de la
memòria on s’ha de situar la
proposta que presenta avui
al Congrés el grup comunis-
ta-ecologista per una llei de
la memòria que, a més de
declarar il·legal qualsevol
apologia de Franco i el seu
règim, recuperaria per al
servei de tots els ciutadans
alguns indrets simbòlics,
com ara el Valle de los Caí-
dos, el megalomaníac mau-
soleu franquista construït
per presoners forçats, que
acolliria un Institut de la
Memòria. Possiblement, la
proposta és, ara per ara,
utòpica, però indica un con-
cepte valuós de la memòria
històrica.

LamalafamadelaRenfe
Fa deu anys, potser menys,
encara era una delícia viat-
jar amb la Renfe del Masnou
a Barcelona. No és cap
broma: una delícia, era. Els
combois eren nous i sem-
pre seies; veníem dels Jocs
Olímpics i els trens ja pas-
saven cada quart d’hora;
en aquells temps, en 20 mi-
nuts et plantaves a plaça
Catalunya i la Renfe era un

ble posició contemplativa.
En un costat, la carretera,
els pobles, algun polígon
desballestat i una mica de
muntanya; a l’altre, la mar,
el cel i el tall fi de l’horitzó.
Quin espectacle! Uns dies
la mar era un llac, d’altres
tenia la pell de gallina. Amb
el walkman posaves banda
sonora a l’estampa sense la
interferència del fil musical

del vagó, que no estava al
volum infernal d’ara. Hi
havia captaires que pidola-
ven però no es creien artis-
tes ni et destorbaven amb
els seus xous en directe.
Com que no anaves com
una sardina, fins i tot dem-
peus la contemplació era
factible. A més, el trànsit
ferroviari no havia col·lap-
sat les infraestructures i els

trens no trigaven tres
quarts d’hora a fer 17 km
com ara. Ho recordo perquè
no sé quant trigarà la Renfe
a posar-se al dia. Per a l’an-
terior renovació vam espe-
rar molt, i no vull que els
nous clients pensin que la
situació actual és l’única
possible. Ja se sap com li
agrada a la Renfe viure de la
seva mala fama.

TRENS DE RODALIA Enric Vila Escriptor

metro amb l’atractiu del
paisatge que desfilava per
la finestreta. Les finestre-
tes són de vidre fumat i
això, a més del toc mo-
dern, feia que el paisatge
prengués per la llei del con-
trast un volum i uns colors
més definits: més infantils.
Agafar el tren era asseure’s
en una trona mòbil que et
deixava en una immillora-
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