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L
edició facsímil
de la revista Po-
esia (Proa,
1976) reprodu-
eix a la sobreco-
berta la prime-

ra pàgina del número 13 de
la publicació (el qual, com el
vint i darrer, té vuit pàgi-
nes). Sens dubte d’acord
amb Palau o a proposta
seva, l’editorial presenta la
revista amb l’empremta de
la mà esquerra de Joan
Miró, projectada en vermell
de sang damunt de l’escrit
Textos del ‘vident’, de Jean-
Arthur Rimbaud. Compte,
però: aquesta presentació,
d’altra banda editorialment
encertada, no respon sinó
d’un aspecte de la publica-
ció, referit en aquest cas a
un dels seus quatre núme-
ros monogràfics, el dedicat
al surrealisme, és evident;
els altres tres tracten de
Què és la poesia?, de les tan-
kes i de la poesia femenina.
Palau, això sí, volgué Miró a
la revista, amb un relleu que
el pintor encara no tenia
prou entre nosaltres; alho-
ra, entre els escriptors,
donà una gran entrada a
J.V. Foix, en gran part inè-
dit, encara en vers i, doncs,
poc conegut i fins i tot tin-
gut per una raresa, prop de
l’excentricitat!

Aquell primer Palau i
Fabre sabia molt bé, abans
de fer-la, què volia que fos
Poesia: un repte frontal a un
règim assassí i perseguidor
de poetes i una revolta forta,
interna, de la poesia catala-
na per tal de portar-la a una
inexorable modernitat, sen-
se ruptura amb la tradició.
En l’extens, valuós i sincer
escrit seu que posà a les
guardes de l’esmentada edi-
ció facsímil, el poeta diu: “Hi
ha en Poesia una certa di-

rectriu, concebuda dins
d’una àmplia varietat, que
és la de considerar la poesia
no pas com una activitat pla-
ent o agradosa, sinó més
aviat com una activitat apas-
sionada i compromesa en
ella mateixa, bel·ligerant”.
En conjunt, en efecte Poesia
és així; té el model, com
Palau ha volgut fer constar
sempre, dels Quaderns de
Poesia, tan prestigiosos com
efímers (vuit números, el
darrer datat el març del
1935); però Palau treballant
sol és més lliure i d’una in-
tencionalitat efectiva de
combat per la poesia com a
valor absolut. Aquesta ma-
teixa exigència de qualitat
sense concessions el va fer
trencar amb els Amics de la
Poesia (que ell havia reprès
i hi havia publicat els pri-
mers poemes seus coneguts
i llegits en públic, a part la
plaqueta de vint-i-cinc
exemplars de L’ocell de
paper, de Melilla) i va crear,
enfront, el que va anomenar
Amics de Rosselló-Pòrcel.

La seva idea era que Amics de
la Poesia, en què ell mateix
havia participat, amb
Romeu i altres nous s’havien
estovat quant a la qualitat de
la poesia (“fins a Camil Geis”,
deia) i només es dedicaven a
la llengua, fet molt impor-
tant; però aleshores (1943)
calia anar més enllà. Cohe-
rent, decidit, renascut en
l’assumpció de la idea que la
poesia és alquímia i, per tant,
–com va escriure més tard a
Vuit poetes– la poesia “és ex-
perimentació immediata i
desordenada de la vida sobre
el paper”, va fer Poesia.

En aquella primavera es-
perançadora del 1943 (el fei-
xisme queia, Anglaterra i els
EUA guanyarien la guerra)

La revista ‘Poesia’ (1944 - 1945)

Tot ilavida
efímerade la
publicació, hivan
col·laborarmolts
delsgranpoetes

Josep Palau i Fabre va crear la revista ‘Poesia’ el 1944 ● Volia fer un repte
frontal al règim assassí i perseguidor de poetes i una revolta de la poesia
catalana per modernitzar-la sense trencar amb la tradició ● Joan Triadú

El primer
Palau i Fabre

’

Palau s’asseia sovint al cos-
tat del llit on jo jeia malalt de
temps i em posava al dia dels
seus projectes i de la seva
producció (des de poemes
que va anomenar “de pre-
poesia”, fins als més imme-
diats, d’Imitació de Rosse-
lló-Pòrcel i aquell Beatus Ille
que em va animar molt). Per
a ell, la clandestinitat era un
al·licient, enmig de tanta
claudicació. Estava a punt
per fer-se responsable únic
de la revista que tot just pre-
parava; però volia que Riba
(aleshores, mig retirat, de
retorn de l’exili) li donés un
escrit sobre la poesia, com a
encapçalament. Després el
demanà a Foix. Sortosa-
ment, crec, l’escriví ell, que
era qui calia que l’escrivís.

En aquest encapçala-
ment els cent potencials lec-
tors de la revista es troba-
ren, en aquell mes de març
del 1944, amb un escrit
que, titulat El poeta i la po-
esia (fixem-nos en l’ordre de
l’enunciat, en el qual, mal-
grat que no ho sembli, s’as-
senyala la primacia del pri-
mer element), es componia
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d’un seguit de sentències
(en el sentit amb què es
parla d’opinions filosòfi-
ques, dogmàtiques) ex-
pressades amb concisió i
contundència i totes, en
nombre d’onze, referides,
llevat les dues darreres, al
poeta, com indicava el títol:
qui és, com actua, de què
disposa i què fa amb el seu
entorn i en concret amb la
dona. Tot i que es desprèn
que és anomenat poeta
aquell que es dedica a la po-
esia, només s’hi refereixen
les tres ratlles finals en dos
versicles. El darrer, molt
breu i greu, diu: “Poesia és
metafísica”. La signatura
no pot ser més escarida:
Palau, en majúscules.

Malgrat que al cap de trenta
anys Palau i Fabre escriguí
que en rellegir aquest en-
capçalament el troba “ben
magre”, el fet és que si el
que havia demanat a Riba i
a Foix era “un text sobre la
poesia que servís de decla-
ració de principis”, el resul-

tat de fer-ho ell mateix em
recorda allò que hom expli-
ca de Manolo Hugué que en
lloc de fer una Venus li va
sortir una granota. Per a mi
no hi ha cap dubte que en
aquell moment opac, entre
el genocidi lingüístic i l’es-
quer de la transigència en el
bilingüisme, era l’hora de la
granota que removia les ai-
gües de la bassa i no d’una
Venus mediterrània de mi-
rar i no tocar.

D’altra banda, Palau, com
l’Alícia de les meravelles, no
sols deia el que pensava sinó
que pensava (havia pensat)
el que deia. En efecte, en el
quadern Poetes i poesia de
Quaderns de l’Alquimista i
en l’apartat anomenat Pro-
clames, hi ha, amb el títol de
Poesia 1943, un fragment
de deu pàgines d’un missat-
ge llegit per l’autor a un grup
d’universitaris, a casa del
nostre amic Joan Anton Sa-
pera (una reunió a la qual no
vaig poder assistir perquè,
com he dit, estava malalt).
Termes com aquests –pro-
clama, missatge, manifest–
anuncien tot allò que no es
podia legalment fer i que,
per això mateix, calia fer. En
l’encapçalament de Poesia,
Palau i Fabre condensa en
forma de poema alquímic el
seu pensament. Al missatge
llegim que la poesia actual
“es converteix en el seu
propi objecte”; o bé, refe-
rint-se a Picasso retreu (a
tothom?): “Ja és molt que
un home digui en aquest
món alguna cosa autèntica”.
Però jo veig en aquest lúdic,
serè i profètic escrit el pro-
grama segons el qual prepa-
rava el que havia de ser la re-
vista: “El problema per a la
nostra generació sembla
aquest: agermanar tradició
amb modernitat, pairalisme

i universalitat, salvar l’abis-
me que separa la cultura ca-
talana de la cultura del
món” (p. 257). Dit així, ens
adonem, fullejant i llegint la
revista, que el seu inspira-
dor gairebé es repeteix a
través dels fets i que nosal-
tres de res no ens podrem
sorprendre.

Poesia, d’altra banda, no
perd de vista els efectes
prop dels joves d’una mani-
obra del règim més perillo-
sa, a llarg termini, que la
prohibició d’escriure públi-
cament en català. Un poe-
ma de Nèstor Luján i un de
Joan Perucho en castellà no
són a la revista sense una
clara intenció de proselitis-
me. Palau mateix ho expli-
ca. Aviat Perucho hi publica
un primer poema en català.

El règim deixava fer al-
guna revista universitària
de Falange, fins que deia
prou. Una certa iconoclàs-
tia s’hi rabejava, però gira-
da a poc a poc cap a l’anti-
catalanisme. Gabriel Fer-
rater va sortir a temps del
gouffre, però el seu germà
va arribar a denunciar-hi,
més endavant, Ariel, on en
part, via Palau, s’incorpo-
raren Manuel Vall i Pe-
rucho. Una acció en pro-
funditat, fruit de la clarivi-
dència de l’autor de
Poemes de l’Alquimista
(aleshores encara en la
seva fecunda deixa d’abans
d’anar-se’n a França dels
dos primers llibres, L’apre-
nent de poeta i L’alienat)
de la qual parla Agustí Pons
en la seva alliçonadora bio-
grafia de Nèstor Luján, de
qui Palau va ser molt amic
i va rebre’n acolliment
d’ajut. Val a dir que aquell
aleshores jove poeta, en-
totsolat i d’un tarannà es-
querp i de vegades ressen-

tit, era també sol·lícit i aco-
llidor, sobretot amb els que
estaven mancats d’alguna
cosa, com de salut i de ni-
vell cultural i social. Palau
exigia i s’exigia.

El seu afuat sentit crític, tant
literari com artístic, dirigit
sempre cap endavant, el fa-
culta per arrencar del pas-
sat la crosta que n’oculta la
modernitat. Així, a Poesia
podem veure Llull, Apolli-
naire i Carner amb uns ulls
nous; i el concepte del poeta
com a mèdium (signat P).
En francès, Maurice Molho
presenta tot el que en Ausi-
às March porta a la des-
trucció, i un Paul Éluard
traduït indueix a un tracte
més seriós amb la poesia.

La revista pregunta, indaga,
vol saber; números sencers
són les més diverses res-
postes a preguntes sobre
què és la poesia, el surrea-
lisme, la poesia femenina...
Tot plegat és avantguarda.
Sense una avantguarda de
qualitat no hi ha, segons
aquest Palau, ni poesia ni
art, i a Catalunya més que
més, per les nostres debili-
tats conformistes. No hi ha
pàgina de poesia –amb
Riba, Foix, Sagarra, Leve-
roni, Espriu i un esplet de
promeses– que no sigui
llum, que no tingui vida.

Josep Palau i Fabre deixà
la revista quan se’n pogué
anar a París, amb una beca,
a les darreries del 1945. Ja
s’havia incorporat a Ariel.
Però això, com diu ell, són fi-
gues d’un altre paner. Tan-
mateix, la seva partida en
aquells moments ens féu
molt de mal; tant com les al-
tres –Pijoan, Carner– que de
grat o per força hi ha hagut
en un segle. Cal recordar-ho.

A dalt, quatre portades de
la revista ‘Poesia’, amb
textos sobre Carner, del
mateix Palau i Fabre, de
Rimbaud (i disseny de
Miró), d’Apollinaire i de
Maragall, entre d’altres.
A l’esquerra, el poeta
Josep Palau i Fabre,
fundador d’aquesta
revista. CRISTINA CALDERER
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