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La notícia de l’apari-
ció per primera ve-
gada de l’obra com-
pleta de Josep Pa-

lau i Fabre constitueix una
vertadera festa de les nos-
tres lletres per ella mateixa.
Som davant una edició
d’autor que s’estructura en
dos volums. En el primer,
s’inclou la poesia, el teatre i
els contes, mentre que el
segon –a punt de publicar-se
en escriure aquestes línies–
comprèn els assaigs, els ar-
ticles i les memòries escrites
entre el 1984 i el 1985, i en-
cara inèdites, titulades El
monstre. L’únic, doncs, que
en queda exclòs per voluntat
del mateix autor són els lli-
bres il·lustrats sobre Picas-
so, ja que l’escriptura, en
aquest cas, va lligada a la re-
producció iconogràfica de
l’artista.

Per valorar el significat
d’aquesta publicació cal em-
marcar-la primerament en

un context històric deter-
minat per dos aspectes de
caràcter general. D’una ban-
da, hom constata que, en el
tombant del segle XX, i des-
prés de les múltiples vicissi-
tuds per les quals ha traves-
sat la literatura catalana
contemporània, autors de
diverses generacions han
coincidit en una tasca con-
tinuada i de presència pú-
blica en un mateix lapse de
temps. Això pren especial
rellevància durant la dèca-
da dels vuitanta, quan coin-
cideix el fenomen de la ges-
tació de la nova fornada de
l’anomenada generació dels
vuitanta amb el de la desa-
parició de diversos autors
clàssics com Josep Pla, Mer-
cè Rodoreda, Salvador Es-
priu i J.V. Foix, talment com
una mena de relleu simbò-
lic. Aquest tret ha donat
normalitat a les nostres lle-
tres pel que fa a l’espectre
creatiu, i ha permès unir en

les darreres dècades tres
grups d’autors: el dels nas-
cuts abans de la guerra, el
de la postguerra i el de
l’etapa democràtica. D’a-
questa manera, avui dia en-
cara es mostren en plena
activitat escriptors nascuts
fins i tot abans del 30, com
Montserrat Abelló, Jordi
Sarsanedas, Jordi Pere
Cerdà, Ramon Xirau i Màri-
us Sampere. Són la franja
noble de la nostra literatu-
ra, en la qual lluu amb força
l’estrella de Josep Palau i
Fabre (Barcelona, 1917).
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La poètica de la sensació
El segon tret a considerar

és la publicació regular els
darrers anys de volums de
poesia completa, la qual
cosa respon tant a la creati-
vitat dels nostres autors
–capaços de bastir corpus
de considerables dimensi-
ons– com a la necessitat d’a-
grupar el material escrit per
tal de poder-lo conèixer en
la seva totalitat. El fenomen
s’estén des de escriptors
contemporanis traspassats
–el cas de Joan Vinyoli– fins
als que compten amb una
llarga trajectòria. Així, en-
tre els darrers que han pu-
blicat, llegim els noms de
Montserrat Abelló, David
Jou, Gerard Vergés, Vicenç
Altaió, Narcís Comadira,
Feliu Formosa i Joan Mar-
garit. En aquest sentit, l’a-
parició de l’Obra literària
completa de Palau constitu-
eix simbòlicament un bri-
llant tancament de la nos-
tra lírica en el primer lustre
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L’únic que en
queda exclòs
són els llibres
il·lustrats
sobre Picasso

del segle XXI, alhora que pro-
porciona el plaer de llegir
conjuntament lacreaciód’un
dels autors més singulars del
nostre present literari.

Pel que fa a la poesia,Palau va
reunir el 1952 en una edició
clandestina a París la seva
obra lírica escrita fins ales-
hores sota el títol Poemes de
l’alquimista. Des de llavors,
es pot dir que ha estat autor
d’un únic llibre fins a arribar,
en la seva vuitena edició de
1997 (Proa), a la seva forma
definitiva. Cal fer esment de
la importància històrica, tot
i la censura del moment, de
l’edició que en va dur a ter-
me el 1972 Joan Oliver a la
col·lecció Llibres de l’Óssa
Menor, tot cercant una ma-
jor difusió de l’obra de Palau.
Pel que fa al teatre, destaca
que l’autor hagi decidit in-
corporar-lo en l’obra comple-
ta tot just després de la poe-
sia. Amb això, vol subratllar

tant el seu interès pel gènere
com la mateixa valoració
que ell mateix fa de la seva
creació dramàtica. De fet, el
1977 es va publicar el volum
Teatre de Palau i Fabre, on
es podien llegir vuit obres.
Ara aquesta nòmina es com-
pleta amb vuit peces més de
diversa índole –algunes, com
L’afrau, són esquetxos–,
entre les quals destaca la ver-
sió teatral que va escriure el
1961 sobre una novel·la de
Heinrich von Kleist, La trà-
gica història de Miquel Kol-
has. Pel que fa a la resta, cal
subratllar el cicle dedicat a la
figura de Don Joan, que li
permet projectar una visió
rebel sobre l’ambient tancat
de la Barcelona de postguer-
ra, i La caverna, recreació
reflexiva de la condició hu-
mana al voltant del cèlebre
mite platònic. La manca de
representació del teatre de
Palau i Fabre provoca el fet
que no se’l conegui prou bé


