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en aquest gènere, alhora que es
fa difícil realitzar-ne una pon-
deració adequada. Aquest ma-
teix fenomen es projecta sobre
la dramatúrgia escrita durant
la segona meitat del segle XX
per autors com Manuel de Pe-
drolo i Joan Brossa. És aquesta,
doncs, una tasca urgent per dur
a terme dins la cultura catalana
per tal de recuperar, compren-
dre i valorar en la seva justa me-
sura una part del nostre patri-
moni cultural.

Finalment, cal parlar de la
narrativa breu. Després del re-
cull Contes despullats, apare-
gut el 1983, quan dóna forma
a relats escrits en esbós quan
tenia vint anys, Palau decideix
continuar conreant aquest gè-
nere. Quatre títols més com-

ponen el seu corpus contístic:
La tesi doctoral del diable,
Amb noms de dona, Un saló
que camina i Les metamorfo-
sis d’Ovídia. En l’obra comple-
ta afegeix un apartat amb vuit
contes inèdits, tot demostrant
l’eficàcia amb què s’ha dedicat
a la narrativa.

La sensació de la identitat. Aviat,
quan hom s’acosta a l’univers
de Palau i Fabre, s’adona de la
importància de la desintegració
de jo en el text per assumir un
altre jo que troba en artistes
–Picasso–, escriptors –Rim-
baud o Rosselló-Pòrcel– i ar-
quetips de les lletres universals
–la figura de Don Joan– la seva
realització a través del text lite-

rari. D’aquí que la identitat es-
devingui un tema inseparable
de la intertextualitat en què el
poeta pren l’ofici d’alquimista
tot donant sentit a l’experi-
mentació literària. Afirma a
Quaderns de l’Alquimista “Po-
emes de l’Alquimista, és a dir,
un mitjà d’exploració o d’expe-
rimentació”, i afegeix: “La pa-
raula és, malgrat la seva feble-
sa, que s’ordena entorn del si-
lenci, del qual no sembla sortir
sinó per recaure-hi, l’instru-
ment de més precisió que m’ha
estat donat per a conèixer”. Ex-
perimentació i coneixement,
les dues cares de la paraula lite-
rària on troba sentit el seu con-
cepte d’alienació. Així podem
rellegir amb gaudi el joc de mi-
ralls textuals creats al poema
L’aventura a partir del poema
Sensation, de Rimbaud, o bé
passejar-nos per Imitació de
Rosselló-Pòrcel, on completa els
dinous títols que el poeta deixà
apuntats com a projecte de lli-
bre. De fet, el seu teatre recull
l’extensió d’aquest concepte de
problematització de la identi-
tat mitjançant personatges. Es-
crivia l’autor el 1976: “Quan
vaig iniciar aquest Teatre de
Don Joan, vaig haver de creure
que, més que no pas una sèrie
d’obres sobre Don Joan, jo es-
crivia per aquest –per mandat
o delegació seva, a través d’una
estranya identificació– les
obres que ell havia d’escriure
sobre ell mateix. ¿Per què? [...]
Aquesta fou la meva segona ali-
enació manifesta”. Per a Palau,
Don Joan no és un llibertí, sinó
“un destructor d’estructures
socials encotillades”.

Sigui com sigui, allà hi ha la
sensació apresa de Rimbaud
com a vertadera poètica que es
projecta en el terreny de la
composició i en la recerca de
coneixement dins d’una de les
obres més suggerents i hetero-
doxes de la literatura catalana
contemporània.

El personatge
de Don Joan
és un destructor
d’estructures
socials encotillades

Història
del sacrifici de Berlín

Una novel·la polèmica

Comencen a caure els dar-
rers tabús de la Segona
Guerra Mundial. Així,
podem conèixer –i enten-

dre, però no pas compartir– episo-
dis de venjança pura i simple com
ara els terribles bombardeigs dels
aliats a la fase final de la guerra o
l’horror provocat pels russos en el
seu avanç cap a Berlín. També es
parla del col·laboracionisme a
França, Holanda i Bèlgica, o de
l’antisemitisme a Polònia. O fins i
tot de l’últim dels grans tabús de
la guerra: la neteja ètnica brutal
que es va dur a terme per tal
d’adequar les noves fronteres a la
nova situació amb expulsions for-
çades de centenars de milers de
persones.

Una mujer en Berlín és un
diari d’una noia berlinesa –que
va voler mantenir l’anonimat
fins a la mort– fet durant la cai-
guda de Berlín i els primers dies
de l’ocupació russa. Les penúri-
es de la guerra, amb tot el com-
ponent de misèria humana, són
segurament les mateixes a totes
les guerres. Una mujer en Ber-
lín t’afegeix l’especificitat dels
últims dies de la capital del
Reich vistos des de la vivència
d’una ciutadana anònima. Ex-
posa amb cruesa, sense senti-
mentalisme, amb intel·ligència i
fina observació aquells dies hor-
rorosos, amb uns soldats soviè-
tics ocupants convençuts que

tota la ciutat, béns i persones,
era seva. L’autora mostra subtil-
ment la diferència que hi ha
entre robar o saquejar i un estat
permanent de disponibilitat ab-
soluta de cossos i coses.

El capítol de les violacions és el més
esfereïdor. Milers de dones, joves
i velles, nenes, van ser violades
multitud de vegades. I no violaven
pas alguna dona caçada pel carrer.
Cop de peu a la porta, endins i per

feina. I els homes presents –vells i
nens– a callar. Es corria la brama
que, com que la majoria de soldats
soviètics eren pagesos, si vivies en
un cinquè pis et salvaves perquè
no estaven acostumats a pujar
tantes escales. A l’autora mateixa,
van parar de violar-la només quan
va descobrir –igual que altres ber-
lineses– que el que havia de fer era
convertir-se en puta privada d’un
oficial. Però gràcies a les violaci-
ons, per exemple, aconseguien

menjar per a elles i per als seus.
Una ciutat sense homes, doncs. I
els que hi havia, terroritzats, gai-
rebé empenyent les dones a ser
violades per tal de salvar la pell. I
mentrestant, on eren els capi-
tostos nazis? Hitler amb prou fei-
nes s’esmenta. La sensació de so-
litud absoluta de la població civil
en aquells últims moments és
total. Només l’infern en què vivi-
en els permetia d’intuir la mag-
nitud de les barbaritats dutes a
terme pels nazis. D’aquí que, in-
conscientment, acceptessin gai-
rebé com a una expiació aquell
horrible patiment.

Una crònica més, doncs, dels
desastres de la guerra, però que
tracta un aspecte fins ara poc
conegut, sobretot per la vergo-
nya dels mateixos alemanys. De
fet, aquest llibre, a Alemanya, el
1957, va passar enmig d’una
franca hostilitat, segons el pro-
loguista Hans Magnus Enzens-
berger. L’Alemanya del Pla
Marshall encara no podia mirar
cara a cara la humiliació dels úl-
tims dies.

Una mujer en Berlín
Anònim
Pròleg de Hans Magnus
Enzensberger
Traducció de Jorge Seca
Anagrama
Barcelona, 2005
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No tots els alemanys van combregar amb el totalitarisme nazi. ARXIU

A l’Alemanya
del 1957 aquest
llibre anònim va
passar enmig d’una
franca hostilitat

La tossudesa de Palau no té
límits. Conscient del valor del seu
patrimoni artístic i literari, va
anar durant anys a la recerca de
la creació d’una fundació que
pogués posar a l’abast del públic
quadres, obres, documents de
diversa índole... Finalment, ho va
aconseguir a Caldes d’Estrac. Així,
aquesta població del Maresme
presenta la peculiaritat
d’albergar un centre que ofereix
una triple proposta cultural.
D’una banda, el visitant pot
contemplar una exposició
permanent repartida en tres
sales: la Sala Picasso, on
s’exhibeixen, entre altres joies,
obres mestres del primer Picasso;
la Sala de Pintura Catalana,
integrada per olis, dibuixos i
escultures de diversos artistes
catalans del segle XX com Nonell,
Gargallo, Tàpies, Clavé i Miró, i la
Sala d’Artistes Actuals, on van

mostrant-se obres d’artistes que
Palau considera l’avantguarda
actual, com Miquel Barceló,
Perejaume i Pepe Yagües.
Per una altra banda, la fundació
ofereix un programa d’activitats
que va des de les exposicions
temporals al voltant de la
literatura i de la seva literatura
fins a la convocatòria de recitals,
conferències, etc. Finalment, cal
destacar la faceta de Palau com a
especialista a nivell mundial de
Picasso, cosa que es concreta en
el Centre de Documentació i
Arxiu Picassià, sens dubte un dels
punts de referència per
aproximar-se a l’artista. Tot
plegat, una oportunitat diferent
per visitar Caldes i passar un dia
immers en l’esperit de creativitat
i universalitat que ha
caracteritzat la trajectòria de
Josep Palau i Fabre, un home
d’acció a través de la paraula.

Un dia a la Fundació Palau


