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Josep Palau i Fabre (Barcelona,
1917) va publicar el 1943 el seu
primer llibre de poesia,
Balades amargues, en una
edició clandestina de 25
exemplars. Activista
compromès, va protagonitzar
iniciatives com ara la fundació
de la revista Poesia i l’editorial
La Sirena i va col·laborar en la
creació de la revista Ariel.
L’any 1945 una beca del govern
francès li permet anar a París.
Allà coneixerà personalitats
com ara Artaud, Octavio Paz,
Camus i Picasso. L’any 1952 va
publicar la primera edició
clandestina de Poemes de
l’alquimista, llibre que
reeditarà durant la dècada
dels 70 i que comprèn tota la
poesia de l’autor. Durant els
anys 50 inicia la seva
trajectòria com a autor teatral
amb un cicle sobre Don Joan
(recollit posteriorment a
Teatre de Don Joan, 1993). Al
teatre, Palau també hi dedica
reflexió teòrica, amb assajos
com Antonin Artaud i la revolta
del teatre modern (1976). El
somni del Palau jove era
treballar tots els gèneres. La
narrativa arriba tardana i està
recollida a Contes de capçalera
(1995) i Les metamorfosis
d’Ovidia i altres contes (1996).
Pel que fa a l’assaig, Palau
reuneix les seves aportacions
teòriques a Quaderns de
l’alquimista (1997). Considerat
un dels estudiosos sobre l’obra
de Picasso de més relleu
internacional, Palau i Fabre és
autor, entre altres, de Vides de
Picasso (1962), Picasso a
Catalunya (1966) i Estimat
Picasso (1997). Com a
reconeixement a la seva obra,
Palau i Fabre ha rebut premis
com el Nacional de literatura,
la Lletra d’Or, el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes i la
Medalla d’Or de l’Ajuntament
de Barcelona.

A què es dedica, actualment?
A escriure, com sempre. Reviso i
corregeixo. Han sortit dos volums
d’Obres completes (Galàxia Gutem-
berg), però encara hi falten coses.
No he emmudit del tot. Sobretot es-
cric assaig i memòria personal.

Quina etapa de la seva vida recorda com
la més intensa?
Els quinze anys de França pesen
molt. Són el meu veritable aprenen-
tatge de la vida. Hi vaig conèixer fi-
gures com Artaud, que per a mi va
ser una gran descoberta.

Quina relació tenia amb els seus com-
panys de generació?
Vaig tenir topades. Tenia fama d’in-
decent i no era una cosa volguda. Els
altres tenien més pudor que jo.

Des de les revistes ‘Poesia’ i ‘Ariel’ i des
de l’editorial La Sirena sempre es va mos-
trar com una persona integradora.
Volia que el màxim nombre de gent
possible s’integrés a la llengua cata-
lana. No vaig perdre mai l’esperança
en el futur.

Després de la seva experiència, com veu
la situació actual?
La veig una mica migrada. Esperà-
vem que hi hauria una renaixença
més plena. Ara tot són miquetes. La
situació d’avui no la veig ni rosa ni
vermella, la veig grisa. Hi ha un ai-
guabarreig estrany. Durant la clan-
destinitat ja hi va haver gent que no
jugava fort. I això es va accentuar.

En el seu cas, els gèneres segueixen un
ordre cronològic. S’inicia amb la poesia i
després vénen el teatre i els contes...
Hi ha algunes interferències que a
l’hora d’ordenar l’obra he esborrat.
Quan vaig començar a escriure volia
escriure un únic llibre, molt diferent
i gens conformista. El teatre sempre
ha sigut molt important per a mi. De
jove ja volia ser autor teatral. En el
teatre hi ha poesia.

¿Se sent satisfet amb la recepció de la
seva obra avui?
La meva poesia està acceptada gai-
rebé per tothom. Ningú no em nega-
ria un lloc en una antologia de la po-
esia catalana. Però els contes i el te-

atre són molt poc coneguts, molt
ignorats. Parlo en general, perquè
persones com en Bonnín i en Coca
sempre m’han fet costat.

L’escriptor Jordi Coca prepara una tesi
doctoral sobre el seu teatre.
Serà la tesi doctoral sobre un teatre
que la gent no coneix, que no s’ha es-
trenat. Serà una paradoxa.

El títol ‘Poemes de l’alquimista’ és una
declaració de principis...
L’alquímia sempre m’havia seduït,
des de petit. I vaig veure que amb les
paraules hi havia una alquímia pos-
sible. Barrejar elements molt dife-
rents, molt distants l’un de l’altre.

¿Vostè va signar el manifest d’Òmnium
Cultural sobre la polèmica de Frankfurt?
El problema és de la nostra llengua i
som nosaltres que l’hem de salvar.

S’ha convertit en un dels estudiosos de
més relleu internacional sobre l’obra de
Picasso. Com veu avui l’obra picassiana?
Encara la veig com l’obra màxima de
tots els temps.
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“L’alquímia
m’ha seduït
des de petit”

Poesia:
Poemes de l’alquimista
Primera edició, Barcelona,
La Sirena, 1952. Desena edició,
Barcelona, Proa, 2005
Castellà: Poemas del alquimista,
Barcelona, Galaxia Gutenberg /
Círculo de lectores, 2002;
suec: Lund, Ellerströms 1999
Cant espiritual
Barcelona, Boza Editor, 1999
Edició il·lustrada amb gravats
de Perejaume
Traduït a catorze idiomes

Teatre:
La confessió o l’esca del pecat
Barcelona, Proa, 2000
Italià: La confessione o l’esca
del peccato
Palerm, Theatrum Mundi
Edizioni / Teatro Libero, 2001

Antologies: 
Five Faces (edició bilingüe
català i anglès: poesia,
narrativa, assaig, drama):
Barcelona, Institut d’Estudis
Nord-americans, 1994

Sobre Picasso:
Estimat Picasso
Barcelona, Destino, 1997
Castellà: Querido Picasso
Barcelona, Destino, 1997
Picasso Vivent: Infantesa
i primera joventut d’un
demiürg (1881-1907)
Barcelona, Polígrafa, 1980
Edicions en castellà, anglès,
francès, alemany, italià,
japonès i portuguès
Picasso cubisme (1907-1917)
Barcelona, Polígrafa, 1990
Edicions en castellà, anglès,
francès, alemany, italià i japonès
Picasso: Dels ballets
al drama (1917-1927)
Barcelona, Diputació /
Polígrafa, 1999
Edicions en castellà, anglès,
francès i alemany

Palau i Fabre considera que el problema és la nostra
llengua i que nosaltres l’hem de salvar ● Noemí Bibolas

TRADUCCIONS
M. ÀNGELS TORRES


