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CULTU A

Sense profilaxi

Sí, és clar, hem de parlar de
Palau i Fabre, acomiadat sota un cel
gris en el petit cementiri davant el mar
de Caldes. La gent del poble s’havia
acostat a la Fundació a dir-li adéu:
“L’hem tingut tan poc”, es lamentaven,
i el tractaven de “senyor Palau” amb un
respecte infinit. Jo dic: Potser que
tanquem ja la imatge d’un Palau solitari
i emprenyat, incòmode i incomprès, a
qui es nega el pa i la sal. Els seus
últims anys han estat plens i feliços, i
aquest merescut repòs tenia dos pilars:
la Fundació de Caldes i l’Alícia.

Vaig dinar amb ells dos, ara fa
un parell d’anys, després de visitar la

Fundació. Palau estava serè, com qui
s’asseu a l’ombra després d’una llarga
excursió que ha estat aspra i exigent.
Estava ja ferit, no parava de prendre
medecines i conservava la mirada trista
–res a veure amb aquells ulls de
joventut, que foraden les fotografies–,
però era un home conformat i agraït.
Havia arribat a port. La vida, a vegades,
fa les paus amb els rebels. Em va
explicar que a estones s’asseia a mirar
la televisió, que això el distreia de les
seves ànsies, de la feina inacabada, de
la que no acabaria mai.

Jo li deia, en broma: No és fàcil
per a en Palau ser en Palau. Però és

gràcies a aquesta vida tremenda, que
ho va ser, que tenim la seva obra, la
seva indagació. Contra què s’hauria
revoltat Palau en una altra
circumstància, no ho sabem. Ingenu,
deia que de jove només volia escriure
teatre. Llavors gairebé tot se li va girar
en contra: es va mantenir lliure. No es
va doblegar mai, mai. I va ser una
alenada de foc en una cultura resseca.
D’acord, ho va incendiar tot, però ara li
ho agraïm, perquè és bo que cremin
els rostolls abans de la nova collita.

Mireu, acabo d’arribar de Fraga,
un dels confins dels Països Catalans, on
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca ha

acollit unes jornades, que són anuals i
itinerants, sobre la transgressió,
precisament. Vam saber que Fraga és
el punt geogràfic on el català gaudeix
de més bona salut. No és una bona
notícia: és perquè la població està
estancada, sense gaires interferències
ni incorporacions, com fora del temps.
Les cultures no se salven amb profilaxi:
han de poder aguantar la barreja, la
crítica, la provocació, tot. Ho dic
perquè, en el seu moment, Palau va
trencar la bombolla protectora, feta de
conservadorisme i silenci. Les
vestidures es van estripar perquè es
van creure que ho espatllava tot, i no: li
donava vida.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Fins i tot els millors són
capaços d’equivocar-se
o de donar al seu públic
obres menors. Aquest

seria el cas de la darrera narració
d’Ian McEwan, A la platja de
Chesil, que l’autor presenta com
una nouvelle, però que és un
conte allargassat, més si el com-
parem amb algunes de les seves
obres mestres, com ara Gossos
negres, Expiació, Amsterdam,
Amor perdurable, El confort dels
estranys i, especialment, L’inno-
cent, la millor novel·la d’una gran
generació de narradors, que té
els seus pesos pesants ens els
Ishiguro, Rushdie, Amis, Swift,
Barnes i companyia. McEwan,
que ha estat àmpliament traduït
al català, és un gran prosista, que
juga hàbilment amb el punt de
vista, la definició dels personat-
ges i la conjunció entre tema i
trama, introduint-nos en històri-
es d’amor impressionants, magis-
trals, gairebé vuitcentistes, tot i
que el seu domini de les tècni-
ques narratives, en singular el
muntatge i el flash-back. resulten
ben modernes. He compensat la
meva decepció davant la lectura
amb Expiació, que us recomano.
També per l’adaptació cinema-
togràfica, a càrrec de Joe Wright,
que conserva tots els ingredients
de les històries de McEwan: un
cert efectisme en els punts àlgids,

To decididament menor
Novel·la❚

McEwan utilitza un matrimoni jove per parlar-nos de la vida

A la platja de Chesil

Ian McEwan
Anagrama / Empúries
Barcelona, 2008
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■ Una parella jove
passen la nit de noces
en un hotel de la platja
de Chesil. La vida se’ls
obre al davant, plena
d’incerteses sobre el
futur i sobre la seva
mateixa condició
personal
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M. ÀNGELS TORRES

la fluïdesa, la tragèdiaevidentque
comporta la vida i el pas d’un
temps que sovint ha situat durant
la Segona Guerra o la postguerra.
A la platja de Chesil manté alguns
d’aquests ingredients: la inicia el

1962, quan Philip Larkin va afir-
mar que es va començar a follar a
Anglaterra. La repressió en la vir-
ginitatde la jove protagonista llas-
ta profundament un relat breu,
que es ressent per la poca ver-

■ D. Sam Abrams

Francesc Ruiz Soriano va ser descrit
com “un dels millors coneixedors

de la poesia espanyola de postguerra”
arran de la publicació de Poetas órfi-
cos (2004), una antologia que, de Gabri-
el Celaya a Abelardo Linares, rastrejava
la presència d’elements òrfics en 14 po-
etes de la lírica castellana moderna.

Ara, al cap de tres anys, Ruiz Soria-
no ha repetit l’operació però aquesta
vegada aplicada a la poesia catalana.
Així tenim el volum Poetes òrfics cata-
lans, que recull un extens estudi intro-
ductori i una tria de poemes d’una dot-
zena d’autors catalans, de Carles Riba
a Vinyet Panyella, passant per Màrius
Torres, Salvador Espriu, Josep Palau
i Fabre, Joan Perucho, Agustí Bartra,
Ramon Xirau, Joan Vinyoli, Pere Gim-
ferrer, Antoni Marí i Jordi Pàmias.

La proposta de Ruiz Soriano és
molt encertada i original perquè la
poesia catalana efectivament palesa
l’empremta de l’orfisme. Ara bé, el lli-
bre té defectes greus: l’exclusió de
referents indispensables com Josep
Sebastià Pons i el seu esplèndid
Faula d’Orfeu, una idea massa es-
quemàtica i programàtica del feno-

men òrfic, la in-
clusió de poe-
mes poc sig-
nificatius i la
falta de notícies
precises sobre
les fonts reals
de l’orfisme a
Catalunya.❋
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Poetes òrfics
catalans
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Orfeu entre
nosaltres

semblança –malgrat que pugui
ser real– de la història. El 1962 els
Beatles ja gravaven a Abbey
Road i els angry young men ja
havien mostrat altres experièn-
cies, amb més aire i trempera.❋
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