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ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi Espectacle familiar, dirigit a infants

de 2 a 7 anys, de titelles i música,
creat pel Centre de Titelles
de Lleida.

‘En Jan titella’
PALAU DE LA MÚSICA (10.30 I 12.00 H)

espectacles

Mor als 90 anys el poeta i
dramaturg Josep Palau i Fabre

IMMA FERNÁNDEZ / NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

E
l poeta, assagista i drama-
turg Josep Palau i Fabre, fi-
gura clau en el desenvolupa-
ment de la literatura catala-

na de postguerra i un dels màxims
especialistes en Pablo Picasso –el que
millor va saber indagar en les seves
entranyes creatives–, va morir ahir,
als 90 anys, a l’Hospital de la Vall
d’Hebron, on va estar ingressat des
de l’11 de febrer a l’agreujar-se la
malaltia crònica que patia. El Palau
de la Generalitat acollirà demà, a les
onze, un acte de comiat que en-
capçalarà el president José Montilla.
Després, es traslladarà el fèretre a
Caldes d’Estrac (seu de la Fundació
Palau i Fabre), per ser enterrat.

Precisament el dia de la seva hos-
pitalització, es va presentar en
aquesta fundació i museu el mun-
tatge Don Juan, príncipe de las tinie-
blas, dirigit per Hermann Bonnín, a
partir de la traducció de cinc textos
breus escrits per l’autor barceloní
durant l’exili a París, als anys 40. I
ahir, al Teatro Español de Madrid,
on encara es representa l’obra, un
ram de flors a l’escenari va tancar en
el seu honor la representació.

Bonnín es va referir a Palau i Fa-
bre com «un autor incòmode per la
seva capacitat de provocar i el seu
vol poètic extraordinari; la seva figu-
ra s’entendrà i engrandirà amb el
temps». I el conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, va destacar
la «immensa figura del qui va ser tot
un referent».

«DESMESURADA ADMIRACIÓ» / Palau i
Fabre, que va conèixer Picasso el
1947, va admetre que sentia per ell
«una desmesurada admiració». Va
escriure 20 títols sobre l’artista –en-
tre ells Estimat Picasso, en què docu-
menta la seva relació amb ell–, i tres
volums –Picasso vivent, Picasso cubis-
me i Dels ballets al drama– que supo-
sen el més detallat estudi sobre un
pintor que sempre va considerar su-
perior. «El que diferencia Picasso
dels altres artistes és que aquests ens
mostren les seves obres, que podem
admirar (...), mentre Picasso ens in-
trodueix en el misteri mateix de la
creació», va escriure a Quaderns de
l’alquimista.

Fill d’un notable pintor postim-
pressionista que compartia taller
amb el músic Frederic Mompou, Pa-

lau va patir la incomprensió dels
seus coetanis quan el 1943 la lectura
del seu poema eròtic La sabata a un
grup de col.legues va acabar en es-
càndol. Només un any després, es va
erigir en dinamitzador del catalanis-
me cultural amb la publicació clan-
destina de Poesia, la primera revista
de postguerra en català. El 1945 se’n
va anar a París, amb una beca del
Govern francès, des d’on va activar
la resistència d’intel.lectuals con-
tra Franco i va escriure la prime-
ra edició clandestina de Poemes
de l’alquimista (1952).

Al país veí hi va residir 15
anys i a la tornada va prosseguir
amb els seus textos i investigacions
sobre Picasso, a la vegada que prenia
força la seva veu com a narrador (Les
metamorfosis d’Ovidia), dramaturg
(L’Alfa Romeo i Julieta) i assagista.

El polifacètic creador també va

ser traductor al català de Rimbaud,
Artaud i Balzac, i al francès de Ra-
mon Llull i Ausiàs Marc. Va presidir
el PEN Català (1976-1979) i va ser el

representant d’una literatura exi-
gent, radical. Durant molt de
temps va estar considerat un poe-
ta maleït, ignorat per les institu-
cions i mandataris de la cultura
oficial. «Quan era jove havia espe-
rat algun premi que no va arribar
mai. Ara que ja no els esperava, em
sorprèn a la vegada que em rejove-
neix», va declarar Palau i Fabre al re-
bre, l’any 2006, el premi de la crítica
Serra d’Or. Entre altres reconeixe-
ments i homenatges, l’escriptor va
ser distingit amb la Creu de Sant Jor-
di de la Generalitat (1989) i el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
(1999). El maig del 2005 va ser objec-
te d’un homenatge al Palau de la
Música i l’any passat va ser nomenat
fill adoptiu de Caldes d’Estrac, on va
voler instal.lar la seva fundació, tes-
timoni de la seva apassionada tra-
jectòria vital i artística. H

L’autor, un reconegut expert en el pintor Pablo
Picasso, serà enterrat demà a Caldes d’Estrac

Va ser un dinamitzador del catalanisme cultural,
incomprès pels seus coetanis i les institucions

JOAN CORTADELLAS

33 L’escriptor Josep Palau i Fabre, al seu estudi, el novembre del 1999.

Pàgines 60 i 61 888Adéu a una figura clau de les lletres catalanes 3 El personatge

‘LA SABATA’
< «He donat el meu cor a una
dona barata. / Se’m podria a les
mans. Qui l’hauria volgut? / En
les escombraries una vella
sabata / fa el mateix goig i
sembla un tresor mig perdut. /
Totes les noies fines que ronden
a ma vora / no han tingut la virtut
de donar-me el consol / que
dóna una abraçada, puix que
l’home no plora / pels ulls, plora
pel sexe, i és amarg plorar sol.
Vull que ho sàpiguen bé les
parentes i amigues: / Josep
Palau no és àngel ni és un infant
model. / Si tenien de mi una
imatge bonica, / ara jo els
n’ofereixo una de ben fidel. / No
vull més ficcions al voltant de la
vida. / Aquella mascarada ha
durat massa temps. / Com que
us angunieja que us mostri la
ferida, / per això deixo encara la
sabata en els fems.»


