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Radical i
singular, va ser
un home de geni
i de cultura,
eremita i Don Joan

Se’n va un estrany

Q uan Josep Palau i
Fabre va escriure
Càncer, entre 1943 i

1945, es consumava un tren-
cament anunciat amb la so-
cietat catalana. La victòria
franquista era insofrible,
però la derrota catalana en-
cara ho era més, i Palau va
veure clar que li calia una
mena o altra d’exili. Era jove,
tenia ganes d’allunyar-se de
la família, volia conèixer Pi-
casso, estava delerós d’expe-
rimentar la bohèmia... Haver
escrit aquells poemes també
suposava haver concretat en
un paper una experiència
duríssima que havia experi-
mentat l’any 1938. De la mà
de Llull i de Rimbaud, Palau
es va adonar en plena guerra
que a ell l’activitat artística
només l’atreia si suposava
posar-se al centre de l’expe-
riència creativa. L’alquímia,
la recerca obstinada de l’or
per la transmutació dels ma-
terials, vista des de criteris es-
pirituals, suposava que tot
ell era un estrany laboratori i
que cada mot, cada gest, ca-
da idea, cada concepte, cada
acció, havien d’anar desti-
nats a aquest propòsit de de-
puració impossible. Però
abans calia trencar amb la
societat, calia ultrar les posi-
cions més personals i deixar
dit de manera impecable,
que el camí de depuració em-
près no tolerava la hipocresia
ni les falses amabilitats.

Van ser gairebé 16 anys
d’exili. En aquest temps Pa-
lau i Fabre va acabar la seva
obra poètica, va escriure la
part més significativa del seu
teatre i va donar cos a un cor-
pus assagístic una bona part
del qual encara és inèdit.
Això de banda, havia desco-
bert Antonin Artaud, a qui va
conèixer en els darrers anys i

a qui va ajudar amb amistat,
calmants i drogues. I havia
entrat en contacte amb Pi-
casso, a qui ha dedicat totes
les seves energies com a
mínim de 1960 ençà. Segons
ens diu Palau en un assaig
inèdit, Picasso és el Baude-
laire del segle XX. Si Baude-
laire duia el segle XIX fins a
unes pos ic ions que ens
obrien a la modernitat més
radical, si a través seu s’ins-
taurava una altre concepte
de poema i una manera nova
d’entendre l’artista, Picasso
n’era un equivalent des de
les arts plàstiques. El segle
XX renunciava a la paraula,
en tot cas preferia la imatge,
i es concretava en Picasso
tot fent un exercici que a Pa-
lau l’apassionava: ser deixant
de ser. Tot al llarg del segle
XX la idea del jo ha estat un
camí cap a la desintegració.
Només semblava possible un
jo múltiple, mil opcions suc-
cessives que duien a una idea
central: l’home s’ha de bus-

car a ell mateix de manera
incansable, la seva llibertat
duu al laberint, cal pensar en
positiu la desintegració del
jo. Quan en escriure teatre es
decanta per les diverses va-
riants del mite, està fent el
mateix exercici: el veiem
sent Prometeu, Orestes, Don
Joan o Faust.

Amant de la desmesura,
ha furgat en la teoria de la
tragèdia per dir-nos que
aquesta forma escènica és es-
sencial en un poble perquè
només es realitza en lliber-
tat. O sigui: un poble que re-
nuncia a la tragèdia no vol
lluitar i accepta les condi-
cions imposades. És un poble
de mercaders. I aquesta idea
l’ha sostinguda de manera
valenta fins a l’últim mo-
ment. Potser per això li ha es-
tat tan difícil ser acceptat,
per això el seu teatre és ab-
sent dels teatres públics i
molta gent encara se’l mira
c o m s i f o s u n é s s e r e s -
trany. H
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Una vida picassiana

L a seva honestedat i la
seva longevitat han fet
que Josep Palau i Fa-

bre hagi estat finalment re-
conegut com un gran poeta,
un gran intel.lectual i una fi-
gura cabdal de la Catalunya
moderna. Per a mi ha estat
un personatge extraordinari
tant per la seva vitalitat com
per la seva lucidesa. Crític
amb el seu món i contestata-
ri amb tot el convencional,
era una manera de poète
maudit a la manera dels sim-
bolistes francessos. Sempre
fou un rebel amb certes dosis
d’agressivitat dialèctica pro-
cedent del surrealisme i
l’existencialisme, una acti-
tud desafiadora amb la seva
societat i amb el seu temps.
Sempre es va sentir un explo-

rador, un home de recerca.
Ell ho feia amb la paraula,
amb les idees, com altres ho
feien amb el microscopi o
amb l’alquímia.

Els seus 90 anys han estat
pròdigs com a poeta, narra-
dor, assagista i dramaturg.
També com a activista i com
a emprenedor de projectes
editorials. L’aventura artísti-
ca i vital de Josep Palau i Fa-
bre és una de les més singu-
lars de la literatura catalana
del segle XX. És modern i re-
novador, trencamotllos i
alhora erudit, estudiós, il.lus-
trat, un fill del noucentisme
de llinatge classitzant. Pero
com ell mateix va confessar
«Picasso és el centre de la
meva activitat intel.lectual».
Fill d’un pintor decorador de
gran qualitat aviat desco-
breix la seva inclinació per
les arts plàstiques i «sobretot»
la seva fascinació per Picas-
so, a qui coneix als 15 anys a
través d’articles de publica-
cions tan cosmopolites i

avançades com Mirador, Art
o D’Ací i d’Allà.

A partir de l’any 1962 es
va dedicar amb preferència a
l’estudi de Picasso. Fruit
d’aquest treball són els més
de 15 llibres que parlen de
les seves vides, dels seus auto-
retrats, de la seva relació
amb Catalunya, del Guernica,
Las Meninas, del cubisme, els
ballets i ho fa amb passió, de-
voció i amb intel.ligència i
sensibilitat. Empra un mèto-
de personal que va més enllà
de l’artigrafia clàssica perquè
sap incorporar elements bio-
gràfics, psicològics i nacio-
nals que l’estudiós de caràc-
ter erudit (gent com Pierre
Taix, John Richardson o Ro-
land Penrose) no va saber
analitzar. Si la seva obra
poètica i la seva narrativa es-
crita en llengua catalana
l’han fet un dels més grans
escriptors del país els múlti-
ples estudis sobre Picasso
han aconseguit que sigui
considerat un dels màxims
experts internacionals sobre
l’artista. Per a Palau i Fabre,
Picasso és un monstre, un
ésser només comparable
amb Shakespeare. En ell no
solament hi va saber veure
un exemple de llibertat crea-
dora total sinó el seu àlter
ego. Per això el 1997 va es-
criure: «l’obra de Picasso ha
estat per a mi, des de sem-
pre, una obra plena d’inter-
rogants i de respostes. Em
pregunto sovint què hauria
estat de mi, en tots els sen-
tits, sense la presència ac-
tuant de l’obra de Picasso
(...) Considero que no existeix
cap altra obra que contingui
la qualitat de matisos hu-
mans –joia, tristesa, furor,
erotisme, mordacitat, plaga-
sitat, recel, lirisme, amor–
com la que conté la de Pi-
casso i, per tant cap a qui
més li escaigui ser considera-
da un humanisme integral».

Palau ha estat un exemple
de coherència intelectual,
moral i nacional. Un artista
de cap a peus. H

Els poemes de l’alquimista

P oques vegades un
títol de llibre serveix
tan ajustadament per

encapçalar una peça sobre
l’obra de l’autor en qüestió.
Perquè Josep Palau i Fabre
ha estat un home d’un llibre

( a q u í j a a p u n t a l a s e v a
exigència), i perquè la seva
poesia comparteix amb l’al-
químia substancialitat, idea-
lisme i passió.

El llibre de Palau i Fabre
és Poemes de l’alquimista, apa-
regut l’any 1952 com una re-
presa dels quatre llibres de
versos fins llavors publicats
per l’autor i reeditat un cop i
un altre sota el mateix títol
–no en digué edició definitiva
fins al 1991– mentre anava

essent reelaborat, afinat per
poder-hi deixar escrit, al Co-
miat: «La tinta m’empastifa
els dits, les venes: / He deixat
al paper tota la sang».

Radical i singular, home
de geni i de cultura, eremita i
Don Joan, solitari i bolcat en
el seu llegat, altres glossaran i
avaluaran el Palau i Fabre as-
sagista, dramaturg, contista o
expert en el pintor mala-
gueny Pablo Picasso, totes
les aventures en què s’embar-

ca i els premis i honors obtin-
guts en vida.

El que jo he de dir sense
cap mena de vacil.lació és

que a hores d’ara no és possi-
ble estudiar la poesia catala-
na contemporània sense re-
servar-hi un espai a l’aventu-
ra lírica agosarada i singular
de Josep Palau i Fabre.

Amb Palau (que va néixer
a Barcelona el 1917, justa-
ment l’any de la mort de Prat
de la Riba) se’n va un home
d’una energia personal, una
diversitat d’interessos i una fe
en la força de l’art i en la
pròpia obra (amb la poesia al

capdavant) de les que segons
com semblen d’un al t re
temps.

I, tot i que potser aquest as-
pecte sigui menys conegut, no
em sé estar d’apuntar també
que Palau i Fabre era a més a
més un rapsode excepcional:
mentre escric aquestes línies,
només que acluqui els ulls
puc veure’l amb els ulls clo-
sos, concentrat, extraient del
silenci l’inici del seu Cant espi-
ritual (No crec en tu, Senyor,
però tinc tanta necessitat de
creure en tu...), i en el deixant
dels cants de Maragall i d’Au-
siàs March la seva poesia res-
sona i s’amplifica.

33 Josep Palau i Fabre, a l’esquerra, en una reunió amb Pablo Picasso, poc després de conèixer-se.
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