
JOSEP BVLAU I EfflRE, 
PULCRAMENT EKDI MQNIAT 

per Jordi Coca

Durant molts anys Josep Palau i Fabre 
ha estat, per a la immensa majoria de 
lectors catalans, un especialista picassià 
i, afinant una mica més, un dels homes 
que en la primera hora de la clandesti-
nitat van treballar per la recuperació 
cultural de Catalunya. Era l'home de 
les revistes «Poesia» i «Ariel»; un intel- 
lectual de la resistència. El poeta ha 
trigat molt més a fer-se evident i, de 
fet, encara ara hi ha perfils que no s’hi 
han delimitat del tot.

La versió a l'ús per a justificar aquesta 
circumstància —i no passa només a 
l’àmbit català, que un creador trigui 
a ser acceptat— és que Palau s’exilià 
voluntàriament l’any 1945 i que no tornà 
a Catalunya fins el 1961. A l'exili, s’hi 
afegeix una llarga etapa d'aïllament a 
Grifeu (Llançà) i, efectivament, la seva 
dedicació a l’estudi de la vida i de l’o-
bra de Picasso. Però caldria anotar, tam-
bé, altres raons: que la seva obra de 

poeta és quantitativament breu i, a més, 
que en el moment d’aparèixer els pri-
mers llibres —els anys quaranta, clan-
destinament— sobtà l’erotisme exacer-
bat que els caracteritzava. Tot això és 
cert i ell mateix ho reconeix. Però no 
per això deixa de ser lamentable que 
la literatura catalana hagi hagut d’es-
perar fins l’any 1972 —any de la pri-
mera edició «legal» de la seva obra poè-
tica, reunida sota el títol de Poemes de 
l’alquimista— per a disposar d’un autor 
tan intens i sincer com Josep Palau i 
Fabre.

A més de tot el que he dit fins ara 
—que ja fóra prou per a justificar una 
llarga entrevista—■ hi ha un seguit de 
precisions a fer en relació amb els anys 
de clandestinitat. L’octubre de 1977, a 
la revista «L’Avenç», Jordi Castellanos 
ja apuntava que «no sé fins a quin punt 
resulten satisfactòries, avui, les solu-
cions que adoptà aquest grup (els in-

tel·lectuals catalans que no volgueren 
renunciar a la llengua)». Palau i Fabre 
opina, ara, com a protagonista que fou 
d'aquells moments difícils. Ell, que el 
21 de març de 1943 escrivia: «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.» Ja aleshores, doncs, Palau 
decep les vagues expectatives que l’en-
voltaven. Sap que fóra més còmode ofe-
rir un gest conciliador; però no pot. 
Trenca —o, si es vol, inicia el trenca-
ment— amb les «parentes i amigues», 
però no només amb elles. En realitat el 
que fa és tallar els llaços que el lligaven 
a una classe social i a un concepte de 
la vida, de la cultura, del bé i del mal, 
del que és correcte i del que és oportú.

—Ah, sí, sí, jo els anys quaranta sentia 
que un dels pocs llocs on podia anar era 
a les cases de meuques. Potser perquè
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no hi havia hipocresia. M’hi trobava mi
llor que als salons burgesos de Barce
lona, que en realitat era el món que em 
corresponia. Aleshores, un altre lloc on 
s’estava bé era a l’Institut Francès. Aca
bada la guerra era un refugi. No me’n 
perdia cap concert ni cap conferència; 
hi trobava gent amb la qual podia par
lar. De fet, hi he anat sempre, a l’Insti
tut Francès. El meu avi, que era pro
vençal, però que se sentia cent per cent 
francès, em va inculcar una gran admi
ració per França. Jo veia França com 
la pàtria dels artistes i de la llibertat. 
Recordo que l’avi em parlava de Dan- 
ton, de Robespierre, de la Revolució. 
Jo era menut, i això em fascinava. 
Gràcies a l’avi i a l’Institut Francès, a 
disset anys vaig començar a llegir Bau- 
delaire, Rimbaud, coses així.
El Palau infant era tímid, influencia-
ble, i estimava intensament el seu pare. 
Ell es resisteix a acceptar que fos un 
noi de casa bona; diu que el seu pare 
era pintor i decorador i això el relacio-
nava amb gent d’un estament superior 
al seu; diu que potser poc abans de la 
guerra, i després, les coses van anar 
millor per a la família: canvis de pis, 
ampliació del negoci... Amb tot, Palau 
anà intern als Hermanos.
—Amb el pare vam acabar enfrontant- 
nos molt durament durant la guerra ci
vil, i després també. Va ser dolorós per
què jo me l’estimava molt, a ell, i ell 
a mi. Jo he presenciat en el meu pare 
tota una evolució. Quan jo era petit ell 
era molt liberal, l’únic que ho era de 
tota la família; perquè la família era 
molt catòlica, però molt! La mare no, 
la mare era més aviat supersticiosa. Un 
dia el pare em va dir: No sé on ho has 
après, tot això. Jo li vaig respondre: 
M’ho has ensenyat tu. I, és clar, no va 
poder dir res perquè era veritat.
—I per què et va dur als Hermanos? 
—Jo crec que m’hi va dur perquè no 
hi havia massa per escollir. És clar, a 
mi em va influir enormement aquell in
ternat. Foren sis anys de missa i comu
nió diàries, i rosari. En realitat no m’he 
alliberat fins molt tard de certs comple
xos. Pensa que la meva vida era: en lle
var-me, resar; en sortir del dormitori, 
resar, missa... Ah, no, no, com et dic, 
era així. Cada mitja hora sonava un 
timbre per totes les classes i hi havia 
un alumne encarregat de dir: Acordé-
monos de que estamos en la Santa pre-
sencia de Dios. Sermó els dissabtes, con
fessió... És clar, això marca molt.
—Z tu creies en Déu?
—Jo creia que creia. Quan tens vuit 
anys i et deixen en un lloc així... Mira: 
només podia sortir el primer diumenge 
de mes; però era horrorós anar a casa 
perquè els meus pares aleshores no ana
ven a missa i jo, imagina’t, patia i resa
va perquè no es condemnessin. Això fou 
així, tal com t’ho dic, fins que un dia 
vaig tenir un accident i tot va començar 
a canviar. Estava jugant, a la vora d’un
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frontó, i va venir la pilota aquella, com 
una pedra, i em va trencar el timpà, 
amb un dolor terrible. Vaig estar unes 
setmanes a casa i em va caure a les 
mans el Hamlet. El vaig llegir vuit ve
gades, o deu, no ho sé. Em vaig tornar 
boig. Aleshores vaig començar a veure 
les coses diferents. Per sort, poc després, 
l’any 1931, el pare em va traslladar a 
l’Institut Tècnic Eulàlia. És clar, sortir 
dels Hermanos fou un trasbals. Es va 
ajuntar tot: el primer amor, un amor 
com només n’existeix un a la vida; una 
crisi religiosa molt profunda; les elec
cions ; l’ambient que hi havia pel carrer 
en proclamar-se la República... Em vaig 
fer ateu. Tant, que a l’Institut Tècnic 
Eulàlia, que passava per ser un centre 
liberal, un capellà un dia em va fotre 
un sermó i em va dir: Et trencaré la 
cara si tornes a dir això que aquí i que 
allà. Després he tingut alguna altra crisi 
religiosa, al començament del franquis
me. Ara veig que era la soledat de casa, 
no poder comunicar-me amb els pares, 
i la guerra perduda...

A mi, Josep Palau i Fabre em -fa la im-
pressió d’un home per dessota de les 
maneres polides del qual batega, sem-
pre, la temptació de perdre’s. M’imagi-
no, doncs, que se sotmet a un control 
estricte i que per la mateixa raó és mi-
nuciós i detallista; m’imagino, també, 
que no és per cap altra cosa que força 
fins al límit l’ordre mental en tot allò 
relacionat amb les dates. Sempre con-
creta amb precisió l’any i el mes en què 
tingué lloc un fet qualsevol, com si te-
més deixar res a l'atzar. Ultra això, du-
rant la conversa és contingut i pulcre 
fins que, de sobte, apareix una expres-
sió grollera que dota les seves frases 
d'una força insòlita. Els ulls li viuen 
intensament i s’enlaira amb una il·lusió 
d’infant.
—Ja a l’Institut Tècnic Eulàlia jo era 
lector de «Mirador» i dels «Quaderns 
Literaris» d’en Josep Janés. Un dia vaig 
anar a la redacció a buscar un número 
que em faltava i el vaig conèixer. Li vaig 
dir que escrivia, vam parlar, i ell em va 
fer prometre que el tornaria a visitar. 
I així ho vaig fer. Fou a la redacció 
dels «Quaderns Literaris» que vaig co
nèixer en Josep Sol; i a través d’ell 
vaig començar a escriure a «La Huma
nitat». Tenia divuit anys quan vaig fer 
una entrevista a García Lorca, una en
trevista que ara figura a les seves obres 
completes. A mi, de jove, García Lorca 
em va entusiasmar; l’he llegit molt, 
sempre. Bé, poc després vaig anar a 
Proa i vaig poder conèixer en Puig i 
Ferreter, i en Caralt, i l’Oliver. Un 
dia en Joan Teixidor em va dir: En 
Foix diu que el passeu a veure. Sem
bla que havia llegit els meus articles a 
«La Humanitat». Hi vaig anar, és clar, 
tu diràs, i ell em va proposar de col·la
borar a «La Publicitat». Això per a mi 
va ser... Que el senyor Foix em cridés 
per veure si volia escriure a «La Publi-

«El poeta, amb els mots, ha de cercar 
l’absolut.»

citat»... Hi vaig arribar a publicar mitja 
dotzena d’articles i un parell de poemes. 
—On eres quan va esclatar la guerra?

JOSEP PALAU I FABRE
(Barcelona, 1917)
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Josep Palau i Fabre ha fet traduccions al català 
de Rimbaud (Una temporada a Vinfern, Il·lumina-
cions), d’Artaud (poemes) i de Strindberg (Tres 
obres en un acte, en col·laboració amb Hillevi 
Mellgren). Ha traduït al castellà una antologia 
dels seus poemes i, al francès, obres de Llull 
i d’Ausiàs March. 

—Quan va esclatar la guerra jo era a 
Eivissa. Havia sortit de Barcelona el 
13 de juliol. La cosa estava malament, 
però no creia que passés res tan impor
tant. El 18 de juliol un coronel es va 
fer càrrec de Til·la. Jo acostumava a ba
nyar-me en una platja on només ana
ven tres homes, tres dones, una criatura 
i jo. Hi havia un madrileny, falangista, 
un alemany, un socialista i jo. Un dia 
el socialista va desaparèixer; es veu 
que el van agafar. Era fill de Luis Ara- 
quistain i fins molt després, ja a París, 
no el vaig tornar a veure. En fi, al cap 
de tres setmanes uns avions van deixar 
caure uns papers que deien: «Catalans 
i valencians, altra vegada a la conques
ta de les Illes.» Uns coneguts em van 
convidar a anar a una caseta que te
nien a Sant Antoni, per si hi havia bom
bardeig. Vaig passar-hi la nit i l’endemà, 
en llevar-me, vaig veure que al poble 
hi havia una bandera republicana i un 
cotxe negre amb les inicials UHP pin
tades de vermell. Ja devia ser mig agost 
quan vaig poder tomar a Barcelona amb 
un vaixell d’Estat Català.
—I?
—Oh, en arribar a casa em vaig trobar 
que hi havia, amb els meus pares, uns 
dels meus oncles i que tots plegats van 
plantejar-me la perspectiva del terror 
roig. És clar, el meu pare era franquis
ta. Aquest fet em va ajudar a veure les 
coses amb una certa objectivitat. És a 
dir, que ja durant la guerra jo veia clar 
que guanyaria Franco. Vaig començar 
a pensar, doncs, què caldria fer després. 
També fou aleshores que em va venir 
la idea d’escriure els Poemes de l’Alqui-
mista. La guerra havia liquidat de cop 
l’ordre noucentista, el seny. Tot se n’ha
via anat avall. Llavors vaig considerar 
que havia d’acudir a una altra font, que 
era la de Llull, i de seguida vaig veu
re claríssimament la cosa de l’alquí- 
mia. Era una possibilitat per al país: 
ni noucentisme ni modernisme: una via 
més antiga, més universal, més moderna 
alhora.

—Com entens l’alquímia, en un poeta 
modern?

—Doncs el poeta, amb els mots, ha de 
cercar l’absolut. Jo estic en aquesta línia 
de poesia, que no és només estètica, 
segons la qual els mots són un instru
ment de recerca per al poeta. Els mots 
han de tenir un aliatge que convertei
xi el poema en la pedra de toc, en or, 
en aquella cosa preciosa que cerquem. 
Quan vaig començar el llibre em va 
semblar que el podria fer en quinze 
dies; i em va prendre quinze anys. Per
què llavors t’adones que els mots no 
serveixen fins que has pagat, fins que 
has plorat, fins que te’ls has fet teus. 
Aquell experiment que et pensaves que 
es feia a l’exterior, en realitat el fas al 
cervell, al cos, i pagant un preu molt 
alt. Recordo molt bé aquella lluita, que 
no fou gens fàcil.
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Jí El Cangur
Col·lecció universal

de butxaca

El cronomòbil
Pere Verdaguer
El cangur 50, I76pàgs., 150ptes. 
Aquell noi, als catorze anys, havia 
inventat un cronomòbil de debò, és a 
dir, un aparell capaç de transportar 
persones i objectes a través del temps.

Cops de bec 
a Pasadena
Manuel de Pedrolo
El cangur, 49, 232 pàgs., 175 ptes.
Si sou lector de Pedrolo hi retrobareu 
el Pedrolo divertit, dins la linea 
d’aquell inoblidable “Domicili 
provisional”, i, si no en sou, també 
us hi divertireu.

Baltasar Pond

Els argonautes 
Baltasar Porcel
El cangur 48, 264 pàgs., 200ptes. 
Tot un món de mar i d’aventura, 
de brutalitat i de lirisme sorgeix de la 
Botafoc, la llanxa carregada de 
contraban que navega des de 
Gibraltar a Mallorca.

Edicions 62
Provença, 278, telèfon 216 00 62. Barcelona-8

Durant la guerra, Josep Palau i Fabre 
va servir a la Infanteria i més tard a 
la Secció de Sanitat del Ministeri de la 
Guerra. Acabada la contesa va passar 
a un camp de concentració i s’hi va 
estar quaranta dies. De seguida, altre 
cop a Barcelona, comprèn que allò du-
rarà i que cal reorganitzar-se. Es dedica, 
d’una manera obsessiva, a intentar re-
construir, en la mesura del possible, els 
enllaços que s'havien trencat. Ho fa amb 
energia, amb passió, sense témer l'en- 
frontament amb la família i amb molts 
d’altres del seu estament social que van 
preferir esperar-se i veure què passava.

—Sí, però l’u d’abril del 39, el dia de la 
victòria franquista, jo era a Barcelona. 
Vaig refugiar-me a l’església de la Con
cepció. Només hi havia una velleta, en 
un racó. Al defora la gent cridava i can
tava el Cara al sol. Feia un sol que 
espetegava. Ja feia un any que no es
crivia res. I durant el primer any de 
franquisme tampoc no vaig poder es
criure. És a partir de 1940 que hi torno 
una altra vegada. El que sí que vaig fer 
de seguida, però, fou anar a veure gent. 
Potser el primer pas va ser anar a l’Ins
titut Italià, on vaig conèixer el profes
sor Zanotti, que després va ser pro
fessor a la Universitat. Pel fet de ser 
italià i aparentment feixista, ens va ser
vir de paravent. El curs va començar 
tard, el novembre o el desembre de 
1939. El primer dia de classe recordo 
que va preguntar com es deia una de
terminada paraula en català. Vam ser 
dos o tres que ens vam trair. A l’entom 
d’aquest home es va formar un grup de 
catalanistes: en Frederic-Pau Verrié, en 
Triadú, cn Romeu, en Tarradell, jo ma
teix, etc. Naturalment vaig anar a veure 
altra gent, els pocs que quedaven, però 
sobretot a la Universitat es van poder 
fer coses. El professor Zanotti ens va 
protegir, aquesta és la veritat.

—Quan va sorgir la idea de reorganitzar 
els «Amics de la Poesia»?

—Aviat. En això, en Serrahima s’equi
voca a les seves memòries, ja li ho vaig 
dir. Les dues primeres sessions van ser 
a casa meva, exactament aquí, al carrer 
del Bruc, el març i l’abril de 1941. A la 
segona reunió hi havia una dotzena de 
persones: en Sagarra, en López-Picó, el 
professor Zanotti, en Francesc Mira- 
bent, l’Aramon, en Serrahima, en Tria
dú, en Tarradell, en Romeu, en Verrié, 
jo, i em sembla que en Miquel Dolç. La 
cosa, doncs, havia agafat una certa vo
lada. Tant, que el meu pare em va dir: 
Això, a casa no ho vull veure més. En 
aquella segona sessió en Sagarra va 
llegir fragments de la Divina Comèdia. 
Era la primera vegada que en López- 
Picó i en Sagarra es trobaven després 
de la guerra. Més tard, a través de l’Ara- 
mon i d’en Serrahima vam ampliar la 
cosa. Un cop això ja funcionava, l’Ara
mon va convocar una reunió a l'Ateneu 
per a reorganitzar els Estudis Universi

taris Catalans. En Santiago Pey i jo 
vam parlar amb en Rubió, i ens va dir 
que sí, que estava disposat a fer clas
ses. Els diners van sortir d’en Janés, 
les coses com siguin; en Janés ha estat 
un personatge molt criticat, però, el 
primer any, la mensualitat d’una de les 
classes va sortir íntegrament d’ell.

L’any 1943 Palau edita, clandestinament, 
els dos primers llibres de poesia. L’ero-
tisme dels 'seus poemes sobta tothom 
i es converteix en un personatge incò-
mode per a molts. Els trets anaven per 
un altre cantó. L’any següent, el 1944, 
inicia l'edició de «Poesia», una revista 
que a 'hores d’ara resulta insòlita per 
la qualitat i imprescindible quan es par-
la d’aquells primers anys de resistència.

—Tot molt reduït, aleshores. Jo, de 
«Poesia», en tirava cent exemplars i en 
repartia uns seixanta, a mà, a gent de 
conliança. Tot i això, en Janés em va 
dir un dia que a censura tenien una 
col·lecció completa de la meva revista 
i que li havien dit que no em passaria 
res, tal com sona: M’han dit que no et 
preocupis, que no et passarà res. I pen
sar que jo els donava d’un a un, a gent 
de confiança... Però, en fi. Jo veig que 
«Poesia» ja no era, en realitat, noucen
tista; més aviat hi havia surrealisme, 
si és que s’ha de definir així, en dues 
paraules. Em sembla que, si els hagués 
conegut, hauria encaixat millor amb el 
grup de gent que després va fer «Dau 
al Set». Però aleshores era difícil con
nectar amb la gent. Tots teníem por i 
anàvem amb molt de compte.

Fins aquell moment, 1945, i en paraules 
de Joan Triadú, «el silenci s'havia con-
vertit en una manera vibrant de dir les 
coses». Acabada la Guerra Mundial, 
però, va renéixer una certa esperança, 
i la gent sent la necessitat d’expres- 
sar-se altre cop públicament. I és ales-
hores que Palau i Fabre s’adona de tot 
el que el separava de molts amb els 
quals havia treballat des de l’any 1939. 
Segons ho conta ell mateix, les diferèn-
cies es van fer evidents en una reunió 
que tingué lloc a casa de Josep M. de 
Sagarra.
—Ah, sí, sí, l’any 1945 hi va haver una 
reunió molt important, em sembla que 
el mes d’agost, a casa d’en Sagarra. 
Érem: en Sagarra, en Rubió, l’Aramon, 
en Janés, en Pous i Pagès, en Puig Quin
tana, em sembla que en Riba, i jo. En 
Janés venia de Madrid amb unes ofer
tes, les primeres, per a fer unes possi
bles publicacions i una revista en català. 
Recordo molt bé que només vàrem ser 
en Pous i Pagès i jo que ens hi vam 
oposar. Els altres hi estaven d’acord. 
Això va fer que la meva situació, que 
ja era difícil a causa de la meva poesia, 
empitjorés. Fins i tot en Ferran Solde
vila, a qui vaig anar a veure a propòsit 
d’això, va dir que ho havíem d’agafar 
tot. Jo vaig escriure un article a «Per 
Catalunya», del Front Nacional, que es
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titulava Collaboracionisme. Això va aca
bar de fer les coses impossibles per a 
mi. Però fins i tot ara penso, com ho 
pensava aleshores, que, el franquisme, 
allò que buscava era, i en certa manera 
ho va aconseguir, separar la intel·lectua
litat catalana del poble. Jo creia que 
havíem de continuar fent coses clandes
tines, connectar amb l’exterior, amb «Le 
Monde», el «Times»..., costés el que cos
tés. Aquella posició, no la van voler 
seguir ni en Riba, ni en Sagarra, ningú. 
Com pots veure, la meva posició era 
insostenible. Potser el problema es re
duïa a la meva formació, que era més 
aviat plàstica. Ells eren inteRectuals, 
acadèmics i universitaris. El fet és que 
els permisos que s’esperaven no van 
arribar. Crec, sense ànim de personalis
mes, que jo era un obstacle. Aleshores 
es funda «Ariel», en preparem els dos 
primers números i decideixo marxar a 
París. Vaig continuar enviant coses des 
de França, i segurament són les que 
més desentonen: Articles sobre Picasso, 
Rimbaud, Artaud... Tot això no és nou
centista. Ja ho veus, jo no podia conti
nuar; havia de marxar. Vaig obtenir 
una beca del govern francès, i ho vaig 
aprofitar. Em sentia asfixiat pel fran
quisme i per la meva posició a contra
corrent dels inteUectuals catalans. Te
nia ganes d’airejar-me. Estava cansat, 
fins i tot físicament; molt esgotat, i gai
rebé no podia escriure. A més, hi havia 
l’ambient de casa... Després, a través 
dels addictes al règim, Pla, d’Ors, van 
venir els primers permisos.

—La beca deuria durar poc temps i, en 
canvi, a Paris, hi vas estar molts anys; 
de què vas viure?

—La beca va durar dos anys, i després, 
durant quatre anys més, vaig fer els 
oficis més diversos; el que es presen
tava. Jo tenia tots els defectes d’un noi 
que no ha après a guanyar-se la vida. 
Més aviat pensava a fer estalvis, a no 
gastar tant. Vaig començar per rentar- 
me la roba, després vaig deixar d’afai- 
tar-me i vaig deixar-me la barba, la 
barba negra d’aquella època. Però tot 
això no era suficient, és clar, i el meu 
pare va enviar-me uns quants diners 
durant cinc anys. Vaig fer de professor 
d’espanyol, de periodista, de cambrer, 
de vigilant nocturn, de tot. També vaig 
fer cinema. Especialment Le salaire de 
la peur, de Clouzot, em va anar molt 
bé perquè vaig poder treballar uns me
sos. Per sort jo havia conegut, a casa 
de l’Octavio Paz, un professor mexicà 
i un dia, anant per la Ciutat Universi
tària, me’l vaig trobar i em va dir: 
Estoy de director en la casa de México. 
Li vaig dir que jo buscava feina, i que 
potser ell... I em respon: Véngame a 
ver. Com que els mexicans són així..., 
vaig dubtar d’anar-hi. Però, noi, ho ne
cessitava tant, era un moment tan fo- 
tut; i el vaig anar a veure. Em va dir 
que no hi havia res, però que hi tornés. 
Al cap de dues o tres visites em va par

Un dels homes que en la primera hora de la clandestinitat van treballar 
per la recuperació de Catalunya.

lar de la possibilitat de reemplaçar un 
conserge, els diumenges. I afegeix: Pero 
esto no es para ustecL —Pues sí que es 
para mi, vaig saltar. És clar, tu diràs! 
I així vaig anar tirant fins que un dia, el 
que era secretari de la casa de Mèxic 
va engavinetar un antic director. Ales
hores em van proposar a mi de secre
tari. Allò va durar set anys. És clar, 
a la fi vaig trobar-me amb l’altemativa 
d’haver d’anar a Mèxic o tornar aquí. 
A Mèxic, segurament hi tenia un futur 
d’administratiu fàcil; però, d'altra ban
da, ja tenia escrites set o vuit obres 
en català, i de què m’hauria servit allò? 
Potser també hi havia un altre factor, 
al qual aleshores jo no vaig donar im
portància i que ara, vist en perspec
tiva, considero de molt de pes. Jo m’ha
via comprat per pocs diners un tros de 
terreny a la Costa Brava. Durant un 
cert temps no hi vaig pensar, però, és 
clar, estic segur que, inconscientment, 
això hi va comptar. Són coses que ac
tuen per dins, involuntàriament. Deuria 
anar fent feina, saps: Allà hi tinc el 
terreny, i si em puc fer una caseta, viu
re-hi i treballar-hi, escriure... I vaig 
tomar, amb cent vint mil pessetes, pen
sant que amb aquests diners em podria 
fer la casa. Però aquí, tot seguit vaig 
adonar-me que no hi arribava i alesho
res vaig demanar diners al meu pare. 
I ell em va dir que no. Immediatament 

vaig tomar a escriure a França, bus
cant feina. Era l’any 1961. Però poc des
prés va morir el meu pare i vaig tenir 
els diners que ell, per desgràcia, no em 
va voler deixar. Així que em vaig poder 
fer la caseta, doble del que havia pen
sat, amb un pis que llogava als turistes. 
Jo no sóc gaire comerciant, però això és 
elemental. Així he viscut durant molts 
anys. Tot molt estricte; però era inde
pendent, llegia, escrivia. És clar que 
també vaig tomar perquè passaven els 
anys i pensava: això pot durar; encara 
em moriré jo abans que ell...
A París, Josep Palau i Fabre, mentre 
s'esforçava per solucionar com podia les 
qüestions quotidianes, continuava elabo-
rant la seva obra d’alquimista. A ‘causa 
de la curiositat extrema per l’experi- 
mentació i Vautenticitat —i tal com ha-
via passat amb Strindberg—, Palau fre-
ga el desequilibri i veu obrir-se als seus 
peus l’abisme esporuguidor de la follia. 
—-Sí, a París vaig tenir una crisi molt 
forta, és cert. Potser és l’únic moment 
de la meva vida que... Va durar un any. 
Vaig sentir una alienació aguda, sí. Hi 
ha un fet molt concret, i vaig creure 
que em perdia. Ara no et podria dir 
res d’allò, perdona. Ara, hi hagué un 
fet molt concret, això sí. Aleshores fou 
quan vaig llegir Artaud i, és clar, vaig 
comunicar-hi de seguida. Era com un 
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mèdium. Vaig dir: carall!, a l’Insti
tut Francès m’han parlat de Breton, 
d’Eluard, d’en tal i d’en tal altre, de 
tots!, i aquest, que és el millor, aquest 
no me l’havien esmentat. Aleshores vaig 
començar a buscar per les llibreries de 
Montparnasse i vaig trobar L’art et la 
mort, un dels seus millors llibres, en 
una edició de paper d’holanda, nume
rada. Recordo que em va costar la mei
tat de la beca d’un mes. Vaig continuar 
trobant tres o quatre coses més fins 
que vaig tenir ganes de conèixer-lo. Com 
que l'havia vist amb l’Adamov, vaig 
adreçar-me a ell. L’Artaud?, em va dir, 
està tancat. I me’n va donar l’adre
ça. Vivia en una mena de llibertat con
dicional; és a dir: si algú se’n respon
sabilitzava, el deixaven sortir a passe
jar. La primera visita va ser molt dura, 
molt. Em va rebre molt malament. S’es
tava en una antiga porteria, com si fos 
un pavelló per a ell sol, on no hi havia 
ni calefacció. Les portes eren vidriades 
i donaven directament al jardí. Jo vaig 
trucar als vidres i vaig sentir: Qui est 
là? —Quelqu’un qui veut vous voir. 
—Qui êtes-vous?, va dir ell, i jo vaig 
contestar: Je m’appelle Palau, vous ne 
me connaissez pas. —Je ne veux pas 
vous voir. Això era als afores de París. 
Aquell dia havia nevat i fotia un fred 
espantós. Je suis venu pour vous voir. 
—Je ne suis pas là, va afegir. Però, és 

clar, jo vaig insistir. I vaig insistir tant 
que a la fi, amb una veu seca, terrible, 
diu: Attendez! Però com que m’havien 
dit que tenia un martell i que atacava 
la gent, vaig pensar : què vol dir, 
aquests attendez? Si et fot un cop de 
martell estàs llest. Així que vaig posar- 
me a una banda de la porta. Al cap de 
molta estona sento: Entrez! Sec, amb 
una veu seca i d'una duresa... Vaig en
trar i em trobo amb un home que era 
com un faquir, en calçotets i samarreta, 
amb les cames i els braços prims i els 
cabells al davant de la cara. Qui êtes- 
vous? Que voulez-vous? Li vaig dir 
que havia escrit un article parlant d’ell 
i que el volia conèixer (es tractava 
d’« Ari el», que li vaig mostrar). Però de 
seguida va saltar, molt violent: D’où 
sortez-vous l’argent pour faire cette 
revue? Jo vaig voler explicar-li que 
érem uns amics... Però hi va tornar, 
una vegada i una altra : D'où sortez-vous 
l’argent... Es va emprenyar. Al cap d’una 
mica veig que agafa el martell, un mar
tell que feia respecte, i va començar a 
picar contra la paret, al llit, pertot ar
reu. Jo pensava : Aguanta, aguanta ! Has 
vingut al ball i has de ballar. I ell sense 
deixar de cridar, botant per ITiabita- 
ció... Ah, sí, sí, va ser una sessió es
pantosa. És clar, després he comprès 
que el vaig interrompre. Quan jo vaig 
arribar s’estava prenent la droga. A la

fi em va oferir seient, una mica més 
calmat. Al cap de poc em diu: Regardez 
ce dessin. Tenia dibuixos d’ell clavats 
a les parets, amb xinxetes. Me’l miro, 
però ell diu: Celui qui est derrière vous. 
Levez-vous, toumez-vous. Pensa que ell 
era al meu davant, amb el martell a la 
mà... Jo sóc covard, però aquell dia 
potser és el moment de la meva vida 
que he necessitat més coratge. Vaig 
pensar: Ara aquest home et mata, però 
has vingut i has d’aguantar; tu ho has 
volgut. I ém vaig girar com em giro 
ara, li dono l’esquena i miro el dibuix. 
És clar, jo pensava: ara, ara ve el cop. 
Però al cap de mig minut no havia pas
sat res i em vaig tomar a girar. Em 
vaig asseure, meravellat, i vaig pensar: 
estic viu! Mai no he passat tant can- 
gueli. Ah, però, no s’havia acabat, no. 
De seguida em pregunta si jo li he 
amagat els mitjons. M’ho va preguntar 
fitant-me, amb molta intenció. Però jo 
vaig entendre el que volia i, com si s’ha
gués produït una transmissió de pensa
ment, vaig alçar una punta del matalàs; 
i hi eren. Ell els havia amagat mentre 
jo li donava l’esquena. Volia veure si jo 
el prenia per boig. Això va semblar 
que el calmava i vam continuar par
lant. Al cap de molta estona em va dir, 
en veure que portava un llibre seu: 
Voulez-vous une dédicace?, i em va aga
far el llibre i hi va escriure una dedi-
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«Jo vaig anar a París amb la idea de conèixer Picasso.»

catòria infernal. Vaig quedar servit. 
Després, al cap de temps, jo no sabia 
com tomar-hi. Però un dia, com que 
jo havia tingut atacs de ronyó i vaig 
dur-me de Barcelona una injecció de 
pantopon, vaig pensar que això de la 
droga havia d’interessar-li. I hi vaig tor
nar. Després el vaig continuar veient 
fins que va agafar-me una certa con
fiança i un dia va ensenyar-me unes 
fotografies seves, cinc fotografies. Jo 
vaig dir-li si en podia agafar alguna. 
I ell va esclatar, gairebé plorant: Votis 
ne comprenez rien, vous ne comprenez 
rien! Volia dir que me les donava to
tes, i el desesperava que jo no ho ha
gués entès.

La imminent publicació del llibre de 
Palau i Fabre Picasso vivent; el volum, 
encara recent, dedicat al Gemika, i la 
resta de la bibliografia picassiana de 
Palau sórt proves suficients de l'interès 
per l’obra del pintor. Penso, doncs, que, 
deixant constància del primer contacte 
que Palau tingué amb Picasso, ja n’hi 
haurà prou.

—Jo vaig anar a París amb la idea de 
conèixer Picasso i des del primer mo
ment en buscava l’ocasió, però no es 
presentava. Jo era molt tímid i no m’a
trevia a demanar-ho a la gent que me’l 
podia presentar. Llavors vaig escriure 
Vides de Picasso, i en Ferran Canyame- 
res un dia em va dir: Vols venir a veu
re en Picasso? Tu diràs, si volia! Això 
era l’any 1947, el maig, gairebé al cap 
d’un any i mig d’estar-me a París. Un 
matí hi vam anar. Recordo que em vaig 

quedar a l’entrada. Era un estudi molt 
llarg. En Canyameres i en Sabartés van 
anar a on era en Picasso. Al cap d’un 
moment em van fer un signe amb la 
mà, em vaig acostar i la primera frase 
que em diu en Picasso, en català, fou, 
no ho oblidaré mai: «És estrany que no 
ens hàgim conegut abans!» És una frase 
meravellosa, que demostra l’ull que te
nia. Ho deia per tranquil·litzar-me. És 
una frase fabulosa i d’una gran genti
lesa. Després l’he vist molts cops, una 
trentena de vegades, potser, que és 
molt! Una vegada hi vaig estar set ho
res seguides... La Jacqueline feia entre
pans, portava vi...

Encara caldria parlar del Palau dra-
maturg —«jo em creia que era drama
turg», diu, «en tenia la vocació»—; de 
l’assagista sobre temes de literatura;'del 
Palau que ha estat un conflictiu i con-
testat president del PEN Club català... 
Però potser val més acabar recordant 
que alguns dels seus poemes s’han fet 
populars en la veu de Maria del Mar 
Bonet i que el llibre Poemes de l’Alqui
mista ha començat a circular amb una 
relativa normalitat. Ell diu:

—Això és la satisfacció intel·lectual més 
gran que he tingut mai en la meva vida. 
Un llibre que fou escrit fa trenta-cinc 
anys i que, ara, les noves generacions 
se l’empassen i l’aprecien. L’altra satis
facció de la meva vida ha estat poder 
conèixer Picasso. — JORDI COCA.

(Fotos: Barceló.)

POSTSIMBOLISME

S’ha d’acabar la prehistòria: dibuixar un 
bisó a la cova no vol pas dir haver-lo ca
çat. I, tanmateix, la mica de confiança en 
aquesta màgia ens pot haver significat a es
tones un bon estímul inicial. Vegem els 
croats de la Renaixença adobant el present 
amb les cendres de l'au Fènix pairal: re
cord de gramalles sobiranes, ruïnes de cas
tells encimbellats... I més ençà els noucen
tistes : tant del Ilatinòrum que es reclama
ven i tan lligats com són, paradoxalment, 
al simbolisme del temps medieval en què 
Olivier de la Marge enllesteix el seu tractat 
d'etiqueta. L’aristocratisme fa de pont: la 
forma els és l’essència de cada cosa, i l’a- 
nècdota en ella mateixa, categoria.

Per al simbolisme (parlar de postsimbolis- 
me literari en eis anys vint és una manera 
de dir), més que ésser és important aparen-
tar. I el prestigi de l'aparat, de la cerimò
nia, és també el prestigi del trobar clus. 
Res de miralls a la vora del camí, doncs!... 
Símbols, si de cas!... Res de novel·la!... 
Res de teatre!... Poesia!!... I, tanmateix, 
a desgrat que consideressin Zola i Ibsen 
francament ordinaris —i no parlem ja dels 
modernistes casolans...—, els noucentistes 
aportaren al futur l’exigència de l’obra ben 
feta, i el treball constant. És en aquesta 
tenacitat —i passem per alt l'entronització 
de la poesia que encara avui cueja— on po
dríem trobar la força per a l’alternativa 
dinàmica al simbolisme estàtic que, pare 
del cofoisme, encara podria emmordassar- 
nos, i per sempre més. Des d’aquest pre
cedent de treball caldria, doncs, dreçar con
tra la política-sí'wboi la política-reaZíZat, 
contra l’essència potinejada de la pàtria 
Yexistència renovellada de la catalanitat, 
contra la retòrica buida dels discursos, la 
contundència plena de la lluita quotidiana...

Més enllà del populisme d'enganyifa, de 
les paraules-símbol i les institucions-símbol 
amb què ens voldrien acontentar, caldria 
rellançar de baix a dalt aquella realitat que 
encara ens queda. Tal vegada així, un dia, 
arribarà l’era del postsimbolisme en què 
podrem prescindir de banderes, himnes i 
metàfores d'èxit en ple franquisme... Lla
vors, tal vegada, podrem estalviar de dir- 
nos radicalment nacionalistes, o de veu- 
re’ns poetes en llengua obscura, drapaires 
del passat... Mentrestant, l’exigència en el 
treball quotidià ens durà, ben a poc a poc, 
tota la història que ens falta. Ara per ara, 
però, comencem a deixar els símbols, si us 
plau, per a la poesia. O per si encara hi 
havia algú que, ben políticament, confiés 
en el dibuix polidament naïf al sostre, fet 
i fet lil·liputenc, de la platònica cova... Car 
els bisons la campen al defora i projecten 
ombres que, si ens paralitzaven, mai no 
ens deixarien reeixir.

ORIOL PI DE CABANYES
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