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Palau i Fabre va rebre ahir a la nit un homenatge per part de la gent de la cultura

L’alquimista
transforma
el Palau
Intens homenatge de la
gent de la cultura al poeta
Josep Palau i Fabre

Ada Castells
BARCELONA

Ramon Muntaner va
trencar un silenci de
setze anys per cantar

‘L’aventura’, una
versió de Palau del
poema de Rimbaud

A
ctors, poe-
tes, estudi-
osos i can-
tants van

dedicar ahir al ves-
pre un espectacle
poètico-musical al
poeta Palau i Fabre
per tota una vida al
servei de l’art i les
paraules.

Un piano, una pantalla, un
cor de poetes, actors, estudi-
osos i, sobretot, la força de les
paraules, aquesta va ser la
combinació que ahir va com-
moure els assistents a l’ho-
menatge a Palau i Fabre. El
poeta, de vuitanta-vuit anys,
també va emocionar-se com
un nen quan els seus col·le-
gues, companys de ruta i lec-
tors li van agrair la seva feina
de la millor manera que po-
dien: amb la veu i els aplau-
diments, des de l’escenari i
des de la platea i les llotges.

La nit –basada en un guió
de l’escriptor Jordi Coca, l’as-
sessorament de Sam Abrams i
amb direcció d’escena d’Her-
mann Bonnín– va començar
ben afrancesada i amb el Pa-
lau rendit als peus de Palau.

Alfonso Vilallonga va aparèi-
xer a l’escenari entonant una
cançó al ritme de les imatges
de dones glamuroses del ci-
nema francès dels anys vint i
trenta, les muses de Palau,
habitants de la seva segona
pàtria: el París de la rue Rivoli.

Al llarg de la nit, Vilallonga
també va aportar les versions
musicades de dos dels poe-
mes més coneguts de Palau,
La sabata i un fragment de
Fragment del superhome, aquell
que fa “doneu-me a veure,
una per una,/ totes les dones
d’aquest món”.

Els amics escriptors
En l’homenatge a Palau no

podien faltar els col·legues
escriptors. Tres torns d’uns
vuit van anar fent de cor amb
la lectura dels poemes prefe-
rits de l’alquimista. Així, Pe-
rejaume, per qui Palau sent
una gran admiració, va llegir
Marià Manent; Manuel Forca-
no va recitar Riba; Lluís Solà,
el Sonet escrit de cara a la mort;

Joan Margarit, Demiürg; el
professor italià Francesco Ar-
dolino es va encarregar de
Dante; i Montserrat Abelló va
llegir Comiat, fins a completar
una trentena de veus que han
mantingut relació al llarg de
la vida amb el poeta.

En aquests torns també
destacaven les veus dels ac-
tors: Abel Folch va obrir foc
amb Aurora, de García Lorca;
Carme Elias va triar el Llibre
d’amic e amat, de Llull; i
Montserrat Carulla va recitar
Ombra d’Anna, del mateix Pa-
lau. A més, Víctor Pi es va en-

carregar d’encarnar la figura
de Palau de jove i el crític Ju-
lià Guillamon en va fer una
semblança.

En l’espectacle d’homenat-
ge, Alfonso Vilallonga no va
ser l’únic músic que va voler
posar la seva veu al servei de
Palau. Ramon Muntaner va
trencar un silenci de setze
anys per cantar L’aventura,
una versió del poema de
Rimbaud feta per Palau en el
seu vessant de traductor. Al
seu torn, Maria del Mar Bo-
net va entonar Jo em donaria a
qui em volgués..., un vers que

ahir prenia un nou sentit
perquè tothom volia do-
nar-se a Palau.

El moment més esperat de
la nit va arribar quan el poe-
ta va sortir de la seva llotja
preferent, des d’on havia es-
tat presenciant l’espectacle,
per recitar els seus admirats
Rimbaud i Lorca. Aleshores el
poeta va acabar d’emocionar
els assistents amb el seu des-
carnat i sincer Cant espiritual,
un poema que posa la pell de
gallina cada cop que Palau el
recita amb la mateixa amar-
gor amb què el devia escriu-
re, un retret a Déu que és tota
una lliçó de teologia a la
desesperada.

Recorregut audiovisual
L’homenatge va comprendre
també un recorregut per la
vida del poeta, una vida
marcada per l’admiració a
Picasso, per la lluita per la
catalanitat i la llibertat d’ex-
pressió, per la defensa de la
poesia, per la creació de la
Fundació Palau, amb seu a
Caldetes.

Així, els actors Carme San-
sa i Quim Lecina i el músic
Joan Albert Amargós van fer
petits tasts d’obres de Palau
dedicades a Picasso i els
alumnes de ballet de l’Insti-
tut del Teatre van moure’s al
ritme de les cançons de Maria
del Mar Bonet dedicades a la
gent de la terra. La pantalla,
situada al bell mig de l’esce-
nari, va ser el suport ideal per
recórrer la vida de l’alqui-
mista a través de fotografies
on se’l veia amb personalitats
com Artaud i Picasso.

El seu vessant de drama-
turg es va concretar amb una
gravació de tot de comentaris
de Palau parlant de teatre i,
fins i tot, el vam poder veure
convertit en actor en la seva
intervenció a la pel·lícula El
salari de la por. L’últim apunt
audiovisual el van protago-
nitzar una vintena de noms
de la cultura, com els editors
Josep Maria Castellet i Isidor
Cònsul, que van fer arribar a
Palau els seus missatges de
reconeixement.

Ahir el Palau va ser una
festa dedicada a un poeta, un
home de teatre, un contista i
un defensor de l’art trenca-
dor, sobretot del seu admirat
Picasso, de qui Palau és un
estudiós amb reconeixement
internacional. També va ser
un tribut a qui no ha perdut
la curiositat per descobrir
noves veus entre els joves ar-
tistes i escriptors, potser per
això el públic d’ahir al Palau
era d’edats tan variades. Tots
buscaven el seu Palau i tots el
van trobar.

40 Nous dibuixos del
Dalí adolescent

41 Isabelle Huppert
interpreta Ibsen


