
AVUI40 DIMARTS, 17 D’ABRIL DEL 2007Cultura i Espectacles

ElComentari Arnau Puig

S
egons ens va explicar fa uns
dies el conegut jutge Garzón,
les lleis sorgeixen, i les pro-

mulga un Parlament o una autori-
tat, en relació amb una dinàmica
social real que es vol regular i s’es-
tableixen con a normes de compli-
ment obligatori dins de la situació
social que les ha generat. Aquesta
explicació de les lleis em va sem-
blar perfecta, però em sembla que
d’això ja se’n va adonar Malinows-
ki en les seves investigacions an-

Les lleis

tropològiques i etnogràfiques en
les societats primitives de les Illes
Trobriand, al Pacífic. En aquelles
societats, a les mares se les separa-
va dels fills tan bon punt naixien i
els donaven als pares perquè
aquests els criessin, cosa que obli-
gava les mares a donar el pit
només als nens o nenes que els
pares decidien. Aquests, com es
obvi, sense la sentimentalitat de la
mare, només triaven els més adap-
tats per a la subsistència.

A Malinowski això li va semblar
una salvatjada fins, que per una
obligada estada a causa de la Pri-
mera Guerra Mundial i al conflicte
entre alemanys i britànics, va ve-
rificar que aquell genocidi obeïa
al fet que en aquelles illes només
hi havia la possibilitat de subsis-
tència còmoda per a un determi-
nat nombre d’habitants, cosa que
imposava l’eliminació de la resta.

Doncs bé, jo preguntaria al
jutge Garzón: ¿no li sembla que si

a les illes Trobriand s’hi incorpo-
raven noves possibilitats de sub-
sistència, aquelles normes de
compliment obligatori haurien de
desaparèixer?

Doncs per això potser cal mirar
primer quina és la realitat concre-
ta i després establir les lleis; no
aplicar la salvatjada de les pre-
ventives de Procust. Ara són vàli-
des altres possibilitats de subsis-
tir, no les que estableixen els tò-
tems ni els tabús.

Jo diria al senyor
Garzón que primer
cal observar la
realitat i després
establir les lleis

L’ordePalauiFabre

Els alquimistes volien trobar una
manera de fabricar or. També
buscaven, a través dels proces-
sos químics, la pedra filosofal i
l’elixir per perllongar la vida in-
definidament. No és casualitat,
doncs, que Josep Palau i Fabre
s’hagi interessat en la seva obra
poètica per la figura de l’alqui-
mista. A partir de la vida i l’expe-
riència, els poetes fabriquen po-
esia, material preciós i incorrup-
tible com l’or. El mateix passa
amb els artistes plàstics. El més
gran dels alquimistes del segle
XX va ser Picasso, amb la seva
capacitat devoradora d’empas-
sar-se la tradició per vomitar
després una obra trencadora i
monumental.

Palau i Fabre és poeta i expert
en Picasso. És una combinació
gens contradictòria i molt alquí-
mica. Però malgrat que està con-
siderat un dels principals especi-
alistes en el pintor malagueny a
escala internacional, la seva rela-
ció amb el Museu Picasso de Bar-
celona no ha estat gaire fluida
fins ara. Malentesos, recels..., tant
se val. Institucionalment la rela-
ció entre el museu i el poeta era
nul·la. Si passa a les millors famí-
lies per més que s’estimin, per
què no a la picassiana?

Amb motiu de l’aniversari de
Palau dissabte que ve (ja són 90,
Palau, felicitats), el museu ha
volgut obrir les portes i fer les
paus per sempre amb el poeta.
El desencontre no ha suposat
que Palau no hagi posat els peus
darrerament als palaus picassi-
ans del carrer Montcada. “Fa mig
any hi vaig venir per un especta-
cle”, confessa. I de tant en tant
ha anat visitant la casa, però res
d’oficial. Finalment ahir a la
tarda, davant un grup selecte
d’autoritats i amics, Palau i Fabre

va rebre un homenatge en tota
regla dins del museu.

Menut i fràgil a la seva cadira
de rodes, però ben escortat per
la impressionant sèrie alquímica
de Las Meninas, Palau i Fabre
observa els participants en
l’acte. Presenta el nou director
del museu, Josep (Pepe) Serra,
que és qui ha impulsat l’urgent
retrobament del centre amb l’es-
criptor. Després el també poeta i
crític d’art Josep Corredor-Ma-
theos recorda que Palau consi-
dera que “el poeta és un mèdi-
um a qui els poemes vénen do-
nats fets”. “No es pot separar la
vida de l’art”, diu. Picasso ho
sabia molt bé. I Palau també.

Perejaume, un dels pocs ar-
tistes vius del nostre país tocats
per la vareta de la genialitat, es
pregunta quantes vegades i
amb quina intensitat deu haver
dit i escrit Palau la paraula Pi-

casso. “En Palau, el mot Picas-
so és un topònim, no només
anomena un personatge, sinó
un lloc físic que s’ha de traves-
sar”, assenyala. Perejaume va
més enllà i llança la idea de si
per a Palau tant estudiar Picas-
so, Llull o Artaud no ha estat
una manera d’amagar-se, un
exili interior. “Aquest acte és el
retorn d’aquest exili”, conclou.

A la sortida ens donen una
petita biografia de Picasso, Pi-
casso a vol d’ocell, de Palau, que
acaba de reeditar Edicions de
1984 amb l’ajut del museu. A la
desesperada i superant la barre-
ra de la sordesa del poeta, pre-
guntem per escrit a Palau què ha
significat Picasso a la seva vida. I
ell respon amb una lletra menu-
díssima i signant amb la seva
firma gairebé picassiana: “Tro-
bar-me a mi mateix”. Definitiva-
ment, Palau ha trobat l’or. ■

Josep
Palau
i Fabre,
que
dissabte
compleix
90 anys,
va
retrobar-se
ahir amb
el Museu
Picasso
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MorRamon
Guardans
Ramon Guardans,
mecenes i gendre
de Francesc Cambó,
mor als 87 anys
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L’advocat Ramon Guar-
dans (Reus, 1919), que va
morir ahir a la matinada al
seu domicili de Barcelona,
va tenir un paper decisiu en
el retorn del llegat Francesc
Cambó al Museu Nacional
d’Art de Catalunya, del pa-
tronat del qual va ser no-
menat president el 1993.

Guardans va contraure
matrimoni l’any 1951 amb
Helena Cambó, filla de l’his-
tòric dirigent catalanista
conservador. El matrimoni
va tenir 14 fills, entre els
quals l’eurodiputat de Con-
vergència i Unió Ignasi Guar-
dans. Actualment Ramon
Guardans era secretari de
l’Institut Cambó, de la Fun-

dació Bernat Metge –dedica-
da des de temps de Cambó a
la traducció de clàssics grecs
i llatins al català– i de la Fun-
dació Bíblica Catalana.

El 1962 va passar a ser
membre del consell privat de
JoandeBorbó.Entreel1971
i el 1979 va ser la màxima
autoritat del Port de Barce-
lona; entre d’altres càrrecs
empresarials, va ocupar la
presidència del consell regio-
nal de Banesto, la presidèn-
cia de Tabacos de Filipinas i
la del consell d’administració
de l’Editorial Católica.

L’advocat, que va pro-
moure la creació de la Uni-
versitat Internacional de
Catalunya i va presidir el
patronat del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, va
obtenir entre altres guar-
dons la Creu de Sant Jordi
(2005), la Gran Creu del
Mèrit Civil, la de Cavaller de
la Legió d’Honor francesa i
la de Comendatore de la Re-
pública italiana. ■

L’advocat Ramon Guardans en una imatge d’arxiu de l’any
1994 ■ CRISTINA CALDERER


