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JORDI COCA

L’existència de la Fundació Palau
a Caldes d’Estrac va ser una idea
feliç. Era un vell projecte de Josep
Palau i Fabre –poeta, escriptor,
dramaturg, assagista i estudiós de
Picasso–, que ens va deixar ara
farà quatre anys, quan en tenia no-
ranta. Gràcies a les donacions del
mateix Palau, a Caldetes hi ha Pi-
cassos i obres destacades d’altres
creadors de primer nivell, i gràcies
al suport de la Diputació de
Barcelona, la FundacióPalauhaes-
devingut un centre de dinamitza-
ció cultural. Això de banda, la Fun-
dació Palau propicia la recerca so-
bre l’obra de Palau i Fabre mateix,
que en morir va deixar una enor-
me quantitat de textos inèdits, en-
tre els quals hi ha abundants refe-
rències al teatre.
De fet, la producció dramàtica

dePalau continua sent una assigna-
tura pendent a Catalunya i, en
aquest sentit, cal remarcar que el
Teatre Nacional de Catalunya –i
per extensió la resta dels grans tea-
tres públics del país– encara no
han abordat l’estrena de cap obra
de qui també és conegut com l’Al-

quimista. Els seus textos dramà-
tics continuen esperant que algú
als teatres oficials del país els vegi
com el que són: una gran aventura
centrada en la renovació de les for-
mes teatrals i en els problemes
col·lectius.

En més d’un sentit, la proposta
escènicadePalau i Fabre és equiva-

lent a allò que a França van fer du-
rant els anys quaranta i cinquanta
dramaturgs com ara Jean Anouilh,
Jean-Paul Sartre, Albert Camus i
Jean Genet. En conjunt, efectiva-
ment, aquests autors i els que van
venir més endavant es van propo-
sar que el nou teatre francès evolu-

cionés a partir de tres principis bà-
sics: fer un teatre que no fos realis-
ta, que no es basés en la intriga ar-
gumental i que no fos psicològic.
Palau, que ja treballava segons
aquestes premisses abans que ho
fessin els francesos, o en paral·lel a
ells, potser és massa agosarat per
aquesta pobre, trista i dissortada

pàtria catalana. Dit d’una altrama-
nera: el teatre de Palau encara és
incomprès perquè resulta difícil
de classificar.
A partir del 1938, Palau i Fabre

va viure una profunda crisi perso-
nal que durant els primers anys
quaranta l’acabà enfrontant amb el
franquisme i també amb aquells
que maldaven per recuperar una
certa cultura catalana. D’una ban-
da, Palau era un activista de pri-
mer nivell, però de l’altra la seva
poesia trencava amb les estètiques
dominants aleshores, lamajoria de
les quals perllongaven els corrents
noucentistes. Efectivament, Palau
i Fabre construïa una obra poètica
inquietant, d’alt contingut eròtic i
que, seguint Baudelaire i Rim-
baud, buscava unamena de bellesa
no convencional que, com tot l’art
modern, en bonamesura es basava
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El teatre dePalau i FabreL’escriptor JordiCoca reivindica el Palaudramaturg, autord’una obra
tan interessant com inclassificable, injustament ignorat pels grans teatres públics catalans

L’Alquimista a escena

Aspirava a un teatre que tingués una clara
funció social i que fos tràgic en el sentit que
possibilités una lectura política de l’ésser humà
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gressiu de l’Alquimista va provo-
carque, a finals del 1945 i amb l’aju-
da d’una beca, s’exiliés a França,
onva romandre fins al 1961.Marxa-
va, doncs, fugint tant del franquis-
me més sinistre com de la majoria
d’aquells que volien reconstruir
una cultura catalana que perpetu-
és els valors estètics i morals con-
servadors que s’expressava en una
mediterraneïtat d’aires suposada-
ment clàssics i atemporals. Era
una Catalunya poruga i derrotada
que, en un cert sentit, avui encara
és hegemònica.

Mites
A París, Palau i Fabre va conèixer
personalmentPabloPicasso,Anto-
ninArtaud imoltes altres persona-
litats de la cultura francesa d’ales-
hores, i va iniciar el desenvolupa-
ment d’un seguit d’anotacions i as-
sajos teòrics sobre teatre, el sentit
dels quals, demanera imprecisa, ja
era present en alguns textos anteri-
ors. L’atreia la idea d’un temps es-
cènic de gran intensitat, fulgurant,
que fos unamena d’espasme, i cre-
ia que calia plantejar les seves
obres apartir d’algunes figurespro-
cedents delsmites: Prometeu, Don
Joan, Electra i Orestes, o els cap-
tius de la Caverna de Plató. Ja el
1939, Palau havia escrit un primer
text titulatAparició deFaust. I tam-
bé des de ben aviat pensava en un
públic que no busqués necessà-
riament l’evasió, però que tampoc
no havia de ser intel·lectual. Més
aviat era un públic innocent, pur,
virginalment obert a les noves pro-
postes.
A partir del 1948, Palau comen-

çà a escriure teatre en llengua fran-
cesa.Aquestes obreshanquedat in-
èdites o només han circulat en edi-
ció de l’autor mateix, i, entre d’al-
tres, duen per títol Le dialogue ou
la mort du théâtre (1948), Le rôle
d’auteur (1948) o L’etranger
(1950). Vistes des d’ara són clara-
ment precursores del teatre ano-
menatde l’absurd, la data denaixe-
ment del qual se sol fixar el 1950,
per bé que la primera estrena de
JeanGenet–que certamentnoper-
tany al teatre de l’absurd– és del
1947. Tanmateix, aquest camí no
era el quePalau consideravaneces-
sari. Com tampoc no ho era endin-
sar-se en els problemes personals i
en la follia d’Artaud. Palau aspira-
va a un teatre que tingués una cla-
ra funció social i que fos tràgic en
el sentit que possibilités una lectu-
rapolítica de l’ésser humà, una lec-
tura col·lectiva dels problemes de
l’homemodern i de la sevamanera
d’ésser en el món. Si es vol, i com a
mínim des que el 1935 el va conèi-
xer, Palau tenia comamodel el tea-
tre de García Lorca.
Lentament, a partir dels pri-

mers anys quaranta, Palau i Fabre
es va endinsant enunadoble recer-
ca teatral. D’una banda és una re-
cerca teòrica que s’ocupa de defi-
nir la seva idea de tragèdia, o que
s’apropa a Shakespeare fent-ne

una lectura des de la perspectiva
del teatre en el teatre, que dècades
després esdevindrà gairebé canòni-
ca. Parla dels autors escandinaus,
de Plató, de com és necessària la
llibertat per poder escriure tragè-
dia, del romanticisme, del ja es-
mentat temps teatral nou, i del que
ell anomena el teatre pitagòric,
que ve a ser un teatre fet des del

rigor i que rebutja lesmodes super-
ficials o els falsos avantguardis-
mes. I a començaments dels anys
cinquanta assenyala dos camins
possibles: un teatre popular, a la
manera de Jean Vilar, i un teatre
minoritari, d’exploració, fet amb
recursos reduïts.
Tanmateix, res d’això no seria

veritablement personal i innova-

dor sense tenir en compte que Pa-
lau i Fabre parteix d’una idea de
mimesi, d’imitació, que s’arrela en
Baudelaire i es concreta en l’exem-
ple de Picasso. Baudelaire parla de
l’evaporitzaciódel jode l’homemo-
dern, i, a hores d’ara, ja no cal argu-
mentar quePicasso es construeix a
base de posseir els altres. Picasso
ésunperquè ésmolts alhora. Picas-
so es fa a ell mateix a mesura que
s’apodera de l’entorn que més
l’atreu. L’evaporització del jo i la
possessió de l’altre es conjuguen, a
més, amb la ideade l’alquímia espi-
ritual. És a dir: el poeta, el creador,
ha d’esdevenir la matèria de la se-
va obra. Per tant, res no es pot defi-
nir únicament per l’acció, tal com
faria un existencialista sartrià.
Per Palau i Fabre el que cal és

una revolta interior profundíssi-
ma, sincera, que sigui la recerca de
l’or espiritual i que posi les bases
del món nou que es vol construir.
No es pot ser revolucionari sense
haver-se revoltat, conclouríem
nosaltres, per més que l’Alquimis-
ta usa aquests termes ambuna cer-
ta imprecisió.
Aparentment, doncs, Palau està

molt a vora dels postulats teatrals
de Sartre, però segurament en el
fons estàmés a la vora de la ideolo-
gia i l’actitud de Camus, tal com
aquesta qüestió es va plantejar en
la famosa polèmica entre aquests
dos pensadors francesos a partir
deL’homme révoltédeCamus, i en-
cara ara d’actualitat.

Existencialisme
En el teatre de Palau i Fabre, tant
en el que està editat com en les pe-
ces inèdites que ara han aparegut, i
tambéen la seva obra teòrica sobre
temes escènics –que és una verita-
ble poètica de gran nivell– sempre
es fa evident una actitudprometei-
ca. Efectivament, els personatges
s’oposen al poder establert i lluiten
fins a l’extenuació per la veritat,
tot i saber que mai no la trobaran.
En termes filosòfics diríem que, a
diferència de la majoria d’autors
catalans que eren contemporanis
de Palau, l’Alquimista cal llegir-lo
desde l’existencialismedeHeideg-
germés que no pas des de Sartre, a
qui Palau s’oposà el 1947 per l’opi-
nió que el pensador francès tenia
de Baudelaire.
El conjunt de textos inèdits que

ara s’han trobat –els assajos i les
obres teatrals escrits en català o en
francès– constitueixen una bona
ocasió per revisar el teatre de Pa-
lau i Fabre. Ara que se’l valora in-
ternacionalment comungran estu-
diós picassià, i quan finalment s’ha
acabat acceptant que la seva poe-
sia és incòmoda però imprescindi-
ble, potser ha arribat l’hora d’apro-
par-nos a la seva dramatúrgia. És,
certament, un teatre diferent, difí-
cil de classificar, quenobusca com-
plaure el públic ni l’afalaga. Però
en conjunt constitueix una de les
grans aventures escèniques dels
anys quaranta i cinquanta del nos-
tre país. |
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01 ‘Homenatge a
Picasso’, a la Cova
del Drac
(Barcelona), 1971
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02 i 03 ‘Don Joan,
príncep de les
Tenebres’ al teatre
Español de Madrid
el 2008

04 Josep Palau i
Fabre, disfressat,
a Argentière
(França), cap al
1946-47

05 Retrat de Palau
i Fabre el 2005
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