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CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

Josep Palau i Fabre: “Resta el desig pregon”

Un dels més bells poemes 
de Josep Palau i Fabre 
(1917-2008) és L’aven-
tura, i és potser també 
un dels que explica mi-

llor la seva modernitat radical. Es 
tracta d’un poema datat a París, el 15 
de maig del 1947, que forma part de 
la secció “Fragments del laberint” 
del seu llibre cabdal: Poemes de l’Al-
quimista (1952). Palau i Fabre, en 
exili voluntari, sol i aïllat, es refugia 
en la poesia i en Rimbaud, un dels 
grans mites de la modernitat. El po-
ema L’aventura és una traducció, re-
creació, desconstrucció, apropiació, 
d’un conegut poema de Rimbaud, 
Sensation, en cinc versions diferents 
que cada vegada s’allunyen més de 
l’original francès per acabar for-
mant un text totalment diferent i 
autònom, propi de Palau i Fabre, pe-
rò que alhora esdevé reflexió i co-
mentari ben personal de la compo-
sició original. “Je ne parlerai pas, je 
ne penserai rien. / Mais l’amour in-
fini me montera dans l’âme; / Et j’irai 
loin, bien loin, comme un bohémi-
en, / Par la Nature -hereux comme 
avec une femme”. En la primera ver-
sió, més literal, Palau tradueix: “No 
pensaré en res, no parlaré per 
res, / mes l’amor infinit m’inundarà 
l’entranya. / I aniré lluny, ben lluny, 
de mi mateix desprès, / feliç, per la 
Natura –com amb una companya”. 
Com en una composició cubista, en 
la darrera i cinquena versió els ele-
ments ja han esdevingut conceptes 
autònoms i aïllats: “Si la font ni la 
flor no troben la paraula, / la pedra 
la dirà com el meu front. / En el de-
sig del vent se’n va la vella faula. / El 
front, la pedra, occeixen. –Resta el 
desig pregon”. 

El mateix Palau i Fabre, el mi-
llor crític de la seva poesia, afirma 

a les seves notes als Po-
emes de l’Alquimista: 
“Dos problemes es 
plantegen en aquest po-
ema: el de la imitació i el 
de la identitat”. I, enca-
ra: “Una aventura lírica 
autèntica és una aven-
tura vital. Aquest poe-
ma, que traça, grosso 
modo, la línia del meu 
destí, no pot coincidir 
plenament amb mi –o 
jo no puc coincidir plenament amb 
ell– sinó al final de la meva vida. 
Poesia és Veritat”. Tota l’obra de 
Palau esdevé la recerca de l’abso-
lut, del desig pregon, de l’or del po-
ema, de l’art, de l’amor, de la vida. 
D’aquí la figura de l’alquimista i el 
desig de llibertat, d’amor. Palau no 
és queda en la superfície, va al fons 
de les coses. 

Uns mesos després d’escriure 
L’aventura, Palau i Fabre coneixia, 

Maragall, Salvat-Papasseit, Riba o 
Foix amb la modernitat i l’avant-
guarda europea. 

Palau i Fabre era una persona 
obstinada, fascinant, vitalista i 
molt generosa. Va ser mestre i amic 
de molts de nosaltres, poetes, artis-
tes, estudiosos, admiradors de la 
seva obra. Poder parlar amb algú 
que havia estat amb Lorca, Picasso, 
Artaud, Breton, Camus, Paz i tants 
d’altres, era tot un privilegi. Recor-
do una vegada que li vaig preguntar 
si havia conegut Andreu Nin, i em 
va dir que sí, que l’havia vist a Edi-
cions Proa, i que li havia dit una 
frase que li havia quedat gravada 
per sempre. En una taula del des-
patx de l’editorial hi havia un 
exemplar de la novel·la L’inútil 
combat, de Sebastià Juan Arbó, que 
Proa havia publicat el 1931. Alesho-
res, Nin, tot assenyalant la cober-
ta del llibre, li va dir a Palau: “Jo no 
posaria mai aquest títol a un llibre, 
ni el deixaria posar mai: perquè no 
hi ha mai cap combat inútil, tots els 
combats són útils”. Efectivament, 
aquesta frase va quedar ben fixada 
en la memòria de Palau perquè no 
va defallir, en cap moment, en la 
lluita per fer realitat els seus som-
nis, els seus desigs.  

Fins a finals dels anys 90 no va 
rebre el reconeixement general que 
mereixia. El 2003, finalment, va po-
der veure com s’inaugurava la Fun-
dació Palau, a Caldes d’Estrac, i fins 
al darrer dia de la seva vida no va 
aturar mai el seu combat per la po-
esia, per la cultura, per la llibertat. 
El centenari del seu naixement, ben 
segur, és una bona ocasió per conèi-
xer millor la seva obra, per estudi-
ar-la, celebrar-la, i per reivindicar, 
també, el seu esperit combatiu i 
creatiu radical.

al sanatori d’Ivry, una de 
les personalitats que 
més l’havien de trasbal-
sar: Antonin Artaud. 
Juntament amb Rim-
baud, Baudelaire i Picas-
so, una de les seves grans 
obsessions, Artaud és un 
altre dels grans creadors 
que configuren la mo-
dernitat extrema que 
Palau malda per incor-
porar a la seva obra i a la 

cultura catalana. 
Amb els anys, després del temps 

d’exili a París, tornat a Catalunya, 
Palau i Fabre, poeta, assagista, dra-
maturg, narrador, traductor, men-
tre s’anava consolidant com un dels 
més grans experts internacionals 
en Picasso, anava escrivint una de 
les obres més sòlides de la literatu-
ra catalana de la segona meitat del 
segle XX, que relligava la gran tra-
dició de Llull, March, Verdaguer, 
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Palau i 
Fabre era 

una persona 
obstinada, 
fascinant, 
vitalista i 
generosa

XAVIER BERTRAL

Mes d’abril literari 
 
És en aquest mes d’abril quan apareixen 
els llibres dels grans escriptors, tant dels 
que ho són per la seva trajectòria literà-
ria com pels que ho són per la seva trajec-
tòria mediàtica. Fins a mitjans de mes hi 
ha un bombardeig continu de novetats 
tant en els mitjans especialitzats com a 
través de les pàgines web.  

És com si el lector, habitual o no, no 
tingués sentit crític propi, com si només 
allò que no fan més que publicitar les edi-
torials sigui el gran llibre de l’any, com 
si només aquells escriptors que tenen re-
nom hagin escrit el gran llibre. I tot en 
una boja cursa contra rellotge per veu-
re qui ven més.  

És ben cert que gràcies a les comme-
moracions de Cervantes o Shakespeare, 
a la diada de Sant Jordi i a la Fira del Lli-
bre les editorials i els escriptors faran el 
seu agost particular, però no s’adonen 
que el lector habitual, el que llegeix de 
veritat durant tot l’any, cada vegada més 
busca noves emocions i lectures més no-
ves, més fresques, que li arribin a aquest 
lloc que només ells coneixen i, sobretot, 

sense importar la data del calendari en 
què es publica. 

PAU MARQUÈS COMERMA 

TERRASSA 

Els beneficis de la 
independència 

Quins beneficis ens reportarà la inde-
pendència? Si feu una enquesta la gran 
majoria de la gent no sabrà citar-ne cap, 
a part de tòpics com que Madrid ens ro-
ba i similars. 

Crec que el que més afavoriria l’inde-
pendentisme entre els catalans seria una 
declaració del que ens aportarà la inde-
pendència, com ara: quan siguem inde-
pendents s’eliminaran els peatges de les 
autopistes, l’IVA baixarà tres punts, pu-
jaran les pensions i es reduiran les espe-
res als hospitals i als jutjats. Perquè, si no 
és per a això, on aniran a parar els divuit 
mil milions d’euros anuals que diuen que 
no tornen a Catalunya? A les butxaques 
dels polítics? Per a això no calia la inde-
pendència.  

Fins que la gran majoria de catalans 
no repeteixin com un mantra els bene-

ficis de la independència que arribaran a 
cadascun d’ells, no crec que el procés ar-
ribi a bon port.  

Sisplau, informeu sobre què hi gua-
nyarem els catalans, perquè prometre 
els accessos al port o el corredor medi-
terrani no farà augmentar el vot de cap 
votant indecís.  

Elimineu els peatges, ja superamor-
titzats, i tindreu una munió de votants 
esperant l’endemà de la proclamació de 
la independència per aixecar les barre-
res al crit de “Visca Catalunya”. Serà 
una festa. 

ALFONS BRU MOYA 

BARCELONA 

Literatura i dansa 
El 23 d’abril se celebra el Dia Mundial del 
Llibre i la Rosa. Especialment la rosa ro-
ja, ja que conta la llegenda que va brotar 
de la sang del drac que Sant Jordi va ma-
tar. La diada del llibre se celebra en ho-
nor de Shakespeare i Cervantes, que van 
morir un 23 d’abril. 

Atesa la proximitat del Dia Internaci-
onal de la Dansa (29 d’abril), ho aprofi-

to també per felicitar tots els ballarins i 
tots els artistes de totes les disciplines, 
tant clàssiques com contemporànies. 

Escriptors i dansaires, moltes felici-
tats en el dia commemoratiu de la vostra 
disciplina o art.  

Visca l’art i els seus creadors! 
MERCÈ MORA I CORDERROURE 

LLEIDA 

Maltractament ocult 
Malauradament, el maltractament i deni-
gració cap a la dona és molt habitual avui 
en dia. Com és possible en ple segle XXI? 
De vegades certes persones ho veuen com 
un fet normal per culpa de l’educació que 
els han inculcat i de la societat que entre 
tots ens hem creat. 
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