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Josep Palau i Fabre ahir al pati de la Fundació Palau de Caldes d’Estrac

Es presenta a Caldes d’Estrac el doble homenatge al poeta que es farà el 3 de maig a Barcelona

Palau i Fabre: “No hi ha
combats inútils”

Eva Piquer
CALDES D’ESTRAC

Segons Palau, la
fundació és un

exemple que les
coses que es

persegueixen amb
tenacitat s’acaben

aconseguint

C
inc dies
abans de
l’homenat-
ge que re-

brà dimarts que ve
a la ciutat de Bar-
celona, Josep Palau
i Fabre es mostra
des de la Fundació
Palau de Caldes
d’Estrac d’allò més
agraït, molt il·lusio-
nat i tan combatiu
com sempre.

“Aquest homenatge m’aga-
fa en un moment de la vida en
què la meva salut no està a
l’altura del que m’hauria
agradat. Lamento no estar en
plenitud de facultats per po-
der-lo presidir com desitjaria”,
va dir i repetir el poeta ahir,
just una setmana després
d’haver fet 88 anys. “Hi ha una
cosa que em fa una especial
il·lusió: que la fundació sigui
la seu de la presentació de
l’homenatge que em faran.

Això vol dir que té certa enti-
tat, que depassa els límits de
Caldes”, va remarcar, assegut
a la cadira de rodes que l’aju-
da a desplaçar-se. I va afegir:
“Espero que l’acte que em de-
dicaran serveixi per unir una
mica els sentiments de la gent
del país. Catalunya encara
travessa moments no gaire
galdosos”.

Segons Palau, la fundació
que porta el seu cognom és un
exemple que les coses que es
persegueixen amb tenacitat
s’acaben aconseguint. “Això
ve de molt lluny. L’any 1939
vaig saber que la Fundació
Bernat Metge, creada per
Cambó, havia sobreviscut a la

guerra. Ja llavors la idea de fer
una cosa perdurable es va
convertir per a mi en una ob-
sessió. Quan vaig tenir un cert
nombre de quadres de Picasso,
se’m va fer evident que no
podia dispersar el llegat del

meu pare, ni les obres que jo
mateix anava acumulant, tant
de Picasso com de gent jove
com Perejaume, entre d’altres.
Les fundacions són una de-
fensa de la identitat del terri-
tori, n’hi hauria d’haver unes
quantes com aquesta”.

Que des de fa dos anys la
Fundació Palau sigui una rea-
litat omple d’orgull el savi pi-
cassià: “Ara puc viure amb el
plaer de saber que no ha estat
inútil la lluita. Els catalans
hauríem de tenir present que
les lluites no són mai inútils”.
Per reforçar aquesta idea, el
poeta i dramaturg va explicar
que quan ell tenia 18 anys li
van quedar gravades unes pa-
raules d’Andreu Nin en refe-
rència a l’obra L’inútil combat,
de Sebastià Juan Arbó. Nin va
dir que prohibiria aquest lli-
bre només pel títol, perquè no
hi ha cap combat inútil. Ales-
hores Palau va trobar que era
una afirmació exagerada, però
la frase li va quedar gravada:
“La lliçó l’he tinguda sempre
present. És ben cert: no hi ha
combats inútils”.

Ara que li ha arribat l’hora
dels homenatges i que tothom
s’aboca unànimement a
aplaudir-lo, Palau i Fabre està
perdent l’etiqueta de poeta
maleït que en altres èpoques li
havien penjat. “Maleït o no,
l’important és que perduri
com a poeta. Aquest adjectiu
és aplicable només a una part
de la meva obra. La part pi-
cassiana no té res de maleïda:
és la reivindicació d’un geni.
Treballar sobre Picasso és com
pujar al cim a buscar aire pur,
és una feina que m’ha ajudat
constantment a viure”.

Un espectacle de sons,
d’imatges i de paraules
➤ Barcelona dispensarà el 3 de maig un doble reconeixement
al poeta, dramaturg i assagista Josep Palau i Fabre. A les sis de
la tarda, el Saló de Cent de l’Ajuntament acollirà un homenatge
institucional. A les nou de la nit, el Palau de la Música Catalana
serà l’escenari d’un espectacle fet de sons, imatges i paraules que
s’ha batejat com Palau al Palau i que servirà per inaugurar el
certamen anual Barcelona Poesia. El guió i la coordinació de l’acte
han anat a càrrec de Jordi Coca, mentre que la direcció d’escena
la firma Hermann Bonnín. Sam Abrams hi ha col·laborat com a
assessor. Els responsables de Palau al Palau, així com el regidor
Ferran Mascarell, van avançar ahir a Caldetes qui, quan i com
intervindrà en aquest espectacle a l’entorn de la figura de Palau
i Fabre. “No és gaire normal que una ciutat com Barcelona i una
cultura com la catalana siguin tan generoses amb un artista viu,
això no passa mai”, va dir Coca. L’excepció, dimarts al Palau.
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Europa s’uneix contra el
projecte de biblioteca
virtual de Google
Redacció
BARCELONA

Dinou biblioteques
nacionals europees han
signat un acord per abocar a
la xarxa les obres literàries
més importants de la cultura
europea. Aquest manifest es
pot considerar la defensa
europea contra Google, que
vol posar a la xarxa uns
quinze milions de llibres
provinents d’una dotzena de
biblioteques
nord-americanes.
Les dinou biblioteques
nacionals que han signat
l’acord proposat inicialment
per la biblioteca nacional de
França (entre les quals hi ha
les d’Espanya, Alemanya,
Grècia, Holanda i Suècia)
al·leguen que el projecte
nord-americà de digitalitzar
quinze milions de volums
afavorirà la llengua i la
cultura angleses i, per tant,
augmentarà la seva
hegemonia. El Regne Unit,
tot i oferir el seu “suport
explícit a la iniciativa”, no ha
signat el manifest.
La consecució d’aquesta
proposta europea necessita
el recolzament de les
autoritats per tal de crear un
sistema de cercador europeu
i per digitalitzar de forma
àmplia i organitzada les
grans obres del patrimoni
cultural del Vell Continent.

.............................
Denúncia contra les
obres de reforma al pati
del castell d’Altafulla
O.M.
ALTAFULLA

L’Ajuntament d’Altafulla i el
grup municipal d’Alternativa
Baix Gaià (ABG) van presentar
ahir sengles denúncies a la
fiscalia per un presumpte
delicte contra el patrimoni en
relació amb les obres de
reforma que s’han executat al
pati del castell de la població,
un recinte protegit com a bé
d’interès nacional fundat el
segle XI. Les denúncies fan
referència a les presumptes
destrosses que l’empresa
responsable de les obres, BCN
Mediterrània 2002 SL, ha
ocasionat al fossar i al pont
d’accés al castell, de
titularitat privada. L’hotel
Gran Claustre, annex al
castell, va llogar-ne el pati a la
marquesa de Tamarit, titular
del recinte, per fer-ne servei i
instal·lar-hi una pèrgola. A
principis de febrer,
l’Ajuntament va concedir
permís perquè s’hi fessin
obres de desbrossament i
anivellament, amb la condició
que no afectessin el conjunt
protegit. Aquest mateix mes,
l’arquitecte municipal va
poder comprovar “destrosses
en elements arquitectònics” i
en el nivell d’una cova. La
policia local va paralitzar les
obres el 21 d’abril.


