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Josep Palau i Fabre
Josep Palau i Fabre
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Barcelona, 1917-2008. Amb un entorn familiar dedicat a
l'art (el seu pare era pintor i decorador), Josep Palau i
Fabre, a banda de poeta, autor dramàtic, contista i
assagista, ha estat un estudiós de la pintura, i molt especialment, de l'obra de Pablo Picasso. A
l'anàlisi i comentari de l'obra del pintor hi dedicà més de quinze llibres (alguns traduïts a una desena
de llengües) i entre els quals destaquen Doble assaig sobre Picasso (1964), El Guernika de Picasso
(1979) o Picasso cubisme (1990).
Palau i Fabre inicià la seva carrera literària amb el cultiu de la poesia cap a finals dels anys trenta. En
els difícils moments de la guerra fou quan el poeta va sentir necessitat de consolidar un espai interior
amb l'escriptura, capaç de produir l'assossec, l'enteniment i l'acció protectora dels fets externs. Va
estudiar lletres en els primers anys quaranta i fou un dels activistes compromesos en la represa de
les activitats literàries i culturals sota el franquisme. Dirigí la revista revistes clandestina Poesia
(1944-45) i fou l'artífex de l'editorial «La sirena», on es publicaren, entre d'altres, obres de Salvador
Espriu. Posteriorment, fou fundador col·laborador de la revista Ariel (1946-1951). L'any 1945 una
beca del govern francès permetria Palau i Fabre anar a París. L'estada, que només havia de ser de
dos anys, s'allargà fins a la dècada dels seixanta. En acabar-se la beca, l'autor deixava
voluntàriament la nacionalitat espanyola i prenia documentació de refugiat polític. París esdevindrà la
vertadera universitat del poeta-alquimista, hi establirà contacte amb escriptors i artistes ben diversos:
des d'Artaud a Octavio Paz i de Camus a Picasso.
L'edició de la seva obra poètica s'inicià amb Balades amargues, el 1943, i un any després amb peu
d'impremta fals L'aprenent de poeta. Hi seguiren Imitació de Rosselló-Pòrcel (1945) i Càncer (1946).
Reelaborats tots ells i amb altres textos inèdits formen el volum Poemes de l'Alquimista (1952). El
llibre, en edicions posteriors, s'acompanyà d'una introducció i d'unes notes de comentari finals, on el
poeta glossa els textos, n'explica l'origen i comenta les peculiaritats dels seus estímuls literaris. El
resultat final assoleix una singularitat remarcable, fruit de la integració dels textos poètics amb la
seva corresponent exegesi i amb una prosa de marcada poeticitat.
La producció teatral seguí a la poètica: La tragèdia de Don Joan (1951), Don Joan als inferns (1952,
Esquelet de Don Joan (1954) són alguns del títols que formen el cicle de Don Joan. A través d'aquest
personatge literari, l'autor assaja la contestació a les normes d'una societat puritana i repressora i li
permet abordar la temàtica amorosa d'una forma directa. Amb títols com ara Mots de ritual per a
Electra (1958), La caverna (1969), Homenatge a Picasso (1971) -totes elles reunides en el volum
Teatre (1976)- continua el seu univers teatral, el qual es completa amb peces com Avui Romeo i
Julieta (1986) i L'Alfa Romeo i Julieta i altres obres (1991). Al teatre, l'autor també hi dedicà la seva
reflexió teòrica: La tragèdia o el llenguatge de la llibertat (1961) i El mirall embruixat (1962) -dos petits
llibres sobre el gènere- on l'autor es mostra partidari d'un teatre modern, quant al temps marcat per la
síntesi i la brevetat («teatre-espasme»). Més tard publicaria Antonin Artaud i la revolta del teatre
modern (1976) una aproximació a l'obra d'una de les figures capitals de les seves referències
intel·lectuals i artístiques.
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Pel que fa la narrativa curta ha publicat els reculls Contes despullats (1982), La tesi doctoral del
diable (1983), Amb noms de dona (1988), Un saló que camina (1991) que, amb contes inèdits,
s'aplegaren al volum Contes de capçalera (1993). Posteriorment, publicaria La metamorfosi d'Ovídia i
altres contes (1996). L'univers narratiu de l'autor recorre a l'erotisme, ens mostra una visió que dóna
compte d'altres dimensions de la percepció habitual de la realitat i és força crític amb els signes de la
societat benestant i mediocre.
Pel que fa a l'assaig, fora de la recerca picassiana, Palau i Fabre és autor de diversos reculls
aplegats sota el nom de Quaderns de l'alquimista (1997), la primera tanda dels quals havia aparegut
el 1976. L'assaig alquímic indaga dreceres relacionades amb la paraula, amb l'art modern,
l'intel·lectual i el país; el recorregut passa per celebrar les figures d'un univers -des de Ramon Llull a
Picasso- que es vol coherent amb els pressupostos de la visió «alquímica», ço és fora de les regles
del pensament convencional, i on és cabdal l'atenció envers la part irracional del subjecte i l'atzarosa
de la vida. L'«alquímia» és un «mètode» que unifica els pressupostos poètics i ideològics de tota
l'obra de l'autor. Palau i Fabre és traductor d'Il·luminacions, Una temporada a l'infern de Rimbaud
(1966) i de Versions d'Antonin Artaud (1977), ambdós poetes amb una decidida influència en la seva
cosmovisió; en prosa: Cartes d'amor de Marianna Alcoforado (la monja portuguesa)(1986) i L'obra
mestra inconeguda (1986) de Balzac. Al costat de l'acurament i la poeticitat de les traduccions, l'autor
hi afegeix (en pròlegs i notes) petits assaigs sobre les obres i els autors traduïts.
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Tast de textos
Text
WEB: Magisteri Teatre-Mag Poesia
Pàgina amb molts poemes i informació sobre muntatges teatrals i el recital I la sang se'ns ha tornat
quatre vegades vermella.
http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/palau/index.html
WEB: Selecció de Poesia Catalana
Quatre poemes: 'Jo em donaria a qui em volgués', 'La sabata', 'Poeta-Narcís' i 'Paradís atroç'. El
segon i el tercer, també en anglès.
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/palaufab.htm
WEB: Selecció de poemes
Tres poemes de l'autor al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/membrespocio/arxius/lletra/jpalauifabre_index_poemes.html
TXT: Un poema manuscrit
Manuscrit del poema 'Jo em donaria a qui em volgués'.
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/jpalauifabre/html_especials/joseppalauifabrealtres1.html

Els lectors llegeixen
AUDIO: Els estudiants i professors de català de la universitat de Birmingham llegeixen
'Lorelei', de Josep Palau i Fabre
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http://soundcloud.com/lletra/lorelei-josep-palau-i-fabre
AUDIO: Jaume Delclòs llegeix 'Comiat', de Josep Palau i Fabre
http://soundcloud.com/lletra/comiat-j-palau-i-fabre

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Fundació Palau
Pàgina de la Fundació Palau, creada l'any 2002. En català, castellà, anglès i francès.
http://www.fundaciopalau.cat
WEB: Josep Palau i Fabre, l'Alquimista
Exposició virtual realitzada per Lletra i el centre KRTU.
http://www.uoc.edu/lletra/expo/palauifabre
WEB: Pàgina de l'AELC
Inclou biografia i publicacions.
http://www.escriptors.cat/autors/palaufabrej/
PDF: La via sensitiva
Article de Susanna Rafart a l'Avui (08/05/2003).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av00840.pdf
PDF: Octàleg sobre la presència de Picasso a l'obra de Josep Palau i Fabre
Sam Abrams analitza la influència picassiana en l'obra de Palau i Fabre. A Caràcters (gener de
2001).
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/23795/caracters14.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=
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WEB: Josep Palau i Fabre: de l'aprenent de poeta a l'alquimista
Article de Ramon Salvo publicat a la Revista de Catalunya (gener de 1996).
http://www.xtec.es/~rsalvo/articles/palau.htm

Diversos
PDF: Poesia (1944-1945), la primera revista literària clandestina en català
Article d'Anna Perera Roura (UdG) sobre aquesta revista, fundada per Palau i Fabre i que va ser la
primera revista escrita en català després de la guerra civil. A Impossibilia, n. 6 (octubre 2013).
https://lletra.uoc.eduhttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4712488.pdf
WEB: Fundació Palau a Caldes d'Estrac
Informació sobre la Fundació Palau al web Espais escrits de la Xarxa del Patrimoni Literari Català.
http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=6&module=escriptors&ides=6&idioma=cat
VIDEO: Palau i Fabre a Veus literàries
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Documental sobre la vida i l'obra de l'escriptor, realitzat per l'AELC.

●

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
https://lletra.uoc.eduhttps://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Palau_i_Fabre

●

WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0048471.xml
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17253&p_ex=veus%20liter%E0ries

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Palau+i+Fabre+Josep&sortdropdown=&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Palau+i+Fabre+Josep&sortdropdown=-&searchscope=2
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WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://bibliocat.gencat.cat/iii/encore/search/C__Spalau%20i%20fabre%20josep__Orightresult?lang=c
at&suite=def
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=Palau+i+Fabre%2C+Josep+&f=author

●

WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Palau+i+Fabre%2C+Josep&f=keyword&action_search=Cerca
&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1
&of=hb

Propostes didàctiques

●

Recursos

●

WEB: Activitats per treballar poemes
Tres poemes amb propostes al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/membrespocio/arxius/lletra/jpalauifabre_index_props.html

L'autor 2.0

●
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A les xarxes
WEB: L'any Palau i Fabre, a Twitter
Tweets by anypalauifabre
https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/anypalauifabre

●

WEB: La Fundació Palau i Fabre, a Twitter
Tweets by FundacioPalau
https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/fundaciopalau
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