15/11/2017

"Any Palau i
Fabre" (1 al 15
novembre)
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13/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 960,00 €

Área (cm2): 550,0

Ocupación: 64 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114192147

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 35

Núm. Lectores: 6216
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12/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 1.024,00 €

Área (cm2): 488,3

Ocupación: 56,89 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114175926

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 44

Núm. Lectores: 6216
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12/11/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 7.541,00 €

Área (cm2): 494,3

Ocupación: 57,58 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114173000

El Punt Avui

Página: 44

Núm. Lectores: 121000
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12/11/17

Lérida
Prensa: Diaria
Tirada:
858 Ejemplares
Difusión: 536 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 1.087,00 €

Área (cm2): 1012,7

Ocupación: 60,39 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114176324

El Punt Avui (Ed. Lleida)

Página: 44

Núm. Lectores: 2144
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12/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 1.036,00 €

Área (cm2): 494,3

Ocupación: 57,58 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114176249

El Punt Avui (Ed. Cataluna Central)

Página: 44

Núm. Lectores: 1000
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12/11/17

Tarragona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.538 Ejemplares
Difusión: 1.022 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 1.036,00 €

Área (cm2): 494,3

Ocupación: 57,58 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114176106

El Punt Avui (Ed. Camp i Ebre)

Página: 44

Núm. Lectores: 4088
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07/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 766,00 €

Área (cm2): 486,4

Ocupación: 51,08 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114059953

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 35

Núm. Lectores: 6216
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06/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 663,00 €

Área (cm2): 378,2

Ocupación: 44,18 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114039705

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 35

Núm. Lectores: 6216
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05/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 1.045,00 €

Área (cm2): 498,1

Ocupación: 58,03 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114023922

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 39

Núm. Lectores: 6216
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04/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 882,00 €

Área (cm2): 504,9

Ocupación: 58,82 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114008749

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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03/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 746,00 €

Área (cm2): 425,8

Ocupación: 49,75 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113975053

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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02/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 944,00 €

Área (cm2): 542,3

Ocupación: 62,92 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113954158

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 35

Núm. Lectores: 6216
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01/11/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 840,00 €

Área (cm2): 480,8

Ocupación: 56 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113936244

El Punt Avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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La Clau.cat
http://laclau.cat/esdeveniments/lliurament-dels-premis-literaris-alella-2017/

Vie, 3 de nov de 2017 14:03
Audiencia: 147
VPE: -

Ranking: 3
Página: 1

Tipología: online

Correllengua+Recital poètic musical+Lliurament dels Premis Literaris Alella
Viernes, 3 de noviembre de 2017
| La Clau -Revista gratuïta del Maresme Inici Agenda Altres Activitats Música Poesia
Lectura del
manifest del Correllengua 2017 , elaborat per la periodista i escriptora Núria Cadenes, pel seu reconegut
compromís amb la llengua i amb el país. Recital poètic musical La llavor de lamor , a càrrec de lactriu
Montse Guallar i el músic Max Sunyer, dins dels actes del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre
(espectacle coproduït per Òmnium Cultural i la Fundació Palau amb la col·laboració del Museu Picasso de
Barcelona). Obert a tothom. Lliurament dels Premis Literaris Alella 2017 . XXI edició del certamen de poesia
Alella a Maria Oleart i la XVII edició dels certamen de contes Alella a Guida Alzina.
Punt d'interès de
Alella
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació. En continuar navegant,
considerem que accepta el seu ús. Accepto

21 / 22

Tribunamaresme
http://www.tribunamaresme.com/picasso-vist-traves-dels-ulls-palau-fabre/

Mié, 1 de nov de 2017 13:51
Audiencia: 1.000
VPE: 1

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

Picasso vist a través dels ulls de Palau i Fabre
Miércoles, 1 de noviembre de 2017
Josep Palau i Fabre (1917-2008) és una de les figures més singulars de la literatura catalana del segle passat.
Poeta, dramaturg, traductor i assagista, Palau és també conegut com expert en estudis picassians, amb una
extensa bibliografia que encara avui és considerada com a fonamental per a conèixer al geni malagueny. Però
a diferència daltres, Palau va comptar amb el suport del propi Pablo Picasso, que el va ajudar proporcionantli dades i documentació sobre la seva vida i obra. Del 19 doctubre al 14 de gener de 2018, la Fundació Palau
de Caldes dEstrac acollirà lexposició Palau mira Picasso, una mostra que arriba a Barcelona després de
passar pel Museu Casa Natal de Pablo Picasso a Màlaga. La mostra, comissariada per Víctor Fernández,
reuneix més dun centenar de peces del fitxer personal de Palau, que es compon duna selecció de fotografies,
documents i treballs del propi pintor. Sinclouen algunes de les imatges que Palau va captar de lartista
malagueny, així com de lestela deixada per lartista, visitant els llocs en els quals Picasso va viure i els estudis
als quals va pintar. A la mostra també es podran veure documents i altres materials inèdits que revelen
lamistat entre el poeta i el pintor, com ara una carta manuscrita de Picasso o un llibre signat per ell i alguns
dels seus amics. Amb motiu del centenari de Palau i Fabre i en col·laboració amb la Fundació Picasso Casa
Natal de Màlaga, la Fundació Palau ha cregut necessari revisar aquestes fotografies i documents, fins ara
poc divulgats, i permetre que el gran públic tingui accés a Picasso gràcies als ulls de qui va saber contemplarlo com ningú. Articles relacionats Lhomenatge a Jordi Tardà finalitza amb més de 23.000 visitants Parlant
amb la mirada La puntaire Jana Frajkorová mostra la seva punta metàl·lica Homenatge a Jordi Tardà i el
Rock La biblioteca de Can Vallerià sobrirà amb la mostra Viladecans i els llibres The post appeared first on
Tribunamaresme .
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11/12/2017

Recull Any Palau
i Fabre (16 al 30
novem

Mataró TV i radio
El Mirador
24 de novembre de 2017
Entrevista Maria Choya i Víctor Fernández
https://m1tv.xiptv.cat/el-mirador/capitol/divendres-24-de-novembre-de-2017 (a partir del
minut 35:05 fins el 54:07)

Cardedeu TV
Informatiu
27 de novembre de 2017
Conferència Tomàs Nofre ‘Josep Palau i Fabre, l’Alquimista’
https://youtu.be/ceVqHDY1fwM (a partir del minut 18:42 fins el 20:21)
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26/11/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 49.147,00 €

Área (cm2): 972,9

Ocupación: 98,1 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114483722

La Vanguardia (Ed. Català)

Página: 72

Núm. Lectores: 527000
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26/11/17

España
Prensa: Diaria
Tirada:
78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 49.668,00 €

Área (cm2): 925,6

Ocupación: 99,14 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114483868

La Vanguardia

Página: 72

Núm. Lectores: 527000
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25/11/17

España
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares
Valor: 20.900,00 €

Área (cm2): 798,1

Ocupación: 100 %

Documento: 1/2

Autor: JORGE CARRIÓN Elcómicseconvirtióenunalec

Cód: 114459130

ción: CULTURA

La Vanguardia -Cultura/s

Página: 4
Núm. Lectores: 461000
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25/11/17

España
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares
Valor: 20.900,00 €

Área (cm2): 804,4

Ocupación: 100 %

Documento: 2/2

Autor: JORGE CARRIÓN Elcómicseconvirtióenunalec

Cód: 114459130

ción: CULTURA

La Vanguardia -Cultura/s

Página: 5
Núm. Lectores: 461000
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25/11/17

Cataluña
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares
Valor: 20.900,00 €

Área (cm2): 806,7

Ocupación: 100 %

Documento: 1/2

Autor: JORGE CARRIÓN El còmic es va convertir e

Cód: 114459462

cción: CULTURA

La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s

Página: 4
Núm. Lectores: 461000
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25/11/17

Cataluña
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares
Valor: 20.900,00 €

Área (cm2): 801,8

Ocupación: 100 %

Documento: 2/2

Autor: JORGE CARRIÓN El còmic es va convertir e

Cód: 114459462

cción: CULTURA

La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s

Página: 5
Núm. Lectores: 461000

10 / 33

18/11/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 28.518,00 €

Área (cm2): 886,0

Ocupación: 91,11 %

Documento: 1/1

Autor: Llucia Ramis Barcelona

Cód: 114307052

La Vanguardia (Ed. Català)

Página: 41
Núm. Lectores: 461000
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18/11/17

España
Prensa: Diaria
Tirada:
78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares
Valor: 25.960,00 €

Área (cm2): 806,5

Ocupación: 82,94 %

Documento: 1/1

Autor: SUPERGLÚ Llucia Ramis Barcelona

Cód: 114305727

Sección: CULTURA

La Vanguardia

Página: 41
Núm. Lectores: 461000
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16/11/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.489,00 €

Área (cm2): 269,0

Ocupación: 27,12 %

Documento: 1/1

Autor: Julià Guillamon

Cód: 114260819

La Vanguardia (Ed. Català)

Página: 35

Núm. Lectores: 524000
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16/11/17

España
Prensa: Diaria
Tirada:
78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.489,00 €

Área (cm2): 269,0

Ocupación: 27,12 %

Documento: 1/1

Autor: Julià Guillamon

Cód: 114260600

La Vanguardia

Página: 35

Núm. Lectores: 524000
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Butxaca.com
https://www.butxaca.com/ca/exposicions/seleccio-butxaca/item/cinc-noves-exposicions-per-visitar-el-desembre/12514

Jue, 30 de nov de 2017 16:38
Audiencia: 3.143
VPE: 16

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

Cinc noves exposicions per visitar
Jueves, 30 de noviembre de 2017
El mes de desembre implica parèntesis de la rutina diària més o menys volguts, depenent de la sensació
estomacal que generin les festes. En tot cas res daixò afecta la cartellera dexposicions, que segueix galopant
amb inauguracions noves. Aquestes cinc mostres comencen aquest mes o acaben de sortir del forn, i totes
mereixen una bona estona. SUZANNE LAFONT. SERIES Àngels Barcelona. Del 28/11 al 26/01 L'artista
francesa Suzanne Lafont s'estrena a casa nostra amb la primera exposició individual a l'Estat espanyol. Moltes
ganes de veure, doncs, el seu treball, que parteix de la fotografia per interaccionar-la i ampliar radi d'acció
amb altres disciplines com el teatre, la performance, el cinema, la literatura o la història de l'art. Aquí presenta
dues de les seves peces clau: Situation Comedy i Index . JORDI MITJÀ. LLEGIR AMB UNES CONDICIONS
IDÒNIES Bombon projects. Del 29/11 al 16/02
En un any particularment prolífic (aquesta és la quarta
exposició individual del 2017), Jordi Mitjà s'instal·la a la jove galeria Bombon projects per continuar mostrant
la seva exploració artística a partir del descart i la reutilització de materials. En aquesta ocasió, la recerca
prové d'una reflexió sobre l'impàs entre la creació d'una obra i la recepció d'aquesta, i la resignificació segons
artista i espectador. LE CORBUSIER. MUTACIONS FIGURATIVES Galeria Marc Domènech. Del 30/11 al
18/01 Le Corbusier estenia la seva creativitat més enllà de revolucionar l'arquitectura moderna, i aquesta
mostra exposa una vintena d'obres que donen fe de la seva versatilitat artística. S'hi veuran pintures, dibuixos
i collages que expressen algunes de les seves fal·leres principals, com ara la natura morta, la figura de la
dona i la figura del toro (la tauromàquia). JO SÓC EL MEU PROPI EXPERIMENT Palau Robert. Del 30/11
al 2/04 Presentada el darrer maig a Caldes dEstrac, lexposició proposa una revisió de 13 peces dels Poemes
de lAlquimista de Josep Palau i Fabre a càrrec dartistes de làmbit visual, audiovisual, del disseny o literari: hi
ha Enric Farrés Duran (que exposa també a Matèria primera ), Ignasi Aballí , Laura Ginés o els escriptors
Carles Rebassa, Núria Martínez-Vernis o Manel Ollé , entre daltres. MONTSERRAT ROIG, 1977. MEMÒRIA
I UTOPIA El Born Centre Cutlural. Del 21/12 al 30/04 Amb motiu dels quaranta anys de la publicació d'
Els catalans als camps nazis (recentment reeditat per Edicions 62) i El temps de les cireres , es recorda i
reivindica la figura de Montserrat Roig (1946-1991), enyorada escriptora barcelonina. La mostra del Born CCM
repassa aquestes dues obres cabdals a partir d'una revisió actual i amb la col·laboració de l'artista Francesc
Abad i la fotògrafa Pilar Aymerich . butxaca
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Llibertat.cat
https://www.llibertat.cat/2017/11/lliurament-dels-premis-baix-camp-per-a-joves-escriptors-40649

Jue, 30 de nov de 2017 15:22
Audiencia: 2.305
VPE: 5

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

Lliurament dels Premis Baix Camp per a Joves Escriptors
Jueves, 30 de noviembre de 2017
Òmnium Baix Camp convoca la XXXVII edició dels premis literaris Baix Camp per a joves escriptors que
compta amb tres premis corresponents a tres gèneres diferents: el XXXVII Premi Gabriel Ferrater de Poesia,
el XXXVII Premi Antoni de Bofarull de Narrativa Breu i el V Premi Josep Maria Gort i Sardà dAssaig Breu.
Aquests premis han esdevingut una important eina per al foment de la creació literària en català entre els
escriptors novells. Avui, molts dels autors i de les autores que van iniciar-se en el món de lescriptura amb lajut
daquest certamen són reconeguts i compten amb una carrera sòlida en el món de les lletres catalanes. En
aquesta edició s'han presentat a les diverses categories a concurs una vintena de treballs d'escriptors de fins
a trenta anys d'arreu dels Països Catalans que opten a algun dels tres premis.
Lentrega dels premis es
durà a terme a la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura de Reus (c. Major, 15 ) el dia 1 de desembre del
2017 a 2/4 de 8 del vespre en un acte reivindicatiu que comptarà amb l'actuació duna companyia de dansa
creada especialment per a lacte: Silencis. Prèviament, a més, i coincidint amb la commemoració de l'any
Palau i Fabre, podrem veure l'espectacle poeticomusical La llavor de l'amor. L'espectacle: Norma Cano i
Max Sunyer interpreten Palau i Fabre en un espectacle que combina recitat de poemes i música en directe.
Coproduïda amb la Fundació Palau i en col·laboració amb el Museu Picasso de Barcelona, aquesta activitat
vol commemorar, en el centenari del seu naixement, el treball i la influència que Josep Palau i Fabre, Premi
dHonor de les Lletres Catalanes 1999, va tenir sobre una època i diverses generacions de poetes i crítics dart
actuals. Per fer-ho, Norma Cano recitarà poemes i escrits dart de lautor. Lacompanyament musical, creat
especialment per a lespectacle, sorgirà de les mans virtuoses de Max Sunyer a la guitarra. Els guardons:
V PREMI JOSEP MARIA GORT I SARDÀ DASSAIG BREU Joan Fuster, lassagista contemporani més rellevant
dels Països Catalans, afirmava: «Lassaig, i la seva forma més larvada que és larticle de diari, ocupen un lloc
important dins la prosa catalana contemporània.» Lelecció del nom de Josep Maria Gort i Sardà (Reus,
1912-1972) per a aquest premi vol recordar la tasca daquest autor reusenc que maldà per escriure, amb
llibertat creativa i de pensament, nombroses col·laboracions periodístiques en uns temps tan estranys i tan
difícils com van ser els de la dictadura franquista. Gènere Hi són admesos la columna periodística (o article
dopinió), la crítica (literària, teatral, cinematogràfica, musical i de qualsevol altre producte cultural) i el recull
daforismes de creació pròpia, entre altres formes de pensament crític expressat per escrit. No es poden
presentar obres premiades en altres concursos ni publicades en cap mena de mitjà de difusió. XXXVII
PREMI GABRIEL FERRATER DE POESIA Gabriel Ferrater (Reus, 1922 Sant Cugat del Vallès, 1972) fou
escriptor, lingüista, crític i traductor, autor duna de les més rellevants obres poètiques de la literatura catalana
de postguerra, amb tres únics reculls: Da nuces pueris (1960), Menjat una cama (1962) i Teoria dels
cossos (1966), que va aplegar en un volum: Les dones i els dies (1968), que va suposar el punt i final duna
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Llibertat.cat
https://www.llibertat.cat/2017/11/lliurament-dels-premis-baix-camp-per-a-joves-escriptors-40649

Jue, 30 de nov de 2017 15:22
Audiencia: 2.305
VPE: 5

Ranking: 4
Página: 2

Tipología: online

aventura poètica insòlita en el marc de les lletres catalanes. Gènere Recull de poemes de característiques
totalment lliures. XXXVII PREMI ANTONI DE BOFARULL DE NARRATIVA BREU Antoni de Bofarull (Reus,
1821 Barcelona, 1892) fou historiador, poeta, novel·lista i dramaturg romàntic. Decidit animador de la
Renaixença, des del Diario de Barcelona demanà (1854) la restauració dels Jocs Florals dels quals el 1859
fou un dels set primers mantenidors, així com el 1883 i el 1884, i president el 1865 i hi obtingué nombrosos
premis. El 1858 havia publicat Los trobadors nous , recull de poesies romàntiques dautors de lèpoca. Amb
la finalitat dimpulsar la narrativa catalana escriví Lorfeneta de Menargues o Catalunya agonitzant (1862),
primera novel·la romàntica en català, i les narracions Costums que es perden i records que fugen (Reus,
1826-1840 [1880]), riques en observacions personals. Gènere
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Núvol
https://www.nuvol.com/noticies/palau-i-fabre-lalquimista-dels-mots/

Mié, 29 de nov de 2017 09:39
Audiencia: 6.076
VPE: 31

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Palau i Fabre, lalquimista dels mots
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
L alquímia és un concepte cabdal en lobra de Josep Palau i Fabre , fins al punt que lautor sidentificava com
lAlquimista en un dels pseudònims que utilitzava per signar les seves obres. En el marc del centenari del
naixement daquest poeta, dramaturg i assagista, es presenta lexposició Jo sóc el meu propi experiment.
Tretze lectures dels Poemes de lAlquimista de Josep Palau i Fabre , comissariada per Julià Guillamon , i que
es podrà veure del 30 de novembre al 2 dabril a la Sala 4 del Palau Robert de Barcelona. Josep Palau i
Fabre
Creadors de diferents disciplines artístiques han sigut escollits per interpretar metafòricament i
objectualment lessència de les composicions recollides a Poemes de lAlquimista , publicat clandestinament
el 1952. Un plantejament expositiu innovador, ideat per Llamazares-Pomés , que situa diferents caixes de
fusta que despleguen visualment un poema. Del diàleg que sen desprèn, shi entreveuen conceptes
fonamentals de lobra de Palau, com el conflicte de la identitat, el sentiment destrangeria i la tradició com a
motor creatiu contemporani.
Guillamon defineix lexposició com un projecte conjunt que sha gestat col·
lectivament, prenent de base lelement experimental, central en lobra de Palau, per reinterpretar i buscar el
sentit dels poemes a través daltres estímuls artístics. La seva poesia, doncs, nés la protagonista. No hi ha
gaire exposicions de poesia i nhi ha moltes de poetes i, per aquest motiu, lexposició sha estructurat com un
petit experiment de laboratori. Però no només han subvertit els protocols dexposició, sinó que el mateix
programa de mà lhan transformat en un llibret amb els tretze poemes il·lustrats per Arnal Ballester , i als vitralls
de les parets de lexposició shi han imprès les il·lustracions dun còmic que es va publicar en motiu duna
exposició dedicada a Palau, en el seu estimat Llançà. Palau és un romàntic total, és el jo contra el món, la
recerca de labsolut com allò sublim, explica Guillamon. I aquest anhel romàntic el conduïa a obsessionar-se
per recuperar la puresa, lessència del món salvatge. Una idea que queda reflectida en una de les primeres
peces de lexposició, Trencar en cas dincendi, una vitrina dins la qual shi amaga una destral prehistòrica. Un
altre tema recorrent en les seves reflexions artístiques era lobsessió per desnéixer, que sha simbolitzat amb
lestructura Sonet intrauterí, que mostra la reducció del poeta fins a difuminar-se dins lúter femení. Una
concepció de lorigen i el destí de lhome que segons Guillamon té connotacions freudianes molt complexes i
que van marcar lunivers simbòlic de Palau, com es pot contemplar en aquesta peça. Il·lustració dArnal
Ballester del poema Sonet intrauterí
Un dels millors poemes de lautor, segons Guillamon, és LAventura,
on Palau pren un vers de Rimbaud i en desenvolupa diferents variacions, de manera que el llenguatge lallibera,
la sensació es fa onírica i hi ha tota una evolució psicològica que hi queda reflectida. Aquest degradat emocional,
lartista Ignasi Aballí lha transformat en un pantone que relaciona colors a les emocions del poema. Una altra
de les composicions que implica, en si mateixa, un procés dexperimentació per poder comprendren el significat
és El poema, dividit en tres parts que exposen els tres elements que interactuen en la creació poètica:
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largument, les paraules i la música. Laura Ginés ofereix una animació daquesta descomposició artística.
Finalment, lexperiment pròpiament executat en motiu daquesta exposició és el que han dut a terme Josep
Pedrals , Carles Rebassa i Núria Martínez-Vernís en acceptar el repte que Palau proposava per facilitar
lescriptura automàtica i evadir la raó, deixant via lliure a linstint. Amb dos minuts pautats per un rellotge de
sorra, els tres poetes havien descriure un poema. Dels tres intents realitzats, havien descollir una composició
que ha estat enregistrada i que forma part de la mateixa exposició. Il·lustració dArnal Ballester dun vers de
Palau
Palau afirmava jo sóc el meu propi experiment. Fent justícia a la voluntat de lAlquimista, aquesta
exposició és el propi experiment que hauria volgut Palau per exhibir la seva poesia.
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Palau i Fabre, la lluita per ser
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
"Ell es pensava que no es moriria mai. Hi va haver una època en què ho crèiem tots, perquè tenia setanta
anys i cada any que passava estava millor. Estava tres mesos a Llançà, prenia el sol, estava morè. Era molt
vital i atent. Era tot un gentleman , li agradava vestir bé. Venia d'una casa bona però era un hippy , de jove
vivia amb quatre duros". Ho expliquen Julià Guillamon, comissari de l'exposició Jo soc el meu propi experiment
del Palau Robert, que amb diversos artistes recrea 13 poemes de Josep Palau i Fabre , i Manel Guerrero,
comissari de l' Any Palau i Fabre . Els dos ens fan un retrat del poeta, assagista, crític d'art i un dels especialistes
més grans en l'obra de Picasso . Vull ser escriptor "Va néixer a Barcelona el 21 d'abril del 1917. Els seus
pares hi tenien una botiga emblemàtica de mobles i decoració. Quan tenia vint anys es va barallar amb la
família: no volia anar a la universitat, el que volia era el mateix que havia volgut sempre: ser escriptor. Va
escriure versos fins als trenta anys i els va publicar tots en un únic llibre: Poemes de l'Alquimista . Va rebre
una beca per anar a París i va començar a escriure en francès, va fer d'actor de cinema, va actuar com a
extra. A poc a poc buscava una sortida, que la va trobar en Picasso. Estava enamorat d'ell, era com si fos el
seu pare, i Picasso el va reconèixer com la persona que l'estudiava més seriosament." De l'arròs bullit a
l'herència "De gran, quan l'anaves a veure deia: "He fet el dinar!" i era una mica d'arròs bullit i una pastanaga
ratllada. El seu cosí va morir a la guerra, les tietes, també, així que, a part del que va rebre per part dels pares,
ho va heretar tot. Però sempre va viure d'una forma molt modesta. Menjava el que necessitava i punt, no
fumava, no bevia, feia gimnàstica, nedava. Es cuidava sense fer l'esforç de cuidar-se, sense que fos un
sacrifici. Venia d'una generació que duia molt interioritzada la disciplina interior i l'austeritat." La lluita per ser
"Durant molt de temps va viure sol i sord. Un dia, de jove, mentre jugava, va rebre un impacte molt fort d'una
pilota de tenis i va deixar de sentir-hi amb una orella. De més gran, quan va començar a venir gent a veure'l,
es va començar a obrir. La seva il·lusió sempre havia estat ser escriptor, però la primera edició de Poemes
de l'Alquimista la va editar ell i va circular poc. Quan va estar quinze anys a París, va desaparèixer del panorama
català. Les obres de teatre que escrivia no es representaven, els assajos es quedaven gairebé tots als calaixos.
El reconeixement va començar a arribar fins als anys 70 (quan ell en tenia 50). Va sortir una nova generació
que el van valorar. Maria del Mar Bonet i Toti Soler van versionar poemes seus. El 1999 va rebre el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes. I en els seus últims anys de vida va arribar en un moment d'equilibri personal
molt interessant i va poder veure el seu somni fet realitat: tenir la seva fundació inaugurada. Allà és on vivia
i on va deixar tota la seva obra, des dels Picassos fins als escrits". * Els tretze poemes del llibre Poemes
de l'Alquimista, que formen part de l'exposició del Palau Robert, tracten sobretot la identitat. En llegim dos
que trobem a la mostra i que estan il·lustrats per Arnal Ballester. Poeta-Narcís Vers: sigues igual a mi. Jo
em veig en tu si em veus. Som una o dues veus? Quina, però, és de qui? La identitatL'estranger ¿De quin
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país és aquest estranger? No ho sé. ¿Com se diu? No ho sé. ¿Què fa? ¿Quina llengua parla? No ho
sé. ¿Com us dieu, bon home? ... ¿De quin país veniu? ¿On aneu? Soc d'aquí. Soc estranger.
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Una exposición explora la obra del poeta catalán Josep Palau i Fabre
Martes, 28 de noviembre de 2017
Una exposición explora el universo poético de Josep Palau i Fabre con trece poemas de su obra "Poemes
de l'Alquimista" ("Poemas del Alquimista") interpretados por creadores de diversos ámbitos, en el marco del
programa del Año Palau, que incluye diversos actos para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta
catalán. La muestra, titulada "Yo soy mi propio experimento. Trece lecturas de los Poemas del Alquimista de
Josep Palau i Fabre", se inaugura mañana, miércoles, a las 19:00, en el Palau Robert de Barcelona, y
permanecerá abierta hasta el 2 de abril del 2018 si bien ya se presentó el 18 de mayo en Caldes d'Estrac.
Entre los artistas que interpretarán los trece poemas de la obra, publicada clandestinamente en 1952, se
encuentran Ignasi Aballí, Arnal Ballester, Enric Farrés i Duran o Laura Ginés. También en el marco del Año
Palau, se inaugura la exposición "Palau mira Picasso", el próximo 17 de enero, en el edificio Can Serra de la
Diputación de Barcelona, que reúne una serie de fotografías realizadas por el poeta siguiendo las huellas de
Picasso: los lugares donde vivió y los talleres donde trabajó.
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Artistes contemporanis recreen la poesia de Palau i Fabre en una exposició
Martes, 28 de noviembre de 2017
Interpreten col·lectivament poemes de l'autor en diferents formats "contemporanis" BARCELONA, 28 Nov.
(EUROPA PRESS) - Una exposició descobrirà a partir d'aquest dijous l'univers poètic de Josep Palau i Fabre
en el Palau Robert de Barcelona amb tretze poemes del seu llibre 'Poemes de l'Alquimista', interpretats per
creadors de diferents disciplines, ha explicat el comissari de la mostra, Julià Guillamon, en roda de premsa.
'Jo sóc el meu propi experiment. Tretze lectures dels Poemes de l'Alquimista de Josep Palau i Fabre', que es
podrà veure fins al 2 d'abril amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de l'escriptor, proposa
una nova forma d'apropar-se a la poesia mitjançant un "plantejament innovador". En l'exposició, que ja es
va presentar al maig a Caldetes d'Estrac, creadors de diferents àmbits artístics elaboren un treball conjunt
basat en l'element experimental, que "suposa un petit repte per a cada autor". INTERPRETACIONS
CONTEMPORÀNIES Guillamon ha destacat el caràcter contemporani de l'exposició, que es basa en
l'experimentació, expressada amb les obres dels artistes i un vídeo en el qual els poetes Carles Rabassa,
Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals escriuen tres poemes en dos minuts cadascun, com feia Palau i Fabre
per treballar l'automatisme. Els poemes es presenten a través de les obres dels artistes, compostes per la
interpretació teòrica d'Ignasi Aballí del poema 'L'aventura', l'animació en la qual Laura Ginés descompon 'El
poema' i el vídeo de Maria Padrí sobre 'Peix' que acompanya de miralls, entre altres. A més, l'exposició
compta amb un catàleg en forma de "llibre objecte", una edició dels tretze poemes de Palau i Fabre il·lustrats
per Arnal Ballester, i un espai expositiu elaborat pel despatx d'arquitectes Llamazares-Pomés estructurat a
través d'una instal·lació de galledes que despleguen visualment cada poema. UNA TRAJECTÒRIA POÈTICA
ENTRE LA POESIA I L'ASSAIG Palau i Fabre va publicar clandestinament el 1952 'Poemes de l'Alquimista',
un llibre que mostra la "curta però comprimida i contundent" trajectòria poètica de l'escriptor, en la qual es
barregen poemes teòrics i experimentals amb uns altres més lírics, ha remarcat el comissari. Les peces del
poemari ballen entre la poesia i l'assaig, ja que Palau i Fabre investigava i reflexionava sobre el tema i la
forma dels textos, la qual cosa porta la seva poesia a la línia més contemporània de la creació.
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Una exposició interpreta de forma visual i física 13 poesies de Palau i Fabre
del llibre Poemes de lAlquimista
Martes, 28 de noviembre de 2017
ACN Barcelona.-Vam voler fer una exposició que ensenyés la poesia de Palau Fabre i li donés presència
física i visual a la poesia a través dartistes de diferents disciplines que interpreten poemes de Palau. Aquest
va ser lobjectiu que es va fixar Julià Guillamon per donar vida a la mostra, que ell mateix nés el comissari, Jo
soc el meu propi experiment. Tretze lectures dels Poemes de lAlquimista de Josep Palau i Fabre. Lexposició
és una de les activitats que forma part de la commemoració del centenari del naixement de Josep Palau i
Fabre i es podrà visitar des daquest dijous fins al 2 dabril de 2018, a la Sala 4 del Palau Robert. Guillamon
ha recalcat que a la mostra han volgut fer una mena de Tibidabo poètic, com una sala de parc datraccions,
la capsa de lautòmat amb petits mons tancats. Lexposició es va presentar el 18 de maig a Caldes dEstrac
i el seu objectiu era que creadors de diversos àmbits interpretin alguns dels poemes més destacats del llibre
Poemes de lAlquimista, publicat per primer cop clandestinament el 1952, considerat una de les obres més
importants de Josep Palau i Fabre. Guillamon ha recalcat que a la mostra han volgut fer una mena de Tibidabo
poètic, com una sala de parc datraccions, la capsa de lautòmat amb petits mons tancats. Ha detallat que hi
ha tres formats diferents de peces i que quan parlava amb els artistes podien triar, alguns volien fer el petit i
altres el gros i han treballat en funció de la peça. Per al creació de la mostra van utilitzar un recurs ja existent.
De fet, Palau i Fabre escrivia poemes i alguns dells anaven acompanyats per una reflexió teòrica al darrera.
Això ens agradava, que hi hagués la creació i la reflexió i ha estat un ganxo pels artistes perquè és molt
contemporani i hem escollit els 13 poemes que ja estaven comentats per ell.Participants Els artistes que
interpreten els conceptes transcendents o paradoxals dels poemes de Palau i Fabre són Ignasi Aballí, Arnal
Ballester, Enric Farrés Duran, Laura Ginés, Llamazares-Pomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. Han
col·laborat també en el projecte els poetes Carles Rabassa, Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. El disseny
de la gràfica és dAlbert Planas i de lespai expositiu, el despatx darquitectes Llamazares-Pomés. Guillamon
ha recalcat que han treballat tots de forma conjunta. En aquest sentit, com ha explicat el Palau Robert,
Llamazares-Pomés han pensat un sistema de cubs, en el qual cada cub desplega visualment i instal·lativament
un poema. Lespectador viu el pas de la poesia de Rimbaud a la de Palau i Fabre a través de les variacions
plàstiques dIgnasi Aballí del poema Laventura. Per la seva part, Laura Ginés ha treballat en una animació la
descomposició del poema que fa Palau i Fabre a El poema, inspirada en la Història dun soldat dStravinski.
Maria Padró ha treballat en vídeo el poema Peix: la solitud, la incomunicació, la sordesa. [VilaWeb no és
com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic
podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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Una exposició interpreta de forma visual i física 13 poesies de Palau i Fabre
del llibre 'Poemes de l'Alquimista'
Martes, 28 de noviembre de 2017
Dimarts, 28 de novembre de 2017 12:05 h La mostra es podrà visitar des d'aquest dijous fins al 2 d'abril de
2018, a la Sala 4 del Palau Robert ACN Barcelona.-"Vam voler fer una exposició que ensenyés la poesia
de Palau Fabre i li donés presència física i visual a la poesia a través d'artistes de diferents disciplines que
interpreten poemes de Palau". Aquest va ser l'objectiu que es va fixar Julià Guillamon per donar vida a la
mostra, que ell mateix n'és el comissari, 'Jo soc el meu propi experiment. Tretze lectures dels 'Poemes de
l'Alquimista' de Josep Palau i Fabre'. L'exposició és una de les activitats que forma part de la commemoració
del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre i es podrà visitar des d'aquest dijous fins al 2 d'abril de
2018, a la Sala 4 del Palau Robert. Guillamon ha recalcat que a la mostra han volgut fer "una mena de Tibidabo
poètic, com una sala de parc d'atraccions, la capsa de l'autòmat amb petits mons tancats". L'exposició es
va presentar el 18 de maig a Caldes d'Estrac i el seu objectiu era que creadors de diversos àmbits interpretin
alguns dels poemes més destacats del llibre 'Poemes de l'Alquimista', publicat per primer cop clandestinament
el 1952, considerat una de les obres més importants de Josep Palau i Fabre. Guillamon ha recalcat que a la
mostra han volgut fer "una mena de Tibidabo poètic, com una sala de parc d'atraccions, la capsa de l'autòmat
amb petits mons tancats". Ha detallat que hi ha tres formats diferents de peces i que quan parlava amb els
artistes podien triar, "alguns volien fer el petit i altres el gros i han treballat en funció de la peça". Per al creació
de la mostra van utilitzar un recurs ja existent. De fet, Palau i Fabre escrivia poemes i alguns d'ells anaven
acompanyats per una reflexió teòrica al darrera. "Això ens agradava, que hi hagués la creació i la reflexió i
ha estat un ganxo pels artistes perquè és molt contemporani i hem escollit els 13 poemes que ja estaven
comentats per ell".Participants Els artistes que interpreten els conceptes transcendents o paradoxals dels
poemes de Palau i Fabre són Ignasi Aballí, Arnal Ballester, Enric Farrés Duran, Laura Ginés, LlamazaresPomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. Han col·laborat també en el projecte els poetes Carles Rabassa,
Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. El disseny de la gràfica és d'Albert Planas i de l'espai expositiu, el
despatx darquitectes Llamazares-Pomés. Guillamon ha recalcat que han treballat tots de forma conjunta. En
aquest sentit, com ha explicat el Palau Robert, Llamazares-Pomés han pensat un sistema de cubs, en el qual
cada cub desplega visualment i instal·lativament un poema. L'espectador viu el pas de la poesia de Rimbaud
a la de Palau i Fabre a través de les variacions plàstiques d'Ignasi Aballí del poema 'L'aventura'. Per la seva
part, Laura Ginés ha treballat en una animació la descomposició del poema que fa Palau i Fabre a 'El poema',
inspirada en la 'Història d'un soldat d'Stravinski'. Maria Padró ha treballat en vídeo el poema 'Peix: la solitud,
la incomunicació, la sordesa'.
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Una exposició interpreta de forma visual i física 13 poesies de Palau i Fabre
del llibre 'Poemes de l'Alquimista'
Martes, 28 de noviembre de 2017
La mostra es podrà visitar des d'aquest dijous fins al 2 d'abril de 2018, a la Sala 4 del Palau Robert ACN
Barcelona.-"Vam voler fer una exposició que ensenyés la poesia de Palau Fabre i li donés presència física i
visual a la poesia a través d'artistes de diferents disciplines que interpreten poemes de Palau". Aquest va ser
l'objectiu que es va fixar Julià Guillamon per donar vida a la mostra, que ell mateix n'és el comissari, 'Jo soc
el meu propi experiment. Tretze lectures dels 'Poemes de l'Alquimista' de Josep Palau i Fabre'. L'exposició
és una de les activitats que forma part de la commemoració del centenari del naixement de Josep Palau i
Fabre i es podrà visitar des d'aquest dijous fins al 2 d'abril de 2018, a la Sala 4 del Palau Robert. Guillamon
ha recalcat que a la mostra han volgut fer "una mena de Tibidabo poètic, com una sala de parc d'atraccions,
la capsa de l'autòmat amb petits mons tancats". L'exposició es va presentar el 18 de maig a Caldes d'Estrac
i el seu objectiu era que creadors de diversos àmbits interpretin alguns dels poemes més destacats del llibre
'Poemes de l'Alquimista', publicat per primer cop clandestinament el 1952, considerat una de les obres més
importants de Josep Palau i Fabre. Guillamon ha recalcat que a la mostra han volgut fer "una mena de Tibidabo
poètic, com una sala de parc d'atraccions, la capsa de l'autòmat amb petits mons tancats". Ha detallat que hi
ha tres formats diferents de peces i que quan parlava amb els artistes podien triar, "alguns volien fer el petit
i altres el gros i han treballat en funció de la peça". Per al creació de la mostra van utilitzar un recurs ja existent.
De fet, Palau i Fabre escrivia poemes i alguns d'ells anaven acompanyats per una reflexió teòrica al darrera.
"Això ens agradava, que hi hagués la creació i la reflexió i ha estat un ganxo pels artistes perquè és molt
contemporani i hem escollit els 13 poemes que ja estaven comentats per ell".Participants Els artistes que
interpreten els conceptes transcendents o paradoxals dels poemes de Palau i Fabre són Ignasi Aballí, Arnal
Ballester, Enric Farrés Duran, Laura Ginés, Llamazares-Pomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. Han
col·laborat també en el projecte els poetes Carles Rabassa, Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. El disseny
de la gràfica és d'Albert Planas i de l'espai expositiu, el despatx darquitectes Llamazares-Pomés. Guillamon
ha recalcat que han treballat tots de forma conjunta. En aquest sentit, com ha explicat el Palau Robert,
Llamazares-Pomés han pensat un sistema de cubs, en el qual cada cub desplega visualment i instal·lativament
un poema. L'espectador viu el pas de la poesia de Rimbaud a la de Palau i Fabre a través de les variacions
plàstiques d'Ignasi Aballí del poema 'L'aventura'. Per la seva part, Laura Ginés ha treballat en una animació
la descomposició del poema que fa Palau i Fabre a 'El poema', inspirada en la 'Història d'un soldat d'Stravinski'.
Maria Padró ha treballat en vídeo el poema 'Peix: la solitud, la incomunicació, la sordesa'.
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Una exposició recrea el món de Palau i Fabre al Palau Robert
Jueves, 23 de noviembre de 2017
La mostra Jo soc el meu propi experiment. Tretze lectures dels Poemes de lAlquimista de Josep Palau i Fabre,
comissariada per Julià Guillamon, es pot visitar del 30 de novembre al 2 dabril de 2018, a la Sala 4 del Palau
Robert. El director general de Difusió, Ignasi Genovès, inaugurarà lexposició el 29 de novembre, a les 19
hores. També hi intervindran el president de la Fundació Palau, Joan Noves; la directora de la Fundació, Maria
Choya, i el comissari Julià Guillamon. En aquesta exposició, que es va presentar el 18 de maig a Caldes
dEstrac, creadors de diversos àmbits interpreten alguns dels poemes més destacats del llibre Poemes de
lAlquimista , publicat per primer cop clandestinament el 1952, considerat una de les obres més importants de
Josep Palau i Fabre i un dels llibres de poesia en català més coneguts i reeditats. Els artistes que interpreten
els conceptes transcendents o paradoxals dels poemes de Palau i Fabre són Ignasi Aballí, Arnal Ballester,
Enric Farrés Duran, Laura Ginés, Llamazares-Pomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. Han col·laborat
també en el projecte els poetes Carles Rabassa, Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. El disseny de la
gràfica és dAlbert Planas i de lespai expositiu, el despatx darquitectes Llamazares-Pomés. El 17 de gener
sinaugura lexposició Palau mira Picasso a ledifici Can Serra de la Diputació de Barcelona , prop del Palau
Robert, una altra de les iniciatives de la celebració del centenari del naixement del poeta. Una mostra que
aplega tot un seguit de fotografies fetes per Palau seguint les petjades de Picasso: llocs on va viure i tallers
on va treballar. Shi inclouen algunes de les fotografies que el poeta va fer a Picasso i la seva darrera esposa,
Jacqueline, el 22 dabril de 1964, com també documents que testimonien lestudi rigorós que va fer Palau i
Fabre de la vida i lobra de lartista malagueny. Aquestes dues exposicions formen part del programa dactes
de lAny Palau i Fabre en el centenari del seu naixement i nou anys després de la seva mort. LAny Palau i
Fabre, que té com a comissari Manuel Guerrero, pretén donar a conèixer i estudiar lobra i la personalitat del
poeta, tot valorant el conjunt i la diversitat de la seva producció. Lorganitzen la Generalitat de Catalunya
(Institució de les Lletres Catalanes), la Fundació Palau, la Diputació de Barcelona i lAjuntament de Caldes
dEstrac, amb el suport de la Fundació Banc de Sabadell i la col·laboració de diverses institucions i empreses
col·laboradores. https://www.fundaciopalau.cat/
Etiquetes: Palau Fabre · Palau Robert
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Los puros de mi amigo
Jueves, 16 de noviembre de 2017
Como ustedes ya saben hace cien años que nació el poeta, dramaturgo, ensayista y cuentista Josep Palau
i Fabre. Nos quisimos mucho, me he dedicado siempre a leerlo y estudiarlo, y por eso, después de su muerte
en el 2008, su compañera, Alícia Vacarizo, me ha venido obsequiando con una serie de regalos poéticos. Me
hacen una ilusión que no se puede explicar, mucho mayor que si me hubiera tocado en herencia el manuscrito
de un poeta campanudo o un dibujo de un artista cotizadísimo, ... Iniciar sesión
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Els puros del meu amic
Jueves, 16 de noviembre de 2017
JuliàGuillamon
Com vostès ja saben fa cent anys que va néixer el poeta, dramaturg, assagista i contista Josep Palau i Fabre.
Com que ens vam estimar molt i jo mhe dedicat sempre a llegir-lo i estudiar-lo, després que es morís lany
2008, la seva companya, Alícia Vacarizo, mha anat fent uns regals poètics. Són uns regals que em fan una
il·lusió que no es pot explicar, més que si mhagués tocat en herència un manuscrit dalgun poeta campanut o
un dibuix dalgun artista cotitzat, perquè hi veig la personalitat del meu amic, aquell caràcter que sentia tan
proper i em va fer riure tant en les èpoques que vam tenir més confiança. Conservo un telescopi senzill, que
en Palau tenia a la caseta de Grifeu i amb el qual es dedicava a mirar les estrelles. Coneixent-lo, segur que
no les mirava i prou: les devia voler acaronar amb la vista, saber-ne els noms i inventar noms nous per a les
que li feien més patxoca. A Llançà, al mes dagost, quan no hi ha gaire res a fer, la gent dedica una quantitat
enorme de temps i energies a parlar de les llàgrimes de Sant Llorenç. Mimagino en Palau, tot sol, comptant
llàgrimes que són meteors provocats per la cua de pols còsmica dun cometa per explicar-ho a les visites de
la tarda. Catorze, quinze, setze llàgrimes!
També tinc un salacot que va ser den Palau i de vegades mel poso. És de làmines de suro, recobertes duna
tela de color de sorra. En Palau sel va posar un cop, amb una malla que li tapava la cara, per arrencar un
rusc que shavia fet en el doble vidre del gran finestral de Grifeu. Ho sé perquè leditor Joan Tarrida el va
enxampar en plena feina. Guardo unes ulleres de sol Walter Wolf Racing amb una muntura immensa ¡súper
70s! I un trencanous que són les cames i el cul dun mossa. Poses la nou al mig de les cames i la noia la peta
amb la figa. És genial.
Però el regal més preuat és una capsa lacada de negre amb uns dibuixos japonesos. Aquesta capsa, en Palau
la tenia a casa seva al carrer Bruc. Quan lanava a veure, jo tenia vint o vint-i-cinc anys, la treia i em convidava
a triar un puro. A molta gent li ha quedat la idea den Palau com una mena de salvatge, però era un senyor
molt refinat. Jo en aquella època, als anys vuitanta i noranta, em fumava uns puros formidables que trobo a
faltar cosa de no dir. En Palau sempre em deia que els puros eren del seu pare, que va morir el 1961. No dic
que no: algun nhi devia haver. Daltres tenien a veure amb la vida misteriosa del meu amic. Com que era un
gran expert en Picasso i, de vegades, en certificava obres, viatjava sovint a Ginebra, on hi ha uns puros
fabulosos, que es venen més cars que els daquí. Nhi devien regalar dels més bons. Obro la capsa lacada,
vaig traient-ne els puros, arrenglerant-los a la taula del despatx. Se macut descriure un conte a la manera de
Henry James: que els puros vagin explicant la història dun poeta amb el cap ple de pardals, enamorat de les
dones, enamorat del pare, amb un jove admirador amb el cap encara més ple de pardals. Quin Hoyo de
Monterrey més gros: gairebé no quep a la capsa! Estimat Palau: mel fumaré el dia que torni a caminar la teva
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amiga sueca.
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Cardedeu TV
Informatiu
27 de novembre de 2017
Conferència Tomàs Nofre ‘Josep Palau i Fabre, l’Alquimista’
https://youtu.be/ceVqHDY1fwM (a partir del minut 18:42 fins el 20:21)

