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ANY PALAU I FABRE: 2017-18



L’any 2003 Josep Palau i Fabre va poder inaugurar la Fundació Palau a Caldes 
d’Estrac on va fer realitat el desig de preservar tot el seu arxiu documental i la 
seva col·lecció d’art, juntament amb la del seu pare Josep Palau i Oller, pintor i 
decorador, tot constituint una important selecció de l’art i la cultura catalana del 
segle XX. En pocs anys, la Fundació Palau, indispensable per a l’estudi i la difusió 
de la seva obra, ha esdevingut un centre d’art i de cultura de referència a Caldes 
d’Estrac, al Maresme i a Catalunya. 

L’Any Palau i Fabre, impulsat per la Fundació Palau, de Caldes d’Estrac, i el De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Institució de 
les Lletres Catalanes, amb la col·laboració d’institucions públiques i privades del 
país, comissariat per Manuel Guerrero Brullet, s’ha celebrat del 21 d’abril del 2017, 
dia de la commemoració dels 100 anys del seu naixement a Barcelona, al 21 d’abril 
del 2018.
 





MIQUEL BARCELÓ I JOSEP PALAU I FABRE





Llibreta Miquel Barceló
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Normativa i aplicacions
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ELEMENTS DE DIFUSIÓ
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ELS CINC ÀMBITS 



El teatre

Palau i Picasso

Els llocs

L’Alquimista

El llegat



Els llocs

Col·loqui Josep Palau i Fabre, confluences poétiques et artistiques a la Sorbonne

París

Edició del còmic Josep Palau i Fabre: La joia de viure!

Exposició La joia de viure. Llançà, l’estiu, Josep Palau i Fabre i Picasso

Llançà

Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre

Jornada pedagògica del Departament d’Ensenyament

Caldes d’Estrac

Edició del llibre Josep Palau i Fabre i Barcelona

Inauguració de la placa del carrer Bruc, 99

Acte d’homenatge a Josep Palau i Fabre a La Seca, Espai Brossa

Barcelona

Exposició Jo soc el meu propi experiment

Concert de Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida, 
amb Dani Espasa, dedicat a Rosselló-Pòrcel i Palau i Fabre

Palau i Picasso

L’Alquimista

El teatre

El llegat



L’Alquimista

Reedició de Contes despullats i La tesi doctoral 
del diable i de Poemes de l’Alquimista

Instal·lació La rel de l’arbre és una roda. Perejaume

Exposició Encontres amb l’Alquimista

Exposició Josep Palau i Fabre i Antonin Artaud

Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista

Llibre i exposició Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista

Concert Josep Palau i Fabre en l’alquímia musical

Palau i Picasso

Els llocs

El teatre

El llegat



El teatre

Lectura dramatitzada del text de Josep Palau i Fabre 
Estimat Picasso amb Clara Segura i Lluís Homar 

Nit Palau i Fabre, a la Biblioteca de Catalunya, organitzada per AELC 

Espectacle La llavor de l’amor de Montse Guallar i Max Sunyer

Palau i Picasso

Els llocs

L’Alquimista

El llegat



Palau i Picasso
3er Congrés Internacional Picasso i identitat, Barcelona i Caldes d’Estrac

Exposició Palau mira Picasso, Màlaga, Caldes d’Estrac, Barcelona, Madrid, Mataró i París

Exposició Picasso. Chefs d’oeuvre!, Museu Picasso, París

Els llocs

L’Alquimista

El teatre

El llegat



El llegat

Edició de l’Àlbum Palau i Fabre del PEN Català

Festival Poesia i + (2018): 
Performance “Despintura fònica de Miquel Barceló i Pascal Comelade” 

Producció del film Josep Palau i Fabre. Retrat cubista, 
produït per CLACK i la Fundació Palau

Glossa de Sebastià Alzamora als Jocs Florals de Barcelona 2017

Exposició i cicle Josep Palau i Fabre i el cinema 
a la Filmoteca de Catalunya

Conferència J. V. Foix i Josep Palau i Fabre: afinitats electives, 
amb Pere Gimferrer i Vicenç Altaió

El teatre

Palau i Picasso

Els llocs

L’Alquimista
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Geografia personal i creativa. La vida i l’obra de Josep 
Palau i Fabre estan lligades als llocs on va viure i 
escriure. Són diversos els espais i les ciutats que han 
marcat la seva experiència vital.

La casa familiar de Barcelona on va passar els primers 
anys. Els llocs del seu exili voluntari a París des del 
desembre de 1945, fins a tornar, definitivament, el  
febrer de 1961. La casa que es construeix a Grifeu,  
a Llançà, on s’instal·la el 1962. El retorn, al domicili 
familiar del carrer Bruc, número 99, a la mort de la 
seva mare, mentre els estius els segueix passant a  
la casa de Grifeu. I, finalment, la seu de la Fundació  
Palau, a Caldes d’Estrac, on va viure els darrers anys, 
des del 2003 fins al 2008.

< Josep Palau i Fabre, assegut, llegint a la terrassa de “L´Alba”. 
   Grifeu, abril del 1966. Fotografia: Anicet Altés



Els llocs

Josep Palau i Fabre a la terrassa de “L´Alba”, Grifeu (Llançà), juliol, 1969. Fotografia: Anicet Altés



Organització: Fundació Palau, La Seca Espai Brossa, Museu Picasso
Lloc: La Seca Espai Brossa
Data: 28 de febrer del 2017

Fotografies: Fundació Palau

Els llocs: Barcelona
Acte d’homenatge a Josep Palau i Fabre a La Seca, Espai Brossa

Avançant-se a la data del centenari del naixement de Josep  
Palau i Fabre, Hermann Bonnín, director artístic de La Seca, 
Espai Brossa, va voler fer un homenatge al seu amic i poeta a 
l’espai escènic del carrer Flassaders. Hi va haver intervencions 
de molts amics i coneguts de Palau i Fabre, com el propi  
Hermann Bonnín, Manuel Guerrero, comissari de l’Any Palau 
i Fabre, Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de  
Barcelona, Joan Noves, president de la Fundació Palau, Vicenç 
Villatoro, director del CCCB, Vicenç Altaió, president de la 
Fundació Joan Brossa i Laura Borràs, directora de la ILC. Així 
com lectura de poemes i textos de Palau a càrrec de les actrius 
Àngels Bassas, Anna Ycobalzeta, Gemma Reguant i Sabine  
Dufrenoy. L’acte va acabar amb una actuació musical de Marc 
Egea i un brindis final.



Els llocs: Barcelona
Acte d’homenatge a Josep Palau i Fabre a La Seca, Espai Brossa



Els llocs: Barcelona
Inauguració d’una placa commemorativa al carrer Bruc, 99

Josep Palau i Fabre neix al carrer Bailén, 112 l’any 1917. L’any 
1926 la família (els seus pares són Josep Palau Oller i Eulàlia 
Fabre), es trasllada al carrer Bruc, 99. Josep Palau i Fabre tot i 
la convivència durant uns anys amb la seva parella Montserrat 
Costa al carrer Còrsega i el trasllat a la casa que es construeix 
a Grifeu, Llançà, no abandona mai la vivenda del carrer Bruc 
fins l’any 2007 un cop el seu domicili habitual és ja el pis supe-
rior de la Fundació Palau (c/ Riera, 54 Caldes d’Estrac).

En aquest domicili van tenir lloc les primeres jornades de lec- 
tures poètiques d’Amics de la Poesia coordinades per Josep  
Palau i Fabre als anys 40. Tenien caràcter clandestí. Josep Pa-
lau feia les notes convidant a l’acte amb la data volgudament 
equivocada i comprava pastes i xerès per donar-li caràcter “fes-
tiu burgés” i d’aquesta manera no aixecar sospites. 

Com a acte simbòlic d’inauguració formal i d’obertura de l’Any 
Palau i Fabre hi va haver una cerimònia de descobriment d’una 
placa commemorativa a la façana de la casa de pisos del carrer 
Bruc, 99, on va viure i treballar, durant molts anys, el poeta. 
Amb la intervenció d’autoritats, poetes i amics de Palau i Fabre. 

Menjador i sala d’estar del pis del carrer Bruc, 99 amb mobiliari 
dissenyat per Josep Palau Oller (c.1935) i amb algunes obres  
de l’actual col·lecció d’art de la Fundació Palau (Marina de Josep 
Gausachs de l’any 1935 i Pallers de Josep Palau Oller de l’any 1928).
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Els llocs: Barcelona
Inauguració d’una placa commemorativa al carrer Bruc, 99

Organització: Fundació Palau, Ajuntament de Barcelona Districte de l’Eixample
Lloc: Carrer Bruc, 99. Barcelona

Data: 21 d’abril del 2017
Altres: Una iniciativa d’Emili Bou i veïns de l’Eixample

Fotografies: Dani Rovira



Els llocs: Barcelona
Edició del llibre Palau i Fabre i Barcelona

Coberta del llibre dissenyada per Albert Planas.

El llibre il·lustrat Palau i Fabre i Barcelona a cura de Julià Guilla-
mon és una esplèndida revisió de la relació del poeta amb la 
seva ciutat. Inclou una extensa i preciosa selecció de documents 
i d’imatges majorment provinents de l’arxiu de la Fundació  
Palau. Guillamon reflexiona sobre la trajectòria de la vida i l’obra 
de l’escriptor a partir de diversos capítols: Una família de  
l’Eixample, Una adolescència republicana, Una joventut incon-
formista i La plenitud de l’escriptor. 

Julià Guillamon
Palau i Fabre i Barcelona

Barcelona: Galàxia Gutenberg
Ajuntament de Barcelona, 2017



Coincidint amb la inauguració de l’exposició Palau regarde  
Picasso al Centre d’études catalanes, que es va presentar a  
París del 27 de setembre al 26 d’octubre del 2018, va tenir lloc 
el Col·loqui internacional dedicat a Palau i Fabre a la Sorbonne 
Université, els dies 27 i 28 de setembre. En el seu exili voluntari 
el poeta va viure a París del desembre del 1945 al febrer del 
1962. D’altra banda, la cultura francesa va ser fonamental per a 
la seva formació personal i la seva obra, és per això que va ser 
ben significativa la celebració d’aquest col·loqui coordinat per 
Mònica Güell (Sorbonne Université) i Marc Audí (Université 
Bordeaux Montaigne). Va obrir el col·loqui, el 27 de setembre, 
una conferència d’Enric Bou i va haver una sessió dedicada  
a la poesia amb Denise Boyer, Anna Perera, Jordi Mas i Sergi  
Álvarez, i una altra dedicada a Picasso i Palau, amb Marc Audí, 
Margarida Casacuberta, Maria Choya i Eduard Vallès. El 28  
de setembre, dedicat a pensar les escriptures de Palau, obrí la 
sessió una conferència de Jordi Coca, i va haver intervencions 
de Mònica Güell, Pep Sanz i Alfons Gregori, i ja a la tarda, inter-
vencions d’Eduardo Ramos, Marie-Claire Zimmermann i Estel 
Aguilar. La sessió es va cloure amb la projecció de Picasso a 
Catalunya (1975) de Palau i Fabre, presentada per Sergi Ramos, 
i una conferència de Manuel Guerrero Brullet. 

Organització: CRIMIC (Axe études catalanes) et AMERIBER
Coordinació: Mònica Güell (Sorbonne Université) 
i Marc Audí (Université Bordeaux Montaigne)
Lloc: Universitat de la Sorbonne
Dates: 27 i 28 de setembre del 2018

Els llocs: París
Col·loqui Josep Palau i Fabre, confluences poétiques et artistiques a la Sorbonne



El poeta es va instal·lar a Llançà el 1961, després de catorze anys 
d’exili voluntari a París i hi va viure deu anys, estiu i hivern. Des 
de començaments dels anys setanta fins als inicis del segle xxi, 
hi passava tres mesos a l’estiu, en els quals feia realitat el seu 
ideal d’una vida primitiva, en contacte amb el sol i el mar. A la 
casa de Grifeu que va batejar amb el nom de L’Alba, en home-
natge a Ramon Llull, hi va dur a terme una activitat molt inten-
sa: va escriure contes, assaigs, articles, i hi va elaborar alguns 
dels seus estudis sobre Picasso, que han esdevingut de refe-
rència internacional. Però sobretot hi va retrobar la joia de viu-
re, després d’anys d’insatisfaccions. Aquesta exposició comis-
sariada per Julià Guillamon, pren la figura de Josep Palau i 
Fabre per ensenyar com era i com és Llançà, com hi va arribar 
el turisme, mitjançant materials de l’Arxiu de Llançà i d’altres 
procedències. I per explicar la idea de la creació lliure, llumino-
sa, que Palau comparteix amb Picasso.

Organització i producció: Fundació Palau
Amb la col·laboració de: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Caldes d’Estrac, 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Institució de les Lletres Catalanes, Diputació de Girona, i Ajuntament de Llançà

Lloc: LLançà, Casa de Cultura.
Dates: del 5 d’agost a l’11 de setembre de 2017

Idea: Julià Guillamon
Disseny: Albert Planas

Els llocs: Llançà
Exposició La joia de viure!

Cartell realitzat a partir de la coberta del llibre il·lustrat per Toni Benages.



La joie de vivre és el títol d’una famosa obra de Picasso pintada 
a Antibes el 1946. És una paròdia d’un quadre de Matisse que 
representa un paisatge de l’Arcàdia. “Picasso va anar a la Costa 
Blava per retrobar la plenitud física i la salut de l’ull”, va escriure 
Josep Palau i Fabre en un dels seus assaigs sobre el pintor. 
Amb el mateix esperit (voluntat paròdica, contundència física  
i exuberància visual), Julià Guillamon i Toni Benages i Gallard 
han recreat les aventures de Palau i Fabre a Llançà: un little 
Nemo calb i barbut que, mentre és a la platja, es fa el dinar o 
llegeix davant del portal, imagina mons fabulosos plens de  
dones, sol i mar.

Julià Guillamon
 Josep Palau i Fabre: la joia de viure

Il·lustrat per Toni Benages
Barcelona: Editorial Males Herbes, S.C.L., 2017

Els llocs: Llançà
Edició del còmic Josep Palau i Fabre: La joia de viure

Cartell de la presentació del còmic Josep Palau i Fabre. La joia  
de viure, a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.



Els llocs: Llançà
Edició del còmic Josep Palau i Fabre: La joia de viure

Coberta i doble pàgina interior del còmic de Julià Guillamon, il·lustrat per Toni Benages.



Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició i llibre Jo soc el meu propi experiment

Il·lustracions d’Arnal Ballester



Organització i producció: Fundació Palau, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament Caldes d’Estrac, Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes. 
Comissariat: Julià Guillamon

Dates: 18 de maig al 5 d’octubre del 2017 
a la Fundació Palau, Caldes d’Estrac, 

30 de novembre de 2017 al 2 d’abril de 2018 
al Palau Robert de Barcelona.

13 d’abril al 30 de juny del 2018 
a l’Espai Santa Caterina de Girona

Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Jo soc el meu propi experiment

Jo soc el meu propi experiment. Tretze poemes de l’Alquimista
interpretats per creadors de diferents disciplines va ser la  
primera exposició que va obrir la commemoració del centenari 
de Palau i Fabre, primer a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac 
i després al Palau Robert de Barcelona.

Comissariada per l’escriptor Julià Guillamon, l’exposició con-
vidava a creadors de diferents àmbits a interpretar alguns dels 
poemes més destacats del llibre ‘Poemes de l’Alquimista’, pu-
blicat per primer cop clandestinament el 1952 i una de les 
obres més importants de Josep Palau i Fabre.



Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Jo soc el meu propi experiment

L’exposició proposava una nova manera d’apropar-se a la  
poesia de Palau i Fabre i als Poemes de l’Alquimista, mitjançant 
un plantejament innovador. El problema de la identitat, el sen-
timent de ser sempre estranger, l’instint que ens condueix a una 
identitat humana compartida, el valor de la tradició com a  
matèria primera de les creacions contemporànies.

Ignasi Aballí, Arnal Ballester, Enric Farrés Duran, Laura Ginés, 
Llamazares & Pomés, Núria Martínez-Vernis, Manel Ollé, Maria 
Padró, Josep Pedrals, Albert Planas, Sergi Pons Codina, Carles 
Rebassa i Morrosko Vila-San-Juan interpretaren els conceptes 
transcedents o paradoxals dels poemes de Palau i Fabre.
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Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Jo soc el meu propi experiment
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L’Alquimista
Llibre Jo soc el meu propi experiment

Josep Palau i Fabre. Jo soc el meu propi experiment.
Tretze poemes de l’Alquimista
Edició de Julià Guillamon i Albert Planas
Il·lustrat per Arnal Ballester

El llibre que acompanya l’exposició Josep Palau i Fabre. Jo soc 
el meu propi experiment. Tretze poemes de l’Alquimista, és una 
breu antologia dels tretze poemes comentats per Palau i Fabre 
del seu llibre Poemes de l’Alquimista. Josep Palau i Fabre, un 
poeta que busca una Realitat Superior en el Somni. La seva 
poesia –filosòfica, provocativa, sensual– viu entre l’experiment 
i l’assaig. Poemes de l’Alquimista, un clàssic que no ha deixat de 
reeditar-se des del 1952. Arnal Ballester, un artista que busca 
en la imatge poètica el concepte transcendent o paradoxal. 
Julià Guillamon i Albert Planas, editors i dissenyadors d’aquest 
llibre, que apropa l’obra de Palau als lectors d’avui.



Per obrir l’Any Palau i Fabre a Caldes d’Estrac es va convidar 
Maria del Mar Bonet que hi va actuar, juntament amb Biel Mes-
quida i Dani Espasa, amb un espectacle dedicat a la poesia de 
Josep Palau i Fabre i a la de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, poeta 
mallorquí també molt estimat pel poeta barceloní. La cançó “Jo 
em donaria a qui em volgués”, el poema de Josep Palau i Fabre 
musicat i interpretat per Maria del Mar Bonet, va ser una de les 
que més va contribuir a donar a conèixer l’autor dels Poemes de 
l’Alquimista. Palau i Fabre apreciava i estimava d’una manera 
especial la cantant i autora mallorquina que fins i tot va fer una 
exposició de les seves pintures a la Fundació Palau. 

Organització i producció: Fundació Palau, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, 

Diputació de Barcelona i Ajuntament de Caldes d’Estrac
Lloc: Sala de Cultural de Caldes d’Estrac

Data: 22 d’abril del 2017

Els llocs: Caldes d’Estrac
Concert de Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida, amb Dani Espasa, 

dedicat a Rosselló-Pòrcel i Palau i Fabre
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Els llocs: Caldes d’Estrac
Jornada pedagògica del Departament d’Ensenyament

Amb motiu de l’Any Palau i Fabre, hi va haver un treball intens 
per tal de poder donar eines pedagògiques a les escoles, i acos-
tar la seva poesia a l’aula, amb la Fundació Palau i el Departa-
ment d’Ensenyament. A més a més d’unes guies de lectura i una 
antologia per llegir per Sant Jordi del 2017, com és habitual 
en les commemoracions destacades, és va realitzar una Jor-
nada pedagògica a la Fundació Palau el gener del 2018. Julià 
Guillamon va obrir la jornada amb una conferència sobre el  
poeta i va haver la presentació de diverses experiències peda-
gògiques en escoles. També es va presentar el programa  
pedagògic de la Fundació Palau. La sessió del matí es va cloure 
amb el recital poètic La llavor de l’amor, amb Montse Guallar  
i Max Sunyer. A la tarda, Maria Choya, directora de la Funda-
ció Palau, va fer una visita comentada de la col·lecció de la  
Fundació, i Anna Maluquer va fer una visita guiada per la Ruta 
del poetes de Caldes d’Estrac, amb poemes de Verdaguer,  
Maragall i Palau. 

Organització: Departament d’Ensenyament
Lloc: Fundació Palau, Caldes d’Estrac

Data: 25 de gener del 2018
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Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre
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Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre

L’exposició Pregon desig: Miquel Barceló a Josep Palau i Fa-
bre, que reuní obra original provinent del taller de l’artista dels 
darrers anys, és un homenatge de Miquel Barceló a Josep  
Palau i Fabre en el centenari del naixement del poeta. 

Miquel Barceló (Felanitx, 1957) és un dels artistes contempo-
ranis que més valorà Josep Palau i Fabre. Un dels somnis del 
poeta va ser poder dedicar una exposició temporal a Miquel 
Barceló a les sales de la seva Fundació ja que admirava pro-
fundament l’obra de l’artista mallorquí. Malauradament, aquest 
desig no es va poder materialitzar en vida del poeta. És per 
això que es va proposar a l’artista de realitzar el logotip de 
l’Any Palau i Fabre i de poder realitzar una exposició de la seva 
obra a la Fundació Palau. Amb gran generositat i d’una mane-
ra desinteressada, doncs, Miquel Barceló va realitzar el logo-
tip de la commemoració i va col·laborar en la celebració cedint 
68 peces de la seva col·lecció particular per a l’exposició  
Pregon desig: Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre. La selec-
ció d’obres va anar a cura del propi artista i de Victoria Comune 
amb la col·laboració de Maria Choya i de Manel Guerrero.

Organització i producció:
 Fundació Palau, Diputació de Barcelona i 

Ajuntament de Caldes d’Estrac
Dates: del 17 de febrer al 9 de setembre del 2018

Selecció i textos: Manuel Guerrero Brullet
Documentació: Alícia Vacarizo
Disseny gràfic: Mariona Garcia

Gràfica de l’exposició: Maud
Transport: Feltrero

Muntatge i il·luminació: Joan Mascarell
Comunicació: Cosmica (Anna Aurich i Elena Manrique)

Imatge de l’exposició i fotografies de l’obra: Miquel Barceló,  
VEGAP, Barcelona, 2019
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L’exposició s’obria amb un petit text que Miquel Barceló 
va escriure el 2005 després de la seva trobada amb el poeta:

Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre

“De molts anys coneixíem l’amic de Picasso, el company de bauxes i l’apàstol... 
Quan va visitar-me a Mallorca, a Artà, Palau ja tenia més de 90 anys. 
Feia molt fred. Després de mirar molt les peces d’argila crua, algú va proposar 
un porro-canuto, spinello, de maria. En Palau, tot fumant i amb tota naturalitat 
va fer-nos saber que era la seva primera experiència amb aquesta droga i d’aquí 
passàrem a parlar d’Artaud que també havia conegut bé... 
Uns anys després vaig llegir la seva poesia; admirable, nova, fresca i tan jove 
d’aquest quasi centenari amic.”

Les peces que composen aquest homenatge són gravats, aqua-
rel·les i obres realitzades amb tècniques mixtes, que es dividei-
xen en diversos àmbits: peixos i pops, gravats amb termites, 
dibuixos per a brodats, sèrie eròtica, dibuixos africans, retrats i 
autoretrats. Són obres de cronologia diversa que comprenen 
des del 1994 fins a l’actualitat, com és el cas d’un quadern de 
treball realitzat entre Bangkok, Índia i París.



Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre

Doble coleoidea 3, 2008. Tècnica mixta sobre paper @ Miquel Barceló



Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre

Esquerra: Moussa M, 2009. Tècnica mixta sobre cartró @ Miquel Barceló

Esquerra: Cheik, 2009. Tècnica mixta sobre cartró @ Miquel Barceló

Dalt: Aubergines 4, 2009. Tècnica mixta sobre paper @ Miquel Barceló

Baix: J.F. en petite culotte, 2006. Tècnica mixta sobre paper @ Miquel Barceló



Els llocs: Caldes d’Estrac
Exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre
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El concepte d’alquímia és un dels essencials de l’obra 
i la poètica de Josep Palau i Fabre. L’Alquimista és 
un dels pseudònims que utilitza com a escriptor i dos 
dels seus llibres cabdals s’hi refereixen explícitament. 
El volum de poesia, Poemes de l’Alquimista (1952), i  
el conjunt d’assaigs generals no dedicats únicament a 
Picasso, Quaderns de l’Alquimista (1997). 

El Simposi Internacional Josep Palau i  Fabre (1917-
2008). L’Alquimista va permetre d’aprofundir en la idea 
d’alquímia i com aquesta s’estén en la vida i l’obra del 
poeta. La relació amb Antonin Artaud fa néixer L’Alqui-
mista, alter ego del poeta. La creació artística i la tradició 
alquímica, començant per la figura de Llull, ha inspirat 
la instal·lació La rel de l’arbre és una roda de Perejaume 
i l’obra de diversos artistes i compositors en diverses 
activitats d’homenatge a Palau i Fabre.

< Josep Palau i Fabre, La Camarga, 1951. Fotografia: Arxiu Fundació Palau



L’Alquimista

Esquerra: Josep Palau i Fabre durant del rodatge de Le Salaire de la peur, d´H. G. Clouzot. La Camarga, 1952. Fotografia: Arxiu Fundació Palau

Dreta: Josep Palau i Fabre amb un exemplar de els Poemes de l´Alquimista, Barcelona, desembre del 2002. Fotografia: Daniel Meyer



Dins del conjunt d’actes en homenatge a l’autor, la Institució  
de les Lletres Catalanes va produir una mostra de petit format 
itinerant que s’ha pogut visitar en centres culturals i bibliote-
ques de tot el territori.

L’exposició és un recorregut per la trajectòria vital de Josep  
Palau i Fabre (1917-2008). La mostra presenta a Palau i Fabre 
com un poeta romàntic, un escriptor rebel, que trenca amb  
la família i la societat per fer realitat les seves aspiracions i els 
seus ideals. Un escriptor que parla dels grans temes univer-
sals: passió i instint, raó i creació, amor i llibertat.

Els títols dels àmbits permeten de resseguir la seva trajectòria 
vital i intel·lectual: Una família burgesa, la postguerra fosca, 
exili voluntari a París, eremita a Grifeu i passió i llibertat.

Organització i producció: Institució de les Lletres Catalanes
Amb la col·laboració de: Fundació Palau, Caldes d’Estrac
Idea: Julià Guillamon
Disseny: Albert Planas

L’Alquimista
Exposició L’home és un animal que es busca



L’Alquimista

Jo
an

 F
on

tc
ub

er
ta

, V
EG

A
P

, B
ar

ce
lo

na
, 2

0
19

Exposició i llibre Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista



L’Alquimista
Exposició Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista
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Fotografies i text: Joan Fontcuberta
Dates: Del 6 d’octubre de 2018 al 14 d’abril de 2019

Lloc: Fundació Palau. Caldes d’Estrac
Impressions: Tinta Invisible

Gràfica: Maud
Muntatge i il·luminació: Joan Mascarell

Agraïments: Manel Guerrero
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L’Alquimista
Llibre Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista

Coberta i pàgines del llibre Poems of the Alchemist / Poemas 
del Alquimista de Joan Fontcuberta.

Fotografies i text: Joan Fontcuberta
Madrid, La Fábrica Editorial, 2018

La mirada subversiva de Joan Fontcuberta ens ofereix, de la 
mà de l’escriptor Josep Palau i Fabre, aquest poemari visual. 
Un exercici alquimista que treu a la llum l’estranya poètica del 
sinistre.
La fotografia pretén aturar el temps, però finalment el temps 
acaba cobrant-se la seva venjança. Aquesta és la hipòtesi que 
defensa Joan Fontcuberta en aquest treball, en el que extreu, 
com un alquimista, noves i fascinants imatges a partir d’obres 
que apareixen en velles plaques de vidre en descomposició.

Joan Fontcuberta celebra així el centenari de Josep Palau  
i Fabre (1917-2008), l’obra culminant del qual, Poemes de  
l’Alquimista, va ser escrita durant l’exili a França i publicada a 
Catalunya en la clandestinitat. Seguint el seu camí, Fontcuberta 
explora diversos arxius fotogràfics a la recerca d’imatges 
desnaixents, que recorren el camí invers i tornen a la vida 
transformades en una altra cosa.
Entre l’experimentació i l’assaig, la fotografia de Fontcuberta, 
igual que la poesia de Palau i Fabre, exhala el desfici tràgic de 
l’existència, que només pot ser redimida per la imaginació, la 
ironia i l’erotisme.



L’Alquimista
Llibre Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista



L’Alquimista
Llibre Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista



L’Alquimista
Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista

En el marc de l’Any Palau i Fabre, el Simposi Internacional  
Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista, va contribuir a 
estudiar i donar a conèixer l’obra múltiple d’un dels grans es-
criptors catalans de la segona meitat del segle XX.

El Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008).  
L’Alquimista, va tenir una sessió d’obertura, a l’Institut français 
de Barcelona, dedicada a Palau i Artaud, el dijous 9 de novem-
bre de 2017. Durant l’any 2018 es van organitzar dues altres 
sessions: el 2 de març, dedicada a la seva poesia, assaig i nar-
rativa, a l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona; i el 3 de març, 
centrada en la seva obra dramàtica i en la seva relació amb  
Picasso, a la Fundació Palau, a Caldes d’Estrac.

El Simposi, organitzat per la Fundació Palau, la Institució de les 
Lletres Catalanes, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut fran-
çais de Barcelona i la Universitat de Girona, va comptar amb  
la col·laboració de la Universitat d’Alacant, la Universitat Autò-
noma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat 
de les Illes Balears.

Programa Obertura Simposi en pdf

Direcció: Manuel Guerrero Brullet
Coordinació: Míriam Romeu (ILC) i Anna Perera (UdG)
Comitè Científic: 
Laura Borràs
Mariàngela Vilallonga
Maria Choya
Pascale de Schuyter
Xavier Pla
Manuel Guerrero



L’Alquimista
Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista

Programa Simposi en pdf



L’Alquimista
Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista

Accés a la llista de reproducció de totes les ponències

Ponents > Joandomènec Ros
> Joan Noves
> Jordi Malé
> Manuel Guerrero
> Francesco Ardolino
> Àlex Broch
> Vicenç Altaió
> Jordi Coca
> David Castillo

> Carles Rebassa
> Rafel Fernández
> Montserrat Reig
> Jaume Pòrtulas
> Eduard Vallès
> Maria Choya
> Jèssica Jaques
> Pilar Parcerisas
> Maria Josep Balsach

Coberta del llibre de les Actes  
del Simposi Internacional  
Josep Palau i Fabre. L’Alquimista. 
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L’Alquimista

Exposició Antonin Artaud i Josep Palau i Fabre



L’Alquimista
Exposició Josep Palau i Fabre i Antonin Artaud

Josep Palau i Fabre (1917-2008), el gran poeta, dramaturg i 
assagista, reconegut internacionalment com un dels més im-
portants especialistes en Picasso, va ser un dels principals 
introductors d’Antonin Artaud a la cultura catalana. El 1946, 
quan es trobava en exili voluntari a París, Palau i Fabre va des-
cobrir l’obra d’Artaud. Primer va llegir Le Théâtre et son Double 
i després va quedar impactat amb les Lettres de Rodez. En un 
moment de profunda crisi personal, l’obra d’Artaud va ser  
un autèntic revulsiu per a ell. L’entusiasme que li despertà la 
seva obra va fer que el volgués conèixer. El 2 de desembre del 
1947 Palau i Fabre va anar a trobar Artaud al sanatori d’Ivry.  
Al llarg d’uns mesos, fins a la mort d’Artaud, el març del 1948, 
Palau i Fabre el va visitar a Ivry. Va ser una relació tensa i dura 
que va marcar per sempre més la seva experiència vital i cre-
ativa. Posteriorment, Palau i Fabre va escriure l’assaig Antonin 
Artaud i la revolta del teatre modern (1976), i va traduir una 
selecció dels seus poemes al llibre Versions d’Antonin Artaud 
(1977). Aquesta exposició mostrà una part dels documents, 
cartes, dedicatòries, llibres, revistes que Palau i Fabre tenia 
d’Artaud, testimoni d’aquesta relació personal.

Una producció de l’Institut français de Barcelona i la Fundació Palau
Dates: del 9 de novembre al 9 de desembre del 2017

Selecció i textos: Manuel Guerrero Brullet
Disseny gràfic: Mariona Garcia

Arxiu: Alícia Vacarizo
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L’Alquimista
Instal·lació La rel de l’arbre és una roda. Perejaume
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L’Alquimista
Instal·lació La rel de l’arbre és una roda. Perejaume

El títol de la instal·lació prové de “La raïl de l’arbre és una roda”, 
paraules de Ramon Llull que apareixen en el llibre Comença-
ment de medicina. En paraules de Perejaume:

“La sintaxi de tota l’obra de Llull és veritablement forestal, tant 
per la figura repetida d’arbre amb que imatja i branca els di-
versos coneixements, com per la manera i la ufana amb què 
s’hi arboren tota mena de connexions i demostracions analò-
giques. Si hi ha dos elements constitutius en el sistema d’ar-
gumentació de l’Art, aquests són sens dubte: les derivacions 
en branca i les combinacions en roda —figures giratòries,  
emmirallaments, cercles relacionals—.

Certament, l’Art s’arbra i roda, tota ella. Per això, la possibilitat 
de rodar-hi d’arrel resulta tan meravellosa com pràctica.  
Només així, la coreografia dels arbres, la claredat mecànica 
de les raons i el desconcert que tot plegat pugui suscitar, arri-
ben a ajustar-se a una possible pretensió general de plantar 
tots els arbres en roda en tant que línies convergents o diver-
gents d’una mateixa esfera”.

Unes paraules que deixen entreveure com la fusió d’imatge i 
música esdevé una mena de recitació meditativa que ens re-
trotreu a principis primordials de la nostra pròpia existència.

Una producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Idea original: Perejaume

Dates: del 24 de març al 22 d’abril de 2018
Disseny: Angel Uzkiano

Gràfica: Maud
Muntatge i il·luminació: Joan Mascarell i Toni Giró



El projecte artístic de Perejaume ha contemplat des dels seus 
inicis un estret vincle amb la natura, viscut en i per la natura, 
amb el paisatge com a escenari i amb les “manifestacions ar-
bòries”, com ell mateix les anomena, contemplades i presen-
tades amb una gran diversitat, com per exemple, en el seu llibre 
de poemes “Obreda” (2003), en el qual també recull les seves 
reflexions continuades sobre la natura i més concretament 
sobre el bosc que l’envolta a la seva casa-taller del Montnegre.

L’Alquimista
Instal·lació La rel de l’arbre és una roda. Perejaume
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Josep Palau i Fabre

Jo sóc el meu propi experiment.



Exposició Encontres amb l’Alquimista

Escafandre és un grup heterogeni i canviant d’artistes de dife-
rents disciplines que s’apleguen a l’entorn d’un projecte comú, 
en aquest cas, el desig d’aprofundir en l’obra de Palau i Fabre 
i, més concretament, en els seus Poemes de l’Alquimista, cer-
cant diferents punts de vista i provocant un diàleg obert que 
ens meni a l’obra amb total llibertat artística. 

Conflueixen en aquesta exposició-homenatge la dansa, la pin-
tura, la música i la paraula, interpretada pels diferents artistes 
que són interpel·lats per la poesia de Palau i Fabre. 

Els artistes participants són:
Xavier Alsina, Antoni Carné, Núria Dardinyà i Daniel Pérez, 
Marta Castelar, Carme Castellví, Anet Duncan, Verònica  
González, Teresa Gómez Martorell, Jaume Guardis, Ona Mestre, 
Jaime Moroldo, Tomàs Pariente, Stefano Puddu, Anna Malu-
quer, Àngels Rosés, Núria Rossell, Jordi Sarrate, Pepa Vila.

L’Alquimista

Catàleg en pdf

Organització i producció: Grup Escafandre de 
l’Associació l’Espantaocells, Sant Feliu de Codines. 

Comissariat: Àngels Rosés
Dates: 4 de juny 2017 a Sant Feliu de Codines, 

11 de novembre de 2017 a la Fundació Palau, Caldes d’Estrac; 
6 d’abril 2018 a La Garriga; 

15 de setembre 2018 a Caldes de Montbui



L’Alquimista
Concert Josep Palau i Fabre en l’alquímia musical

Un concert que aplega distintes veus musicals de compositors 
catalans actuals i en progrés, que se sumen a l’homenatge a 
Palau i Fabre en l’any del centenari. També la música és per ex-
cel·lència una transmutació, una alquímia de les més especials 
i factibles: no és res palpable (les notes escrites en pentagra-
mes són mers símbols), en un moment determinat es manifesta 
a través de veus i instruments i torna a desaparèixer, deixant la 
seva impressió perenne en l’esperit humà. Amb aquest concert 
es fa el procés a la inversa: volem restituir en forma de música 
les impressions que han causat en els compositors la lectura 
dels poemes de Palau i Fabre: alquímia sobre alquímia. Una 
meravella digna d’ell.

Música de Josep Soler, Jesús Rodríguez-Picó, Salvador Brotons, 
Jaume Creus, Llorenç Balsach.

Intèrprets: David Sanz, guitarra, professor del Conservatori 
d’Andorra; Jordi Gendra, flauta, membre de l’Ensemble Instru-
mental de Barcelona i solista de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers; Montserrat Bertral, mezzo.

Organització i producció: Fundació Palau, Caldes d’Estrac
Dates: 22 de maig de 2017 a la llibreria Jaimes de Barcelona 

27 de maig de 2017 a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac
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L’Alquimista
Reedició de Contes despullats i La tesi doctoral del diable

“A Contes despullats i La tesi doctoral del diable hi ha un Palau 
solar, feliç i vital. Editar de nou aquests llibres és retornar a un 
dels millors moments de la seva vida d’escriptor”. Amb aquesta 
celebració es tanca el pròleg de Julià Guillamon, que presenta el 
Palau i Fabre narrador que es va donar a conèixer als vuitanta.

“Havia encetat”, citem de nou Guillamon, “un camí poc habitual 
en la narrativa catalana del segle xx: el conte visionari, el conte 
filosòfic, que té una llarga tradició en la literatura occidental 
des del segle xviii: de Voltaire a Balzac i Poe i dels decadentistes 
francesos a Papini, Huxley o Bontempelli, autors que havien  
estat molt divulgats a Catalunya, als anys trenta.”

Josep Palau i Fabre
Contes despullats i La tesi doctoral del diable

Pròleg de Julià Guillamon
Barcelona: Proa, 2017

Pdf pròleg Julià Guillamon



L’Alquimista
Reedició de Poemes de l’Alquimista

Poemes de l’Alquimista és el llibre central de l’obra de Palau i 
Fabre, i un dels llibres cabdals de la poesia catalana del segle xx. 
“Aquest llibre és el procés (en el sentit de trajectòria i en el  
sentit jurídic transcendent) de la poesia moderna. Un afany de 
veure-m’hi absolut, d’abastar-me amb el meu propi esguard, hi 
presideix. Aquesta aventura temerària ha donat, en altres, la 
follia, el desdoblament, la desintegració. És per aquesta darrera 
ferida, sobretot, que em reconec,” escriu Palau al pròleg.
Poemes de l’Alquimista és un llibre amb una llarga història d’edi-
ció. La primera edició clandestina, va aparèixer datada a París, 
el 1952, quan Palau vivia en exili a la capital de França. El llibre 
recull i reordena els llibres del poeta apareguts fins aleshores 
en un volum en el que Palau dona per tancada la seva obra  
poètica. Alhora que inclou els assaigs i notes que obren el que 
en dirà els Quaderns de l’Alquimista. Posteriorment, el 1972,  
va aparèixer una segona edició censurada. El 1977 s’estampa  
la tercera edició restaurada. No serà fins al 1997 que apareix la 
vuitena edició que el poeta ja dona com a definitiva.

Josep Palau i Fabre
Poemes de l’Alquimista

Barcelona: Proa, dotzena edició, 2019
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Sens dubte, Picasso fou una de les grans obsessions 
i l’objecte d’estudi més important de la seva obra. 
L’artista i la seva relació amb Catalunya, que Palau i 
Fabre estudià en profunditat, van estar ben presents 
en la celebració de l’Any. Els volums de la seva monu-
mental bibliografia de Picasso, publicats en diverses 
llengües, l’han convertit en una de les grans autoritats 
mundials: Picasso vivent (1881-1907) (1981), Picasso: 
cubisme (1907-1917) (1990), Picasso. Dels ballets al 
drama (1917-1926) (1999) i Picasso. Del minotaure al 
Gernika (1927-1939) (2011). 

L’exposició Palau mira Picasso, comissariada per Víc-
tor Fernández es va presentar al Museo Casa Natal de  
Picasso de Màlaga, a la Fundació Palau de Caldes  
d’Estrac, al Centre Cultural Blanquerna de Madrid, al 
Museu de Mataró i al Centre d’Études Catalanes de 
París. L’ àmbit dedicat a Palau i Fabre a l’exposició  
Picasso. Chefs-d’oeuvre del Museu Picasso de París  
n’és un altre testimoni. 

< Josep Palau i Fabre al carrer Bruc, Barcelona, 1992. 
    Fotografia: Joan Corominas Salom



Picasso amb Josep Palau i Fabre i Pierre Daix. Cannes, 08.05.1965. Fotografia: Jacqueline Roque

Palau i Picasso



Palau i Picasso



Palau i Picasso
Picasso i identitat. 3r Congrés Internacional

La Fundació Palau forma part de la xarxa internacional de 
centres i museus amb obra de Picasso. En el marc de l’Any 
Palau i Fabre i de la iniciativa internacional “Picasso-Mediter-
ranée”, impulsada pel Museu nacional Picasso de París, la 
Fundació Palau ha col·laborat amb el Museu Picasso de 
Barcelona en l’organització del 3r Congrés Internacional dedi-
cat a Picasso. En aquesta ocasió, aquest fòrum anual de refe-
rència dels estudis picassians ha estat dedicat al concepte  
de “Picasso i identitat”, que engloba una àmplia diversitat de 
possibilitats, des de les concepcions populars de l’artista fins 
a la seva identitat política, passant per una consideració de  
la geografia cultural o l’impacte del gènere i la sexualitat en la 
seva obra. També s’ha tingut en compte el llegat picassià de 
Josep Palau i Fabre, preservat per la Fundació Palau, i el seu 
paper com a biògraf i com a constructor de la identitat i la vin-
culació de l’artista amb Catalunya.

Organitzen: Museu Picasso de Barcelona i Fundació Palau
Dates: 27-29 d’abril del 2017

27 i 28 d’abril al Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, Barcelona

29 d’abril Hotel Colon, Caldes d’Estrac

Programa del Congrés en pdf
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Josep Palau i Fabre

Picasso parteix de zero, per fer-ho tot possible.



Exposició Palau mira Picasso

Palau i Picasso

Fundación Picasso. Casa Natal, Málaga



Palau i Picasso
Exposició Palau mira Picasso

La mostra celebra l’amistat entre l’escriptor català i l’artista 
malagueny. Palau va ser un dels autors que millor va saber 
observar la vida i l’obra de Pablo Picasso. És justament la 
capacitat de mirar de Palau, investigador picassià i fidel amic 
del pintor, el que es vol mostrar, per això l’exposició es basa en 
el mateix arxiu del poeta, amb una selecció de les fotografies 
que va prendre durant el seu seguiment picassià. Són imat-
ges, majoritàriament inèdites, en què retrata Picasso, però 
també aquells llocs i persones relacionats amb la biografia de 
l’artista. La sèrie està formada per un centenar d’imatges  
que serveixen per construir aquest relat que testimonia la  
biografia de Picasso i la del mateix Palau. Així hi ha imatges 
dels escenaris relacionats amb el pintor a Màlaga, Corunya, 
Barcelona, Madrid, Horta de San Joan o Gósol, i també França, 
Itàlia i Holanda. Cal destacar les imatges d’una visita a  
Picasso del 22 d’abril de 1964. A aquestes imatges se li sumen 
documents  amb un valor especial, com són les dedicatòries  
i els retrats fets per Picasso a Palau, així com les anotacions 
autobiogràfiques o sobre obres concretes que l’artista va fer 
al poeta.

Coproducció de la Fundació Palau i 
la Fundación Picasso. Casa Natal de Málaga

Comissari: Víctor Fernández
Documentació: Alícia Vacarizo

Dates: Fundación Picasso. 
Casa Natal de Málaga, del 22.06.17 al 8.10.17

Fundació Palau, Caldes d’Estrac, del 19.10.17 al 14.01.18 
Centre Cultural Blanquerna, Madrid, del 20.04.18 al 23.06.18

Centre d’Estudis Catalans de París, del 27.09.18 al 26.10.18

Dossiers exposició en pdf
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Palau i Picasso
Exposició Palau mira Picasso

Dossiers exposició en pdf



Palau i Picasso
Exposició Palau mira Picasso

La mostra es complementa amb la influència que ha tingut la 
mirada de Palau sobre Picasso en una sèrie d’artistes. A partir 
d’un retrat fotogràfic del pintor fet pel poeta, un conjunt de 
creadors van realitzar les seves interpretacions personals. Els 
artistes són Antoni Tàpies, Luis Gordillo, Antoni Llena, Antoni 
Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume i Joan Fontcuberta.

De l’exposició s’ha editat un catàleg, en castellà i català, pro-
duït per la Fundación Picasso Casa Natal de Màlaga i la Fun-
dació Palau de Caldes d’Estrac. Inaugurada a Màlaga, el juny 
del 2017, la mostra s’ha pogut visitar a Caldes d’Estrac, Bar-
celona, Madrid, Mataró i París.

Catàleg de l’exposició en pdf

Esquerra: Antoni Muntadas. Sense títol, 2007. Paper d’estrassa 
sobre fotografia impresa sobre fusta. VEGAP, Barcelona, 2019.

Centre: Luis Gordillo. Homenatge, 2007. Collage sobre fotografia 
impresa sobre fusta. VEGAP, Barcelona, 2019.

Dreta: Carles Pazos. Sense títol, s/f. Tècnica mixta sobre 
fotografia impresa sobre fusta.



Primera dedicatòria de Picasso a Josep Palau i Fabre. Fotografia: Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2019.

Palau i Picasso
Exposició Palau mira Picasso



Exposició Picasso. Chefs-d’oeuvre !

Palau i Picasso



Quin sentit té la noció d’obra mestra per Picasso? L’exposició 
Picasso. Chefs-d’oeuvre ! respon a aquesta qüestió tot reu-
nint al Museu Picasso obres mestres dels més importants 
museus del món algunes d’elles presentades per primera ve-
gada a París. Gràcies a préstecs excepcionals obres mestres 
de tot el món dialoguen amb obres del Museu nacional Picasso 
de París. El recorregut de l’exposició destaca la recepció crí-
tica, les mostres més importants, les revistes i les obres que 
han acompanyat les obres i que han contribuït a forjar l’estatus 
d’obres mestres. 

Palau i Fabre, autor de més de vint obres de referència sobre 
Picasso, té un espai singular dedicat dins de l’exposició, co-
missariat per Maria Choya, on es poden veure algunes de les 
obres, dedicatòries i documents de la seva col·lecció particular 
conservada a la Fundació Palau.

Organització: Musée Picasso de París
Dates: 4 de setembre del 2018 al 13 de gener del 2019 
Fotografies exposició: Musée National Picasso, París

Palau i Picasso
Exposició Picasso. Chefs-d’oeuvre !

Dossier de premsa de l’exposició en pdf
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Probablement, l’obra dramatúrgica i l’assaig teatral de 
Josep Palau i Fabre és encara una de les parts de la 
seva producció literària més poc conegudes. És per 
això que la relació de Palau amb el teatre mereix un 
àmbit d’atenció especial. 

L’Any Palau i Fabre col·laborà en la producció de nous 
espectacles. Òmnium Cultural i la Fundació Palau van 
produir un espectacle, La llavor de l’amor, amb l’actriu 
Montse Guallar i el músic Max Sunyer, i en el marc del 
Festival Poesia i+ es va presentar una lectura drama-
titzada a partir del text Estimat Picasso, amb Lluís  
Homar i Clara Segura, dirigits per Pere Vilà.

Han estat nombroses les lectures i recitals, en formats 
diferents, de l’obra poètica i dramatúrgica de Palau per 
tots els territoris dels Països Catalans. 

< Josep Palau i Fabre. Fotografia: Thérèse Le Prat



Josep Palau i Fabre disfressat d’hindú al jardí de “L’Alba”. Grifeu (Llançà). Agost, 2000. Fotografia: Arxiu Fundació Palau

El teatre



Espectacle La llavor de l’amor per Montse Guallar i Max Sunyer
El teatre

La llavor de l’amor és un espectacle a partir de poemes i textos 
sobre art de Josep Palau i Fabre en forma de recital-lectura a 
càrrec de l’actriu Montse Guallar i el músic Max Sunyer que 
toca la guitarra en directe. Es tracta d’una nova producció, en el 
marc de l’Any Palau i Fabre, d’Òmnium Cultural i la Fundació 
Palau, amb la col·laboració del Museu Picasso, que va comme-
morar el treball i la influència que Josep Palau i Fabre, Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 1999, va tenir sobre l’època  
i diverses generacions de poetes i crítics d’art. Es va presentar 
al Museu Picasso de Barcelona el 24 d’abril del 2017 i va voltar 
per diverses seus d’Òmnium de tot el territori al llarg del 2017 i 
el 2018.

Coproducció de: Fundació Palau amb Òmnium Cultural 
Amb la col·laboració de: Museu Picasso de Barcelona

Dates: 24.06.17 al Museu Picasso de Barcelona
06.07.17 Nits als badius, Badalona

23.09.17 al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona 
5.11.17 a Can Lleonart, Alella

25.01.18 a la Fundació Palau, Caldes d’Estrac
21.02.18 a la Casa Vicens, Barcelona

16.03.18 a la Casa de la Paraula, Santa Coloma de Farners
16.04.18 a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès

30.06.18 a la Fundació l’Olivar de Ventalló

Video de l’espectacle
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El teatre
Nit Palau i Fabre, a la Biblioteca de Catalunya

La Nit Palau i Fabre, organitzada per l’AELC, en record de l’es-
criptor soci d’honor de l’Associació, del qual es commemorà el 
centenari, va tenir lloc el 19 de maig del 2017 a la Sala de llevant 
de la Biblioteca de Catalunya.

La vetllada va començar amb una lectura de poemes escollits 
per part de l’actriu Gemma Reguant, amb acompanyament mu-
sical de Marc Egea, clarinet i viola de roda. Després del bufet 
amb menjar i beguda, es va donar pas a la lectura en record de 
Josep Palau i Fabre. Van participar més de setanta amics i lec-
tors de l’escriptor. S’hi va llegir poesia, tant els versos més  
emblemàtics com els més desconeguts, però també fragments 
dels assajos i la prosa de Palau, que va evidenciar una vegada 
més la força i la modernitat de la seva obra.

Organització: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
Amb la col·laboració de: la Institució de les Lletres Catalanes, 

la Fundació Palau i la Biblioteca de Catalunya 
Lloc: Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Data: 19 de maig del 2017
Fotografies: AELC

Video de l’espectacle



Lectura dramatitzada del text de Josep Palau i Fabre Estimat Picasso
amb Clara Segura i Lluís Homar

El teatre

Estimat Picasso és un projecte d’espectacle de Pere Vilà. El punt 
de partida és una lectura dramatitzada d’un text realitzat per 
Pere Vilà i Ferran Joanmiquel que se situa en unes de les visi-
tes del poeta a Picasso a Mougins descrita a Estimat Picasso, 
l’obra on Palau i Fabre descriu les seves visites al pintor.
Sovint aquelles visites no tenien el resultat esperat. De vegades 
Picasso no el rebia, per diversos motius, malgrat que suposada-
ment s’havia concertat aquella cita. Palau i Fabre rebia la dece-
bedora notícia a través dels assistents de Picasso. En un parell 
d’ocasions, a través de Jacqueline. Els actors triats per Pere 
Vilà per la lectura dramatitzada van ser Lluís Homar, en el paper 
de Josep Palau i Fabre, i Clara Segura, com a Jacqueline.

Director: Pere Vilà
Actors: Lluís Homar (Josep Palau i Fabre) i Clara Segura 
(Jacqueline Picasso)
Lloc: Fundació Palau, Caldes d’Estrac. En el marc del Festival Poesia i+
Data: 15 de juliol del 2017
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Més enllà de tota la seva obra com a autor, que cal 
posar en valor, és important de destacar la tasca 
incansable de Palau com a activista i promotor cultural. 
Però, sobretot, el seu llegat com a col·leccionista i cre-
ador de la Fundació Palau. 

La irradiació de l’obra de Palau i Fabre entre les noves 
generacions de creadors és cada vegada més des- 
tacada. El Festival Poesia i+, dirigit per Pere Almeda,  
Martí Sales i Mireia Calafell, el 2017, i per Eduard  
Escoffet, a partir de 2018, que se celebra a Caldes 
d’Estrac, i en diversos municipis del Maresme, és un 
dels més actius i innovadors de la creació cultural 
contemporània. A més de potenciar la Fundació Palau, 
el centenari ha de servir per divulgar, estudiar i donar 
a conèixer l’obra de l’autor amb una atenció especial a 
les noves generacions i a l’àmbit escolar i pedagògic.

< Josep Palau i Fabre treballant. dècada 1970. Fotografia: Arxiu Fundació Palau



Josep Palau i Fabre al carrer Bruc, Barcelona, 1992. Fotografia: Joan Corominas Salom

El llegat



El llegat
Edició de l’Àlbum. Josep Palau i Fabre del PEN Català

Coberta de l’Àlbum Josep Palau i Fabre.

Josep Palau i Fabre va ser president del PEN Català del 1976 al 
1979, en uns anys difícils després de la represa de les seves  
activitats en els darrers anys del franquisme. Com a president 
del PEN Català va ser l’artífex de la Trobada UNESCO/PEN que 
va tenir lloc a la Fundació Joan Miró de Barcelona l’octubre del 
1978. Malgrat els desencontres per la llengua oficial del con-
grés amb Mario Vargas Llosa, que era aleshores president del 
PEN Internacional, Palau i Fabre va treballar incansablement 
per reforçar i donar veu internacional al PEN Català. Dins de 
col·lecció d’Àlbums editats pel PEN Català dedicats a escriptors 
i escriptores rellevants que han tingut una relació intensa amb 
l’entitat no cal dir que s’esqueia de dedicar-ne un a l’autor dels 
Poemes de l’Alquimista. Helena Pol, coordinadora de l’Àlbum, fa 
una síntesi biogràfica de Josep Palau i Fabre, il·lustrada amb 
nombroses fotografies i documents, i dedica especial atenció al 
pas del poeta per la presidència del PEN Català. 

Helena Pol
Àlbum. Josep Palau i Fabre. Barcelona

 Caldes d’Estrac: Centre Català del PEN Club
Fundació Palau, 2017



Dues pàgines de l’Àlbum Josep Palau i Fabre.

El llegat
Edició de l’Àlbum Palau i Fabre del PEN Català



El llegat

Exposició i cicle Josep Palau i Fabre i el cinema
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El llegat

Josep Palau i Fabre va ser un gran amant del cinema. Ja de ben 
jove, a Barcelona, va freqüentar les sales de cinema i es va inte-
ressar per la crítica i la teoria cinematogràfica. Va col·leccionar 
retalls d’articles i de crítiques d’autors com Josep Palau, Josep 
M. de Sagarra, Sebastià Gasch i Rafael Tasis, i fotografies d’ac-
tors, principalment publicades al setmanari Mirador, del 1929 al 
1937, que va conservar entre els seus papers. 

Una de les activitats que va organitzar en els seus primers  
anys a París va ser la projecció del film L’espoir (1945), d’André  
Malraux, a la ciutat universitària, el febrer del 1947, amb la 
presència i el suport de l’autor. Durant els seus anys d’exili 
voluntari a París va arribar a estudiar cinema, l’any 1950, a l’Ins-
titut des Hautes Études Cinématographiques i, poc després, va 
participar com a actor o figurant en el rodatge de diverses 
pel·lícules, entre les quals cal destacar Le salaire de la peur 
(1953), d’Henri-Georges Clouzot.

Una producció de la Filmoteca de Catalunya i la Fundació Palau
Dates exposició: del 13 al 25 de juny del 2017

Dates projeccions: 13, 14, 18 i 25 de juny del 2017
Selecció i textos: Manuel Guerrero Brullet

Coordinació de l’exposició: Salut Pardellans
Disseny gràfic: Mariona Garcia

Arxiu de la Fundació Palau: Alícia Vacarizo

Exposició i cicle Josep Palau i Fabre i el cinema 
a la Filmoteca de Catalunya 
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El llegat
Exposició i cicle Josep Palau i Fabre i el cinema

a la Filmoteca de Catalunya

“El cinema és un art visionari”, escriu Palau i Fabre al text inèdit 
“Concepte del cinema”, escrit l’abril del 1951. I afirma: 

“Tot veritable cinema, que vulgui ésser un art en profunditat, 
ha d’abandonar el principi d’«espectacle per als ulls» per a 
esdevenir un veritable «ull que mira». (…) S’ha de sorprendre 
l’espectador des de dins, fer-lo mirar amb l’ull de la càmera.” 

En un altre escrit inèdit, “L’essència del cinema”, de l’any 1965, 
assevera: 

“En aquesta, com en gairebé totes les qüestions culturals del 
nostre país, sempre he cregut, i continuo creient, que només po-
dem triomfar o sobreviure a base de la qualitat i la intensitat.”

Palau i Fabre va escriure diversos guions de cinema. Però úni-
cament va arribar a escriure i dirigir pròpiament un film: el do-
cumental Picasso a Catalunya, produït per Estela Films, el 1976. 

D’entre tots els mites del cinema, sens dubte l’actriu Greta  
Garbo va ser un dels que més va fascinar el poeta, que va es-
criure un parell d’assaigs sobre ella i, fins i tot, un primer esquema 
de guió amb el títol “G. G.”.

Programa de mà del mes de juny del 2017  
de la Filmoteca de Catalunya.



Josep Palau i Fabre durant el rodatge de Le salaire de la peur de d’Henri-Georges Clouzot, el 1953. Fotografies: Walter.

El llegat
Exposició i cicle Josep Palau i Fabre i el cinema

a la Filmoteca de Catalunya

Vitrina amb textos inèdits  
sobre el cinema de Palau i Fabre.Fo
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El llegat
Producció del film Josep Palau i Fabre. Retrat cubista



El llegat

El documental Josep Palau i Fabre. Retrat cubista és una mira-
da subversiva sobre el desbordant intel·lectual català. El docu-
mental trenca el personatge per reconstruir-lo en un retrat més 
ampli i profund. Un retrat que, seguint els principis del cubisme 
picassià, mostra les seves diferents facetes. Poeta, assagista, 
autor teatral, traductor, activista cultural, refugiat a l’exili, amic 
i biògraf de Picasso... Escriptors i artistes com Julià Guillamon, 
Miquel Barceló, Perejaume, Maya Widmaier-Picasso o Vicenç 
Altaió ens descobreixen aquest retrat pictòric. Un retrat on 
participen poetes i artistes visuals de les noves generacions 
com Mireia Calafell, Cesk Freixas, Edu Novellas, Harry Bones o 
Jaume C. Pons Alorda que pinten, reciten i canten Palau i Fabre, 
un home fet de múltiples cares. L’exaltat. L’Alquimista. El foll.  
El geni. L’eremita. L’il·luminat. 

Documental Josep Palau i Fabre. Retrat cubista (2018)
Direcció: Eloi Aymerich
Guió: Judith Vives
Direcció de fotografia: Marc Giner
Edició: Marc Giner i Eloi Aymerich
So i postproducció de so: Pol Alfageme
Banda sonora original: Pau Miquel Soler
Producció executiva: Eloi Aymerich, Joan Salicrú i Maria Choya
Una producció de Clack i la Fundació Palau 
amb motiu del Centenari del naixement de Josep Palau i Fabre.
Fotografies del documental: Clack
 

Producció del film Josep Palau i Fabre. Retrat cubista

Text massa llarg > mirar de treure 2-3 línies.



El llegat
Producció del film Josep Palau i Fabre. Retrat cubista



És costum que l’acte de lliurament dels Jocs Florals de Barce-
lona comenci cada any amb la glossa de l’autor o autora més 
rellevant de qui se celebra la commemoració oficial aquell any. 
És per això que la Glossa dels Jocs Florals de Barcelona 2017 
es va dedicar a Josep Palau i Fabre amb motiu del centenari 
del seu naixement. El poeta mallorquí Sebastià Alzamora fou 
l’encarregat de fer la Glossa al poeta Josep Palau i Fabre i la 
seva obra. 

“Picasso tenia la màgia, però Palau i Fabre tenia l’alquímia.  
Artaud tenia la follia, però Palau i Fabre tenia la clarividència. 
Llull tenia Déu, i Palau i Fabre té el dolor de no creure-hi.  
Rosselló-Pòrcel té l’eterna joventut, Palau i Fabre té el goig de 
deixar-la escrita en els seus Poemes de l’Alquimista,” escriu 
Sebastià Alzamora a la seva glossa titulada “La curiositat de 
Prometeu”. 

El llegat
Glossa de Sebastià Alzamora als Jocs Florals de Barcelona 2017

Lloc: Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona
Data: 10 de maig del 2017
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J. V. Foix va donar suport a Josep Palau i Fabre des que aquest 
va voler dedicar-se a l’escriptura. Quan J. V. Foix, als anys 
trenta, era cap de Cultura del diari La Publicitat va proposar a 
Josep Palau i Fabre d’escriure sobre literatura i fer crítica lite-
rària al diari. Acabada la Guerra Civil va ser un dels escriptors 
que va recolzar les iniciatives de Palau i Fabre, i va ser un dels 
primers col·laboradors de la revista Poesia, impulsada per  
L’Alquimista. Pere Gimferrer i Vicenç Altaió, bons coneixedors 
de Foix i Palau, conversaren sobre les seves afinitats i diferèn-
cies a Vil·la Joana, en un acte presentat per Manuel Guerrero 
Brullet.

Organitza: MUHBA, Fundació J. V. Foix i Fundació Palau
Lloc: Vil·la Joana a Vallvidrera 

Data: 15 de juny del 2017

El llegat
Conferència J. V. Foix i Josep Palau i Fabre: afinitats electives,

amb Pere Gimferrer i Vicenç Altaió
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El llegat

El Festival Poesia i + (2017) ja va dedicar diverses activitats re-
llevants a Palau i Fabre. Jo em donaria a qui em volgués recital 
de Miquel Gelabert i Jaume Mallofré; l’espectacle Totes les nits 
incendiades amb el pianista Agustí Fernández, la ballarina  
Roser López Espinosa i la poeta Núria Martínez-Vernis; i la lec-
tura dramatitzada Estimat Picasso, dirigida per Pere Vilà, amb 
els actors Lluís Homar i Clara Segura.

El Festival Poesia i + (2018) en el marc de l’exposició Pregon 
desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre va presentar l’acció 
pictòrica Despintura fònica de Miquel Barceló i Pascal Come-
lade. Sobre un “llenç màgic” el pintor Barceló va crear una obra 
acompanyat de la música de Comelade que comptava amb Iván 
Telefunken a la guitarra, Oriol Luna a la bateria i Roger Fortea  
al baix. Mentre el sol es posava el públic contemplava la creació  
i desaparició d’una obra en una performance que s’ha pogut 
veure a Salamanca, París, Kyoto, Zuric abans d’aterrar a la 
Fundació Palau.

Organitza: Fundació Palau
Lloc: Caldes d’Estrac, Mataró, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, 
Arenys de Mar i Canet de Mar.
Dates: del 5 al 15 de juliol del 2018
Fotografies de la performance: Clack

Festival Poesia i + (2018):
Performance “Despintura fònica de Miquel Barceló i Pascal Comelade”



El llegat
Festival Poesia i + (2018):

Performance “Despintura fònica de Miquel Barceló i Pascal Comelade”



El llegat
Festival Poesia i + (2018):
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El llegat
Festival Poesia i + (2018):

Performance “Despintura fònica de Miquel Barceló i Pascal Comelade”

Oriol Luna, bateria. Fotografia: Clack
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Pascal Comelade al piano. Fotografia: Clack
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Ivan Telefunken, guitarra. Fotografia: Clack
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Roger Fortea, baix. Fotografia: Clack
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Josep Palau i Fabre

Estrangular el futur amb el passat,
orfes de temps i orfes d’eternitat.



Timeline



···········  09.11 a 09.12 ·············· Exposició Josep Palau i Fabre i Antonin Artaud

···········  27.05 ··························· Concert Josep Palau i Fabre en l’alquímia musical

···········  27.04 a 29.04  ·········· 3er. Congrés internacional Picasso i identitat            

···········  18.05 a 05.10 ············ Exposició Jo soc el meu propi experiment            

···········  28.02 ·························· Homenatge a La Seca, Espai Brossa

···········  22.04 ·························· Concert Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida

Inauguració placa carrer Bruc 99 ··········  21.04  ···········

Espectacle La llavor de l’amor a Barcelona ··········  21.04  ···········

Edició Àlbum Palau i Fabre del PEN Català ·····································

···················································· Reedició de Contes despullats i La tesi doctoral del diable

Publicació del còmic La joia de viure ·····································

···················································· Reedició de Poemes de l’Alquimista

Nit Palau i Fabre, organitzada per AELC ··········  19.05  ···········

Glossa de Sebastià Alzamora als Jocs Florals ··········  10.05  ···········

···········  13.06 ··························· Exposició i cicle Josep Palau i Fabre i el cinema a la Filmoteca

···········  21.06 a 08.10  ··········· Exposició Palau mira Picasso a Màlaga            

Exposició Encontres amb l’Alquimista a Sant Feliu de Codines ··········  04.06 a 18.06  ···········

Conferència J. V. Foix i Josep Palau i Fabre: afinitats electives ··········  15.06  ···········

···········  16.09 a 12.11 ··············· Exposició Encontres amb l’Alquimista a la Fundació Palau

···········  15.07 ···························· Lectura dramatitzada Estimat Picasso a Caldes d’Estrac            

Exposició La joia de viure a Llançà ··········  05.08 a 11.09  ···········

Espectacle La llavor de l’amor a Badalona ··········  06.07  ···········

Exposició Palau mira Picasso a Caldes d’Estrac ··········  19.10 a 14.01.18  ···········

···········  05.11 ····························· Espectacle La llavor de l’amor a Alella

Simposi Internacional Josep Palau i Fabre. L’Alquimista, a Barcelona ··········  09.11  ···········
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···········  06.07 ··························· Performance “Despintura fònica de Barceló i Comelade”

···········  06.04 a 23.04  ·········· Exposició Encontres amb l’Alquimista a La Garriga           

···········  14.05 ··························· Lectura dramatitzada Estimat Picasso al TNC            

···········  25.01  ·························· Jornada pedagògica del Departament d’Ensenyament

···········  16.03 ··························· Espectacle La llavor de l’amor a Santa Coloma de Farners

Exposició Pregon Desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre ··········  17.02 a 09.09  ···········

Instal·lació La rel de l’arbre és una roda. Perejaume ··········  24.03 a 22.04  ···········

Espectacle La llavor de l’amor a la Fundació Palau ··········  25.01  ···········

··········  22.01 a 05.04  ··········· Exposició Palau mira Picasso a Barcelona

Producció del film Josep Palau i Fabre. Retrat cubista ·····································

···················································· Edició del llibre Palau i Fabre i Barcelona

Exposició Palau mira Picasso a Mataró ··········  04.07 a 09.09  ···········

Exposició Palau mira Picasso a Madrid ··········  20.04 a 23.06  ···········

···········  27.09 a 26.10  ··········· Exposició Palau mira Picasso a París

···········  06.10 a 14.04.19  ······ Exposició Joan Fontcuberta. Poemes de l’Alquimista  

Exposició Picasso. Chefs d’oeuvre!, Museu Picasso, París ··········  04.09 a 13.01.19  ···········

Col·loqui Josep Palau i Fabre, confluences artístiques a la Sorbonne ··········   27.09 a 28.09  ···········
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