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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

E l juliol del 1974,
tornant d’un viat-
ge a Barcelona, el
poeta i escriptor
OctavioPaz i la se-
va donaMarie-Jo-

sé van escriure al seu amic, el
també poeta Pere Gimferrer:
“Barcelona s’ha convertit en una
mena de ciutat-talismà: cada ve-
gada que estem tristos o desespe-
rats pensemquepotser ens podrí-
em escapar a Barcelona”.
No va ser pas una reacció pun-

tual i nostàlgica d’Octavio Paz
cap a la capital catalana, sinó el
fruit d’una llarga relació. “Sovint
recordem els dies de Barcelona
de l’any passat, i la nostra tro-
bada, que va ser una de les mi-
llors coses que ens van passar a
Espanya”, li diu en una altra car-
ta al pintor Antoni Tàpies, el
1975. I a l’editor Hans Meinke li
explica, el 1991: “Ens costarà obli-
dar els dies de Barcelona, les nos-
tres converses (...) la passejada
per la Rambla (...) Barcelona em
va tornar a conquerir (...) Espais
nobles i amplis, els til·lers, les
avingudes, l’animació”. Totes

aquestes expressions d’agraï-
ment estan recollides juntament
amb altres documents, corres-
pondència inèdita, fotografies, lli-
bres, cartells i obra plàstica (de
Frederic Amat i Alberto
Gironella) a l’exposició Escritura
indeleble del incendio. Octavio
Paz y Cataluña, inaugurada ahir
al consolat de Mèxic a Barcelona
(oberta fins a l’1 de desembre, de
dilluns a divendres, de 9 a 13 h.).
La mostra, comissariada per
Aurelio Major i Berenice Pardo,
forma part dels actes programats
dins del centenari del naixement
del Nobel de literatura. La visita

Fotografia feta a Formentor el maig del 1961, amb Camilo José Cela, Emilio Lorenzo, Josep Maria
Castellet, Octavio Paz, Jaime Gil de Biedma i Joan Petit

Barcelona,ciutat
talismàdelpoeta

Una exposició recorda els lligams del Nobel
mexicà ambCatalunya en el seu centenari

El consolat de Mèxic rescata documents inèdits de l’escriptor

FONDO CASTELLET

Cultura

OCTAVIOPAZ
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La constitución era una ley para
una transición y la transición un
tiempo para superar el franquismo,
no para perpetuarlo.

Una formiga és un animal i una
balena també. Tots els processos
creatius són diferents.

Me angustia pensar que soy más
vieja que Superman y Batman. Me
alivia ser más joven que Betty Boop
y Tarzán.

Ellen DeGeneres Actriu

Dia mundial vegetarià! Per què
estava tan sorprès, aquell noi, de
veure una dona celebrant-ho? Potser
no havia vist mai una herbívora.

#tuitsdecultura Francesc Bellmunt Cineasta
@f_bellmunt

Ferran Adrià Cuiner

permet, a més, conèixer la casa
Muley Afid, edifici de Puig i Ca-
dafalch (passeig de la Bonanova,
55), que també fa cent anys.
Tot i que la primera visita d’Oc-

tavio Paz a Barcelona va ser el
1937, la seva primera aproxima-
ció real a l’àmbit català es produ-
eix el 1961, quan és convidat a par-
ticipar com a jurat en el primer
premi Formentor de Mallorca
per l’editor Carlos Barral, a qui
havia conegut a Mèxic a través
de Max Aub. Allà es troba amb
Jaime Gil de Biedma, Jaime Sali-
nas, Juan Goytisolo i Josep
Maria Castellet. També hi coneix
un escriptor excèntric, Cristóbal
Serra, que al seu torn li donarà a
conèixer la poesia d’un jove Pere
Gimferrer.
Octavio Paz era diplomàtic i el

seuprimer càrrec coma ambaixa-
dor va ser a l’Índia. Però l’octu-
bre del 1968 renuncia a l’ambaixa-
da en protesta per la matança
d’estudiants a la plaça Tlatelolco
de Mèxic. Marxa amb vaixell i
s’atura al moll de Barcelona, on
van a rebre’l i li organitzen un so-
par Carlos Barral, Gabriel Ferra-
ter, Carlos Fuentes, Julio Cortá-
zar i Gabriel GarcíaMárquez, en-
tre d’altres. Eren els anys del bo-
om llatinoamericà a Barcelona, i
des d’aquell moment s’intensifi-
ca la seva relació amb la ciutat.
Un any després es publica el seu
primer llibre a Catalunya:La cen-
tena. Poemas 1935-1968. Carlos
Barral es convertirà, a través de
Seix i Barral, en el seu editor.
Col·labora a la revista Destino
(l’exposició recull també una con-
ferència seva sobre les seves lec-
tures formatives publicada a la re-
vista Camp de l’Arpa el 1980, que
no forma part de la seva obra
completa). Entre el 1977 i el 1978
rep el premi de la Crítica de Bar-
celona i publica Petrificada petri-
ficante, amb gravats d’Antoni Tà-
pies que es poden veure també a
l’exposició (a més d’una altra
obra realitzada conjuntament
amb el pintor Vicente Rojo).
A finals del 1982 ofereix una

lectura de la seva poesia a la Uni-
versitat de Barcelona amb un pa-
ranimf ple de joves estudiants. El
Circulo de Lectores li publica les
obres completes. La Institució de
les Lletres Catalanes el convida a
passar uns dies a Barcelona, el
1992, durant els quals participa
en diversos actes, com ara un re-

cital de poesia al pavelló Mies
van der Rohe, presentat perGim-
ferrer. El 1994 intervé en el sim-
posi Les avantguardes complei-
xen cent anys al museu Picasso,
convidat per Félix de Azúa, i in-
augura una escola de primària a
l’Eixample que porta el seu nom.
Joan Brossa, Josep Palau i Fabre
(a qui coneix des de principis
dels anys cinquanta, probable-
ment de París), Frederic Amat,
Joan Miró o Nicanor Vélez van
ser altres amics catalans.
Octavio Paz va morir el 19

d’abril del 1998 a Mèxic i no va
poder rebre el premi Blanquerna
que li havia concedit la Generali-
tat. D’aquesta profunda amistat
amb Catalunya se’n fa ressò amb
tots els detalls aquesta exposició
que porta per títol un poema de
Paz dedicat a Tàpies.c

@ferranadria
Margo Glantz Escriptora
@Margo_Glantz@TheEllenShow

GUILLERMINA PUIG/ARXIU

L’exposició sobre Octavio Paz amb la portada de La Vanguardia

Dedicatòria de Tàpies a Octavio Paz

Del ‘nopassaran’ a l’antiestalinisme

MANÉ ESPINOSA

]A la primera vitrina de
l’exposició del Consolat
General de Mèxic a Barcelo-
na destaca una portada de
La Vanguardia del 18 de juli-
ol del 1937. En plena Guerra
Civil, es pot veure la imatge
d’un míting ple de públic del
sindicat Cadci a Barcelona.
El text de l’interior precisa
que “el poeta mexicà Octavio
Paz va llegir un poema escrit
en els moments més crítics
de la nostra lluita quan els
portaveus feixistes enganya-
ven tothom dient que les
tropes anomenades naciona-
listes havien entrat a Ma-
drid. El poema, admirable-
ment versificat, es titula No
pasarán”.
Aquell jove poeta de 22

anys havia estat convidat per
Pablo Neruda, Rafael Alberti
i Arturo
Serrano
Plaja, orga-
nitzadors
del segon
Congrés
Internacio-
nal d’Escrip-
tors per a la
Defensa de
la Cultura
que es va
celebrar a
València. I
40 anys
més tard,

Octavio Paz va tornar a Va-
lència per commemorar aque-
lla trobada i ho va fer amb
un autocrític discurs inaugu-
ral que va qüestionar clara-
ment la deriva estalinista del
comunisme.
Paz va reconèixer sempre

el seu deute amb un català
anarquista, Josep Bosch, que
havia conegut a Mèxic i que
va morir durant la Guerra
Civil. Deia que era “un altre
dels dissidents de l’URSS que
van dissipar les meves tene-
bres ideològiques”. També va
mantenir una intensa relació
amb diversos intel·lectuals
catalans exiliats a Mèxic. I
entre ells, i molt especial-
ment, amb el poeta Ramon
Xirau, fill del filòsof empor-
danès Joaquim Xirau, exiliat
el 1939.

Mèxic,
21 d’agost de 1974
(…) Estuvimos en Barcelona
y su ciudad nos conquistó
–creo que se lo habrán dic-
ho los Sert, los Tàpies y los
poetas Brossa y Gimferrer,
que fueron nuestros guías.
Para mí, hombre del Altipla-
no de México pero con raí-
ces mediterráneas, Cataluña
y su mar me devolvieron
una parte de mi historia (…)
Sert nos mostró el Museo
que construye para la Fun-
dación Miró. Nos pareció
muy hermoso y lo que más
me impresionó fue cómo,
dentro de su carácter mo-
derno y en perfecto equili-
brio con el magnífico paisa-
je, José Luis ha logrado
recoger y proyectar la tradi-
ción de la arquitectura po-
pular mediterránea. La Fun-
dación Miró –ya que Joan
Miró es un poeta– será el
lugar en que se crucen la
pintura, la escultura y la
poesía. Usted mismo lo ha
dicho: por la poesía surrea-
lista encontró el camino
hacia sí mismo –un camino
que le ha llevado a redescu-
brir y reinventar el mundo
para nosotros”.
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El Nobel a la UB.
Octavio Paz al claustre
de la Universitat de
Barcelona el 1982
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a JoanMiró


