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Miquel de Palol ha publicat el poemari ‘Nocturns’

Vine a morir-te amb mi:
Palol, poeta

P O E S I A

D . S A M A B R A M S

Miquel de Palol, Nocturns.
Columna. Barcelona, 2003.

U
na faixa negra, amb la llegenda
en lletres blanques ben llam-
pants Palol, poeta, creuava ho-
ritzonalment la portada del
penúltim poemari de l’autor,

Gralles al Galliner. L’editorial, Proa, havia
gastat l’equivalent de cinc pessetes per
revestir cada exemplar del llibre amb la
faixeta com a part d’una campanya pu-
blicitària per recordar-nos que l’extraor-
dinari narrador Miquel de Palol també era
poeta. Hem d’agrair el recordatori de
Proa, però la veritat és una altra.

Palol és un poeta que ha sentit la pro-
funda necessitat artística de passar-se a la
prosa narrativa (concretament, a partir
del seu vuitè recull: El Porxo de les mirades,
1983) sense abandonar mai la seva carrera
com a poeta. Només es pot observar que
el ritme de publicació dels seus successius
reculls de poesia s’alenteix a partir de
l’any 1985 quan s’estrena com a narrador,
però mai deixa de conrear la lírica.

De fet, podem filar més prim encara i
afirmar que el Palol narrador surt direc-
tament del Palol poeta, i el Palol poeta és
present a cada nova obra del Palol narra-
dor. I aquí remeto els lectors als poemes
incrustats a les novel·les de l’autor, a la
seva manera d’estructurar els materials
narratius i a la seva preocupació estilística
per la llengua.

Per dir les coses pel seu nom, hem de
començar amb la constatació del fet que
Miquel de Palol, el Palol, poeta de l’eslò-
gan publicitari, va encetar la seva car-
rera ara fa exactament 30 anys, amb la
publicació de Delta (Llibres del Mall,
1973), i el mes de desembre passat ens
va oferir el seu poemari número 14 (!),
Nocturns, si exceptuem les sis plaquettes o
edicions breus, com els anomena l’au-
tor, que han anat apareixent entre Lotus
(1972) i Versos (2002).

Nocturns, que aplega poemes escrits
entre el 1995 i el 2002, ha aparegut per
coincidir amb els 50 anys de l’autor, i el
recull carrega airosament amb tot el pes
de la responsabilitat de l’ocasió perquè
és un llibre que impressiona per la seva
maduresa i la seva riquesa i complexitat,
tant pel que fa al substrat de pensament
que vertebra el conjunt com pel que fa
a l’articulació formal del discurs poètic.
Els quaranta-un poemes (alguns són, de
fet, petites suites o sèries) de Nocturns te-
nen una doble procedència, és a dir, uns
són extrets de les seves novel·les més
recents (El Troiacord, El legislador i El Quin-
corn) mentre que els altres són rigorosa-
ment inèdits.

PROCÉS DE DESCONTEXTUALITZACIÓ
Els poemes que procedeixen de les obres
narratives no són simplement poemes
reciclats sinó que han estat sotmesos a un
procés de descontextualització i recon-
textualització que afecta l’autoria dels
textos. Això vol dir que en el seu empla-
çament original els poemes en qüestió
pertanyen al món de la ficció pel fet que
són dits per personatges de les diferents
novel·les, però en anar a caure al seu nou
destí són assumits intransferiblement per
l’autor. En El Quincorn, per exemple, el

personatge Sodano, en obrir una revista,
ensopega amb un poema “extret d’una
col·lecció universitària”, que després tro-
bem a Nocturns sota el títol La incerta derrota
del jo, escrit, evidentment, pel poeta en
primera persona. De fet, aquest joc d’i-
dentitats entre el jo, el no-jo i el jo divers,
constitueix un dels temes més destacats
de Nocturns.

Els poemes recontextualitzats i els po-
emes inèdits se sintetitzen harmoniosa-
ment en el llibre, formant-ne un tot or-
gànic, sobretot gràcies a l’element estruc-
turador del conjunt, que és precisament
l’element que prové del títol Nocturns i
s’estén per tot el recull. Segurament seria
millor dir que el tema nocturn o dels
nocturns paradoxalment dóna unitat al
conjunt alhora que hi confereix varietat i
riquesa.

Evidentment, el títol, Nocturns, ens re-
met, per una banda, a les composicions
musicals de caràcter romàntic de John
Field i Frederic Chopin, i a obres literàries
preromàntiques com les arxifamoses
Night thoughts, d’Edward Young. En defi-
nitiva, el llibre Nocturns respira un aire o
clima nocturn, valgui la redundància, i
aquest ambient nocturn serveix de suport
o rerefons per a l’extraordinari ventall
d’eixos temàtics del llibre com ara la in-
trospecció sense reserves, la solitud, el pas
del temps, la mort, la felicitat, les relaci-
ons humanes, l’amor (en tots els seus
sentits), l’art, etc.

El llibre està ordenat d’una manera ben
intricada, que imita clarament les melo-
dies ornamentades dels nocturns per a
piano. Un poema prologal i un poema
epilogal, El contrallum i I quan, de nou, de nit,
respectivament, emmarquen el conjunt i
dibuixen un descens problemàtic però
acatat des de “l’últim sol de la tarda” amb
les seves espurnes de futur fins a “la foscor
del fons que s’imposa” amb les estrelles
que retrobem fidelment cada vespre.

Després, tenim les cinc seccions (amb
tota la seva càrrega numericosimbòlica)
centrals del llibre, separades entre si per
una sèrie o suite de poemes breus (haikú,
tannkes, epigrames). Cada secció està
subdividida en tres temes principals i
quatre variacions sobre aquests temes
principals. I les seccions estan entrellaça-

des per la recurrència d’elements temà-
tics i formals, i la presència de l’esplèndi-
da sèrie progressiva de Bodegons, distribu-
ïda a raó d’un per part.

En l’aspecte formal, Nocturns és una
mena de mostrari de les possibilitats de la
poesia catalana, un mostrari que dibuixa
un arc que va des de formes tancades
breus com ara l’haikú i el sonet fins a
formes obertes polimètriques, isosil·làbi-
ques i anisosil·làbiques, amb o sense divi-
sions estròfiques pautades segons el cas. I
aquest desplegament formal exigeix, és
obvi, un ampli ventall de registres ex-
pressius que, en el cas de la llengua, van
del col·loquialisme a la sofisticació i, en el
terreny de la sintaxi, de l’estil telegràfic
fins a l’efecte cascada de l’hipotaxi. I tots
aquests recursos no són efectes buits o
banals o arbitraris sinó que són exigències
del guió, del text. En aquest sentit, hem de
recordar que Miquel de Palol és l’escriptor
que sempre ha insistit que “tota elecció
estètica és moral”.

ELS QUATRE ESPLÈNDIDS ‘BODEGONS’
Fins i tot en llibres ben rodons com Noc-
turns sempre hi ha uns poemes que des-
taquen sobre els altres. Aquest és el cas
dels quatre esplèndids Bodegons, un expe-
riment portentós en ekphrasis a la inversa.
Si l’objectiu de l’ekphrasis és traduir una
imatge visual, normalment una pintura,
en paraules, als Bodegons de Nocturns Palol
intenta conferir corporeïtat i plasticitat
als mots i presentar-nos una natura morta
feta de paraules. Per una altra banda, so-
bresurten poemes individuals que clara-
ment estan destinats a esdevenir canò-
nics, com ara El rellotge de sorra de Jünger,
una meditació de primera magnitud so-
bre les paradoxes generades pel pas del
temps, o el delicat i estremidor poema
d’amor Una petita música nocturna, dedicat
a la seva dona Gun-Hee Kim, amb el seu
sensacional refrany: “Vine a morir-te amb
mi”, que se’t grava a la memòria.

Sense cap mena de dubte, Nocturns és
una obra major d’un poeta madur i jus-
tament hauríem d’aprofitar l’avinentesa
de la seva lectura com a punt de partida
d’un procés de reivindicació d’un poeta
imprescindible, que ha estat bandejat
amb el pas dels anys.
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Sebastià Serrano, El regal de la
comunicació. Ara Llibres.

Barcelona, 2003.

L’
Ajuntament de Barce-
lona va editar el 1991
una sèrie de llibrets
titulada Diàlegs a Bar-
celona. Al número 44

de la col·lecció hi ha una conversa
entre Joaquim Maria Puyal i Se-
bastià Serrano. Al text, on els con-
tertulians no deixen de llançar-se
floretes, Puyal caramelitza: “Com
vols que no fóssim seduïts, a la fa-
cultat, per un professor [Serrano]
capaç de dir-nos que les paraules
pugen del nostre subsòl amb as-
censors i dimoniets, en comptes de
parlar-nos per exemple del relatiu
antecedent i del relatiu conseqü-
ent, que és com ens havien parlat
tota la vida?”.

Sebastià Serrano, catedràtic de
lingüística de la Universitat de
Barcelona, continua explicant els
fenòmens comunicatius amb eixa
traça que fa que l’oient i el lector
quedin del tot atrapats en un dis-
curs seductor i suggeridor. A l’o-
puscle que tenim a les mans, el
professor disserta sobre les poten-
cialitats de la comunicació no ver-
bal i posa de manifest els beneficis
que els gestos, la mirada, el tacte i
el saber escoltar poden aportar a
les nostres relacions. Una de les
tesis d’aquest llibre és precisament
aquesta; l’eficàcia de la comunica-
ció no únicament està en relació
amb el què diem, sinó que el com és
tant o més important.

Sosté Serrano que la naturalesa
ha dotat el gènere humà d’eines i
sentits que ens poden fer la vida
més fàcil. Hi planteja que fer-nos
un massatge de tant en tant ens
ajudarà a relaxar-nos i a sentir-nos
millor. Mirar als ulls de la gent
ens permetrà saber si podem
confiar en les persones. Fixar-nos
en la cara dels altres ens oferirà
informació sobre el seu passat i
sobre els seus sentiments. Abra-
çar-nos i tocar-nos ens lliga. Saber
expressar els nostres sentiments i
escoltar amb interès ens dóna la
capacitat de relacionar-nos més
efectivament.

A través de les pàgines d’aquest
llibret, Sebastià Serrano elabora
una sèrie de consells sobre la co-
municació no verbal, tot allò que
fem mentre parlem, que ens pot
servir per tenir més èxit en les
nostres relacions interpersonals i
per sentir-nos millor amb nosal-
tres mateixos. L’autor apunta les
clares indicacions que té la comu-
nicació com a teràpia per a tractar
malalties del nostre món com són
l’estrès, la síndrome del burnout
(estar cremats), la fatiga, la in-
comprensió, la violència de la in-
comunicació i la soledat. Les for-
mes de Serrano estan a prop de les
lloances que feia Joaquim Maria
Puyal en aquelles converses que
comentàvem: “Desvetlles la imagi-
nació, la inquietud, la curiositat.
Fas venir ganes de buscar llibres,
articles o recursos per saber més
coses, encara que sigui d’una ma-
nera desordenada”.


