
CARTES DE 
MARAGALL IDE 
COSTA I LLOBERA 
A MIQUEL DE PALOL

Sr. D. Miquel de Palol
Estimat amich:
He vist à n’en Miquel S. Oliver y m’hà dit que podia 
donar per segura l’acceptació de la lectura de vostè en 
l’Ateneo ; y que sols calia que vostè y ell se posesen 
d’acort per assenyalar el dia.
Ab axò, si vostè no ha de venir avans à Barna (en 
quai cas pot anar à vèurel à la Secretaría del Ateneo) 
convindria que li escrigués (dirigint la carta à la meteixa 
Secretaria) indicantli el dia, y ell ja li contestará si per 
aquella fetxa es lliure la cátedra del Ateneo.

Axis, doncs, me sembla aquest assumte arreglat tant 
bé com esperàvem ; y ab aquesta ocasió me plau repe-
tirme de vostè afectíssim amich y servidor.

Joan Maragall 
Barcelona 21 janer 1909

Tona 23 juny 09
Estimat amich :
Grans mercès del exemplar de les seves «Llegendes d’a-
mor y de tortura» hont he retrobat tant belles pàgines 
de la seva esquisida fantasía y noble estil qu’are me 
plauria de guardar aplegades baix el seu nom i amable 
autografía. Endavant sempre en emoció y sinceritat, 
anant acostantnos tots cap al cim, cadascú pel seu camí, 
per trobarnoshi tots plegats. A Deu.

J. Maragall

Barcelona 17 Novembre 1906
Sr. D. Miquel de Palol
Estimat amich:
Prou m’en he recordat sempre de vostè que’l tenia al 
costat (ò sino molt aprop) en aquell dinar fraterna 
inoblidable. I are l’he tornat á veure bé á travers d’aque 
llibre de poesía que amablement m’há enviat ; a travers 
de la forta sentor d’aquestes Roses de paradis baude- 
leriá. Pero aquest paradís artificial, en un que s hi e 
encisat tant corn vosté, es tant natural com la bebes 
viva del mon á uns ulls ignoscents ó retornats. A ® 
de que sia quina sia l’arrencada de la emoció si arri 
a punt de poesía no hi fá gayre d’hon vinga. Axis 
la lectura han restat per dins meu com esteles de hu 
alguns versos definitius, que ja no moren mes. 
un que diu (no vull comprobarlo, diré tal com m’ha r 
tat) :

Miquel de Palol l’any 1965, el dia dels seus vuitanta anys.



Miquel de Palol nasqué a Girona el 1885 i hi morí el 1965. Estudià Dret a la Universitat de Barcelona, però, per circumstàncies fami-
liars, deixà la carrera al darrer curs. La seva obra lírica: Roses (1905); Llegendes d'amor i de tortura (1909) —que són poemes en
p,osa_  ¡ Poemes de tarda (1914), té el gust parnassià per la forma i sovint és un modernista en evolució cap al Noucentisme. Per
això Alexandre Plana, en incloure'l a l'Antologia de poetes catalans moderns (1914), el definia «com un Musset empeltat de Ver-
laine» i deia que «té una visió romàntica del món clàssic». El seu teatre: L'enemic de l'amor (1921); Senyoreta enigma (1921) i 
Petites tragèdies (1921) —a part l'inèdit— fou força representat a diverses ciutats de Catalunya i cal relacionar-lo a vegades amb 
el clima del «Teatre íntim» d'Adrià Gual. Miquel de Palol conreà el periodisme i a les seves estades a Barcelona tenia una estreta 
relació amb el grup d'«EI Poble Català». Amb la seva obra més famosa, Camí de llum (1909), guanyà precisament el premi de novel·la 
de la «Biblioteca del Poble Català». Molas n'ha remarcat el caràcter eminentment modernista i Costa i Llobera hi rastreja l'influx de 
Maeterlinck, segons llegírem en una de les cartes que publiquem més avall. A Girona fou un dels animadors dels grups literaris — amb 
Prudenci Bertrana, Xavier Montsalvatge i Carles Rahola— i en unes memòries, Girona i jo (que es publicaran enguany), reconstrueix 
per a les generacions d'avui l'ambient social, polític, literari, levític, etc., de la seva ciutat.
Les cartes, que publiquem per gentilesa dels seus hereus, fins ara han restat inèdites. Maragall, gràcies al qual Miquel de Palol llegí 
a l'Ateneu Barcelonès les Llegendes d'amor i de tortura, seguí amb interès i sense amagar-li els defectes, l'entrada en el camp de la 
literatura de l'escriptor gironí: les cartes demostren una lectura a fons de Camí de llum, obra per la qual Maragall, tot i les reserves 
que deixa traspuar, sent una suggestió. Tant Maragall com Costa i Llobera s'adrecen a un escriptor en l'esclat del qual veuen allò que 
potser encara se'n diu «una promesa». Voldríem que aquest esbós, tan breu, de l'obra de Miquel de Palol, contribuís a valorar-lo en 
una justa mesura que encara no ha estat aconseguida. — A. M.
Publiquem les cartes reproduint fidelment el text i l'ortografia de l'època.

«I parlém d’amor, jo qu’estimo tant» 
després també ’m recordo d’uns 
«ulls platejats de somnis»
Després també’m restan, ja no’ls versos pero la sensació 
d’una schumaniana y una El-
sa molt bonica, y un seguit 
de sonets (aquell vell bohe-
mi que posa els llabis hont 
hà begut ella l’absenta) ; des-
prés el poema d’uns ulls que 
no es pas artificial aquell pa-
radís ; després el tremolós 
adeu, y altres cosas que sal-
tarien desseguida com gus-
pires si tornés á mirar sols 
l’index del llibre ; pero no 

vull: mes m’estim ense- 
nyarli tal com es lo qu’hà res-
tat de sí al fons del gresol.
Tot plegat m’hà donat una 
tarda d’ángels y m’há deixat 
en una fonda y dolça réve- 
ne. Mercès, amich ; y de no 
haver oblidat á qui no l’o-

J. Maragall

Sr- D. Miquel de Palol 
Gerona.
Gi estimo molt l’exemplar 

® seu exquisit Camí de 
Que per molts anys 

pnm ,anarhi cada cop mes
nHa 11 desitjo seu amich.

J. Maragall

Estatueta de Joan Guiñó.

Sr. D. Miquel de Palol
Estimat amich: He rebut la seva carta tant amable y 
correspondí dientli que considero el seu «Camí de llum» 
publicable y en aquet sentit aconsellàrem unánimes al 
senyor Rodón.

Pintura de J. M. Coromina, 1920.

Are, si no fos aquesta ocasió que s’ofereix de publicaria, 
si vosté tingués aquesta novela en cartera y’m pregun-
tés en pur interés de vostè y del seu pervenir lite-
rari si’m sembla que l’hà de publicar, jo li diria que 
pot publicaria, es dir, que no farà cap mal paper de-
vant del públich y que fins n’hi pot pervenir bon nom 
y satisfacció ; pero qu’en rigurós interés artístich li 
aconsello que la guardi alguns anys y que quan vostè 
ne tinga trenta, per exemple, vostè mateix judiqui lo 
que n’hà de fer. Jo la trobo esquisida, pero no prou
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Caricatura de Martorell. Cap a 1920.

feta. Y es natural. A la edat de vostè no s’há viscut 
prou per poder entrar en l’ànima dels personatjes fins 
al punt qu’exigeix l’assumto de la novela aquesta. A vint 
anys se pot fer viu un assumto tant subjectiu com el 
Werther per exemple; pero entrar en el cor d’un pare 
no es possible mes que fins á cert punt. Axis vostè 
suposa en aquell pare moments de turbació del amor 
paternal per una certa reaparició de la esposa en la 
filla: à mi ’m sembla impossible axò, y per judicar ho 
no’m crech ab altra ventat ja sobre vostè qué ’1 doblar ll·ii 
la edat... y l’esser pare. En cambi hi há altres coses 
qu’estàn molt bé perque segurament vostè les ha obser-
vades exteriorment ò les há inthuides ab gran força, 
per exemple la inquietut que fà que’l pare’s llevi à 
mitja nit per escoltar si la noya tús; ò les hà inven-
tades ab fortuna: les relacions de la noya ab el pastor 
que les fà admetre á força d’esser boniques. Pro n’hi 
há d’altres inadmisibles com les dures paraules de la 
mare de l’amiga perque el pare há deixat que aquesta 
s’arrisqués à encomanarse la enfermetat de la filla. No 
obstant el conjunt se salva per la delicadesa de la in-
venció y distinció del estil.
Si vostè’s morís avuy els seus amichs haurian de publi-
car aquesta novela per que sempre mes se vegés el 
punt ahont vosté havia arrivât; mes vivint vosté molts 
anys, un dia li podria semblar un enfantillage haverla 
publicada are. Pero com jo puch equivocarme, vosté

potser convindria que consultés à alguna altra persona 
ó senzillament ab vostè meteix prescindint d’aquesta 
opinió meva deguda à un excessiu escrúpol desvetllat 
per la meteixa confiança que vostè hà volgut posar en 
mi y à la qu’he volgut correspondre ab una sinceritat 
tant estremada que potser resulta excesiva.
Perque estich cert que si vostè’m creu massa, hauré 
fet una mala partida al senyor Rodon que desitja y 
li convé publicar aquesta novela, y als companys de ju-
rat ab els qui vaig recomanarne la publicació.
Are que ja li he parlat tant clar com he sabut per tots 
costats li diré que si decideix no publicar la novela 
trobo que farà bé ; y que si decideix publicaria trobo 
que no farà mal.
Desitjo solament haver correspost á la seva confiança 
en la mida del meu judici, qu’es com está disposat à 
servirlo sempre son amich que l’estima

J. Maragaïï

Pollensa — 25 Oct. — 1908
Sr. D. Miquel de Palol
Molt estimat senyor y company:
Ja deu haver rebut el telegrama que li vaig espedir 
lo més aviat possible, seguint les indicacions que Vostè 
m’havia fetes. L’interrupció telegràfica, per efecte del 
temporal, motivà un retart considerable.
Per lo que dich al Sr. Jabrellas ja s’enterarà Vostè de 
lo que he fet ab els originals que m’han consultat. No 
pretench imposar el meu criteri a la majoria del Jurat: 
sols he dit el meu parer.
No tinch que perdonarli la franquesa, com diu Vostè 
en sa carta, sinó agrairli la claretat.
No fa gayre temps que tinch noticia de Vostè, que 
deu esser molt jove; però desde que vaig sentir la seva 
bellísima Égloga premiada als Jochs Florals de Barcelo-
na, me té Vostè per un de sos devots en poesia.
Donchs ara’m pot comptar com un amich y s.s.

Miquel Costa y Llobera Pr.

Sr. D. Miquel de Palol
Distingit senyor y confrare:
Grans mercès per l’obsequi del seu llibre Camí de Llum 
y moltes felicitacions per l’obra.
Hi ha l’halè d’un veritable poeta. Això explica que, 
malgrat lo senzill de l’acció, no hi demanqui l’interes 
de la lectura, sostingut sempre per lo sugestiu del sim-
bolisme y la penetrant delicadesa de l’observació tant 
psicològica com externa. Gracies al esperit poètic 
qu’informa aqueixa narració, no s’hi noten apenes 1® 
incorreccions que s’hi puguen trobar. La mateixa in-
fluencia de Materlink s’hi dissimula bellament sota 1® 
notes de carácter propi de la terra nostrada.
Rebi, donchs, la meva felicitació per aqueix primer 
bre seu, que promet esser el començament d’un ent’ 
lall de molts altres, en un camí de llum ascendent, J- 
que la seva jovenesa está més aprop de l’auba que 
la posta.

Queda a ses ordres son afm. y agraít s. y a.
Miquel Costa y Llobera Pf-

Pollensa — 21-IV-09-
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