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irns quants poemes de Miquel de PaJoL
Presentem aquí una breu selecció de la poesía de Miquel de Palol (1885-1965), amb el 
doble motiu de la commemoració del centenari del seu naixement i de la próxima 
edició de la seva Obra poética, que esperem que estigui en premsa quan aparegui 
aquesta mostra. No pretenem que els set poemes escollits per a l'ocasió representin 
la totalitat deis registres de la poesía de Miquel de Palol, pero sí que donin una idea 
deis seus trets més caracteristics. Els tres primers pertanyen al llibre Roses, editat 
quan el poeta tenia vint anys; s’inscriuen, dones, de pie, en l'etapa que, almenys peí 
que fa a la referencia histórica, considerem modernista. «Tarda de mar» i «Patriarcal», 
de Poemes de tarda, llibre que veié dues edicions, el 1914 i el 1922, són representatius 
dins de dues entonacions habituáis en Miquel de Palol. Hem indos, finalment, dues 
peces de postguerra, de les quals no hem pogut precisar la data, pero sabem que la 
darrera és posterior. La seva lectura excusa qualsevol comentari peí que fa a /'actitud 
del poeta enfront al seu país i a l'esdevenidor, tant el personal com el collectiu. — 
MIQUEL DE PALOL I MUNTANYOLA.

Miquel de Palol, 
figureta de guix 

de Guiñó (1910?).

SONETS OTOMNALS

III IV

—Avui ha fet setze anys la Princeseta
—Veritat!—com passa el temps—oh i tal, oh i tal— 
■ •• l el preceptor de gesto paternal
ha dit al confessor amb to mofeta.

Un bar melangiós al fons del bulevard, 
rera els crestalls grisenes, les testes difumades 
de dos, tres vagabunds, escolten el plorar 
de la tarda d’hivern de pluges desmaiades.

—Així el casament ja és cosa feta.
Ella ha entrat al saló: duia el front alt: 
Amb un riure infantil primaveral, 
de bellesa inconscient i satisfeta.

Ella, Elisseth d’ulls glaucs, passa amb son riure ciar, 
entre la hipocondríaca somnolencia encantada, 
amb el veire del vi que fa riure i cantar, 
i amb l'alegre infantesa inconscient i adorada:

Ha besat la má gris del confessor:
L'ugier s’ha adelantat—bon servidor— 
amb les flors i els records deis qui estimava.

De sobte ella ha vingut tota rojor,
i ha pres rient una carteta blava...
■••ha mirat al confés, i el vell, roncava.— 

Elisseth s’ha aturat, bellament somrienta, 
i aquell vell—el més vell deis bohemis ombrius— 
l’ha mirada amb ulls blaus, de dolcesa morenta.

Ella ha obert, ran la copa, els seus llavis flexius, 
i aquell vell—el bon vell de mirada morenta— 
ha besat tremolant el crestall de l’absenta.

(Del llibre Roses, 1905)



BALADES DE SCHUMANN

HIVERNAL

Lentament nevava sobre de les coses; 
els verns colpejaven les finestres closes 
del saló on morien les darreres roses;

del saló aromat per tébies besades, 
per notes perdudes d’estranyes balades 
que en el vell claver reien oblídades.

Rera els finestrals, damunt d'un cel llis, 
algaven els cignes son vol malaltís 
llengant una nota peí silenci gris;

i en la ratlla blanca de la carretera 
l'orga del bohemi, ronca i ploranera, 
tot passant, cantava la cangó darrera:

la caneó enyorosa de cels estivals,
el cant deis qui ploren, el cant deis malalts, 
sota espais bromosos i amors hivernals.

... I era d’un sol ritme la caneó que oí,
i el xisclar deis cignes defora el jardí,
i el lied del piano ressonant sens f¡...

Mes, Elsa em mirava amb sos ulls rosats,
i em parla en silenci de mons soleiats, 
de fruiters dolcíssims sobre camps de blats...

I al mirar-li I'ánima, tota ella blavor, 
com xarbota el riure en el veire d’or, 
sentí Pesperanga vibrar dintre el cor...

A fora nevava sobre de les coses;
els verns colpejaven les finestres closes; 
mes, a I’entorn nostre, florien les roses...

(Del llibre Roses, 1905) 

reposant com Parada abandonada 
sobre el camp tardorenc tot just llaurat.

Sentirla en els vidres enteláis 
trucar Novembre amb una má crispada, 
mentre al lluny, damunt deis nous sembrats, 
se difuma la posta ensagnantada.

... I diría ais infants: «Molts anys enrera, 
un vell, com jo, una rama d’olivera 
féu posar-me darrera de la porta, 
perqué la Pau fes sempre estada aquí...

Si demá, bon matí, la trobeu morta, 
poseu-h¡ un brot novell, pensant en mi.»

(Del llibre Poemes de tarda, 1922)

SILENCI

Un puny clos, insepult sobre la térra 
és Púnica resta del combat d'ahir.
Els esquelets deis arbres de la serra, 
carbonitzats, són creus de cementir.

Soles de metralla han esqueixat els núvols
I un sol convalescent torna a Iluir.
Soles de metralla han esqueixat la térra, 
«quantes roses de sang a mig florirl».

Altra volta el silenci! Oh el silenci, 
tan feixuc, tan punyent, tan de mal dir!
Aquell silenci d’odi i de paüra, 
clavat de singlantades de clarí!

(Inédit, 1940?)

TARDA DE MAR

...i avanga tota nua peí sol. La cabellera 
s’envola entre la llum i Toratjol marí; 
devé de la muntanya olor de mel i p¡ 
i I’ánima del mar tremola presonera.

Hi ha un alt silenci arreu: al pas de la bellesa 
s’ha fet l’adoració: la viva ubriaguesa 
del seu desnú, sorgeix com un carnal conjur 
en l'or tremolejant i en el pregón atzur,

i avanga tota nua peí sol. Les mans creuades 
dessobre l'exquisida beutat deis pits en flor, 
com una esclava nubil, qui porta a l’amador 
un bell present de fruites gelosament guardades,

i no són pas ni el Sol, ni el mar, l’amador d'ella. 
Son amador és lluny; i no la sap tan bella... 
Pensant-h¡, mira al lluny, poruga de mirar...
...i avanga tota nua peí sol... i entra en el mar.

PATRIARCAL

Quan siguí vell, i vingui la vesprada, 
jo voldria trobar-me deis néts voltat,

MÉS... ¿i D’ARA EN AVANT...

Mes... ¿i d'ara en avant,
qui sabrá veure el ce! amb ulls d'encant,
tan ciar, tan quiet, tan pur com ens retorna,
tan fose, tan sorollós, tan enemic 
com ha siguí fins ara?

I aquesta térra avara,
calcinada, esberlada,
on no creixia el pa, ni trobaven les ombres repós, 
¿qui la sabrá estimar, plena de flors?

I el mar, el mar immens, acondormit 
manyagament, sense neguit, 
¿qui en sabrá dir l’oblit?

1 Tu, germá,
que duies el puny clos i ara adargues la má,
que perdones i oblides,
i al nou baptisme d’una nova vida
alces el front serenament,
¿qui sabrá anomenar-te novament?

Germá. Cel blau, térra fecunda,
mar de cobalt i argent...
¿Per qué us mou un constant renovament
i no em podeu tornar, a mi, un infant? 
Jo que us sentía i estimava tant!

(Inédit, 1942?)


