
SANTA COLOMA DE FARNERS

i JOAN VINYOLI
1.
En finalitzar l’Any Espriu, el 2014 es proclamà Any Vinyoli. Responien tant l’una com 
l’altra commemoració als respectius centenaris del naixement. Dos poetes catalans 
universals amb un vincle amb Santa Coloma. La vivència va ser més estreta, però, en 
el cas de Joan Vinyoli. No hi va néixer, però hi passà llargues temporades en la seva 
adolescència i joventut i el record perdurà i aflorà més endavant. Les estades habituals 
van acabar a mitjans anys trenta del segle passat, però el cert és que de jove va poder 
gaudir a fons del contrast entre el món urbà i el món rural i més proper a la natura.  
Aquest món li proporcionà bona part de les imatges amb què bastí la seva obra. 

L’exposició es divideix en dos grans apartats. D’una banda, trobareu un recorregut per 
la història de la ciutat els anys vint i la primera meitat dels trenta, és a dir, entre la 
Dictadura de Primo de Rivera i la II República. Es tracta de destacar a grans trets els 
esdeveniments polítics, econòmics, socials i culturals, el context històric en el seu 
conjunt, de la Santa Coloma que va viure Joan Vinyoli. 

Un segon apartat fa referència, també d’un manera succinta, a les dades biogràfiques 
del poeta i a la seva vinculació amb la ciutat: els múltiples elements del paisatge i 
del món que l’envoltaven, els personatges i els fets impactants.... apareixen en llocs 
diversos de la seva producció i fins són elements centrals de la seva concepció de la 
poesia. 

Finalment, es recullen les diverses etapes i accions concretes del que s’ha anomenat 
el “retrobament” entre Vinyoli i Santa Coloma, que passa per la preservació del fons 
(avui a l’Arxiu Comarcal de la Selva), l’aproximació acadèmica (a la qual es dedica la 
Càtedra Joan Vinyoli) i la difusió i lectura de la seva obra (hi contribueixen l’Itinerari 
Vinyoli, el festival Domini Màgic i tantes activitats com es fan a la nostra ciutat).

L’Arxiu Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners presenten 
aquesta mostra, que ha estat elaborada en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Selvatans i amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i de l’Institut Ramon 
Muntaner. En un passeig breu se’ns permet de copsar el pols i la vitalitat de la ciutat 
en una època cabdal de la nostra història i al mateix temps rememorar la presència i el 
record vigent entre nosaltres del que ha estat probablement l’estiuejant més il·lustre. 

PRESENTACIÓ

Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni

Organització: 

Col·laboració :

Textos i tria d’imatges: Gerard Buxeda Majoral (plafons 2-6), 
Natàlia Juan Gonzàlez i Maria Droch Vilà (plafons 7-16). 
Assessorament de continguts: Pep Solà Bohigas i 
Narcís Figueras Capdevila.
Coordinació: Joaquim Carreras Barnés i Estel Sarrà Alsina. 

A l’esplanada de l’ermita Farners, 1923. D’esquerra a dreta, Francesc i Lluís Benejam, Carmen Rodés (al darrera amb un gosset), Ricard Aragó al seu costat i 
davant d’ella, Esteve Monegal. A primera fila, Manel Rodés, Jordi Monegal, Joan Vinyoli (amb el mocador el cap) i Josep Mª Aragó. Darrera Vinyoli, Josep Mª Sala.
Autor desconegut / Col·lecció Pep Solà.
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L’1 d’abril de 1922 Josep Carós fou elegit alcalde. 
Amb la Dictadura de Primo de Rivera els partits 
polítics foren prohibits, les eleccions suprimides i 
els governadors militars elegien els alcaldes. El 2 
d’octubre de 1923 fou cessat el consistori, es van 
convocar els principals contribuents de la ciutat, 
dels quals sortí el nou Ajuntament, presidit per 
Ricard Vidal, i la nit de Nadal es detingueren quatre 
exregidors quan sortien del Cercle perquè l’any 
anterior s’havien adherit a un text que proposava el 
reconeixement de Catalunya com a nació. El 1925 Pere 
Costa passà a ser alcalde i el 1929 altre cop ho fou 
Josep Carós.

El febrer del 1930 dimití Primo de Rivera, i el substituí, 
en una primera etapa, el general Dámaso Berenguer, i 
en una segona, l’almirall Juan Bautista Aznar.  
A Santa Coloma de Farners, el 26 de febrer fou 
cessat el Consistori presidit per Josep Carós i es 
nomenà Joan Bonet alcalde Interí, mentre que per 
Decret Reial es nomenaren els regidors, que el 20 de 
març elegiren Josep M. Oller com a alcalde. Primer 
Berenguer, després Aznar, intentaren un retorn a un 
règim constitucional, convocant eleccions per el 12 
d’abril del 1931. A Santa Coloma, sortí guanyadora la 
candidatura d’ERC encapçalada per Josep Carós. En 
les eleccions del 14 de gener de 1934 Josep Carós 
fou reelegit, però el 13 d’octubre, arran dels Fets del 
6 d’Octubre, el tinent de la Guàrdia Civil destituí els 
regidors d’ERC i designà alcalde Josep M. Oller de la 
Lliga, que el 4 de maig de 1935, mitjançant el sistema 
del Reial Decret, fou substituït per Joan Mujal, del 
Partit Radical, que al seu torn dimití el 30 d’octubre, i 
fou rellevat per Eduard Clota.

L’ART DE LA POLÍTICA
2.

Panoràmica de Santa Coloma de Farners als anys trenta del segle XX.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Pere Costa, alcalde de Santa 
Coloma de Farners entre els 
anys 1925-1929.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de 
fotografies

Josep Carós, alcalde de 
Santa Coloma de Farners 
entre els anys 1922-1923, 
1929-1930 i 1931-1934.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de 
fotografies

Seguici fúnebre de Josep Carós el 26 de desembre de 1935. 
Empresonat tres mesos, conjuntament amb altres regidors d’ERC, 
arran dels Fets del 6 d’Octubre. L’estada a la presó malmeté el seu 
estat de salut, i el seu enterrament fou una mostra pública de 
suport a la II República. 
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de fotografies
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La situació geogràfica de la ciutat, entre la plana i l’interior de 
la Selva, així com les característiques del subsòl, influïren en les 
activitats econòmiques que s’hi practicaren. Els propietaris o 
arrendataris dels boscos contractaven bosquerols i roders que 
dels castanyers n’obtenien castanyes i perxes per fer rodells, 
cèrcols, dogues i botes, de les alzines i de les alzines sureres 
carbó i taps de suro, i dels pins pinyons. El mateix feien els de les 
terres de conreu, on els jornalers i els bracers cultivaven blat, 
civada, raïm, llegums i patates. 

Una sequera, un aiguat o un incendi pot posar en perill una 
collita, un bosc i fins i tot una ciutat. El 1922 un aiguat s’endugué 
el pont de Sant Salvador, la passarel·la del Balneari i el camp 
de futbol que s’estava construint al seu costat. Respecte els 
incendis, fou especialment destructiu el que es declarà el 1929 
a l’era del Sindicat Agrícola, i que cremà tretze de les quinze 
garberes dels pagesos del poble.

A inici dels anys vint propietaris agrícoles i forestals, de 
fusteries, de sastreries i de fleques i de tapers, així com roders, 
esclopers, paletes, i secretaris s’organitzaren en associacions, 
sindicats i cooperatives per defensar els seus interessos. La 
Dictadura de Primo de Rivera il·legalitzà els sindicats obrers, i no 
fou fins a la II República quan se’n tornaren a crear. Destaquen 
l’Associació de Propietaris Agrícoles del Partit de Santa Coloma, 
la Secció Local d’Unió de Rabassaires, la Societat d’Obrers Roders 
La Associadora, la Societat Els Talladors de Baga, el Sindicat 
Agrícola de Santa Coloma de Farners, la Societat de Professions 
i Oficis Varis, o la Cooperativa de la Construcció La Colomenca. 
Molts d’aquests sindicats es tancaren arran dels Fets del 6 
d’Octubre.

EL TREBALL DIGNIFICA
3.

Santa Coloma de Farners des del camí de Farners. En primer terme, la muntanya del Rocar treballada per els 
bosquerols, els roders i els carboners. En un de segon els camps dels Saioners i de les Basses, i al fons, els de les 
Messeres, treballades per els pagesos i els mossos.
Edicions Fotogràfiques Bosch / ACSE, Col·lecció de postals

Membres del Sindicat Agrícola a la presó de Santa 
Coloma de Farners al novembre de 1934.
Josep Turon / ACSE, Col·lecció Maria Turon

Batuda a l’Era Nova del Sindicat Agrícola el 5 
de juliol de 1934.
Josep Turon / ACSE, Col·lecció Maria Turon

Recollida de suros en finques de can Massaneda.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de fotografies
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La celebració del mercat setmanal i de fires de bestiar, la capitalitat 
del partit judicial i l’existència d’aigües termals explica l’establiment 
d’un nucli d’estiuejants i la importància del sector de serveis en 
una ciutat de les característiques de Santa Coloma. A banda dels 
establiments que cobrien les necessitats dels farnesencs, això es 
traduí en una notable presència de professionals del dret i de caixes i 
bancs per fer negocis. La Caixa de Pensions i les banques Sureda i Món 
s’encarregaven dels estalvis de la població, i el 1934 s’hi afegí la Caixa 
d’Estalvis de la Generalitat.

D’aquest caràcter comercial i financer de la ciutat també se’n 
beneficiaren les botigues, els restaurants i les fondes, així com 
del nucli d’estiuejants, reservat a la burgesia i classes benestants 
barcelonines i amb un caràcter medicinal i excursionista, i que amb la 
democratització de les vacances durant la II República s’eixamplà a 
les classes mitjanes. Als anys vint la Fonda Bou passà anomenar-se 
Hotel Central. El 1928 es dissenyà un ambiciós projecte per ampliar i 
canviar la imatge del Balneari, però s’hagué de replantejar, i es traduí 
en la substitució de l’arcada exterior per l’actual porxada amb pilastres 
i columnes jòniques, amb l’avançament de la porxada formant el 
característic baixador de cotxes, i amb el disseny d’un jardí central. 
En la dècada de 1930, els aturats a conseqüència de la Crisi del 29 
construïren el camí que va de la Font de Sant Salvador al Balneari.

En aquells anys el tren era vist com un instrument per aconseguir 
el progrés econòmic. No eren pocs els viatges a Sils, ja sigui per 
transportar matèria primera o productes manufacturats, ja sigui a 
estiuejants, comercials o visitants, i el 1925 es col·locaren els primers 
sortidors de benzina a les places Farners i Sant Sebastià. Tanmateix, 
el vell somni de que el tren passés per la ciutat no s’esvaí. El 1928 es 
recuperà un projecte del 1918 que havia de connectar l’Empalme amb 
Farners i Anglès, i que finalment no arribà a bon port.

I CANSA
4.

Façana del Balneari Termes Orion. A primer terme, un 
cotxe del balneari, habituat d’anar a l’estació de Sils per 
anar a buscar o a tornar clients.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

El mercat del dilluns a l’aleshores plaça de la Constitució, ara plaça 
Farners, a les darreries del segle XIX, primers anys del segle XX.
Francesc Xavier Aulí / ACSE, Fons Aulí

La plaça Farners. A primer terme, el sortidor de benzina, i 
en un de segon, un dels seus clients: l’òmnibus.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals
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El 1922 s’inaugurà el Parc del Bon Mot, anomenat així per honorar 
el farnesenc Ricard Aragó, promotor de la Lliga del mateix nom 
que tenia com a objectiu promoure el bon parlar i la lluita contra 
la blasfèmia. El 1923 la Caixa obrí la seva primera biblioteca 
en l’esmentada zona verda. Es poden considerar aquestes 
dues aportacions com les darreres contribucions de l’ideari 
Noucentista a la ciutat i que la Dictadura de Primo de Rivera 
estroncà. Però aquí no s’acaba l’afició de la ciutat per les lligues, 
ja que a final dels anys vint, inici dels trenta, es fundà la Lligà 
de la Modèstia per ensenyar a les noies a vestir segons els 
cànons de la burgesia catalana. Per als Jocs Florals no hi hagut 
tanta empenta. El 1922 es celebraren els segons, i el 1926, en 
plena Dictadura, l’entitat Ideala Esperanto n’organitzaren uns en 
esperanto.

La Dictadura a Santa Coloma de Farners no clausurà cap centre 
cultural, els farnesencs pogueren continuar anant al Cercle, a 
l’Artística Farnense, al Centre Autonomista, a l’Ateneu Popular, o 
al Centro de Católicos, en funció de la seva sensibilitat política. 
El que sí féu fou espanyolitzar el nom de les entitats. Aquest fou 
el cas del Centre Autonomista, que el 1923 passà a dir-se Centro 
Nacionalista. Tret de la Sociedad de Exploradores de España, 
entitat juvenil formada el 1926 que seguia la línia ideològica de la 
Dictadura, s’ha d’esperar a la II República per trobar-ne de noves: 
el 1932 la Federació de Joves Cristians Grup Farners, de la qual 
es té notícia de l’edició d’una publicació; el Casal Republicà, que 
el 1933 es canvià el nom per el de Casal Socialista; i el 1934 Casal 
del Poble.

Pel que fa a la premsa local, el 1923 el setmanari republicà i en 
català Llevor, que havia nascut al desembre de 1921, deixà de 
publicar-se. La sort de La Veu de la Selva fou més accidentada: 
fundada el 1919 i de caràcter catalanista, el 1925 la secció local 
d’Unión Patriòtica, el partit únic, la comprà, per convertir-lo en 
l’òrgan oficial del partit tot canviant-li l’idioma, però l’escassa 
acceptació popular explica que el 1927 deixés de publicar-
se. Amb la proclamació de la II República la llengua catalana 
recuperà l’oficialitat i a l’estiu del 1931 es celebrà un curs de 
català a la biblioteca, clausurat per Pompeu Fabra. A més, 
al setembre del 1933 es publicà el primer i darrer número de 
L’Agricultor.

APRENDRE  
I DIVERTIR-SE

5.

Els músics de la cobla La Farnense durant la  
temporada 1923.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Inauguració de la biblioteca de La Caixa, la primera que 
l’entitat financera obrí, el 29 de juny de 1923.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció Josep Alsina

En primer terme, el pont de Sant Salvador, i en un de 
segon, a l’esquerra la font, i a la dreta l’Hotelet.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Portada del número 20 de Llevor.
ACSE, Hemeroteca

Portada del número 105 del 
quinzenari La Veu de la Selva.
ACSE, Hemeroteca

Portada del número 243 del quinzenari 
La Voz de la Selva, ja espanyolitzat.
ACSE, Hemeroteca
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6.

La toponímia i el nomenclàtor dels carrers és un gran 
baròmetre per comprendre la història d’un país i d’un 
poble. Comunament acceptat que “Farners” ve de 
“farineris” pel  gran nombre de molins fariners que hi 
havia al poble, també podria venir de “farneus”, que 
significa lloc ple d’alzines, ja que a Farners n’hi ha 
moltes. Els nostres avantpassats escrivien “Farnés”, 
tal com es pronuncia, fins que el 1934, a proposta 
de l’Institut d’Estudis Catalans, s’oficialitzà l’actual 
“Farners”.

Durant la Dictadura de Primo de Rivera el carrer d’Avall 
passà a dir-se carrer de Lluís Rodés, en honor a 
l’astrònom colomenc. L’Ajuntament de la II República, 
a banda de preocupar-se pel subministrament 
d’aigua potable, la xarxa de clavegueram i 
de pavimentar els carrers, també ho féu del 
nomenclàtor. Les seves decisions són un reflex fidel 
de l’intervencionisme dels militars en la política de 
l’Espanya contemporània, i alhora un senyal de la seva 
diversitat ideològica. El 1884 dos militars establerts a 
la ciutat, Bellés i Hernández, s’alçaren per proclamar 
la República i foren detinguts i afusellats a Girona. 
El 1931 els carrers del Centre i del Raval passaren a 
dir-se amb el nom dels respectius militars. El 1930 el 
capità Galan proclamà la República des de Jaca, amb 
la mateixa fi. En honor seu el 1931 se li dedicà el carrer 
d’Anselm Clavé. Les places i altres espais públics 
tampoc foren alienes als canvis de règim. El 1931 la 
plaça de la Constitució, actual plaça Farners, passà a 
anomenar-se plaça de la República, i la plaça Orient, 
ara plaça del Firal, plaça del Poble. I el 1935, amb la 
dreta al govern, es posa el nom de Jardins de Blasco 
Ibáñez, en honor de l’escriptor i polític valencià proper 
a les tesis lerrouxistes, als jardins situats entrant a la 
dreta del Parc de Sant Salvador.

EL REFLEX DE  
LA HISTÒRIA

Carrer de Campjoli, ara d’Anselm Clavé, capità Galan durant la II República.
Àngel Toldrà Viazo / ACSE, Col·lecció de postals

Carrer del Centre a tombants del segle XIX al segle XX, carrer de Bellés 
durant la II República.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Plaça de la Constitució a les darreries del segle XIX, anomenada plaça 
de la República durant la II República.
Mauri / ACSE, Col·lecció de postals

Molí del Bagís, un dels molts molins que han aprofitat l’aigua de les rieres que travessen el terme municipal de Santa Coloma de Farners.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals
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L’estiu de 1922 Joan Vinyoli i Pladevall (1914-1984) 
inicia els estiueigs a Santa Coloma de Farners, 
ciutat d’on havia sortit el segle XVIII el rebesavi 
del poeta, Pius Viader, per anar a Cuba. 

El pare de Joan Vinyoli, Joan Viñoly i Ramis, 
tenia un amic d’estudis, el metge oftalmòleg 
Josep Fornés, de Ca la Xifra, que s’havia casat 
amb Conxita Alibés, pubilla de Can Barrot, masia 
situada al terme de Riudarenes. En morir Joan 
Viñoly, el 17 de maig de 1919, Josep Fornés, 
va oferir a la vídua, Emília Pladevall i Maseras, 
passar els estius a la capital colomenca, on ell 
els facilitaria l’allotjament.

La família Vinyoli, formada per la mare, Emília, i 
pels germans Joan i Carmen, vivien al primer pis 
de Can Cuera, al carrer Beat Dalmau, 34. Amb ells 
també venia la tia Mercè, germana de la mare, i 
els oncles, Emili Viñoly i Ignàsia Agell, que es van 
establir primer a can Barril i més tard en un pis del 
carrer Delme.

1922 – 1931: ESTIUEIGS  
A SANTA COLOMA DE 
FARNERS (1)

7.

Joan Vinyoli amb la mare i la germana al pati de Can Barril, 1930. 
Autor desconegut / Col·lecció Carme Vinyoli.

Arbre genealògic de la família Vinyoli.
ACSE , Fons Joan Vinyoli.
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Els Vinyoli s’instal·laven a Santa Coloma de Farners a finals de juny i s’hi estaven fins a 
finals de setembre, després de la festa major de la ciutat. Feien el trajecte amb tren, que 
agafaven a l’estació de França, fins a Sils i, des d’aquesta població acabaven d’arribar amb 
autobús de línia de la Hispano Farnense. 

A la tardor de l’any 1930 Joan Vinyoli va entrar a treballar a l’editorial Labor, empresa 
fundada pel metge Josep Fornés i l’alemany Georg Pfleger, i en els anys següents només 
vindrà a Santa Coloma els caps de setmana i els períodes de vacances. 

Després de la guerra, tant la mare del poeta com els oncles estiuejaren a Santa Coloma 
de Farners durant molts anys. Joan Vinyoli, per la seva banda, encara hi tornarà en algun 
viatge ocasional.

1922 – 1931: ESTIUEIGS  
A SANTA COLOMA DE 
FARNERS (2)

8.
La companyia La Hispano Farnense. 
Autor desconegut / ACSE , Col·lecció Martí Carreras.

Carta de Joan Vinyoli a Anna M. Ainaud del 30/10/1942, on recorda espais del seu estiueig.
ACSE, Fons Joan Vinyoli
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9.
Es poden situar a mitjans anys vint els primers rastres de la iniciació 
poètica de Joan Vinyoli i  Santa Coloma de Farners en fou l’escenari. 
L’entorn immediat del nen Joan durant el període d’estiueig era el de les 
famílies d’una burgesia il·lustrada, que valoraven molt la formació cultural 
dels fills i se’ls motivava a freqüentar la biblioteca del poble, que s’havia 
inaugurat l’any 1923.

Un altre aspecte iniciàtic en la formació del poeta el trobem en les festes 
de celebració del sant de l’àvia Maria Geronès, amiga de la família, al pati 
de casa seva. L’estiu de l’any 1927 s’hi va convocar uns jocs florals de 
caire familiar amb l’objectiu de fomentar l’escriptura entre els nens i nenes 
d’aquelles famílies burgeses. Joan Vinyoli hi va participar amb un poema 
titulat Montserrat i va guanyar la Viola d’Or. Tenia 13 anys. 

L’estiu de 1930, el darrer que va passar íntegrament a Santa Coloma de 
Farners, Joan Vinyoli va redactar en una llibreta una mena de dietari amb 
anotacions sobre diferents episodis de la vida social del poble: el paisatge, 
les nenes de la colònia, els autobusos que s’organitzaven per anar a la 
platja de s’Agaró, els partits de futbol, el parc de Sant Salvador... i tres 
proses poètiques. La tercera prosa, ambientada els dies de la festa major, 
es va publicar en el programa de la festa d’aquell mateix any, amb el títol 
De la nostra ciutat.

ELS INICIS DEL POETA (1)

Pàgines del dietari de l’estiu de 1980 de Joan Vinyoli.
ACSE, Fons Joan Vinyoli

Text De la Nostra Ciutat de Joan Vinyoli al programa de la Festa Major de l’any 1930.
ACSE, Fons Joan Vinyoli

Diploma de la Viola d’Or atorgada a Joan Vinyoli 
el 1927 a Santa Coloma de Farners.
ACSE, Fons Joan Vinyoli
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Joan Vinyoli vivia intensament la festa major colomenca i 
participava en tots els actes, les sessions de cinema, les 
ballades de sardanes i els típics balls a l’envelat o al Cercle 
Cultural Columbense, en els quals cada jove disposava del 
carnet de reserva per poder distribuir els seus balls. 

En aquest estiu de 1930 hi ha documentat un altre 
precedent literari del jove Vinyoli. Era habitual que 
l’Ajuntament de Barcelona organitzés unes colònies a 
Santa Coloma adreçades a nenes de la capital. S’allotjaven 
a l’Hotel Central i duien a terme un seguit d’activitats 
recreatives i culturals. A finals d’estiu s’acomiadaven del 
poble amb una festa als jardins de l’hotel. En el programa 
de la festa, celebrada el 31 d’agost, hi consta, entre d’altres 
activitats, la lectura d’un poema titulat A les nenes de la 
colònia signat per J. Vinyoli. 

A l’estiu de 1931, s’organitzà a la biblioteca de Santa Coloma 
un curs de català impartit pel capellà i professor de l’Escola 
de Mestres de Girona Ignasi-Enric Jordà. 

Aquell mateix estiu també va col·laborar en una revista que 
editava l’agrupació local de la Federació de Joves Cristians 
de Catalunya, la FJOC, sota la tutela de mossèn Benet Font. 
En el marc d’aquesta agrupació s’inscriu un text, datat el 
1933 i titulat Sempre rupestres. 

Una referència més precisa als inicis literaris la trobem en 
un text autobiogràfic, escrit a principis dels anys trenta, en 
el qual Vinyoli evoca els estius de la infantesa. 

ELS INICIS DEL POETA (2)
10.

Programa de balls de la Festa Major 
de Santa Coloma de Farners  
l’any 1935. 
ACSE, Fons Joan Vinyoli.

Text titulat Sempre rupestres de l’any 1933 escrit per 
Joan Vinyoli a l’agrupació local de la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya.
ACSE, Fons Joan Vinyoli.

Text evocatiu dels estius d’infantesa de 
principis dels anys trenta de Joan Vinyoli.
ACSE, Fons Joan Vinyoli.

Fotografia dels participants al curs de català impartit l’estiu de 1931 a la Biblioteca de Santa 
Coloma de Farners.
1. Francesc Benejam; 2. Ramon Aragó; 3. Flocel Ferran; 4. Joaquim Llavari; 5. Esteve Monegal;  
6. Lluís Benejam; 7. Josep M. Llavari; 8. Francesc Fornés; 9. Anna Callís; 10. Elvira Deulonder;  
11. Josep M. Sala; 12. Carmina Callís; 13. Joan Vinyoli; 14. Pietat Oller; 15. Joan Puig; 16. Maria 
Llavari; 17. Ferran Oller; 18. Carme Rodés; 19. Mercè Adroher (farmacèutica); 20. Anita Agell 
(cosina de Vinyoli); 21. Maria Bolòs; 22. Paquita Aragó (?); 23. Maria Callís; 24. ???; 25. Maria 
Massaguer; 26. Pompeu Fabra; 27. Joan Sala; 28. Toni Rodés; 29. Anita Monegal; 30. Conxi Esqueu 
(?); 31. ???; 32. Mercè Oller; 33. Conxita Betriu (?); 34. Maria Aragó; 35. Carme Planas; 36. Conxa 
Aragó o Pilar Noguera; 37. Pilar Puig; 38. Pilar Masseguer; 39. Carme Geronès; 40. Jordi Monegal; 
41. Oleguer Monegal; 42. Antònia Vallvé (Sra. Adroher); 43. Sra. Bofill (?); 44. Adroher (?); 45. Ramon 
Cors (la Caixa); 46. Josep M. Bofill; 47. Josep Prat i Grabolosa (Ajuntament), a. Prat Purré; 48. Mn. 
Ignasi Enric Jordà; 49. ???; 50. Joaquim Jordà (notari); 51. Manel Rodés; 52. Martí Sureda (Correus); 
53. Aragó (?); 54. Josep M. Aragó; 55. Mn. Fèlix Rabassa; 56. Manel Pou (de Ca la Caterina); 57. ???; 
58. ???; 59. Josep Llavari; 60. Esteve Monegal (?); 61. F. Masó; 62.?
Quaderns de la Selva, 22; p. 140. CES, 2010. Originalment publicada a La Vanguardia (7-10-1931).

Programa de les nenes de la 
colònia de Santa Coloma de 
Farners l’any 1930.
ACSE, Fons Joan Vinyoli.
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Filla del cel, allà, la poesia,
un dia vaig trobar de bon matí:
en un tombant secret que jo sabia,
vora el torrent humit la vaig sentir.

[“D’una terra VI” (frag). De vida i somni]

Les estades de Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners  
deixen en ell una empremta que ocuparà un lloc fonamental  
en l’univers simbòlic de la seva poesia. 

   Calent, sobre la roca,
respira el bosc, alzines abocant-se
damunt el gorg i, per amunt, el dia,
mirant-me.
 Les campanes
toquen a festa. Pols de blat i, volta
que volta, el gran corró tirat
pel cavall negre.
  Per la sega,
tot és vermell i cremen les muntanyes
i el vi raja vermell.

[“Per la sega” (frag). Realitats]

El contacte amb l’entorn natural de Santa Coloma de Farners  
—la riera, les gorgues, les fonts, el Rocar, els boscos d’alzines  
sureres, els torrents, els camins rogencs de sauló, la pols del blat—,  
i de l’entorn humà —llenyataires, carboners, pagesos, artesans,  
sereno— l’impregnarà d’una manera tan profunda que el seu record  
rebrotarà contínuament al llarg de la seva vida.

M’alegrava d’anar sentint pel bosc
el so de la destral del llenyataire,
en la cremosa quietud de l’aire  
fragant de ruda i fum de lligabosc.               

[“D’una terra II” (frag). De vida i somni]        

Remor llunyana dels camins que llisquen

vers la ciutat incendiada al vespre,

flaire de bosc al pas dels carboners

que retornen del fons de les muntanyes

entotsolats. Tremolo quan els veig

i cau la llum sedosa de la tarda

omplint la vall: és quan la vida

s’amoroseix i s’expandeix per l’àmbit

crepuscular fins que del tot acaba

el dia llarg alegrement viscut.

[“D’una terra III” (frag). De vida i somni]

LA DESCOBERTA DEL MÓN 
I ELS SEUS MATISOS (1)

11.

La Font Picant als anys trenta, poc desprès de 
ser arranjada.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Vista de les Fosses, carretera de Sant Hilari.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Vista del Rocar amb al castell de Farners al fons.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

La Gorga d’en Vilà.
Autor desconegut / ACSE, Col·lecció de postals

Dos homes llevant suro. 
Autor desconegut / Museu del Suro,  
Col·lecció d’imatges. 
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Però de temps en temps,

sento la veu de les campanes,

clara i alegre, ressonar,

tocant a festa allà en l’altura,

i veig per la finestra en el silenci

de l’alba els camps estesos, esperant.

 [“El campanar” (frag). Les hores retrobades]

Vinyoli acostumava a reunir-se als bancs de la Plaça 
Farners o les taules dels bars Sport, Can Panxo o Santmartí, 
sota el resguard del campanar de l’església, amb la seva 
colla d’amics: els germans Francesc i Lluís Benejam, 
Manel Rodés, Esteve Monegal i Josep Maria Sala. També 
hi acostumaven a ser Josep Maria Aragó, Ferran Oller, 
Francesc Fornés, Josep Llavari, la germana del poeta, 
Carmen Vinyoli, i les seves amigues, Anna Rosa Monegal 
i Maria Dolors Benejam, les germanes Deulander, Callís i 
Aragó, Carme Geronès, Maria Iglesias, Carme Rodés, Pietat 
Oller, Maria Bolós, Pilar Puig, i la noia que va protagonitzar el 
seu enamorament colomenc, Neus Coromina. 

Aquests van ser els anys que el poeta, juntament amb la 
seva colla d’amics, a banda d’anar amb bicicleta a banyar-
se a la Gorga d’en Vilà o a la bassa de ca l’Oller o Can 
Falqués i d’esbargir-se pel Parc de Sant Salvador, on hi 
havia l’edifici recreatiu conegut com a hotelet, va iniciar-
se en l’excursionisme. En un dels seus textos, La sorpresa 
de Penjacans, narra la descoberta del Sot de Penjacans, 
paratge enclotat i emboscat per on s’escolen les aigües de 
la muntanya formant cascades i gorgues. 

LA DESCOBERTA DEL MÓN 
I ELS SEUS MATISOS (2)

12.

Al pati de l’Hotelet de Sant Salvador, 1934. D’esquerra a dreta, drets a darrera, Ferran Oller (?), Pietat Oller, Carme Rodés,  
Joan Vinyoli, Josep M. Sala, Esteve Monegal (?); al mig, Conxa Aragó (?), ???, ???; assegudes, Carmina Callís (?), Maria Callís (?), ???, 
Elvira Deulonder (?), ???, Mercè Adroher (?); nens asseguts desconeguts.
Autor desconegut / Col·lecció Pep Solà.

Text titulat La Sorpresa de Penjacans de Joan Vinyoli.
ACSE, Fons Joan Vinyoli.
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Temps perdut. Temps perdut. Temps perdut.

Repetir unes mateixes paraules per majors profunditats,

és potser despullar-se per trobar el camí

de l’altra banda.

 Gorgs.

[“Gorgs”. Vent d’aram.]

Els estius de la noiesa i joventut són evocats sovint per Joan 
Vinyoli amb un to nostàlgic, com si es tractés d’un paradís perdut, 
recuperable tan sols a partir del record i de la poesia.

A vegades, aquest record és molt precís i fa referència a episodis 
concrets, com l’incendi de les garberes de l’era del Sindicat 
Agrícola, el 14 de juliol de 1929: 

   El foc s’havia estès

fins a la casa que ja flamejava,

i es va formar una filera d’homes 

que es passaven galledes plenes d’aigua dels pous antics

de l’un a l’altre en cadena i la llancen

al foc per matar-lo, però el foc se les beu

a desenes i a cents.

  El poble tot allí.

   Ploren les dones,

que ja del blat no en queda res

i cremen les palleres.

[“Ara que és tard” (frag). Ara que és tard.]

Les arrossades que feien diferents famílies estiuejants a Farners 
a finals de setembre per a celebrar l’acabament de les vacances i 
el retorn a Barcelona: 

A l’esplanada de l’ermita 

s’hi feien arrossades.

Sé les graelles plenes

de carn i l’ombra

de les alzines

sureres.

[“Platja dura” (frag). Ara que és tard.]

I el joc de tennis, que el poeta practicava juntament amb altres 
joves a les pistes del Balneari o a les de la Nòria, o el ping-pong, 
que jugava també al Balneari, a can Barril o a can Panxo: 

Torna’m, ah, torna’m als anys

de la noiesa,

 amb els amics

a la riera, amb els passeigs

i les pistes de tenis

  i el ping-pong.

   No. No.

Torna’m a la furiosa

passió que de mi va fer un altre.

Ja no seré mai més el noi

que feia jocs.

 I me n’alegro.

[“Temps”. Vent d’aram.]

LA NOSTÀLGIA DEL  
PARADÍS PERDUT (1)

13.

Esborrany del poema Ara que és tard del llibre Ara que és tard de 
Joan Vinyoli. 
ACSE, Fons Joan Vinyoli

Esborrany del poema Platja dura 
del llibre Ara que és tard de 
Joan Vinyoli.
ACSE, Fons Joan Vinyoli

Esborrany manuscrit 
molt inicial del 
poema Platja dura, 
del 1972.
ACSE, Fons Joan Vinyoli

Esborrany del poema Temps del llibre Vent d’Aram 
de Joan Vinyoli.
ACSE, Fons Joan Vinyoli

Joan Vinyoli amb una raqueta de tennis a la mà i la seva 
germana Carme.
Autor desconegut / ACSE, Fons Joan Vinyoli
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14.

Ara camino pel vell casc urbà

mentre viatgen cap als seus destins

els vells amics, les dones  i els bocins

del que era jo, de noi, perdut a l’alzinar.

[“Passeig d’aniversari” (frag). Domini màgic.]

A principi d’agost de 1974, Joan Vinyoli va tornar a Santa 
Coloma de Farners i hi va passar un parell de dies. Va 
retrobar la riera de Sant Salvador, l’aigua de les fonts, els 
boscos d’alzines sureres, els carrers del poble, el campanar, 
Can Cuera i la Plaça Farners. Va redescobrir el castell, el 
Turó del Vent, el mar a l’horitzó i la cresta de les Agudes 
del Montseny, l’esplanada de l’ermita i el Sot de Penjacans. 
El poeta va retornar a aquells estius de la seva infantesa 
i noiesa, al paradís on va descobrir el món. Aquesta visita 
es va traduir en l’escriptura de poemes com Temps, Gorgs i 
Tous les jours, inicialment titulat Santa Coloma de Farners, 
fa molts anys, i que va ser sotmès a un minuciós procés de 
revisió. 

La posta baixa per la carretera blava de muntanyes,

darrera nostre, llançats en bicicletes

mal niquelades, de lloguer.

   Quan som al canyissar

de vora el gorg m’assec,

   espero

la posta que s’acosta.

   Per l’embardissat

baixem a l’aigua negra, densa,

del gorg.

 Ens despullem, nedem.

Esgarrifor de carpes.

   Nas vermell de l’home

que ens mira des del blau.

[“Tous les jours”. Vent d’aram.]

LA NOSTÀLGIA DEL 
PARADÍS PERDUT (2)

Esborrany del poema Santa Coloma de Farners, fa molts anys 
de Joan Vinyoli.
ACSE, Fons Joan Vinyoli.

Joan Vinyoli dalt del Turó del Vent i amb el castell de Farners 
darrere, el 1965.
Autor desconegut / ACSE, Fons Joan Vinyoli.
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Joan Vinyoli va ser nomenat fill adoptiu de Santa Coloma, a títol 
pòstum, l’any 1991. Cal destacar que l’any 1980 Salvador Espriu, en la 
carta en què acceptava el reconeixement de fill predilecte de la ciutat 
on va néixer i viure els dos primers anys de la seva vida, demanava a 
la màxima institució local que atorgués aquella distinció a Vinyoli, el 
poeta que havia cantat el paisatge de la vila. 

La biblioteca que va conèixer el poeta va ser enderrocada l’any 1961 
i no es pot descartar que, encara nen, assistís a la festa social 
d’inauguració el dia 29 de juny de 1923. A partir del 2002, quan la 
biblioteca esdevé de titularitat municipal, passa a ser oficialment 
“Biblioteca Municipal Joan Vinyoli”. El 31 de maig de 2008, s’inaugura 
l’ampliació de la biblioteca que continuarà rebent el nom de Joan 
Vinyoli. En el seus fons es conserva el llegat bibliogràfic de Joan 
Vinyoli, compost per més de 2.000 exemplars. 

2004 - Primer simposi

Els dies 15, 16 i 17 d’octubre de l’any 2004 es va celebrar el I Simposi 
Internacional Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners amb motiu del 
90è aniversari del naixement i el 20è de la mort del poeta. En el marc 
del simposi es va estrenar l’Itinerari Poètic Joan Vinyoli al Parc de Sant 
Salvador.

SANTA COLOMA DE FARNERS I  
EL RECORD DE JOAN VINYOLI (1)

15.

Carta de Salvador Espriu a l’Alcalde de Santa Coloma de 
Farners, el senyor Jordi Iglesias, el juny de 1980. 
ACSE, Arxiu Complementari. Fons Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Cartell del I Simposi Internacional de Joan Vinyoli. 
ACSE, Col·lecció d’impresos.

Fotografia actual de la Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma 
de Farners. 
Joaquim Carreras
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16.

2010 - Biografia de Joan Vinyoli. 

L’any 2010 es publica la biografia La bastida dels somnis. Vida i obra de 
Joan Vinyoli, de Pep Solà i Bohigas. A partir de la iniciativa de la Fundació 
Valvi, Pep Solà va realitzar una biografia exhaustiva que ressegueix d’una 
manera lineal i cronològica la vida de l’autor amb documents d’arxiu, 
diversos testimonis, materials ja publicats i poemes de l’autor. 
La biografia aporta i explota una gran quantitat de documentació, en molt 
bona part inèdita fins aquell moment; en sobresurt la correspondència que 
entre d’altres va mantenir amb Carles Riba, Salvador Espriu, J. V. Foix, Joan 
Oliver, Feliu Formosa, Martí i Pol, Gabriel Ferrater, Blai Bonet o Joan Teixidor. 

2013 - Creació Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de la Udg.

L’any 2013 es crea la primera càtedra de la UdG a la comarca de la Selva, la 
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània.
La dirigeix Margarida Casacuberta, professora de literatura catalana 
contemporània de la UdG, i entre els seus objectius prioritaris hi ha la 
digitalització del fons documental de Joan Vinyoli, la commemoració del 
centenari del poeta i l’adequació de l’Espai Vinyoli com d’interpretació de la 
seva obra.

Custodia del llegat documental de Joan Vinyoli a l’Arxiu Comarcal

El fons documental de Joan Vinyoli va ser cedit en dipòsit a l’ajuntament 
de Santa Coloma de Farners pels seus hereus. A fi i efecte de custodiar, 
catalogar i divulgar es va traslladar a l’Arxiu Comarcal des d’on s’ha 
col·laborat estretament amb la Càtedra en la descripció de la documentació 
i la seva digitalització i resta a disposició de les persones que la vulguin 
conèixer.  

«Novembre, vent d’aram» 

Durant tots els dissabtes del mes de novembre, el mes del «vent d’aram», 
un dels títols més emblemàtics de l’obra poètica de Joan Vinyoli, la Càtedra 
Joan Vinyoli va portar a Santa Coloma de Farners escriptors i artistes que 
van parlar de l’obra dels dos grans poetes contemporanis vinculats al 
paisatge de la comarca de la Selva: Joan Vinyoli i Salvador Espriu, del qual 
el 2013 se celebrava el centenari del naixement. El cicle «Novembre, vent 
d’aram» també va servir de pont cap a la transició de l’Any Espriu (2013) a 
l’Any Vinyoli (2014).

2014 - Any Vinyoli

Aquest 2014 s’escau el centenari del naixement de Joan Vinyoli com 
també, el novembre d’enguany, el trentè aniversari de la seva mort. Per 
tal d’honorar la seva memòria i difondre’n l’obra i el llegat, el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Institució de les 
Lletres Catalanes, promou l’Any Vinyoli. Un any d’homenatge al gran poeta 
català que té un caràcter cultural, cívic i participatiu arreu del territori 
català.

1r Festival DOMINI MÀGIC de poesia

Santa Coloma de Farners es va convertir en la capital vinyoliana per 
excel·lència amb el 1r Festival Domini Màgic de Poesia. El festival va tindre 
lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril i va ser la gran cita que encetava l’Any Vinyoli a 
Catalunya.

El Festival va voler homenatjar, recordar i donar a conèixer l’obra literària de 
Vinyoli, considerat un dels poetes més importants de la literatura catalana 
contemporània. 

Conte Joan Vinyoli

El passat 23 d’abril es va presentar el conte Joan Vinyoli, de la col·lecció 
Una mar d’històries, de l’editorial Mediterrània en el qual hi ha col·laborat 
l’ajuntament de Santa Coloma de Farners. L’autora del conte és Cristina 
Palomar i les il·lustracions són d’Isabel Mestras, totes dues colomenques. 
La història, pensada per als nois i noies, explica els moments més 
importants de la vida i l’obra d’aquest poeta.

Segon simposi 

Una de les darreres activitats que es portarà a terme durant l’Any Vinyoli 
serà el II Simposi Internacional Joan Vinyoli, promogut i organitzat per 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Diputació de Girona i la Càtedra 
Joan Vinyoli de poesia contemporània, de la Universitat de Girona, del 18 al 
20 de desembre. Especialistes vinyolians reflexionaran sobre la seva figura 
i el que ha representat la seva obra per a la literatura catalana.

SANTA COLOMA DE FARNERS I  
EL RECORD DE JOAN VINYOLI (2)

Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners

Dissabte 2 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula      Hora: 18.00 h
Conferència: Vicenç Pagès llegeix les 
narracions de Salvador Espriu

Lloc: Auditori    Hora: 20.00 h
Recital: Joan Massot Kleiner i Toti Soler 
diuen “El món perdut de Salvador Espriu”

Dissabte 9 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula     Hora: 18.00 h
Conferència: Vicenç Altaió llegeix la 
poesia de Joan Vinyoli

Dissabte 16 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula    Hora: 18.00 h
Conferència: Julià de Jòdar llegeix el 
teatre de Salvador Espriu

Dissabte 23 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula     Hora: 18.00 h
Conferència: Lluís Solà llegeix la poesia 
de Joan Vinyoli

Dissabte 30 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula    Hora: 18.00 h
Taula rodona: Les relacions literàries entre 
Joan Vinyoli i Salvador Espriu amb Rosa 
Maria Delor, Miquel de Palol i Xavier Folch

Lloc: Auditori      Hora: 20.00 h
Recital de poemes: Lluís Soler i Eduard 
Iniesta diuen “Aquí només arriba algú que 
ve de lluny, cansat...” de Joan Vinyoli

NOVEMBRE, VENT D’ARAM:
ESPRIU I VINYOLI 
A SANTA COLOMA DE FARNERS

Santa Coloma de Farners, novembre de 2013

Fotografia: Ricard Lobo

Amb motiu de la creació de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània entre l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners i la Universitat de Girona, dedicarem el mes de novembre de 2013 a divulgar les activitats 
de la Càtedra a la ciutadania de Santa Coloma i al públic en general.

Durant tots els dissabtes del mes de novembre, el mes del “Vent d’aram”, un dels títols més emblemàtics de 
l’obra poètica de Joan Vinyoli, la Càtedra portarà a Santa Coloma escriptors i artistes que parlaran de l’obra 
dels dos grans poetes contemporanis vinculats la comarca de la Selva: Joan Vinyoli, a qui s’ha dedicat la 
Càtedra, i Salvador Espriu, del qual enguany se celebra el centenari del naixement. 

Assistència lliure i gratuïta. 
Informació: catedravinyoli@udg.edu

Portada de La Bastida 
dels Somnis, Vida i obra 
de Joan Vinyoli.

Portada del programa 
del 1r Festival DOMINI 
MÀGIC de poesia. 
ACSE, Col·lecció d’impresos.

Portada del conte 
Joan Vinyoli.

Logotip de l’Any Vinyoli. 
Institució de les Lletres Catalanes

Programa del Novembre, 
Vent d’Aram: Espriu i 
Vinyoli a Santa Coloma 
de Farners l’any 2013. 
ACSE, Col·lecció d’impresos.

Procés de digitalització del Fons Joan Vinyoli. 
Joaquim Carreras


