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1. Presentació 

 
La Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de la Universitat de Girona va ser 

creada l’any 2013 a proposta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Els seus 

objectius fonamentals són col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Coloma per tal de 

conservar i dinamitzar el llegat de Joan Vinyoli, arran de la cessió que els fills del 

poeta van confiar a la capital de la Selva. El llegat inclou el fons documental de 

Vinyoli, la seva biblioteca, alguns objectes personals i part del seu mobiliari. En 

definitiva, un patrimoni de gran valor per a l’estudi de l’obra del poeta en el context 

cultural i intel·lectual que emmarca la seva biografia personal. 

 

Dins el marc museístic de la Casa de la Paraula, equipament municipal destinat a 

promoure i dinamitzar la vida cultural de Santa Coloma de Farners, es va crear 

l’Espai Vinyoli amb la intenció de conservar i presentar unitàriament el llegat del 

poeta. En aquest sentit, la Càtedra Joan Vinyoli col·labora estretament amb 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, a través de la Casa de la Paraula, per tal 

de fomentar l’estudi, la interpretació i la divulgació de l’obra de Vinyoli, així com 

altres poetes amb qui es va relacionar (Salvador Espriu, Carles Riba, J.V. Foix, Tomàs 

Garcés, Marià Manent, Rosa Leveroni, Miquel Martí i Pol o Feliu Formosa, entre 

d’altres). D’aquesta manera, es promou la formació d’investigadors sobre l’obra de 

Joan Vinyoli i sobre la poesia catalana dels segles XX i XXI. A aquest efecte, la Càtedra 

Vinyoli s’ocupa d’organitzar periòdicament jornades d’estudi, recitals, conferències 

i col·loquis d’abast internacional sobre la figura i l’obra de Joan Vinyoli i sobre el 

context literari català i europeu en què cal inscriure’l. 

 

En definitiva, la col·laboració entre la Càtedra Joan Vinyoli i l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Farners garanteix una divulgació rigorosa de la figura del poeta i, alhora, 

la preservació de la memòria del llegat de Vinyoli, lligat profundament a la capital 

de la Selva. D’aquesta manera, doncs, Santa Coloma de Farners es consolida com a 

centre de referència en la xarxa del patrimoni literari català. 
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2. Activitats realitzades 

 

Ex-libris. III Jornada de literatura catalana i batxillerat 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

31 de gener de 2020 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània va col·laborar un any més en 

l’organització d’Ex-libris, III Jornada de literatura catalana i batxillerat. En una 

iniciativa conjunta, impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de 

Girona, aquesta jornada pretén fomentar 

l’acostament de docents i estudiants de 

Batxillerat de les comarques gironines a la 

literatura catalana a través d’una jornada 

que es desenvolupa en l’entorn universitari.  

 

La jornada es va iniciar amb una conferència 

inaugural a càrrec de la directora de la 

Càtedra Vinyoli, Margarida Casacuberta, 

sobre l'obra Visions i cants de Joan Maragall. 

Aquesta és una de les lectures prescriptives de l'assignatura de Literatura catalana 

de modalitat de batxillerat humanístic i, per tant, l’alumnat de batxillerat assistent 

va poder gaudir d’una anàlisi de l’obra aprofundida i rigorosa. 

 

Així mateix, la Càtedra Joan Vinyoli també va col·laborar en la tercera edició d’Ex-

libris a través de la programació de dos tallers poètics: un de rimes urbanes, a càrrec 

de l’Associació Versembrant, i un altre sobre el llibre El cor quiet, de Josep Carner, a 

càrrec de Lluís Bosch. Els participants al taller de rimes urbanes van treballar la 

creativitat de la paraula a través de l’escriptura en vers i fomentant l’acostament 

entre la poesia i la música. Per la seva banda, l’escriptor i docent Lluís Bosch, que ja 

havia col·laborat amb anterioritat amb la Càtedra Joan Vinyoli, va oferir un taller 

sobre El cor quiet, de Josep Carner, una de les lectures prescriptives de la matèria 

“Literatura catalana que s’imparteix a la 

modalitat de batxillerat d’Humanitats. El 

taller permetia a l’alumnat conèixer els 

elements més rellevants del poemari de 

Carner i, a partir d’un model de referència 

extret d’El cor quiet, composar el seu propi 

poema. D’aquesta manera, els assistents a 

la Jornada Exlibris van poder acostar-se a la 

poesia a través de les accions creatives. 
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Taula rodona “De la poesia a la narrativa” 

Casa de Cultura (Girona) 

19 de febrer de 2020 

 

En el marc de la vint-i-quatrena edició del Festival Ara Poesia, impulsat per la Casa 

de Cultura de Girona, es va programar una taula rodona titulada “De la poesia a la 

narrativa”. L’eix vertebrador de l’acte era, justament, el gir que es pot produir en la 

trajectòria d’un autor quan es comença publicant poesia i, progressivament, es 

destaca en l’àmbit de la narrativa. Per tractar la qüestió, es va comptar amb la 

participació dels escriptors Eva Baltasar, Jaume C. Pons Alorda i Irene Solà; autors 

que, malgrat haver iniciat les seves respectives trajectòries literàries en l'àmbit de 

la poesia, s'han anat decantant cap a la narrativa. 

 

La taula rodona, moderada per Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra 

Vinyoli, va suposar un punt de trobada i de reflexió sobre la poesia, la narrativa i la 

literatura actual, 

replantejant el fet de 

«viure poèticament» 

proposat per Vinyoli. 

De la mateixa manera, 

també es va parlar 

dels engranatges que 

fan funcionar les 

obres literàries quan 

barregen i connecten 

diferents gèneres 

literaris alhora.  

 

Eva Baltasar és autora de nou poemaris publicats entre el 2008 i 2017. L’any 2018 

va debutar en narrativa amb Permagel, que ja compta amb 10 edicions en català i va 

ser guardonat amb el Premi Llibreter. Jaume C. Pons Alorda és autor de quinze 

poemaris, i en prosa ha publicat Faula (Premi Pare Colom 2012), Apocalipsi 

Uuuuuuuaaaaaaa (2015), La recerca del flamenc (2015), i Ciutat del Mal (Premi Pin 

i Soler 2019). El debut literari d’Irene Solà es va produir amb el poemari Bèstia 

(Premi Amadeu Oller 2012), i el van seguir les novel·les Els dics (Premi Documenta 

2017) i Canto jo i la muntanya balla, que d’ençà la seva publicació acumula premis 

com l’Anagrama de Novel·la 2018 o el Premi de Literatura de la Unió Europea 2020.  

 

La taula rodona, emmarcada en els actes del Festival Ara Poesia de Girona, es va 

celebrar a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. La conversa es pot recuperar 

a través d’aquest enllaç. També es va publicar al número 468 (maig 2020) de la 

revista L’Avenç. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gPv9owHVRKo
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2020/AVEN%C3%87DeLaPoesiaAlaNarrativa.pdf?ver=2020-06-30-103805-570
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Conferències sobre El cor quiet de Josep Carner 

Instituts d’Educació Secundària de les comarques gironines 

Curs 2019/2020 

La Càtedra Joan Vinyoli va col·laborar un any més amb 

l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat 

de Girona per dur a terme el programa de conferències 

sobre obres poètiques de lectura prescriptiva a centres 

de secundària de les comarques gironines. Pel curs 

2019-2020 la Càtedra Vinyoli va oferir una xerrada 

sobre el El cor quiet de Josep Carner, una de les lectures 

de la matèria "Literatura catalana" de la modalitat de 

Batxillerat humanístic. La conferència, impartida per 

Lluís Bosch, estava especialment dirigida a estudiants 

de batxillerat, ja que contextualitzava la figura del poeta 

en el seu marc i oferia les principals claus de lectura del poemari de Carner. Així 

mateix, durant la xerrada s'analitzaven alguns dels elements simbòlics més 

destacats de la poètica carneriana a través d'una exposició de materials i continguts 

complementaris a la lectura del llibre. 

 

La conferència «El cor quiet de Josep Carner: poesia i maduresa» s'ha impartit al llarg 

de 2020 als següents centres de secundària de les comarques gironines: 

 

 Institut Salvador Espriu de Salt: 13 de gener de 2020 

 Institut Alexandre Deulofeu de Figueres: 13 de gener de 2020 

 Institut de Santa Coloma de Farners: 20 de gener de 2020 

 Institut Rafael Campalans d’Anglès: 20 de gener de 2020 

 Institut de La Jonquera: 27 de gener de 2020 

 Institut Illa de Rodes de Roses: 27 de gener de 2020 

 Institut Pla de l'Estany de Banyoles: 3 de febrer de 2020 

 Institut Pere Alsius de Banyoles: 3 de febrer de 2020 

 Institut Sant Elm de Sant Feliu Guíxols: 10 de febrer de 2020 

 Institut Puig Cargol de Calonge: 10 de febrer de 2020 

 Institut de Llançà: 17 de febrer de 2020 

 Institut La Garrotxa d’Olot: 24 de febrer de 2020 

 Institut La Salle de Girona: 2 de març de 2020 
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Visita virtual al Fons Joan Vinyoli 

Arxiu Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners) 

 

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, l'Arxiu Comarcal de la Selva (ACSE), 

membre de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya (XAC), va estrenar un recurs 

interactiu que permet realitzar una visita virtual pels documents que integren el 

Fons Joan Vinyoli. La visita virtual mostra, entre imatges i sons, alguns trets 

rellevants de la biografia i l’ obra del poeta, fent especial incidència en la seva relació 

amb Santa Coloma de Farners, on residí els estius de la seva adolescència i joventut. 

En aquest sentit, cal destacar que a l’Arxiu Comarcal de la Selva hi ha dipositat el 

llegat documental de Vinyoli arran de la cessió que els familiars en van fer a la ciutat 

de Santa Coloma de Farners (2011). 

 

La visita virtual s’articula a través de deu 

escenes presentades a 360°, acompanyades 

d’audiodescripció. Aquestes escenes no 

només s’emmarquen dins l’ACSE, sinó que 

també mostren els indrets de la població 

presents tant als documents de Joan Vinyoli 

custodiats a l’arxiu com a la seva obra 

poètica. Són els espais, en definitiva, que van 

forjar la seva vida i la seva obra. 

 

La pandèmia de la Covid-19 i el posterior decret d’estat d’alarma van provocar que 

els recursos i mitjans digitals adquirissin una importància molt rellevant en tant que 

difusors de la cultura des de tots els seus vessants. En aquest sentit, la possibilitat 

de visitar virtualment el Fons Joan Vinyoli permet l’accés al llegat del poeta des de 

qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc.  

 

La visita virtual, realitzada amb la col·laboració de la Xarxa d’Arxius Comarcals del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va comptar amb la 

participació de Georgina Torra, becària de col·laboració de la Càtedra Joan Vinyoli 

de poesia contemporània 

de la UdG. Així doncs, es 

demostra i s’aferma la 

col·laboració entre el 

personal de la Càtedra i les 

institucions que vetllen 

per la difusió de l’obra i el 

llegat de Joan Vinyoli.  

  

https://poly.google.com/view/eovcyQwhFzv
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Concert “Música de poetes”: Xavi Múrcia canta Joan Vinyoli 

Sessió virtual 

23 de juny de 2020 

 

La Xarxa Vives d’universitats, de la qual la Universitat de Girona en forma part, va 

organitzar un concert virtual que es va retransmetre a través d’Instagram Live. El 

concert portava per títol “Música de poetes” i va aplegar catorze actuacions de prop 

d’una vintena d’artistes procedents del Principat, el País Valencià, les Illes Balears i 

Andorra. El concert va tenir una durada de dues hores, i es va dur a terme de manera 

encadenada a través dels perfils a les xarxes socials de les universitats participants. 

La iniciativa pretenia, d’una banda, agrair a tota la comunitat universitària els 

esforços realitzats durant la crisi de la Covid-19; i, de l’altra, promoure projectes de 

cohesió entre les diferents universitats dels territoris de parla catalana. 

 

La Universitat de Girona, com a part integrant de la Xarxa Vives, va confiar a la 

Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània la programació del concert en 

representació de la UdG. L’artista convidat va ser Xavi Múrcia, músic que ja havia 

col·laborat anteriorment amb la Càtedra Vinyoli. Des del compte d’Instagram de la 

Universitat de Girona es van poder veure i escoltar les versions en acústic dels 

poemes de Vinyoli “Cap a les deus”, “El temps”, “Vida vulnerable” i “La paraula”, que 

s’inclouen als poemaris Les hores retrobades (1951), Vent d’aram (1976) i A hores 

petites (1981).  

 

Xavi Múrcia duu a l’esquena prop de trenta anys de carrera musical, i és autor del 

disc A través de Vinyoli, un recopilatori de tretze poemes musicats que va veure la 

llum en el marc de l’Any Joan Vinyoli (2014), quan es va commemorar el centenari 

del naixement del poeta. El concert que va realitzar en el marc de “Música de poetes” 

es pot recuperar en aquest enllaç. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3FvoVPaBnY&feature=youtu.be
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Festival Paraules Nocturnes 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners) 

17, 24 i 31 de juliol de 2020 

El Festival Paraules Nocturnes, organitzat per Òmnium Cultural i l’Ajuntament de 

Santa Coloma de Farners, en col·laboració amb la Càtedra Joan Vinyoli, va arribar 

aquest 2020 a la seva quinzena edició. La programació del festival va omplir de 

creativitat la capital de la Selva al llarg de tres divendres en què van tenir lloc 

espectacles que abraçaven diferents disciplines artístiques, com la dansa, la música, 

la poesia i la performance teatral. 

 

Les poetes Irene Solà, Premi de 

Literatura de la Unió Europea 2020, 

i Maria Sevilla, una de les veus més 

potents de la poesia catalana actual, 

van omplir el pati de la Casa de la 

Paraula amb el seu espectacle 

“Intempèries”. Aquest recital poètic, 

que va incloure textos propis i 

també d’altres autors, tenia com a fil 

conductor l’experiència individual i col·lectiva de la vulnerabilitat radical dels 

organismes vius. L’espectacle va comptar amb la presència d’un nombrós públic, 

que va omplir l’aforament reduït del recinte tot respectant les mesures higièniques 

i de seguretat establertes. El recital es pot recuperar en aquest enllaç. 

 

La resta de la programació del Festival Paraules Nocturnes va incloure l’espectacle 

d’art d’acció “Cadira. De la natura a la mesura”, de Pep Aymerich, i l’espectacle de 

dansa i interpretació del grup de Maria Buenavida, “Quietud inquieta”. 

 

Així doncs, la col·laboració de la 

Càtedra Joan Vinyoli amb l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Farners i altres 

entitats com Òmnium Cultural, es va 

consolidar en la programació del XV 

Festival Paraules Nocturnes. La 

intenció d’aquesta col·laboració és 

oferir al conjunt de la ciutadania un 

programa d’espectacles que fomentin 

l’acostament del públic general cap a la 

paraula poètica a partir de la relació 

entre les arts, especialment a partir de 

la relació entre la poesia i la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCVVWczN3JM
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VII Festival de poesia Domini Màgic 

Santa Coloma de Farners  

18, 19 i 20 de setembre de 2020 

 

La setena edició del Festival de poesia Domini Màgic 

va aplegar diversos actes que tenien com a 

protagonista la paraula poètica amb la intenció de 

consolidar Santa Coloma de Farners com un lloc 

privilegiat d’irradiació poètica. Com en cada edició, 

la Casa de la Paraula i diversos indrets de l’entorn 

natural de Santa Coloma van ser els espais que van 

acollir els versos de poetes vinguts d’arreu del país.  

 

Enguany, posposat respecte la seva data de celebració original (març 2020), el 

programa del Festival va fer un lloc a la música i l’art per fer extensiu el compromís 

de la Càtedra Vinyoli no només amb la poesia contemporània, sinó amb formes 

d’expressió i creació que hi conflueixen. El Festival, organitzat conjuntament per la 

Càtedra Vinyoli i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, va aplegar quatre-cents 

assistents al llarg dels tres dies de programació, i molts dels actes van omplir 

l’aforament permès tot respectant les normes de distanciament establertes. 

 

Divendres 18 de setembre 

 18.00 h. Casa de la Paraula: Inauguració del VII Festival Domini Màgic. 

 18.00 h.  Auditori Municipal: Funció de teatre "Bianco", de LaBú Teatre. 

 18.30 h. Casa de la Paraula: Taula rodona “Criticar la poesia” amb Míriam Cano, 

Francesc Codina i Marc Rovira. Modera: Margarida Casacuberta. 

 20.00 h. Casa de la Paraula: Recital “Josep Carner, avui”. 

Dissabte 19 de setembre 

 9.30 h. Parc de Sant Salvador: Itinerari Joan Vinyoli a càrrec d'Àngels Bassas. 

 12.30 h. Casa de la Paraula: Inauguració de l’exposició de Carlos Velilla. 

 17.30 h. Casa de la Paraula: Visita guiada a 

l’Espai Vinyoli, a càrrec de Pep Solà. 

 18.00 h. Casa de la Paraula: Recital de poesia, 

amb Carles Duarte i Sònia Moya. 

 21.30 h. Auditori: Concert d’El Petit de Cal Eril.  

Diumenge 20 de setembre 

 10.00 h. Parc de Sant Salvador: “I la natura em 

crida”, breu caminada fins a la Miranda, on Esteve 

Miralles recitarà una selecció dels seus poemes. 

 12.00 h. Bar Sant Martí: Espectacle “Vull les 

olives”, a càrrec de Dolo Beltrán i Anna Carné. 
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Col·laboració amb el disc Confidències, de M. Helena Tolosa 

 

L'actriu i cantant M. Helena Tolosa, que ha col·laborat amb diverses iniciatives de 

divulgació sobre la figura i l’obra de Joan Vinyoli, va publicar el disc Confidències la 

tardor d’aquest any 2020. Amb l’acompanyament de Pere Coma (baix), Josep M. 

Vallès (guitarra), Roger Vallès (percussions), Anna valls (violí) i Gonçal Vallès 

(guitarra) el disc Confidències recull cançons elaborades a partir de poemes de 

diversos autors catalans, tant clàssics 

com moderns. En aquest sentit, 

Confidències és la porta d’entrada a un 

univers poètic en què la música està al 

servei de la poesia.  Confidències és també 

la cerca del ritme del poema, del 

sentiment, de les emocions i del significat 

que transmet. És la combinació de la 

cançó amb la rapsòdia, amb el gest i el 

moviment. En aquest sentit, cal destacar 

que el disc inclou la musicació de quatre 

poemes de Joan Vinyoli. 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània de la Universitat de Girona va 

donar suport al projecte de M. Helena Tolosa per a la gravació del disc Confidències 

que es va presentar als Ajuts Kreas de l’Ajuntament de Girona. Així mateix, el 

personal de la Càtedra Vinyoli va participar en la iniciativa endegada a través de 

Verkami per col·laborar en la producció del disc. De la mateixa manera, la Càtedra 

Joan Vinyoli es va fer ressò de la iniciativa a través de diverses publicacions a xarxes 

socials. 

 

D’altra banda, l’estrena i la presentació oficial del disc Confidències es va programar 

el 20 de setembre de 2020 a l’Auditori de Santa Coloma de Farners com una de les 

activitats paral·leles de la setena edició del Festival de poesia Domini Màgic que la 

Càtedra Joan Vinyoli organitza anualment amb l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners. 
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Cicle “Del poema a la cançó”: poesia cantada de Joan Salvat-Papasseit 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

30 de setembre de 2020 

 

La Càtedra Joan 

Vinyoli ha col·laborat 

un any més en 

l’organització del 

cicle “Del poema a la 

cançó”, coordinat per 

l’Escola Municipal 

d’Humanitats del 

Centre Cultural La 

Mercè de Girona. 

Enguany, la Càtedra 

Vinyoli va programar 

una sessió dedicada a 

la poesia cantada de Joan Salvat-Papasseit que va comptar amb la participació del 

músic Toti Soler i la directora de la Càtedra, Margarida Casacuberta. 

 

Els poemes de Joan Salvat-Papasseit, representatius de l’avantguarda històrica a 

Catalunya, han estat musicat per nombrosos autors, com Ovidi Montllor, Joan 

Manuel Serrat, Rafael Subirachs o Maria del Mar Bonet, entre d’altres. En aquest 

sentit, la sessió programada per la Càtedra Joan Vinyoli pretenia posar en diàleg tota 

aquesta tradició amb les composicions de Toti Soler i les seves musicacions de 

poemes de Salvat-Papasseit. Es pot recuperar l’enregistrament de la sessió 

organitzada per la Càtedra Vinyoli en aquest enllaç. 

 

“Del poema a la cançó” és un cicle de poesia i música que té la intenció de divulgar 

l’obra d’alguns poetes catalans contemporanis i, alhora, explicar com els cantautors 

s’hi acosten per realitzar el procés creatiu de musicació de l’obra literària dels 

poetes seleccionats. Enguany, el cicle va comptar amb tres sessions i va arribar a la 

tercera edició. L’èxit de públic, que va omplir l’aforament reduït de l’Auditori del 

Centre Cultural La Mercè, demostra la 

seva consolidació en l’agenda cultural 

anual. En aquest sentit, cal destacar la 

vinculació del cicle amb dels objectius 

principals de la Càtedra Joan Vinyoli: a 

banda d’estudiar i difondre l’obra de 

l’autor que li dona nom, la Càtedra 

també pretén vindicar la poesia 

catalana contemporània des de tots els 

seus vessants.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bh2PNuCTGYQ
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Cicle de conferències sobre l’art, la literatura i la música de 1920 

Fundació Rafael Masó (Girona) 

Tardor 2020 

 

La Càtedra Joan Vinyoli ha 

col·laborat amb la Fundació 

Rafael Masó en l’organització del 

cicle de conferències «Casa Masó 

1920» sobre la poesia, la música 

i l’art de l’any 1920. El cicle es va 

emmarcar en la celebració del 

centenari de la Casa Masó, una 

icona del Noucentisme arquitec-

tònic. Dues de les conferències 

programades en aquest cicle van 

comptar amb l’organització i el 

suport de la Càtedra Joan Vinyoli. 

 

En primer lloc, en la sessió 

celebrada el 25 de setembre, 

Anna Perera, tècnica de la 

Càtedra Vinyoli, va pronunciar 

una conferència sobre el primer 

manifest català futurista: Contra 

els poetes en minúscula de Joan 

Salvat-Papasseit. D’altra banda, en la sessió del 9 d’octubre, la directora de la 

Càtedra Vinyoli, Margarida Casacuberta, va pronunciar una conferència sobre el 

poemari L’alta llibertat, de Clementina Arderiu. Tots dos textos, tant el manifest de 

Salvat com el poemari d’Arderiu, van publicar-se l’any 1920. Així doncs, la intenció 

del cicle i de la col·laboració amb la Càtedra, era poder relacionar la poesia amb 

obres d’altres disciplines artístiques situades en el mateix context històric, tenint en 

compte la conveniència del seu centenari. 
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Conferències sobre Visions & cants de Joan Maragall 

Instituts d’Educació Secundària de les comarques gironines 

Curs 2020/2021 

 

Pel curs 2020/2021 la Càtedra Joan Vinyoli ha participat en una nova edició del 

programa “Llengua i Literatura Catalanes a Batxillerat”. Com altres anys, les 

conferències tracten aspectes relacionats amb els continguts curriculars de l’alumat 

de batxillerat. Enguany, la conferència oferta per la Càtedra Vinyoli tracta el poemari 

Visions & cants de Joan Maragall, una de les obres de lectura prescriptiva de 

l’assignatura “Literatura catalana” de la modalitat de batxillerat humanístic. Aquesta 

conferència, impartida per Clàudia Costa i Anna Perera, aprofundeix en la lectura 

d’alguns poemes, en repassa els símbols i les llegendes més rellevants i, en definitiva, 

ofereix les pautes generals per entendre l'obra de Maragall. Per tant, amb aquesta 

iniciativa, la Càtedra Vinyoli fomenta l’acostament del públic jove cap a la poesia 

catalana contemporània i, a més de la formació, l’activitat serveix per informar al 

centres de secundària la tasca d’estudi i divulgació que porta a terme la Càtedra. 

 

La conferència «Visions i cants de Joan Maragall: 

símbols i llegendes» s’ha impartit al llarg de 2020 als 

següents centres d’educació secundària: 

 Institut Santiago Sobrequés de Girona: 

27/10/20  

 Institut Illa de Rodes de Roses: 28/10/20 

 Institut El Pedró de L’Escala: 28/10/20  

 Institut de Celrà: 28/10/20   

 Institut la Salle de Girona: 28/10/20   

 Institut Frederic Martí de Palafrugell: 3/11/20 

 Institut Puig Cargol de Calonge: 3/11/20 

 Institut Vallvera de Salt: 5/11/20 

 Institut Abat Oliba de Ripoll: 9/11/20 

 Institut Salvador Espriu de Salt: 12/11/20 

 Institut Alexandre Deulofeu de Figueres: 16/11/20 

 Institut Ramon Muntaner de Figueres: 16/11/20 

 Institut Cendrassos de Figueres: 18/11/20 

 Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm: 18/11/20 

 Institut Serrallarga de Blanes: 19/11/20 

 Institut Font del Ferro de Palafolls: 19/11/20 

 Institut de Santa Coloma de Farners: 30/11/20 

 Institut Montilivi de Girona: 1/12/20 

 Institut Jaume Vicens Vives de Girona: 2/12/20 

 Institut La Garrotxa d’Olot: 3/12/20 
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Publicació del llibre El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli, de Josep 

M. Sala-Valldaura 

 

La Càtedra Joan Vinyoli, amb la col·laboració de l’Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes de la Universitat de Girona, ha publicat enguany el volum El vol i la corda. 

Sobre la poesia de Joan Vinyoli. El llibre, publicat 

dins la col·lecció “Estudis i documents”, explica i 

se centra en l’obra de Vinyoli, un dels autors 

cabdals de la lírica catalana del segle XX. A més, 

cal destacar el paper del poeta i assagista Josep M. 

Sala-Valldaura, un dels seus estudiosos de 

capçalera de Vinyoli, que ja havia publicat el 

volum  Joan Vinyoli l’any 1985. En aquest nou 

treball, Sala-Valldaura aprofundeix tant en la 

poètica com en els versos vinyolians, tot 

assenyalant els fonaments de la seva concepció i 

el pes que hi té la tradició postsimbolista. En 

aquest sentit, El vol i la corda posa de manifest la 

importància del silenci i el somni en l’obra poètica 

de Joan Vinyoli, la influència del pensament de 

Bremond, Pfeiffer, Raïssa, Jacques Maritain o Paul 

Valéry, entre d’altres, i l’empremta de Rainer 

Maria Rilke i Carles Riba. 

 

El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli conté tres estudis de Josep M. Sala-

Valldaura: l'article «Joan Vinyoli: “La finitud és un vaixell varat”», el treball inèdit 

«Els fonaments en la poesia de Joan Vinyoli: el silenci, el somni i l’experiència» i, 

finalment,  «Veus afàsies i emmudiments: El Callat, de Joan Vinyoli, en la tradició 

postsimbolista», la base del qual va servir a Sala-Valldaura per a la conferència 

inaugural del Col·loqui de tardor 2016, dedicat a El Callat.  

 

La primera presentació pública del 

volum es va realitzar el 21 de 

novembre de 2020, en el marc dels 

actes programats a l’entorn del 

Col·loqui de tardor «Poesia i silenci». 

Tot i això, es preveu organitzar 

diverses presentacions presencials 

del volum (la primera, a Santa Coloma 

de Farners) quan les circumstàncies 

sanitàries siguin més favorables. 
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Col·loqui de tardor «Poesia i silenci» 

Jornada virtual 

21 de novembre de 2020 

 

El Col·loqui de tardor, de 

periodicitat bianual, va 

tenir lloc el dissabte 21 

de novembre en format 

virtual. Enguany, el 

col·loqui es va dedicar a 

explorar les relacions 

que s’estableixen entre 

la poesia i el silenci. De 

fet, el silenci és un dels elements vertebradors de la poesia de Joan Vinyoli. L’autor 

va tractar aquesta temàtica no només des de la perspectiva metapoètica, sinó també 

com a símbol d’alguna cosa que resta per descobrir, entre d’altres sentits figurats. 

Així doncs, el silenci adquireix rellevància tant en l’impuls creatiu com també en el 

punt d’arribada que suposa un poema perfet. I no només en el cas de Vinyoli, sinó 

també en molts altres poetes contemporanis.  

 

La inauguració del Col·loqui va anar a 

càrrec de Susagna Riera, alcaldessa de 

Santa Coloma de Farners; Mireia 

Mitjavila, regidora de cultura de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners; Margarida Casacuberta, 

directora de la Càtedra  Joan Vinyoli; i 

Oriol Ponsatí-Murlà, director de la 

Institució de les Lletres Catalanes. El 

programa va comptar amb la participació d’especialistes en l’obra de Vinyoli així 

com altres poetes contemporanis. Josep M. Sala-Valldaura va pronunciar la ponència 

inaugural i la jornada va seguir amb les intervencions de Rosa M. Mateu, Jordi 

Oviedo, Ricard Huerta, Joan-Ignasi Elias i Antoni Clapés (aquí es pot llegir la 

intervenció de Clapés). Durant la jornada també es va presentar la visita virtual al 

Fons Joan Vinyoli. Finalment, cal destacar 

el recital “Secreta gorga”, a càrrec de 

Víctor Sunyol, que va oferir la lectura de 

poemes de diversos autors que han 

tractat el silenci des de múltiples 

perspectives. El recital va servir com a 

clausura del Col·loqui de tardor 2020. 

L’enregistrament de les sessions estan 

disponibles en aquest enllaç. 

http://www.antoniclapes.com/textos-propis/poesia-i-silenci/
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6076
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Del poema a la cançó: Joan Vinyoli 

Sessió virtual 

19 de novembre de 2020 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània ha col·laborat amb el Servei de 

Biblioteques de la Diputació de Girona en la programació del cicle 78 RPM, un 

projecte pilot que té l’objectiu de fomentar la presència de la música en la 

programació de les biblioteques públiques. En aquest sentit, tenint en compte que 

la Càtedra Joan Vinyoli ha participat en la programació de les tres edicions del cicle 

“Del poema a la cançó” realitzades al Centre Cultural La Mercè, es va voler traslladar 

la iniciativa a les biblioteques que van participar al programa 78 RPM. 

 

Així doncs, la directora de la Càtedra Vinyoli, Margarida Casacuberta, va participar 

en dues activitats del cicle. En primer lloc, es va realitzar una sessió dedicada a les 

musicacions de poemes de Joan Vinyoli que va comptar amb la participació del 

cantant del grup Mishima, David Carabén. L’any 2017 Mishima va publicar el disc 

Ara i res, títol que pren un vers de Vinyoli, en hi ha incloses diverses musicacions de 

poemes de l’autor. Així 

doncs, la sessió dedicada a 

Vinyoli que van compartir 

Casacuberta i Carabén va 

servir per posar de manifest 

la importància de la poesia 

de l’autor en la composició 

musical i la influència en 

l’escriptura de les lletres de 

les cançons. 

 

Inicialment, estava previst realitzar l’activitat a la Biblioteca Pere Caner de Calonge, 

però les circumstàncies sanitàries ho van impossibilitar i, finalment, la sessió es va 

celebrar per mitjans telemàtics, oberta al conjunt de la ciutadania. Això va permetre 

que la tasca de divulgació de l’obra de Joan Vinyoli que es porta a terme des de la 

Càtedra pogués arribar a un públic molt nombrós. 
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Del poema a la cançó: poesia cantada d’Ovidi Montllor 

Sessió virtual 

26 de novembre de 2020 

 

La segona activitat del programa 78 RPM que va comptar amb la col·laboració de la 

Càtedra Joan Vinyoli i la participació de la seva directora es va dedicar a explorar les 

relacions entre la poesia i la cançó a través de la figura d’Ovidi Montllor. En aquesta 

sessió vam poder comptar amb la participació del cantautor Quico Pi de la Serra, un 

dels representants històrics de la Nova Cançó que va col·laborar amb Ovidi Montllor 

en diverses iniciatives. 

 

En aquest sentit, la conversa entre Pi de la Serra i Casacuberta es va dedicar a 

explorar el procés de reivindicació de Montllor tant des del vessant poètic, com el 

musical i, fins i tot, en el sentit personal, atesa la forta amistat que Pi de la Serra i 

Montllor van compartir. Així doncs, amb la realització d’aquesta activitat es van 

poder realitzar dos dels objectius principals de la Càtedra Vinyoli: el foment de la 

poesia contemporània i la seva vinculació amb altres disciplines artístiques, bo i 

reconeixent la importància de la tradició en la creació actual. 

 

Cal recordar que aquesta sessió s’havia de celebrar, inicialment, a la Biblioteca Lluïsa 

Duran de la Bisbal d’Empordà, però les circumstàncies sanitàries van fer que tingués 

lloc per mitjans telemàtics. Per tant, la tasca de divulgació i promoció de la poesia 

contemporània que es porta a terme des de la Càtedra, es va poder visibilitzar a 

través de la participació en aquest cicle impulsat per la Diputació de Girona.  
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Beca de col·laboració 

Arxiu Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners) 

 

Al llarg del curs 2019-2020 l’estudiant del grau en Llengua i Literatura Catalanes a 

la UdG Georgina Torra va realitzar, gràcies a la beca de col·laboració de la Càtedra 

Joan Vinyoli, tasques de revisió, catalogació i digitalització del fons documental Joan 

Vinyoli custodiat a l’Arxiu Comarcal de la Selva. Les tasques desenvolupades per 

Torra han estat, tant per part dels responsables de l’arxiu com per part de la Càtedra, 

valorades molt positivament. En aquest sentit, els treballs realitzats per la becària 

serviran per poder enllestir l’inventari de materials que conté el fons i, en 

conseqüència, poder oferir al conjunt d’estudiosos de l’obra de Joan Vinyoli una 

informació completa, rigorosa i fiable. 

 

Pel curs actual (2020-2021) Torra ha estat beneficiària d’una beca per col·laborar 

amb el Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona, sota la 

direcció de la directora de la Càtedra Vinyoli, Margarida Casacuberta. Així doncs, 

Torra podrà continuar les tasques de revisió, catalogació i digitalització del fons 

documental Joan Vinyoli que porta a terme a l’Arxiu Comarcal de la Selva, gràcies a 

la col·laboració i les gestions de la Càtedra Joan Vinyoli. 
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3. Relacions externes i internes 

 

Participacions de Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Joan Vinyoli de 

poesia contemporània: 

 Reunió amb la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners), 10 de gener de 2020. 

 Reunió de preparació de l’edició 2020 del Festival Mot Jove. Facultat de Lletres 

de la Universitat de Girona, 20 de gener de 2020. 

 Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli. Arxiu Comarcal de 

la Selva (Santa Coloma de Farners), 13 de febrer de 2020. 

 Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli i la regidora de 

Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Arxiu Comarcal de la Selva 

(Santa Coloma de Farners), 29 de setembre de 2020. 

 Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli (virtual), 23 de 

desembre de 2020. 

 Reunió amb el director de la Institució de les Lletres Catalanes (virtual) sobre la 

col·laboració amb càtedres universitàries, 23 de desembre de 2020. 

 

Participacions d’Anna Perera, tècnica de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània: 

 Reunió amb la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners), 10 de gener de 2020. 

 Reunió de preparació de l’edició 2020 del Mot Jove. Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona, 20 de gener de 2020. 

 Presentació de la revista de poesia Reduccions, núm. 113, monogràfic dedicat a 

Gabriel Ferrater. Sant Cugat del Vallès, 8 de febrer de 2020. 

 Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli. Arxiu Comarcal de 

la Selva (Santa Coloma de Farners), 13 de febrer de 2020. 

 Assistència a la presentació de la revista Veus baixes, monogràfic dedicat a Joan 

Ferraté. Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 28 de febrer de 2020. 

 Assistència a l’edició virtual de Litterarum, 28 de maig de 2020.  

 Reunió de preparació del VII Festival Domini Màgic. Casa de la Paraula (Santa 

Coloma de Farners), 14 de setembre de 2020. 

 Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli i la regidora de 

Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Arxiu Comarcal de la Selva 

(Santa Coloma de Farners), 29 de setembre de 2020. 

 Participació al cicle “Palau i Fabre, retrat inacabat”. Fundació Palau (Caldes 

d’Estrac), 3 d’octubre de 2020. 
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 Reunió de preparació de l’edició 2021 del Festival Domini Màgic. Santa Coloma 

de Farners, 20 d’octubre de 2020. 

 Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli (virtual), 23 de 

desembre de 2020. 

 Reunió amb el director de la Institució de les Lletres Catalanes (virtual) sobre la 

col·laboració amb càtedres universitàries, 23 de desembre de 2020. 
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