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La mort de Joan Vinyoli 

Una veu malalta i solitària, 
mestra de joves poetes 

Feia un any que estava immobilitzat al llit 
Barcelona.- El poeta i traduc-
tor Joan Vinyoli va morir ahir, 
als setanta anys, a la clínica 
Tres Torres, on havia estat 
internat fa un mes i mig. En 
estat de coma irreversible des 
de feia dos dies (vegeu la 
segona edició de l'AVUI de 
dijous), el poeta va morir a 
causa d'una úlcera progressi-
va, focus d'infecció indetura-
ble, per la immobilització al llit 
a què l'autor de Passeig d'ani-
versari era sotmès des de feia 
un any. Justament, el 30 de no-
vembre de l'any passat, Joan 
Vinyoli va caure, i es trencà el 
peu de la mateixa cama que un 
atac de feridura li havia paralit-
zat fa tres anys i del que, en 
aquell moment, ja s'anava recu-
perant. La caiguda de l'any 
passat obligà el gran poeta a 
restar, enguixat, al llit; pocs 
mesos després, tornava a 
caure del llit i fou aquest cop 
allò que li provocà la paràlisi 
progressiva i, sobretot, el focus 
infecciós a les natges i l'es-
quena, imprevisible per a 
metges i familiars i que, des de 
fa vuit dies, deixà el seu orga-
nisme insensible a les cures. 
De salut delicada des de fa 
deu anys, Joan Vinyoli havia 
tingut diversos atacs de cor i 
de fetge. 

Vinyoli va començar a es-
criure molt jove, més per una 
voluntat d'art que no per una 
profunda necessitat de dir 
coses. «Aquests primers mo-
ments són boirosos, ambigus i 
sols tinc una clara consciència 
de la importància que llavors 
tingueren per a mi les lliçons 
de Carles Riba, Rilke i Holder-
lin. Vaig descobrir Rilke en una 
traducció d'una pàgina extraor-
dinària de la seva obra Les ca-
hiers de Malte Laurids Brigge, 
on afirma: «La poesia no és qü-
estió de sentiments, sinó d'ex-
periència». Aquesta impressió 
que Vinyoli tenia dels seus 
principis es va anar modificant 
a mesura que la seva pròpia 

La notícia de la desaparició de 
Joan Vinyoli m'arriba justament 

al cap de pocs dies d'haver parlat d'ell 
en públic per unes raons molt concre-
tes. Parlant del fet que la cultura an-
glesa, nord-americana, castellana i ca-
talana es dedicaven en aquests mo-
ments a recuperar figures de primer 
ordre que per una raó o altra (exili, 
modes literàries, manies passatgeres) 
no ocupen el lloc que haurien d'ocu-
par, vaig centrar-me en la cultura cata-
lana per dir: "Haurem de treballar 
molt perquè figures com Agustí 
Bartra, Joan Vinyoli, Josep Sebastià 
Pons, Josep Palau i Fabre, Marià 
Villangómez, Tomàs Garcés i Marià 
Manent, per citar uns exemples 
només, ocupin el lloc que els corres-
pon". 

No és pas una frase profètica, ni 
pretén ser-ho, sinó una frase que in-
tenta recollir el clima cultural d'a-
quests moments, un climr de revalo-
rització. Indicis d'això són els home-
natges recents dedicats a Tomàs 
Garcés i Marià Manent. Joan Vinyoli 
ocupa un lloc important entre les 
figures de la nostra història recent a 
recuperar. La publicació de la seva 
Poesia completa: 1937-1975 havia en-
cetat aquest procés de recuperació 

El poeta Joan Vinyoli va morir ahir a setanta anys 

La santa follia de ser càntic 
posant a l'abast del lector tota l'obra 
poètica de Vinyoli fins aquells mo-
ments. El pas següent van ser dues 
edicions de Vent d'aram en molt pocs 
mesos, l'any 1976. Després va venir 
la seva Obra poètica: 1975-1979 que 
deia a la contraportada: "Encara no és 
tard perquè tothom sàpiga que Joan 
Vinyoli (Barcelona, 1914) és un gran 
poeta, un dels més importants de la 
nostra literatura, 'i no solament d'a-
quest temps —segons Salvador 
Espriu— sinó de qualsevol altre 
moment generacional'". Després, 
l'any 1980, els Cuarenta poemas de 
Joan Vinyoli, escollits per José Agustín 
Goytisolo. 

L'any 1981, Antologia poèti-
ca, tria i pròleg de Feliu Formosa, per 
divulgar encara més la seva obra. A 
con t inuac ió la publicació d 'un 
número especial de la revista "Reduc-
cions" dedicat a Joan Vinyoli el mes 
de setembre de l'any 1983, un 
número que conté un llibre inèdit, tra-
duccions de Rilke i estudis i comenta-
ris sobre el poeta i la seva obra, a més 
a més d'una bibliografia completa. 
L'any 1984 Vinyoli publica dos llibres 
fonamentals: Domini màgic i Passeig 
d'anniversari, i un l·iore de versions de 
Rilke. Des deis seus miris, l'any 1937, 

mai no havia tret tres llibres tan se-
guits, sempre havia treballat més 
pausadament, encara que el seu ritme 
de publicació s'havia accelerat moltís-
sim des de 1975 fins arribar a gairebé 
un llibre per any. Tot feia preveure 
que aquest any 1984 havia de ser l'any 
de la seva consagració definitiva. 
Havia demostrat d'una manera irrefu-
table, una vegada més, el seu mestrat-
ge en el terreny del poema curt i mitjà 
de to meditatiu, per bé que en Passeig 
d'anniversari havia assajat un gènere 
nou: el poema llarg, amb l'encert ha-
bitual. 

I ara ens deixa. Sembla com si 
men t re els uns es dedicaven a 
corisagrar-lo, ell s'afanyava a enllestir 
la seva obra. 

En fer-li una visita pel seu darrer 
anniversari el poeta em confessava 
que després de Passeig d'anniversari 
havia quedat exhaust i buit. M'explica-
va que en certa mesura veia aquest 
llibre com el darrer esforç de tota una 
vida dedicada a la poesia i deia que es 
posaria a acabar, sense pressa, unes 
versions de Rilke perquè, si tornava la 
inspiració, l'arreplegués treballant. 
Cap al final de l'entrevista em feia 
saber que no tenia por de morir 
perquè havia confrontat la mort cada 

confl ict ivi tat existencial anà 
manifestant-se d'una manera 
creixent i cada cop més aguda. 

Riba va orientar el jove Viny-
oli, el qual havia descobert a 
través d'una versió catalana de 
Rilke publicada a «La Publici-
tat». Quan ambdós poetes es 
van trobar, Vinyoli escrivia el 
primer llibre, Primer desenllaç, 
que publicaria l'any 1937, a 
l'edat de vint-i-tres anys. «Un 
dia em va dir que la meva voca-
ció era una mica vacil·lant. I 
tenia raó de dir-ho. Jo duia una 
vida més aviat superficial, d'a-
dolescent sense gaires preocu-
pacions, que no servia per a 
conrear la força germinativa i 
creadora que ell em reconeixi-
a». 

La transformació d'una voca-
ció incipient en una veritable 
voluntat d'escriure no vingué, 
però, del mestratge de Riba. Vi-
nyoli era un autodidacte. Quan 
parlava de les seves idees re-
ligioses, el poeta feia sovint re-
ferència a una persona que va 
significar per a ell «el que 
devia significar Lou-Andreas 
Salomé per a Rilke, Diotima per 
a Holderlin, o Guiomar per a 
Antonio Machado». Gràcies a 
aquella persona, incorporada 
més tard a la seva obra al 
poema en prosa Primer esbós 
de retrat d'una dona, Vinyoli va 
escriure un vers, en anglès, 
que marca per a ell l'inici d'una 
presa de consciència: «I must 
do something of my poverty» 
(«he de fer alguna cosa de la 
meva indigència»). 

Pel que fa a les seves idees 
religioses, Vinyoli afirmava que 
respectava i se sentia commo-
gut quan sentia un ésser que 
vivia autènticament la fe, la 
que fos, «encara que jo no par-
ticipi de cap». Ell mateix expli-
cà que «per raons que no fan al 
cas, dues o tres vegades vaig 
intentar acostar-me de nou a 
l'Església, fins que me'n vaig 

(Passa a la pàgina següent) 

dia de la seva vida. A Ara que és tard 
havia dit: 

Tens molt de fred / a l'hivern i ja 
no te'l saps treure. / Les fulles se'ns 
confonen / espessament. 

Esperem la destral / del boscater 
sense por. 
I després, a Passeig d'anniversari, ens 
havia comunicat: 

Ara puc dir: sóc la font i bec, / i bec 
fins a morir-me / de set de voler més 
no sabent què, / que és així com no es 
mor / en veritat del tot: vivint en la 
fretura / d'alguna cosa sempre. 

Penso si no serà veritat, al capda-
vall, que Vinyoli necessitava, com en 
el cas de Juan Gil-Albert, un "exili 
interior" (al seu país, dintre d'ell 
mateix) per tal de bastir la seva obra 
en silenci, ja que ens ha deixat just en 
el moment de màxim reconeixement. 
Ell sol bastint una obra per a tots nos-
altres que l'hem heretada. Ell sol amb 
els mots, ell "a qui fou dat el privilegi 
/ de la santa follia de ser càntic, / vent 
desfermat, incendi / que es destrueix 
a si mateix, mentre salvades / queden 
les coses que tocà i més pures". El 
nostre deute és evident. 

D. Sam Abrams 
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