Elpoeta va néixer a Barcelona el 3 dejuliol de l'any 1914

Joan Vinyoli celebra 70 anys amb

l'edició de «Passeig d'aniversari»

Balanç de temporada

Bs crítics d'art
premien les
façanes del riu
Onyar

"La veu més alta de la lírica catalana contemporània ", diu Parcerisas

Uuís Bonada
Barcelona. — El poeta Joan Vinyoli, que el dia 3 de juliol farà
setanta anys, acaba de publicar el seu darrer llibre, Passeig
d'aniversari.
Hi aplega tres
llargs poemes, els últims que
ha escrit, acabats l'any passat:
«Vespre a la cafeteria», «Sense
mans» i «Elegia de Vallvidrera».
Vinyoli pateix ara una malaltia
que li impideix sortir de casa i
caminar. «Passeig d'aniversari»
era ja el títol d'un poema inclòs
en el seu llibre anterior, Domini
màgic, aparegut el març passat. Els dos llibres han estat
publicats per l'editorial Empúries a la col·lecció «Migjorn«.
Després del Passeig d'aniversari, no ha escrit més poemes.
Continua, això sí, fent traduccions de Rilke. «El meu estat, mor a l m e n t i intel·lectualment,
està molt bé». Recentment han
aparegut a «Els llibres de
l ' O s s a menor», d ' E d i c i o n s
Proa, unes versions seves de
Rilke, que dedica a la memòria
de Carles Riba, i la seva intenció és publicar-ne un segon
volum. Rilke i Riba són els
poetes que Vinyoli posa per
damunt de tots, com es pot comprovar una vegada més en l'epíleg de Domini màgic.
Amb aquests dos llibres,
considera que ha quedat «bastant expremut», ja que, sobretot
en el darrer, hi fa una meditació
sobre temes d'una certa transcendència, com és l'edat, la
mort i el pas del temps, amb
una «actitud de to major».

Comprensió del suïcidi
Passeig d'aniversari
s'obre
amb una imatge terrible: 'Ès un

que no li caldrà/ mai tramuntar,
car són de sobte en ell/ són ell
mateix o l'altre que s'ha fet/ de
cop en ell i veu:/ la Torre de les
Hores/ esdevé fer, l'esfera del
rellotge/ no marca el temps,
ans il·lumina absorta/ la nit
que va caient damunt els
horts».

Medalla de l'Ajuntament

Joan Vinyoli, que el dia 3 dejuliolfarà setanta anys
malson tenir sempre al calaix,/
t o c a n t a mà,
desada,
l'ampolleta/ de cianur per si
m'urgís d'usar-lo...». «Naturalment que aquí el cianur és simbòlic i es refereix a úna posisició de desesperança. Aquesta
convicció afortunadament no
la sentim sempre. Però això no
vol dir que hagi tingut pensament de suïcidar-me. Sí que té
a veure amb una acceptació
del suïcida, com Ferrater o altres. En lloc de posar-m'hi en
contra, la meva actitud és la de
la comprensió i alhora un crit
de protesta, una protesta a ún
món on tot és contradictori,
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uns éssers amb molts d'anhels
i d'afanys que al final no són
res. Aquests primers versos no
s'han d'entendre com una proclama a favor del suïcidi, sinó
com una comprensió».
El segon poema, «Sense
mans», tracta de la creació poètica i «un d'ells parla de la
imatge del noi que va en bicicleta sense mans». Vinyoli
basa aquest poema en «l'estranya sensació de la primera
vegada que vaig deixar-me
anar sense mans» i parla de
«l'equilibri insòlit que obre els
u l l s a la blavosa, incerta
llunyania/ de les muntanyes

Joan Vinyoli, que ahir al
migdia ens parlava per telèfon
des del llit, a casa seva, no es
pensava que «ningú es recordés de mi en el meu aniversari»
i tant l'Ajuntament com la Generalitat el felicitaran en persona. «Maria Aurèlia Capmany
em va trucar dient-me que
dilluns vindria amb l'alcalde i
em donarien una medalla de
l'Ajuntament».
Vinyoli, que a principis d'any
era homenatjat per la primera
revista de poesia dels Països
Catalans, «Reduccions», amb
un monogràfic, és «la veu més
alta i impressionant de la lírica
catalana contemporània», assegura el també poeta i crític
Francesc Parcerisas en el
pròleg de Passeig d'aniversari.
En un moment que «de visions
i càntics tots n'anem plens
però els bons poemes escassegen», els tres poemes llargs
que integren aquest recull
«són un exemple excel·lent del
que és l'autèntica fornal de tot
treball poètic», escriu el prologuista. Vinyoli, nascut a Barcelona l'any 1914, publica el seu
primer llibre, Primer desenllaç,
l'any 1937. L'any 1975 va aplegar tota la seva poesia en un
volum que va editar Ariel a la
col·lecció «Cinc d'oros».

Barcelona.— L'Associació Catalana de Crítics d'Art va reunirse en assemblea extraordinària
dels seus socis, que actuà de
jurat, per a concedir els premis
ACCA de la Crítica d'Ari corresp o n e n t s a la t e m p o r a d a
1983-1984. El premi a la integració de les arts plàstiques a
la ciutat fou atorgat a la pintura
de les façanes del riu Onyar a
Girona, realitzada per l'ajuntament de Girona i la direcció general d'Arquitectura i Habitatge.
Ei premi a la iniciativa artística de l'any fou concedit a .la
segona Fira de l'Escultura al
carrer de Tàrrega.
El premi a la millor exposició
de la temporada fou atorgat a
l'exposició Marcel Duohamp,
realitzada per la Fundació
Joan Miró i la Caixa de Pensions.
El premi a la millor programació de la temporada ha estat
concedit al Centre de Lectura
de Reus per les exposicions de
la sala Fortuny promogudes
per Joan Duran, Abel Figueres,
Salvador Juanpere i Francesc
Vidal.
El premi a la millor actuació
d'uria galeria d'art ha estat atorgat a la galeria Dau al Set, de
Barcelona, dirigida per Salvador i Fanny Riera.
El premi a la millor publicació
d'art ha distingit la revista
«Negre + Blau», editada per J.
J. Tharrats.
D'altra banda, com cada any,
l'Associació de Crítics d'Art ha
nomenat tres membres d'honor
entre els professionals de la
crítica, la història i el món de
l'art. Enguany, aquesta distinció ha estat concedida al poeta
J.V. Foix, al poeta i escriptor
Marià Manent, i a Joan Antoni
Maragall.

Jordi Sarsanedas i els poetes del trobar i del dubtar

i l'obra d'Estellés fa òbvia la reconeixença, com hem vist,
S
d'una facultat "extensiva" de la crea-

ció poètica, d'altres poetes s'acosten
molt a un altre concepte que podríem
anomenar "intensiu" d'aquesta mateixa capacitat, i llur obra sembla retinguda, com si fos el resultat d'una
acció més voluntària que pot esperar
sempre. La poesia no sol ésser,
d'altra banda, llur forma d'expressió
habitual, sinó, justament, aquella
forma d'expressió que és sempre excepcional. Hi ha tota una tradició de
la poesia catalana (i naturalment de
la literatura europea) que representa
aquesta actitud tan lliure del poeta i
tan profundament respectuosa
envers el poema. Maragall havia
estat conscient d'això mateix, però
partint de la paraula —la paraula ho
era tot— i anant directament a la
poesia, sense passar pel vers i sense
comprometre's amb el poema. La reforma lingüística i la "pràctica" símbolis tica, d'una banda, i l'avantguardista, de l'altra, ja no permeteren
de voler evitar l'ordenació immediata
en forma de poema, sense deixar de
partir de la paraula. Però si Maragall
per la seva consciència del mot inicia
la poesia moderna, Salvat Papasseit
s'erigeix, tan solitari com Maragall,
en un precedent, inexcusable gairebé, de l'esmentada actitud d'intensitat i d'excepcionalitat. Tanmateix,
Salvat no s'aculi, com sabem, a la reforma lingüística (potser perquè per
a ell tot fou molt precipitat) i havien

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 29/6/1984. Pàgina 25

d'ésser poetes com Marià Manent,
en primer lloc, i en un sentit més
ampli també Carles Riba (sobretot
per la seva actitud crítica) els qui
havien de precedir aquells que podríem anomenar "poetes del trobar i
del dubtar", que es manifesten
d'una manera discreta, poc valorada,
en plena època "realista".
Entre aquests poetes cal posar al
davant Jordi Sarsanedas, que l'any
1965 publica Postals d'Itàlia. En
aquells anys Sarsanedas s'havia
donat a conèixer més com a narrador
—contista, novel·lista— que com a
poeta. Aleshores ja feia nou anys que
havia publicat a Mallorca (dins els
"Fulls de poesia" de "La Font de les
Tortugues") un recull de dotze
poemes titulat "Algunes preguntes,
algunes respostes", en el qual predomina la gravetat-, sense perdre
vigència l'agilitat de contrastos que
caracteritza la seva expressió. El títol
de cada poema forma part ja de l'entorn poètic que el poema ens transcriu, com fa sovint el títol descriptiu
d^una composició musical. Entorn
d'un tema així donat, el poema suggereix una història o una situació i
n'enllaça els trets aparentment dispersos en una sola i segura realitat
complexa. Amb aquestes disposicions el poeta ens trasllada, en Postals
d'Itàlia, una experiència personal en
la qual la ironia i el gest de retrobar
una cultura dominen igualment el
present i el passat, i on la força de les
imatges i dels contrastos és encara

més suggerent. Un poema "des de
Provença", un altre "des de casa" i
diversos poemes més completen el
llibre, en el sentit d'extensió, sense
pèrdua de la unitat del conjunt. Sarsanedas, però, ens comunica qn tota
la seva obra la seva actitud fonamental: el dret a l'exercici de la llibertat i
el dret al dubte, com a únic camí possible de creació i d'assoliment del
poema. La seva poesia respira
aquesta voluntat neta, perfilada a
més per una llengua que demana
ésser parlada, ésser dita, amb un
èmfasi noble, just, confiat en la comunicació tendra i forta que estableix
amb el lector el corrent incessant i
sempre nou de les imatges, sorgides
amb art d'un món interior.
Si a aquesta poesia se li pot aplicar
el mot de Joan Argenté "poesia és
trobar", igualment es pot dir del
mateix Argenté i de Joan Vergés, de
qui després de Soledat de paisatges
(1959) apareix el recull de poemes
El gos, premi Joan Salvat Papasseit
del 1965, publicat l'any següent. El
poeta hi aconsegueix una fusió excel·lent de la sàtira i de la lírica, basades en l'expressió radical d'un
menyspreu del món i un escepticisme davant els resultats de la poesia i
de l'acció del poeta i, alhora, d'un
gran amor, també radical, per les
coses i els éssers recreats pel poeta.
L'estat que el poeta anomena "esvaïment" representa el punt just d'aquesta fusió d'elements que fan de
Joan Vergés l'autor d'algun dels

poemes satírics més notables de la
postguerra, paral·lels als millors de
Pere Quart i d'Espriu.
Ja hem parlat de Joan Argenté
—com ho férem de Joan Vergés—
per la seva obra anterior a aquest
moment, en el qual publica (1967)
Cicle, bicicle, tricicle. La poesia, en
efecte, és per a Argenté "un fet",
com ell diu, i una forma de coneixement en ella mateixa. Per tant, no és
parlar d'una altra cosa, sinó trobar.
Amb aquesta concepció el poeta es
garanteix a ell mateix i garanteix als
altres la llibertat en les seves relacions amb el poema i, en general, amb
allò que podem anomenar "l'exercici
de la poesia", i li permet d'estendre i
diversificar els dominis de la seva
acció i, alhora, desmitificar-ne les
imitacions i les ampul·loses conseqüències que se'n deriven. Cicle, bicicle,
tricicle, com el seu llibre anterior, El
temps de tants dits, posa el dubte i la
paradoxa al cor de qualsevol valor es
tàtic, donat per adquirit i segur
Com, per exemple, llegir poesia i esperar el final esperat d'un vers o d'un
poema; de fet el poeta se'n va cap a
la més segura inseguretat per tal de no
perdre, justament, res de la poesia
que li hem de llegir i de compartir.
Joan Argenté obté per a ell, així, "la
rara bellesa gratuïta", amb tot el que
c o m p o r t e n d'excepcional un
moment o un poema per a retrobar
—poeta o lector— la pròpia identitat.
Joan Triadu

