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Amb motiu de V Antolo-
gia poètica — 1981 — 
de Joan Vinyoli a cura 

de Feliu Formosa, publicà-
vem -AVUI , 24-X-1982— 
el nostre darrer article sobre 
l'obra del poeta que va morir 
el dia 30 de novembre d'en-
guany. En aquell text ens atu-
ràvem just en el punt del que 
poèticament s'ha esdevingut 
després, la qual cosa ens 
permet, amb els darrer llibres 
publicats, reprendre la nostra 
reflexió. 

Esmentàvem en aquell text 
com a partir de 1970 la poesia 
de Joan Vinyoli era com "un 
obrir-se i replegar-se con-
stantment, una diàstole poèti-
ca de domini alternatiu". Els 
dos vectors, lògicament, l'al-
ternança vida-mort. Pel que 
fa a aquests darrers anys si-
tuats ja a la dècada dels vuitan-
ta i referint-nos al primer ele-
ment de la relació, la vida, 
l'antologia de Feliu Formosa 
recollia cinc poemes inèdits 
d'un llibre tan rilkeà ja en el 
títol com Cants d'Abelone. 
Des d'aleshores ençà els 
Cants d'Abelone han estat pu-
blicats en el número mono-
gràfic —núm. 20, setembre 
1983— que la revista "Reduc-
cions" de Vic va dedicar al 
poeta. A, l'esmentat número 
un article de Segimon Ser-
rallonga, "Del Llibre d'amic 
als Cants d'Abelone", estudia 
la relació que hi ha entre els 
dos títols i la significació que 
Cants dAbelone té en l'obra 
del poeta. Assaig, el de Segi-
mon Serrallonga, que permet 
afirmar el sentit obert i vital 
d'aquest breu recull poètic 
que restà inèdit fins a 1983 i 
que tancava un nou cercle de 
vida. A l'altre vessant d'a-
questa "diàstole poètica", des-
prés de Elgriu—1978— i Cer-
cles — 1979—, el llibre segü-
ent, A hores petites —1981 — 
obre de nou una reflexió 
sobre la mort que, en aquest 
punt i dins la biografia perso-
nal de l'autor, es troba ja de-
terminat per la proximitat 
certa de la vellesa. 

.4 hores petites, publicat el 
1981, fou escrit i "fixat" el 
1980. Pel novembre d'aquell 
any Joan Vinyoli, segons ens 
havia dit en conversa privada 
i nosaltres recollíem a l'article 
que publicàvem el 1982, 
visqué una crisi que quasi el 
portà a abandonar tota activi-
tat literària per a tancar-se en 
el món personal de la reflexió. 
No fou, però, així i A hores pe-
tites fou un primer i important 
tast d'una nova etapa creadora 
que, no és possible ignorar, 
sorgeix d'una profunda crisi 
personal. 

En aquest 1984, quan cele-
brarem ei seu setantè aniver-
sari, Joan Vinyoli ens ofereix 

El poeta Joan Vinyoli, en una fotografia recent 

els seus darrers llibres. Per 
una banda l'esperat Versions 
de Rilke amb el qual —tot i 
que hi ha obra traduïda que 
no recull en aquest volum, 
com "Pr imera elegia de 
D u i n o " que publica al 
n ú m e r o e s m e n t a t de 
"Reduccions"— Vinyoli ens 
mostra el treball de força anys 
de seguiment i comunió amb 
el poeta de Praga. Ha estat 
una relació intensa i que cal 
situar des dels inicis de la seva 
obra poètica. Vinyoli havia pu-
blicat ja set poemes en el 
v o l u m Poesia completa 
1937-1975. En el número de 
"Reduccions" n'hi ha sis. Ara 
amb aquest volum de Versions 
de Rilke podrem comprovar 
no sols com aquest procés in-
tel·lectual ha estat i és un con-
stant treball de reelaboració i 
perfeccionament —per les va-
riants que descobrim amb els 
textos abans publicats— sinó, 
a més, la gran proximitat que 
hi ha entre els dos poetes. Si 
això ja era sabut, sens dubte 
llegir ara la versió catalana de 
Rilke feta per Vinyoli és des-
cobrir un Rilke més proper al 
poeta. Sobretot pel que fa a la 
recerca d'absolut dels primers 

llibres de Vinyoli. Com diu el 
poeta el procés d'agermana-
ment ha estat llarg, car són 
poemes que, a poc a poc, ha 
anat fent seus. Si en el camp 
de la ja rica i diversificada rela-
ció de traduccions poètiques 
al català hi ha alguna que lliga 
més autor i traductor és sens 
dubte, aquestes Versions de 
Rilke amb l'obra del mateix 
Joan Vinyoli. 

Els altres dos llibres re-
c e n t m e n t publ icats són 
Domini màgic i Passeig d'ani-
versari. Probablement raons 
editorials deuen explicar que 
siguin dos títols en lloc d'un. 
Els dos són escrits i reflec-
teixen la crisi de novembre 
de 1980, que abans hem es-
mentat i que, aquesta vegada, 
el mateix Joan Vinyoli explica 
a l'"Epíleg" de Domini màgic. 
Són els poemes de Vallvidrie-
ra. I amb "Elegia de Vallvidri-
era" es tanca i es clou el 
segon llibre, Passeig d'aniver-
sari, poema, aquesta "Elegia 
de Vallvidriera", que tot i 
ésser el punt final de tota la 
meditació i crisi anterior 
acaba amb una esperança i 
clam de vida: "i tot el blat es 
torna pa de vida". Paraules, 

doncs, que mostren, en el 
darrer moment un Joan Viny-
oli enamorat de la vida i dis-
posat a convertir "l'àrid hi-
vern" en "fèrtil juny / feliç, 
afirmatiu, il·limitat". 

Els poemes de Vallvidriera 

Els dos llibres a què ens re-
ferim, Domini màgic i Passeig 
d'aniversari, els podem inter-
pretar com una síntesi absolu-
ta d'una reflexió personal, po-
ètica i filosòfica, iniciada ja fa 
anys. En un altre lloc hem as-
senyalat com Vinyoli "ha in-
tensificat més que nó pas di-
versificat la seva veu poètica, 
ha enriquit el matís, ha guany-
at en profunditat". D'aquest 
procés d'intensificació més 
que no pas de diversificació, 
d'obertura cap a d'altres re-
gistres temàtics, sorgeixen 
aquests dos llibres just a l'en-
creuament d'una crisi prou 
forta pel poeta i l'home que 
és Joan Vinyoli. Però si 
aquests llibres estan en la co-
ordenada d'una depuració 
interior cal notar com la si-
tuació, l'espai concret de 
l 'home, atorga a aquests 
poemes una particularitat con-
creta que els diferencia dels 
pomes escrits abans de 1980. 
Vallvidriera, una vegada més, 
sembla ser la causa, per 
aquest motiu no ens estem de 
dir que aquests dos darrers 
volums recullen "els poemes 
de Vallvidriera". 

L'espai geogràfic, el món 
metàforic i simbòlic acusen 
l'impacte d'estar per sobre la 
ciutat, de dominar-la vi-
sualment, d'ésser i estar en 
front d'un mar que veu i asso-
lirà una importància notable 
en aquests dos llibres. En un 
poema que considerem re-
marcable i de títol significatiu, 
"El vell i la mar", situat quasi 
a la meitat de Domini màgic, 
el poeta, observador de l'infi-
nit, ens ofereix dos versos 
que són un clam d'eternitat: 
"El mar és ple, però jo em 
passo dies/omplint-lo de mi-
rada". I, del mateix poema, 
permeteu-me esmentar un 
altre vers, que sols es pot es-
criure i viure des de la madu-
resa: "Ser vell de veritat vol 
dir saber estar sol". Domini 
màgic i Passeig d'aniversari 
són, doncs, dos llibres, dues 
anelles més d'aquest cercle de 

la mort, de la reflexió sobre 
el destí final de l'home, però 
escrits i viscuts des d'un espai 
obert. Sovint la poesia de Vi-
nyoli té com a marc de refe-
rència la quotidianitat més 
immediata. La ciutat viscuda 
des de dins, des dels seus 
propis carrers i places. D'un 
lèxic urbà que reflecteix el 
món que diàriament trepitja 
el poeta. A Domini màgic i 
Passeig d'aniversari aquest re-
ferent es transforma. Tardor i 
hivern ja no sols seran una 
metàfora de l 'existència. 
Seran una descripció real ob-
servada i descrita: el temps, 
els arbres, l'atmosfera, els 
personatges, com "La casta-
nyera". I junt a aquesta tardor 
la presència constant del mar 
que serà tant el lloc infinit on 
la vida —el riu— es diluirà en 
les seves profunditats, com el 
Hoc on el poeta cercarà "el 
secret del blau de la paraula", 
on el poeta es capbussarà per 
cercar el sentit de la paraula. 
Secret poètic i secret existen-
cial per un mar observat, que 
pren una transcendència nota-
ble. 

D 'a lguna manera tota 
aquesta operació d'intensitat i 
concentració queda reflectida 
en una "sui te" poemàtica, 
"Elegia de Vallvidriera", on, 
sens dubte, podem llegir el 
millor Vinyoli de la madure-
sa, quasi tot el Vinyoli d'a-
quests darrers anys amb la in-
corporació original d'allò que 
en la simbologia o lèxic poètic 
aporten els dos darrers llibres 
que comentem: el secret de la 
paraula poètica, l'existència 
com espai de reflexió, la re-
cerca angoixada d'un destí 
per a la persona humana, les 
"preguntes que mai no tenen 
resposta", l'experiència perso-
nal, el vi de la collita pròpia, 
el record, la campana buida 
que toca a passat, la mort del 
temps i l'enderroc dels anys. I 
un vuitè i darrer poema que 
és, com hem esmentat abans, 
l'afirmació, necessària, d'un 
juny il·limitat. Poesia, doncs, 
escrita des del límit del miste-
ri, que percaça i no renuncia a 
rompre el camí barrat del 
futur. Ara, en llegir per 
darrer cop aquests poemes, 
no deixa d'impressionar que 
la darrera paraula del darrer 
poema del darrer llibre sigui: 
Vida. 

E L S L L I B R E S M É S V E N U T S 

Ficció No ficció Pedrolo i el misteri 
del cos negre 

Els seus detractors no han 
aconseguit descavalcar-lo. 
Pedrolo continua conduint 
hostes de lectors fidelíssims 
que li agraeixen els seus en-
certs incomparables i li per-
donen tota la resta. Dues pà-
gines justifiquen, de vegades, 
l'adquisició d'un llibre. 
S'esdevé ben altrament amb 

_m No hi fa res si el comte-duc no va caure del cavall, 
T a Tàrrega El coneixement del món físic 
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que li agraeixen els seus en-
certs incomparables i li per-
donen tota la resta. Dues pà-
gines justifiquen, de vegades, 
l'adquisició d'un llibre. 
S'esdevé ben altrament amb 

« El temps que fuig 
Tomàs Garcés 

" T T Llibres de Glauco 

M Els castells de Catalunya 
/ \ Lluís Almerich 
^ T Millà 

el físic alemany i doble 
premi Nobel Max Planck, 
l'investigador de la distribu-
ció espectral de l'energia en 
la radiació de l'anomenat cos 
negre. És un misteri que inter-
essa a més de quatre, proba-
blement joves universitaris. 
Les primeres passes cap a la 

^m Els dies immortals 
f ^ Baltasar Porcel 
<SfcJ Ed. 62 

mm L'home de geni 
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la radiació de l'anomenat cos 
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Amb la col·laboració de les llibreries Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester i Ona (Barcelona), Guimet (Lleida), 
Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona) i Tres i Quatre (València). 

pèrdua de la virginitat científi-
ca són sempre laborioses. 
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