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L> obra de Joan Vinyoli 
s 'ha enriquit, per al 

lector desconeixedor del seu 
procés poètic i amb voluntat 
de descobrir-lo, amb la recent 
Antologia poètica (1) a cura de 
Feliu Formosa, que, a més, 
escriu un pròleg globalitzador i 
intel·ligent de l'obra del poeta. 

Formosa mateix s'enfronta 
a la poesia de Vinyoli partint 
d'un cert qüestionament de les 
idees matrius que poden i han 
servit per a explicar, en breus 
paraules, aquesta obra lírica, a 
n.és d'ampliar la perspectiva 
d'anàlisi i les preguntes inicials 
que comporta l'estudi de 
l'obra Vinvoli. Cert que la fron-
tera de 1970 és una data clau 
dins la seva obra poètica; cert 
que entrem en una dècada 
molt més prolífica i de clara 
afirmació del poeta;.cert que es 
pot parlar d'una certa ampliació 
de registres poètics en aquests 
darrers anys, així com de l'oblit 
a què fou sotmesa anterior-
ment la seva obra tant per la 

, circumstància externa de mo-
viments poètics dominants 
com per la raó del retard de les 
seves publicacions. Vinyoli 
triga set anys des de El callat 
(1956) fins a Realitats (1963) i 
set més- entre aquest darrer i 
Tot és ara i res (1970), cosa 
que marca, sens dubte, quinze 
anys de la seva producció que 
ell recorda com a duríssims i 
d'una gran marginació. Però 
Formosa davant d'aquests cri-
teris generals i admesos prefe-
reix interrogar-se inicialment, 
abans d'entrar en l'estudi de 
l'obra, sobre els orígens del 
poeta i la seva «salvació» pos-
terior. 

Joan Vinyoli és dels pocs 
poetes que nascuts sota l'om-
bra de Riba se salva poètica-
ment. Mentre les obres de Bar-
t o m e u Rossel ló-Pòrcel i 
Màrius Torres queden inter-
rompudes per les seves morts, 
la de Vinyoli és de les poques 
que van més enllà «d'un cert 
epigonisme». Com diu Formo-
sa: «Vinyoli sobreviu a aquella 
època tan dura i aguanta els 
embats del temps, a diferència 
de molts poetes apareguts en 
aquells moments de replega-
ment cultural, que instrumen-
talitzen una poesia culturalista, 
neonoucentista, i la majoria 
dels quals foren realment de 
vocació vacil·lant i efímera». 
En la raó d'aquesta salvació-
continuïtat dirigeix el prolo-
guista els seus interrogants i 
l'afirmació de com Vinyoli és 
un exponent clar que «respon 
a un projecte previ molt pro-
fund de no destriar vida i poesi-
a». És la fidelitat a aquest pro-
jecte, la necessitat de no inter-
rompre'l, allò que explica avui 
la fecunditat del poeta, la seva 
decisiva presència en el camp 
de la poesia catalana 

La lectura avui d'aquesta an-
tologia poètica, a més de 
configurar-se com el millor 
camí d'accés que tenim a la 
poesia de Joan Vinyoli, permet 
seguir perfectament l'evolució 
d'una obra poètica que ens apa-
reix força fidel als seus ma-
teixos orígens. Vinyoli ha in-
tensificat més que no diversifi-
cat la seva veu poètica, ha enri-
quit el matís, ha guanyat en 
profunditat, la qual cosa dóna 
als seus llibres darrers, malgrat 
la importància d'alguns d'ante-
riors com El callat 1956, una 
maior complexitat i interès. 

Per altra banda, a partir de 
1970 s'obre una dialèctica con-
stant, que em sembla que no 
ha estat del tot assenyalada, 
entre Vida-Mort, que es va re-
petint cíclicament en cada un 
dels llibre;? que publica posteri-
orment. Es com un obrir-se i 
replegar-se constantment, una 
diàstole poètica de domini al-
ternatiu. Tot és ara i res 
— 1970— i Encara les paraules 
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Ignasi Mundò 

— 1973— significarien movi-
ments d'obertura, és a dir, la 
coordenada de la Vida. Ara que 
és tard —1975— i Vent d'Aram 
— 1976—, un replegament i la 
coordenada de la mort. El griu 
- 1 9 7 8 - i Cercles - 1 9 7 9 - , 
una nova obertura, una nova 
afirmació de vida que es tanca 
altre cop en el llibre següent A 
hores petites —1981—, on el 
poeta palpa i pressent la proxi-
mitat de la vellesa, el domini 
de la mort, i que correspon a 
una crisi autèntica viscuda pel 
novembre de 1980 que el 
porta a la decisió d'abandonar 
tota activitat literària, de 

Vinyoli, 
a casa seva 

deixar d'escriure poesia, de re-
cloure's en el silenci humà i po-
ètic. El moviment següent, l'o-
bertura «cap a una major 
naixença», 1 inici d'una nova 
etapa en plena maduresa, ori-
entada cap a un tipus de poesia 
menys introspectiu i on el 
poema es mou amb més lliber-
tat, és la coordenada de Vida 
que defineix l'obra actual del 
poeta, la més immediata. Una 
obra en procés de creació re-
collida en un llibre encara 
inèdit, Cants d'Abelone, un tast 
del qual tanca i clou l'Antologia 
poètica que avui comentem. 
Aquest obrir-se i tancar-se l'in-

Elpoeta l'any 1937, segons un 
dibuix de Josep M. Sostres 

terpretem, doncs, com a movi-
ments oscil·lants d'una biogra-
fia que viu intensament els 
sentiments que poetitza. La 
doble actitud d'un poeta que 
pren el jo, subjecte individual, 
com a matèria primera i princi-
pal de la seva reflexió poètica. 
Per això, vist ara des de la 
perspectiva que el temps ens 
permet, tota la producció ante-
rior sembla com una preparació 
cap a aquesta dialèctica Vida-
Mort que domina quasi alter-
nativament la producció que 
s'irucia a partir de 1970 amb 
Tot és ara i res. 

No s'equivoca Joan Teixi-

dor, bon coneixedor de la 
poesia de Vinyoli, quan en el 
pròleg a Poesia completa 
1937-1975 (2) parla de dues 
coordenades poètiques que an-
omena «les dues elegies de 
Joan Vinyoli». Per una banda, 
l'ànsia i la necessitat d'absolut, 
la recerca del Tot, la força 
rebel i jove que tempta el 
secret i el misteri, com bé re-
corda el vers del conegut 
poema «No la cançó perfecta»; 
per l'altra, la descoberta de la 
limitació, la impossibilitat d'as-
solir el propòsit inicial que 
porta a l'acceptació d'un espai 
propi i personal, a la reivindica-
ció de la quotidianitat, a la fide-
litat de les petites coses, com 
assenyala el darrer poema an-
tologat, «Cap a les deus», del 
llibre Les hores retrobades, amb 
el qual, guanyà, el 1951, ei 
premi Ossa Menor. Són dues 
coordenades, dues actituds 
clares i constants de la poesia 
de Joan Vinyoli no sols dels 
primers anys sinó alternatives, 
com a temes recurrents, al 
llarg de tota una poesia de la 
qual ja hem assenyalat la unitat. 
Però sobretot de la poesia es-
crita anteriorment al 1970, on 
els temes de «recerca d'abso-
lut» i «recerca del jo persona!» 
dominen a bastament. També 
en un llibre com Realitats, de 
1963, on malgrat el deute rea-
lista de la segona unitat, 
«Figures amb èmfasi», la re-
cerca de la realitat del jo és un 
e l e m e n t indes t r iable . El 
poema «Plaça vella», recollit a 
la present antologia, n'és un 
exponent clar. 

A partir de 1970 aquesta re-
cerca d'absolut, tan lligada a 
l'angoixant reflexió sobre el 
pas del temps, fa que aquest, 
en bona part ja viscut, es con-
verteixi en un motiu de 
record, enyor, de nostalgia, 
principalment a Ara que és tard 
— 1975— i ja dramàticament a 
A hores petites —1981—, al llin-
dar de la vellesa, tal com ens és 
presentat el llibre. La vellesa, 
doncs, serà el nucli determi-
nant d'aquest llibre. I amb la 
vellesa la proximitat de la mort 
i la mort pressentida que es 
transforma amb una doble acti-
tud: o l'acceptació serena 
—«Sí a la mort», «Derelic-
te»— o un cant a la vida, un 
manifest de vida —«Vida vul-
nerable». Aquesta coordenada 
d'afirmació existencial no sols 
és el camí obert i present que 
es dedueix de la lectura dels 
poemes del llibre inèdit Cants 
d'Abelone, sinó que orienta, a 
més, i tal com hem dit anterior-
ment, bona part dels altres lli-
bres publicats després de Tot 
és ara i res. L'amor, el record 
de l'amor, la poesia de la vi-
vència quotidiana, la vivència 
de l'experiència, la contempla-
ció, guanyar el viure, desitjar 
el viure o viure senzillament, 
sense esperar res, és l'altre 
vector que explica el procés 
interior, humà i poètic, de la 
poesia darrera de Joan Vinyoli, 
la que, d'una manera ben con-
creta, s'obre a partir de 1970. 

El procés continua obert, 
però no és gaire difícil afirmar, 
després d'haver assenyalat les 
coordenades dominants, que 
l'obra poètica de Joan Vinyoli, 
amb la senzillesa d'expressió i 
recursos poètics que la caracte-
ritza, és, dins el panorama lite-
rari català, una de les que 
millor defineix avui la preocu-
pació, els pensaments i les 
sol·licituds de la lírica de tots 
els temps. L'Antologia poètica 
preparada per Feliu Formosa 
ens ajudarà a comprendre-ho. 
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