


En llegir la seua lírica trobem una série d'estratégies discursives constants, que
apareixen interrelacionades i que mai no s'abandonen perqué esdevenen el fonament
d'aquesta literatura que progressivament palesa el pas del (pre)domini dels recursos
métrica i fónica a 1'organització poemática a partir d'unes estratégies discursives i una
mecanismes imaginatius, que són definitoria de la ficció poética i de la seua composi-
ció .

1 . LA FICCIó DE LES VEUS POÉTIQUES DE L'ENUNCIAT

Si ens fixem en les propostes poétiques que Vinyoli ha fet al Ilarg de la scua
trajectória -certament ben significatives-,podem veure el plantejament d'una estraté-
gia important per possibilitar la interiorització necessária per a la seua poesía:

El que ell havia descobert era el 'sentiment'o, matisant-ho més, la 'intuició
sentimental directa' queens faveure immediatament la vidaespiritual de l' altre
com a altre i ens possibilita, per tant, pera sortir de nosaltres mateixos i lliurar-
nos .
Ara bé, quan 1'home es lliura, viu de retop la seva interioritat ."(Próleg a El
Callat)

	

(1) Hempres la noció depolifonia
de Dominique MAINGuENEAu a

Aquesta interiorització de qué parla s'expressa mitjanQant una estratégia que

	

Éléments de linguistique pour le

texteliuéraire,(Ed .Bordas, Paris,
consisteix a presentar-nos una mena de polifonía' desenvolupada en l'enunciat amb la

	

1986), qui rha presa alhora de
preséncia de diverses veus poétiques, en un clar intent de serpoeta de "primera veu'2 .

	

M.Bakhtine, ¡la desenvolupaenla

Per aconseguir-ho, el Jo poétic (1'enunciador) ha de sortir del poeta (fautor) per

	

mateiaa línia que o.Ducrot a Le
dire et le áit (Ed.IVrtnuit, Paris,expressar allóque li ocorre i que viu, a través d'un distanciament que li permetende fer

	

1984), el qual ha estudiat aguests
unjoc entreles persones gramaticals que apareixen en el text i unes veas poétiques que

	

enunciats en quéen el discurs d'un
són personatges i protagonistes -interlocutora intratextuals- en els poemes, i que

	

mateix enunciador s'escolten di-

responen totes elles a 1'expressió de la primera veu : la del subjecte textual .

	

ferents "veus" .
(2) VINYGLI, tot seguint 1'assaigEl Jo que inicia el relat poétic és un signe referenciable en el discurs . Alló que conta

	

d'Eliot "The three Voices of
s'emmarca en un procés en qué el Jo es converteix -mitjanQant I'emissió del discurs en

	

Poetry", es considera un poeta de
elqual s'inscriu com areferent ireferit- en un signe, i assumeix i construeix una realitat

	

peraveu,perqué "parla ambell

a través del llenguatge . Amb 1'enunciació, el subjecte es construeix a si matelx i es

	

mateix o amb ningü'("Crida ala
s

	

poetes catalana", Antologia delpresenta en l enunciat mitjan~ant els indicadora de persona (sobretot Jo i Tu) que

	

Price-Congrés, Barcelona, 1977,
constantment parlen de quelcom comú , alió que sent, pensa o somnia I'enunciador,

	

p.13)

esdevingut alhora personatge, protagonista i destinatari -intratextuál- dels poemes .

	

(3) Podeutrobaruna majorinfor-

Pel que fa al lector, aquest es presenta com aquell que ha de seguir els mota que

	

mació al prbleg que Vinyoliescri-
ví peral seu poemariElCadlat (Es

ofereix el poeta amb 1'experiéncia presentada i viscuda pel Jo poétic, que és, en el

	

llibres de rossa Menor, Barcelo-
rerefons, una mena de guía' .

	

na, 1956).
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i el Nosaltres representalapluralització, a més de la unió desitjada . Unavegada Auesta
no s'assoleix, tornen a aparéixer les persones singulars :

ler . poema- Jo
2on. i 3er .- Jo i Tu
4art.- Ell (exemplificació)
5é . a 14é .- Nosaltres
15é .- Jo i Tu

Realitats (1963) palesa una intensificació de les pluralitzacions, en clara sintonia
amb 1'acostament al realisme que representa el llibre . Val a dir, peró, que alló que
resulta especialment significatiu d'aquest poemari és el que un grapat de poemes
mostren clarament : la polifonia de 1'enunciat, la qual apareix expressada amb les
diverses veus que comporta el text, unes veus que poeta-nyen a un mateix personatge
-que s'identifica amb 1'enunciador. Hem de considerar que Aquesta diversificació de
veus es dóna en un procés de metamorfosi i no d'addició . Hi apareix, dones, una mena
de co-enunciadorl :

"Re¡ mal vestit, emperador calgat
amb espardenyes .

Peró tinc la barca
i cm sé la mar" .

("El poeta i la mar")

"No dormis :
s'han d'esglaiar primertotes les canyes
de vora el rec, ácida música,
fons de capvespre .

Ja, de cop, (6) El Jo iel Tu ens porten als rols
sóc á 1' lndret on neixo

	

de locutor i interlocutor, els quals
cada vegada, que és on mai

	

són indissociables i reversibles .
no es toca fons"

	

Uenunciaciópossibilitaqueaquest

("Per la sega")

	

interlocutor adquiresca un paper
actiu en 1'enunciació, ja que totjo
és un Tuen poténcia i a1'inrevés.

Aquesta será una de lesestratégies més definitóríes de lapoesia vinyoliana arran de

	

Aixb ha porta` a postular el con-
cepte de co-enunciador (A.Cuu-1970, la qual -com veurem- en comportará d'altres duna manera indestriable .

	

OLI) en lloc de destinatari . Domi-
El personatge-interlocutor de vegades expressa el seu desdoblament a partir de la

	

niqueMAUao~umatisa,simés

figura de 1'altre, que és l'alter ego del Jo poétic que enuncia :

	

no, la asimetria d'ambdós : "pour
étre Je il suffit de prendrela parole,
tandis que pour étre Tu il est né-

"Al fons de mi, dins 1'altre ja, naufrago"

	

cessaire qu'un le constitue quel-
('Li Po", Domini mágic 1984)

	

qu'un d'autre en Tti'(op.cit, p .6) .

132





Les persones gramaticalS del text són el Jo-poruc, el Tu que pregunta, i 1'Ell ocell .
El Jo protagonista (enunciador) es desdobla i transforma -per referéncia- en un Ell
(animal) sobreel qual l'enunciadorinterrogaun Tu interlocutor intratextual en eldiáleg
amb el Jo poétic . Aquest Tu respon en primerapersona a la segona persona que havia
preguntat primer . El joc de veus poétiques que s'estableix, al capdavall, ofereix un
diáleg continu que caracteritza molts dels poemes vinyolians . Cal afegir, a més, que
aquestpoemapalesa altres estratbgies discursives habituals en aquesta lírica, com són
1'estil directe -i Ptís dels dos punts- i, sobretot, la interrogació, 1'exhortació i la
senténcia, essencials en 1'argumentació del text. No podem deixar d'esmentar la
importáncia de la negació a 1'hora de confegir aquestes estratégies .

Un dels poemes en qué millor es mostra la diversitat de veus és "La taverna dels
Oratges" (Cercles, 1979):

"Tot just hem arribat
a la taverna dels Oratges .

Mira
com ragen les bótes .

Fibla aquella
de quaranta anys . Beguem :
tota lallum de les estrelles
aquí, de sobte .

Llac
de silenci .

Qui és qui neda?
Qui neda amb mi per aquest llac
de silenci?

Pugem al bot
inaveguem .

No veus que
no sé remar?

Per?) saps estar
molt bé quiet. Escoltem les fulles
de la ribera i els mosquits.

No et cremin
els ulls així . Temo que m'entrin ganes
d'heure la lluna al fons del llac .

No, que t'ofegaries".

Veiem clarament com eljocinterrogaciupermet amb lapregunta/resposta 1'existén-
cia constant del diáleg . A més, 1'exhortació i la senténcia exigeixen també el joc
d'interlocutors que possibilita Fenunciador de presentar-se a través de diverses veus .

Per completar Pitinerari pels reculls vinyolians, hem d'afegir que El griu (1978)
mostra les veus de personatges diferents -el Jo protagonista i el Tu personatge femení,
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"Quan a vegades penso,
mirant sense mirar
tocant sense tocar, flairant sense flairar,
oint sens que m'arribi
cap so, quiet com una pedra :
És cert que sóc ?

És cert que ets ?
És cert que són ?

en fer-me la pregunta que se sap
dreta i de roca als límits del silenci,
ja sóc, ja ets, ja són.

("Quan a vegades penso", Cercles)

Un altre exemple ben il-lustratiu que pertany al mateix recull és el següent :

"Els gavians
s'arreceren dins meu, els crits
de la nit negra i els udols,
en mi també.

Sé prou que la claror
germina dins la fosca .

On és que som ? Enlloc ?
Fora de tot ? Qui ve ?
Si vols dormir tranquil pensa en les boies ."

("Les boies")

L'exemple anterior té diverses interrogacions que no comporten cap resposta . Cal
dir, peró, que el discurs vinyoliá presenta unes altres estratégies -indestriables de la
interrogació- que signifiquen una mena de continuació a la incertesa del protagonis-
ta, presentada ara no des de l'óptica d'aquest Binó de la de Penunciador: és tracta de
1'ús de la senténcia i de 1'exhortació .

Arran de 1970 Vinyoli incrementa d'unamaneraconsiderablelatendénciaa emprar
senténcies i exhortacions, sempre dirigides al Tu interlocutor intratextual impotent -
desdoblament del Jo . Podem observar la tendéncia, prou habitual, a situar les
senténcies cap a la fidel poema,és adir que veiem 1' intent de cloure iresoldreelpoema
amb senténcies . D'exemples, n'hi ha a dojoy només cal que revisem "La taverna dels
Oratges" o "Temps perdut" ; o bé fixem-nos ara en els versos de "El guany" (Vent
d'aram) :

, 136





1'enunciació . Fixem-nos ara en el poema "El silenci dels morts", també del mateix
recull :

"La terra cobra el delme . No parlem,
peró, dels morís i fem-nos lentament
al pensament que algunacosa d'ells
és molt a prop.

Visquem-ne accompanyats
com si només ens departís una paret de fum
que priva sols de veure'ns . Llur silenci
se'ns fa sensible, de vegades,
intensament, en un record .

No deixis de volar-te
de les seves imatges . Cada día
posa'ls flors al costat, per si poguessin
sentir la flaire de les roses .

Qué sabem de cert
de llurmanerad'ésser ? Preservem les coses
que vam tocar, deixem-les allá on eren,
quietament.1 potser un día
se't manifestaran .

1 si no ho fan, espera
pacientment, contemplativament,
tota la vida. Viu la teva vida
mesclada amb ells .

Usa dels morts així" .

El poema té una tonalitat instruccional palera amb la nombrosa quantitat d'impe-
ratius . També es caracteritza pel desdoblament i la pluralització en clara alternanQa
interior, conjugant la segona persona del singular i la primera del plural . A més a més,
el to exhortatiu s'intensifica amb la interrogació,la condició que la segueix més avall,
i la senténcia final .

3 . NEGACI® I ADVERSATIVITAT

Hem esmentat que la negació esdevé un deis trets lingüístics més definitoris
d'aquesta literatura. La manera d'expressar-la va des de I'ús de 1'adverbi no -la forma
més habitual-, tot passant per altres fórmules com la preposició sense, el prefix in-, la
negació d'un comptable amb cap, d'un conjunt de persones amb ningú, . . . i també la
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"Peró els honres, com fabuloses
estátues, sense lluita,
senseforgajeuen, com arbres
abatuts pel vent i pel foc."

L'enllaj textual que enceta el poema, el relaciona amb tot el poemari que conclou,
respecte al qual significa una restricció . S'introdueix una dimensió negativa: la
refutació argumentativa esdevéperqué hi ha quelcom que no acompleix les assercions
prévies sobre la quietud i la placidesa de la natura contemplada .

Cal insistir, un altre cop, en eldesenvolupament i el protagonisme que adquireix la
negació en subjuntiu per expressar exhortacions, la qual progressivament pren una
importáncia rellevant simultániament a l'ús de la interrogació, les senténcies i el
desdoblament del Jo . En les exhortacions predominen les fórmules amb negació
respecte a les afirmatives :

"No hi vagis més, encara no hi són tots"
("Tard de la nit, a les palpentes", Tot és ara i res)

"No inverteixis en causes
perdudes : no recordis els dies
de la felicitat,"

("Al mig de la badia", Ara que és tard)

En altres casos, la construcció negativa vertebra tot el text, i esdevé una mena de
frontissa, com ocorre a "Aplec"(Vent d'aram) :

"He vist anar i he vist tornar, de lluny,
aplecs de gent -estendards i cridbria-
pels flancs de la muntanya .
Berenaven, bevien, ballaven excitats .
Més tard els honres han cobert les noies
esborrajades, d'anques d'euga,
mentres el cel es feia roig .

Tu, no¡ sorrut, no estiguis furgant sempre
la closca del cervell, no miris
rajoles amb ocells ni vidres decorats,
no masteguis el pade la paraula .
Uneix-te a tots . Inventa't 1'alegria ."

Sembla que en lasegona estrofaentrenen funcionamentgairebé totes lesestratégies
esmentades . El canvi de veu produit amb la preséncia de 1'interlocutor Tu, comporta
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la senténcia. Ja ens hem referit al caire instruccional de la negació i el subjuntiu i
1' imperatiu en les exhortacions en qué apareixen, les quals impliquen un impediment,
una contraposició o un intent de modificar quelcom preestablert. La pregunta exigeix
una resposta -o el silenci-, fetque comporta, a més de possibilitar la diversificació de
veus, el qüestionament Vo refús de 1'enunciat -o el context- anterior . Tot plegat,
esdevenen estratbgies que possibiliten i impliquen unaargumentació en qué 1'enuncia-
dor constantment es presenta a través de diverses veus .

Totes aquestes estratbgies discursives determinen la singularítat de la lírica vinyo-
liana i esdevenen fórmules morfosintáctiques i discursives que són definitóries en la
particularització d'aquest univers pobtic i de 1'entrellat estratbgic que hi configura . La
dimensió i la importáncia del conjunt d'aquestes, abracen la major paríde latrajectória
i la producció de Vinyoli, perqub no es tracta d'uns recursos reduits a unacomposició
determinada, sinó d' unes estratbgies inherents a la manera de poetitzar, a la poeticitat
tan peculiar que presenta 1'entrellat d'aquesta producció . Finalment, cal dir que
aquestes estratbgies troben el seu millor complement en 1'ús de la imatge, potenciat a
partir d'elles, que esdevé certament el millor domini d'aquesta extraordinária lírica.

Ferran Carbó
Universitat de Valéncia
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