
Sovint ell mateix es va sentir menyspreat, per la crítica
i per altres poetes, però avui Joan Vinyoli, de qui
aquest any es compleix el centenari del naixement,
és reconegut de forma indiscutible com un dels
noms fonamentals de la poesia catalana del segle XX,
autor de versos que sens dubte han estat determinants
per als escriptors de noves generacions

MANUEL FORASTER
“El tòpicque sotto vocepretenia re-
duir-lo a rilkeà i alcohòlic, com co-
mentà una vegada el seu traductor
al castellà, José Agustín Goytisolo,
s'esvaeix ràpidament en rellegir-
ne la seva producció poètica”.
Això ho vaig escriure l'any 1985

en un article al setmanari El Món
quan, un any després de la seva
mort, van atorgar-li a títol pòstum
el Premi Nacional de Literatura i,
com si fos la torna, el premi de la
Generalitat, el Ciutat de Barcelo-
na, el Ciutat deMallorca i el premi
de la crítica Serra d'Or. Em sorpre-
nia llavors tanta unanimitat post-
mòrtem.Lamentava un reconeixe-
ment massa tardà per al poeta que
recollí d'una manera més àmplia
tota la tradició simbolista alema-
nya, deHölderlin i fins i tot deGoe-
the, que assumí l'obra de Rimbaud
i dels simbolistes francesos i, dins
de la seva generació –la de Rosse-
lló-Pòrcel, Espriu, Palau i Fabre,
Màrius Torres, Joan Teixidor…–,
el poeta que, com recordava Joan
Ferraté, un dels seus lectors més
atents, obrí un horitzó més vast a
la poesia catalana.
L'any 1977 Joan Vinyoli publicà

un Primer esbós d'autorretrat als
quaranta anys que feia: “No té

l'aire de ser un home procliu a re-
cords ni somnis. Caravermell, de
perfil sanguini, l'arc de les celles
poc definit li cau pesadament so-
bre els ulls de mirada a vegades
viva, peròmés sovint quieta i rece-
losa. Té el nas gros i carnós, la boca
petita, de llavis fins, poc dibuixats,
sortit una mica el de dalt, entrat
l'inferior, el mentó sense energia.
No té cap encís peculiar; no fa
pensar en aquells homesqueun se-
cret indefinible d'allò que en diem
l'ànima fa ressaltants. No es pre-
sent que hagi sentit anhels o enyo-
rances infinites. No ha vagat mai
per verals ni ha davallat en cap

abisme. No és d'aquells homes que
busquen la flor blava, però sembla
que sap el que és la flor blava i que
potser l'ha anhelada un temps. Tal
vegada és això que li dóna en de-
finitiva, sobretot quan està sol, un
cert aire adolorit i potser nos-
tàlgic”.
Aquest poema en prosa dóna un

retrat bastant precís del poeta, nel
mezzo del cammin. La referència a
laDie Blaue Blume, la flor blava, és
un símbol directe al romanticisme
i representa l'anhel, l'amor i l'afany
metafísic per l'infinit. Paraules en
majúscules que apunten a l'estèti-
ca simbolista, a l'esforç per trobar
darrere la realitat positiva i objecti-
va, una altra realitat absoluta: “Els
mots, en veritat / no són sols per
entendre'ns pel que signifiquen, /
sinó per descobrir el que, transpa-
rents, oculten”.
Carlos Barral, que freqüentà al

poeta quan coincidí ambell a l'Edi-
torial Labor arran de l'absorció
d'aquesta del segell Barral Edito-
res, el retrata amb ironia però tam-
bé amb passió en els seus llibres de
memòries. D'una banda el quali-
ficade “sacerdot de la tradició poè-
tica rilkeniana”, de l'altra el defi-
neix com un company de copes i
converses poètiques malgrat les
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Malgrat que el seu
reconeixement va ser
tardà, la seva obra va
ampliar els horitzons
de la poesia catalana

Els versos de Vinyoli
trenquen els tòpics
que sobre ell s’havien
forjat: poeta rilkeà
amb frustracions
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TE
M
A seves pors i els seus fracassos i

explica que quan acabaven la
feina, a quarts de vuit del vespre
anaven al bar La Pera, proper a
l'editorial, on el poeta ressuscitava
i s'alliberava ambunes copes i amb
observacions sobre un poema de
Rilke o una velada protesta per les
humiliacions a les que es veia
sotmès.

Amb els anys, aquestes pors i
frustracions, la sensació d'haver-se
sentit relegat imarginat de les anto-
logies per no haver compartit els
corrents estètics del realisme soci-
al –“Al llindar de la vellesa, encara
continuo perseguint el real poètic
tot i el silenci i la marginació en
què alguns pontífexs de la crítica
del país em té i em tindrà perquè
els resulto incòmode o s'ho saben
ja tot i no encaixo en els seus parà-
metres”– i la quantitat de copes in-
gerides transformaren el seu auto-
retrat, que als quaranta anys enca-
ra era força benvolent, en un altre,
als seixanta cinc anys,mésdur, sen-
se contemplacions, que comença:

Mira'm la cara encesa
de sàtir vell. Quina vinosa
color de vida molt viscuda,
ja no recuperable...

És ben sabut que l'any 1935, a
partir de la traducció del poemade
Rilke De si alguna volta algú t'hagi
amat, estableix relació amb Riba i
Teixidor. “El meu encontre amb
Rilkees deguéaunatzar sense apa-
rent importància: vaig descobrir
pel meu compte a la revista D'Ací
d'Allà, la traducció del famós frag-
ment dels Quaderns de Malte Lau-
rids Brigge on afirma, resumint,
que ‘la poesia no és cosa de senti-
ments, sinó d'experiències’. No
vaig entendre res del que se'm pro-
posava en aquell text estrany per a
un jove que aleshores llegia Mara-
gall, Verdaguer, els mallorquins,
Manent, Garcés..., i vaig demanar a
algú de l'editorial si coneixia Rilke.
Era el senyorManuel SánchezSar-
to, un home molt intel·ligent i que
dominava la llengua alemanya. Em
va regalar Das Stundenbuch i em
va donar uns bons consells”.

Editor, traductor
José Martínez de Sousa ha escrit
sobre aquesta etapa d'editor i tra-
ductor explicant que fou l'orfenesa
del poeta la que el dugué a treba-
llar als setze anys: “…recién termi-
nados los estudios de comercio, un
colega de su padre, el doctor Josep
Fornés i Vila (uno de los fundado-
res en 1915 de la Editorial Labor),
le incorporó a la empresa. Algunos
de sus primeros poemas los publi-
ca Vinyoli en la excelente cantera
de escritores que fue la revista Ju-
ventus, entre marzo y noviembre
de 1931, es decir, cuando ya trabaja-
ba en Labor, y compartió páginas
con jovencitos como Tomàs La-
marca, Martí de Riquer, Josep M.
Camps, JosepMaria Boix i Selva o
Ignasi Agustí…”.
També recorden aquesta activi-

tat professional del poeta a l'Edito-
rial Labor JoanGuitart, JoanMar-
garit i el seu fill Albert. El primer
comenta la cura que prenia en les
negociacions a la Fira de Frank-
furt; el segon explica que la mane-
ra de fer editorial basada en la fei-
na ben feta, les relacions personals
i professionals de qualitat, va fer ai-
gües a finals dels anys seixanta
amb l'entrada de Trias Fargas i el
seu equip demàrqueting al consell
d'administració. El seu fill Albert
menciona la relació que va establir
amb el doctor Pius Font Quer, un
delsmés importants botànics euro-
peus, assessor de textos científics i
tècnics i autor de Plantas Medici-
nales, el Dioscórides renovado, un

volum de més de mil pàgines que
es va convertir en el que ara en di-
em un long-seller.
Pel que fa al Vinyoli traductor.

hauríem de saber separar les tra-
duccions poètiques d'aquelles al-
tres que va fer com a editor per
motius crematístics i per afició a la
novel·la negra. De les primeres
només cal recordar les Versions de
Rilke en català el 1984 i les Noves
versions de Rilke del 1985 editades
pòstumament amb edició de
Xavier Folch i Feliu Formosa. I,
com també ha escrit Josep Men-
gual, pel que fa a les traduccions
de novel·les, de lladres i serenos,
que signànormalment ambel pseu-
dònim Juan Viñoly, el seu gruix
principal comprèn els anys setanta
amb traduccions a Seix Barral, a
Barral Editores i d’altres editorials
que conreaven el gènere amb títols
com ara La hermana pequeña, de
Raymond Chandler, Las princesas
de Acapulco, de Giorgio Scerba-
nenco; Sinfonía para una masacre,
de Alain Reynaud-Fourton, Tierra
al asunto, de Jean Laborde o El
traficante de cadáveres, de Domi-
nique Fabre. Tot i que, ja des de
l'època de la Guerra Civil, el poeta
havia fet també traduccionsmés li-
teràries com ara una Lectura de
Brecht, de Bernard Dort, o un
Céline breu però intens, Casse-Pi-
pe. Conversaciones con el profesor
Y, i fins i tot un Josep Pla, Vida de
Manolo contada por él mismo, en-
tre moltes altres.

La llengua
Hihaunes paraules deVinyoli que
ara sonen més d'actualitat que
mai, extretes de la conversa amb
Lluís Busquets i Grabulosa del
1982: “Hecregut sempre enCatalu-
nya com la meva nació, incrustada
en la península ibèrica, però amb
uns destins històrics diferents dels
d'Espanya. Però no sé res de com
espodenvertebrarunsPaïsosCata-
lans i penso que el poder de Ma-
drid és inflexible i ens deixa més o
menys –més aviat menys– jugar a
nacionalisme a través d'un Estatut
que pot arribar a no ser res. Però el
destí dels pobles ningú no el sap, i
penso que hem de treballar sense
complexos d'inferioritat. Jo escric
com si el català no fos una llengua
d'àmbit restringit, com si escrivís
en anglès, per exemple, com si en
un futur nomassa llunyà fos la nos-
tra literatura, arreu delmón, el que
fou en les hores de Llull o d'Ausiàs
March”.
Lluís Solà, al seu text So i sentit

en l'obra de Joan Vinyoli, comenta
com “anà evolucionant cap a un
gest i un traç musical cada vegada
més segur, més serrat, més concís,
méscondensat imésnuclear”. I po-
sa coma exemple el poemaTrajec-
te breu del llibre Ara que és tard,
d'aquesta maduresa, qualificant-lo
de “música de cambra”.
Un altre dels estudiosos de

l'obra poètica deVinyoli, el profes-
sor de la Universitat de València
Ferran Carbó, ens apropa a l'obra i

El seu treball a
l’editorial es basava
en la feina ben feta
i les relacions
personals de qualitat
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JoanVinyoli o el fulgor
de la paraula

a la figura del poeta a partir de
molts textos escrits en prosa, els
epistolaris, pròlegs, epílegs, que
ajuden a explicar el procés creatiu
del poeta, i destaca la carta que Vi-
nyoli adreçà aPereRibera: “Lespa-
raules del poeta només en segon
terme han de significar o designar.
Hand'evocar sobretot. (...) Quan al-
gú... troba poètica una cosa, poso
per cas l'aurora o una fageda ence-
sa a la tardor... vol significar un es-
tat d'ànim... una permanència feliç
en lloc de caducitat o fugacitat... el
real poètic”.
L’any 1976, Vinyoli escrigué un

pròleg en forma de carta per al
poemari de Josep Maria Fulquet
Perillosa riba, on parla de poètica,
de les seves converses amb Carles
Riba i Gabriel Ferrater i de les se-
ves lectures de Maritain, Valéry i
Eliot, i on precisava el sentit d'a-
questa experiència dient que “tota
poesia prové d'una il·luminació
espasmòdica o tranquil·la, però
que no pertany ben bé a la
consciència…”.
Altres poetes amics, estudiosos

o crítics qualifiquen la seva obra.
Dolors Oller parla de “sinceritat”,
Enric Bou “d'essencialitat”, Fran-
cesc Parcerisas “d'autenticitat
emocional”, Joan Oliver l'anome-
nà “poeta de versos espessos i ar-
dents”. AOliver li escriguéuna car-
ta contundent: “…És la teva carta
una de les millors coses que m'ha
portat lamalaltia. Perquèno et cre-
guis que Begur, amb tots els seus
encisos, em deixa tranquil. Dit
d'una manera molt concreta. NO
PUC FER EL QUE EM ROTA
DELS COLLONS, que és la cosa
que més m'agrada del món”.

Malaltia
Enric Casasses, que va fer una in-
troducció a la Poesia completa de
JoanVinyoli de l'any 2008, explicà
la seva història personal: “Cada
tarda o gairebé, quan tenia divuit o
dinou anys (cap al 1969 o 70), ana-
va a casa de la noia que estimava, a
festejar-hi o simplement a estar-
m'hi, i em vaig anar fent amic dels
seus germans i de tota la família.
Tenien pocs llibres de poesia, però
ben triats: entre altres un Mara-
gall, i un exemplar de la senzilla i
impactant primera edició del que
permi eramoderníssim llibre titu-
latEmva fer JoanBrossa (que s'ha-
via publicat el 1951, amb el famós
pròleg de Cabral deMelo), i hi ha-
via tots elsVinyolis quehavien sor-
tit fins al moment… (…) Perquè
Joan Vinyoli era parent de la casa,
la noia que jo estimava li era nebo-
da. En aquells dies en va sortir un
de nou, de l'oncle poeta, un llibre
que ens va fer molt efecte i que
duia un títol espectacular: Tot és
ara i res”.
“Unade les tardes–continuaCa-

sasses– que jo hi era, a ca l'amiga,
s'hi va presentar de sorpresa el tiet
Joan. Venia del metge, que li havia
parlat clar: que ho tenia molt ne-
gre, que vivia quasi de miracle en
l'equilibri inestable de dues malal-

ties greus, que l'una li frenava l'al-
tra, però que el pet final era immi-
nent, qüestió de mesos. I per aca-
bar-ho d'adobar li havia parlat, no
sé si el mateix doctor o algú altre,
de paranoia galopant i inguarible.
Ell estava emprenyadíssim i havia
pujat a casa el cunyat a esbravar la
indignació. Deia inflamat Vinyoli
que estava segur, diguessin el que
diguessin els metges, que encara
viuria els deu o quinze anys que li
faltaven per acabar la feina, i que
per ell aquests serien els més im-
portants, perquè faria comBeetho-
ven o com Rembrandt (jo escolta-
va sense dir ni piu i recordoperfec-
tament que va dir aquests dos
noms i no cap altre), que el millor
de la seva obra ho donen al final”.
Finalment, a una de les cartes a

Martí i Pol, Vinyoli escriu sobre la
seva salut: “No prenc, des de fa
tres setmanes, ni una gota d'alco-
hol. M'està absolutament prohibit.
I compleixo perquè tinc por de la
cirrosi. Estic pagant les conseqüèn-
cies de quaranta anys d'excessos
molt freqüents. I l'abstinència em
fa efectes molt desagradables. No
tinc ganes de fer res, ni escriure, ni
gairebé llegir”.
El febrer del 1984 publicàDomi-

ni màgic i el juliolPasseig d'aniver-
sari, a més d'unes Versions de
Rilke. El 30 de novembre de 1984
morí a Barcelona. El 1985 apare-
gué un nou volum amb versions de
Rilke.
“Fa exactament trenta anys,

d'ençà de l'any 1984, que és quan
vaig descobrir-lo –diu Jordi Llavi-
na– que estimo la poesia de Joan
Vinyoli. Vinyoli és, de fet, el meu
poeta de capçalera. Rellegeixo
constantment la seva obra lírica, i
sempre hi trobo accents nous, estí-
muls que encara nohi havia adver-
tit en una lectura anterior”. Llavi-
na reclama més obra musical que
el celebri i recorda alguns dels in-
tèrprets, dels més reconeguts als
més joves, que han vestit de músi-
ca els seus poemes: des de Maria
del Mar Bonet, Toti Soler, Núria
Candela o Mariona Sagarra fins a
Xavier Múrcia i tants d'altres.
El 3 de juliol de 1983, quan va

complir els seixanta-nou anys,
Joan Vinyoli va escriure Passeig
d'aniversari, que és com un altre
autoretrat:

Encara hi ha vials per passejar,
però la mort n'ocupa tots els bancs.
Riuen i juguen a saltar i parar
nens atordits al caire dels barrancs.

He fet l'intent d'estar-me dret al
[pont

que els barracots separa dels
[jardins.

Ja del delit de fer de tastavins
sols queda el pler de l'aigua d'una

[font.

Ara camino pel vell casc urbà
mentre viatgen cap als seus destins
els vells amics, les dones i els bocins
del que era jo, de noi, perdut a

[l'alzinar.

Un incendi subtil i insospitat s’ha escampat
aquest estiu pel país. No és el foc salvatge que
crema boscos i muntanyes quan arriben els
temps de sequera i d'altes temperatures,
ni el foc mortal que abrasa edificis urbans o
locals tancats, sinó el foc verbal, la paraula
poètica de Joan Vinyoli (Barcelona, 1914-
1984) que sedueix i que arriba al fons de les
coses, que travessa territoris i cossos, i ens
recorda que sense les paraules, sense el llen-
guatge, no és possible la comunicació humana,
ni existeix una vida digna d'ésser viscuda. El
foc com a símbol múltiple de la vida i de la
mort, de l'amor i de la poesia. El poeta com a
mantenidor del foc. D’El gran foc: “Atio focs /
que se m'apaguen. / No hi ha llenya / prou
seca i forta / per mantenir-los. / Cada dia /
més fatigat, però no mai rendint-me, / vull
encendre el gran foc: / que totes les guspires /
omplin la nit”.
“Entre ser poeta o simplement viure, hi ha

una bella possibilitat, que és viure poètica-
ment. Això és el que procuro des que vaig
decidir no sojornar definitivament enlloc i fer
de caminant”, afirma el poeta en el text Pel
camí dels mesos, de 1956. Lentament, Joan
Vinyoli va anar escrivint i consolidant la seva
obra, amb llibres com El Callat (1956) i Reali-
tats (1963), fins a arribar a la plenitud als anys
setanta, amb les obres Tot és ara i res (1970),
Ara que és tard (1975) o Vent d'aram (1976).
Però és als anys vuitanta quan rep el ple reco-
neixement i, en un esclat creatiu extraordinari
d'estil tardà, per emprar un terme divulgat pel
crític Edward W. Said, publica A hores petites
(1981), Cants d'Abelone (1983), Domini màgic
(1984), Passeig d'aniversari (1984) i Versions
de Rilke (1984).
El 3 de juliol del 2014 s'ha celebrat el cente-

nari del naixement del poeta i el proper 30 de
novembre farà trenta anys de la seva mort.
Innombrables actes d'homenatge s'escampen
per tots els territoris de parla catalana (veure:
www.vinyoli.cat). D'Enric Casasses –que es-
criu la introducció de l'edició de butxaca de la
Poesia completa–, fins a Joan Margarit –que
acaba de publicar un pròleg i una selecció de
Poemes–, entre els poetes actuals més desta-
cats i populars i la crítica més rigorosa, no hi
ha discussió que Joan Vinyoli és un dels poe-
tes més importants de la lírica catalana i euro-
pea del segle XX.
Probablement, entre les novetats aparegu-

des enguany una de les més remarcables sigui
el número monogràfic dedicat a Vinyoli de la
revista El Procés, amb ingent material inèdit,
sobretot la reproducció facsímil de la corres-
pondència amb amics del poeta.
Ara bé, per tal d'aprofundir en la seva

poesia, sens dubte, el millor és fer-se amb l'edi-
ció de l'Obra poètica completa a cura de
Xavier Macià, que caldria reeditar, i també
llegir la documentada biografia de Pep Solà,
La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan
Vinyoli (2010).
“Per què paraules?”, es demana Joan Vinyo-

li a l'inici de l'Elegia de Vallvidrera, un dels
seus darrers commovedors poemes. Malalt,
sol, el poeta, que ho ha donat tot per la seva
obra, només té les paraules: “Tot és lluny i
prop, / i no s'acaba mai aquest viatge / per les
paraules: / ja no tinc res més”.

MANUEL GUERRERO BRULLET


