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Acte central de l’Any Vinyoli (1914-2014)

Sovint es diu que Joan Vi-
nyoli no és un poeta popu-
lar. Que no ha assolit les
cotes de públic d’un Salva-
dor Espriu, per exemple...
Doncs bé, ahir al vespre es
va fer palès que potser no
és cap estrella del rock,
però sí que el seu nom,
cent anys després del seu
naixement i trenta de la
seva mort, té un poder de
convocatòria gens menys-
preable. El claustre de
l’Arts Santa Mònica va

quedar petit per encabir
els nombrosos especta-
dors que van voler retre
homenatge a l’autor de les
joies Tot és ara i res, En-
cara les paraules, Vent
d’aram i Domini màgic.
“És un dels nostres poetes
més importants i el lector
que el descobreix no el pot
deixar mai més”, afirmava
el poeta Jordi Llavina, co-
missari de l’Any Vinyoli,
en l’obertura de l’acte.

El també poeta i direc-
tor de l’Institut Ramon
Llull, Àlex Susanna, va
evocar les tardes “incan-
descents” que passava al

bar Bang Bang, a Sarrià, al
costat de Vinyoli, de qui va
rebre, entre gintònic i
gintònic, “unes lliçons de
valor incalculable sobre
poesia, però també sobre
la vida”. Després de parlar
del sentiment de soledat
que omplia l’escriptor al
final de la seva vida i de la
seva dedicació exclusiva a
la poesia, Susanna va pre-
guntar: “Calia immolar-
se, dedicar-ho tot a la poe-
sia? Ho dubto.”

Altres records de la nit,
que es van projectar enre-
gistrats en un vídeo, van
ser els de Xavier Folch,

editor de l’Obra completa
de Vinyoli i també present
a la sala: “«T’ha agradat?»,
em preguntava després de
llegir un poema seu. «Sí», li

responia. «T’ha agradat?»
«Sí.» «Però t’ha agradat
tant com Shakespeare?»
Tenia una ambició total,
tot i ser un home senzill i
humil.” “No va ser feliç, la
seva vida va estar plena de
conflictes i inquietuds,
dubtava molt de la seva
poesia i això l’angoixava”,
va reflexionar Feliu For-
mosa. Isona Passola, que
el va conèixer quan era es-
tudiant a l’Autònoma i te-
nien un club de lectura els
diumenges al matí a Sar-
rià, va somriure: “Els seus
poemes m’han acompa-
nyat sempre.”

El periodista Albert
Vinyoli també va parlar
de la terrible inseguretat
que burxava el seu pare.
“Em sembla que tot el que
he fet no té gaire sentit”, li
va dir al final de la seva vi-
da. Aleshores una noia es
va apropar allà on eren i
els va demanar una dedi-
catòria. “Per als teus lec-
tors té sentit.”

Pel que fa a les actua-
cions, van pujar a l’escena-
ri Bikimel, Sílvia Comes i
Sílvia Bel Fransi, i el gui-
tarrista i cantant Xavi
Múrcia, però el clímax va
arribar amb l’actriu i rap-

Tot és ara Vinyoli
‘Vent d’aram’ serà lectura obligatòria a secundària, tal com va anunciar
Mascarell ahir en l’acte central de l’any que commemora el seu naixement

Valèria Gaillard
BARCELONA

L’actriu i
rapsoda Núria
Candela
va emocionar
el públic llegint
versos del poeta
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Històries
de la ràdio

L’APUNT sensació d’escoltar una ràdio integrament en català
amb Ràdio 4 i la normalitat que va produir la crea-
ció de Catalunya Ràdio. Batalletes. Però la realitat
d’ara és que el Basté i la Terribas sumen 1,3 milions
d’oients cada matí. I Flaixbac i Flaix FM, com a ra-
diofórmules musicals, se situen en segon i tercer
lloc. Dinamisme encoratjador de la nostra ràdio.Jaume Vidal

Com a professional, m’agrada la premsa escrita, però
com a consumidor m’apassiona la ràdio. És directa i
amiga. La història contemporània de la ràdio en català
passa en la meva memòria pel “Bon dia, Catalunya” de
Salvador Escamilla en el programa Radioscope –entre
els meus desitjos incomplerts hi ha el de no haver
aconseguit mai la mascota del programa–; l’estranya
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soda Núria Candela, que
amb un to desmenjat però
alhora punyent –molt
pertinent per als versos
del poeta–, va llegir alguns
poemes, com ara Elegia
de Vallvidrera, de Passeig
d’aniversari.

Un grup d’estudiants
de l’Institut del Teatre van
donar forma plàstica
–amb els seus cossos– als
poemes de l’autor home-
natjat. Era una mena de
“reconstrucció del procés
creatiu”, tal com va expli-
car Laura Borràs, directo-
ra de la Institució de les
Lletres Catalanes. Mentre

un actor recitava els seus
poemes, els ballarins es
recargolaven al seu vol-
tant com si fossin les pa-
raules amb les quals el
poeta es barallava.

Va cloure l’acte el con-
seller de Cultura, que va
anunciar que fins al 2020
Joan Vinyoli serà lectura
obligatòria a secundària.
Mascarell va defensar la vi-
gència de la seva lírica, que
“des de la posició aparent-
ment lateral és capaç d’in-
fluir en les generacions
d’ara”. El va reivindicar, a
més, com a poeta “nacio-
nal”, un autor “indispen-
sable per a les nostres lle-
tres”. Més enllà de Vinyoli,
el conseller va dir que tam-
bé es tractava d’un home-
natge a la generació del
1914, “la generació de les
il·lusions trencades”.

En sortir, els assistents
van rebre uns pans elabo-
rats per al Tricentenari,
gentilesa del Gremi de Fle-
quers de Barcelona. I a la
bossa, el vers: “...I tot el
blat es torna pa de vida.” ■

El conseller
Ferran
Mascarell, a
primera fila, al
costat de David
Fernàndez. A la
dreta, Àlex
Susanna. A baix,
els ballarins de l’IT
i Sílvia Comes amb
Sílvia Bel Fransi.
A la dreta, Núria
Candela ■

JOSEP LOSADA

Xavier Folch,
Feliu Formosa,
Isona Passola i
Albert Vinyoli
van recordar
l’escriptor

L’habitatge de l’arquitecte
Rafael Aranda, a Olot, dis-
senyat pel seu estudi d’ar-
quitectura RCR Aranda Pi-
gem Vilalta Arquitectes,
ha guanyat el premi FAD
d’interiorisme d’aquest
any, pel seu “risc i experi-
mentació en l’àmbit do-
mèstic”. El jurat ha remar-
cat el tarannà poètic de
l’obra, però també el fet
que es tracti d’“un labora-
tori de vida” on l’estudi olo-
tí ha incorporat els trets
principals del seu estil.

“És un premi a la trajec-
tòria i a la coherència de
RCR”, ha assegurat el pre-
sident del jurat, Ramon
Sanabria. L’estudi d’arqui-
tectura RCR està sent un
dels més reclamats i elo-
giats en els últims temps.
Fa pocs dies es va inaugu-
rar el Museu Pierre Soula-
ges, a l’Estat francès, una
de les seves últimes obres.

Un premi portuguès
Els premis FAD 2014, que
es van lliurar anit al
Dhub, també han guardo-
nat una obra força espe-
cial: un original sistema
d’elevador per accedir al
castell de Sant Jordi, a
Lisboa, obra de Joao Pe-
dro Falçao de Campos (re-
cordem que els FAD te-
nen abast peninsular). El
jurat ha destacat “l’impor-
tant treball de recerca i
d’una gran sensibilitat”
d’aquesta obra, que per-
met accedir al castell a tra-
vés d’un pati entre dos edi-
ficis. “L’obra és un joc de
malabarismes. Hem valo-
rat la complicitat que hi ha
hagut entre l’arquitectu-
ra, les persones i l’Ajunta-
ment de la ciutat, i el fet

que sigui una obra molt ba-
rata”, afirma Sanabria.

En l’àmbit d’arquitec-
tura, el jurat ha fet dues
mencions al nou estudi de
l’artista Arranz-Bravo a
Collserola, de Garcés-De
Seta-Bonet; i a la Casa
Chao, de Creus e Carras-
co, a la Corunya.

En l’apartat de ciutat i
paisatge, el FAD ha estat
per la Vall Trenada, a Elx,
de Francisco Leiva Ivorra
i Marta García Chico, un

sistema de passos per a
vianants. La intervenció
d’Ariane Patout i René
Müller WildFurniture-
L’autèntica cadira de
Barcelona, que va cons-
truir cadires amb llenya
a la Floresta, ha guanyat
el premi FAD d’interven-
cions efímeres.

En el nou apartat d’ar-
quitectura internacional
d’estudis d’aquí han es-
tat premiats la remode-
lació del Rijksmuseum

d’Amsterdam, el restau-
rant Solar Kitchen de
Helsinki, l’hospital de
Puyo (Equador) i La Casi-
ta-Playhouse, a Nummi
Pusula (Finlàndia).

Ramon Sanabria s’ha
congratulat que, a través
de les obres presentades
als premis FAD, s’hagi
pogut entreveure que
“allò social i l’actitud de
servei és un valor cada
cop més present a la nos-
tra arquitectura”. ■

Una casa d’Olot,
premi FAD
Montse Frisach
BARCELONA

L’habitatge de Rafael Aranda guanya el FAD
d’interiorisme, i un elevador de Lisboa, el d’arquitectura

La casa particular de Rafael Aranda és un exemple de risc i experimentació ■ PEP SAU
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