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L A manera  de  Vinyoli  d’en—
tendre  la  poesia,  tan  pecu—

liar  en el  context  de  la present
poesia  catalana  si exceptuem  la
moderníssima  figura  de  Caries
Riba,  Ii venia  al nostre  poeta  de
si  mateix  com  a font,  com  a den,.
i  de  Rainer  Maria  Rilke  com  a
exemple.  Peró  fóra  absurd  de
pensar  que  Vinyoli  va  ser  un
imitador  de  Rilke.  1  aíxó  per
dues  raons:  perqu  Rilke  és  ini—
mitabie  i. perqué  Vinyoli  és  un
poeta  en  majúscula.  La  passió
rilkeana  de  .Vinyoli  més  aviat

-  s’ha  d’entendre  d’una  altra  ma-
nera,  molt  més  elevada.  Vinyoli
va  conéixer  la  poesia  de  Rilke  i
va  adnonar-se  que  allí  residia  la
veu  d’un  home  que  s’assembla—
va  a cli rnateix.  Vinyolí  va  llegir
Rilke  i va quedar  convençut  que
el sen projecte potic  era exacta—
ment  el mateix  que  el  del  poeta
de  Praga: copsar interiorment, i
fins  al  més  prgon  de  l’nima,
els  secrets  de 1’existncia  huma—
na  i del sea  terrible  ailunyament

.  del  perfecte  Sagrat;  i ésser capaç

 d’explicar aquesta experiencia a
tots  els altres..
.  No  és  pas un  tema,  o  uns  nt-
mes  de  Ilenguatge, alló que  Vi-
nyoli  va  imitar  de  Rilke,  sinó
una  altrá  mena  de  moviment:  el
moviment  imperceptible  que
higa  els  homes  més  miserables
de  la  terna  —els . poetes—  amb
alló  més gran  i elevat  que  aquest
món  posa  al seuabast,  i només  al
seu,  com  un privilegi  i una com
pensació  per  tanta  indigéncia:  la
secreta  vinculació  de  la vida  i de
les  coses  petites  d’aquest  món
arnb  l’órbita  inabastable  del  Sa—

.  grat,  de  l’Etern.
Com  Segimon  Serrallonga,

membre  de  l’exquisida germa
nia  de  la  revista  ‘Reduccions”,
ha  comentat en  l’oportú volum
dedicat  a  la  darrera  poesia de
Vinyoli,  les coincidéncies  entre
Vinyoli  i Rilke poden ésser re—
surnides en un acte de lliure co-

,     muflió entre  dos homes, abans
 que entre dues obres o dos pro-

pósts  poétics. Es tracta,  segons
Fautor  citat,  d’aquella  “difici—
líssima  llibertat  per  la  qual  el
traductor  aconsegueix  de  pri—
mer  la  comunió  del  que  és  eh
amb  l’home que  és  o-que  fon
l’altre  i aconsegeuix per aquí,  i
només  per aquí, la comunió  del
poeta  amb  el  poeta”.  Les rela—
cions entre la poesía de Rilke i la
pOesia  de  Vinyoli,  dones,  són
quaSi  anecdótiques  si es mesu—
ren  en la taula de les óbvies coja—
cidncies  temátiques  són,  en
canvi,  essencials, si es contem—
pien  en  .l’ordre- secrét  de  l’avi—
nença  entre. dos homes. Vinyohi
va  descobrir que Rilke.havia ex-
penimentat  la  mateixa  pruija
que  eh per copsar la veu amaga
da  del sublirn en les coses, la na
tura  i els homes; i va enquime—
rar-se  en els versos de Riike corn
qui  aprfl  a mirar-se  com cal al
mirall  —no per veure-hi  un al—
tre.  sinó  per  veure’s  a si  mateix
amb  més gran objectivitat, com
una  imatge altra i própia alhora.

Línies  paralleiés
Cert  que  hi  ha  coincidncies

entre  . les  paraules  de  Vinyoli  i
algun.s motius de .Rilke: el “fons
pnirnigeni, fose i inviolable” del
segon  cant d’Abelone; la “gerra
curuila”  del sise, que glossa una
figura  del poema ‘Was wirst du
tun.  Gott;  aquest  “vent  efí—
mer  que  passa”,  del  cant  nové
del  mateix llibre, que ens pot fer
pensar  en  aquelis  “Hauch  um
nichts.  Em Wehn  im Gott.  Em
Wind”,  del  poema  “Em  Gott
vermags...”;  l’”esvelta lira”  del
cant  onzé pot rememorar el poe-
ma  “Nur wer die Leier..”,  i aixf
per  citar les més evidents conco—

-  mitáncies entre l’úitima suite de
poemes  de  Vinyoli,  els “Cants
d’Abelone”,  i les seves extraor
dinánies  versions i tnia du poe—
mes  deRilke,  queavui  eelebrem
especialment.  •  .

Peró,  com més aprofundíssim
en  un  estudi  parallelístie  d’a

questa  mena, més ens equivoca
ríem  i  espatllaríem  l’obra  de
Vinyoli.  Aixó potser  es pot fer
amb  un traductor  d’ofici, peró
no  s’ha de  fer mai amb  un tra
ductor  de vocació, és a dir, algú
que  ha  invocat la  paraula  d’un
altre  per donar forma concreta a
la  própia experiéncia de la vida.
Perqué,  fet i fet, no hi den haver
tantes  maneres com aixó de viu
re  el fons de  les coses, i és lógic
que  dos poetes tinguin  punts en
comú  quan han arribat,  “de nit”
—corn din el desé Cant d’Abelo
ne—  al  mateix  “cor  de  cada
cosa”.

Un  poeta que s’avé amb la ven
d’un  altre,  con és el cas de Vi—
nyoli  amb Rilke, dibúixa amb la
seva  obra  una  línia  panal-lela
amb  la que  va dibuixar  el pni
mer.  1, com bé din aquesta geo
metnia  que  també  illustrava  el
“Lhibre d’Amic” de Joan Vinyo
u,  dues línies panal-leles no  han
de  ser confoses per la filología, a
base  de  trobar  préstecs  i  ele—
ments  manllevats; hom ha d’es
perar,  amb  paciéncia,  que
aquestes  línies  paralleles  es  tro—
bm  en I’Infinit.

Ana: aquesta vincuiació entre
Vinyoli  i Rilke n’amaga d’altres
d’igualment  importants,  pre
cioses per entendre el “sentit” de
la  poesia de  Vinyoli. Aquestes
altres  relacions amagades són les
que  lliguen Vinyohi, de la má de
Riike,  arnb  dos  altres  poetes,
l’un  de  la  tradició  catalana,  i
l’altre  de  la  tradició  alernanya,
com  és el cas de Rilke mateiu. Hi
ha,  dones, dues altres obres, per
no  din dos altres homes, que són
igualment  presents en  tota  l’o
bra  de Vinyoli, i ho són ben pa-
lesament  en aquestes “Versions
de  Rilke”. Per la tirada  a la tra
ducció,  per  la  manera  çom  les
traduccions  han estat  fetes, per
la  delicadesa de la tria i l’alt con—
cepte  inteHectual que amaguen
les versionS, Vinyoli s’agermana
també  amb  una de  les grans fi-
gures  de  la poesia i de la  intel—

lectualitat  catalana d’aquest se—
gle:  Caries  Riba.  Per  les quasi
inescrutables  perspectives  del
sentit  deis poemes —aquests de
Riike,  com molts de propis— ,  les
traduccions  i l’obra madura  de
Vinyoli  s’agermanen,  encara,
amb  una de les més elevades fi-
tes de la poesía europea contem
.poránia, amb Fniedrich Hólder
un.

Holderlin,  Rilke,
Riba  i Vinyoli

Així  se’ns dibuixa  una  mena
de  figura geométrica amb qua
tre  vértexs, que  uniría  Hólder—
lía,  Rilke,  Riba  i Vinyoli. Una
figura  que  no  goso anonienar
quadrada  perqué  els costats, les
iínies  que  uneixen aquests vér—
texs  notables,  no  són  idénti—
ques  en intensitat ni en llargada
d’anys.  Fóra  una  feina ben bo
aiea  mirar  d’establir  exacta-
ment  el geonietrisme  que aplega
aquests  quatre  poetes.  En  qual—
sevol  cas, Joan  Vinyoli i la seva
obra  romandran  ja  per  sempre
un  precióS . punt  d’articulació
—deis que manquen, per desgrá
cia,  a la nostra literatura  d’ara—
entre  la tradició de la poesia me.—
tafísica  i religiosa europea,  i la
nostra  literatura  en  vers.  Les
“Versions de  Rilke”, exemplar
ment,  donen la mesura d’aques
ta  conjunció, per no dir,  un cop
més  amb  paraules  del  poeta,
d’aquesta “comunió”.

La  poesía catalana  del  segle
xx  —ana es ven més ciar  com
més  va— podría  classificar—se,
sense  grans errors, en  tres  ten—
déncies  principais:  aquelis  en
qui  la missió profétíca,  evangé
lica,  o  patriótica,  ha  estat  més
poderosa  que la vocació lingüís
tica;  aquelis  en  qui  la  vocació
lingüística  ha estat  considerada
quasi  com un absolut i ha domi
nat  per  sobre de  tota  altra  di—
mensió;  i aquells, per fi,  en  els
quals  el destí de la poesia ha anat
sempre  de bracet amb els movi

ments  interiors  de  la  paraula,
axnb  la  vida  interior  d’un  ésser
de  carn  i ossos, i  amb  el  destí
moral  de la humanitat.  Vinyoli,
és ciar, cern Hólderlin, com Ru—
ke  i com Riba  — i, en aquest sen-
tít,  també  corn Joan  Maragali,
aixó no s’ha d’oblidar— ,  ha estat
un  d’aquests; i no n’hi ha gaires
més.  Com les “Versions de  Ril
ke”  demostren  més palesament
que  cap  comentan,  Vinyoli  ha
estat,  com el nascut a Praga, un
poeta  preocupat  essencialment
per  arribar  al cor de  les coses, i
per  copsar—ne, seguint  l’antiga

-  veu hólderliniana,  la veu sagra
da  que  hi  parla.  La poética de
Vinyoli  és l’avinença d’una  re-
cerca  vital  amb  el  profund  se-
cret  deis homes i les coses: en el
punt  en qué la recerca del poeta
s’adiu  amb l’esplendorosa, ínti
ma  manifestació  dels  objectes
—  homes  i  coses — ,  en  aquest
punt  acut la paraula, quasi coni
per  donar—ne testimoni, i prou.
Tot  plegat está carregat de la yo-
luntat  de l’efímer mateix  —i per
aixó Vinyoli no va tenir mai cap-
pressa  a publicar la seva obra—;
peró,  al capdavall, dellá la vida i
la  mort  del  poeta,  aixó  esdevé
perdurable.

En  aquest  sentit,  repeteixo,
versions  de  Rilke  són  les que
porten  aquest nom, editades en-
guany,  en dos lliuraments, per
també  és  una  magnífica versió
de  Rilke  bona  part  de  la seva
obra  original.

Com  Rainer  Maria  Rilke,
Vinyoli  va  conrear  al  llang de
tota  la  vida  una  mort  própia:
“Senyor,  dóna a cadascú la seva
própia  mort, / el morir que pro-
vé  d’aquella vida /  on ell tingué
sentit,  amor,  fretura”,  aixó
diuen  els  tres  primers  versos
d’un  altre poema de  Rilke tra
dult  per Vinyoli. Ara podem ce-
lebrar  que,  a  canvi, d’aquesta
própia  mort  tan  cercada  —que
constitueix  tina mena de religió
sagrada  peró no transcendental,
que  no obliga a cap creença so-
brenatural—,  Vinyoli  ens  ha
deixat  també una  poesia própia,
una  poesia completament seva,
fruit  d’estar sol i ignorat per les
pátries,  tan rica de sentit cum he
fon  la seva particular  i pertinaç
investigació  de  la mort.  Nosal
tres,  lectors, assegurarem la vida
de  Vinyoli mentre cas quedi un

.  bri  d’afició a llegir.

JORDI  LLOVET

El  Centre  Cata1.  del Peti Club  va organitzar
fa  pocs dies una sessió dedicada  a glossar l’obra

del  poeta i traductor  Joan  Vinyoli  i, molt
especialment,  les seves excel  lents  “Versions

de  Rilke”.  La mort  de l’escriptor,  esdevinguda

CULTURA
en  vigílies de l’acte, va convertir  aquest
en  un  homenatge  póstum  a l’autor  de “Passeig
d’aniversari”.  El professor  Jordi  Liovet
hi  va fer un  parlament  centrat  en les inf1uncies
de  Rilke  en  l’obra de Vinyoli

MARTES, 11 DICIEMBRE 1984

Joan Vinyoli i Rainer Maria Rilke

Un  poeta preocupat  per arribar al cor de les coses
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RELOJ TANK LOUIS CARTIER ORO MACIZO 18 QUILATES
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HOME VOEO
Ernque  Gíanados 24  Esq  Av DiaonaQ - Te123783 15-08008 BARCELONA

Caspv114-Ta  245  11 92-O8Q13SARCELONA

HISPANO FRANCESA DE PELETERIA S. A.
CI.SaIciIlo,sln.Tels. 692 23O96922699BELLAfrRRA

PARA MADRID
Para vacaciones, viajes de negocios o residencia, ofrecemos los servi
cios de un lujoso Hotel, por el precio de un apartamento.

APATOTEL EL JARDIN
Preciosos Dúplex con capacidad para 3 personas, por sólo 3.500  ptas.

diarias. Totalmente amueblados de lujo
Aire acondicionado, teléfono directo, garaje, piscina, tenis, squash,

zonas a’ardinadas, salón social
Todos los servicios  incluidos  en el precio

Recepción 24 horas
Reservas:  S1I2O2-$3-36 -  474-93-00  -  474-55-84

Avda.  Meridiana,  324  bajo —  BARCELONA  Tel:  352 21 11


