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Jaume Lorés evoca la figura de JoanTiriyoli. Laseva
obra —diu—em va fer recuperar el gust per la lectura de
poesia que l’onada realista m’havia fet perdre. Una
evócació del poeta que ara rep el reconeixement que
sovint se Ii neg en vida

Injúries
L,

Joan
ANIVERSARI
Oliver, “Pere
de
Quart” —enfeia 86 el darrer
dijous d’un novembrefred—
ha resultat cendrós perqu
plana darnuntI’escriptori’ac—
ciójudicialper querellainter
posada arran de les declaracions de i’i}lustrepoeta el 17
dagost d’enguany,al progra
ma Recuil lnformatiu’. (El
17 d’agost:i tanis que diuen
que per aquellsravaisdel calendari ningú-no es mira la
pantalleta!)
He escoltat una vegada i
una altralestals declaracions:
lOliver diu en veu alta allá
que tants milersde ciutadans
subscriurien.Sobre la virtut
de lhonor militar,sobre eislí—
rflits polítics de l’Estatut de
Sau, sobre la petuláncia de
nassa pretesos inte}lectuals,
sobre la mediocritat d’una
part del nostre teatre, etc. 1
arnb aix Joan Oliver, que és
per darnunt de tot un borne
de teatre—vaser, anys i anys,
mestrede la facécia,de la im—
provisació, del discurs
brillant, de Id postilla inoportunameflt oportuna— es
lirnitavaa dir que ell era eh”,
que elsanys poden modificar
les forcesi les aparencespera
mal l’estructurasalida del fet
diferencial personalfssim.
L’Oliver rebentista, contra
una societatedulcorada i au
tocomplaent, s el “Pere
Quart”quejal’arty1934havia
denunciat Hitler:
“Per segarroses¡ades[tral es cal,
,&dolf,brétoltotal?”

Joan Vinyolii una particular
reconciliacióamb la poesia

1 ‘ ENTRANYABLE mossén Aquesta societat ix de vegades
.L_d Bailarán—L’Oraclde Que— d’un fariseismeque fa fástic.NoIi
ralt peisquicreuen en els oracies— van donar el premi d’Honorde les
cm deja amb afectuosamurrieria Lletres Catalanes,suposo perqué
que a Catalunya existia un poeta no complialescondicionsdei fre
de tants pocsversosque tenía el si- nétic moralisme de determinada
nistre acudit de posar “El callat” gent de l’Omnium.No Ii van docom a titol al seu darrer llibre. nar la Medallad’Or de la Genera
Com feiatambé barrila del fet que litat per algun estranymisten que
el senyor FrancescGomá, alesho— algun dia esbrinaréi diré bériciar.
res fesperançablanca de la filoso— El van plorar .moltquan va morir.
fia catalana,s’haguéspassat molts Peró ara quan Iihan donat un pre
anys fent una tesi sobre el “no- mi a Madrid el nostrediari en cares”. Per cert: quan el Dr. Gomá tajá quasi no n’hafet cas. Encara
va guanyar la seva cátedra uns que hauria organitzat un gran reamics Ii van dedicar un sopar. En bombori patriótic si el premi l’hi
assumpteSde cátedra el Dr. Gomá haguessin doñat a Canyamars.
havia estát una víctima propicia- Som així de hlestos.Es ciar que el
tória cern el Dr. Antoni Vilanova. nom del premi de Madrid és un
El señor Pujol, en Jordi, que lla disbarat com una casa. Pero aixó
vors no era president i encara no no treu que calgui fer fástics que
havia fundat Convergéncia, es en Vinyoli hagi estat reconegut
veié obhigata dir una frasehistóri— enmig d’aitrespoetes de totes les
ca: “Dr. Gomá, ho celebro molt llengues hispániques.Després de
per Catalunya”.El Dr. Gomá en mort, en Vinyohiha guanyat una
un repte de sinceritat, després batalla per Catalunya. Aquella
d’haver-ne passat de verdes i de Catalunya que mesmavegadesse’l
madures durant tantsanys,va res- mirava disphicent,
No sé com continuaré Ilegint
pondre irnpertérrit:“Jordi,jo me
n’alegro molt per mi”. Aixíin’ho poesia després d’aquest silenci
ha exphicatl’IgnasiSolá Morales,
testímoni d’aquellsoparen un restaurant de la Ronda de Sant Pere.
Ara quan l’autor de “El callat”ha
demostrat que podiaescriuretants
versos, i Ii han arribat els honors
1 el qui, entre els darrers
després de la mort i llargs anys
versos publicats, continua
i dificultats, n’hi ha
exercintde profeta la fasci— destretors
molts
que
se
n’alegrenper Catalu—
nació de “Pere Quart” peis
unsaltres que estornen histé
rols” deis personatges bí— nya.
rics perquéel premil’hihan donat
blics!:
a Madrid, i io només tinc forces
per alegrar—me
en el record i en la
“Ningú no bastirá la
memória d’enJoan Vinyohi.
[seva casa
daza cnt fonaments
Una poesia creixent
[fluixos.
Mai no emprendrá la
Vaig IlegirVinyolimolt tard,jo
(nau una singlada
que era infatigablelectorde poesi abansno lleva Fán
sia. La primera ortodóxia impe
[cora.
rant en el petit món poétic no li
Conservesveles ranci
feia gaire cas perqué no era prou
[egen.puden.
puritá. La segonaortodóxiaimpe
Cal derrocarles obres
rant —ladel realismea raig fet—
[ruYnoses.
no Iifeia gairecasperqué deviaser
Més val partir de zero
considerat com a líric. Llegint
[que de feinta;1]
poesía realistaa tot drap m’agafá
un empatx de poesia;no em ‘guaAquesta literatura sapien
rien
d’aquesta rnalaltiajustificacial de maledicció profética
díssima
elsnouspoetes,llevatd’en
ha tingu.t conreadors iHus
Comadira. Soispodiaingerir dosis
tres. Per a mi, i després de
mínimeS d’Estelléso Biai Bonet,i
“Marineroen la tierra”,la mi— continuar
passejant-me,coni ho
llor poesíade Rafael Alberti
fet sempre, amb molta honra i
és quanfisde poetade la nale
joia, per l’universpoétic de Foix.
dicció. 1 també Neruda pot
Vaig consultar un remei per
ser barroc en l’art de i’insult. aquesta malaltiaa Maurici Serra
Barroci genial.Fins i tot un
hima i cm digué: LlegeixVinyoli
poeta tan divers com Agustí
i tot anirá be Coincidí aquest fet
Bartra,a “Cartellper als murs
anib les edicionsque des d’Ariel,
de la meyapátria” pot.ser deXavier Folchaná preparantde les
finitivametit cruel amb els
poesies passades i presents de
hipócritesque pretenenigno
Vinyoli. 1 ell mha fet companyia
rar—lo.
aquests darrersanys finsa dur-me
Joan Maragalldeia. tot e1a aquel! meraveilós“Passeigd’a—
giant eisjoves,que nomésalló
niversari’. Gil de Biedmadeia un
que éscaduc,podrit, no resis
dia que els poetes quan es fan
teix la rialhafranca deis qui
granS perden alé i es repeteixen.
encara no obeeixencodispro
Peró el cas de Vinyoliha estatben
tocoHaris.Ai de la cultura i
bé l’inrevés.Estracta d’unapoesia
de la vida políticacatalana,si
que va creixentainb el tempsique
no resiteix els sarcasmesele— no parteix del no-res sinó del
mentals, unidirnnsionals,
molt. El Vinyolíprimerencem va
peró lúcids, d’un poeta viu i
fer tornar a liegirCaries Riba. El
actiu... que va néixer,encara.
Vinyoli tardá em va endinsar en
el segleXIX!
uns camins on lírica i humanitat
JGNASI RIERA
ardent. sofrentijoiosaanaventant
estretatnent lligadesque la poesia
recobrava tots eJsseussentits.
•1
1$ØLOPARA :
Vaig tractar poc en Vinyoli.El
i respectar—lo.
COLECCIONtSTAS;0]just per apreciar—lo
Peró ell cm tenia a mi per un Maragall “consorte”.Jo era el ntarit
de ha meya dona i pocacosa raés.
Aixó no em va ofendre mai. Al
contrari m’alagava, perqué en
Vinyoli, amic deis Maragahis..
tractava la meya dona amb una
exquisitat i una sensibilitatexem
plars. Convérecordar ara i dir-ho
ben alt que el senyor Joan Vinyohi
1 800unicoaejemplares
era tot un cavaller.Peró no va te1- CasaRealEspañola
nir sort en aquesta societat,ni en
DesdeReyesCaioltcos
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a la açtuahdad
els anys de la democracia,encara
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obhigat i etern d’enVinyoli.No sé
si tornaré a caure en la meya vella
malaltia que em produta l’empatx
de reahisme.No tinc en Maurici
Serrahima perqué em doni bons
consells. Peró confio que el pala
dar que cm ressuscitala paraula
poética de Vinyohim’obligui a
tornar a rehlegirpoetes catalans
que tinc obhidatsi que vaig llençar
a les tenebresexteriorsen els anys
del reahismeimpenitent. Perqué
els joves poetes encara no m’ar—
riben a conduir a fer lespaus amb
la poesia.Ho sento.Són mestresde
la paraula i de la rima, de la técni
ca i del vocabulari,peró els costa
molt travessar aquella frontera
que hi ha entre el fabricar versosi
el fer poesies.Es charque la poesia Joan Vinyoli
ha estat sempreescassa,peróel seu
impacte és per sort de llargadura— de la poesiacatalana tan Tic1vada. Retrobar en un hhibreun bri de riat si no es llegeix amb ulleres
poesia significa tornar a poder doctrináries, puritanes i pa—
veure el món un mateixi els altres triotres, Ara cada vespre vaig a
sota una nova lluin.Deixar de ile dormir llegintun beilvers de Ma
gir poesiafaaciucarelsullsdavant ragail. Per alguna cosa es comen
la vida.Peróem quedal’esperança ça; peró em sembla que aquesta
de rellegirVinyolii de la má d’ell história que he explicatde la meya
anar resseguintel pluralista món reconcihiacióamb la poesia a tra

vés de Pobra ingent de Joan
Vinyolí no den ser un cas aTillat.
Almenys entre les personesque el
temps, la história, els dogmatis—
mes, els puritanismesi lescorres—
pónents cures de moro per exor—
cizar—los,
ens ha fet de determina—
da manera.
JAUME LORES
.
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