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Joan Vinyoli va escriure aquest poema per a Lluís 
Urpinell, un vespre de primavera del 1975. A vui, 
el mateix Lluís Urpinell ens n 'ofereix la versió 
original i la transcripció, juntament amb un dibuix 
del mateix Vinyoli, que acompanyava el poema 
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Transcripció del poema 

A Lluís Urpinell i Jovani 
17 d'abril del 1975 

(Das Ungebunden) 

No encenguis massa llum. 
Es lluny 
el vespre de les serenes follies 
embriagadores. 
El dia 
no porta flors. 
La fosca 
del dia és el que visc moltes vegades 
quan comença l'aurora 
Tot és res, 
excepte la vida tan caduca 
que no paga de viure-la. 
Sí; paga 
perquè és tot el que tenim 
encara 
que amb moltes manques. 
Una 
música de disc que tot d'una es ratlla 
Som en el joc. 
I quin joc! 
més absurd i més meravellós: 
Som una simple passionària 
que fa picor als ulls. 
Però no mata. 

Joan Vinyoli 

Un poema inèdit de Joan Vinyoli 
Lluis Urpinell i Jovani 

Enguany que en fa deu 
de l 'anomenada, en 
mots vinyolians, Pri-

mavera del 75 (Cf., per exem-
ple, " E n d r e c e s " de Vent 
d'Aram, Barcelona, 1976), 
penso que —un decenni dóna 
força perspectiva— és total-
ment cert que el grup o secta 
Tarotdequinze —qui sotasigna 
en fou , a més , un dels 
responsables, — s'oposà totho-
ra a col·laborar amb la palestra 
poètica del moviment titllat 
de 'realisme social', la qual 
cosa palesen els poetes que in-
tentà fos com fos de sacralit-
zar, els quals formen la triada 
següent, presidida per J.V. 
Foix: Josep Palau i Fabre, Ga-
briel Ferrater i Joan Vinyoli. 
Cap dels quals, d'altra banda, 
no ha rebut mai a temps, és a 
dir, "en vida", l 'homenatge 
q u e es m e r e i x . No se ' l 
m e r e i x un homenatge el 
primer, que gaudeix de bona 
salut, malgrat els anys que fa 
que em consta que treballa 
per la cultura catalana de sol a 
sol? No se'l mereixen d'altres 
també? 

"A Vinyoli —com molt bé 
ha dit darrerament Ramon 
Barnils ("El Temps", núm. 
26 Any I, 17-23/XII/84, pàg. 
25)— li hauria agradat una 
mica d'escalfor humana; de 
vegades, la buscava i tot. Ara 
s'ha mort i ni en la mort no 
ha acabat de tenir la sort que 
es mereixia". 

II 

Vinyoli, sí, bevia, i molt. 
Tothom, aquella primavera, 
bevia, i vam beure més quan 
es va morir el Dictador. Tan-
mateix, no vull pas pensar 
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Rera uns estalvis de paper d'un 
bar de Barcelona, Vinyoli va 
escriure aquest missatge 
adreçat, també, a Lluís 
Urpinell: "Serenità. Calma 
—non viver e sempre in follia. 
Espetare l'altro. Quietudine. 
J. V." 

que aquesta hagi estat mai l'ú-
nica raó per la qual fou sovint 
segregat, com també afirma 
Barnils —ibídem supra—: 
"La púrria que pretén passar 
per les nostres minories di-
rigents estava i està contra Vi-
nyoli, viu o mort, perquè 
bevia. Una: la gent normal i 
corrent entén molt bé que Vi-
nyoli begués, vista la púrria 
que duem lligada al coll. I 
dues : encara bevia poc". 
M'estimo més de creure que 
Vinyoli era un outsider que, a 
més, bevia. I què hi fa? Servo 
l'original d'un dels seus mil-
lors poemes, intitulat Cap al 
no-res, i datat de l'estiu nou 
del mateix 1975 (28-VI), que 
va elaborar, precisament, en 
plena embriaguesa, un vespre 
en una pizzeria de l'avinguda 
Infanta Carlota, tot just abans 
que tanquessin perquè era ja 
força tard. Més tard encara, 
ell amb una ginebra sola a la 
mà i jo amb un peppermint 
amb molt de gel, acabàrem 
aquell jorn parlant del somni, 
d e l s oce l l s , de poè t i c a 
— V i n y o l i e n t e n i a 
l'obsessió— i de traduccions 
—la meva personal— en una 

cafeteria del capdamunt del 
carrer d'Urgell. Potser perquè 
el tema traduccions arrossega 
el tema lingüístic Vinyoli 
m'escriví, a tall de missatge, 
uns mots en italià darrere 
d'un beermat del local: "Sere-
nità. Calma —Non vivere 
sempre in follia. Espetare 
l"al t ro ' . Quietudine. J . V " . 
No he pogut mai saber si 
m 'ho deia a mi —donàvem 
coses com a sobreenteses—, 
que aleshores tenia vint-i-un 
anys, o s'ho autoadreçava. 
Però tant se val. 

III 

I encara servo un altre 
poema —inèdit fins ara per 
voluntat compartida—, sense 
títol, que em va dedicar preci-
sament en plena primavera 
del 75, el 17 d'abril. 

Per bé que el poema conté 
alguna referència a l'estat 
etílic —"embriagadores", v. 
3— no fou pas aquest el que 
l'hi inspirà: dues cerveses ale-
manyes i dos schnaps, presos 
mentre dinàvem en un re-
staurant de nom teutònic, 

situat a la Ronda de la Univer-
sitat. 

Si quedaves amb en Vinyoli 
per parlar, per sortir, "tout 
court", calia sempre anul·lar 
tots els compromisos del dia, 
i, si no ho feies, et passaven 
igualment per alt. Per no 
faltar a la feina, tàcitament 
ambdós ens vèiem general-
ment els dissabtes, les festes 
o al vespre. 

Sovint, era ell qui et citava 
en algun indret els primes 
c o p s ; d e s p r é s a q u e s t / s 
indret/s eren els que hom ja 
proposava. Potser on ens tro-
bàrem més freqüentment fou 
a l'aviari del zoològic —no hi 
havia cap bar—, els habitants 
del qual eren criatures estima-
díssimes d'ell, tant com els 
galls. Vinyoli et volia fer capir 
la piuladissa, el cant dels 
ocells, el relax —i tots el 
necessitàvem— mental que, 
gratuïtament, com tot el que 
és natural, fornien. L'estada a 
la casa de les aus durava tant 
com una sessió de ioga. (Re-
cordo que tota la poesia vinyo-
l i a n a és p l ena d ' o c e l l s 
— L'ocell negre, p e r 
exemple— i de cants — e. g. 

Die Zauberfloette.) 
Després, el llarg passeig 

— Passe ig d ' an ive r sa r i — , 
amb el sol primaveral, l'ús de 
les facultats visuals —els 
colors dels arbres de la Ciuta-
della, dels cotxes, dels vestits 
dels vianants i dels automò-
bils; el dinar, llarg, en el re-
staurant damunt esmentat; la 
migdiada en una cadira de 
ferro d'una cerveseria del cap-
damunt de la Rambla, l'en-
contre amb el crepuscle camí 
del port, la visita ràpida a 
qualque llibreria. Tothora la 
conversa, la comunicació dels 
sentits amb l'exterior, de vida 
a vida: "Tot és res, / excepte 
la vida tan caduca / que no 
paga de viure-la. / Sí; paga / 
perquè és tot el que tenim / 
encara / que amb moltes 
manques. (...) / Però no ma-
ta". El poema, tot seguit, 
amb un dibuix com a colofó. 

"Mai no he passat dels 
dinou anys", deia adesiara. 

IV 
E m sembla que Josep 

Palau i Fabre no ha begut 
mai. Tanmateix, què hi faria? 
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