
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
II Simposi Internacional Joan Vinyoli 

Santa Coloma de Farners, 18-20 de desembre de 2014 

 

Amb motiu de la celebració del centenari del naixement del poeta, la Càtedra Joan 

Vinyoli de poesia contemporània (Universitat de Girona-Ajuntament de Santa Coloma 

de Farners) organitza, juntament amb representants de totes les universitats catalanes i 

amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, el II Simposi Internacional 

Joan Vinyoli per als dies 18-20 de desembre de 2014.  

 

Han transcorregut deu anys des de la celebració del I Simposi Internacional Joan 

Vinyoli (Santa Coloma de Farners, 2004), que va incentivar en gran manera els estudis 

sobre la vida i l’obra del poeta, igualment com la difusió de la seva poesia. Seguint la 

seva estela, el II Simposi té com a principal objectiu iniciar l’estudi sistemàtic i des de 

tots els punts de vista possibles (històric, hermenèutic, ecdòtic, comparatista) de la 

poesia vinyoliana i de garantir-ne, a més, la continuïtat.  

 

És per aquest motiu que el II Simposi Internacional Joan Vinyoli se centra en l’estudi de 

l’etapa de formació del poeta, els anys trenta i l’anomenada “generació del 36”, en 



l’anàlisi de la intertextualitat en la poesia de Vinyoli i en la crítica i interpretació (close 

reading) d’algunes de les seves obres fonamentals. També es vol propiciar la reflexió 

sobre el valor patrimonial del Fons Vinyoli, recentment catalogat i digitalitzat, sobre la 

internacionalització de la poesia vinyoliana i sobre la construcció de la imatge del poeta. 

 

Programa 
 

 

Dijous, 18 de desembre 

[Auditori] 
 

17:45: Recepció dels participants i repartiment de credencials i material. 

 

18:00: Inauguració institucional del Simposi, amb Laura Borràs (directora de la 

Institució de les Lletres Catalanes), Jordi Llavina (comissari de l’Any Vinyoli), 

Antoni Solà (alcalde de Santa Coloma de Farners) i Rafel Llussà (degà de la Facultat 

de Lletres de la Universitat de Girona). 

 

18:30: Conferència inaugural: Francesc Parcerisas (degà de la Institució de les Lletres 

Catalanes), “La poesia: reconstrucció i troballa”. 

 

19:30: Taula rodona: Semblança de Joan Vinyoli, amb Vicenç Altaió  (escriptor), 

Miquel de Palol (escriptor), David Castillo (escriptor) i Teresa Font (pedagoga). 

Modera: Jordi Llavina.  

 

 

 

Divendres, 19 de desembre 

[Auditori / Casa de la Paraula] 

 

 

MATÍ [Auditori] 

Anys 30: el postsimbolisme, el context històric, el grup universitari, la formació de 

l’escriptor, relacions entre poetes 
 

09:00: Ponència:  Jordi Marrugat (historiador de la literatura), “Joan Vinyoli, poeta 

postsimbolista” 

 

10:00: Taula:  

· Sam Abrams (crític literari), “Joan Vinyoli i Joan Teixidor: un sí a la poesia”  

· Jordi Malé (UdL), “Paraula i poesia en Vinyoli i Riba” 

· Margarida Casacuberta (UdG), “Potser convindria que comencéssim a parlar de la 

«generació del 36»?” 

 

11:30: Pausa-cafè 

 

12:00: Presentació de comunicacions: 

. Mònica Pagès i Santacana (periodista), “Joan Vinyoli i Lluís Benejam: lletra i 

música, vasos comunicants” 

. Jaume Aulet (UAB), “Joan Vinyoli i Eudald Puig. Una relació poètica” 



. Mariona Pico i Xavier Saladrigas (La Salle Reus), “La creació poètica a Vent 

d’aram” 

. Miquel Martín (escriptor), “Influències filosòfiques en la poesia de Vinyoli” 

 

-- 

 

TARDA [Casa de la Paraula] 

Vinyoli i la tradició literària 
 

16.00: Ponència: Ferran Carbó (UV), “Joan Vinyoli des del País Valencià. Reflexions 

a partir d’El griu i El corb” 

 

17.00: Taula 

· Jordi Julià (UAB), “El motiu del wanderer a la poesia de Joan Vinyoli” 

· Lourdes Sánchez-Rodrigo (Universidad de Granada), “Joan Vinyoli i la tradició 

romàntica”  

· Tobias Christ (Ruhr-Universität Bochum), “I Hölderlin... em va parlar de 

l’Ungebundene. L’enyorança poètica en Hölderlin i Vinyoli.” 

 

18:30: Pausa-cafè 

 

19:00: Taula rodona: Patrimoni literari i difusió digital, amb Joan Boadas (Servei de 

Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona), Joaquim 

Carreras (Arxiu Comarcal de la Selva), Pep Matas (advocat) i Joan Ramon Veny 

(UdL). Moderadora: Gabriella Gavagnin (UB). 

 

-- 

 

22:00: Mercè Sampietro-Eduard Iniesta, Vinyoli, la petita casa de mi mateix, a 

l’Auditori de Santa Coloma de Farners 

 

 

 

Dissabte, 20 de desembre 

 

MATÍ [Auditori] 

 

Poesia i poètica de Joan Vinyoli: crítica, interpretació i recepció dels textos 

vinyolians. Estudis hermenèutics i d’intertextualitat, d’ecdòtica i de traduccions de 

la seva obra 

 

09:00: Ponència: Eberhard Geisler (Universität Mainz), “Dins el comiat, l’inici. La 

poesia de Joan Vinyoli” 

 

10:00: Taula:  

· Pere Ballart (UAB), “Vinyoli en cerca d’avals: Tres mestratges poètics” 

· Pep Solà (biògraf de Joan Vinyoli), “Només un somni val: Amor i Mort” 

. Francesc Codina i Valls (Universitat de Vic), “La paraula afirmativa. Entorn a 

Passeig d’aniversari, de Joan Vinyoli” 

 



11:30: Pausa-cafè  

 

12:00: Presentació de comunicacions: 

. Júlia Català (màster UAB-UB), “I vàrem veure els impossibles llunys. Lectura de  

Llibre d’amic de Joan Vinyoli” 

. Josep Bota-Gibert (Departament d’Ensenyament-Inspecció de Girona), “Un poema 

de Vinyoli i una traducció de Rilke no inventariats (1934)” 

. Víctor Obiols (escriptor), “A la recerca del «real poètic» (De El Callat a Díptic 

d’amors [Llibre d’amic i Cants d’Abelone] i d’aquí a «Si de nit» [Domini màgic])” 

 

13:00: Itinerari poètic Joan Vinyoli (Parc de Sant Salvador) 

 

-- 

 

 

TARDA [Auditori] 
 

16:30: Taula rodona: Vinyoli, poesia i traducció, amb Antoni Clapés (poeta i 

traductor), Feliu Formosa (poeta i traductor), Ramon Farrés (UAB). Moderadora: 

Simona Skrabec (crítica literària).  

 

18:00: Conferència de clausura: Jad Hatem (Université Saint-Joseph de Beirut), “La 

respiration de la lumière: de la vision au chant” 

 

19:00: Cloenda, amb Àlex Susanna (director de l’Institut Ramon Llull), Jordi Llavina 

(comissari de l’Any Vinyoli), Laura Borràs (directora de la Insitució de les Lletres 

Catalanes) i Antoni Solà (alcalde de Santa Coloma de Farners). 

 

 

Comitè Organitzador: Jordi Llavina (Comissari de l’Any Vinyoli), Sílvia Coll-Vinent 

(URL), Vicent Salvador (UJI), Magí Sunyer (URV), Ferran Carbó (UV), Lourdes 

Sánchez Rodrigo (UGr), Cristina Badosa (Universitat de Perpinyà),  Olívia Gassol 

(UOC), Glòria Casals (UB), Jaume Aulet (UAB), Enric Balaguer (UA), Damià Pons 

(UIB), Marcel Ortín (UPF), Xavier Macià (UdL), Ramon Pinyol (UVic). 

 

Comitè Científic: Monique Güell (Centre d’Études Catalanes-Sorbonne), Dominic 

Keown (University of Cambridge), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Enric 

Cassany (UAB) i Marina Gustà (UB). 

 

Comitè Executiu: Margarida Casacuberta (UdG), Joaquim Carreras (Arxiu Comarcal 

de la Selva), Narcís Figueras (UOC), Pep Solà (biògraf de Joan Vinyoli), Carina Planiol 

(regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners) i Natàlia Juan 

(Càtedra Joan Vinyoli).  

 

Durant els dies del Simposi es podrà visitar les exposicions: 

 

Santa Coloma de Farners i Joan Vinyoli, promoguda per l’Arxiu Comarcal de la 

Selva, a la Casa de la Paraula.   

 

El  “domini màgic” de Joan Vinyoli, produïda per la ILC, al vestíbul de l’Auditori. 



Inscripció 

 

Preu d’inscripció: 45€ (general) / 20€ (estudiants) 

Gratuïta per a comunicants i ponents 

 

Inclou l’assistència a totes les sessions, dossier del congrés i pauses-cafè. 

 

Forma de pagament 

 

Transferència bancària a:  

 

Ajuntament de Santa Coloma de Farners 

Banc de Santander 

Núm. de compte: 0049 5315 08 2110461525 

 

Indicar el motiu: II Simposi Internacional Joan Vinyoli 

 

Un cop fet el pagament, envieu-ne el comprovant per correu electrònic a  

catedravinyoli@udg.edu juntament amb el full d’inscripció que trobareu al web de la 

càtedra http://www.udg.edu/catedrajoanvinyoli 

   

Es lliurarà un certificat d’assistència. 

 

Aquesta activitat s’inclou en el Pla de Formació del Departament d’Ensenyament 

(modalitat: curs de 20 hores). 

mailto:catedravinyoli@udg.edu
http://www.udg.edu/catedrajoanvinyoli

