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Els encesos cavalls de la poesia de
Vinyoli

 El 30 de novembre farà trenta anys de la mort del poeta Joan Vinyoli i s'estan fent o estan
previstos un seguit d'homenatges diversos

  



Vinyoli és el segon
poeta català que ha
pujat més cims

Bars: llocs de tro bada i
de con tem plació activa
de la vida

S'acosta el trentè ani ver sari de la mort de
Joan Vinyoli. Per aquest motiu, arreu del
ter ri tori s'escampa una crida a home nat jar-
lo, en aquest cas des dels bars. Es tracta de
fer res so nar els seus ver sos, gai rebé
simultània ment, des d'aquests espais que
van ser freqüentats per aquest poeta que va
viure inten sa ment, sem pre inda gant i apun- 
tant cap a la vida més alta, i que tot allò que
cer cava, ho trobés o no, ens ho va voler dir
lírica ment. Aquesta fou la seva comesa i la seva con demna.

En el dar rer poema de Vent d'aram, No tinc ara temps, Vinyoli diu que sent
que tan quen les por tes del bar i que no té temps de caval car els ence sos
cavalls. Són, ben segur, els matei xos del somni que va tenir de jove i que se
l'empor ta ven arros se gant-lo. Més tard, els va inter pre tar com els cavalls de
la poe sia i aquell somni era el de la reve lació de la seva con dició de poeta.
Aquests cavalls, que apa rei xen en diver sos poe mes, s'embe uen d'una intensa
experiència vital en tots els ordres de la vida: l'amor, la mort, els som nis, el
destí, el temps, els records, la natura, la cre ació... D'aquesta experiència,
sovint con flic tiva, bro lla la poe sia que ara cele brem. I l'abast viven cial del
poeta va ser tan des me su rat i extens que les pos si bi li tats d'home nat jar-lo
van més enllà de les bibli o te ques, les esco les o els diver sos equi pa ments cul- 
tu rals.

Podem home nat jar-lo, per exem ple, a l'alta mun ta nya, on hi tro bava un lloc
pro pici per a la dis po ni bi li tat poètica. No deba des Vinyoli és, després de Ver- 
da guer, el poeta català que ha pujat més mun ta nyes i per això aquest estiu
l'excur si o nisme català el va home nat jar amb una expe dició al Mon tardo.
També ho podem fer en el Turó del Vent de Santa Coloma de Far ners, on
Pere jaume va ofi ciar-hi el rebro ta ment de la veu del poeta en el marc del 1r
Fes ti val Domini màgic de poe sia, o en una església romànica com, per
exem ple, la de Que ralbs o les que va admi rar a la vall de Llémena quan pas- 
sava uns dies a Sant Medir en com pa nyia d'Òscar Samsó, amic i poeta.
També en els parat ges que van ver te brar la seva poe sia en els seus períodes
de vacan ces: Santa Coloma, en els estius de la infan tesa i noiesa, i Begur en
els de la madu resa. Amb dues ciu tats dis po sen d'una ruta poètica per des co- 
brir la seva obra en el lloc que en va ser estímul. També ho podem fer en el
Parc Zoològic de Bar ce lona, on Vinyoli anava a sen tir els ocells per des co- 
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brir-hi el cant pri mi geni i li agra dava foto gra fiar-se amb els fla mencs o les
gira fes. O prop del mar, tot sen tint l'embat de les ona des que sem pre recon- 
forta.

I tam poc podem dei xar de fer-ho des dels bars, aquests llocs de tro bada i de
con tem plació activa de la vida, on Vinyoli podia par lar de poètica amb els
seus amics, lle gir-los els dar rers poe mes, guar dats en car pe tes de gomes, a fi
de cop sar si havia asso lit el grau de comu ni cació ade quat i, final ment, podia
per ce bre, amb l'ajuda d'algun beu ratge, un reflex de l'Unge bun dene, aquest
con cepte que va apren dre de Hölder lin i que Car les Riba va tra duir com “el
des lli gat”, al·ludint pot ser a una mena de lli ber tat ontològica.

Els bars arri ben a la poe sia de Vinyoli en el lli bre Rea li tats, l'any 1963, i ho
fan en poe mes com Ape ri tiu a la platja amb acom pa nya ment de trons, on
invoca la ter ri ble enyo rança d'alguna cosa que no pot expli ci tar i acaba amb
una deter mi nació: “Beguem la copa dels som nis i morim a l'últim glop”, pro- 
po sant així una mena de mort pla ent, pot ser embri a ga dora.

Una mica més tard, en el poema Tot són pre gun tes del lli bre Ara que és
tard, i en cons ta tar dramàtica ment que les pre gun tes essen ci als no tenien
cap res posta, afirma que la gent passa el dia “en una vella taverna on la gent
beu, on jo mateix bec per allu nyar molts àrids pen sa ments”. La taverna
d'aquest poema ens fa pen sar en la weins tube de Frank furt, on, un dia de
setem bre de l'any 1970, fugint del bro git de la fira del lli bre d'aquesta ciu tat,
a la qual assis tia per raons pro fes si o nals, Vinyoli es va refu giar, després
d'haver visi tat com un “badoc anhe lant” la cate dral, atret per la trans- 
cendència que des pre nia. I men tre pre nia un got de vi a la taverna escri via
postals. Però a la tarda havia de tor nar a la fira. I a la que escri via a una
amiga li deia: “Poc s'ima gi na ran que vinc de pas se jar com un poeta, com un
sen zill home des in te res sat dels nego cis i de tot gai rebé, excepte de la bona
comu ni cació afec tiva amb algu nes per so nes.”

De tots els bars n'hi ha alguns d'espe ci al ment relle vants. Un d'aquests fou El
Velódromo, a Bar ce lona, que els anys setanta era lloc de reunió i tertúlia
d'estu di ants acti vis tes, amb molts dels quals el poeta va esta blir una nodri- 
dora amis tat, i on Jordi Nebot li va fer la magnífica foto gra fia on podem
veure'l mirant de reüll, trac tant d'ama gar, pot ser, la mag ni tud del secret que
guar dava. O també el Bang-Bang i el Pensyl va nia, prop de casa seva, a les
Tres Tor res.

Jus ta ment, en el Bang-Bang hi ha docu men tats alguns epi so dis cre a tius. Un
d'ells, en com pa nyia del poeta Eudald Puig, generà el poema Fosc ocell,
publi cat a Domini màgic, en el qual Vinyoli es pre gun tava: “De quina set puc
beure? Quina aigua em dónes, que se'm fa licor?” L'altre, el tes ti mo nia
Claret Ser ra hima a qui, estant asse guts en aquest bar, de sobte va dir que
estava pre pa rat per fer un poema i va pro ce dir a dic tar-l'hi. Després, Vinyoli
va super vi sar la trans cripció, va fer-hi alguna cor recció, i hi va posar el títol
Amics del bar. El poema, però, no va ser publi cat. L'estrofa cen tral diu:

[...]

Estem al bar.

Qui sap res de la vida?

A pal pen tes anem pel car rer clar

tot ple de sol,

com fan tas mes bus cant rea li tat.

Homes del bar:

Tu, què vols pren dre?

Ver mut amb gin, o bé un antibiòtic,

gel amb tur ment o som nis fra cas sats,



cafi ni trina si et fa mal el cor,

o bé xam pany exal ta dor de som nis?

[...]

Vinyoli se sen tia, ara, la veu plu ral dels amics del bar i amb ells com par tia la
seva incon te ni ble enyo rança.

I encara en el seu dar rer lli bre, Pas seig d'ani ver sari, escrit en els dar rers
anys, quan la mobi li tat del poeta ja era molt limi tada, encapçala la pri mera
secció amb el títol Ves pre a la cafe te ria, que podem enten dre com un par ti- 
cu lar home natge a aquests bars de sota casa seva, on podia, com diuen els
ver sos, enyo rar un “gran lloc obert on viure sem pre!”.

I ha estat pre ci sa ment Claret Ser ra hima qui ara ha dis se nyat el car tell de la
crida a home nat jar Vinyoli des dels bars, uti lit zant la foto gra fia d'El
Velódromo i un frag ment d'una dedi catòria que li va fer el mateix poeta. En
aquests moments ja s'han rea lit zat algu nes jams: El Gra vat de Vic (3-XI),
L'Oli var de Ven talló (8-XI). N'hi ha d'altres de pro gra ma des a diver sos bars
del país: Teïna de Reus (15-XI), El Tras ter de Saba dell (20-XI), Sport de
Santa Coloma de Far ners (28-XI), XXIII Gui tar ras del Poble-sec i l'Ideal del
Poble nou (29-XI), l'Heliogàbal i La Vio leta de Gràcia (30-XI), Amics de les
Arts de Ter rassa (3-XII), El Forat del Pany de Vila franca del Penedès (4-
XII), La Can to nada de Tar ra gona (6-XII), Con text de Girona (12-XII) i se
n'estan con cer tant en altres pobla ci ons. A més, hi ha la pos si bi li tat que se'n
pro gra min a Palma, València, l'Alguer, Munic, Frank furt, Göteborg... Seran
molts, doncs, els que esti men l'obra de Vinyoli i es reu ni ran en diver sos bars
per caval car els ence sos cavalls de la seva poe sia.
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l’home
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moriria”
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de vetar tres
investidures
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carrers”
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a l’Estat en mobilitat
sostenible
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més expansiu i social
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