
25/8/2020 El Vinyoli més nu, a examen | E.V | SANTA COLOMA DE FARNERS | Llibres | El Punt Avui

www.elpuntavui.cat/cultura/article/1834350-el-vinyoli-mes-nu-a-examen.html?tmpl=print 1/3

CULTURA SANTA COLOMA DE FARNERS - 
13 agost 2020 2.00 h

El Vinyoli més nu, a
examen

 Un col·loqui a Santa Coloma de Farners
aprofundirà en la relació entre poesia i silenci
el 21 de novembre



Josep M.
Sala-
Valldaura,
Rosa M.
Mateu i Joan-
Ignasi Elias
participaran
en les
sessions

E.V - SANTA COLOMA DE FARNERS

La Càtedra Joan Viny oli de
poe sia con tem porània de la
Uni ver si tat de Girona
(UdG) dedicarà el ter cer
Col·loqui de Tar dor, pre- 
vist per al 21 de no vem bre,
a ex plo rar les rela cions
entre la poe sia i el si lenci,
tant en l’obra de Viny oli
com en la d’al tres au tors
con tem po ra nis. De mo- 

La màquina d’escriure de Vinyoli, i els mobles del seu despatx
la Casa de la Paraula MANEL LLADÓ.
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ment, han con fir mat la par tic i pació en les ses- 
sions Josep M. Sala-Vall daura, Rosa M. Mateu i
Joan-Ig nasi Elias, i els or gan itzadors han obert
la con vo catòria perquè els in ves ti gadors in ter es- 
sats a pre sen tar-hi co mu ni ca cions facin ar ribar
la seva pro posta, abans del 13 de setem bre, a
l’adreça cat e draviny oli@ udg. edu. La doc u- 
mentació haurà d’in cloure el títol, el nom i un
breu currículum de l’autor, a més d’un resum del
con tingut.

Tal com ex posa Pep Solà, biògraf del poeta i un
dels seus prin ci pals es tu diosos, “el si lenci és un
dels el e ments ver te bradors de l’obra poètica de
Joan Viny oli”, que va abor dar-lo “no només des
de la per spec tiva metapoètica, sinó també com a
símbol d’al guna cosa que resta per de sco brir”.
En aquest sen tit, “el si lenci adquireix rellevància
tant en l’im puls cre atiu com també en el punt
d’ar rib ada que su posa un poema per fet, no
només en el cas de Viny oli, sinó també en molts
al tres po etes con tem po ra nis”. El valor que Viny- 
oli con cedeix al si lenci s’ha de posar en relació
amb un afany de puresa rad i cal. “He naufra gat
en una mar pro funda: / no em par leu de plat- 
ges”, es criu en un dels seus po emes, en què
ressona un nou Orfeu que busca tocar l’in ex- 
press able a través de la poe sia.

El Col·loqui tindrà lloc a la Casa de la Pa raula de
Santa Coloma de Farn ers, a l’en torn de l’Espai
Viny oli, on es recrea l’univers del poeta i es
manté viva la seva memòria i el seu lle gat. De
fet, en aquest espai es pot vis i tar el mo bil iari
orig i nal del seu despatx, les primeres edi cions
dels seus lli bres i una se lecció d’ob jectes que ev i- 
den cien la vin cu lació de Viny oli amb la cap i tal
sel vatana, on va pas sar els es tius de la seva
joven tut. Ben a prop, a l’Arxiu Co mar cal de la
Selva, es con serva la doc u mentació per sonal que
la família va lli u rar a Santa Coloma per a la seva
custòdia, a més de la bib lioteca par tic u lar, que
comprèn uns dos mil volums. El primer
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Col·loqui, el 2016, va estar ded i cat al po e mari El
callat, i el segon, el 2018, al Lli bre d’amic. A
més, s’han ded i cat a Viny oli dos sim po sis in ter- 
na cionals, el 2006 i el 2014.
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