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Vinyoli
UN POETA 
INQÜESTIONABLE
Fundació Valvi i CCG Edicions de Girona han
publicat ‘La bastida dels somnis. Vida i obra
de Joan Vinyoli’, biografia escrita per Pep Solà
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La biografia de
Solà és precisa,
carregada de
veritat, unitària
i ben escrita

N
o he pogut oblidar mai l’anèc-
dota perquè explica perfecta-
ment com era la recepció real
de l’obra del gran Joan Vinyoli
fa 20 o 30 anys. El context era
un homenatge a Vinyoli a la
Universitat de Barcelona on
vam participar una sèrie d’es-

criptors, crítics i historiadors amb una sola finalitat:
demostrar l’excel·lència humana, intel·lectual i ar-
tística de l’obra poètica de Vinyoli. D’alguna mane-
ra volíem buscar la complicitat del món acadèmic a
l’hora de reivindicar el poeta. La meva intervenció
era un intent de fer una lectura junguiana de l’extra-
ordinari recull Cercles (1980) que havia aparegut re-
lativament poc temps abans. Mentre llegia els folis
del meu parlament sentia que algú del fons de l’aula
magna remugava, francament molest pel que ana-
va dient jo. Vaig voler mirar de determinar qui era
el que protestava i finalment el vaig localitzar entre
els ocupants de les darreres files de l’auditori: era el
pensador i catedràtic Francesc Gomà, amic perso-
nal de Vinyoli durant anys i panys.

En acabar la sessió em vaig apropar a l’il·lustre doc-
tor per si em volia dir directament quines eren les se-
ves queixes. No va trigar ni un segon a expressar-se
amb tota claredat: “Vinyoli no havia llegit mai Carl
Gustav Jung. No tenia ni idea de les teories de Jung”.
El to de Gomà expressava inequívocament dues co-

ses: una actitud clarament displicent i descreguda
sobre la consistència intel·lectual del bagatge cul-

tural del seu amic i una actitud indissimulada
d’irritació de cara a mi, que m’havia atrevit a

suggerir públicament una altra cosa que di-
feria completament del que ell creia.

Gomà em desautoritzava a tenir una visió
de respecte i admiració per Vinyoli des

del punt de vista intel·lectual.
No costa gens imaginar com seria la

recepció general de l’obra de Vinyo-
li si intel·lectuals de pes del seu en-

torn no creien gaire en la seva sol-
vència intel·lectual. Alguns dels

amics que sí que hi creien no te-
nien l’habitud d’alçar la veu i

imposar els seus criteris es-
tètics. Aquest era el cas de

Joan Teixidor. I en el camp
de la crítica més o menys
professional de l’època
trobem actituds força
semblants. Gabriel i Joan

Ferrater/é elogiaven Vi-
nyoli però mesuradament,

amb un cert recel, prova de
la superioritat dels dos ger-

mans en darrera instància. I Sal-
vador Espriu era un home de po-
ques paraules i molt precises i
mai va voler insistir en la impor-
tància de Vinyoli més enllà dels
pocs textos molt positius que va

escriure sobre el nostre poeta.

Sota els efectes de relleus generacionals
Endefinitiva,persituar-seal llocpreeminentque li cor-
responia amb tota justícia, Vinyoli va haver d’esperar
els efectes renovadors dels diversos relleus generaci-
onals successius que s’han anat produint al llarg dels
anys. Clarament, Vinyoli era un poeta de futur, un po-
eta salvat diverses vegades pels escriptors joves
d’aquestpaís.Enaquest sentit, noméscal recordarque
els poetes de la Generació del 70, de la primera i sego-
na lleva, poetes com ara Vicenç Altaió, Jaume Creus,
MiqueldePalol, FrancescParcerisas, JosepMariaSala-

Valldaura i Lluís Urpinell, van reivindicar Vinyoli amb
força i encert. Vinyoli va esdevenir un emblema de la
revolta dels joves contra unestablishmentmassa im-
mobilista. A partir d’aquell moment, Vinyoli va ser
acollit sistemàticament per les diverses generacions
de poetes que han anat apareixent a l’horitzó litera-
ri. Entre els poetes i escriptors nascuts als anys 60,
l’anomenadaGeneracióDiesel, calpensarenel recol-
zament sòlid que el nostre poeta ha rebut de David
Castillo i JordiCornudella. Els Imparables en bloc han
aclamatVinyoli, ambManuelForcano, JoanEliesAdell
i Susanna Rafart al capdavant. I al marge de grups es-
tètics o generacionals caldria citar l’esforç de perso-
nalitats tan diverses com ara Ferran Carbó, Enric Ca-
sasses, Feliu Formosa, Jordi Llavina, Xavier Macià,
Joan Margarit, Juan Luis Panero i Enric Sòria.

Tot aquest moviment humà i intel·lectual a l’en-
torn de la figura de Vinyoli ha anat quallant, al llarg
dels anys, en actuacions de gran envergadura que
han acabat d’encimbellar Joan Vinyoli més enllà de
qualsevol dubte o suspicàcia. Actuacions que han
acabat col·locant Vinyoli en el cànon de la poesia ca-
talana moderna entre els grans mestres de la lírica.
A hores d’ara Joan Vinyoli es considera un clàssic
modern inqüestionable, tant en l’àmbit català com
en l’europeu i l’internacional.

D’entrada, als anys 80 i 90, van arribar les prime-
res traduccions serioses de Vinyoli a altres llengües,
el castellà i el francès,enversionsdeJoséAgustínGo-
ytisolo iPatrickGifreu, i també van sortir les primeres
monografies rigorosesde lamàdeJosepM.Sala-Vall-

dèmic,elpoeta-crític i l’entusiasta.Elprofessional s’hi
guanya la vida, l’acadèmic és professor universitari,
el poeta-crític és un creador desdoblat d’exegeta i
l’entusiastaésaquell críticquesentunaautènticapas-
sió per un autor en concret i s’hi dedica en cos i àni-
ma. Podem aplicar perfectament les quatre catego-
ries a l’actual món de la biografia literària en català.
AgustíPons (Triadú,Calders,Capmany,Luján) seriael
biògraf professional, Rosa Delor (Espriu) seria la biò-
grafa acadèmica, Marta Pessarrodona (Mercè Rodo-
reda) seria la poeta-biògrafa i Pep Solà seria el biò-
graf entusiasta amb el seu magnífic retrat de Vinyoli.

Pel costat de l’edició tenim la Fundació Valvi de Gi-
rona i la sevacol·lecció rigorosad’edicionsdeclàssics
literarisde les terresgironines.Aquestacol·lecció, im-
pecablement impresa per l’Editorial Curbet Comuni-
cació Gràfica, és tot un luxe literari perquè està res-
catant i actualitzant tota una sèrie d’autors com ara
Carles Rahola, Miquel de Palol, Aurora Bertrana i Ra-
fael Masó, que feia tants anys que estaven missing.
Vinyoli, tan barceloní per altra banda, ha entrat de
trascantó per la seva relació profunda amb Santa Co-
loma de Farners durant els estius de la seva joventut
i amb Begur durant els estius de la seva maduresa.

Una obra ambiciosa i exhaustiva
La biografia de Pep Solà és una obra ambiciosa i ex-
haustiva de més de 500 pàgines. El llibre s’ha d’ins-
criure dins la tradició del que s’anomena tècnica-
ment una biografia crítica, que vol dir que el resse-
guiment de la vida de l’autor està posada, sobretot,
al servei d’una millor i més aprofundida compren-
sió i lectura de la producció de l’autor.

Solà utilitza un desenvolupament lineal de la cro-
nologia de la vida de Vinyoli com a element bàsic
per vertebrar el text del seu llibre. I, després, sobre
aquesta base incontrovertible va enriquint la nar-
ració amb tota mena d’informacions que ha espigo-
lat de la gran diversitat de documents que ha anat
consultant al llarg dels anys de lenta elaboració del
llibre. En aquest sentit, salta a la vista que el llibre
no és fruit de la improvisació i que l’autor ha fet un
bon ús de documents d’arxiu, tant de la família com
d’altri, i materials ja publicats com ara memòries,
epistolaris, estudis i entrevistes.

D’èpocaenèpoca,Solàvarecreantelsdiferentsam-
bientsqueconformenelcontextde l’entorndeVinyo-
li: la família, els amics, la feina i el panorama literari. I
acadaèpocaelbiògrafesdetépercentrar-seenper-
sonatges iesdevenimentsquevanmarcarVinyolicom
apersona i,evidentment,comaescriptor.El llibreestà
ple de petits camafeus que precisen els lligams entre
Vinyoli i certspaisatges,comaraSantaColomadeFar-
ners i el Montseny, entre l’home i certes presències
femenines, com ara la seva germana Carmen i Isabel
Abelló, entre el poeta i certes influències decisives,
comCarlesRiba iRainerMariaRilke.Endefinitiva,Solà
reconstrueixdetalladament laconstrucció i l’evolució
de la personalitat humana, intel·lectual i literària de
Vinyoli, i ens revela una quantitat ingent de dades i
qüestions que es desconeixien fins ara.

La biografia de Solà és precisa, carregada de ve-
ritat, unitària, ben narrada i ben escrita. És un llibre
dens, ple d’informació i de consideracions molt pon-
derades, que és, al mateix temps, un llibre molt lle-
gidor. Només s’han de lamentar dues coses molt
concretes. La quasi absència de la literatura en llen-
gua castellana quan poetes com ara Juan Ramón Ji-
ménez i Luis Cernuda van ser influències decisives
en Vinyoli. I, després, el text de la biografia es torna
potser un pèl massa externalista, massa crònica
d’esdeveniments puntuals cap al final del llibre.

Ara bé, aquesta biografia era la peça clau per aca-
bar de situar Vinyoli definitivament on li pertoca.
Un clàssic modern inqüestionable, ja del tot.❋

daura i Ferran Carbó. Després va venir l’esplèndida
edició d’Obra poètica completa, a cura de Xavier Ma-
cià, publicada el 2001 per Edicions 62, intel·ligent-
ment reeditada per Jordi Cornudella a la col·leccióLa
Butxaca el 2008. A continuació trobem la celebració
del I Simposi Internacional Joan Vinyoli a Santa Colo-
ma de Farners que es va traduir en un volum d’actes
substanciós i enriquidor (376 pàgines), I cremo tot en
cant,editatel2006.Ambtot,Vinyoli jacomptavaamb
el text definitiu de la seva obra establert i l’aval de la
críticaacadèmica iprofessional.Elpoetaestavapràc-
ticamentblindatperòencara faltavaunacosa:unper-
filbiogràfic solvent.L’any2006MiqueldePalolvapu-
blicar el breu volum Dos poetes. Impressions d’Es-
priu iVinyoli,unaaproximaciómoltpersonal iparcial,
un llibre que algun dia més aviat s’haurà d’estudiar
com a part integral de l’ambiciós projecte narratiu de
l’autor d’El testament d’Alcestis.

Aquesta primavera, finalment ens ha caigut del
cel la darrera peça que ens faltava, una biografia
completa i extensa del nostre poeta: La bastida dels
somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli, de Pep Solà, pu-
blicada per la Fundació Valvi i CCG Edicions de Giro-
na. I si dic que ens ha caigut del cel és per expressar
el miracle inesperat que és aquest llibre, tant pel
costat de l’autor com pel costat de l’editor.

El 1961, T. S. Eliot va determinar que hi havia qua-
tre tipus de crítics literaris: el crític professional, l’aca-

ROBERT RAMOS


	100506sup_a010.pdf
	100506sup_a011.pdf

