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somni, la transcendència, la refle-
xió filosòfica, l’autoreflexió... Po-
sa en relleu aspectes formals com
la força metafòrica o la creativitat
lingüística. Revela algunes in-
fluències literàries que van pesar
en la formació de Vinyoli. Propo-
sa un cànon dels seus poe-
mes. Demostra l’actualitat inne-
gable de l’obra. Descobreix deu-
tes que poetes com Juan Luis Pa-
nero i Feliu Formosa tenen amb
Vinyoli. Ressegueix la recepció de
l’obra vinyoliana. Aventura certs
paral·lelismes enriquidors com la
vinculació entre els autoretrats de
Vinyoli i els retrats de Lucian
Freud. Recluta el savi Valentí
Puig com a prologuista i valedor.
    Pel meu gust només he trobat a
faltar dues coses al llibre. La su-
pressió de les repeticions que de-
treuen de la força transversal del
text. Una defensa més ardida del
bagatge intel·lectual, cultural i li-
terari de Vinyoli. Per exemple, la
tan citada metàfora “fang i ro-
bins” és directament deutora
d’Eliot:  “all i safirs en el fang”. 
    A la Nota de l’autor que clou el
volum, un captatio benevolentiae
en tota regla, Llavina expressa
obertament el seu objectiu: “Vol-
dria que el llibre contribuís a fer
entrar el lector verge de Vinyoli

en el domini màgic de la seva obra [...] i que
ja s’hi quedés per sempre.” Estic segur que el
llibre aconseguirà, si més no en part, el seu
propòsit perquè el grau de convenciment és
ben alt. ❋

.S. Eliot va dictaminar que
hi havia quatre categories
de crítics:  professionals,

acadèmics, poetes i entusiastes. 
A Neu, fang, rosada, constel·lació,
un recull de 26 de la infinitat de
textos redactats per divulgar
l’obra de Joan Vinyoli al llarg del
2014, bellament editat per Fran-
cesc Mestres a El Cep i la Nansa,
Jordi Llavina ha actuat decidida-
ment com a poeta-crític i crític
entusiasta.  La pura veritat és que
Llavina ha pres el seu comissariat
al capdavant de l’Any Vinyoli
com una croada personal en fa-
vor de la producció del gran poe-
ta.  Neu, fang, rosada, constel·lació
és la destil·lació final de l’empen-
ta imparable de Llavina per es-
campar la bona nova de Vinyoli
per terra, mar i aire del territori. 
A més, Llavina ha provat tots els
formats i suports imaginables
–articles d’opinió, crítiques, glos-
ses, conferències, pròlegs, cartes
imaginàries– per persuadir i con-
vèncer el públic general de la và-
lua del seu poeta.

Llavina utilitza totes les eines a
la seva disposició per explicar i
defensar Vinyoli. Utilitza el fac-
tor humà de la seva experiència
de tres dècades de lectura apro-
fundida de Vinyoli.  També uti-
litza totes les vies de coneixement al seu
abast:  idees, arguments, confessions, im-
pressions, records, intuïcions... Recrea el
context cultural i social que fa de rerefons de
la producció vinyoliana. Dibuixa el perfil de
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L’entusiasme del poeta-crític

la personalitat de Vinyoli, destacant-ne la se-
va dedicació infrangible a la poesia. Comenta
i explica certs poemes. Destria els grans te-
mes del poeta, com ara la condició humana,
la vida moral, l’amor, el desig, el temps, el
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ls genis són una aberració de la
natura.” Així defineix la filla d’un
pintor d’èxit el seu pare davant la

seva despulla al tanatori. Un alumne del fi-
nat, que és al costat i que admirava la saviesa
de l’artista, no hi està d’acord i defensa els
dots que tenia i que li havia transmès tan bé.
La història és transforma en un diàleg inci-
siu, dur i directe, ben articulat, amb perso-
natges prou caracteritzats i amb petites pau-
ses narratives per canviar d’escenari.

La frase i la trama exposades són en el con-
te Un barret per al mort, que inicia les nou
narracions que aplega el llibre Tot el que et

“E
Tots els colors de la vida

vull dir. Unes històries ben diferenciades,
sense cap mena de lligam entre elles, que
mostren múltiples colors de la vida des de di-
ferents angles, amb protagonistes de pes, i
que són retratats pel que diuen. Es tracta de
persones de carrer, però amb un esperit ca-
paç de portar al límit els sentiments, l’amor i
el desamor, la generositat i l’odi, la brutalitat
psicològica i la física, el sexe ferotge i la sen-
sualitat més fina.

El diàleg, amb un to i una articulació gaire-
bé teatrals, és la tècnica narrativa de gairebé
tots els contes, que tant poden explicar el
sentimental comiat d’un pare moribund

amb un fill que l’havia odiat, com la nefasta
atzagaiada d’un company de feina a una do-
na que acaba de perdre la seva filla. Les difí-
cils relacions sentimentals, especialment les
de parella, i de pares i fills, poden arribar a si-
tuacions límit i violentes.

Un llibre de contes que mostra que la nar-
rativa curta continua gaudint de bona salut i
que amplia el bagatge narratiu d’Emili Bayo,
un autor lleidatà que va debutar el 1997 amb
Traïdors i covards, i que ja porta al sarró qua-
tre novel·les més i un llibre de contes, a més
de tres premis literaris, entre els quals, el Ciu-
tat de Palma de novel·la. ❋
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