
Joan Vinyoli z activitat
per Josep A Ibertí

L’etapa més radiant, el sector més sorpre-
nent, la feina que l'ha descobert entre 
molts lectors joves —i ell és això—, s'obrí 
el primer any del decenni present amb 
l'edició del llibre de poemes Tot és ara 
i res. Parlo, és clar, de Joan Vinyoli. El 
poeta que havia romàs gairebé dins un 
petit secret per a les generacions més 
recents. Com el Perucho poeta, com ho 
va ser Brossa? Potser sí. No és, tanma-
teix, de la seva història literària, humana, 
tan plena de la foscor del franquisme, del 
que em dispòs a parlar. Sinó del Vinyoli 
més recent: D’un home que sembla sortit 
d'una tenebra vestit de llum. I no, en aquest 
cas, de llum gèlida d’un neó, sinó del ful-
gor que pertany a un esperit que crema. 
Simptomàticament, la força creadora de 
poesia de Vinyoli es renova a partir del 
títol esmentat, com si els últims anys d’un 
període històric hi trobassin un cronista 
de la desolació que ens en queda. Els 
reculls se succeeixen: Encara les paraules 
(1973), Ara que és tard (1975), lemes que 
parlen sols, enunciats que es fan indepen-
dents com fotografies d'allò que és irrecu-
perable i irremeiable. També el 1975, Vi-
nyoli clou una llarga tasca aplegant-la en 
el volum Poesia completa 1937-1975. Les 
peces, com veim, encaixen en un sistema 
sense escletxes, compacte.
Un any més tard, només, el poeta ens 
informa que ha obert una nova indagació, 
sota una definició sens dubte rutilant: Vent 
d'aram. Es tracta d’un llibre poètic, redac-
tat el 1975 —setembre de 1975, hi ha ano-
tat al final—, en què es troben amb nova 
intensitat Amor i Mort, en una irrepetible 
cursa —dins la repetició amb la diferència, 
potser deleuziana. Tanmateix, serà dels dos 
últims reculls poètics, amb posterioritat a 
Vent d'aram, que parlaré. No tan sols com 

una notícia de la bibliografia més recent 
de Vinyoli, sinó també com d'un teixit com-
plex que el poeta ens dóna sobre aquest 
referent bàsic seu, acompanyant il·lustre 
de la Mort, que és el Temps. Car els dos 
volums poètics vinyolians a què em refe- 
resc són Llibre d'Amic 1 i El Griu.2 Ambdós 
títols són paral·lels, en el temps d’edició 
i en l’exigència que el seu autor s'imposa, 
a dos textos teòrics que ens forniran de 
llum per a copsar el dubte, la inquietud 
i la voluntat del poeta en el present. Els 
escrits de què faig esment són la «Crida 
als poetes catalans» 3 i «A manera de prò-
leg».4
Llibre d'Amic, de ressons tan lul·lians, és 
l’aplec de quinze poemes que curiosament 
no varen ésser inclosos a la Poesia com-
pleta. Foren escrits entre els anys 1955 
i 1959, i, com ens diu l’autor en una nota, 
«Són el correlatiu objectiu verbal d'un llarg 
procés d’interiorització». Podem pensar, 
aleshores, que som davant uns textos pe-
rillosament endarrerits en relació amb la 
poesia vinyoliana última. Tanmateix, com 
ens diu la nota citada, «Si fa vint anys po-
dien semblar insòlits, ara em semblen per-
fectament actuals en el complex teixit de 
la poesia contemporània». Car entre l'ex- 
tensió d'aquesta escriptura, on no manquen 
al·lusions comunes —amb l’ús del plural— 
a la poesia catalana d'aleshores, amb coin-
cidència espriuana («Vàrem emprendre un 
llarg, difícil, / perillós camí. / I estimàvem 

1. La Gaya Ciència, Barcelona, 1977.
2. Col·lecció «Cristalls», 17, Edicions de La Ma-
grana, Barcelona, 1978.
3. Dins Antologia Price-Congrés, pàgs. 13-14. Con-
grés de Cultura Catalana, Barcelona, 1977.
4. Dins Perillosa riba, de Josep M. Fulquet. «Els 
Llibres de l’Escorpí», 47, Edicions 62, Barcelona, 
1978.

Jes coses...», pàg. 53), l’empremta original 
de la poesia de Vinyoli hi lluu des de la 
primera peça («Ja soledat, ja fronda...») 
a l’última, on els versos finals ens diuen 
que «De genolls he caigut, / flectat se-
gueixo invisibles passos: / no he d’assolir- 
te mai. / Ressono tot com el buc ple 
d'abelles». Al·ludint, naturalment, a les ana-
logies expressives amb l'etapa que comen-
ça amb Encara les paraules. En definitiva, 
un llibre que tant per la seva acurada edi-
ció, com per l’enorme escrupolositat i la 
cenyida síntesi, s'està fent allò que és tan 
difícil per al text: una novetat.
Dins El Griu, en canvi, hi podem trobar els 
matisos d'un Vinyoli que constata un món 
exterior modern, actual. Els seus símbols 
es troben amb l’avui des d’una posició en-
cesa i àcida com sempre, perquè la rea-
litat és la mateixa, i el poeta fa inventari 
dels nous motius que l’impel·leixen a aques-
ta destrucció perpètua que sempre llisca 
pels seus versos. A la desaparició. «Evapo-
rem-nos», dirà al poema «Aventurar-se»; 
«Empelta’m / de tu. Segrega’t. Tu, empel- 
ta’t / de mi», a «L’hort petit». Vegem, tan-
mateix, que aquesta desintegració pertany 
a l'amor, un amor no sense follia que s’em-
marca dins un paratge de «vent que sin-
gla», «nit rocosa» (pàg. 23). I que sempre, 
al cap i a la fi, porta a la mort: «T’adoro / 
fins l’esquelet» (pàg. 17); versos d’una 
rotunditat colpidora. I que expressen, tam-
bé, un retrocés des de l'angoixa a quel-
com semblant a l'esperança i a l'alegria. 
Retrocés que no és regressió estètica, no-
gensmenys. Veurem que l'amor, tenyit d'un 
erotisme que ens ha de recordar altres 
moments del poeta, és un contrapunt que 
no es fa banal, sinó contrast amb el que fet 
i fet ens vol dir —«No tinc escapatòria»— 
sobre la condició humana. Una exaltació
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—des del cantó irracional— de l'epidermis 
erótica que tomba brutalment cap a la 
mort, ajudada pel seu millor conductor: el 
temps. A El Griu, aquesta operació s'inse-
reix dins un escenari que és un acurat 
apunt de vida quotidiana i de la modernitat 
abans esmentada: «La mort, rient, feineja 
per la platja / plena de cossos impregnats 
de cremes, / al bat d'un sol que degoteja 
sang» [pàg. 45). I també: «El temps, però, 
mal no perdona, mai: / la vida no val més 
que una clofolla, / i encara és massa dir.» 
Un cop assenyalat el precedent, cal dir 
que, dins El Griu, hi ha una secció de pro-
ses poètiques que freguen el surrealisme; 
són narratives sense els defectes dels pro- 
saismes, i que a cops ens recorden una 
mica Foix. Nova temptativa, doncs, de Vi- 
nyoli. Que encara no hi assoleix la preci-
sió dels seus versos, però que ens con-
firma una indagació sempre en marxa.
Cal parlar ara, tot i que sigui amb brevetat, 
dels dos textos teòrics citats més amunt. 
El primer ens demostra que ens trobam 
davant el mateix Vinyoli exigent amb els 
poemes. En lloc de presentar un paper d'e- 
legàncies per a una ocasió memorable, el 
poeta s'entossudeix a fer —a ser— crítica 
de la situació poètica catalana, sense con-
cessions amables —que serien al capda-
vall hipòcrites i deshonestes. Així, després 
d’assabentar-nos que «és el mester de viu-
re» el que ens porta a la poesia, la inter-
rogació del propi ego com a font textual,

després de constatar els temps «tèrbols 
i enganyosos» que vivim, assenyala un 
punt clau dins la crisi del significant i del 
significat en la jove poesia catalana. Vegem 
el paràgraf, perquè val la pena: «Confor-
ta el gran nombre d’autèntiques vocacions 
que sorgeixen, i conec força joves que fan 
un treball honest, si bé m'adono que en 
molts casos, tot i demostrar un plausible 
coneixement de la tècnica i de la llengua, 
no tenen realment gaires coses a dir. No 
és que un poeta hagi de tenir coses que 
vulgui expressar en vers; penso justament 
que l'autèntic poeta no sap ben bé el que 
ha dit fins que té acabat el poema. El 
perill, però, és entretenir-se en un joc, a 
voltes gratuït, que no porta enlloc.»
No cal fer-hi gaires comentaris. La luci-
desa no accepta triomfalismes. És més, al 
segon text, Vinyoli passarà a l'autocrítica: 
«...un pròleg, no te’l podria fer, perquè 
després d’alguns anys d'intensa feina crea-
tiva, que continua encara, sento d’una ma-
nera gairebé angoixant la necessitat de 
replantejar-me la meva poètica. En aquesta 
situació d'esperit no em sembla adient es-
criure crítica, i un pròleg ho és.» 0, més 
que autocrítica, informació que pesa sobre 
els llibres que he comentat, i que caldrà 
sotmetre a anàlisis més detingudes. Joan 
Vinyoli és aquí.5 — JOSEP ALBERTf.

5. Vegeu també els poemes de Vinyoli Jo sé que 
tinc una tirada als somnis, dins «Els Marges», 8, 
setembre 1976.

OCTUBRE-NOVEMBRE

«ABCDari» I «PALMA, 9 KM.»

El llibre, com a objecte de manipulació, o 
bé com a suport d’una idea o d’una realit-
zació plàstica, ha estat utilitzat sovint pels 
artistes. Ara han estat publicats entre 
nosaltres dos llibres que s’inscriuen dins 
aquesta línia: ABCDari il·lustrat, de Ma-
riscal,1 i Palma, 9 Km., d'Andreu Terra-
des.2 Tots dos, per conceptes ben dife-
rents, ens han semblat prou interessants. 

ABCDari parteix, com el seu títol indica, 
de la idea d’aquell tipus de llibre il·lustrat 
per a l’infant que aprèn a llegir, i, com a 
tal, presenta una successió temàtica dona-
da per l’ordre de les lletres, i una jux-
taposició de dibuixos, mots 1 frases que 
les exemplifiquen.
Aquesta estructura presenta unes variants 
en les quals resideix l’interès del llibre. 
En primer lloc hi ha un joc amb la tipo-
grafia. Les lletres de cal·ligrafia manus-
crita —establertes per a aquest tipus de 
llibre— s'hi barregen amb les lletres va-
riades que Mariscal utilitza amb freqüèn-
cia, lletres que tenen llur origen en la ti-
pografia difosa per la publicitat, especial-
ment els anys trenta, quaranta i cinquanta. 

En segon lloc, hi ha el dibuix, també molt 
personal, de Mariscal, que, amb una mena 
d'inseguretat, amb recursos d'enquadra- 
ment, d’ombres o bé ornamentals, també 
«demodés», hi dóna unes imatges molt 
característiques.
En tercer lloc, l'humor, la ironia, la poesia 
o la mordacitat hi apareixen dins la rela-
ció entre els dos aspectes assenyalats. 
Mariscal hi juga amb la utilització de pu-
blicitat antiga —imatges ja molt fixades 
en el record, no sense una certa nostàl-
gia—, amb elements del còmic —perso-
natges i signes gràfics procedents d’aquest 
tipus de representació gràfica—; fa servir 
un llenguatge —habitual— que seria fàcil-
ment titllat de vulgar, fa reinterpretacions 
de senyals ja convencionals —de circula-
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