
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

La Poesia de Joan Vinyoli, 1937-1963 
 
 
 

Xavier Macià 
 

 

 

 

 

 

 

 



MASÍA COSTA, XAVffiR 
Filología I 
04/01/94 
94/95 6 

LA POESÍA DE JOAN VINYOLI 

1937-1963 

VOLUM I 

XAVIER MACIÁ COSTA 



Aquest treball d'investigació, intitulat "La 

poesía de Joan Vinyoli 1937-1963", és 

presentat a la Universitat de Lleida peí 

Uicenciat en Filología Catalana Xavier Macíá í 

Costa per a l'obtenció del grau de doctor. 

L'estudí ha estat dírígit peí Dr. Enríu Bou í 

Maqueda, el qual dona el seu víst-í-plau a fi 

i efecte que puguí ser defensat davant el 

tribunal corresponent. 

Wellesley, setembre de 1993. 



Aquest treball no hauria estat possible sense l'ajut, les 

indicacions i els consells d'algunes persones que m'han fet 

costat durant els quatre anys llargs d'investigació. A tots ells 

els vull expressar el meu deute i el meu agraíment mes 

sincer. En primer lloc, a Enric Bou, mestre i director amatent 

d'aquesta tesi, per la seva confianga, el seu entusiasme i les 

seves constants i valuoses orientacions, que m'han ajudat a 

superar els moments de dubte i dejecció. I també: a Xavier 

Folch, lector sensible de l'obra de Vinyoli, per l'interés sincer 

que sempre ha demostrat per l'evolució del meu estudi i per 

totes les portes que m'ha obert; a Teresa Sastre, viuda 

Vinyoli, per la seva amabilitat i per les facilitats que m'ha 

donat a l'hora de consultar els papers personáis del poeta; a 

Carme Vinyoli i Pladevall i a Hans, recordant el juny 

menorquí viscut "a hores petites"; a la Roser Trepat per la 

seva Gol.laboració desinteressada; a l'Emili Bayo, amic i lector 

pacient deis origináis. A Caries Noria, per tots els murs que 

hem aterrat junts. A Josep Murgades i Assumpta Teres, per 

la recerca de Hofmannsthal. A tots els companys de Secció, 

peí seu suport i interés, i especialment a Isabel GrifoU. I, 

finalment, a Francesc Goma, Albert Manent, Carme Picart, 

Carmina Pleyan, Josep García López, Josep Pedreira i Neus 

Coromines, pels seus records. 



Ais meus pares i ais meus germans. 
Ais amics de sempre. 
A la Montserrat, perqué "this might 
be heaven". 



TAULA 

INTRODUCCIÓ 9 

I. - ANYS D'APRENENTATGE 20 

L l . - La descoberta de la poesía 21 

L2.- De la prehistoria literaria: Primer desenllag TI 

1.2.1.- Natura, amor i mort: íntencionalitat estética 
i literaturítzacíó 37 

II. - L A CONSOLIDACIÓ D'UNA VOCACIÓ VACIL.LANT 56 

11.1. - La "conversió a la poesía": onze anys de sílenci 57 

II.1.1.- / must do something of my poverty 65 

II. 1.2.- Caries Riba- Joan Vinyoli: una relació epistolar 70 

11.1.3.- Poesía versus "voluntat d'art" 79 

II. 1.3.1.-Bases per a un projecte líric 86 

11.2. - De vida i somni. 105 

11.2.1. - Natura i somni 112 

11.2.2. - Vida i poesía 143 

11.2.3. - Els dies venen i se'n van 154 

11.3. - Les hores retrobades 158 

11.3.1. - No la can9Ó perfecta, sino el crit 164 

11.3.2. - Cap a les deus: tempus fugit 172 

11.3.3. - Quí s'ha perdut a si mateix 203 

11.3.4. - Recerca de la "radical sinceritat" 216 



III.- ETAPA DE PLENITUD POÉTICA 226 

III.L- Domini mágic de silenci: teoría i praxi poética 227 

III. l .L- 1951-1956: "sobre poesia i sobre la meva 

poesia" 242 

III. 1.1.1.- Qué és alio que la poesia és? 246 

III. 1.2.- Peí camí deis mesos 299 

III.2.- Paraules de El Callat 312 

111.2.1. - La mort per aigua 328 

111.2.2. - E l bosc de la paraula 340 

111.2.3. - Orfeu 354 

111.2.4. - Les aigües aturades 361 

111.2.5. - El Gall 370 



El poeta, aquesta cosa lleugera, sagrada i alada. 

P L A T O , ló, I 

El mar, pero, 
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i amb zel també l'amor ens fita els ulls, 
pero el que dura, ho funden els poetes. 
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Consumed by either fire or fire. 

T.S. ELIOT, Four Quartets 

Le travail méne á la richesse. 
Pauvres poetes, travaillons! 
La chenille en peintant sans cesse 
Devient le riche papillon. 

G. A P O L L I N A I R E , "La chenille" 
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I n t r o d u c c i ó 

En veritat us dic 
que no es fa res en veritat sino 
per la páranla creadora de silenci. 

J. VINYOLI, "No res, un fum" 

El present treball és el resultat d'un interés antic i molt 

particular per la poesia de Joan Vinyol i , de Tadmiració 

profunda d'una obra i d'un autor molt singulars i fins a cert 

punt insolits en el conjunt del sistema literari cátala 

contemporani, pero que és indissociable de fet d'un interés mes 

general per la poesia, és a dir: l'intent de comprensió d'allo que 

la poesia és en un sentit universal i permanent, de quina és la 

seva dinámica, esséncia i funció, Logicament, aquesta voluntat 

de comprensió, legítima i fins ens atreviríem a dir que 

necessária per a l'exercici de la crítica literaria, és una pretensió 

del tot inassolible -la crítica, diu Eliot, no pot reduir mai la 

poesia a una simple definició ni en pot fer tampoc una valoració 

definitiva-, 1 pero creiem que és, malgrat tot, un bon punt de 

partida, un objectiu tedric utopic, pero positiu i efica§ que ens 

permet, entre altres coses, aproximar-nos a una determinada 

experiencia poética concreta, sigui un poema o tota l'obra d'un 

autor, amb humilitat i rigor i amb una actitud suficientment 

^ T.S. ELIOT, Función de la poesía, y función de la crítica, Seix-Barral, 
Barcelona, 1968, pág. 30 
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relativitzadora i global, atenta evidentment a les estructures 

imaginatives i verbals que conformen l'obra estudiada, a les 

seves ressonáncies i a les circumstáncies externes, personáis o 

culturáis, que hi conflueixen, pero atenta també a les 

coordenades espácio-temporals en qué aquesta s'inscriu i ais 

seus deutes i aportacions en relació al conjunt de la tradició 

literaria. 

Els objectius del nostre treball d'investigació son 

fonamentalment tres: d'una banda, l'estudi i la caracterització 

de la prodúcelo poética vinyoliana deis primers anys: evolució, 

etapes, aspectes externs i , sobretot, delimitado i análisi deis 

diversos silencis vinyolians; d'una altra, l'análisi de les bases 

que defineixen la seva particular concepció de la poesia, els 

seus deutes, la seva funció i l'explicació de les raons que en 

justifiquen la seva formulado; finalment, la lectura intrínseca 

deis volums poétics publicats en el període estudiat (Primer 

desenllag. De vida i somni, Les hores retrobades, El Callat i 

Realitats) i la presentació de la primera edició crítica deis 

recuUs Llibre d'amic i Realitats. Hem considerat que aquesta 

diversitat d'interessos no implicava necessáriament una 

dispersió del nostre treball investigador, i és per aquesta rao 

que no hem establert cap tipus de divisó en funció de cadascun 

deis objectius pretesos, sino que els hem considerat (i els hem 

donat) conjuntament i s imultánia, com tres línies 

complementarles d'un únic projecte global d'aproximació i 

comprensió de l'obra lírica vinyoliana. 

Hem centrat el nostre estudi en el període 1937-1963, 

que es correspon amb la que tradicionalment ha estat 
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considerada com a primera etapa de la seva obra, perqué és 

justament en aquests anys que té lloc la seva formació literaria, 

la consolidado de la seva vocació i la formulado de les bases 

teoriques, etiques i estétiques, sobre les quais s'assentará la 

seva poesia. Son uns anys difícils, caracteritzats pels dubtes, els 

silencis, els diversos replantejaments poétics i , sobretot, per la 

recerca constant d'una veu lírica propia, original i personal, i 

d'una poesia essencial, necessária i auténtica. Aquest període, 

un deis mes desconeguts i poc estudiats del poeta, cal 

considerar-lo, dones, absolutament decisiu i determinant per 

entendre el conjunt de la seva trajectoria literaria i , moit 

especialment també, l'evolució de la seva producció lírica 

posterior. 

Joan Vinyoli fou un escriptor vocacional i autodidacte 

(que rebutjava de veure's a ell mateix com a professional de la 

literatura), d'una gran sensibilitat i amb un do líric 

extraordinari. Fou un poeta, a mes, per a qui vida i poesia 

formaven un binomi indissociable i que creia, com Caries Riba, 

que "la forma, per durar eterna, vol mes encara que la puresa: 

vol la integritat de Fesperit creador".2 Aqüestes circumstáncies 

personáis, juntament amb el material inédit que ens ha estat 

possible de localitzar, han condicionat en bona part la 

metodología i l'organització del nostre treball. Aixó és, hem 

procurat d'estructurar l'estudi amb una fidelitat estricta a la 

particular evolució del poeta i resseguint, dones, atentament i 

des d'una perspectiva diacrónica, els seus plantejaments, els 

2 C. RIBA, "Sinceritat i literatura", dins Obres Completes, 2. Crítica, 1, 
Edicions 62, Barcelona, 1985, pág. 63 
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seus condicionants interns i externs, les seves influencies i el 

seu procés d'escriptura poética. Per altra banda, el 

convenciment que no hi ha cap métode crític que per ell sol 

sigui capa? d'exhaurir el complex entramat d'una obra literaria, 

ens ha dut a servir-nos de tots els métodes histórico-crítics (ja 

fossin sociologics, textuals o historicistes) que podien fornir-nos 

algún tipus de suport i auxiliar-nos en la consecució del nostre 

objectiu. Som conscients que aquesta opció pot haver comportat 

que el nostre treball doni la imatge d'un cert eclecticisme 

metodológic i d'una aparent indefinició terminológica, pero 

confiem que el conjunt de la nostra argumentació no se'n 

ressintirá i que aquest fet no afectará els resultats obtinguts. 

Hem dividit el nostre treball d'investigació en cinc grans 

apartáis. Els quatre primers es corresponen de fet amb les 

quatre etapes en qué es pot dividir - i hem dividit- la producció 

poética vinyoliana en el període estudiat. El darrer apartat, V.-

Apéndixs, recull un nombre significatiu de textos inédits del 

poeta, tant en prosa com en vers. No tot el material inédit 

trobat, pero, s'inclou en aquest apartat. És el cas, per exemple, 

de les diverses versions inédites deis poemes posteriorment 

inclosos en els reculls Llibre d'amic i Realitats; que, en lloc de 

transcriure-les directament a l'apéndix, ens ha semblat mes 

eficag, i metodologicament mes raonable, de presentar-Íes en 

l'aparat de variants de l'edició crítica corresponent ais dos 

volums esmentats, perqué d'aquesta manera s'evidencia de 

forma mes clara el complex procés d'escriptura i elaboració 

d'aquests Ilibres i , a mes, se'n facilita la seva comprensió global. 
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E l primer apartat de la nostra tesi, 1.- Anys 

d'aprenentatge, és el que correspon al anys de formació del 

poeta, a la que hem considerat la seva prehistoria literaria, i se 

centra sobretot en l'análisi de la seva iniciado a la poesia, i molt 

específicament, en l'estudi del primer recull que publica. 

Primer desenllag, un volum poc unitari, impersonal i 

marcadament esteticista en qué Vinyoli, partint d'una concepció 

encara molt poc definida de la poesia i tenint com a referents 

poétics mes immediats el model noucentista i el mestratge de 

R.M. Rilke i de C. Riba, s'exercita en el domini del vers i de la 

llengua i aprén qué cosa és el "sentit del poema". 

E l segon apartat, II.- La consolidado d'una vocació 

vacil.lant, presenta dos centres d'interés fonamentals: d'una 

banda, l'exposició i valorado de les diverses raons, socio-

históriques, personáis i poétiques, que justifiquen el llarg 

silenci que separa els volums Primer desenllag i De vida i 

somni, tot conferint una atenció especial a les que el poeta 

n'anomena les seves "conversions" a la vida interior i a la 

poesia i que, de fet, comportaran un canvi radical en la seva 

actitud personal i en la seva práctica de la poesia, una 

modificado substancial deis seus plantejaments poétics i de les 

seves estratégies discursives i el pas d'una poesia 

fonamentalment mimética i impersonal cap a una de mes 

personal i essencial, fonamentada en una voluntat de contenció 

i de puresa i , sobretot, en un anhel de sinceritat i 

d'autenticitat.3 E l segon centre d'interés d'aquest apartat és el 

^ Per tal de comprendre l'abast de la crisi existencial i poética en qué 
viu immers Joan Vinyoli especialment entre 1939 i 1943, el seu estat 
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de l'análisi, la lectura intrínseca, deis reculls De vida i somni i 

Les hores retrobades, dos volums que esdevenen claus en la 

trajectória del poeta, perqué suposen la superació deis anys de 

dejecció i de dubte i perqué I'enfronten a un seguit de 

problemes formáis, pero també étics i estétics, que es trobaran 

a la base de totes les seves reflexions teoriques posteriors. 

E l tercer apartat, III.- Etapa de plenitud poética, está 

dividit en dos capítols que son clarament complementaris. En el 

primer, III. 1.- Domini mágic de silenci: teoría i praxi poética, 

enumerem els diversos textos (alguns d'ells inédits), teórics o 

no, en qué el poeta parla sobre poesia i sobre la seva poesia i 

resseguim els principáis trets definitoris de la seva ars poética. 

En el segon capítol, III.2.- Paraules de El Callat, comentem els 

poemes d'aqueix volum, publicat justament el 1956 i que clou 

per tant el llarg període de reflexió poética iniciat el 1951. El 

Callat és un llibre escrit amb un llenguatge explícitament 

simbólic, que contrasta per tant amb la voluntat de senzillesa, 

musicalitat, antiformalisme i naturalitat expressiva de la seva 

anterior poesia. És el volum mes unitari, important i aconseguit 

de la primera etapa de la poesia vinyoliana i el tema 

vertebrador deis poemes és la reflexió sobre la poesia i la 

particularitat de l'experiéncia lírica. De fet, el poemari es 

conforma, tot ell, com un veritable text metapoétic i , en aquest 

sentit, és inseparable del conjunt de reflexions teoriques que fa 

el poeta durant el període. Certament, entre 1951 i 1956 Joan 

d'ánim i la seva desorientació en aqueix moment, ens hem servil de la 
informació, no sempre prou explícita i precisa, pero, continguda en 
les caries que s'escriuren Vinyoli i Riba quan aquesl darrer és a 
l'exili; relació epistolar a la qual hem dedicat un subcapítol de la 
noslra tesi. 
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Vinyoli viu uns anys dedicat gairebé exclusivament a 

aprofundir en l'estudi de la poesia i en la formulació de la seva 

concepció del poétic. Es un moment transcendental, de 

recapitulado i de síntesi, en qué el poeta prova de situar-se, ell 

mateix i la seva obra, en el context del seu temps i de la propia 

tradició literaria, i en qué, a partir d'uns referents teórics claus 

(Maragall, Maritain, Riba, Valéry i Eliot, fonamentalment), 

prova d'elaborar i formular la seva personal ars poética. La 

seva preocupado prioritaria és sobretot aconseguir de 

compatibilitzar el binomi inspirado / ofici, vivencia personal / 

norma literaria, i , dones, de mantenir-se fidel al que en 

podríem dir la "línia propia de l'art", sense que aixo suposi pero, 

una negació de la seva particular experiencia de poeta, mes 

visceral i espontaneista que intel.lectual o formalista. En bona 

part, la problemática vinyoliana neix de la contraposició entre 

les tradicions romántica (amb la qual se sent afí) i simbolista 

(en la qual s'ha format literáriament), que son de fet aquelles 

en qué s'ha abeurat fonamentalment la seva poesia. Moltes de 

les qüestions que es planteja Vinyoli en les seves reflexions 

teoriques sobre poesia i sobre la seva poesia, i sobretot la 

manera com se les planteja, poden semblar, des de la 

perspectiva de la historia i de la teoria literaria actual, prou 

intranscendents i poden donar una imatge una mica ingenua 

del poeta. Ara bé, alio que compta no és lógicament la 

modernitat o anacronisme deis seus plantejaments, l'habilitat o 

el rigor intel.lectual i conceptual amb qué son formuláis, sino 

que el poeta, prou insegur i conscient de la seva minsa 

formació, s'enfronti malgrat tot ais problemes d'ordre teoric i 

estétic que l i planteja la seva experiencia poética, i sobretot. 
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que els solucioni, amb els mitjans i coneixements de qué 

disposa, de manera que esdevinguin eficagos per ais seus 

interessos particulars, i el que és mes important, de manera 

que esdevinguin efectius i determinants per a la consecució de 

la seva poesia. 

En el quart apartat del treball, IV.- Replantejament i 

canvi: l'aventura de la poesia social, analitzem el període 1956-

1962, que hem dividit en dues etapes molt diferenciades: una 

de continuísta i molt productiva (1956-1959), i una altra de 

vacil.lant i contemporitzadora. Resseguim, d'una banda, la 

producció poética del anys 1956-1959 i apuntem les raons per 

les quals el poeta decideix reorganitzar-la o retardar-ne la 

publicado (com és el cas deis poemes de Per Vescala secreta 

(Poemes) i molt especialment de la secció E l Trobat -després 

Llibre d'amic, del qual en fem l'edició crítica-, que el poeta no 

publicará, en la seva forma definitiva, fins el 1979. I mirem 

d'explicar, sobretot, els diversos motius que justifiquen el 

replantejament poétic sobtat que fa Vinyoli al voltant de 1960 i 

que el porten a publicar un volum, Realitats, en qué assaja, 

sense gaire éxit ni massa convicció, d'adaptar-se al nou corrent 

poétic imperant en aquell moment en el panorama literari 

cátala, el realisme social. Presentem també la primera edició 

crítica d'aqueix volum i fem una lectura intrínseca deis poemes 

que s'hi recullen. 

E l darrer apartat de la tesi, com hem dit, V. - Apéndixs, 

recull un nombre considerable i molt interessant de textos 

inédits, que hem organitzat en dos grans capítols. E l primer, 

V. I . - Textos inédits. Poesia, inclou: quatre poemes solts, datats 

- 17 -



entre 1937 i 1961; un recull inédit, Suite lírica d'amor, la 

redacció del qual cal situar entre 1948-1951; i un total de vint-

i-una versions de poemes inédites corresponents al període 

1956-1965 (i que serán posteriorment publicades, amb moltes 

modificacions, en reculls com El Griu, Vent d'aram, Cercles,...). E l 

segon capítol, V.2.- Altres textos inédits, consta de sis textos en 

prosa: tres escrits de presentado del poeta a sengles lectures de 

poemes del seu llibre Les hores retrobades; les notes 

preparados per Vinyoli per a una entrevista radiofónica a 

proposit d'haver-li estat concedit el Premi de poesia Óssa 

Menor de 1951; la narració inédita "Un diáleg"; i una carta 

personal de Vinyoli a Salvador Espriu, datada el 6 d'agost de 

1960. 

Finalment, quant a la bibliografía, l'hem estructural en 

tres capítols. El primer, V I . l , on s'hi recull tota l'obra escrita peí 

poeta, l'hem dividit en dos blocs: un referent a la poesia 

(volums publicáis, poemes espargos, iraduccions de poesia i 

obra poética traduída); i un altre referit a la prosa (prólegs, 

diversos textos recoUits en la seva obra poética o publicáis de 

forma esparga, iraduccions i entrevistes). E l segon capítol, VI.2, 

recull tots els estudis, comenlaris, valoracions, ressenyes, etc., 

que s'han fet sobre la seva persona o la seva obra. I, finalment, 

el capítol VI.3 inclou la bibliografía consultada de carácter mes 

general (i que no recull, dones, tots els textos citáis ni lotes les 

obres consultades). 

E l nostre treball d'investigació, com és logia, no exhaureix 

totes les possibilitats d'análisi de la poesia vinyoliana. Som 

conscients que han quedal fora aspecles prou centráis i 
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representatius (com per exemple, Testudi global i la 

sistematització del complex entramat imaginad del poeta), pero 

pensem, malgrat tot, que la nostra tesi fa una aportado 

significativa i prou interessant per a la comprensió global del 

sentit i la dimensió de la lírica vinyoliana. 

- 19 -



I.- ANYS D'APRENENTATGE 
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I.I.- La descoberta de la poesia 

Le matin de la vie est comme le matin du jour, 
plein de pureté, d'images et d'harmonies. 

CHATEAUBRIAND, Rene. 

No tenim cap noticia concreta sobre les circumstáncies 

personáis o externes que dugueren Joan Vinyoli a interessar-se 

per la literatura. Cap deis topics que tradicionalment 

s'addueixen en aquests casos -entorn familiar favorable, 

educació, reclusió per malaltia, etc- son pertinents en el seu cas. 

Pero és molt possible que el contacte directe amb obres i autors 

en la seva feina a l'editorial Labor, on comenta a treballar des 

deis setze anys, l'hi predisposés de forma natural, desvetUant-li 

ben aviat el gust per la lectura i l'escriptura. Hi devia afavorir 

també, encara que de forma indirecta, la necessitat d'omplir el 

"buit" que l i havia deixat la forta crisi religiosa viscuda ais 

disset anys i que es clou, un anys mes tard, amb l'allunyament 

definitiu de l'Església.i 

1 Cfr. "Joan Vinyoli, entrevista epistolar", dins L . BUSQUETS i 
G R A B U L O S A , Plomes catalanes d'avui, Edicions del Malí, Sant Bol de 
Llobregat, 1982. pág. 83. L'allunyament definitiu de l'Església per part de 
Vinyoli es produeix, aproximadament, cap al 1956, és a dir, poc després de 
la publicació del seu llibre El Callat. 
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Tampoc no son gaire precises les referéncies a les 

circumstáncies que provocaren la seva primerenca inclinació a 

la lírica. De fet, sembla que la primera incursió pública del jove 

Vinyoli en el món de la poesia va fer-la gairebé per obligació i 

molt a contracor. E l 15 d'agost de 1927, el senyor Cerones, veí 

de Santa Coloma de Farners i home il.lustrat, amb la sana 

intenció d'omplir les hores de lleure de la joventut del seu 

poblé amb alguna activitat edificant, organitza, al pati de casa 

seva, uns Jocs Floráis per a noves promeses. Joan Vinyoli, 

pressionat insistentment per la seva mare, s'hi presenta amb 

una poesia dedicada a la Mare de Déu de Montserrat i escrita 

amb un cert desinterés. Obté, pero, un éxit notable: guanya la 

Viola d'Or i rep l'aplaudiment sincer deis seus companys i 

amics.2 

No sabem amb certesa si el poema premiat ais Jocs Floráis 

de Can Cerones fou la primera i única composició escrita per 

Vinyoli abans de 1935, any en qué publica el seu primer text 

poétic .3 Segurament no. En realitat, hi havia tot un seguit de 

factors que aparentment havien d'afavorir el seu interés peí 

^ Els altres guanyadors del certamen son: LIuís Benejam, Flor Natural, i 
Josep M . Saia-Ponsatí, Engiantina Patriótica. Dec aquesta informació a 
Carme Vinyoli i Pladevall, la qual ja l'havia donada a Josep M . Casas i Pep 
Sola, que la van utilitzar en el seu article "En Joan Vinyoli a Santa 
Coloma", Ressd, núm. 186 (octubre 1985), pág. 10. També me'n va parlar 
Neus Coromines, veína de Santa Coloma de Farners i primer amor 
estiuenc del poeta. Segons ella, Vinyoli era un jove molt romántic, amb 
una gran sensibilitat i que sentía una admiració profunda per la 
naturalesa, pero no recorda haver llegit cap altre poema seu a part del 
presentat al certamen de Can Cerones. 

^ Ens referim al poema "In memoriam M.G.", aparegut ais Quaderns de 
Poesia i'octubre de 1935. 
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conreu de la poesia: l'éxit aconseguit en el certamen de Santa 

Coloma, l'ambient Ilibresc del seu treball, la situació de ciar 

apogeu i plausible normalitat en qué es trobava el moviment 

poétic cátala abans i durant els anys de la República i , 

certament, el cercle d'amistats del poeta.^ Sabem, a más, que el 

poeta havia sentit de molt jove una gran admiració sobretot 

per Jacint Verdaguer, Joan Maragall, els mallorquins,..., i és molt 

probable que fos justament a partir d'aquests poetes, i en un 

esfor? per imitar-los, que Vinyoli hagués assajat els seus 

temptejos iniciáis com a rimaire. Pero el cert és que no s'ha 

conservat, si n'hi va haver, cap document escrit d'aquest 

període. En tot cas, és evident que cap d'aquests autors (ni deis 

factors esmentats) fou decisiu a l'hora de llengar-se, d'una 

forma conscient i seriosa, a l'aventura d'escriure. De fet, Joan 

Vinyoli no descobrí fins molt mes tard la seva vertadera 

vocació de poeta, en part perqué, com a conseqüéncia 

principalment de la seva escassa formació, se sentía insegur i 

incapa?; i en part també, perqué no havia trobat encara un 

4 "Primer desenllag es también la nómina de amigos de entonces, 
perfilándose: J. M. Boix i Selva, Tomás Lamarca, Osear Samsó... Aquellos 
amigos primeros que significaron para Joan Vinyoli, según sus propias 
palabras, «lo que daba apoyo a una vocación literaria»: Rosseüó-Pórcel, 
Joan Teixidor, Ignacio Agust í , Martín de Riquer, Font Rius; 
posteriormente Espriu..." (J. CRUSET, "Joan Vinyoli: en la ardiente fe de 
las palabras", La Vanguardia (26-III-1981). Vegeu també E . BOU, "Joan 
Vinyoli", dins Historia de la literatura catalana, op. cit. pág. 315). 

Cfr. també molt especialment les referéncies que dona el propi poeta a 
"Joan Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit. págs. 83-85. De fet, la majoria 
de les seccions de Primer desenllag están dedicades ais seus amics i 
companys de joventut: D'una térra, a Joan Teixidor; Les noies. a J.M. Boix 
i Selva; Airs d'elegia. a Tomás Lamarca; Temes sobre la mort. a Osear 
Samsó. A mes, dedica la secció Els jardins a Clementina Arderiu; el poema 
"Somnieig" a Caries Riba i el poema "Platja" a J.M. López-Picó. 
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model de poesia que el satisfés ni tampoc el detonant necessari 

perqué aqueixa vocació finalment es materialitzés. 

Com és habitual en els esperits vocacionals, el primer 

desencadenant de tot el procés, la troballa de Rilke, fou en 

realitat fortuit: 

El meu encontré amb Rilke es degué a un atzar 

sense aparent importancia: vaig descobrir peí meu 

compte, a la revista D'Ací d'allá, la tradúcelo del 

famós fragment deis Quaderns de Malte Lauríds 

Brigge ^ on afirma, resumint, que la poesia no és 

5 Publicat a D'Ací d'Allá, núm. 170, vol. XXI (tardor 1932). El fragment 
que apareix traduit en la revista és el següent: "Ara que ja hi comengo a 
veure, cree que hauria de comengar a treballar una mica. Tinc vint-i-
vuit anys i es pot dir que no he fet res. A veure: he escrit un estudi molt 
dolent sobre Carpaccio, un drama titulat Mariage en que per mitjá d'un 
doble sentit es vol demostrar una tesi falsa, i també he escrit versos. Que 
poca cosa signifiquen els versos quan un els escriu de jove! Per a poder 
poar elements dins l'ánima i dins la bellesa s'hauria d'esperar tota la 
vida. Després, i encara molt tard, tal vegada hom sabría escriure deu 
ratlles que fossin bones. Els versos no son, com alguns creuen, 
sentiments (els sentiments sempre es teñen bastant aviat) sino 
l'experiéncia. Per escriure un vers tot sol, cal haver vist molts pobles, 
molts homes i moltes coses; cal conéixer els animáis, sentir com volen els 
ocells i saber quin moviment fan les floretes quan s'obren al matí. En 
regions desconegudes, cal poder pensar en els camins, en els encontres 
inesperats, en els comiats previstos des de temps; saber pensar en els 
dies d'infantesa el misteri deis quals no us és ben aclarit, en els pares 
quan us masegaven, llavors que us duien una alegría que no sabíeu 
comprendre (era una alegría fet per a un altre); en les malalties 
d'infant que comengaven tan singularment per profundes i greus 
transformacions; en els dies passats dins les cambres calmes i 
silencioses; en els matins vora la mar; ádhuc en la mateixa mar; en les 
mars; en les nits de viatge en qué volaven i tremolaven totes les 
estrelles... i encara no n'hi ha prou de saber pensar en tot aixó. Cal teñir 
records de moltes nits d'amor, (de les quals no n'hi ha cap que 
s'assembli), de crits de dona a l'hora de l'infantament, de lleugeres, 
blanques, de dorments mares joves que es reclouen. Cal encara haver 
estat al costat deis moribunds, haver romas assegut al costat deis morts 
tenint la finestra de la cambra oberta i sentint les remors que hi 
entraven sobtadament. I no n'hi ha prou, encara, de teñir records. Cal 
saber oblidar-Ios, quan son nombrosos, i cal teñir paciencia d'esperar 
que retornin. Perqué els records tot sois no son ni aixó. No ho son fins 
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cosa de sentiments, sino d'experíéncies. No vaig 

entendre res del que "se'm proposava" en aquel! 

text "estrany" per a un jove que aleshores llegia 

Maragall, Verdaguer, els mallorquins, Manent, 

Garcés,... ^ 

I és una troballa que té sobretot un valor simbólic, 

emblemátic. És un punt de referencia que assenyala l'inici d'una 

relació, amb l'obra del poeta alemany, que amb el temps 

esdevindrá decisiva. E l text de Rilke té per a Vinyoli el carácter 

d'una revelado, la qual l i permet en certa forma de re

descubrir la poesia. Alio que hi troba Vinyoli és una formulació, 

una explicació "teórica" (sintetitzada en una frase prou simple: 

La poesia no és una qüestió de sentiments, sino d'experiencia) 

sobre la naturalesa de la creado poética. I intueix al mateix 

temps -ho compro vara posteriorment amb la lectura del Llibre 

d'hores- que no hi ha un únic model de poesia, sino diversos. 

Sembla prou versemblant que aquest descobriment el fa 

Vinyoli no només com a lector, sino básicament com a aspirant 

a poeta, i és justament per aixó que el fragment deis Quaderns 

de Malte Laurids Brigge l'impressiona tan profundament. A 

partir d'aqueix moment, Vinyoli decideix d'estudiar l'alemany 

per poder llegir els versos de Rilke en l'original.^ Aquest fet 

que en nosaltres esdevenen sang, esguard, gest, fins que ja no teñen 
nom i no es distingeixen en nosaltres; no és fins llavors que hom pot 
aconseguir que en un moment donat, d'entremig d'ells, s'elevi la 
primera paraula d'un vers. Pero tots els meus versos han nascut d'una 
altra manera; per tant, no son versos". 

6 M. SOLER/A. MUNNÉ, "Joan Vinyoli, la recerca de la catarsi poética", El 
País (8-IV-19 84) 

^ "Vaig demanar a algú de l'editorial si coneixia Rilke. Era el senyor 
Manuel Sánchez Sarto, un home molt intel.ligent i que dominava la 
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esdevindrá absolutament transcendental per al jove poeta. I 

aixo per diverses raons. En primer lloc, perqué en l'obra de 

Rilke hi trobará Vinyoli (després se'n distanciará) un model de 

poesia satisfactori i , especialment, una fórmula de treball, un 

procés d'elaboració deis poemes que tindrá un valor 

inestimable durant els primers anys de la seva iniciado, peí 

que l i suposará d'aprenentatge de la técnica i de l'ofici. En segon 

lloc, perqué será precisament de la má de Rilke que Vinyoli 

coneixerá Caries Riba, en qui trobará un mestre, constant i 

amatent, que l'aconsellará, l'orientará i l'esperonará a escriure.^ 

I, finalment, perqué el seu coneixement de la llengua alemanya 

l i obrirá les portes a tota una tradició poética i una línia de 

pensament amb els quals se sentirá molt identificat. 

llengua alemanya. Em va regalar Das Studenbuch i em va donar bons 
consells" ("Joan Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit. pág. 84) 

^ Ens referim al poema "De si una volta algú t'hagi amat", traduit per 
Vinyoli i publicat a la Publicitat (16-1-1935). Quan Riba va llegir el 
poema, va interessar-se vivament per la persona que l'havia traduít. 
Grácies a aquesta anécdota, Riba i Vinyoli van iniciar una relació que 
esdevindrá decisiva per al jove poeta. 
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I.2.- De la prehistoria literaria: Primer desenllag. 

Wo fass ich dicfi, unendliche Natur? 

W. GOETHE. 

Amb Primer desenllag, Joan Vinyoli es dona a conéixer 

públicament com a poeta. E l llibre apareix publicat a les 

Edicions de la Residencia d'Estudiants,^ el 1937, i és el primer 

volum de la col.lecció, segurament grácies a la intervenció de 

Joan Teixidor, company seu i amic, que un parell d'anys enrera, 

concretament el gener de 1935, ja l i havia obert les portes a les 

pagines deis Quaderns de Poesia i a les de la secció "Arts i 

Lletres" de La PublicitatA^ L'entrada de Joan Vinyoli en el món 

de la literatura no és espectacular -com ho son la de Salvador 

Espriu o la de Bartomeu Rosselló-Porcel, per exemple-, pero no 

^ La Residencia d'Estudiants de Catalunya es funda a Barcelona el 1919 i 
l'any 1933 fou incorporada a l'Institut d'Acció Social Universitaria i 
Escolar. El 1937, Bartomeu Rosselló-Pórcel hi endega i dirigeix les 
"Edicions de la Residencia d'Estudiants", en qué hi publiquen, en aquest 
ordre: Joan Vinyoli {Primer desenllag), Joan Teixidor {L'aventura 
frágil) i Mariá Manent {Versions de l'anglés). La col.lecció es clou el 
1938 amb la publicado de l'obra postuma de Bartomeu Rosselló-Pórcel, 
Imitado del foc. El tiratge d'aquestes edicions era de 500 exemplars. 

0̂ Ais Quaderns de Poesia, Joan Vinyoli hi publica els poemes "In 
memoriam M.G." (octubre-1935) i "A una noia en un jardí" (gener-1936), 
inclosos després dins Primer desenllag. A La Publicitat, Vinyoli hi 
publica la tradúcelo d'un poema de Rilke, "De si una volta algú t'hagi 
amat" (16-1-1935), a través del qual coneixerá Caries Riba, i els poemes 
"Ventali" (5-1-1936), inclós dins Poesia Completa, i "Somnieig" (14-VI-
1936), indos deprés dins Primer desenllag. 
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passa tampoc desapercebuda. En general. Primer desenllag és 

molt ben rebut en els ambients literaris del moment i alguna 

personalitat insigne -Caries Riba,ii Maurici Serrahima,!^ . no 

dubta a veure en aquest primer Vinyoli, la poesia del qual és 

fidel a una estética encara poc definida que té com a referents 

mes immediats els models noucentista i postsimbolista i 

sobretot el mestratge de Riba i Rilke, una llavor fera? per al 

futur. La lectura deis volums poétics Das Studen-Buch i , 

sobretot, Neue Gedichte de R.M. Rilke i les Estañe es de C. Riba l i 

han fornit, dones, un exemple de poesia que ha estat molt 

eficag. Tal i com assenyala Gabriel Ferrater, a través de Riba "es 

realitza la inserció de Vinyoli en la tradició poética catalana i 

l'apropiació de l'instrument de la llengua" i , a través de Rilke, 

Vinyoli assumeix "la manera de concebre el poema, com una 

xifra de l'experiéncia total de l'autor mitjan9ant una intensa 

11 En la carta que Caries Riba ádrela a Fierre Rouquette el 31 de juliol de 
1937, hi podem llegir: "Una altra serie de publicacions iniciada és la de la 
Residencia d'Estudiants de Catalunya, amb el primer llibre de poemes 
(Primer desenllag) de Joan Vinyoli, que és en el meu concepte. 
juntament amb Rossel ló-Pórcel . la gran esperanya de la jove poesia 
catalana" {Curtes de Caries Riba. I: 1910-1938, recollides i anotades per 
Carles-Jordi Guardiola, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1990. págs. 
468-469). [El subratllat és nostre] 

12 M. SERRAHIMA, "Notes sobre Primer desenllag", dins J. VINYOLI, 
Poesia Completa 1937-1975, Ariel, Barcelona, 1975, págs. 401-403 
(aqüestes notes inclouen dos textos molt breus en qué Serrahima celebra 
I'aparició de Primer desenllag: el primer va ser llegit a la sessió literaria 
setmanal de la radio a Barcelona el lO-XI-1937, el segon és una anotació 
de dietari datada el 17-V-1942 i recollida posteriorment a Del passat quan 
era present 1940-1947, I, Edicions 62, Barcelona, 1972, pág. 98) 
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potenciació imaginativa d'un objecte delineat amb precisió, i 

acariciat amb pacient estima".13 

Les primeres composicions vinyolianes neixen, dones, 

gairebé exclusivament a l'ombra de Rilke i de Riba; son 

exercicis retorics, en certa forma mimétics, en qué el poeta 

prova d'aplicar amb disciplina i rigor l'orientació estética deis 

mestres: el métode de treball, l'actitud creadora, les estratégies 

discursivos...; i , molt especialment, en qué Vinyoli assaja 

d'imitar-ne l'obra mateixa, la seva poesia. Hi ha un intent de 

reproduir-ne el ritme i el to, de calcar-ne la intensitat, el rigor 

formal i expressiu. En general, pero, els resultats s'allunyen 

molt del model. E l vers vinyoliá presenta moltes vacil.lacions 

lingüístiques i métriques; traeix excessivament els models 

utilitzats i s'hi nota una preocupado exagerada per la forma. La 

imatgeria, molt limitada encara, és sovint massa tópica i poc 

elaborada; es dona un cert décalage entre les idees que el poeta 

exposa i l'ampulositat verbal amb qué son presentades; i , 

finalment, el discurs poétic i les estratégies de la seva 

formalització es troben encara en un estadi molt elemental. 

I no obstant, l'impacte de Rilke i Riba en aquests 

temptejos iniciáis de Vinyoli cal considerar-lo fonamental, 

sobretot peí que representa d'aprenentatge de l'ofici o, tal i com 

ell ho anomena, d'assumpció del "sentit del p o e m a " . E s a dir. 

13 G. FERRATER, "Joan Vinyoli", Reducciorts, núm. 20, pág. 77 (Recollit 
posteriorment dins Papers, caries, paraules, a cura de J. Ferraté, Edicions 
deis Quaderns Crema, Barcelona, 1986, págs. 195-198) 

1̂  "Aquest «sentit del poema» creu l'autor haver-lo tingut des del 
comengament. Les Estatices de Caries Riba, i les Nene Gedichte, de Rilke, 
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si amb la lectura del fragment deis Quaderns de Malte Laurids 

Brigge Vinyoli havia descobert que la poesia no és el resultat 

deis efluvis del cor, ara, amb la lectura deis poemes d'aquests 

dos grans mestres, aprén que els versos requereixen una gran 

dosi de técnica i de treball, d'autoexigéncia i rigor. Aixo és, que 

tot art és un ofici i que la primera obligació del poeta és de 

conéixer-lo i dominar-lo plausiblement. 

Encara que és difícil de precisar fins a quin punt Vinyoli 

és plenament conscient, aleshores, de l'enorme valor d'aquesta 

iniciació en l'ofici, en el coneixement deis diversos artificis 

verbals constitutius de tota obra literaria, el cert és que de cap 

manera podien passar-li desapercebuts, no només perqué se l i 

presentaven de forma recurrent i en un grau de perfecció 

exemplar, sino perqué precisament en aquells moments alió 

que mes l'obsedia era tot just (després reconeixerá que va 

escriure els poemes amb una clara "voluntat d'art") de 

descobrir els elements conformadors de Texpressivitat literaria, 

o si es vol, seguint la terminología encunyada pels formalistes 

russos, de la literarietat. Dit en unes altres paraules: el 

preocupava básicament "com es fan els poemes", qué és alió 

que els dona especificitat, entitat literaria. 

En el moment de publicar-se el volum Primer desenllag, 

Joan Vinyoli té només vint-i-tres anys. E l llibre és, dones, una 

obra de joventut: es tracta de Vopera prima d'un escriptor de 

l'hi havien ensenyat". (J. VINYOLI, "Próleg" a El Callat, dins Poesia 
Completa 1937-1975, Ariel, Barcelona, 1975, pág. 415). 
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"vocació -en paraules de Riba- vaciLlant"^^ aquest sentit, 

constitueix, juntament amb alguns poemes de De vida i somni, 

una bona mostra de la que podríem considerar com la 

prehistoria literaria del poeta. 

"Vaig escriure Primer desenllag mes per «voluntat d'art» 

que per necessitat de poesia".16 Aquesta afirmació, que Vinyoli 

repetia sempre en les entrevistes, sintetitza prou explícitament 

l'actitud del poeta en el moment d'escriptura d'aquests poemes. 

Representa el primer estadi de la seva iniciació a la poesia, un 

primer contacte, encara superficial, en qué la creació poética és 

vista com el resultat de l'aplicació d'una determinada "técnica 

de treball" o "técnica poética" que té com a objectiu essencial 

realitzar formes estéticament eficaces, aconseguides. I Vinyoli 

diu haver-Ia apresa de Rilke: 

De les Neue Gedichte havia aprés també una técnica 

poética que en aqueil temps li va ser molt útil: 

consistía a concentrar voluntáriament I'esperit en 

ell mateix o en la cosa que fos per extreure'n 

substancia lírica. Calia només un nucli vague 

d'interés sobre el qual aplicar l'atenció, perqué 

l'objecte (paisatge, cosa, record) s'anés destacant i 

prenent sentit, i s'establís en rars moments, entre 

ell i qui el pensava, un vivent contacte. 

'•̂  "Un dia em va dir [Caries Riba] que la meva era una «vocació una mica 
vacil.lant». I tenia rao", M. SOLER/A. MUNNÉ, "Joan Vinyoli, la recerca de 
la catarsi poética", art. cit. 

1̂  Isabel-Clara SIMÓ, "Joan Vinyoli: la páranla en el temps", Canigó, 
núm. 659 (25-V-1980). pág. 20. 

1"̂  J. VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit. pág. 415. 
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La poesia, dones, és concebuda per Vinyoli com una 

activitat humana gairebé artesanal, les eines de la qual son la 

imaginació i la llengua, que requereix essencialment una 

adequada predisposició d'esperit, un coneixement plausible de 

Fofici i , sobretot, una certa capacitat á'Erlebnis, és a dir, de 

"vivencia" estética.is L'objecte de la poesia no és altre que el 

de traduir en paraules (cercar l'equivalent verbal), organitzades 

segons unes convencions establertes, el desplegament 

imaginatiu (la impressió estética) resultant del contacte entre el 

poeta i algún aspecte de la realitat -un determinat objecte, la 

visió d'un paisatge, un record,...-, que el circumda (l'element 

sobre el qual ha fixat préviament l'atenció). 

E l poema, el marc idoni en qué l'experiéncia d'aquest 

contacte es re-elabora verbalment, no neix de forma espontánia 

i natural, sino que cal cercar-lo, perqué, en definitiva, és albora 

causa i objecte de l'experiéncia poética. Des d'aquesta 

perspectiva, l'elaboració del poema implica dues fases prou 

diferenciades: una d'inicial, en qué el poeta, a partir de la seva 

disponíbilitat i mitjangant una actitud receptiva i conscient, 

afavoreix el procés imaginatiu i la consecució d'un cert estat 

poétic; i una de final en la qual el poema es construeix 

pacientment, de forma artesana, sota la mirada atenta del poeta 

que, mitjangant el seu ofici, organitza les paraules i els versos 

perqué diguin poéticament, i d'una forma estéticament 

1̂  En el "Próleg" a El Callat (op. cit., pág. 415) Joan Vinyoli afirma que 
va triar-se R. M. Rilke com a exemple de poeta perqué "justament l'atreia 
peí que tenia de «quiet», de pacient, que ho esperava tot d'una lenta 
madurado, que sobretot imposava per l'sMimm capacitat d'"Erlgbwis" 
que tenia" (El subratllat és nostre). 
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plausible, la realitat de l'experiéncia a la qual remeten i en la 

qual teñen el seu origen. 

Segons aixo, el poeta, per la via de la "concentració 

voluntaria", esdevé una mena d'alquimista capa? de 

transformar qualsevol objecte en l'objecte artístic. En el procés 

de transformado, el poeta posa en joc els seus coneixements 

poétics, tota mena d'estratégies i de recursos métrics, léxics, 

retorics,... deis quals disposa, pero no s'hi compromet 

necessáriament com a persona. ̂  9 £[ gj-au d'autoexigéncia, de 

rigorisme formal i verbal, molt eficag quant ais resultats, pero 

fatalment excessiu, al qual se sotmet l'autor en l'intent de 

mantenir-se fidel a la fórmula poética rilkeana anul.len, en 

certa forma, qualsevol implicado personal directa, l'emodó i el 

sentiment.20 Precisament, el mateix desig del poeta d'allunyar-

se d'una poesia "deis sentiments" condiciona la tria deis temes i 

motius deis seus poemes que, en algunes ocasions, teñen un 

abast únicament estétic.21 És el cas, per exemple, de les seccions 

Els jardins i Les noies i , especialment, d'aquells poemes en els 

1^ "No creo que en mis dos primeras obras se manifiesta (sic) una mera 
«contemplación» del paisaje sino que en ellas ya todo es algo más 
complicado. Mis poemas sobre el tema reflejan la nostalgia del paisaje 
interiorizado ya y, por lo demás, considero que son más bien ejercicios 
poéticos bien resueltos pero que no comprometen en definitiva mi 
última interioridad" (A. PONS, "Joan Vinyoli, poeta del silencio", art. cit. 
El subratllat és nostre) 

•̂ ^ Joan Vinyoli, dones, duria fins a l'extrem la máxima ferrateriana 
-formulada inicialment per B. Brecht- segons la qual: "L'obligació 
primera del poeta davant d'un tema és de posar-lo al seu lloc, sense 
contemplacions" (G. FERRATER, "Epíleg" a Da nuces pueris. Les Quatre 
Estacions, Barcelona, 1960) 

21 Cfr. S. ESPRIU, "Obra poética de Joan Vinyoli", dins J. VINYOLI, Poesia 
Completa, 1937-1975, op. cit. 
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quals l'estrofisme és mes rigorós: "En un jardí", "Glorieta" i "Neu 

fonent-se a Fontainebleau". 

La "voluntat d'art", dones, suposa una "avara recerca 

imaginativa del poema", i Vinyoli descobrirá aviat que és 

insuficient i insatisfactoria, perqué és el resultat d'una acció 

arbitraria, no sorgida de la necessitat i , per tant, artificial i 

inauténtica 

Va semblar-li pobra, ineficaz totalment per arribar 

a alió que ell en deia el "cant líric essenciar'.^^ 

Primer desenllag, el mateix títol així sembla indicar-ho, no 

es presenta com un volum unitari, ni sembla que respongui a 

un plantejament de conjunt gaire definit.23 Mes aviat es tracta, 

estrictament, d'un simple "recull" de poemes, d'un aplec de 

materials diversos, que teñen com a tret comú, tal i com hem 

dit, el fet d'estar escrits partint d'una determinada técnica 

poética i d'una mateixa concepció, encara no del tot definida, de 

la poesia i el fet que son els primers exercicis poétics que 

Fautor dona com a acabats.24 

22 J. VINYOLI, "Próleg" a El Callat, op. cit. pág. 416. 

23 Cfr. J.M. SALA-VALLDAURA, Joan Vinyoli, Empúries, Barcelona, 1985, 
pág. 47. Tal i com F. Carbó ha assenyalat en diverses ocasions (vg. 
especialment el seu article "Títols i poesia", Lletra de Canvi, núm. 25. 
págs. 10-14), els títols deis poemaris, així com els deis poemes i seccions, 
son enormement significatius en l'obra vinyoliana. Primer desenllag 
podríem dir que en seria la gran excepció, tant peí que fa al títol del 
llibre com, en general, peí que fa ais de les seccions i deis poemes. 

2^ La publicació del llibre cal entendre-la fonamentalment com un desig 
de Joan Vinyoli de sentir-se "públicament poeta", i també com un repte 
personal, en el sentit de comprovar l'efecte que produeixen els seus 
versos entre els lectors i eis crítics i en el sentit de poder-se llegir ell 
mateix amb el distanciament que l'edició deis poemes suposa. Cal teñir en 
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Cal veure Primer desenllag, dones, no pas com 

l'acompliment final d'un projecte poétic sospesat i coherent, 

d'intencions ben definides, sino com una mostra deis seus 

temptejos literaris iniciáis, significatius sobretot perqué deixen 

entreveure clarament, tot i trobar-se en un estat encara 

germinatiu, alguns deis temes fonamentals i alguns deis 

procediments mes característics de la seva poesia i , 

especialment, perqué posen de manifest l'extraordinari do líric 

del poeta. 

En diverses ocasions, Joan Vinyoli expressará el seu 

rebuig a l'obra Primer desenllag i a tots els poemes escrits 

únicament per "voluntat d'art". Malgrat tot, salva alguns deis 

seus iuvenilia perqué 

Miráis a divuit anys de distancia, o potser justament 

per aixó, li sembla a l'autor que alguns d'ells serven 

encara una "realitat de presencia objectiva" que els 

fa estimables; son aquells on mes s'havia realitzat 

alió que Riba en diu el "sentit del poema", és a dir, 

on mes l'humá havia estat elaborat i transposat en 

una forma estéticament efica^.^S 

De fet, quan es publica el volum d'obra poética Poesia 

Completa 1937-1975, Vinyoli hi inclou, convenientment revisat 

i reorganitzat, el llibre sencer. Sembla que l'any 1975, tal i com 

la "Nota preliminar" que encapgala el llibre sembla indicar, 

Vinyoli, en plantejar-se els criteris que seguirla per a l'edició 

compte, a mes, la cojuntura evidentment favorable, les facilitats de 
publicació, l'esperó deis seus amics i la confianza que devia inspirar-li 
el mestratge de Caries Riba. 

25 J. VINYOLI, "Próleg a El Callat", op. cit., pág. 415. 
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del volum, va contemplar dues possibilitats: reestructurar 

completament tota la seva obra poética, és a dir, refer-la de bell 

nou des de la perspectiva del present;26 o bé mantenir-se fidel 

a l'evolució real de la seva trajectoria lírica i , dones, "corregir 

[només] el que era estrictament indispensable", procurant de 

servar "sempre Fesperit de cada poema [i de cada llibre] en el 

context espiritual en qué va originar-se".27 Finalment, Vinyoli 

va decidir-se per la segona opció, i aquest fet explica, en gran 

part, que els canvis introduíts a Primer desenllag -ja hem 

esmentat que de tots els seus volums publicats, aquest és el 

que considerava el mes imperfecte- siguin certament mes 

significatius, qualitativament i quantitativa, que en la resta de 

Ilibres, i que afectin, tal i com veurem en el capítol següent, 

tant aspectes formáis i de contingut com, sobretot, l'organització 

interna del poemari. 

La referencia, en aquesta "Nota preüminar", a l'edició de l'obra 
poética de Josep Carner, publicada per l'editorial Selecta el 1959, ens fa 
creure que Vinyoli s'havia plantejat aquesta possibilitat, fet que hauria 
comportat ben segur l'eliminació del seu primer llibre i, possiblement, 
algún deis poemes de De vida i somni. 

2"̂  J. VINYOLI, "Nota preliminar" a Poesia Completa, op. cit. pág. 17. 
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1.2.1.- Natura, amor i mort: íntencionalitat estética i 

l i t e r a t u r í t z a c í ó . 

Me dijo una tarde 
de la primavera: 
Si buscas caminos 
en flor en la tierra, 
mata tus palabras 
y oye tu alma vieja. 

A. MACHADO, Canciones. 

En la primera edició, de l'any 1937, Primer desenllag 

inclou un total de 32 poemes agrupats en deu seccions: D'una 

térra (3 p.), Els jardins (4 p.). Les noies (2 p.), Un^ noia (3 p.). 

Temes diversos (4 p.), Dues pintures (2 p.), Somnieig (1 p.), Dos 

PQgme!) (2 p.), Aire d'elegia (9 p.) i Tgmeg sobre la mprt (2 p.). 

La distribució deis poemes per seccions podría fer pensar en 

una possible organització temática del llibre, pero la seva 

diversitat i , sobretot, en alguns casos (Temes diversos. D o s 

poemes....^. la seva imprecisió i vaguetat, fan creure mes aviat 

que els deu apartats remeten en general ais diversos elements 

(motiu, paisatge, objecte,...) sobre els quals el poeta fixa el seu 

interés i a partir deis quals es desenvolupa la recreado poética. 

En l'edició de 1975, dins el volum Poesia Completa 1937-

1975, el llibre presenta una estructura mes coherent i trabada. 

S'han suprimit 4 seccions (Una noia. Temes diversos. Dues 

pintures i Somnieig): s'han rebutjat dues composicions ("Lluna", 

de l'apartat Temes diversos i "La dama que es despulla el pit 
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(Tintoretto)", de l'apartat Dues pinturesl: i molts deis poemes 

han estat redistribuíts.2 8 

En la nova organització del llibre, els grans temes del 

poemari queden mes delimitats: la Natura (seccions D'una térra 

i Els jardins), noies-amor (seccions Les noies. Dos poemes i Aire 

d'elegia) i la mort (secció final: Temes sobre la mort). I queden 

mes definits també els dos grans mares d'aquesta poesia: d'una 

banda el marc temporal: les estacions (primavera, tardor, 

hivern) i el cicle solar (fonamentalment el crepuscle i l'alba); i 

d'una altra, el marc espacial: la Natura (els camps, els boscos, 

els jardins, el mar,...).29 

La Natura, a Primer desenllag, és motiu de contemplado 

voluptuosa i esdevé un pretext ideal per a la creado artística. 

Sobretot el paisatge de la Selva, pero també la natura 

humanitzada de la ciutat: els pares i els jardins.30 De tota 

^° Concretament, el poema "Somnieig" passa a tancar la secció D'una 
térra. Tots els poemes de la secció Una noia passen a l'apartat Les noies. 
com també: el primer poema de la secció Temes diversos "...I quan moría, 
sola en una cambra, digué:" (ara amb el títol: "Quan moria, sola en una 
cambra, digué:"); el poema "Aire de Primavera" (ara amb el títol: 
"Primavera") i el segon poema de la secció Dues pintures. "Neu fonent-se 
a Fontainebleau (Cézanne)" (ara amb el títol: "Neu fonent-se a 
Fontainebleau"). El poema "platja", inclós el 37 en l'apartat Temes 
diversos, passa ara a la secció Temes sobre la mort i, dones, és el poema 
que tanca el poemari. 

29 Cfr. F. CARBÓ, Joan Vinyoli, escriptura poética i construccíó 
imaginaria, Institut de Filología Valenciana/P.A.M, Barcelona, 1990, pág. 
63. 

3^ Sobre la importancia del paisatge de la Selva en la poesia vinyoliana, 
cfr, entre altres: E. BOU, "Joan Vinyoli", dins Historia de la literatura 
catalana, vol. 10, Ariel, Barcelona, 1984; S. ESPRIU, "Obra poética de Joan 
Vinyoli", art. cit.; F. GIRONES, "La presencia del paisatge de la Selva a 
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manera, en els poemes d'aquest volum, i molt especialment en 

els inclosos a la secció D'una térra, no hi ha únicament una 

voluntat de descripció estilitzada de la realitat i del paisatge: 

La visió de la natura hi fuig de la manera com sol 

ser tractada tant pels poetes de la línia descriptiva 

com pels que només l'evoquen. (...) pero, en tot cas, 

feia pensar en algú que no és un contemplador de 

les belleses naturals en tant que espectacle, sino 

en algú que viu com a propi -gairebé com a intern-

el contacte amb un aspecte immediat de la natura.3 1 

Tal i com intueix Serrahima, aquests poemes no son el 

resultat d'una contemplado estática de la natura, sino que mes 

aviat s'hi entreven la voluntat de conjuminar dos interessos 

aparentment antitétics: d'una banda, una pretesa "voluntat 

d'art", que es vol objectiva i despersonalitzada; i d'una altra, un 

desig d'interiorització, que implica una visió clarament 

subjectiva (és el que els modernistes n'haurien anomenat 

"visions", "impressions"). 

En la secció D'una térra, una de les mes aconseguides del 

llibre, és on s'evidencia d'una forma mes paradigmática la 

importancia del paisatge natural en la poesia de Vinyoli, vist 

albora com a tema i com a mare espacial. La secció inclou 

quatre poemes distribuíts en dues parts: la primera, molt 

unitaria, está formada pels tres poemes, numerats, que, a 

l'edició de 1937, pertanyien estrictament a aquesta secció; la 

l'obra de Joan Vinyoli", Ressó, núm. 186 (octubre 1985); i J. TEIXIDOR, "De 
vida i somni de Joan Vinyoli", dins Poesia Completa, op. cit. 

1̂ M. SERRAHIMA, "Notes sobre Primer desenllag ", art. cit. pág. 403. 
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segona, que actúa com a contrapunt de l'anterior, la constitueix 

el poema "Somnieig", publicat per primera vegada a La 

Publicitat (14-VI-1936) i que ara apareix en una versió molt 

modificada. 

Els tres primers poemes de D'una térra evoquen, amb una 

notable riquesa de matisos, una natura familiar al poeta, el 

paisatge de Santa Coloma de Farners, poblé on va estiuejar deis 

vuit ais disset anys. La recreado poética que en fa Vinyoli és en 

general impersonal i marcadament esteticista, pero a voltes s'hi 

evidencia una voluntat d'interiorització del paisatge i el 

tractament d'alguns elements (els camins, el bosc, les fonts, la 

campana,...) insinúa ja el desplegament simbolic tan car al poeta 

en els volums posteriors. El primer vers del primer poema, 

"-I la natura em crida-", esdevé clau per entendre el sentit 

d'aquests versos.32 E l crit de la natura té aquí una triple 

dimensió: personal (el poeta l'assodaria a la seva experiencia en 

el passat, quan era infant); artística (la natura és origen de la 

poesia i , albora, aquesta tendeix a recrear-la); i humana (és a 

dir, ancestral, perqué de fet la natura seria l'ámbit idoni de ser 

"naturalment" l'home en el món). Els poemes con teñen la 

resposta a aquesta triple crida natural i , en aquest sentit, es 

conformen com una experiencia total del poeta. 

Els dos primers poemes del recull son básicament 

descriptius i , en ambdós casos els versos semblen remetre a un 

món quasi irreal, a un temps i un espai mítics, els de la 

32 Cfr. F. GOMA, "L'horitzó filosófic de la poesia de Joan Vinyoli", dins 
Joan Vinyoli, ICE/ PPU, Barcelona, 1986, pág. 14. 
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infantesa, l'Edat d'Or en qué home i natura viuen en una 

simbiosi perfecta. De fet, el tractament que fa Vinyoli de la 

Natura en aquests poemes (i en general en els seus primers 

Ilibres) presenta molts paral.lelismes amb la particular 

formulació romántica del mite de VAnima Mundi que, d'una 

banda, humanitza la naturalesa conferint-li cor i sentiments i , 

d'una altra, naturalitza l'home donant-li una ánima natural. En 

el primer d'aquests poemes, se'ns descriu l'entorn natural, els 

boscos, els viaranys, les fonts amagades,... És un paisatge 

d'extraordinária bellesa, ordenat i harmónic, voluptuós per la 

seva frondositat i peí seu carácter gairebé inabastable (els 

camins fugen enllá, lluny de la mirada del poeta), pero distant i 

impersonal. En el segon poema, pero, el paisatge és fa mes 

proper, mes quotidiá. Cadascuna de les tres estrofes en qué 

s'organitza, remet ais diversos cicles del treball de l'home al 

camp (primera estrofa: l'home llaura la térra [migdia-estiu]; 

segona: la sembra [tarda-vespre]; tercera: la térra que ha fruitat 

[migida-estiu]), posa també en evidencia aquesta visió mítica, i 

mitificada, de la realitat. La imbricació, l'harmonia entre l'home 

i la térra és absoluta, tots els elements del poema están 

perfectament distribuíts per tal d'expressar-la: en la primera 

estrofa, a l'aridesa i la soledat deis camps s'hi associa la imatge 

de l'home "vinclat" que s'esfor^a per aconseguir-ne la 

regenerado; en la segona estrofa, la "térra flonja i olorosa", 

feminitzada, acuU el "gest suau / d'adolescent" de l'home 

espargint la llavor; i , finalment, en la tercera estrofa, l'home 

descansa i "es dilata, com el dia" mentre contempla els 

sembrats. 
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El tercer poema de la suite no fa sino corroborar aquesta 

impressió de perfecta unitat (i unicitat) cósmica: 

_I la campana 

centra, anuncia lentament 

l'amplitud, com una fruita 

madura escampa el seu perfum 

cálid i dens, i el vent suau, 

amb pols de blat a mitja tarda, 

ajuda el so cap a la llunyania-. 

La campana, principal reguladora del ritme vital deis 

humans, apareix aquí plenament integrada en el paisatge i 

sintetitza, en certa forma, la comunió entre les realitats humana 

i natural.33 Pero, a mes, la campana simbolitza fonamentalment, 

per la seva elevació i la seva forma, ralian9a i la comunicado 

entre el cel i la térra i , per tant, cal veure-la també com el 

símbol de la Llei divina, de l'harmonia del cosmos. 

E l poema "Somnieig", que clou la secció, serveix, com ja 

hem apuntat mes amunt, de contrapunt a la visió natural 

edénica deis poemes precedents. E l deíctic, seguit de la 

conjunció adversativa, amb que s'obre el poema possibilita 

aquesta relació contrastada.34 "Somnieig" s'organitza com un 

entramat complex de contrastos, de paral.lelismes i antítesis. En 

Sobre el simbolisme de la campana, veg. J.E. CIRLOT, Diccionario de 
símbolos. Labor, Barcelona, 1981[4]; i J. CHEVALIER/A. GHEERBRANT, 
Diccionario de los símbolos, Herder, Barcelona, 1988. 

3 4 En l'edició de 1937, aquesta relació no podia fer-se sino molt 
indirectament, ja que el poema, que formava una secció independent 
(Somnipii es trobava massa separada deis poemes de la suite D'una 
l£ira. El fet que Vinyoli, 38 anys després, inclogui "Somnieig" justament 
al final d'aquesta primera secció justificarla la nostra interpretado. 
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els nou primers versos, el moment present, en qué té lloc la 

reflexió poética, és vist com un temps d'impasse. Es un temps 

primaveral, de regeneració, pero també de mort: és 

precisament de la mort (cendra de morts, plantes ertes, infants 

moribunds) que la vida es planteja com a possibilitat de 

plenitud (FilJimitat que ens espera). La referencia al cicle 

natural funciona aquí, fonamentalment, com a metáfora i com a 

correlat objectiu de la vida humana. Com la térra, l'home 

segueix també un curs cíclic regenerador, de vida i mort 

(s'insisteix dones en la comunió entre les realitats humana i 

natural). 

En el vers 10 del poema "Somnieig", com abans en el 

tercer poema de la suite, apareix de nou la imatge de la 

campana com a símbol d'un ordre cósmic sobrenatural i 

sobrehumá, regulador del devenir temporal: 

Pero mai la campana 

no toca a morts, només suspesa, 

trenca l'hora a migdia i capvespre. 

(vs. 10-12) 

Els versos 13-14: 

L'oració és com la pols del blat 

i com el fum de la masía 

insisteixen en algunes idees apuntades en el poema anterior: 

integrado absoluta de la campana en el paisatge, familiaritat 

del seu so (aquí mataforitzat en oració), doble natura terrenal i 

aéria de l'objecte, etc. Pero és sobretot en els versos fináis que 
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el poema pren un sentit diferent, mes dramátic, i que contrasta 

amb els poemes anteriors:3 5 

la despena remor innumerable 

deis boscos ombrius enllá 

com el rei deis verns ara ens crida, 

ens Higa, ens pren. Ens dura a la fi 

d'un camí net sense brossall 

o a la mort al vidre d'un estany 

glagat? 

(vv. 17-23) 

A l so de la campana, que remet a un món ordenat i 

quotidiá, pero en certa forma, perqué és un món mític, irreal 

("Pero mai la campana / no toca a morts"), s'hi oposa ara la 

crida del bosc salvatge. Del temps mític hem passat al temps 

real, fugisser, que és l'únic en qué l'home pot projectar-se cap 

al futur. E l bosc de la infantesa, que era descrit en el primer 

poema com una xarxa de viaranys que es perdien i 

reapareixien, que guiaven els passos deis carros surers o 

conduíen a clares fonts amagades, ara esdevé misterios i 

desconegut, com el mateix sentit de la nostra existencia. 

A la secció següent, Els jardins. el poeta ens presenta un 

entorn natural diferent, la natura humanitzada de la ciutat: els 

La versió d'aquests versos en l'edició de 1937 és molt diferent: 

la desperta remor innumerable 
deis boscos ombrius, enllá, 
com un frec de verge ara ens crida, 
ens Higa, ens pren; ¿hi madura 
al fons la besada i l'abrag, 
o la mort al cristall d'un estany 
g la§at? 
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pares i els jardins. Aquesta secció inclou quatre poemes en els 

quals el Jo poétic esdevé un observador sensible del paisatge, 

en certa forma molt decadentista, que l'envolta. La 

formalització deis poemes respon, Uevat de "Capvespre al jardí", 

a una estructurado clarament simétrica:^^ en la primera part, 

se'ns descriu, destacant-ne l'exuberáncia i la bellesa, l'element 

(estatua, flora, glorieta, capvespre,...) sobre el qual es fixa 

l'atenció; en la segona part, es formula la reflexió, el pensament, 

el desig que aquest element provoca en el poeta, el qual apareix 

gairebé sempre com una veu impersonal. 

E l poema "Capvespre al jardí", una sola estrofa de vuit 

versos decasil.lábics (4+6), presenta una formalització diferent i 

és l'únic en qué el mare temporal esdevé básic. Els set primers 

versos descriuen el jardí en el moment del capvespre, 

ressaltant sobretot la gradació lumínica que s'observa des de 

les branques deis arbres (on volen els ocells i on encara es filtra 

la llum solar) fins a térra (on la gespa és húmida i la verdor 

mes densa). Tot tendeix, dones, gradualment i jerárquica, cap a 

la pregonesa i la quietud. La nit que s'acosta, metaforitzada en 

la por, és vista com a negativa, perqué "torba el somniar deis 

ulls", és a dir, perqué fará desaparéixer l'encant del moment, la 

bellesa de l'espectacle contemplat. 

^° Segons Carbó (Joan Vinyoli: escriptura..., op. cit. pág. 116), el poema 
"A una estatua en un jardí" és un bon exemple d'eslructura asimetría. 
Aixó no és cert: en el segon quartet, els dos primers versos formen part 
de la primera unitat temática (descripció de la bellesa natural), mentre 
que els dos segons pertanyen ja a la segona unitat temática (introducció 
de l'element huma i desig insatisfet d'abastar-posseir), desenvolupada 
especialment en el darrer quartet. 
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El tractament marcadament esteticista que caracteritza els 

poemes de Els Jardins s'accentua i fins i tot s'exagera en la 

secció següent, Les Noies . que a l'edició de 1937 inclou 

únicament dos poemes: "A la tardor" i "A l'hivern". A l'edició de 

1975, pero, la secció s'ha vist incrementada amb 6 poemes mes, 

provinents deis apartats (ara eliminats) Una noia. Temes 

diversos i Dues pintures. Es tracta d'un conjunt de poemes forga 

homogeni, caracteritzat, com hem dit, per una clara 

intencionalitat estética. E l poeta organitza els materials amb 

correcció i elegancia, pero alió que guanya en rigor formal i 

expressiu, ho perd en apassionament i , així, la resolució práctica 

deis poemes decep per la seva fredor i impersonalitat 

excessives. Podríem dir que Les noies és el millor exemple 

d'aquesta poesia -tan definidora del primer Vinyoli- que neix 

de la "concentració voluntaria", de la "intensa potenciado 

imaginativa d'un objecte".37 Els poemes es configuren com un 

seguit d'instantánies, de visions gairebé plástiques, en qué el 

desenvolupament formal (la musicalitat, la modulado del vers, 

el ritrne,...) esdevé central. Els temes triats (correspondencia 

"anímica" entre les noies i les estacions, motius pictórics, la 

mort,...) afavoreixen en certa forma aquesta decidida 

intencionalitat artística, perqué son poc aptes a un excés de 

participado del poeta. Fins i tot en el cas de poemes com 

"Assumpció", "A una noia que mira el crepuscle" i "A un retrat 

de noia", que remeten i están inspirats en un personatge femení 

real amb qui Vinyoli va teñir una intensa relació afectiva. 

G. FERRATER, "Joan Vinyoli", art. cit., pág. 77. 
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aquesta voluntat esteticista hi és ben evident.38 En tots els 

casos, el poeta se'ns apareix com un observador sensible, pero 

distant, de l'objecte -mes que no pas de la persona- contemplat 

i recreat poéticament. En la composició "Assumpció", per 

exemple, els elements triats per caracteritzar la noia (somni, 

desmai, deix, fatiga) son certament ben poc concrets, és una 

descripció no pas de formes, ni de colors, sino de no-res, 

d'estats anímics sense gest i , de fet, teñen una funció mes aviat 

secundaria, perqué alió que es desenvolupa en el poema és 

sobretot les comparances i els paral.lelismes que es poden 

establir entre aquests elements i la realitat objectiva (perfum 

del taronger, fortalesa de l'arbre, etc.). 

Les seccions següents. Aire d'elegia i Temes sobre la mort. 

desenvolupen els temes, que es troben en general forga 

literaturitzats, de l'amor i de la mort, respectivament.39 La suite 

Aire d'elegia. formada per nou poemes d'una sola estrofa i 

d'extensió mes aviat breu (llevat del IX, de 32 versos dividits 

en cinc estrofes), s'organitza al voltant - i en funció- de la 

interrogado retórica del primer vers: "Qué vol dir la nit deis 

3° A l'edició de 1937, aquests poemes conformaven la secció Una noia. 
que duia la dedicatoria A VAssumpció. Es tracta d'Assumpció Ros, promesa 
del poeta. Aquesta relació sentimental de Vinyoli era coneguda per 
exemple per Caries Riba, tal i com consta en la dedicatoria a la tannnka 
XXXVI ("Inscripció") de les "Tannkas de les quatre estacions", on llegim: 
"Sobre un retrat ofert a J[oan Vinyoli] i A[assumpció Ros] en temps de 
guerra". Segons Carles-Jordi Guardiola {Curtes de Curies Riba. II: 1939-
1952, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1991, pág. 181), "L'«A» de la 
dedicatoria ribiana correspon a la inicial de la que aleshores era 
promesa de Vinyoli". El compromís amb Assumpció Ros es trenca de 
sobte, quan Vinyoli va conéixer Isabel Abelló, la persona que l'havia de 
"convertir" a la vida interior i a la poesia (Cfr. 1.3). 

39 E. BOU, "En busca de la verdad profunda". El Puís (l-XII-1984). 
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amants?" ."̂ 0 Aquest vers sembla determinar i centrar el 

desenvolupament temátic deis distints poemes que, 

aparentment, es presenten com a resposta concreta a aquella 

pregunta. En un sentit general, el terme "nit" significa la 

separado deis amants, i , dones, remet al moment en qué la 

relació amorosa ja s'ha acabat. E l primer poema posa en 

evidencia aquesta situació: els jardins llunyans (locus amoenus) 

son evocats peí Jo poétic, que passeja, solitari, entre els arbres. 

Hi ha, en aquests poemes, dos paisatges naturals constantment i 

alernativament referits: un paisatge primaveral, ufanos, feli? 

(que correspon al temps de l'amor), i un paisatge hivernal, trist 

(el de la separado). I hi ha encara, implícit, un tercer paisatge 

en el poema VI: 

I ploraves antany. És ara 

que podríem fer-ho, caiguts, 

ara que ja, terriblement, 

per sempre mes lluny de nosaltres 

maduren els fruits que intentárem 

collir -i eren alts en les branques 

envaídes de boira, 

on els véiem a instants, i atenyíem 

una mica llur mig aparéixer 

suspés, granat, turgir-se a punt 

de caure i fer-se nostre-

Segons Manuel Balasch {Caries Riba. La vessant alemanya del seu 
pensament i de la seva obra, Edicions del Malí, Barcelona, 1987. Cfr. 
especialment les págs. 141-143), el motiu deis amants en Riba és 
típicament rilkeá. Tenint en compte els dos referents claus -Riba i Rilke-
de la primera poesia vinyoliana, cal suposar que aquí, el motiu deis 
amants, l'hi inspiren básicament aquests poetes (de la mateixa manera 
que és gairebé segur també que el motiu de l'ángel que apareix al poema 
"A una noia que mira el crepuscle" de la secció Les noies té el seu 
referent en el poeta alemany i en les estances ribianes). 
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Aquest paisatge, digem-ne estiuenc, remet al moment de la 

plenitud amorosa, que es planteja, pero, com a inaccessible: 

abans, perqué els "fruits" no eren encara madurs ("eren alts en 

les branques / envaídes de boira"); ara, perqué els amants ja no 

hi son per collir-los i , dones, "per sempre mes lluny de nosaltres 

/ maduren". Creiem que la imatge vegetal remet aquí a l'edat 

deis amants (ja hem dit que es tractava d'un amor 

d'adolescéncia). És a dir, abans eren massa joves per atényer els 

plaers de l'amor i ara que podrien fer-ho (que s'han fet grans, 

que han madurat) es troben separats. L'origen de l'experiéncia 

a la qual remeten els poemes d'Aire d'elegia és ambigú: tan 

aviat sembla que el poeta evoca una vivencia personal real, un 

amor d'adolescéncia, com sembla que es tracti d'una recreado 

poética a partir d'una anécdota imaginada (el to impersonal 

deis poemes II, III, IV i VIII, i , especialment, l'ús de la tercera 

persona del plural en el poema IX, així ho suggereixen). 

Ambdues interpretacions son possibles i és gairebé segur que 

Vinyoli va intentar fusionar en el poema aqüestes dues menes 

d'experiéncia: una de mes íntima i una altra de mes literaria. 

En els set primers poemes el Jo poétic evoca amb tristesa, 

des del present, una vivencia personal del passat: la persona 

estimada i el paisatge de la relació amorosa. Aquesta persona, 

el Tu de l'estimada, 

Pál.lid esquine? entre la boira l'arbre 

primaveral, intensa la florida; 

i se l'enduia el vent d'una tempesta 

en la seva creixenga Jove. 

(poema VII) 
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per les referéncies que se'ns dona en els poemes i per les 

imatges que s'hi utilitza (el poema VII n'és el millor exemple), 

sembla que es pot relacionar directament amb el personatge 

femení deis dos poemes de la secció Dos poemes 

(immediatament anterior a aquesta que estem analitzant) i del 

poema "In Memoriam M.G." de la secció Temes sobre la mort (la 

immediatament posterior). En tots aquests poemes es parla de 

la mort sobtada d'una persona jove i la imatgeria desplegada 

per descriure-la és gairebé la mateixa: la noia = arbre; la 

joventut = primavera; la mort = hivern. Inicialment, dones, hom 

podria pensar que es tracta de la mateixa persona. En aquest 

cas, la suite Aire d'elegia caldria Uegir-la realment com una 

doble elegia, és a dir, com una composició planyívola en qué és 

evocada albora una persona i un amor del passat, pero 

accentuant el phatos dramátic perqué la separado amorosa fou 

involuntaria i sobtada com a conseqüéncia de la mort de 

l'estimada.4i E l poema VIII: 

Oh moridora encesa d'aquell tráete: 

el plor desfet, l'esvaída presencia, 

crit a l'amant, nom de l'amant com foc 

trémulament llangat en la tenebra. 

Sabem pero que la suite Aire d'elegia té com a referent biografié la 
relació del poeta amb la seva promesa Assumpció Ros, mentre que el 
poema "In Memoriam M.G." és un cant elegíac per la mort de Maria Gili, 
que era precisament la seva mare. La proximitat en el temps de la mort 
de Maria Gili i de la separado sobtada de Vinyoli i Assumpció Ros (la 
mort de l'amor i, dones, metafóricament, la mort també de l'estimada) 
explicarla plausiblement el paral.lelisme que el poeta estableix entre les 
imatges que empra per descriure la mort d'una persona real (Maria Gili) 
i la mort (nit) deis amants. Aquesta ambigüitat en la imatgeria es dona 
també en les dues composicions de la secció Dos poemes. 

- 50 -



on s'evidencia el plany del Jo poétic, la fugacitat de 

l'experiéncia, la pérdua de l'estimada i la situació de soledat del 

Jo-amant, serveix d'enlla? entre els poemes anteriors (que 

descriuen una vivencia concreta) i el poema IX, en qué el motiu 

deis amants, l'origen del qual cal buscar-lo en algunes estances 

ribianes i en la segona Elegia duinesa de Rilke, rep un 

tractament mes genéric i per aixo mateix es troba mes 

literaturitzat. Certament, en aquest poema, l'evocació de 

l'experiéncia personal deixa pas a una reflexió d'ordre general, 

mes impersonal i distanciada: el poeta, que abans se'ns havia 

presentat com a protagonista del drama, esdevé ara un simple 

observador i parla deis amants en tercera persona. Insisteix de 

nou en el tema de la separado deis amants, i la imatge final: 

Es deixondiren allunyats, 

es van mirar tristos, inútils, 

com les mans d'un mort i les flors. 

(vv. 30-32) 

sintetitza la sensació d'absurditat, de buidor, deis amants. Pero 

en general, la reflexió que desenvolupa el poema, for^a mes 

profunda i certament menys anecdótica, és la transitorietat de 

l'existéncia, la condició temporal de les coses i deis éssers, 

exemplificada aquí a través del motiu deis amants: 

No devastaren mai el temps, 

només de lluny ferien l'hora, 

desviant-la, ignorant el seu 

color, només, i el so que deixa. 

Tampoc els ulls no s'enfondien 

a penes mai en la insondable, 

fosforescent crémor d'uns ulls 

- 51 -



que ploraven, o mes enllá, 

0 abans del plor romanien 

per sempre mes inassolibles, 

tot i saber que llur secret, 

el deslligat que puja en somnis, 

era prop, era ja a tocar. 

Només un dia, sois un dia 

es desprenien gairebé 

en el terrible miralleig 

d'un plor desfet sobre llur blava 

forga profunda, arravatada... 

(IX, vv. 1-18) 

Els amants, pero, en la seva compenetrado, teñen a 

instants la sensació de vencer tota transitorietat, sembla com si 

poguessin aturar el devenir temporal: 

Tot és possible en aquest món 

sorgit en una hora que es trenca: 

esquing i furia d'un adéu. 

Van posseir-lo, l'abragaven, 

el retenien, i l'encís 

era madur terriblement, 

1 el bevien -cálida angoixa 

deis ulls i els Uavis sense treva... 

(IX, vv. 19-26) 

Pero és només una il.lusió. De cop, l'encant es trenca i la 

fugacitat de la vivencia amorosa, la seva naturalesa efímera, 

s'imposa de forma irreparable: 

Quan mes profund era l'ofec, 

la mort, propera ja, comenga 

sobtadament d'abandonar-los. 

(IX, vv. 27-29) 
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La secció que tanca el poemari. Temes sobre la mort. 

inclou únicament tres poemes.'*2 E l primer, "Mort d'una mare 

jove", d'un patetisme potser exagerat, té un interés mes aviat 

relatiu. La conclusió continguda en el vers final "en aquest frec 

la solitud s'eleva", vol donar al poema un to trascendental i 

profund, pero sona excessivament poética i , de fet, no justifica 

ni salva la recreado literaria, amb tots els tópics de rigor, del 

tema. Mes interessants, pero, son els poemes "In Memoriam 

M.G." i "La platja". E l primer, com ja hem esmentat, cal 

relacionar-lo amb les seccions Dos poemes i Aire d'elegia i és 

així que pren realment sentit. En els dos primers quartets el Jo 

poétic recorda la persona estimada i es lamenta per la seva 

abséncia corporal: només el cor és capa? de sentir-la. En els 

altres dos quartets, s'afirma que la seva mort no implica 

necessáriament la seva inexistencia (el seu oblit), el cor del 

poeta en serva el record i els seus versos n'eternitzen la seva 

joventut i la fan present en el poema. 

E l darrer poema d'aquesta secció, "La platja", clarament 

epigramátic, presenta una formalització mes austera i senzilla, 

que prefigura, en certa forma, Testil característic del següent 

volum del poeta. De vida i somni. A l'edició de 1937, "La platja" 

formava part de la secció Temes diversos, que desapareix en 

l'edició de 1975. Sembla que Vinyoli va dubtar molt a l'hora de 

redistribuir aquest poema. En l'exemplar de Primer desenllag 

Els dos primers: "Mort d'una mare jove" i "In Memoriam M.G.", son 
cants elegíaos en memoria de Maria Gili, mare de la que fins aleshores 
havia estat promesa del poeta (Cfr. la nota d'aquest capítol referent a la 
suite Aire d'elegia). 
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que es conserva a la casa del poeta, i en el qual hi ha 

consignados totes les variants i totes les modificacions 

introduides en el poemari, hi ha dues anotacions, escrites a 

llapis, referides a aquest poema: una a la página 37 (que és on 

hi ha reproduída la composició) i una altra a l'índex. En la 

primera, s'especifica: "Posar aquest poema al final de tot el 

llibre"; en la segona: "a De vida i somni". A l'edició de 1975, dins 

Poesia Completa 1937-1975, el poema "La platja" passa 

finalment a tancar el recull Primer desenllag (és el darrer de la 

secció Temes sobre la mort) . i insinúa, com ja hem dit 

anteriorment, el camí que seguirá la seva poesia a partir 

d'ara.43 

L a plat ja 

A Josep M. López-Picó 

Perd els homes, com fabulosos 

estatúes, sense Iluíta, 

sense forga jeuen, com arbres 

abatuts peí vent i peí foc. 

Pero a mes, peí fet de trobar-se ara al final de Temes 

sobre la mort. "La platja" ja no és simplement una visió plástica, 

certament aconseguida, d'un espectacle huma: els cossos 

estirats sobre la sorra; sino que esdevé, per damunt de tot, 

Els poemes que tanquen o obren un poemari teñen habitualment un 
sentit especial en la poesia vinyoliana: teñen la particularitat 
d'esdcvenir els elements interconnectors entre els diferents volums, 
anterior i posterior, d'una obra determinada. Segons Carbó {Joan 
Vinyoli: escriptura..., op. cit., pág. 39, nota 13), el poema "La platja" cal 
interpretar-lo com una mena de contrapunt a tot el volum. Nosaltres 
creiem (i el fet que el poeta es plantegés la seva inclusió a De vida i 
somni ho corrobora), que cal veure'l com un poema pont, que tanca i 
obre, albora, dos moments diferents de la seva poesia. 
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afirmació explícita de la condició mortal deis humans. La 

conjunció adversativa amb qué s'obre el poema, que actuarla 

com a connector argumentatiu,44 permet relacionar-lo amb el 

darrer vers del poema "In memoriam" 

jove perdures sempre mes. 

i és així que es planteja un fet paradoxal: la mort real és vista 

com a joventut perdurable ("In memoriam"), mentre que la 

vida real és vista com a finitud, com a existencia essencialment 

transitoria ("La platja"). E l poeta, per tant, a través deis seus 

versos, transcendeix la realitat aparent de les coses: la poesia 

s'erigeix, en un cas, com una arma eficag contra l'oblit i contra 

el devenir temporal; i , en un altre, esdevé un mitja de 

coneixement que se sitúa mes enllá de la percepció sensitiva i 

que ens proposa una visió profunda i transcendent de la 

realitat immediata. 

4 Sobre í'ús de l'adversativitat com a estrategia discursiva i sobre la seva 
funció connectora i argumentativa, vegeu especialment els capítols 
"Models simétric i asimétric. L'adversativitat" i "Negació i adversativitat" 
del llibre de F. CARBÓ, Joan Vinyoli: escriptura poética..., op. cit. págs. 
113-117 i 161-166. 
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LA CONSOLIDACIÓ D'UNA VOCACIÓ 

VACIL.LANT 
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II.l.- La "conversió" a la poesia: onze anys de silenci. 

...Due cose belle ha il mondo: 
amare e morte. 

G. LEOPARDI, "Consalvo". 

La producció poética vinyoliana presenta una 

particularitat forga remarcable quant al ritme de publicació: 

entre 1937 i 1970, és a dir, durant 33 anys, el poeta publica 

només cinc poemaris, mentre que entre 1970 i 1984 (14 anys) 

edita un total d'onze Ilibres, a mes de dos reculls d'obra poética: 

Poesia Completa 1937-1975 i Obra poética 1975-1979, i de le& 

seves versions de la poesia de Rilke, la darrera de les quals, 

Noves versions de Rilke, es publica postumament el 1985. La 

proporció, dones, és completament desigual. Joan Vinyoli exposa 

en mes d'una ocasió alguns deis motius personáis, laboráis i 

existencials, que expliquen la lentitud creadora deis primers 

anys: 

La causa principal de mi parquedad de libros 

editados se debe al hecho de que, desde los dieciseis 

años, he tenido que trabajar intensamente para 

ganarme la vida y, por lo tanto, mis horas de ocio 

han sido generalmente escasas. Esto no sería quizás 

un argumento suficiente si no tuviera en cuenta 

que el tiempo que he tenido libre en mis largos 
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años he preferido dedicarlo más a la vida que a la 
poesía,"^ 5 

Aqüestes circumstáncies personáis, juntament amb 

d'altres d'históriques com la fragilitat de la vida cultural i 

literaria catalanes durant la postguerra,^^ ajuden a entendre 

algunes de les limitacions i de les dificultats amb qué es va 

haver d'enfrontar el poeta en els primers anys de la seva 

trajectoria lírica i certament serveixen per justificar la 

frugalitat i parsimonia de la seva producció, pero no expliquen 

suficientment els inacabables paréntesis entre determinats 

Ilibres, les seves causes profundes, humanes i estétiques.4 7 

A. PONS, "Joan Vinyoli, poeta del silencio", art. cit. Vg. també J. 
VINYOLI/M. MARTÍ POL, Barcelona/Roda de Ter. Correspondencia, 
edició a cura de X. Folch i A. Rossinyol, Empúries, Barcelona, 1987, pág. 
41. 

46 Per teñir una informado mes amplia i detallada sobre la vida cultural 
i literaria catalanes durant la immediata postguerra, vg. especialment: J. 
BENET, Catalunya sota el régim franquista, Edicions Catalanes de París, 
París, 1973; J. FAULÍ, L'interludi trágic (1939-1975), Edicions 62, 
Barcdona, 1981; J. FABRE/J.M. HUERTAS/A. RIBA, Vint anys de 
resistencia catalana (1939-1959), Edicions de la Magrana, Barcelona, 
1978; M.J. GALLOFRE, L'edició catalana i la censura franquista (1939-
1951), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991; C.J. 
GUARDIOLA, Per la llengua. Llengua i cultura ais País os Catalans (1939-
1977), Edicions de la Magrana, Barcelona, 1980. A. MANENT, Escriptors i 
editors del Nou-cents, Curial, Barcelona, 1985. pp. 215-238; J. MASSOT i 
M U N T A N E R , Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra 
(1930-1950), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978; _ : 
"La represa del llibre cátala a la postguerra", Els Marges, núm. 17 
(setembre 1979), págs. 88-102; M. SERRAHIMA, Del passat quan era 
present, 1 i II, Edicions 62, Barcelona, 1972 i 1974; DDAA, "La literatura 
catalana sota el franquisme (1939-1953)", L'Aveng, núm. 6 (octubre 
1977). 

Ens referim aquí a la difusió real d'aquesta producció, és a dir, ais 
Ilibres editats. De fet, ho veurem mes endavant, Vinyoli escriu molt mes 
del que publica, pero molts poemes no serán recuperats fins molts anys 
després i inclusos en diferents volums poétics (fins i tot un poemari, 
Llibre d'amic, escrit entre 1955-1959, no veurá la Uum fins el 1979). 
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Els Uargs períodes de silenci son una característica 

habitual, i una de les que crida raes l'atenció, de la producció 

poética vinyoliana anterior a l'any 1970, pero a partir d'aqueix 

moment, aquesta "assoleix un ritme insólit i en certa manera 

sorprenent".48 Els silencis mes remarcables durant el període 

1937-1970 son básicament quatre: el primer i mes significatiu 

és el que es produeix entre la publicació de Primer desenllag 

(1937) i De vida i somni (1948); el segon, que coincideix amb el 

moment cuiminant de reflexió sobre la poesia i de formulado 

del poétic per part de Vinyoli, i que, dones, s'ha de considerar 

com un silenci positiu i fecund, cal datar-lo entre 1951 (aparició 

de Les hores retrobades) i 1956 (publicació de El Callat); el 

tercer i el quart, de set anys cadascun, son els que es donen, 

respectivament, entre l'edició de El Callat (1956) i Realitats 

(1963), i entre la d'aquest darrer volum i el següent, Tot és ara 

i res (1970).49 

48 M. MARTÍ i POL, "Proleg" a J. VINYOLI, Obra poética 1975-1979, 
Barcelona, Crítica, 1979. pág. 7. Martí i Pol afirma que la proliferació de 
Ilibres deis darrrers anys es deu a les següents circumstáncies: "a la 
definitiva consolidació de la vocació del poeta, i sobretot a la urgencia 
que Joan Vinyoli experimenta a partir del moment en qué l'evolució de 
la seva obra l'enfronta amb la necessitat gairebé constant d'escriure, en 
qué el projecte poétic ateny uns nivells excepcionals de tensió que no 
toleren cap mena de descans i en qué l'articulació entre vida i poesia 
esdevé prácticament indestriable". A aquests arguments caidria afegir-
hi, encara, dues raons irrefutables: la jubilado i , dones, la major 
disponibilitat de temps per al treball poétic; i també, molt especialment, 
Tacollida entusiasta i sincera que l'obra del poeta té, ja a partir de 1970, 
entre el públic lector en general, entre les noves generacions de poetes 
i entre un sector prou important de la crítica del país. 

'̂ ^ Els tres anys que separen els Ilibres De vida i somni i Les hores 
retrobades, no es poden considerar estrictament un silenci. Es tracta 
d'un paréntesi que no respon a cap replantejament poétic profund, 
radicalment diferent, per part del poeta, sino mes aviat d'un intent 
d'aprofundir en el camí iniciat amb anterioritat, i no té el seu origen en 
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Diferents crítics han suggerit les possibles causes externes 

i internes que justificarien aquests llargs períodes d'impasse en 

la trajectoria poética inicial del poeta. Miquel Martí i Pol és qui 

en dona l'inventari mes exhaustiu: guerra c ivi l , manca de 

temps, limitacions laboráis, vocació vacil.lant, replantejaments 

poétics, afany de Viure...50 De tota manera, aquest Uistat 

continua essent imprecís, sobretot perqué no totes les raons 

adduídes (per exemple, la guerra civil) son valides per justificar 

els diferents silencis vinyolians, i molt especialment, perqué no 

explica alió que és realment essencial: Qué fa Vinyoli mentre no 

escriu? ¿Quina importancia teñen aquests silencis i quines son 

les conseqüéncies concretes que se'n desprenen? 

Entre la publicació de Primer desenllag i De Vida i somni, 

com ja hem esmentat, transcorren onze anys. És el període de 

silenci mes llarg de tota l'obra vinyoliana i és també, en certa 

manera, el mes complex i trascendental. En general, la crítica ha 

coincidit de forma gairebé unánime a explicar-lo a partir deis 

condicionaments externs, socials i polítics. Primer, la guerra 

cap condicionament personal o extern determinant (llevat, lógicament, 
de les exigéncies professionals i familiars). Cal explicar-lo básicament a 
partir de la particular actitud del poeta en aqueix moment, preocupat 
molt especialment per aconseguir una veu personal ben definida i un 
model de poesia auténtica i sincera, nascuda de la imperiosa necessitat 
d'expressar-se i, també, a partir de la mateixa complexitat d'elaboració i 
d'escriptura del poemari: Les hores retrobades, com veurem, cal 
considerar-lo com una de les fites mes altes de la poesia vinyoliana de la 
primera época, suposa la seva consolidado pública com a poeta i és 
l'exemple mes aconseguit d'una lírica que tendeix progressivament cap 
a la interiorització i la radical sinceritat. 

0̂ M. MARTÍ I POL, "Próleg" a Obra poétical975-1979, op. cit., pág. 7. 
Algunes d'aquestes raons son suggerides peí mateix Vinyoli en la carta 
que li escriu el 30 de desembre de 1978 (Cfr. Barcelona/Roda de Ter. 
Correspondencia, op. cit. pág. 41). 
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civil, i posteriorment, la immediata postguerra son, logicament, 

dos deis factors mes determinants en general per entendre la 

trajectória literaria de tots els escriptors catalans, i molt 

particularment els de la "generado sacrificada".5i bé, en el 

cas de Joan Vinyoli, el context socio-polític no esdevé ni de molt 

tan central (de fet, en la seva poesia -tant en la d'aquesta época 

com en la posterior- és gairebé impossible de trobar-hi cap text 

que hi faci una referencia explícita, ni en relació a algún tipus 

d'experiéncia personal ni com a reflexió sobre el desastre 

col.lectiu).52 En realitat, Joan Vinyoli segueix la guerra des de la 

reraguarda, ja que peí fet de ser fi l l de vídua i per raons de 

salut no és enviat al front: 

Com em va anar la guerra? Malament, com a 

tothom, perd ffsicament no hi vaig patir gaire. 

Primer, amb alio que era fill de dona vídua sense 

mitjans, no em van cridar. Quan es necessitava gent 

a causa de les baixes, sí que ho van fer. Vaig passar 

revisió i em van trobar una cosa a! cor, de manera 

que em van declarar apte per a servéis auxiiiars. La 

gent de la Institució de les Lletres Catalanes 

s'interessá perqué pogués romandre aquí, i vaig 

-'̂  Cf, J. FUSTER, Literatura catalana contemporánia, Curial, Barcelona, 
1980 (5). págs. 339 i 342; J.M. CASTELLET/J. MOLAS, Poesia catalana del 
segle XX, Edicions 62, Barcelona, 1963. págs. 143-154. El context socio-
polític en qué viu immers el país és evidentment determinant. La guerra 
civil i la immediata postguerra imposen el silenci: la Uengua i la 
literatura en cátala han estat prohibits, tota la infranstructura cultural 
i literaria ha estat confiscada o desmantellada i existeix un divorci total 
entre l'autor i el seu públic; escriure, en aqüestes condicions, s'ha 
convertit en un exercici quiméric, mancat de tot sentit. 

L'única excepció seria el poema "A un poeta jove que suposávem mort 
a la guerra, fora de la patria" que, segons el testimoni de Carme Vinyoli 
(germana del poeta), Francesc Goma, Carmina Pleyan i Josep Gacía 
López, té com a referent biografíe Osear Samsó, gran amic de Vinyoli. 
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estar a la Inspecció de Centres de Reclutament i, 

mes tard, a les ordres d'un comissari comunista que 
es deia Almendros.^^ 

Per altra banda, Fensorrament de tota la infrastructura 

cultural i literaria provocat peí régim franquista podríem 

afirmar que només l'afecta tangencialment, perqué, des del 

comen9ament, viu l'experiéncia literaria sense massa convicció, 

com un exercici gairebé solitari i allunyat deis principáis 

centres de cultura i deis ambients i cenacles literaris.5 4 

Alguns crítics han assenyalat també raons personáis per 

justificar aquest primer i llarg silenci vinyoliá: el carácter 

vacil.lant de la seva vocació, la manca de temps per motius de 

treball, el seu matrimoni amb Teresa Sastre el 1945,...55 Segons 

Feliu Formosa, pero, alguns d'aquests aspectes teñen un valor 

mes aviat circumstancial i anecdótic: 

És a dir, hi ha un interval d'onze anys, i aquest fet 

no pot explicar-se únicament per una "vocació 

vacil.lant" (expressió de Caries Riba citada per 

Martí i Pol) ni tampoc per la necessitat que té el 

poeta de subsistir com a home, tot junyint-se a un 

treball quotidiá que no el realitza.^ ̂  

"Joan Vinyoli: entrevista epistolar", art. cit. pág. 86 

5'* Inicialment, Vinyoli només freqüentará l'Ateneu Barcelonés i, 
sobretot, les tertulies que teñen lloc a can Riba. 

55 Cfr. M . MARTÍ i POL ("Próleg" a Obra poética 1975-1979, op. cit., pág. 
8) i F. CARBÓ ("Estudi introductori". dins J. VINYOLI. Vers i prosa. Tres i 
Quatre, Valencia, 1990, pág. 18). 

56 F. FORMOSA, "Próleg" a J. VINYOLI, Antología poética. Proa, Barcelona, 
1981. pág. 8. 
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Per a Feliu Formosa, relement realment determinant del 

silenci entre Primer desenllag i De vida i somni és la necessitat 

del poeta de donar un sentit válid, personal i original, a la seva 

lírica davant l'atzucac en qué es troben la poesia i la literatura 

catalanes en el nou context historie, especialment la poesia de 

tradició postsimbolista i neoromántica en qué ell s'ha abeurat: 

Hi lia alguna cosa mes, que hom podría resumir en 

unes noves qüestions prévies: Qué passa amb un 

poeta que intenta de dur a terme un projecte de 

poesia postsimbolista i neoromántica alhora, dins 

una tradició que té Caries Riba com a figura 

cuiminant? Qué passa, dones, amb el projecte 

cultural que enceta el Noucentisme i que la Guerra 

Civil estroncá? Com se sitúa la poesia de Joan 

Vinyoli dins aqüestes incidéncies historiques?^ ^ 

Com veurem mes endavant, Vinyol i certament es 

plantejará totes aqüestes qüestions durant els anys 1937-1948, 

pero no ho fará, tal i com insinúa Formosa, pressionat per les 

circumstáncies históriques ni obligat per la necessitat d"'inserir" 

coherentement (no com a simple epígon) i históricament (no 

com a anacronisme) la seva poesia dins la nova realitat cultural 

i literaria del país, sino com a conseqüéncia fonamentalment de 

la ferma voluntat de ser conseqüent amb el seu projecte líric. 

Aquest projecte líric, que té la seva pedra angular en un "anhel 

d'autenticitat" humana i poética,^^ pren forma i es consolida 

^' Ibídem. 

° El mateix Joan Vinyoli, en el seu proleg a El Callat, afirmará que el 
veritable motiu del seu silenci entre Primer desenllag i De vida i somni 
és l'"anhel d'autenticitat". 
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precisament durant aquests anys i és la primera i mes 

significativa conseqüéncia del que ell n'anomena la seva 

"conversió" a la poesia, la qual anirá precedida d'un altre procés 

no menys important i decisiu: la seva "conversió" a la vida 

interior. 
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II.1.1.- / must do something of my poverty. 

I tu, tu m'has ensenyat el camí! Amb tu vaig teñir 
principi. No valen cap paraula els jorns en qué encara 
no et coneixia. Oh Diotima, Diotima. criatura celestial! 

HÓLDERLIN, Hipérion. 

Gairebé contemporániament a la publicació de Primer 

desenllag, té lloc el procés de "conversió" a la vida interior de J. 

Vinyoli, que será decisiu en la seva vida i per a la seva poesia. 

Aquest procés és el resultat d'una experiencia personal 

(sentimental) viscuda peí poeta entre 1936 i 1942 i és la que 

desencadena el seu replegament interior, la que provoca els 

dubtes sobre la validesa de la seva poesia i de la seva poética i 

la que l i descobreix que la literatura no és sino un "subproducte 

de la vida". En aquest procés, la guerra civil hi actúa básicament 

com a teló de fons. De fet, es dona una coincidencia, de signe 

totalment divers, entre revolta individual i realitat externa. 

Logicament, el contrast enorme, potser no del tot conscient 

aleshores, entre el sentit positiu de l'episodi personal i la 

sensació d'ensorrament i caos del món circumdant havia de 

teñir uns efectes clarament determinants (i, tot i les diferencies, 

en cap cas exclusius de Vinyoli: recordi's, per exemple, els 

poemes "Versos? Escolta", de C. Riba, o "In memoriam" i "Can^ó 

idiota", de G. Ferrater, en qué precisament es destaca el contrast 

radical entre experiencia individual i realitat histórica). La 

Guerra Civil , dones, esdevé el mare contextual que, d'una banda, 

valoritza la vivencia; i , d'una altra, precipita i afavoreix, com a 
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conseqüéncia del seu carácter negatiu, el replegament íntim i la 

reflexió personal.5 9 

Es tracta, com déiem, d'una relació afectivo-sentimental, 

concretament amb la promesa d'un seu amic, Tomás Lamarca, i 

de la qual Vinyoli s'enamora profundament,^^ que será decisiva 

per entendre el replantejament vital que fa el poeta i , sobretot, 

el camí que seguirá, a partir de la seva coneixenga, la seva obra 

lírica. E l mateix terme, "conversió", amb qué el poeta es refereix 

a aquesta experiencia posa ja de relleu el seu carácter 

trascendental. 

Per entendre'ns, encara que no sigui ben bé el 

mateix, aquesta persona significava per a mi el que 

devia significar Lou Andreas-Salomé per a Rilke, 

•̂ ^ Segons Castellet i Molas (op. cit. pág. 139) Vinyoli és "un cas límit de 
«voluntat de permanencia» traduída en muda presencia i reflectint, en 
la seva concepció de la poesia, la impossibilitat mes extrema de 
comunicació, la torre de vori del poeta incapag, per les circumstáncies, 
de trobar una expressió de la seva impotencia que no sigui la d'un cert 
hermetisme i d'una certa evasió de la realitat". Els crítics interpreten, 
dones, el silenci vinyoliá com una forma de rebel.lió en contra de la 
realitat histórica. La nostra tesi s'allunya deis plantejaments sociológics 
i posa tot l'émfasi en l'experiéncia personal del poeta, la qual el fará 
tendir, com veurem mes endavant, no pas cap a l'hermetisme i 
l'evasionisme poétics, sino cap a la senzillesa i l'austeritat expressives. 

Es tracta d'Isabel Abelló, llavors promesa (i anys després esposa) de 
Tomás Lamarca. La influencia d'Isabel Abel ló sobre Vinyoli será 
certament decisiva, no només per les raons que aquí comentem, sino 
també perqué será ella qui afavorirá l'interés de Vinyoli pels poetes 
anglosaxons (sobretot Keats i Shakespeare), que podrá llegir 
inicialment a través de la magnífica versió que en féu Maria Manent a 
Versions de l'anglés (Edicions de la Residencia d'Estudiants, Barcelona, 
1937). Hi ha referéncies a aquesta relació amorosa de Vinyoli a: M . 
SOLER/A. MUNNÉ, "Joan Vinyoli, la recerca de la catarsi poética", art. 
cit.; ARXIU-VINYOLI: carta a Xavier Pericay (18-Vn-1981); J. 
VINYOLI/M. MARTÍ I POL, Barcelona/Roda de Ter...., op. cit.; i "Joan 
Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit., págs. 83-84. 
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Diotima per a Holderlin, o Guiomar per a Antonio 

Machado.6^ 

És a dir que per al poeta existeix, i s'estableix, una relació 

íntima entre aquesta experiencia afectiva i la seva trajectoria 

lírica. Inicialment, pero, la relació és mes aviat negativa, perqué 

comporta que Vinyoli es qüestioni seriosament la seva vocació 

poética i es plantegi la possibilitat de deixar d'escriure. 

Por otra parte -y esto es esencial- he sido un 

hombre de gran inseguridad en cuanto a mi 

vocación poética, hasta el punto que una vez 

publicado Primer desenllag -mi primer libro-, creí 

que debía renunciar a escribir poesía.* 2 

Passa que la relació esdevé el desencadenant principal 

d'una revolta interior, de caire fonamentalment existencial, que 

deixa en un segon terme, i fins i tot anuí.la -almenys 

temporalment-, tota práctica poética. Contráriament al que és 

habitual, en aquest cas la relació amorosa no actúa com a suport 

propici a la creació literaria, no esdevé font dlnspíració ni 

motiu de recreado lírica, sino tot el contrari. En realitat, la 

persona estimada forneix al poeta un cúmul de vivéncies i 

sensacions que la poesia havia estat incapag d'aportar-li i , a 

mes, l i possibilita l'accés a una forma de coneixement, sobre ell 

mateix i sobre el món que el circumda, mes rica i efíca^ que la 

que havia trobat en Texercici poétic. I és també una forma de 

coneixement, creu el poeta, mes complet, perqué exigeix un 

M . S O L E R / A . MUNNÉ, "Joan Vinyo l i , l a recerca de l a catarsi poética", 
art. cit. 

A . PONS, "Joan Vinyol i , poeta del silencio", art, cit. 
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compromís personal absolut i no únicament intel.lectual. La 

relació amorosa esdevé el mitjá óptim a través del qual Vinyoli 

descobreix la possibilitat de donar-se a l'altre i , de retruc, de 

descobrir-se ell mateix com a ésser huma: "quan l'home es 

Uiura, viu de retop l a seva propia interioritat".63 En l'ámbit 

personal aquesta descoberta és decisiva, ja que suposa, d'una 

banda, la presa de consciéncia del "ser", que permet de veure's 

a un mateix com a alteritat, com a objecte d'interpretació de la 

condició humana i de la vida; i , d'una altra, descobrir-se com un 

ésser encara per fer-se en molts sentits i , dones, contemplar-se 

en la doble naturalesa biológica i moral 

Va fer-me sentir amb "ánima", és a dir, va revelar

me a través del seu món de v ivéncies una 

possibilitat de vida que fins llavors Jo desconeixia 

completament. Va fer-me sentir que tot el que Jo 

havia viscut no tenia interés i em va obligar a 

penetrar en el meu fons mes íntim.^^ 

/ must do something of my poverty. Aquest és, segons 

Vinyoli, el primer vers veritablement líric que va escriure. És 

una consigna a la qual será sempre fidel, una mena de divisa 

J. VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 416. 

4̂ M. SOLER/A. MUNNÉ, "Joan Vinyoli,...", art. cit. En aquesta mateixa 
entrevista se'ns diu: "D'aquesta presencia que tan pregona petja va 
deixar en el poeta, n'hi ha prou testimonis a la seva obra. Sense anar 
mes lluny, en un parell de poemes en prosa d'El griu, "Primer esbós de 
retrat d'una dona" i "El foc subterrani". Pero també en un poema del 
segon llibre. De vida i somni, publicat després d'un silenci d'onze anys: 
"Oh bell destí per un cel que Jo ignoro!". Val a dir que, tot llegint aquest 
poema a Caries Riba, el mestre va algar-se per anar a cercar un volum 
de les tragedles d'Esquil, que va regalar tot seguit a Vinyoli amb 
l'endrega següent: «Aquesta gran poesia, per a un poeta que será gran, 
en tinc la fe. Febrer, 1937»". 
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personal que caracteritza perfectament la seva actitud vital i 

humana i el lema de vida que explica millor la intenció última 

de la seva poesia.65 E l vers, pero, contextualitzat en el període 

que ens ocupa, cal entendre'l a manera de corol.lari de la seva 

experiencia vital, com el resultat mes immediat del seu procés 

d'introspecció i com a síntesi de la seva "conversió". Implica, 

alhora, una constatado sobre la realitat de la propia existencia 

(my poverty) i un proposit d'esmena, una ferma voluntat 

d'acció (/ must do something). L'experiéncia del poeta ha estat, 

dones, d'una banda, decebedora, perqué l i ha descobert la seva 

condició limitada i indigent; pero, d'una altra, ha estat 

enriquidora, perqué l i ha obert les portes cap a una forma de 

coneixen^a prou fértil, en el camí cap a la qual poesia i vida no 

esdevindran un binomi excloent sino que es complementaran i 

s'imbricaran necessáriament. La vida, dones, que inicialment 

l'havia allunyat de la poesia, l'hi retornará de forma natural: 

No cree arriscat de dir que el naixement del poeta 

que sóc va esdevenir-se aleshores i que el meu 

llarg silenci entre la publ icació de Primer 

desenllag (1937) i De vida i somni (1948) és 

fonamentalment degut a les circumstáncies que 

sumáriament he exposat, sense oblidar, és ciar, que 

el 1936 va esclatar la nostra guerra.^^ 

"Y es un verso que también sirve como lema para una vida, una 
dedicación a la literatura, fundada en la sencillez -la aparente sencillez 
y la pureza". E. BOU, "En busca de la «verdad profunda»", art. cit. La 
fidelitat de Vinyoli durant tota la seva vida a la divisa continguda en 
aquest vers ens la confirma el fet que molts anys després, concretament 
el 1976, la introdueixi en el seu poema "Sordejo", inclós en el volum Vent 
d'aram. 

66 "Joan Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit., pág. 85 
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II.1.2.- Caries Riba - Joan Vinyo l i : una relació epistolar 

Vraiment, l'amitié fidéle fait de 
nous presque des dieux. 

C. RIBA, Epistolari. 

La relació epistolar entre Riba i Vinyoli ens aporta 

algunes dades prou interessants sobre la situació concreta, 

personal i anímica, en qué es troba Vinyoli en els primers anys 

de la immediata postguerra, especialment durant el període 

1939-1943. Com és lógic, i'acabament de la guerra és un malson 

per al poeta, i no precisament per raons polítiques: 

Els primers dies foren horribles perqué sentíem 

que potser mai mes no podríem aixecar-nos. A mes, 

en el meu cas, hi havia massa coses personáis i 

inquietants al marge de la política.^ ̂  

Vinyoli se sent temptat, en aqueix moment, de trencar 

amb la mena de vida, grisa i insatisfactoria, que ha dut fins 

llavors: es planteja de deixar la seva feina a Feditorial i 

d'apostar decididament per la professionalització com a home 

de lletres. És un somni impossible, que la mateixa realitat 

s'encarregará aviat de desbaratar: 

Les necessitats económiques ineludibles em varen 

obligar a tornar a la feina d'abans el dia que la 

Ibídem, pág. 86 
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mare em va dir que no tenia ni un cdntim per anar 
a comprar l'endemá.^S 

La realitat, dones, s'imposa sistemáticament a tots els 

somnis: personáis (la seva relació sentimental), professionals 

(impossibilitat de trobar una feina que el realitzi i s'adeqüi mes 

a les seves aspiracions intel.lectuals), i poétics (insatisfacció 

davant tot el que ha escrit anteriorment i incapacitat per trobar 

un model de poesia alternatiu i válid). Aquest fet, que comporta 

un notable desencís i una certa amargor, aboca el poeta a una 

situació d'ensorrament moral, de profund conflicte interior. 

Vinyol i sent la necessitat, aleshores, de replantejar-se 

radicalment la seva vida, de qüestionar-se seriosament el sentit 

de la seva existencia. És un moment difícil, d'introspecció i de 

silenci, que ens és possible de resseguir, encara que d'una 

forma una mica indirecta, a través de la seva relació epistolar 

amb Caries Riba. 

Segons Carles-Jordi Guardiola, "la correspondencia [de 

Riba] amb Joan Vinyoli és breu pero intensa en el contingut i en 

el temps. En total 9 cartes de Riba, fins al 23 de juny de 1943 i 

14 documents de Vinyoli, deis quals, pero, 5 son targetes de 

felicitado i 2, de 1937, son professionals, des d'Editorial Labor 

on treballava".69 La relació epistolar que ens interessa ara a 

68 Ib ídem. 

69 Cartes de Caries Riba. I: 1910-1938, recollides i anotades per Carles-
Jordi Guardiola), Edicions de la Magrana, Barcelona, 1990. pág. 507. La 
referencia de les cartes que Riba adrega a Vinyoli és la següent (a partir 
ens servim de l'abreviatura "I" i "H" per referir-nos ais dos volums de 
l'epistolari de Riba recollits i anotats per Guardiola): 1) Cambridge, 16 de 
novembre de 1938 (I: c. 263, pp. 506-508); 2) L'Isle-Adam, 7 d'agost de 
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nosaltres és la que correspon ais anys de l'exili de Riba, que 

coincideix amb el moment mes difícil del silenci vinyoliá 

compres entre 1937 i 1948. 

La primera carta que Caries Riba escriu a Vinyoli des de 

l'exili -de fet Vinyoli és la segona persona de l'interior a qui 

escriu el poeta- du data de 7 d'agost de 1939."̂ o En ella, Caries 

Riba mostra un viu interés pels travaux de paix del seu jove 

deixeble i amic: 

Vous occupez-vous toujours de poesie? Les lyriques 

allemands qui vous passionnaient, avez-vous repris 

de les traduire?^ ̂  

En realitat, Riba es refereix fonamentalment a les 

traduccions de R. M . Rilke, grácies a les quals s'havien conegut 

en 1935. Vinyoli, en aqueix moment, no tradueix res, en part, 

com a conseqüéncia deis travaux de guerre i deis travaux 

d'amour que l'absorbeixen, pero sobretot perqué ha comensal 

ja a distanciar-se del mestratge del poeta alemany - i ho fará 

mes encara en els següents anys. De fet, Vinyoli no es 

reconciliará amb Rilke aproximadament fins a partir de l'any 

1939 (11: c. 296, pp. 74-75); 3) L'Isle-Adam, 30 de desembre de 1939 (IL c. 
301, pp. 88-89); 4) L'Isle-Adam, 30 d'abril de 1940 (II: c. 318, pp. 116-119); 
5) Montpeller, 25 de marg de 1941 (II: c. 336, p. 163); 6) Montpeller, 23 
d'abril de 1941 (II: c. 341, p. 170); 7) Montpeller, 3 de juliol de 1941 (II: c. 
348, pp. 182-183); 8) Montpeller, 19 de desembre de 1941 (II: c. 358, p. 
198); i 9) Puig d'Olena, 23 de juny de 1943 (II: c. 389, p. 257). 

Logicament, aquesta afirmació es fonamenta en l'inventari-edició de 
les cartes del poeta proposat per Carles-Jordi Guardiola. 

Cartes de Caries Riba. II: 1939-1952 op. cit., pág. 74. (Per tal d'evitar 
un excés de notes, a partir d'ara ens referim al volum senzillaraent com 
a "II:" i en donem el número de página en la qual es troba el text de 
referencia). 
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1944, i no publicará cap nova tradúcelo seva fins el 1954, la 

qual será inclosa, significativament, en el volum d'homenatge 

que diversos escriptors dedicaran a Caries RibaJ 2 

Joan V i n y o l i tr igará forga a iniciar la seva 

correspondencia amb Caries Riba. Passaran almenys cinc mesos 

abans no respongui a la carta que el mestre li ha enviat l'agost 

de 1939. Precisament, aquest es queixa i s'estranya del silenci 

del seu amic i deixeble en una lletra adre^ada a Rosa Leveroni 

peí desembre d'aqueix any 

Et ce cher M. Viñol (ah ees noms espagnols!)? Je luí 

ai écrit une carte il y a quelsques mois, pendant 

mes vacances [carta del 7-agost-1939]: pas de 

réponse... Lui est-elle de méme parvenue? Dites-lui 

que je Taime toujours de tout mon coeur, lui-méme 

et sa poés ie , qu'il m'aidait si patiemment á 

déchiffrer. Enfin, ce petit cercle si interessant que 

j'ai frequenté pendant mon séjour, deja si lointain 

á B a r c e í o n e . . . i l faut réprendre notre 

communication. (II: p. 86). 

Ignorem quin és el contingut exacte de la primera carta 

enviada per Vinyoli a Caries Riba en el seu exili francés, pero 

sabem que era molt esperada i que certament va produir-li un 

gran efecte 

Votre lettre m'a ému jusqu'aux iarmes (II: p. 88) 

Es tracta concretament de la serie "Quatre sonets a Orfeu (versions de 
poemes de Rilke)", dins Homenatge a Caries Riba en compUr seixanta 
anys, Josep Janes Editor, Barcelona, 1954. págs. 97-99. 
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Riba es troba, en aqueix moment, molt baix de moral, amb 

molts dubtes sobre la seva capacitat de seguir exercint, en la 

nova situació, el rol de mestre que tothom l i reconeix i l i 

exigeix."73 Les cartes de Vinyoli, juntament amb les d'altres 

joves escriptors com Josep M . Boix i Selva, Conxa Guarro, Rosa 

Leveroni, etc., teñen un gran significat per a ell, perqué son una 

mostra d'amistat sincera i franca que l i dona confianza i el fa 

sentir amb ánims per suportar i superar la desfeta personal i 

col.lectiva. 

Je vois votre petit cercle et je me sens, comment le 

diré? de l'ubiquité; vraiment, l'amitié fidéle fait de 

nous presque des dieux" (II: p. 100) 

Pero Caries Riba vol mes. En una carta a Rosa Leveroni,^ ^ 

datada el 7 d'abril de 1940, l i demana que ella, Joan Vinyoli i 

els altres companys del cher petit cercle no es limitin només a 

expressar-li amistat i fidelitat, la qual cosa el reconforta molt, 

sino que l i enviín també, i sobretot, poemes que el facin sentir 

Sobre la situació personal i anímica del poeta durant el període de 
guerra i especialment durant els primers anys d'exili, vegeu: J. MEDINA, 
Caries Riba (1893-1959), op. cit. (Cfr. especialment les pagines 112-140). 

'̂ '̂  Rosa Leveroni afirma que "era la dipositária del missatge que enviava 
[Caries Riba], a través meu, a un deis petits i diversos nuclis que aquí 
[Catalunya] li restaven fidels (...). Aqüestes ens les passávem de má en 
má, junt amb les Elegies de Bierville, enviades a mida que les anava fent, 
i és també d'aquest grup que sorgí la iniciativa de la seva primera edició, 
la qual porta el peu d'impremta de Buenos Aires, 1942 / Joan Vinyoli, 
Josep Palau-Fabre, Frederic-Pau Verrié, Conxa Guarro, Maria Angels 
Royo, (...), d'altres encara i jo esperávem les seves lletres, on, amb el 
pretext d'uns comentaris ais meus versos, ais seus poemes i lectures, ens 
anava transmeten el seu concepte de la poesia, de la vida, deis terribles 
moments que passávem tots plegats" (Rosa LEVERONI, "Un epistolari de 
Caries Riba (1940-1942)", dins In memoriam Caries Riba (1959-1969), 
Instituí d'Estudis Hel. léncis/Departament de Filologia Catalana/Ariel, 
Barcelona, 1973, pág. 185). 
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com abans, amb esperan9a, com quan era a l'interior i es 

reunien a casa seva, on parlaven de poesia i es llegien i 

comentaven els seus versosJ 5 

Ne pourriez vous pas, vous méme et M. Vignol, me 

faire parvenir quelques échant i l lons de votre 

nouvelle production? (II: p. 100) 

Entre els darres dies de gener i els primers de febrer de 

1940, Vinyoli en via una nova carta a Caries Riba, que és 

particularment important per conéixer en quin estat d'ánim es 

trobava aleshores el poeta, Malauradament, aquesta carta s'ha 

perdut, pero en podem deduir el contingut per les paraules de 

Riba en la seva Uetra de resposta d'abril del mateix any:'̂ ^ 

Entre les lletres del paquet benvingut, la seva se'm 

destaca per un to particularment desolat. Encara 

que V. no m'ho digués, coneixeria que aquesta 

tristesa és de crisi íntima, d' insatisfacció en 

I'enfrontament amb si mateix, d'interval entre 

velles esperances que de sobte ens apareixen massa 

calculades i noves esperances mes abandonades. En 

aqüestes estones un consell és indiscret, inoperant; 

potser avui, al cap de dos mesos, seria senzillament 

'•̂  De fet, d'entre els membres del cher petit cercle, només Vinyoli havia 
participat en les tertulies a can Riba. Sobre l'obsessió de Riba per la idea 
de grup durant la guerra, l'exili i la postguerra, vegeu especialment J. 
MEDINA, Caries Riba, op. cit. Cfr. especialment els capítols "Literatura i 
gnips salvadors" i "Riba i la idea de grup". 

En aquesta mateixa carta i en un intent ciar, pero dissimulat, 
d'animar el seu jove amic. Riba fa referencia al seu propi estat d'ánim 
("Pero en rigor, aquesta crisi que li atribueixo potser no és mes que la 
meva mateixa d'ara i adés..."), a la seva tristesa i solitud; i li transcriu un 
poema, "Cangó en la calma morta", on s'expressa aquest sentiment de 
solitud i abandó, encara que també d'esperanga ("perqué l'esperanga, 
baldament negra, hi és"). 
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anacrónic. Una lletra de Rosa L . que acaba 

d'arribar-me [25-abril-1940], em parla de V. , me'l 

mostra abassegat per feines idiotes, pero afectuós, i 

vull creure que mes tranquil. No es forci a 

escriure'm, malgrat la meva insistencia egoísta: em 

basta, profundament em basta, sentir-li present de 

lluny, actiu en la seva amistat; versos, sí, envií-

me'n alguns, coneguts o no. (II: p. 116) 

De tots els membres del petit cercle Vinyoli és rúnic, pero, 

que no envia cap poema, ni antic ni nou, a Caries Riba. I no és 

pas estrany: la crisi íntima, d'insatisfacció amb si mateix, que 

Riba endevina no és, tal i com ell sembla intuir, ni 

circumstancial, "fruit de l'abassegament per feines idiotes", ni 

passatgera, sino que té una transcendencia molt mes gran. 

Vinyoli es troba, des de fa uns mesos, immers en una profunda 

crisi personal i poética. És un període difícil, de desorientado i 

de dubte davant la insatisfacció que sent per ell mateix i molt 

especialment per la seva poesia. És un moment d'impasse, de 

replantejament, de reflexió sobre el sentit de la seva existencia 

i sobre la validesa de la seva poesia i l'autenticitat de la seva 

vocació poética. 

A l cap d'una any aproximadament, el dia 22 de febrer de 

1941, Vinyoli escriu una nova carta a Caries Riba on l i explica 

que la crisi personal que l'angoixava no només continua, sino 

que dubta que algún dia s'arribi a resoldre. 

Je suis le méme de nos heures lointaines mais 

chaqué fois plus au dédans d'une experence 

commencée alors et qui n'est pas encoré finie, que 

peut étre ne le sera Jamáis. Mais dans le tréfond je 

me crois étre un homme incapable [,] de paroles 
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troubles et sourtout peu sensible a la sofrance. Ma 

forcé est la joie mais non plus je ne crois qu'eile 

peut eu [mol il.legible] devenir revissante. (II: p. 

170; n. 3) 

i afegeix que llegeix Dostoievski, Jacobsen,'^^ poemes 

anglesos, sobretot les cangons de Keats i de Shakespeare, i 

poetes alemanys, entre els quals destaquen sobretot Goethe, 

Holderlin i Hofmannsthal. Cap noticia, dones, sobre els seus 

versos: no es poden fer, sembla dir Vinyoli, quan les paraules 

se'ns apareixen térboles i quan hom és poc sensible al 

sofriment. Aixó corrobora el que havíem dit sobre el silenci 

vinyoliá: el poeta renega d'una poesia feta per simple "voluntat 

d'art" i vol tendir cap a la veritable poesia, sincera i auténtica, 

sentida, que neixi d'una veritable necessitat d'expressar-se. Per 

tal d'aconseguir-la, Vinyoli opta decididament peí silenci, 

malgrat que el seu mestre l i demani amb insistencia i fins i tot 

l i exigeixi, com es pot veure en la carta que adrega a R. 

Leveroni el 9 de novembre de 1941, algún petit tast del seu 

treball poétic: 

M . Vigneaux, par exemple, pourquoi n'a-t-il pas 

tenu sa promesse de nous faire connaitre quelque 

chose de ce qu'il a récemment écrit? Dites-lui, 

s.v.p., de ne pas laisser languir notre curiosité et 

notre affection, et de s'exécuter... (carta a R. 

Leveroni, 11: p. 195) 

' Precisament, l'any 1941 apareix una tradúcelo de Vinyoli d'una 
selecció de contes de Jacobsen: J.P. JACOBSEN, Aquí debieran florecer la 
flores, traducción de Juan Viñoly, Colección "EURO", Madrid, 1941. 
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La relació epistolar entre els dos poetes s'acaba amb una 

tarja postal (inclou únicament la transcripció de la tannka 

XLVIII de les "Tannkas del retorn") que Riba envia a Vinyoli 

des de Puig d'Olena el 23 de juny de 1943. És la primera lletra, 

segons Guardiola, escrita per Riba un cop retornat al país i uns 

dies abans d'arribar a Barcelona.78 És una mostra del gran 

afecte i amistat que el poeta sentia per Vinyoli , els quals 

s'acreixeran i s'afermaran cada cop mes a partir d'ara i fins el 

traspás de Riba, el 1959. 

Pot sorprendre que Vinyoli sigui el destinatari de la primera carta 
escrita per Riba un cop retornat de I'exili. Cal recordar, pero, que ell i J. 
Bofill i Ferro, van ser els únics que van anar a acomiadar-lo, a la seva 
casa del carrer deis Caputxins, el diumenge que ell i la seva familia van 
marxar cap a Franga. (Sobre la sortida del país de Riba, vegeu: A. 
MANENT, Caries Riba, Editorial Alcides, Barcelona, 1963, págs. 66-67; i 
també: J. MEDINA, Caries Riba (1893-1959), I, op. cit, págs. 115-116). 
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11.1.3." Poesia versus "voluntat d'art". 

La poesia és foc, pero també joc; 
recerca, pero també gracia; coneixenga, 
pero també transcendencia. 

C. RIBA, "Carnet de notes". 

Joan Vinyoli fou un poeta profundament vocacional, que 

va viure l'experiéncia lírica com una aventura transcendental, 

definitiva i decisiva, "com un Iliurament absolut a una estranya 

for^a que l'havia d'omplir fins a exhaurir-lo".79 No és estrany, 

dones, que la seva iniciació sigui complexa i difícil, plena de 

dubtes i d'aparents contradiccions; que la reflexió sobre el fet 

poétic sigui una constant tot al llarg de la seva vida i de la seva 

intensa trajectória literaria; i que la poesia esdevingui un deis 

temes centráis de la seva lírica. 

I fou també un poeta essencialment autodidacte. Vinyoli 

es va sentir sempre en certa manera condicionat per la seva 

escassa formació intel.lectual (és l'iínic de la seva generado que 

no té estudis universitaris) i , molt especialment, per la seva 

Joan Teixidor, "Introducció a la poesia de Joan Vinyoli", dins Poesia 
Completa 1937-1975, art. cit., pág. 10. En aquest mateix article, Teixidor 
afirma: "Deixant de banda judiéis estrictes de valor que en aquest 
moment no interessen, entre tots els poetes que hem conegut. ell és 
realment «el poeta»" (el subratllat és nostre). Aquesta mateixa idea és 
expressada també per Salvador Espriu en l'article "Obra poética de Joan 
Vinyoli", art. cit.:: "No hi ha hagut tampoc ningú, entre nosaltres, que 
s'hagi pres mes seriosament -gosaria dir: amb una mes patética 
abnegado- aquest estrany mester de fer versos,...". 
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desconeixenga de la teoria i de la historia de la literatura. En 

una carta adregada a Martí i Pol i datada el 28 d'agost de 1979, 

el poeta afirma que l'estudi de la teoria de la poesia és una de 

les seves preocupacions mes importants, pero reconeix també 

que té "una base intel.lectual molt poc solida".80 Aixo feia que 

se sentís insegur a l'hora de pronunciar-se sobre el valor 

literari de les seves realitzacions poétiques 

Sempre he dubtat de la meva obra i de si, en 

definitiva, sóc poeta, potser perqué el meu concepte 

de la poesia és molt complex i fose ^ 1 

i sobretot a l'hora de formalitzar la seva poética i definir el seu 

concepte de la poesia. De fet, el poeta ho va fer en mes d'una 

ocasió, el próleg a El Callat i l'epíleg a Domini mágic en son dos 

exemples prou representatius, pero Vinyoli era conscient que el 

seu no era un discurs própiament crític, fruit d'un plantejament 

teorétic estríete ni d'una profunda recerca conceptual. Per a 

Vinyoli, la poesia no era tínicament técnica, sino, i en gran 

mesura, misteri, revelado, do rebut; i per aixó, deia: 

tínicament se me'n revela alguna cosa en rars, 

excepcionals moments, a través de la lectura deis 

80 J. VINYOLI/M. MARTÍ i POL, Barcelona/Roda de Ter, op. cit., pág. 66 

8̂  J. VINYOLI, "Epíleg", dins Domini mágic, Empúries, Barcelona, 1984, 
pág. 91. Ferran Carbó (Joan Vinyoli: escriptura..., op. cit., pág. 17) parla 
d"'inseguretat a l'hora d'escriure crítica". Entenem que Carbó es 
refereix a inseguretat a l'hora de parlar de poesia i de la seva poesia i no 
pas a la práctica de la crítica literaria, que, al nostre entendre, Vinyoli 
no va teñir mai intenció de conrear. El que a ell l'interessa és la teoria 
de la poesia, i només en la mesura que és poeta, és a dir, només en la 
mesura que aquesta teoria li pot ser útil per explicar la seva concepció 
de la poesia i per legitimar, literáriament i históricament, els resultats 
de la seva práctica literaria. 
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grans poetes amb els quals sentó afinitats, i de la 

meva propia experiencia, quan escric o abans de 

fer-ho.8 2 

Vinyoli , dones, reconeixia les seves mancances com a 

teóric de la poesia. Pero, cal preguntar-nos, per qué donava 

tanta importancia a aquest fet? ¿És tan decisiu, realment, que 

un poeta defineixi adequadament la seva concepció del poétic i 

els mecanismes que possibiliten l'acte creatiu? Bé, ja hem dit 

que Vinyoli hauria desitjat, d'una banda, teñir un domni 

plausible del discurs crític i comptar amb el suport teorétic 

básic que l i permetés judicar i legitimar objectivament els 

resultats de la seva práctica poética; i , d'una altra, teñir un 

coneixement plausible de la tradició literaria per poder inserir 

convenientment, en el temps i en l'espai, la seva propia obra. 

Pero hi havia una altra rao mes important que justificarla 

aquesta constant preocupado vinyoliana per la teoría de la 

poesia: Vinyoli no era un poeta circumstancial, en el sentit que 

ho foren per exemple Rimbaud, Ferrater o Gil de Biedma; és a 

dir, exemples de poetes que un bon dia decideixen escriure 

perqué teñen unes determinades coses a dir i que, quan ho han 

fet, abandonen la poesia definitivament. Vinyoli va ser poeta 

tota la seva vida, va sentir-se sempre poeta, i , dones, va viure 

dramáticament l'acte d'escriptura. No perqué escriure fos un 

sacrifici, ben al contrari, era una mena d'alliberament, de 

Iliurament total, sino perqué cada nou llibre estava precedit peí 

silenci, per l'angoixa de no saber si res es resoldria finalment en 

cant, ni si aquest cant seria auténtic i reeixit artísticament. 

J. VINYOLI, "Epfleg", dins Domini mágic, op. cit., pág. 9L 
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Abans hem afirmat que Vinyoli se sentia condicionat per 

la seva minsa formació intel.lectual i peí seu desconeixement de 

la teoria i de la historia de la literatura. Aqüestes i altres 

mancances, pero, van ser en gran part superades peí poeta 

grácies al carácter sincer i auténtic de la seva vocació i grácies 

també a la seva enorme sensibilitat i a la seva constant i 

incansable curiositat intel.lectual 

Joan Vinyoli fou sempre un esperit atent a les 

formes mes vives de la cultura contemporánia. Es 

sabuda la seva sensibilitat per les arts plástiques i 

per la música. Igualment eslava interessat en el 

pensament filosofic. No podia ni sabia perdre's en 

tecnicismes, pero era molt lucid en saber veure les 

qüestions vives i en reconéixer el pols del temps.̂  3 

Sensibilitat, curiositat i ferm anhel de coneixement que l i 

van possibilitar d'omplir moltes de les seves llacunes, d'una 

banda, a través del mestratge directe d'alguns deis intel.lectuals 

mes importants del país com Caries Riba, Joan Petit, Eduard 

Valentí, Francesc Gomá..,^^ i a través de les freqüents converses 

amb poetes i amics com Mariá Manent, Joan Teixidor, J. V. Foix, 

Gabriel Ferrater, Martí i Pol...; i , d'una altra, a partir de les seves 

múltiples lectures de poesia: Rilke, Riba, Maragall, Shakespeare 

i Holderlin sobretot, pero també: Costa i Llobera, Verdaguer, 

83 F. GOMA, "L'horitzó filosofic de 
pág. 12. 

8^ "Sort de les moltes converses 
d'altres, que en certa manera han 
nivell universitari" (J. VINYOLI/M. 
Ter, op. cit., pág. 66) 

la poesia de Joan Vinyoli", art. cit.. 

amb Riba, Valentí, Petit i molts 
estat com els meus professors a 

MARTÍ i POL, Barcelona/Roda de 
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Ausiás March, Ramón Llul l , San Juan de la Cruz, Fray Luís de 

León, Cernuda, Machado, Keats, Hofmannsthal, Trakl, Pavese, 

Kavafis, etc, Lógicament, també va servir-se, com a complement 

de la seva formació, d'alguns estudis específics sobre poesia,8 5 

com per exemple els de Johannes Pfeiffer, Jacques i Raíssa 

Maritain, Ezra Pound o Octavio Paz; pero, en general, l i van 

produir mes impacte i el van interessar mes vivament les 

aportacions deis anomenats poetes-crítics, en els quals va 

trobar, a mes d'un exemple de poesia que admirava i l i servia 

de referent, algunes formulacions teoriques sobre la poesia i 

sobre el procés creador amb les quals se sentia for§a identificat. 

Entre aquests poetes cal assenyalar sobretot T . S. Eliot, Paul 

Valéry i , molt especialment. Caries Riba i Gabriel Ferrater.8 6 

A proposit de poética recordó ara les meves 

converses amb Caries Riba i els seus escrits, que 

tant m'ajudaren en la meva joventut. Recordó 

La referencia a aqüestes lectures la podem trobar en diversos textos 
del poeta i especialment en la carta que Vinyoli envia a Miquel Martí i 
Pol el 28 d'agost de 1979, recollida a Barcelona/Roda de Ter. 
Correspondencia, op. cit., págs. 64-67. En general, les lectures que fa 
Vinyoli de textos teorics específics sobre poesia i sobre teoria de la 
literatura son mínimes i de qualitat molt diversa. De fet, alió que fa 
Vinyoli amb aqüestes lectures és sobretot, mes que obtenir algún 
coneixement concret sobre el fet poétic, reconéixer-se en alguns deis 
aspectes i procediments que els crítics descriuen. 

86 La relació entre Gabriel Ferrater i Vinyoli cal datar-la entre mitjan 
deis cinquanta i fins a la mort del primer. Cfr. A. ESPADA, "Un 
subcapitolet d'un capitolet, compren?" (entrevista amb Joan Ferraté), El 
País (7-V-1992). Segons el testimoni de Francesc Goma, Vinyoli i 
Ferrater es van conéixer al voltant de l'any 1955, quan el poeta de Reus 
va ser introduít, per mitjá d'Eduard Valentí i de Joan Petit, a la tertulia 
que cada dissabte a la tarda feien -des del 1951- els matrimonis Vinyoli, 
Goma, Petit, Valentí i Cosp; l'amistat entre els dos poetes fou, a partir de 
fináis deis seixanta (coincidint amb la mort de Riba) i fins el 1972, cada 
cop mes intensa. 
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també les meves lectures de Valéry i de Maritain i 

mes tard d'Eliot i les interminables converses amb 

Gabriel Ferrater.^ 1 

Joan Vinyoli no va combregar mai de forma conscient i 

exclusiva amb cap de les tendéncies poétiques ni deis 

moviments literaris contemporanis. I, malgrat tot, la seva 

poesia participa de moltes de les propostes posades en 

circulació básicament peí Romanticisme, el Simbolisme i 

l'estética realista. L'apropiació d'aquestes propostes la féu 

Vinyoli sempre de manera en certa forma intuitiva, a partir de 

troballes personáis, i indirecta, a través deis seus mestres i a 

través de les seves lectures de poesia i sobre poesia. Aixo 

explicarla, en gran part, el carácter "complex i fose" del seu 

concepte de la poesia, que l i és tan difícil de conceptualitzar; el 

carácter aparentment tan heterogeni de la seva obra; i la 

naturalesa, a voltes contradictoria, de la seva poética, que se'ns 

apareix com un aiguabarreig molt personal i original de 

propostes, models i tendéncies diverses. 

I, malgrat tot, mirada globalment, la trajectória lírica de 

Joan Vinyoli presenta una particularitat for9a remarcable: la 

profunda coherencia de la seva producció. E l mateix poeta, en 

el seu proleg a El Callat, afirmava: 

Creu l'autor que cada nou llibre seu ha estat una 

réplica de l'anlerior i alhora la continuació o la 

8 / j VINYOLI, "Carta-proleg", dins I. M . FULQUET, Perillosa riba, Edicions 
62, Barcelona, 1978. 
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intens i f icac ió d'un aspecte que en l'anterior 

apuntava.^ ^ 

Aixó no vol dir, pero, que la seva poesia no evolueioni, 

que no s'hi evidenciín canvis substanciáis, estétics, temátics i 

formáis, ni progressions, en absolut. Precisament, cadascun deis 

seus Ilibres, malgrat els Iligams que es puguin establir entre els 

diversos volums, suposa una aventura poética sempre diferent, 

i sempre acomplerta definitivament. Cada obra té una 

autonomía propia, una formalització i una estructuració 

determinada, irrepetible. Hi ha, logicament, tansvassaments, 

interconnexions: determináis elements només insinuáis en un 

llibre, després els trobem desplegáis en un de nou. Pero en 

general, cada volum s'articula d'una forma particular, tínica. 

D'on prové, dones, aquesta coherencia, aquest sentit 

clarament unitari de la seva obra? ¿Per quina rao profunda el 

conjunt de l'obra vinyoliana, malgrat la seva diversitat, malgrat 

que cada poemari es conformi com una experiencia lírica 

independent, se'ns apareix com un tot harmonio, com un mosaic 

perfet, les peces del qual, de diferents formes i colors, es nuen 

naturalment? H i ha una rao fonamental que explicaría aquest 

fet: la fidelitat del poeta, al llarg de tota la seva vida, a un 

projecte líric que té la seva pedra angular en un anhel 

d'autenticitat i que, com déiem en el capítol anterior (Cfr. 1.3), 

J. VINYOLI, "Prdleg" a El Callat, op. cit., pág. 418. Cfr. també, J. 
TEIXIDOR, "Introducció a la poesia de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 9 
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comenta a prendre forma durant els onze anys de silenci que 

separen Primer desenllag i De vida i somni. 9̂ 

II.1.3.1.- Bases per a un projecte líric. 

La vocació lírica del poeta es desvetUa per primer cop, 

com hem vist, grácies a la lectura fortuita d'un fragment deis 

Quaderns de Malte Laurids Brigge i la seva formació literaria 

inicial té lloc básicament a l'ombra de R. M . Rilke i de C. Riba. 

Tenint com a model l'obra d'aquests poetes, Vinyoli s'exercita 

en el domini del vers i de l'idioma, aprén els misteris de l'ofici, 

disposa d'una fórmula de treball i descobreix el sentit del 

poema. Amb un mínim de recursos i amb un coneixement i un 

domini encara elementáis de la llengua i de l'expressivitat 

literaria, Vinyoli aconsegueix, mitjangant una enorme capacitat 

de concentració i de treball i una plausible disponíbilitat 

d'esperit, uns resultats prou remarcables. Pero la seva 

"conversió" a la vida interior l i descobrirá aviat que el camí 

iniciat amb Primer desenllag és insuficient, "inefica? totalment 

per arribar a alió que ell en deia «el cant líric essencial»" i que 

no condueix, dones, a la veritable poesia: 

"Los orígenes y las claves de la poesía de Vinyoli son el resultado de 
una honda reflexión teórica que se desarrolla en los once años de 
ínterin que median entre la publicación de su "opera prima" Primer 
desenllag (1937) y De vida i somni (1948), su segundo libro. En este largo 
período, el poeta descubre la que ha de ser la linea maestra de su poesía: 
la voluntad de concentración de lo esencial y profundo en el poema (...) 
y un anhelo de autenticidad" (J. PONT, "Joan Vinyoli o la presencia de lo 
irreversible", ínsula, núm. 362, p. 15. Cfr. també, del mateix autor: "Joan 
Vinyoli, poeta del tiempo, del amor y de la muerte". Destino, núm. 2089 
(20-X-1977), p. 42). 
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No dubta l'autor que per aquesta via de la 

voluntaria concentració en l'objecte i per l'ascética 

elaboració de la paraula és possible d'arribar a la 

creació d'admirables obres. Ara bé, a ell li fou donat 

un dia descobrir una cosa que havia de transformar 

radicalment el seu concepte de la poesia i fer-li 

sentir de cop, estranyament, trasbalsadorament, la 

simple pero terrible diferencia que hi ha entre 

"poesia" i "voluntat d'art".9 O 

Aquesta "cosa" que se l i presenta com a enormement 

reveladora i que significa per a ell "una transformado tan 

profunda" que el poeta no dubtará a qualificar de "conversió" és 

el sentiment 

El que ell havia descobert era el "sentiment" o, 

matisant-ho mes, la "intuició sentimental directa" 

que ens fa veure immediatament la vida espiritual 

de l'altre com a altre i ens possibilita, per tant, per 

a sortir de nosaltres mateixos i lliurar-nos.91 

En certa forma, la "conversió" a la poesia de Joan Vinyoli 

és un retorn ais orígens de la seva aventura poética, una mena 

de recomen?ament. Com ja hem dit, la máxima rilkeana "La 

90 VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 416. 

Ibídem. Aquesta referencia a la "intuíció sentimental directa" i la 
definició que en dona Vinyoli (relació gairebé espontánia amb les coses, 
que ens les fa veure com a éssers essencials i no en funció del seu 
entorn o de les relacions que es puguin establir entre elles i la realitat 
externa) ens obliga a relacionar el procés poétic descrit amb el 
pensament fenomenologic i amb l'análisi existencial heideggeriana que 
el poeta coneixia grácies al seu amic Francesc Goma (Cfr. F. GOMA, 
"L'horitzó filosofic de la poesia de joan Vinyoli", art. cit., págs. 9-30). 
Pero cal no oblidar que la cita esmentada correspon al proleg al llibre El 
Callat i, dones, que aquesta influencia filosófica és posterior al procés de 
"conversió" que estem explicant 
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poesia no és una qüestió de sentiments, sino d'experiéncia" va 

significar un estímul decisiu per al poeta en els seus inicis i li 

va proporcionar la base teórica a partir de la qual desplegar la 

seva forga creativa i la seva vocació. Pero Vinyoli havia assumit 

de forma massa literal i una mica simplista el missatge rilkeá i 

aquest fet resulta determinant per entendre per qué la seva 

poesia i la seva concepció de la poesia trontollen amb tanta 

facilitat davant la primera experiencia humana profunda 

(sentimental i existencial) que viu el poeta.92 

En el fragment deis Quaderns de Malte, Brigge afirma que 

els versos son experiéncies, records, vida viscuda, i sentencia 

que, quan s'han fet de jove, valen ben poca cosa, perqué s'ha 

viscut poc. E l mateix Brigge, en un accés d'autocrítica, reconeix 

que els seus propis poemes no teñen cap valor i no passen de 

ser mers sentiments juvenils. Vinyoli arriba a una conclusió 

semblant, pero per raons diferents: qüestiona els seus poemes 

precisament perqué exclouen el sentiment.93 L'error de Vinyoli, 

des del comengament, fou en certa forma confondre els poemes 

amb la poesia, les realitzacions estétiques amb l'art, la 

literarietat amb la poeticitat. Massa preocupat per la técnica, 

•̂̂  En la carta adregada a Lluís Busques i Grabulosa el 10 de marg de 1982, 
Vinyoli reconeix, en relació a la troballa de Rilke, que "no vaig 
entendre res del que «se'm proposava» en aquell text «estrany» per a un 
jove que aleshores llegia Maragall, Verdaguer, els mallorquins, Manent, 
Garcés,..." ("Joan Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit., pág. 84) 

93 De fet, Vinyoli rebutja globalment els seus poemes, d'una banda, 
perqué no son vida viscuda (experiencia) i, d'una altra, perqué no hi ha 
en ells implicado personal (no arriben a ser ni sentiments juvenils). 
Son, tan sois, exercicis poétics, "voluntat d'art", i, dones, és una poesia 
que, segons una expressió que Riba estimava i Vinyoli recordava sovint. 
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per l'aparenga externa de l'obra literaria (peí que la poesia és 

com a genere literari), va oblidar-se de l'esséncia lírica. 

Exageradament obsedit per fer poemes, artefactes literaris ben 

acabats, va oblidar-se de la poesia. 

Caries Riba, en el seu carnet de notes, expressava amb 

una claredat meridiana la naturalesa, binómica i aparentement 

contradictoria, de la creació poética 

La poesia és joc, pero també foc; recerca, pero 

també gracia; coneixenga, pero t a m b é 

transcendencia.9 ^ 

Inicialment, Vinyoli havia assentat la seva concepció de la 

poesia línicament sobre les bases del joc (la técnica) i de la 

recerca (l'ascética elaboració del poema). Identificava la 

"poesia" amb "voluntat d'art" amb la qual cosa la reduía a un 

pur artifici intel.lectual, imaginatiu i lingüístic, i en negava tota 

dimensió transcendent, la magia i el misteri. 

És ciar, no sempre els poemes de Primer desenllag 

foren escrits així, pero en el record de l'autor 

predomina la idea d'una treballosa elaboració del 

poema, per contrast amb la manera com després 

havia d'escriure (...), Així escrivia, morosament, 

pacientment, sense trasbals ni éxtasi.^ 5 

Pero, "davant les profunditats tan riques de vida que el 

sentiment l i descobria", Vinyoli canvia de forma radical aquesta 

C. RIBA, "Carnet de notes", dins Sobre poesia i sobre la meva poesia 
(Proleg i edició a cura d'Enric Sulla), Empúries, Barcelona, 1984, pág. 78. 

5̂ J. VINYOLI. "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 415. 
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seva concepció de la poesia. De cop, el mestratge de Rilke, tan 

il.laminador al principi, es torna inefica? i inacceptable. D'aquí 

que la primera cosa que faci el poeta sigui, precisament, 

distanciar-se de les Iligons apreses del poeta alemany i de la 

seva poesia. Així ho confirma el dietari de Mariá Manent, A flor 

d'oblit, en les notes del qual, pertanyents a l'any 1942, podem 

llegir: 

22 marg. Dia de vent i pluja. A la tarda, conversa a 

casa d'Ester De Andreis, amb ella i Vinyoli. Aquest 

ha perdut ja el seu vell entusiasme per Rilke. Diu 

que la seva obra no és poesia: explica, pero no 

canta. La creació rilkeana és fruit de la voluntat, de 

l'esforg, de l'atenció pacient: no brolla d'una 

sobreabundancia, com en Balzac o en Dostoievski. 

En un mot: algú ha volgut presentar Rilke com un 

geni, pero no ho era. Vinyoli creu que el que és 

interessant en Rilke és la seva personalitat, no la 

seva poesia.9 6 

Alio que Vinyoli rebutja ara de Rilke és justament el 

mateix. que inicialment l'havia atret i admirat: el seu métode de 

treball, la seva capacitat per extreure substancia lírica d'un 

objecte a partir de la seva contemplació i de la seva vivencia 

estética conscient.^7 És a dir, Vinyoli renega d'una concepció de 

M. MANENT, A flor d'oblit, Edicions 62, Barcelona, 1986, págs. 98-99. 
Sobre el distanciament de Rilke, vegeu també: A. PONS, "Joan Vinyoli, 
poeta del silencio", art. cit., i SOLER/MUNNÉ, "Joan Vinyoli, la recerca de 
la catarsi poética", art. cit. 

Vinyoli s'allunyará també de Riba (Cfr. A. PONS, "Joan Vinyoli, poeta 
del silencio", art. cit.), encara que d'una forma mes tímida. Aquest 
allunyament de Riba, pero, cal matisar-lo molt, perqué en realitat és mes 
aparent, circumstancial, que real, fruit sobretot de la situació de crisi 
personal i poética que viu Vinyoli entre 1938 i 1943, i, a mes, está 
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la poesia entesa com a "voluntat d'art", com a resultat d'un 

treball exclusivament artesanal (apiicació de l'ofici i de la 

técnica) i intel.lectual (apiicació d'un procediment racional, 

analític), Aquest allunyament de Rilke no és pero, com podría 

pensar-se, ni immediat ni arbitrari, sino fruit d'una relectura i 

d'una reflexió profunda sobre l'obra rilkeana. Durant l'any 

1938, tal i com consta en el testimoniatge que ens en dona 

Mariá Manent en el seu dietari de la Guerra Civi l , Vinyoli "parla 

molt de Rilke": 

5 desembre. (...) A la tarda, i especialment després 

de sopar, Vinyoli em parla de Rilke. Quina 

raaduresa, quina acuitat extraordinaria, aquest 

minyó de 24 anys! M'hauria agradat de poder 

transcriure literalment les seves reflexions sobre 

Rilke que, una mica organitzades, serien un assaig 

profund, pie de substancia ^8 

Vinyoli llegeix i estudia intensament l'obra del poeta: 

analitza el sentit i la for§a deis versos rilkeans del Llibre 

d'hores, s'interessá per la seva concepció de l'amor expressada 

especialment en els Quaderns de Malte Lurids Brigge i 

descobreix la produnditat de l'experiéncia poética deis Sonets a 

Orfeu. Per a Vinyoli, comenta Manent, Rilke és un asceta, un 

íntimament Iligat al procés de relectura crítica i distanciament de la 
poesia de Rilke. Cfr. també Manent: "A la tarda, llarga conversa amb en 
Vinyoli, que em parla de la meva nota sobre la poesia d'en Riba. Ell creu 
que en Riba tendeix cap a una poesia mes vital que la que ha escrit fins 
fa poc; que és predominantment analista, Iliurat a la dissccció deis 
prop i s estats de consciéncia, mes aviat que un líric d'aquells en qui el 
cant procedeix d'una plenitud interior" (M. MANENT, El vel de Mala 
1936-1939), Destino, Barcelona, 1975. pág. 217). 

M. MANENT. El vel de Mala. 1936-1939, op. cit., págs. 217-218. 
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contemplatiu {és el que sap), que es complau en la consecució, a 

través d'un rigorós treball i un ingent esforg de concentració, de 

la perfecció pura, gairebé divina, de la creació artística, pero 

que no troba "mai la gracia, la il.luminació deis místics". 

Vinyoli creu que Rilke explica mes plenament la 

propia esséncia en la seva obra de pensador -en les 

lletres, les critiques, els Ilibres en prosa- que en la 

seva poesia. En la poesia procedía, mes o menys, 

com els altres poetes: era el producte deis seus 

moments de plenitud, implicava un cert abandó. En 

la prosa, en canvi, el procés d'exploració i 

d'explicació íntima era mes complet i conscient. 

Així i tot, trobo molt exacta l'observació de Vinyoli 

sobre la impressió que produeix la poesia rilkeana. 

"En ella -deia- Rilke fa la sensació que sempre 

parla d'ell, que no hi ha res donat, dictat com per 

una for?a externa, a diferencia d'altres poetes que 

semblen un instrument mes o menys passiu, un 

corn a través del qual el vent passa".̂  9 

Ser "un corn a través del qual el vent passa", aconseguir la 

gracia, la il.luminació deis místics, aquest és l'ideal poétic que 

Vinyoli es planteja ara d'aconseguir, I per tal d'atényer-lo es 

veu abocat al silenci, al recoUiment interior. Des del punt de 

vista huma, com ja hem esmentat (Cfr. II. 1), el període que va 

de 1936 a 1943 és un deis mes difícils i dolorosos per al poeta. 

La Guerra Civi l , l'experiéncia amorosa, el conflicte existencial, 

les penúries económiques deis primers anys de postguerra, son 

alguns deis aspectes que l'afecten mes profundament. Son els 

Ibídem. págs. 218-219. 
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anys en qué es produeix, com ell mateix ho anomena, la seva 

"conversió a la vida interior", és a dir, la presa de consciéncia 

sobre la dimensió real de la seva condició com a ésser huma; i 

son els anys també en qué té lloc la seva "conversió a la poesia", 

és a dir, la recerca de l'esséncia lírica. La doble experiencia, 

d'amor (afectivo-sentimental) i de mort (el conflicte bel.lie), 

amb qué es troba enfrontat a partir de 1936 fa que es plantegi 

seriosament el sentit de la seva existencia i de la seva vocació 

poética. 

Com he dit en un poema "Només un somni val: amor 

i mort". No pot realitzar-se una gran obra d'art fins 

que l'home no sent el "gran" conflicte. Quants 

poetes no han comengat a escriure per causa d'uns 

amors fracassats o impossibles! Quants poetes no 

han tingut la consciéncia obsessiva del pas de les 

coses, de la mort! Sense assumir plenament aquests 

temes, no es pot parlar seriosament de res.^^^ 

Amor i mort son, dones, els dos grans misteris amb qué 

l'home s'enfronta irremeiablement. I son també, els pilars 

básics de tota experiencia lírica, els temes fonamentals a partir 

deis quals tot gran poeta necessáriament ha de bastir els seus 

versos. Aquesta descoberta, com hem dit, aboca el poeta 

inicialment al silenci i al replegament interior i l i fa canviar 

radicalment la seva actitud davant la vida. Pero, ¿com i en qué 

es concreta, aquest canvi d'actitud? Bé, fonamentalment, en un 

anhel d'autenticitat i de puresa, absolutament necessaris per tal 

Isabel-Clara SIMÓ, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", Canigó, 
núm. 659 (24-V-1980), pág. 18. 
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de trobar resposta a les preguntes mes elementáis. És en el 

context d'aquesta descoberta i de les conseqüéncies que 

comporta que Vinyoli sent la necessitat imperiosa de plantejar-

se de bell nou quina és l'esséncia de la veritable poesia. 

Pero des del punt de vista poétic, com ja hem esmentat, 

Vinyoli es troba també en aquests anys en una mena de carrero 

sense sortida. Amb el seu mestre i mentor mes directe a l'exili, 

sense cap tipus d'esperanga per a la cultura i la literatura 

catalanes, amb el desencís per la propia obra i un cop perdut 

l'entusiasme per Rilke i rebutjant-lo com a model i referent, 

Vinyoli es troba en certa forma completament desorientat. 

Davant aquest atzucac, la seva primera reacció és d'abandonar 

la práctica poética i dedicar-se exclusivament a viure. Pero no 

és, logicament, la millor tria, especialment per a un home que 

viu tan profundament i inevitable la vocació lírica. Només 

viure, encara que sigui intensament, és també un extrem 

insatisfactori. A mes, Vinyoli descobrirá aviat que existeix 

encara una sortida, un punt óptim, intermedi, en el qual art i 

vida rio es plantegen com a realitats excloents, sino que 

s'imbriquen harmónicament. Aquest punt ideal és viure 

poéticament 

Entre ser poeta o simplemcnt viure, hi ha una bella 

possibilitat, que és viure poéticament.^^1 

A la manera de Maragall, o de Holderlin. Perqué només 

aquell qui arriba a comprendre que "dichterisch wohnet / Der 

J. VINYOLI, "Peí camí deis mesos", proleg a Els mesos de l'any, Els 
gravadors de la Rosa vera, Barcelona, 1956. 
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Mensch auf dieser Erde"^^^ pot dir-se que veritablement ha 

aprehés l'essencial esséncia de la poesia, la seva dimensió real, 

innocent i perillosa alhora, transcendent, que depassa el pur i 

simple joc de llenguatge i d'artifici. Així dones, Vinyoli sent ara 

el desig de tendir cap a un model de poesia menys 

intel.lectualitzada i analítica, mes senzilla i sincera, nascuda 

d'una veritable necessitat d'expressar-se, viscuda com un 

sentiment quasi religiós, gairebé místic. Una poesia que es 

plantegi com alguna cosa mes que simple vivencia estética i que 

depassi els límits estrictes de l'experiéncia artística; que es 

conformi sobretot com a representació verbal i imaginaria deis 

sentiments, les vivéncies i els conflictes personáis i que sigui 

apta, dones, per a la interpretació deis diversos i complexos 

processos interiors, existencials. Una poesia que serveixi, a la 

manera com Riba entenia aquest mot. 

La veritable poesia, creu Vinyoli, no s'ha de cercar, és un 

do rebut. El poeta, pur i simple instrument d'una forga superior 

(aquella que el Higa al ritme universal), s'ha de limitar a fixar-

lo en paraules, a materialitzar definitivament aquest do. 

Aquesta concepció del poétic és certament un extrem 

radicalment oposat a una concepció de la poesia entesa 

tínicament com a "voluntat d'art", i l'hem d'entendre, per tant. 

"̂•̂  "poéticament habita l'home en aquesta térra" (vs. 32 del poema "In 
Liebleicher BlMue blühet mit..." [En blau adorable floreix...], dins F. 
HOLDERLIN, H imnes, (introdúcelo i traducció de Manuel Carbonell), 
Edicions deis Quaderns Crema, Barcelona, 1981, pág. 183. Sobre el sentit 
que aquest vers té per a Holderlin, vegeu la interessant interpretació 
que en fa Heidegger a "Holderlin y la esencia de la poesía", text recollit a 
M . HEIDEGGER, Interpretaciones sobre la poesía de Holderlin, 
(introducción de Eugenio Trias. Traducción del alemán de José M . 
Valverde), Ariel, Barcelona, 1983. 
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com una reacció gairebé visceral, i per aixó mateix en certa 

forma exagerada, davant un model de poesia, básicament 

rilkeá, que no el satisfá en absolut. 

Es produeix, dones, una rectificació substancial en els 

plantejaments poétics vinyolians. E l poeta s'allunya 

fonamentalment d'alguns deis postulats estético-Uteraris posats 

en circulació peí Simbolisme i el postsimbolisme (sobretot la 

seva desvinculado de la realitat, la creenga en l'absoluta 

autonomía de l'art, la visió de la poesia únicament com a creació 

de llenguatge, el seu carácter intel.lectualista i culturalista, el 

seu hermetisme i la hipervaloració del treball artístic) i retorna 

a una visió i a una concepció clarament romántiques de la 

literatura. Els seus models poétics, per tant, també canvien. 

Me alejé mucho de Riba y de Rilke y procuré un 

acercamiento a la poesía más simple de Goethe y 

otros poetas quizás a través, por lo menos durante 

algún tiempo, de Maragall.^ 

Certament, Vinyoli troba ara en Maragall (sobretot en el 

Maragall deis elogis, de clares influencies goetheianes i 

novalisianes) un model i un referent poétic d'excepció. La teoría 

de la paraula viva maragalliana presenta un seguit de 

particularitats amb les quals Vinyol i s'hi sent plenament 

identificat. En primer lloc, la consideració de la sinceritat com 

A. PONS, "Joan Vinyoli, poeta del silencio", art. cit. L'empremta, 
decisiva, de Maragall en Vinyoli ha estat detectada i assenyalada, entre 
altres, per J. Teixidor {"De vida i somni de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 
405); S. Espriu ("Nota sobre l'obra de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 409) i J. 
Bofill i Ferro {Poetes catalans moderns. Columna, Barcelona, 1986, págs. 
205-206). 
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un valor poétic essencial que, consegüentment, determina una 

molt concreta formalització del discurs poétic, que tendeix cap a 

la simplicitat i la senzillesa, cap al despullament i , dones, que 

s'allunya de tota voluptuositat verbal i de l'hermetisme. En 

segon lloc, la certesa sobre la correspondencia absoluta entre 

llenguatge i raga, el reconeixement que cada poblé "té unes 

característiques i possibilitats líriques peculiars".^04 tercer 

lloc, la importancia del paisatge i la Natura com a tema 

fonamental de la poesia. I, finalment, la idea que tota gran 

poesia, el "cant líric essencial", ha de néixer d'un recolliment 

passiu, d'una actitud contemplativa, perqué la paraula viva és, 

en el fons, un do rebut, mes que no pas cercat, i així és com cal 

preservar-la en els versos si no es vol caure en la inautenticitat. 

Aixó ens dona a entendre com l'art, per teñir tota 

aquesta virtut redemptora que li és propia, cal que 

ens sigui directament vingut del seu origen diví, 

que se'ns mantingui pur en l 'emoció, i que 

l'expressió en sia absolutament sincera. Així , la 

contemplació de la forma natural, que és son 

origen, ha d'ésser un estat espontani del nostre 

esperit.^^^ 

Aquest darrer aspecte que hem esmentat, el necessari 

recolliment passiu previ a l'expressió artística (en qué la idea 

poética esdevé un do rebut), és un element clau del métode de 

treball seguit per Vinyoli a partir d'ara. De fet, és una idea que 

J. VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit. pág. 417. 

J. M A R A G A L L , "Elogi de la poesia", dins Elogi de la poesia i altres 
assaigs, Edicions 62/"La Caixa", Barcelona, 1978. pág. 48. 
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troba formulada inicialment en els elogis maragallians i en els 

estudis crítics de Raíssa i Jacques Maritain, pero que després 

retrobará, encara que molt modificada, en l'assaig de T.S. Eliot 

On poetry and poets, en la Teoria de l'ham poétic carneriá i en 

el mateix Caries Riba. Es tracta del reconeixement d'una part, 

mes o menys significativa segons els casos, d'irracionalitat, de 

fluencia pre-conscient, previa a la creació artística, a 

l'elaboració del poema. Aquest element donat, imprevist i no 

controlat rep per part deis autors noms ben diversos: és, per a 

Maragall, "emoció estética"; per a Carner, "inspirado"; per a 

Riba, "una il.luminació espasmódica i tranquil.la"; etc. En 

qualsevol cas, alió que és important - i que de fet separa el 

posicionament mes o menys espontaneista o arbitrarista deis 

diferents autors- és justament l'émfasi que hom posa en la 

major o menor importancia d'aquest eleínent, sobretot a l'hora 

de determinar el grau de preeminencia que té per al creador en 

el moment de l'expressió artística. Per al poeta espontaneista 

(mes proper a l'estética romántica), la fidelitat estricta al 

moment de r"emoció estética" és fonamental i lógicament la 

sinceritat i l'autenticitat esdevenen valors poétics essencials. La 

intervenció en el text, el procés d'elaboració del poema, ha de 

ser mínima per tal de no trair i desvirtuar la forga original 

continguda en les paraules "sentides". Ben al contrari, per al 

poeta arbitrarista (mes proper a l'estética simbolista, de tirada 

mes racional) r"emodó estética" és només el detonant necessari 

per a l 'inici de l'expressió poética, i alió que per a ell és 

veritablement important, dones, és el procés d'elaboració del 

poema, l'organització deis signes Hngüístics, la precisió i 
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expressivitat de les imatges, la forga del ritme, "les mans que 

modelin". 

Aqüestes dues formes de concebre alio que habitualment 

anomenem inspirado, comporten lógicament dues formules de 

treball poétic diferent i dues maneres també diferents 

d'afrontar el problema de la sinceritat en l'acte d'escriptura o 

procés creador, Tots dos aspectes, fórmula de treball i 

sinceritat, se'ls planteja Vinyoli per primera vegada en aquests 

anys. 

Peí que fa al primer aspecte, és evident que Vinyoli (al 

contrari del que havia fet en el període d'escriptura de Primer 

desenllag) pren ara partit per aquella fórmula de treball en qué 

s'emfasitza sobretot el primer moment del procés creador, el 

del coneixement obscur o germen creatiu, mentre que 

l'elaboració del poema, la recerca artística, és vista gairebé com 

a negativa o, almenys, com a via secundaria, perqué 

impossibilita la consecució del "cant líric essencial". Vinyoli 

aposta, dones, en aquest moment, per un model de treball 

poétic, de clars ressons maragallians i empeltat d'un marcat 

misticisme, que se sitúa ais antípodes del model rilkeá i 

simbolista que havia presidit el seu primer llibre. Lógicament, 

amb els anys Vinyoli matisará substancialment aquesta seva 

visió de l'acte creatiu, aprendrá a valorar de bell nou la técnica 

i l'ofid com a factors essencials de l'expressió artística (encara 

que mai deixará d'hipervalorar la inspirado com un factor clau 

de la creació poética) i s'allunyará convenientment de 

plantejaments pseudomístics, perqué descobrirá que aquests. 
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en realitat, lluny de possibilitar el cant, mes aviat el neguen 

absolutament, el fan inviable. 

Peí que fa al problema de la sinceritat, ja hem dit que hi 

ha fonamentalment dues maneres de donar-hi resposta, que, en 

l'ámbit de la poesia catalana contemporánia, están 

admirablement representades per Joan Maragall i per Caries 

Riba. Ambdós escriptors se'l plantegen com un problema clau 

de la creació poética, perqué en condiciona absolutament el seu 

éxit i la seva eficacia; pero mentre que per al primer té una 

clara dimensió ética ("He cregut i és per aixó que he parlat"), 

per al segon només es pot plantejar en termes artístics ("He 

parlat i és per aixó que he cregut"): 

Demanar a un poeta de pronunciar-se sobre la 

natura de la inspirado, és una mica fort. Equival a 

fer-lo decidir en un problema que la majoria deis 

que no preferirien de deixar-lo flotant, resoldran, 

d'instint, a llur avantatge mortal: parlo del 

problema de la relació entre la sinceritat moral i la 

sinceritat artística. (...) Hom es pot confessar 

davant de Déu, ádhuc en el dia suprem, en la mes 

prosaica de les proses; aixó és, que la lírica no 

tindrá valor de confessió sino en proporció de la 

claredat que el poeta ha fet sobre el contingut de la 

seva consciéncia i en proporció de la plenitud de 

sentit precís i de forga suggerent que ha posat dins 

la seva paraula, és a dir, relativament al grau de 

perfecció artística que ha sabut donar a la seva 
poesia.106 

C. RIBA, "Resposta a una enquesta sobre la psicología de la poesia 
lírica", dins Obres Completes, IV. Crítica, 3, edició a cura d'E. Sulla, 
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Inicialment, Vinyoli se sentirá atret sobretot peí model 

maragalliá i , dones, termes com "sinceritat", "autenticitat", 

"veritat", tindran per a ell un valor estrictament moral; pero 

amb el temps, evolucionará cap a posicions mes properes a 

l'estética ribiana. Aquesta evolució está íntimament relacionada 

amb la progressiva valorado -suara esmentada- per part del 

poeta de la técnica i l'ofici com a elements fonamentals de la 

creació poética. I está també directament relacionada amb el 

retorn de Caries Riba a Catalunya. Com se sap, i de fet Jaume 

Medina n'ha donat proves plausiblement documentades. Caries 

Riba s'havia plantejat des de ben jove el problema de la 

sinceritat en literatura, pero és sobretot entre 1937 i 1940 que 

hi reflexiona amb una mes greu i dramática intensitat, 

pressionat per la necessitat de definir el seu posicionament, 

com a intel.lectual i com a poeta, davant els terribles 

esdeveniments provocats peí conflicte bel.lie i les seves 

conseqüéncies tan nefastes per a la cultura i la literatura 

catalanes. 0̂'̂  

Barcelona, Edcions 62, 1988. pág. 64. És cert que per a Riba el problema 
de la sinceritat en literatura té també una clara dimensió ética, pero el 
poeta se l'ha de plantejar no pas en el moment d'escriptura del poema, 
sino amb anterioritat: cal que el poeta definieixi ben bé el seu 
posicionament i la seva responsabilitat com a intel.lectual i com a 
creador en el marc d'una tradició i d'una llengua, és a dir, com a ciutadá 
que és -i servidor- d'una patria que cal constantment "salvar" a través 
deis mots. 

j , MEDINA, Caries Riba, I,op. cit. Cfr. especialment els capítols 
"Sinceritat i expressió literaria: el compromís amb la veritat" (págs. 97-
105), "La salvado de la patria" (págs. 123-126) i "Reconciliació"(págs. 
128-133). Cfr. també, E. SULLA, "El tema de la sinceritat a la poética de 
Caries Riba. A proposit de la conferencia Sinceritat i expressió 
literaria", Els Marges, núm. 46 (juliol de 1992), págs. 87-94. 
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Riba retorna al país el 1943, quan ja s'han resolt tots els 

seus dubtes sobre l'objecte i el sentit de la seva tasca 

intel.lectual i un cop afermada definitivament la seva concepció 

de la poesia. És per aixó precisament que a partir d'ara pot 

exercir, fins i tot amb mes confianza que abans de la guerra, el 

seu mestratge amb les noves generacions poétiques: en primer 

lloc, la deis seus fidels amics del cher petit cercle (de la qual 

Vinyoli n'és un representant especialment estimat), pero també 

les de les revistes "Ariel" i "Poesia", la del Grup de Vic, i la deis 

joves universitaris. Riba - i la seva obra- esdevindrá el gran 

referent poétic de la postguerra: donará consells, corregirá 

errors, celebrará encerts,... I, sobretot, vetllará per la necessária 

continuítat de la literatura catalana o, el que ve a ser el mateix, 

per la necessária salvació de la patria. 

A partir del 1943, ara a la nova casa del carrer de la 

República Argentina, Caries Riba rep, tots els diumenges a la 

tarda, els poetes que el van a visitar. Un deis mes assidus és 

Joan Vinyol i . Devia ser en el context d'aquelles Uargues 

tertulies literáries que Joan Vinyoli comengava a posar en ciar 

els seus conceptes sobre el poétic i a superar a poc a poc els 

anys d'indecisió, de desorientació i de crisi. Caries Riba, el seu 

mestre i mentor des de sempre, ara en la plenitud de la seva 

maduresa humana i poética, havia de representar per a ell una 

superació deis extrems, perqué ell estimava la «meditativa 

fantasía» tant com el «quiet triomf d'un pensament perfet». E l 

seu concepte del poétic, diu Vinyoli, és: 
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Equidistant de Rilke, massa extremos en la seva 

introspecció, que no sap de límits, i de Valéry, d'una 

escessiva assépsia mentalJOS 

I equidistant també de Maragall, podríem afegir. Fixem-

nos-hi bé, Caries Riba es troba en el punt intermedi, central, 

entre tots els extrems: el de la poesia metafísica (Rilke), el de la 

poesia pura (Valéry) i el de la paraula viva (Maragall). Caries 

Riba no nega cap d'aquestes aportacions, pero tampoc les 

accepta de forma exclusiva, mes aviat n'intenta una 

condensació, un preces de síntesi, que és justament alió que 

intentará de dur a terme també, básicament en el període 

1951-1956, el mateix Joan Vinyoli. 

Podem afirmar, dones, que és a partir del mestratge de 

Riba que Vinyoli aconseguirá d'assimilar i de fer compatibles 

les Iligons apreses en Rilke, en Maragall, en l'obra crítica de 

Maritain i en el mateix Riba. I és a partir d'ell també que 

Vinyoli enten finalment que "no es pot separar la poesia de la 

línia d'art" i , dones, que el binomi poesia/voluntat d'art no és, 

com ell es pensava, diametralment oposat, sino complementari. 

Seria absurd pensar que tot el conflicte viscut per Vinyoli a 

partir de 1936, i que aquí hem intentat de resseguir, es resol 

tan bon punt com Riba retorna al país. De fet, aixó no és pas així 

(el Uibre De vida i somni ho confirma), i en realitat el poeta 

trigará encara molts anys abans no pugui definir per primera 

vegada el maro fonamental i les línies mestres de la seva 

J. VINYOLI, "Caries Riba i el seu concepte de la poesia", Reduccions, 
núm. 31 (octubre 1986). 
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poética. Pero és evident que és a partir de 1943 que Vinyoli 

comenga a veure ciar per primer cop el camí que li cal seguir. 

En els anys següents, l'aprofundiment en la teoria poética i en 

la poesia de Valéry, Holderlin, Rilke, Maritain i Eliot, juntament 

amb el mestratge ribiá, sempre present, i sobretot, l'experiéncia 

d'espriptura deis volums De vida i somni i Les hores 

retrobades, dos Uibres decisius quant a la seva formació 

poética, l'ajudaran a perfilar cada cop mes el seu concepte de la 

poesia i a delimitar adequadament quines son estrictament les 

bases reals del projecte líric iniciat justament en aquests anys, 

immediatament després de les seves "conversions" a la vida 

interior i a la poesia. 

El primer intent de formulació del seu concepte de la poesia el 
trobem en els textos preparats peí poeta en ocasió d'haver-li estat 
concedit el Premi "Ossa Menor" per al seu Ilibre Les hores retrobades. 
Posieriorment, en el text-conferéncia "Caries Riba i el seu concepte de 
la poesia", Vinyoli defineix les línies afins i els punts de contacte (els 
deutes) entre la seva concepció de la poesia i la de Riba. Finalment, el 
poeta apronta el seu "proleg" a El Callat per resseguir l'evolució de la 
seva poesia i per exposar les línies mestres del seu quefer iiterari. 
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II.2.- De vida i somni. 

Si dones la vida del món consisteix en 
l'alternanga del desplegament i del 
replegament, en fúgida i retorn a si mateix, 
per qué no també el cor de l'home? 

F. HOLDERLIN, Hipérion. 

El mozo luego, enamorado, conocía 
Tu poder sobre él, y lo ha servido 
Como a nada en la vida, contra todo. 

L. CERNUDA, "La poesía". 

La primera edició de De vida i somni, impresa ais tallers 

d'Ariel, va veure la Uum a Barcelona, l'abril de 1948. Se'n va fer 

un tiratge molt limitat, de 150 exemplars en total, tots ells 

signats per Fautor: 140 exemplars en paper de f i l especial 

"Guarro", numerats, i 10 exemplars, en el mateix paper, 

destinats ais col.laboradors.i 

La difusió del llibre, dones, va ser mínima i hem de creure 

que, com passava amb tots els volums publicats en aquells 

El llibre només ha estat editat una altra vegada, dins Poesia Completa 
1937-1975, op. cit., que és la que nosaltres prenem com a text de 
referencia. El limitadíssim tiratge del llibre l'explica M . Josepa Gallofré 
com a conseqüéncia deis recéis que provocaven en els organs censors 
del régim franquista els Ilibres en cátala deis autors joves (cfr. M. J. 
GALLOFRÉ, L'edició catalana i la censura franquista (1939-1951), PAM, 
Barcelona, 1991. Segons Gallofré, el llibre de Vinyoli arriba a la censura 
amb una recomanació de M. Manent, en qué afirmava que Vinyoli és 
"uno de los poetas jóvenes más dotados de Cataluña", cfr. pág. 314). 
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anys, es va distribuir gairebé exclusivament entre els amics i 

coneguts del poeta, alguns deis quals en fan una crítica molt 

elogiosa, especialment dos deis seus companys de generació, 

Joan Teixidor i Salvador Espriu.^ 

Tant un com l'altre celebren l'aparició del llibre i en 

ressalten, com a aspectes mes rellevants, la senzillesa i 

naturalitat expressives, la correcció en la construcció i , molt 

especialment, la perfecta adequació entre signe lingüístic i 

sentit, entre la paraula poética i la idea que el poema exposa. 

Segons Teixidor, 

De vida i somni conté pagines d'una sobria i 

senzilla proximitat, d'una felicital que solament es 

pot comprendre si es té en compte l'absoluta 

adequació entre la idea i el llenguatge, entre 

l'expressió i el que és expressat. ^ ^ ^ 

Salvador Espriu és encara mes contundent: 

Perqué Vinyoli ha sabut veure el nostre país i 

escoltar la nostra Uengua despulláis de tot sobrer 

^ ^ ^ No passa el mateix, pero, amb la crítica posterior, especialment la 
deis anys 60. Castellet i Molas, per exemple, en el seu llibre Poesia 
catalana del segle XX, qualifiquen la poesia de Vinyoli d"'antiga", de 
profundament ahistorica i conservadora, és a dir, conslreta en els 
motiles del model poétic d'abans de la guerra, hermética i evasiva 
respecte a la realitat. Vinyoli és triat per aquests crítics com un cas límit 
de "voluntat de permanencia", una actitud que segons ells caracteritza 
quasi tota la literatura escrita durant la década deis 40 i molt 
especialment la deis poetes de la generació del 36. 

J. TEIXIDOR, "De vida i somni de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 121. 
(Datat el juny de 1948) 
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element, en Ilur essencial nuesa: privilegi deis 

auténtics lirios J ^ 3 

De fet, aqüestes característiques assenyalades per 

Teixidor i Espriu s'adiuen perfectament amb el que Vinyoli 

s'havia proposat en el moment d'escriptura deis seus poemes 

Les poesies del nou Ilibre es caracteritzen 

principalmcnt per un ús molt moderat de la imatge 

propiament dita, per un afany de claredat i 

senzillesa, per un gust molt accentuat de la pura 

línia melódica -dit en termes musicals-, en evident 

contrast amb la complexitat harmónica de molta 

poesia que avui s'escriuJ^^ 

Tots aquests trets: senzillesa, afany de claredat, 

accentuació de la línia melódica i moderado en l'ús de la 

imatge, son, segons el poeta, aspectes discursius i expressius 

fonamentals per a la consecució del "cant líric essencial" 

Creia fautor que, per bé que es pot fer i es fa molt 

bella poesia rica d'imatges i de complicada textura, 

l'esséncia lírica no resideix tanmateix en elles i que 

hi ha un cant líric mes profund que tendeix al 

despuUament i a la simplicitat.^ ^ ^ 

Es una poesia, dones, nascuda en gran part com a reacció 

al model poétic que havia presidit l'elaboració del seu primer 

Ilibre, Primer desenllag. Per a Vinyol i , artificiositat i 

s. ESPRIU, "Nota a l'obra de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 32. (Datat a 
Barcelona, octubre de 1948) 

^̂ "̂  J. VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit. pág. 417. 

Ibídem. 
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hermetisme s'associen a "voluntat d'art" i per tant son aspectes 

que allunyen el poeta de la veritable poesia, de la profunda 

esséncia lírica. Forma part també d'aquesta reacció al model 

poétic anterior, fonamentalment rilkeá, la voluntat expressa per 

part del poeta d'inserir la seva poesia en el marc de la propia 

tradició, tant en els aspectes formáis: estrofisme, versificació, 

ritme..., com en els aspectes mes estrictament lingüístics: léxic, 

girs, imatges, etc. 

Una altra característica d'aquest Ilibre és 

l'abandó de la manera d'enfocar i conduir el poema, 

apresa sobretot en alguns lírics alemanys, i 

l'adopció de formes i maneres própies de la nostra 

poesia, per una mena de convenciment que cada 

poblé té unes característiques i possibilitats 

líriques peculiars i que és en va de pretendre en 

cátala el "salt metafísic" propi de la gran poesia 

germánica, o la "meditativa fantasía" propia de 

l'anglesa, o, posem per cas, el "visionarisme 

al.lucinant" de Rimbaud. 

Per aixó, pero també, sobretot, per la mateixa 

voluntat de renuncia a la brillantor fulgurant de 

l'arabesc imaginatiu que li feia estimar la poesia 

despullada d'imatges, volgué l'autor o, sense voler-

ho, instintivament se sentí portat a utilitzar formes 

neutres, gastades inclús , amb el proposit o 

esperanga que així el cant líric es manifestés amb 

tota la puresa. ^ ^ ^ 

^" Ib ídem. Aquesta característica de la poesia vinyoliana ja l'havia 
remarcat també Teixidor: "Molt mes encara, que Vinyoli ha aconseguit 
trobar el Iligam precís entre el seu accent i la seva térra" (J. TEIXIDOR, 
"De vida i somni de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 121) 
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De vida i somni és, dones, un llibre de ruptura. Amb ell, el 

poeta pretén superar l'etapa anterior, mes marcadament 

esteticista, i tendir cap a una poesia mes essencial, mes 

continguda. És cert que no ho aconsegueix plenament, entre 

altres raons perqué tot just si es troba en els inicis de la seva 

aventura lírica i perqué encara no ha definit de forma plausible 

la seva concepció de la poesia, pero hi ha una evolució clara 

respecte al seu primer llibre i un canvi d'actitud fonamental.i "̂̂  

Podríem afirmar que De vida i somni és significatiu, sobretot, 

perqué posa en evidencia els esforgos del poeta per donar 

continuitat a la seva vocació literaria i per trobar una sortida 

válida al seu profund desencís personal i poétic. De fet, el 

poemari De vida i somni és el resultat básicament de la crisi, 

humana i poética, viscuda per Vinyoli des d'aproximadament el 

1936 (Cfr. 11.1.3) i que, en certa forma, el poeta trigará encara 

uns anys a solucionar. 

E l mateix títol del poemari posa de manifest l'existéncia 

d'aquesta crisi, plantejada com un conflicte radical entre vida i 

somni, "entre realitat i desig, entre el poeta -home- que ha estat 

i és, i el poeta -home- que voldria ser.^^ Un conflicte que, a 

voltes de forma explícita i altres de forma mes velada, 

s'endevina en la majoria de poemes del llibre, i que el poeta 

' Dissentim, per tant, de l'opinió de Ferran Carbó, segons el qual "la 
doctrina estética [de De vida i somni] és la mateixa que presidí 
Tescriptura del poemari anterior" (F. CARBÓ, Introducció a la poesia de 
Joan Vinyoli, op. cit., pág. 22) 

1 1 Q 

Sobre la importancia d'aquest conflicte (vida-somni, realitat-desig) 
en el conjunt de la poesia vinyoliana, cfr. especialment, J. TEIXIDOR, 
"Introducció a la poesia de Joan Vinyoli", dins Poesia Completa, 1937-
1975, op. cit. págs. 12-13. 
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expressa básicament posant de manifest la inadequació entre 

Natura i estat anímic del Jo poétic. 

A l b a d a 

Oh, que jo mai no pugui ser 

Iliure del tot i matiner, 

per ajuntar-me al cant 

de les aloses, que flueix 

en Taire pur, lloant! 

Una son trista m'enfosqueix 

el pensament 

i em pesa el cor quan s'estremeix 

tot el vivent. 

Ah, mentre el dia puja en calma 

i escalf daurat omple el matí, 

encara sóc com una balma 

freda on regolfa un permanent sofrir! 

I és, sobretot, un conflicte entre silenci i cant, entre vida i 

literatura, pero que es resol finalment a favor de la poesia, tal i 

com s'evidencia en la cita de Rilke que encapgala el volum: 

Einzig das Lied überm Latid 

heiligt utid feiert. ^ ^ ^ 

"Sois en la térra la cangó / santifica i celebra": aquests son 

uns versos d'afirmació, que expressen el carácter positiu i festiu 

de la poesia, la qual perdura vasta i Iliure, tal i com diu el sonet 

rilkeá, per sobre el canvi i el moviment. Ara bé, el camí 

R. M . RILKE, Die Sotiette an Orpeheus, sonet XIX "Wandelt sich 
rasch", traduit per Vinyoli i inclós a Versions de Rilke, Edicions Proa, 
Barcelona, 1986. vv. 13-14. 
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recorregut fins arribar a celebrar el triomf del cant líric ha 

estat, per a Vinyoli, difícil i inicialment va anar precedit per la 

renuncia i el silenci. 

Decidí l'autor no cercar mes la poesia. renunciar-

hi fins i tot i preparar, en tot cas, i'cspcrit per si 

raai se li donava. Es repetía llavors sovinl una 

divisa de Nietzsche: "Nur ein Gebot gilt dir: sei 

rain", o sia: "Tan sois un manament valgui per a tu: 

sigues pur".120 

"Sigues pur": aquesta és també la mateixa divisa que 

Vinyoli havia trobat en Maragall, la poesia del qual havia 

esdevingut per a ell un model poétic d'excepció. La voluntat de 

puresa, ética i estética, és necessária per aconseguir de 

construir-se una vida auténtica i , consegüentment. Túnica 

fórmula válida per a l'elaboració d'una poesia essencial. De fet, 

la creació lírica esdevé per a Vinyoli, especialment en aquests 

anys, Túnica via de salvació personal davant d'una existencia 

grisa, mancada de sentit i d'esperanga. La realitat externa, 

negativa i insatisfactoria en tots els ámbits, dilapida tots els 

somnis i fa que el poeta reaccioni davant tot signe d'hipocresia i 

d'inautenticitat. Vinyoli, en el seu afany de puresa i en Tintent 

de retrobar la felicitat perduda i de reconciliar-se amb el món, 

tendeix ara cap a Tentotsolament i la reflexió i , sobretot, cap a 

la Naturalesa. 

J. VINYOLI, "prcMeg" a El Callat, op. cit. pág. 416. 
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II.2.1.- Natura ¡ somni. 

Oft schein die Innerheit der Welt umwolkt, verschlossen. 
Des menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen, 
Die prüchíige Natur erheitert seine Tage 
Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage. 

F. HOLDERLIN, "Aussicht" 

La introspecció personal, l'autoconeixement, és un pas 

imprescindible en el camí de l'autenticitat. Pero aquest 

coneixement, diu Vinyoli, només es pot obtenir a través de 

l'alteritat, perqué únicament "quan l'home es Iliura, viu de 

retop la seva propia interioritat".i2i Així dones, el poeta percala 

amb avidesa els moments en qué aquesta comunió amb les 

coses, aquest Iliurament personal, espontani i desinteressat, 

s'ha produít d'una forma satisfactoria. E l troba fonamentalment 

en dues ocasions: en la seva experiencia amorosa (alguns 

poemes de l'apartat De vida i somni). i molt especialment en la 

seva relació amb el món natural, tant en el present com, 

sobretot, en el passat, quan era infant. 

E l paisatge natural que apareix a De vida i somni és 

básicament crepuscular, tardoral o hivernal. Es un paisatge 

ventos, fred, que invita al recolliment íntim, al record i a 

l'enyoranga. Fins i tot en el poema "Pensament de primavera", 

aquesta estació símbol per antonomasia de la vida, l'alegria i la 

'^'^ Ibídem, pág. 416. Sobre el concepte d'alteritat, vegeu: Octavio PAZ, El 
arco y la Lira, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1992 (8). 
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regeneració, se'ns apareix amb un aspecte gens positivitzat, com 

un temps de naixenga i Horacio inúlils: 

Que vanament, coses, floriu, 

si amb voslra vida no m'ompliu 

i em sentó eixut i deslligat 

en incerlesa i soledat. 

(vv. 1-4) 

E l mate i X passa amb l'albada, que és vista com un 

moment trist, decebedor (Cfr. "Alba trista" i "Albada"). L'esperit 

del poeta se sent mes identificat -aquesta identificado entre 

Natura i Jo poétic és una constant en tot el Ilibre- amb el temps 

de tardor, i especialment amb el món crepuscular i vespral. 

Lluor de posta 

Quan se sent fer-se l'harmonia 

de vida i somni, temps meravellós! 

Quan la bellesa és la resposta 

al preguntar angoixós. . . 

(vv. 1-4) 

El crepuscle, instant fugag en qué té lloc la fusió de vida i 

somni, el tránsit entre el dia i la nit, és un moment mágic, 

meravellós, en qué es possible de retrobar el temps passat i de 

retrobar-se un mateix. És el moment del recolliment interior i 

també el de la bellesa, és a dir, de la poesia. A l capvespre, el jo-

poétic-indagador, endut peí seu anhel, s'endinsa en els misteris 

del món i de les coses i cerca l'inaccessible. E l món crepuscular 

potencia la interiorització necessária davant la insuficiencia de 

la contemplado, és el moment de máxima florado creadora i 

espiritual. Així mateix, la nit és connotada també positivament. 
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perqué és Támbit del somni, de l'existéncia intemporal, en qué 

germinen i es perfan els pensaments. La foscor de la nit permet 

una il.luminació mes intensa i profunda que la llum del dia, és 

una via de coneixement inconscient, sovint mes eficag que la 

deis sentits o la de la ment. 

La creació poética és el mitjá a través del qual ordenar i 

donar forma ais sentiments del Jo poétic, a les seves 

descobertes i a les seves il.luminacions fugaces. De fet, la poesia 

esdevé mediadora entre els sentits i la ment, entre la vida i el 

somni, entre realitat i desig. I, per tant, és també un camí de 

coneixement i d'autoconeixement, d'indagació. Per aixó el poeta 

ha de ser tan exigent a l'hora d'elaborar els seus versos: ha de 

vetllar per la seva puresa, ética i estética, perqué corre el risc 

de crear-se una vida (i una poesia) inauténtica. 

Aquest anhel d'autenticitat el va portar al silenci. 

Va passar molt de temps escrivint només, de tard en 

tard, versos esporádics , petits poemes molt 

despullats, gairebé esquemátics, que abandonava 

tot seguit. Alguna vegada, pero, va semblar-Ii com 

si un alé de veritable poesia hagués penetrat en 
ells.122 

El llibre, dones, s'ha anat fet a poc a poc, a intervals llargs 

i dolorosos. Sense cap idea preconcebuda, sense visió de 

conjunt. Els poemes s'han escrit aílladament, com a veritables 

unitats formáis i de sentit, pero amb una ferma i inexcusable 

pretensió: que siguin purs, auténtics, és a dir, "que tinguin el 

22 Ibídem. pag. 416 

- 114 -



seu origen en una exigencia real d'alló que vol ésser expressat i 

que no siguin mai una máscara del poeta".^23 

És justament aquest anhel d'autenticitat - i , 

consegüentment, el temor de ser impur- el que explica, i 

justifica, perqué Vinyoli tendeix cap a l'esquematisme i la 

simplicitat,i24 i perqué es planteja, gairebé com una obligació, 

"l'adopció de formes i maneres própies de la nostra poesia": es 

tracta, de fet, d'una estrategia per tal d'assegurar que la 

paraula poética sigui realment sincera (paraula "viva", sencera) 

i per tal d'evitar una complaenga excessiva en l'obra artística; 

pero és també, fonamentalment, una manera de no perdre's, la 

possibilitat de trobar un referent, un model on aferrar-se; i 

albora la forma mes innocent, pero també la mes segura, de 

construir-se una veu i una dicció própies, personáis. 

Quelcom hi havia en Primer desenllag de veu una 

mica desarrelada, com si peses massa un element 

traduít, un afany d'acl imatació d 'exper iénc ies 

alienes, despreocupades encara d'un profund 

arrelament en el sol que les havia de mantenir. 

Aquest defecte es compensa ara miraculosament.^ 5̂ 

La publicació de De vida i somni, el 1948, té per al poeta 

una importancia cabdal, básicament per dues raons: en primer 

J. VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de J. Maragall" (Cfr. Apéndix). 

"La puresa el duu, també, a la simplicitat, no sois de páranles, sino 
ádhuc d'imatges i de conceptes. En alguns moments, quelcom de 
Maragall, quelcom d'Alcover, arriba fins aquests versos esquemátics" (J. 
TRIADÚ, Antología de la poesia catalana, 1900-1950, (Próleg de Salvador 
Espriu), Selecta, 1981(2), Barcelona, pág. 229) 

J. TEIXIDOR, "De vida i somni de Joan Vinyoli", art. cit. pág. 118. 
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lloc, perqué suposa un repte personal, una forma de valorar els 

éxits aconseguits: res millor que l'opinió deis lectors per saber 

si el poeta ha reeixit o no en els seus proposits; i , en segon lloc, 

perqué és un acte d'afirmació, personal i col.lectiva 

Un dia, cedint al que l'autor entenia com la feblesa 

de tornar-se a sentir socialment poeta i qui sap si 

també per considerar com un deure aportar el seu 

tribut a la cultura catalana, va aplegar aqüestes 

obres en un nou recull, que es titula De vida i somni 

i data del 1948^26 

De vida i somni inclou, en la primera edició de 1948, un 

total de 37 poemes, repartits en set seccions: Les imatges (6 p.). 

El món crepuscular (4 p.), Hivern al camp (4 p.), D'una térra (6 

p.), De vida i somni (9 p., distribuits en dues subseccions de 3 i 

6 poemes, respectivament), Damunt les carenes (7 p.) i Epíleg (1 

p.). A l'edició de 1975, dins el volum de Poesia Completa, el 

Ilibre ha sofert algunes alteracions significatives en la seva 

organització interna: s'ha eliminat el poema "La llum inefable", 

de la secció E l món crepuscular, i les dues subseccions de 

l'apartat De vida i somni: 127 s'ha suprimit la citació de Blake 

126 j . VINYOLI, "Pr51eg" a El Callat, op. cit. págs. 416-417. 

127 Per a Carbó {Introducció a la poesia..., op. cit., pág. 110), la supressió 
del poema "La llum inefable" és molt significativa, perqué es tracta d'un 
text metapoétic. Alió que resulta realment curios, pero, és el fet que 
aquest era justament la composició triada per Espriu (1948: págs. 31-32) 
com un deis mes paradigmátics de la perfecció d'ofici i de domini 
d'expressió del poeta. Per a Espriu, el to aconseguit per Vinyoli en els 
poemes inclosos en seccions com El món crepuscular o Hivern al camp 
és comparable a les millors composicions de la lírica xinesa (i per posar-
ne un exemple, compara el poema "Éxtasi", de Tao Han, justament amb 
l'esmentat "La llum inefable"). 
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(But he who kisses the joy as it flies / Uves in eternity's sun-

rise.), que encapgalava el poema "La posta", de la secció Damunt 

les carenes: i s'ha canviat el títol del poema "Versos", de la 

secció De vida i somni. peí de "Lluor de posta". S'hi poden 

detectar, també, alteracions morfológiques, léxiques, métriques 

i de versificació, etc., que, com en el cas de Primer desenllag, 

responen a una voluntat de correcció lingüística i estilística i a 

un desig de despuUament formal.i28 

Tot i que com hem dit. De vida i somni va ser escrit al 

llarg de molts anys, de forma intermitent i sense una idea de 

conjunt gaire concreta, a diferencia de Primer desenllag, en qué 

l'estructuració del volum era mínima i poc definida, en aquest 

llibre s'hi endevina una mes precisa delimitació deis temes i 

centres d'interés i , sobretot, una mes clara voluntat de 

coherencia i unitat, tant peí que fa ais poemes que integren les 

diverses seccions com peí que afecta al conjunt del poemari, a 

la seva estructuració. Una unitat no exempta de tensió, pero. 

Pensem, per exemple, en el contrast i les diferencies (d'estil, 

discursives, temátiques,...) que existeixen entre els poemes 

inclosos en la secció Les imatges i els poemes de les seccions E l 

món crepuscular i Hivern al camp. En realitat, com ja hem 

insinuat línies enrera, aqüestes tensions i contrastos teñen el 

seu origen en el mateix conflicte (replantejaments personáis i 

estétics) viscut per Vinyoli durant els anys d'escriptura del 

llibre i cal entendre'ls com una mostra del complex i difícil 

Cfr. F. CARBÓ, Introducció a la poesia..., op. cit,, pág. 110 
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procés seguit per Vinyoli en el seu intent de consolidar i donar 

una forma personal i auténtica a la seva veu poética. 

De vida i somni pot dividir-se en tres parts. La primera, la 

conformen les tres primeres seccions del volum: Les imatges. E l 

món crepuscular i Hivern al camp. La segona, la mes important 

i de factura mes compacta i coherent, la constitueixen les dues 

seccions centráis del llibre: D'una térra i De vida i somni. 

Finalment, la tercera part correspon ais poemes de la secció 

Damunt les carenes, que és una mena de superació del conflicte 

estétic evidenciat en les seccions de la primera part. La darrera 

secció, Epíleg. formada per un sol poema, "Sovint", cal analitzar-

la separadament, perqué és - i funciona com- una mena de 

síntesi final de tot el poemari i , alhora, insinúa el camí que el 

poeta seguirá en el seu següent llibre. Les hores retrobades. 

Les seccions Les imatges. E l món crepuscular i Hivern al 

camp formen un conjunt que destaca peí seu carácter 

heterogeni i fins i tot contradictori. Corresponen, de fet, a dos 

moments i a dues maneres de fer diferents de la poesia 

vinyoliana i es plantegen, dones, com a disjuntiva entre dos 

models poétics radicalment oposats. 

La secció Les imatges está formada per un conjunt de sis 

poemes en qué el poeta sembla aferrar-se encara a la fórmula 

poética que havia presidit l'escriptura de Primer desenllag. El 

to és clarament impersonal i els motius triats (objectes artístics, 

en la seva majoria), el desplegament en la imatgeria i la 

formalització de les composicions delaten amb claredat 

lempremta rilkeana. Es molt possible que l'escriptura d'aquests 

sis poemes dati deis anys 1938-1940 aproximadament, és a dir, 
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un moment en qué Vinyoli rellegeix intensament l'obra de 

Rilke, de qui posteriorment se'n distanciará.^ 29 Tots els poemes 

d'aquesta secció, molt unitaria, traeixen una clara voluntat 

esteticista. Com ja hem dit, els objectes recreats son básicament 

artístics: una escultura: "Talla catalana, segle X V " , un retrat: 

"Retrat de noia", o un quadre: "La casa abandonada 

(Cézanne)".*30 poemes desevolupen el tema de la relació 

dialéctica entre art i vida: l'obra artística és vista com una 

realitat superior a la mateixa realitat, perqué és capag de fixar-

la i de preservar-la intacta en la seva bellesa ("Res no atura la 

immortal/jovenesa...") sense negar-Ii una aparenta de vida: 

Retrat de noia 

Sembles a punt com de sorgir 

de tu mateixa: veu o cant, 

o mínim plec a la juntura 

de la boca o secret somriure. 

Ets a la vora, ran de I'aigua 

tumultuosa del corrent 

que llisca sempre. 

Pero mai el frec de la vida 

Sabem, per exemple, que el poema "Sobre fons daurat" data de fináis 
de 1938: en els apunts del dietari de la Guerra civil de Mariá Manent 
corresponents al dia 11 de desembre d'aqueix any hi podem llegir: "Rebo 
una carta meravellosa d'en Vinyoli, amb un sonet admirable, digne del 
mateix Rilke, on parla d'uns enamoráis: Aquells dos éssers envaíen / 
com un perfum, com una solitud, / l'església, el jardí, l'inconegut..." (M. 
MANENT, El vel de Mala, op. cit., pág. 220). 

O son tractats com a tais: és el cas, per exemple, deis poemes "Sobre 
fons daurat", "El vell pare" o "Pleniluni", en els quals la realitat externa 
és emmarcada talment cora si es tractés d'un quadre. El poeta se centra 
en alió que hi ha a l'interior d'aquest marc fictici i en destaca 
determináis clements significalius. 
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no descompon aquest miratge, 

la mudesa en crida constant. 

Com des d'una alba tu somrius, 

enllá del son i de la térra. 

Els poemes "Sobre fons daurat", "El vell pare" i "Pleniluni" 

son exercicis literaris en qué el poeta, en un intent d'imitar el 

miracle descrit en les obres que l i han servit de referencia per 

a la seva reflexió sobre les potencialitats de l'art, assaja de 

fixar, a través del poema, la bellesa del moment, una visió 

concreta de la realitat, l'existéncia temporal de les coses. A 

"Sobre fons daurat", per exemple, el poeta descriu la imatge de 

dos enamoráis: 

Aquells dos éssers envaíen 

com un perfum, com una solitud, 

I'església, el jardí, l'inconegut-

(vv. 1-3) 

Ja des del primer quartet, s'estableix un paral.lelisme 

entre Texperiéncia amorosa de la parella i l'espai físic en qué 

aquesta experiencia té lloc. Així, per exemple, en els primers 

versos se'ns descriu la imatge del dos éssers, individuáis, 

passejant per un espai físic conegut, familiar (I'església, el 

jardí), pero que a poc a poc anirá esdevenint cada vegada mes 

incert i irreal (inconegut), en absoluta consonancia amb la 

progressiva comunió espiritual (confusió del somni a través de 

la mirada) i física (els amants entrella9ats) deis enamorats 

I dolgament llur somni confonien 

pels uUs, trobant-se indefinidament, 

i, freu quiet, una jove cintura 

s'abandonava a la secreta cura 
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de ser emportada per un brag, talment 

extasiat, que gairebé dins l'aire 

pujaven lenls i anaven fins al caire 

d'una caiguda enllá de tota pols. 

(vv. 4-11) 

Així, dones, com mes evident i profunda esdevé la relació 

afectivo-sentimental entre la parella, mes l'espai de fons 

(recordi's el títol del poema: "Sobre fons daurat") es tranforma, 

esdevé irreal. La irrealitat espacial, lógicament, té aquí una 

connotado positiva ("daurat"): es tracta d'un espai gairebé 

mític, en qué s'ha abolit tota temporalitat i , dones, la caducitat i 

la mort: 

pujaven lents i anaven fins al caire 

d'una caiguda enllá de tota pols. 

(vv. 10-11) 

La darrera estrofa del sonet, se centra básicament en la 

descripció d'aqueix espai, que és lluminós i tranquil, pur i 

sensual alhora 

L'aire daurat, la somniosa aroma 

del camp, la llum d'una serena coma 

(vv. 12-13) 

Pero el darrer vers del tercet és, en certa forma, ambigú, 

perqué introdueix el tema de la mort 

serien tomba de llur son raes dolg 

Ara bé, aquí la mort no és vista com a realitat negativa, 

com a finitud, sino tot al contrari. L'iís del condicional (serien) 

possibilita aquesta interpretació: és a dir, per ais amants. 
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aquest paisatge mític,^^! (w. 12-13), exempt de temporalitat, 

és vist com a tomba ideal, desitjada, per a "llur son mes dolq", 

que és evidentment el de la unió eterna de la parella, el de la 

no separado. 

El poema "El vell pare", un deis mes aconseguits de la 

secció, descriu l'esclat exultant de vida natural, sensual i 

salvatge, que té lloc en un pare de ciutat precisament en el 

moment del capvespre, és a dir a les hores en qué tot tendeix 

cap a la quietud, el recolliment i el silenci.i3 2 E1 poema, 

estructurat en cinc quartets de versos decasil.lábics, pot 

'•̂ ^ El paisatge descrit en el darrer tercet és, per les imatges que el poeta 
ens dona, un paisatge capvespral. El capvespre és per al poeta (ja ho 
veurem mes extensament en altres poemes del llibre) un temps 
extraordináriament significatiu: situat exactament entre la lium i la 
foscor, entre el dia i la nit, és el moment mes meravellós del dia, un 
moment mágic en el qual els límits entre la vida i la mort semblen 
extingir-se, un temps, fuga?, pero intens, en qué vida i somni es 
confonen. 

1-̂ 2 És molt possible que l'origen i el pre-text d'aquesta composició 
calgui cercar-los en el primer poema de la magnífica elegia "Brot und 
Wein" ("Pa i vi") de F. Holderlin, que Vinyoli devia conéixer a través de 
Riba. En donem aquí la versió castellana de Jenaro Talens (F. 
HOLDERLIN, Las grandes elegías, Hiperión, Madrid, 1980, pág. 103): 
"Alrededor reposa la ciudad; se calma la calleja iluminada, / y, adornados 
con teas, pasan coches ruidosos. / Hartos del día y sus placeres vuelven 
los hombres para descansar, / y en su casa sopesa, sumamente contento, 
un hombre moderado / la pérdida, el provecho; queda vacío de uvas y de 
flores, / y de manos solícitas descansa el mercado en tumulto. / Mas de 
un jardín distante surgen sones de cuerdas; es posible / que algún 
enamorado esté tañendo allí, o un hombre, a solas, / recuerde amigos 
lejanos, y el tiempo de su juventud; las fuentes, / frescas y cantarínas 
siempre, junto al parterre oloroso murmuran. / En el aire resuenan 
quedamente campanas que alguien toca ai crepúsculo, / y recordando al 
paso de las horas canta la suya un sereno. / Y un soplo ahora se levanta, 
mueve las copas de los árboles, / ¡mira!, y la estampa umbrosa de la 
tierra, la luna, / con cautela aparece también; la noche, soñadora, / 
surge plena de estrellas y poco preocupada por nosotros, / reluce la 
admirable, extraña entre los hombres, sobre las cumbres, triste y 
luminosa". 
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dividir-se en tres parts. A la primera, formada pels dos primers 

quartets, el poeta ens dona una imatge precisa de la ciutat en 

tombar el dia, és a dir, quan s'apaga la cridória de les maquines 

i els automobils i els homes es reclouen en les seves cases. 

Només els enamorats romancegen encara peí vell pare, fruint 

de la calma i el silenci vesprals, i atarden tant com poden el 

moment de la separado. 

El vespre apaga el crit innumerable 

metal.lie, gris, de la ciutat i deixa 

sentir-se en l'ombra l'amorosa queixa 

deis atardats torbant l'impenetrable, 

melangiós interior: perduts 

son ara els límits, vagament perdura 

un so planyent entre les quietuds; 

alba de lluna ais roserars fulgura, 

(vv. 1-8) 

Així, dones, mentre que la ciutat, al capvespre, s'endinsa 

en la nit i el silenci, la natura, significada peí vell pare, 

justament llavors viu una nova naixenga, sensual i salvatge, 

expressada en el poema a través de la magnífica metáfora "alba 

de lluna". Es en la segona part del poema, formada pels quartets 

tercer i quart, que se'ns descriu aquest renaixement (alba) del 

vell pare. Amb l'arribada del vespre, tot, en aquest espai, 

sembla que es transformi: les pedrés. Taire, les barques, l'aigua, 

la vegetació..., tot adquireix vida i esperit; i tot s'humanitza: els 

parterres respiren i agombolen els marbres, les barques passen 

com un Ueu sospir damunt les aigües aturades, el gaig plora o 

crida,... És un món sensual, exuberant, exaltat. És la natura tota 
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en moviment secret, quasi imperceptible (tot és immóbil), pero 

intens, voluptuós 

Flonjos parterres amb quiet respir 

pie de sentors volten els marbres; 

passen les barques com un Ileu sospir; 

tot és immobil: la foscor deis arbres 

anyencs, les aigües, el perfum de maig. 

Dures poncelles en secret esclaten 

com mágics focs i Ilur flaire dilaten 

i plora o crida en soledat el gaig. 

(vv. 9-16) 

Com hem vist, el poema presenta dues realitats clarament 

enfrontades: una material i diurna (la ciutat: quartets primer i 

segon) i una altra natural i vespral (la del pare: quartets tercer i 

quart). Cadascuna d'elles está representada i significada per un 

crit: el primer és metál.lic, gris i innumerable (soroU); el segon 

és talment com un plor i només es fa perceptible a l'hora del 

capvespre. Aquest fet accentua el contrast entre els dos mons, 

el primer deis quals és vist com a negatiu, mentre que el segon 

és connotat positivament. 

El crit-plor del gaig, que globalment funciona aquí com a 

element humanitzador de la realitat natural, té en el poema un 

sentit polivalent i ambigú: com a crit, sembla referir-se a la 

queixa-afirmació de la natura, habitualment ofegada peí soroll 

eixordidor de la ciutat; i com a plor, al plany per l'enyor de la 

natura salvatge. I el podríem considerar, encara, com una 

metáfora del propi cant del poeta, que és l'únic, en el fons. 
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capag de teñir una visió global de la tensió dialéctica que 

s'estableix entre les dues realitats observadesJ33 

En el darrer quartet del poema es planteja un nou tema, 

el de la comunió entre els dos mons enfrontáis: la ciutat 

(humana, pero impersonal) i el pare (natural, pero 

humanitzada). Aquesta comunió no és fa extensible a tothom, 

pero. Només els enamorats, sensibles al crit de la natura, son 

capagos de percebre i compartir el batee vital del vell pare, la 

sensualitat de l'entorn, la voluptuositat del moment: 

L'aire nocturn expira dins les frondes, 

i s'obren i es cobegen les boques i les flors; 

al mes ocult s'estrenyen ombres fondes, 

mots confonent-se vessen d'un eos a un altre eos. 

(vv. 17-20) 

El pare i el capvespre esdevenen el lloc i el moment 

propicis per a l'amor, per a la intimitat. La frondositat de la 

vegetado i la foscor esdevenen cómplices perfectes deis 

amants, inspiradors deis seus mots, refugi deis seus cossos. De 

fet, homes i natura es troben iligats per un acte comú d'amor en 

aquesta "alba de lluna", aquell que fa possible que la nit (mort 

aparent -temporal- de les coses) esdevingui, en definitiva, la 

preparado de la nova naixenga del dia, d'una nova "alba de sol". 

Les seccions E l món crepuscular i Hivern al camp 

funcionen en certa forma com a contrapunt a la secció anterior. 

En qualsevol cas, pero, és evident que, com ja hem dit, el crit-plor 
del gaig actúa com a element humanitzador de la natura, a la qual 
significa, i que simbolitza, dones, l'esclat de la vida i deis sentits que té 
lloc justament en cada "alba lunar" del vell pare. 
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Les imatges. En els poemes d'aquestes seccions, el poeta intenta 

d'apropar-se a l'esséncia de les coses, de la realitat (natural) 

circumdant, objectiva. Pero no tant amb la sola intenció 

d'extreure'n substancia lírica, de servir-se'n com a motiu 

Iiterari, sino mes aviat per una necessitat de coneixement. 

Aquest fet condiciona la tria deis temes referencials i també la 

formalització deis poemes, que ara esdevenen gairebé 

epigramátics. Hi ha també una clara evolució peí que fa a 

l'actitud del poeta: mentre que a Les imatges era distanciada, 

impersonal, a Un món crepuscular i sobretot a Hivern al camp. 

s'hi evidencia una progressiva implicació personal: el to deis 

poemes és clarament subjectiu i , per primera vegada en la 

poesia vinyoliana, el Jo poétic apareix en el poema. 

La secció El món crepuscular está formada per tres 

poemes molt breus ("Un crepuscle", "Les estacions", "Fi de 

tardor"), i és, en certa forma, una secció de transido entre Les 

imatges i Hivern al camp. Encara no hi ha implicació personal, 

pero s'hi observa una major precisió temática (Cfr. el títol de la 

secció) i una clara voluntat d'expressar a través deis versos la 

bellesa de la realitat contemplada i de comprendre, albora, el 

misten d'aqueixa realitat. En el primer poema, "Un crepuscle", 

el poeta ens evidencia l'encís particular d'aquest moment del 

dia i , molt especialment, els elements que en determinen el seu 

carácter gairebé mágic, misterios i suggeridor:i34 

El crepuscle és el moment idoni per al recolliment individual i l a 
reflexió personal, pero també per a la contemplació de la bellesa de 
l'espectacle natural. L a Natura, de fet, justament en el capvespre se'ns 
apareix en tota la seva plenitud i bellesa i, per aquesta rao, esdevé un 
element positiu, tranquil.litzador i esperangador, davant el ca rác te r 

- 126 -



Un crepuscle 

En arribar a la prada estesa a mitja altura, 

on l'amplitud s'obria al vesperal encís, 

el món crepuscular semblava una esperanga 

que el sol amb pietat immensa beneís. 

L'oracle nebulós Uanguia a les carenes, 

per5 una profecía de pau i eternitat 

restava en l'imposant silenci d'or i porpra 

d'aquell enees periclitar sobtat. 

El crepuscle no és vist com a finitud, sino mes aviat com a 

moment de tránsit entre dues realitats, la diurna i la nocturna. 

La posta, per tant, és una promesa de pau i eternitat, és a dir, 

una esperanza de continuítat. Precisament, en el poema "Les 

estacions" se'ns descriu de forma molt sintética el sentit, la 

negatiu de la realitat i l'angoixa existencial. Així s'expressa, per 
exemple, en el poema "Aussicht" ("Visió") de Holderlin que, molt 
possiblement, Vinyoli devia teñir present a l'hora d'escriure el seu 
poema "Un crepuscle". Copiem tot seguit el poema de Holderlin (en 
donem la versió castellana que en féu Txaro Santoro i J.M. Alvarez a F. 
HOLDERLIN, Poemas de la locura Hiperión, Madrid, 1988[5], págs. 52-53): 

Auss icht 

Der offne Tag ist Menschen íiell mit Bildern, 
Wenn sich das Griin aus ebner Femé zeiget, 
Noch eh' des Abends Licht zur Dammerung sich neiget, 
Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern. 

Oft schein die Innerheit der Weit umwOlkt, verschiossen, 
Des menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen, 
Die prSchtige Natur erheitert seine Tage 
Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage. 

(Visión: Imágenes que la plenitud del día a los hombres muestran, / En el verdor 
de la llana lejanía. / Antes de que la luz decline en el crepúsculo, / Y la tenue 
claridad dulcemente serene los sonidos del día. / Oscura, cerrada, parece a 
menudo la interioridad del mundo, / Sin esperanza, lleno de dudas el sentido de 
los hombres, / Mas el esplendor de la Naturaleza alegra sus días / Y lejana yace la 
oscura pregunta de la duda.) 
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diversitat i la riquesa del món crepuscular a través de 

cadascuna de les quatre estacions: 

Les estacions 

Quan és l'hivern, la posta promet els dies bells 

i en temps de primavera el cor alegre incita 

sovint a l'enyoranga amb xiscle i vol d'ocells; 

en ser l'estiu, com un fogar palpita, 

tan lenta que no sembla precedir la nit; 

a la tardor, sadoila, verema l'esperit. 

El següent poema, "Fi de tardor", desenvolupa mes 

extensament la imatge del capvespre en aqueixa estació, que 

apareix personificada i que és descrita com a temps intermedi 

entre la plenitud natural de l'estiu i el decaiment hivernal: 

Sóc la tardor, com un núvol em fonc, 

enrera veig, encara plens de fuUes, 

arbres, avui sois rígides despulles, 

i un plor reté, ja corglagat, el troné, 

garfint l'espai amb branques desvalgudes. 

(vv. 1-5) 

L'espectacle de la darrera posta tardoral 

El dia es pon amb llangorós calfred, 

el pal.lid cel té Uunyanies mudes, 

la serra mostra una blavor de fred. 

(vv. 6-8) 

marca el pas definitiu cap a l'hivern: el tomb del temps s'havia 

deixat notar, amb la tardor, únicament en les branques deis 

arbres, que havien quedat despullades de fuUes, pero a partir 

d'ara és tota la natura que es transforma: el sol té calfreds, el 
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cel esdevé pál.lid i per tot impera el fred. "Fi de tardor", dones, 

és un poema que funciona com a enllag entre la secció Un món 

crepuscular i la següent, en qué el paisatge esdevé plenament 

hivernal. 

Hivern al camp inclou quatre poemes, ordenats en funció 

del moment cronológic al qual remeten: la secció s'obre amb un 

poema referit al crepuscle ("Crepuscle i vent"), segueixen dos 

poemes sobre el vespre ("Les imatges del vespre" i "Vora la 

llar"), i es tanca amb un altre referit a l'aurora ("Alba trista"). 

En el primer i el darrer poema, com veiem, el moment del dia 

está clarament determinat en el títol: el crepuscle és ventos i 

l'alba, trista. Aquesta determinado, pero, no és únicament 

referida a la realitat externa, sino que també remet - i d'una 

forma especial- al Jo poétic, la introducció del qual, una de les 

particularitats mes remarcables de la secció, explica el to mes 

marcadament subjectivista deis poemes i determina la tria i el 

tractament de les imatges, una de les quals, el vent, esdevindrá 

en posteriors volums un deis símbols fonamentals de la poesia 

vinyoliana. E l poeta ja no es presenta, en aquests poemes, com 

un simple observador del món i els objectes circumdants, sino 

que en forma part, s'hi vincula i s'hi troba plenament integral. 

Alió que l'interessa no és tant de recrear poéticament i d'una 

forma estéticament plausible la realitat externa, objectiva, sino 

de captar-ne l'esséncia i alhora d'analitzar l'actitud i l'estat 

anímic del Jo poétic davant aquesta realitat. Hi ha una voluntat 

de participar de i amb les coses, de sentir-se en comunió amb el 

món, perqué només aprenent a penetrar en el seu misteri, 
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sembla dir el poeta, és possible d'obtenir algún coneixement 

sobre un mateix.i^s Per aixo l'actitud del poeta és 

fonamentalment contemplativa i reflexiva mes que no pas 

activa: 

Vora la llar 

Desisteixo de ser 

com un vent per l'espai, 

m'abat un falliment 

de somnis, i una queixa 

muda i encara una pregunta 

pugen de mi davant el foc. 

Es l'ésser que s'interroga sobre el sentit de la seva 

existencia. 

Els capvespres hivernals son, per al poeta, el temps que 

mes aconvida al silenci i al recolliment interior. Així és 

expressat en poemes com "Crepuscle i vent" o "Les imatges del 

vespre". 

Les imatges del vespre 

El llaurador ja torna 

Es una idea que trobem també en el poema "Hoeheres Leben" ("Vida 
raes alta". Recordi's que Vinyoli té un poema amb el mateix títol, indos 
en el volum Les hores retrobades), de F. Holderlin. Cfr especialment els 
versos 5-8 (en donem la versió castellana de Txaro Santoro i J .M. 
Alvarez, dins Poemas de la locura, op. cit., págs. 56-57): 

Die prachtige Natur verschünet seine Tage, 
Der Geist in ihm gewahrt ihm neues Trachten 
In seinem Innern offt, und das, die Wahrheit achten, 
Und hohern Sinn, und manche seltne Frage. 

(El esplendor de la Naturaleza embellece sus días, / Otórgale su espíritu 
nuevas vestiduras / En su interior, y así contempla la verdad, / Y el más 
alto sentido, y las más singulares preguntas.) 

- 130 -



del camp al vespre, i el ramat 

torna a la cleda, conduít peí son 

del dia que s'allunya 

pie de recanga i deixa sol el fred. 

Quietament impera el fred 

per tot el cel i per la térra. 

I concilla el cor de l'home 

amb la secreta enyoranga. 

En la primera estrofa del poema, se'ns descriu la visió del 

vespre a pagés: homes i bésties que, en comunió amb el cicle 

solar, tornen cap a casa, cap a l'escalfor de la llar o l'aixopluc del 

corral. És una imatge coneguda, familiar. En la segona estrofa, 

l'anécdota es generalitza: el recolliment físic del llaurador i del 

ramat esdevé recolliment espiritual i es fa extensible a tota la 

humanitat i a l'univers sencer. A tot arreu, la posta hivernal fa 

que l'home es reclogui en el seu interior i que el seu cor i la 

seva enyoran9a es conciliín. 

E l darrer poema de la secció, "Alba trista", contrasta for9a 

amb els anteriors. Aquí el temps referencial no és el capvespre, 

sino l'aurora, la qual és connotada negativament (Cfr. també el 

poema "Albada"). E l Jo poétic no tem la nit, sino l'arribada del 

dia. Mentre que, com hem vist, el capvespre era un moment de 

reflexió i de repós, un moment positiu, l'alba és vista com un 

moment trist: 

mes aviat una alba decebuda 

de pensaments enfredorits 

i foscos miro en despertar-me 

(vv. 8-10) 
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La rao d'aquesta tristor ens la suggereix el poeta en els 

primers versos del poema, on es fa evident l'enyor del Jo poétic 

peí paisatge estival, que és ara Uuny d'ell: 136 

És Iluny de mi tota fragancia 

de tarongers en fruit; 

és lluny de mi l'engronxament 

fantástic de l'arbreda. 

(vv.1-4) 

Aquest enyor peí temps passat (no pas el de l'estiu, sino 

el de la infantesa), és precisament el tema central de la secció 

següent, D'una térra, que inclou un total de sis poemes. En el 

Ilibre anterior. Primer desenllag, ja havíem trobat una altra 

secció amb el mateix títol. En aquella ocasió, el poeta evocava el 

paisatge natural de la infantesa i el recreava poéticament, tot 

intentant d'explicar-se l'encís profund que havia produít en ell 

("-I la natura em crida-"). En aquesta nova secció, que cal 

entendre com una continuado de l'anterior, s'hi endevinen pero 

uns canvis substanciáis i molt significatius. En primer lloc, hi ha 

una clara implicació personal, gairebé inexistent en aquells 

primers poemes, i , a mes, la perspectiva des de la qual s'evoca 

el temps del passat és sensiblement diferent. A De vida i somni 

és el jo del present, adult, el que recorda amb enyor el temps 

de quan era infant: 

No seria arriscat d'interpretar que aquests quatre primers versos 
remeten al paisatge natural de quan el poeta era infant. Aquest fet 
corroborarla encara mes la idea que el poema funciona com a nexe 
d'unió entre aquesta secció i la següent. Així mateix, la imatge negativa 
de l'alba, estarla relacionada amb la realitat present del poeta, és a dir, 
mentre que l'alba del passat (infantesa) era un temps de felicitat i de 
Uibertat, la del present és associada al treball quotidiá, a la inseguretat i 
a la por existencial. 
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És ara, quan la tarda va fonent-se, 

que pensó en aquell sol de quan jo era infant, 

i veig la clara valí plena de boira 

i al fons la Uisa mar blavosa i gran. 

(VI, vv. 1-4) 

És justament en el moment del capvespre ("quan la vida 

s'amoroseix i s'expandeix"), temps mágic en qué els límits 

temperáis semblen abolir-se, quan es produeix el miracle, el 

salt endarrera; el poeta hi pot re-viure, talment com si es 

tractés d'una existencia encara abastable, la realitat de 

l'experiéncia infantil i el món crepuscular del passat: 

I 

Oh sol daurat d'uns altres dies, 

quantes vegades jo t'he vist 

desfer-te al cim de les muntanyes, 

quan, de retorn, girava els ulls! 

Noiesa meva, atarda't, gira't, 

contempla encara, mes i mes, 

muntanya, bosc i solitud, 

crepuscle, calma de la térra. 

El jo-adult insta el jo-nen que romangui en el seu espai-

temps, que contempli mes i mes el món que l'envolta 

(muntanya i bosc, solitud i crepuscle) i s'hi rabegi, perqué quedi 

per sempre "fixa claror", és a dir, l i sol.licita que es vinculi en 

eos i esperit amb les coses, per tal que aqüestes, i també ell 

mateix, puguin ser salvats i preserváis en la seva puresa, tot i 

la seva existencia temporal. Com mes profund hagi estat aquest 

vincle amb la realitat circumdant, mes la memoria, anys a 

venir, será capag, com ara, d'actualitzar-la i , dones, de vencer 
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l'acció debastadora del "llenyataire" (símbol del devenir 
temporal), el qual abat "arbres de somni, de llegenda 
obscura".137 

En els poemes II, III i IV de la serie, el poeta descriu i 

evoca el paisatge estival que va captivar-lo en el passat i que el 

jo-nen va saber interioritzar en el seu cor. Es un paisatge 

pletóric, lluminós, sensorial. Un món ric de formes, de colors, de 

sons, d'olors i de visions, ara magnifiques, ara d'una gran 

simplicitat, omple els versos d'aquests poemes en qué 

l'adjectivació, sobria i precisa, hi és essencial i d'una gran 

eficacia estética. 

III 

Remor llunyana deis camins que llisquen 

vers la ciutat incendiada al vespre, 

flaire de bosc al pas deis carboners 

que retornen del fons de les muntanyes 

entotsolats. Tremolo quan els veig 

i cau la llum sedosa de la tarda 

omplint la valí: és quan la vida 

s'amoroseix i s'expandeix per l'ámbit 

crepuscular fins que del tot acaba 

el dia llarg alegrement viscut. 

Noiesa; les abelles que brunzien 

al bosc ombriu, el serpenteig quiet 

del rierol, transfigurat peí simple 

record de la petjada 

d'un bou calmos, quedaven ja per sempre 

^' La imatge del llenyataire, que apareix aquí per primera i única 
vegada, tindrá cada cop mes importancia en la poesia de Vinyoli i 
n'esdevindrá un deis símbols mes representatius. 
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fixa claror. 

Rosses abolles matinals, lleugeres 

missatgeres de vida, i romanins fragants, 

voleu, creixeu en qui del tot un dia 

va vincular-se al vostre viure pur. 

L'evocació del paisatge del passat és, en el fons, una forma 

de recuperar el temps perdut: a través de les coses, del seu 

esperit i de la seva esséncia servada en el record, hom es 

retroba a si mateix. E l Jo poétic pot veure's reflectit en alio que 

un dia va posseir fugagment amb els seus sentits i que el seu 

cor va saber guardar secretament en el seu interior: son les 

coses (bosc, font, muntanya) que el van ajudar a créixer fins a 

esdevenir tot el que és i el que sent en el present. I és només 

des del present que pot valorar-Íes amb justicia i reconéixer-ne 

el valor decisiu, la profunda influencia que han tingut i teñen 

sobre ell, perqué únicament el jo-adult té consciéncia del pas 

del temps i , dones, "sap" el que mor. 

V 

Zu wissen wenig, aber der Freude viel 
Ist Sterblichen gegeben... 

Holderlin. 

Que segura l'ombra del bosc 

i la fredor silenciosa 

d'una aigua verge al llavi eixut! 

Oh font secreta d'on fluía 

vida, esperanza i harmonía, 

pressentiment de plenitud! 

I tu, muntanya sempre blava, 

com transportaves d'alegria el cor! 

Poc jo llavors sabia, pero, molta 

jola tenint, sabia el que no mor. 
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La cita de Holderlin que encapgala aquest poema, "Saber 

poc, pero molta alegría (joia) és donat ais moríais", i que Vinyoli 

ha introduit, modificant-la sensiblement, en els dos versos 

fináis, sintetitza perfectament bona part de la reflexió 

continguda en la secció D'una térra. És a dir, després del 

retrobament amb el seu passat (poemes II, III i IV de la serie), 

el Jo poétic descobreix quin era el veritable motiu de la seva 

felicitat quan era un nen: el vincle "natural" i profund entre ell i 

les coses. No és per tant el paisatge del passat alió que hom 

lamenta haver perdut, sino sobretot la capacitat, gairebé del tot 

instintiva en el jo-nen, de viure en harmonía i en comunió amb 

aquest paisatge. 1 mes encara, hom lamenta sobretot que ja no 

sigui possible de recuperar la puresa d'esperit, la Ilibertat de 

moviments, l'avidesa deis sentits, la perfecta innocencia 

infantil: perqué l'ánima del nen estava Iliure de noses, podia 

imbuir-se de I'esperit de les coses, compartir-ne l'esséncia i 

creure que la mort no existeix, ignorar-la del tot. Fixem-nos en 

aqüestes dues estrofes del poema IV: 

Quant de voler encara indistint, 

aquella nit en sentir les coses: 

oliveres, lluna, envaint 

la meva ánima sense noses! 

Quan l'aurora amb quieta llum 

va aparéixer damunt la serra, 

tot semblava fora del temps, 

com si fos innocent la térra. 

(IV, vv. 5-12) 

En la primera estrofa, la nit no impedeix que les coses es 

manifestin, que es deixin sentir, que penetrin l'ánima del nen. 
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En fer-se de dia (segona estrofa), tot sembla ser com en el dia 

primer, fora del temps, edénic: l'ánima del nen i la de la térra 

comparteixen, dones, la mateixa puresa i innocencia, com si 

estessin Iliures d'una existencia temporal. E l jo-nen no sap, 

només té joia i , per tant, sap el que no mor. 

Sí! un ésser diví és l'infant, mentre no és capbussat 

en els colors de camaleó de l'home adult (...). En ell 

hi ha pau; encara no s'ha sentit descompondré. 

Abundor hi ha en ell; la indigencia de la vida, el 

seu cor no la coneix pas. Es immortal, car de la 

mort, no en sap res.̂ ^S 

Ho sap sense ser-ne conscient, pero, perqué la joia del 

nen, positiva perqué és vista en el seu aspecte intemporal, té 

malgrat tot els seus límits: que és interdita a la ment.i39 És a 

dir, justament perqué la joia no es troba, en l'infant, vinculada 

al pas del temps i a la mort, esdevé incomprensible, no 

susceptible de ser conscientment sentida i , en definitiva, no 

susceptible de ser materialitzada en cántic. 

tot i la citació de Holderlin, en Vinyoli el tema de la Joia 

és básicament ribiá.^'^o Pero mentre que en Riba el trobem 

138 F. HOLDERLIN, Hipérion o l'Eremita a Grecia, traducció i próleg de 
Ricard Torrents, Euro/Edipoies, Barcelona, 1982, pág. 20. 

3̂9 Riba ho havia expressat perfectament a Estances II, 38: 

La mes simple joia del món 
s'ha clos en tu, com interdita. 

En el sentit que Vinyoli el troba referit inicialment en les Estances 
ribianes, i en el sentit també que és sobretot Riba que li descobreix 
Holderlin (a través de les seves converses i a través de les seves 
traduccions). Sobre el sentit i l'evolució d'aquest concepte en la poesia 
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sempre vinculat al motiu deis amants, en Vinyoli (com 

VHip érion de Holderlin) es relaciona amb el tema de 

l'experiéncia individual. Aquest fet en determina la seva 

peculiar definido. Per a Vinyoli, la joia remet a l'ámbit de 

l'experiéncia viscuda, i per tant, apareix principalment referida 

al passat i , mes concretament, al temps de la infantesa, el qual, 

com ja havíem vist en els poemes de Primer desenllag 

corresponents a la secció del mateix nom, D'una térra, és 

associat a l'Edat d'or, un espai mític exempt de temporalitat. E l 

jo-nen no té passat, encara, i per tant el seu present sembla 

etern, inacabable.I4i Mentre la joia es tenia, dones, és a dir, 

mentre es vivia l'experiéncia, hom no era conscient de la seva 

importancia: el cor s'hi rabejava, pero no era a l'abast de la 

ment. En les primeres estances ribianes, veiem també que la 

Joia (i el goig) es troba inicialment vinculada ais sentits i 

separada de la ment, que la ignora. Així, el desig, tot i ser 

fugitiu, pot esdevenir un ámbit indiferent al pas del temps i , 

dones, indiferent a l'oblit i al record 

Ens hem bastit el goig entorn, com una ardida 

estada indiferent a l'oblit i al record: 

el Temps no hi entra, el Temps que feia nostra vida 

tan evasiva al mut llagoteig de la Mort. 

(Estances I, 11, vv. 1-4) 

de Caries Riba, vegeu especialment: E. SULLA, "«Jola», en la poesia de 
Caries Riba", Faig, núms. 23-24 (maig 1985), págs. 91-99; i A. TERRY, "La 
poesia de Caries Riba", dins C. RIBA, Obres Completes, 1. Poesia, Edicions 
62, Barcelona, 1984, págs. 5-47. 

"Nosaltres creiem que som eterns perqué la nostra ánima sent la 
bellesa de la natura" (HOLDERLIN, Hipérion, op. cit. pág. 59). 
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Pero aviat la Joia es vincula a la Mort, que n'esdevé 

Tamiga fidel; i és grácies a aquest vincle que pot esdevenir 

mediadora entre el sentit i la ment. Quan aixo passa, la ment és 

capa? de saber-la i malda només per preservar-la, perqué alio 

que fa por no és pas la vinguda de la mort, sino la pérdua de la 

Joia. És per aquest via que s'explica el fet que la joia, tal i com 

indica A . Terry, constitueixi per a Riba "el nucli de tota activitat 

poética". Perqué, segons Caries Riba, "la joia tendeix 

essencialment a l'expressió. La joia expressada amb consciéncia 

és la lírica". En Vinyoli, no trobem explicat el procés que 

condueix de la joia del passat (poema V) a la creació poética. 

Pero el fet és que en el darrer poema de la secció (poema VI), 

el poeta ens descriu precisament com es va produir la 

descoberta de la poesia en la seva infantesa. E l Jo poétic afirma 

que la va trobar en el seu contacte directe amb la naturalesa. 

Era una poesia encara sense forma, una veu sense so, de qué els 

sentits van gaudir, pero que la ment no estava encara en 

disposició d'aprehendre ni de formular. Només després de 

molts anys, el jo-adult pot recrear-la en els seus versos. 

De la natura en neix la poesia. L'afirmació pot interpretar

se de dues maneres: l'esséncia poética es troba en la mateixa 

naturalesa i el jo-nen va saber sentir-la; o bé: és aquella natura 

aprehesa, viscuda, sentida peí jo-nen que el jo-adult recrea ara 

poéticament, és a dir, en la infantesa del poeta va néixer ja, 

informulada, la poesia que en el present pren forma en el 

poema. 
V I 

Es ara, quan la tarda va fonent-se, 

que pensó en aquell sol de quan jo era infant. 
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i veig la clara valí plena de boira 

i al fons la Uisa mar blavosa i gran. 

A l'indret on a mirar-la em parava 

s'tii ajuntaven, en conflent suau, 

els camináis rogencs i tortuosos, 

plens de silenci i de profunda pau! 

Filia del cel, allá, la poesia, 

un dia vaig trobar de bon matí: 

en un tombant secret que jo sabia, 

vora el torrent humit la vaig sentir. 

Oh veu del rossinyol!, tu em descobries 

mons de bellesa, soledat i cel; 

en aquell punt, dins l'ánima naixies, 

meravellós, inconegut anhel. 

Veiem que el poeta descriu la descoberta de la poesia com 

una revelació terrenal i celestial alhora. E l seu origen és diví 

("filia del cel"), pero es fa present a través de la naturalesa 

("vora el torrent humit la vaig sentir"), i grácies, en bona part, a 

la imprescindible predisposició del poeta ("en un tombant 

secret que jo sabia"). Fixem-nos que el naixement de la poesia 

té lloc en un mare espacial en qué s'hi fa evident la participació 

deis quatre elements, els quals esdevindran els símbols mes 

importants de la seva lírica: térra (natura), aire (cel, rossinyol), 

aigua (torrent humit) i foc (de bon matí, en aparéixer el sol). 

Abans hem afirmat que la joia infantil, sempre fugitiva, es 

troba vinculada ais sentits, pero que la ment la ignora. Si bé 

aixó és cert, també ho és el fet que el gaudi posseit produeix en 

l'individu, pero sense manifestar-se obertament, una sensació 

d'inquietud. Bé, dones, el mateix passa amb la poesia. La veu 

del rossinyol fa néixer en l'ánima del nen-poeta un meravellós i 
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inconegut anhel, un món de bellesa, de recolliment i de felicitat 

que el jo-adult percagará insistentment. Aquest inconegut 

anhel, podríem dir, és la recerca de la joia absoluta i 

perdurable; o de l'Obert (de l'Únic) que és tal i com Vinyoli, en 

volums posteriors i per influencia deis romántics alemanys 

(especialment Holderlin) i de Rilke, anomenará aquest ámbit de 

somni, en certa forma utópic, en qué l'home se sent en plena 

comunió amb les coses i amb el món i en qué la temporalitat 

sembla no existir, perqué és l'ámbit en qué la mort esdevé 

l'amiga fidel de la joia. 

No demano 

sino l'obert, on pugui sempre dir 

la pedra immóbil, rápid, el saltant 

engolidor, la cova, la fortor 

deis animáis al vespre, 

quan s'embardissen, brofecs, peí barranc 

on celebrem la nit. 

(Realitats, "A la brasa", vv. 3-9). 142 

Pero la joia, l'obert, és només una il.lusió, un ámbit al qual 

tendir, pero en qué és impossible romandre. La realitat, 

sistemáticament, malbarata tots els somnis i s'imposa en tot 

moment. L'existéncia humana es redueix finalment a aquesta 

Iluita constant, quasi titánica, entre la vida i el somni, entre la 

realitat i el desig, dos pols, extrems, que es troben 

diametralment oposats. Aquest enfrontament dialéctic entre la 

L'obert és de fet, com es pot veure en aquest poema, l'ámbit de la 
poesia, del cant líric essencial, en qué el temps s'atura i tot es fa 
transparent (Cfr. IL2) 
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vida i el somni, és el que veiem explícitament desenvolupat en 

la següent secció. De vida i somni. que dona títol al Ilibre. 
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II.2.2.- Vida i poesia. 

Qui prendrait les choses dans leur 
premier e diffusion prendrait toutes 
choses comme égales. 

M. ECKHART, Sermons 

Els versos de R .M. Rilke que serveixen per encapgalar 

l'apartat De vida i soinni 

Jubel weiss, und Sehnsucht ist gestandig,-

nur die Klage lernt noch;...'^^ 

son molt significatius, perqué en ells s'hi condensa la reflexió 

central i mes important continguda en els poemes d'aquesta 

secció i també en els de tot el volum. Cal interpretar-la 

positivament, és a dir, com un reconeixement de les 

potencialitats de la poesia, la qual esdevé mediadora, com ja 

hera dit, entre la vida i el somni, entre la realitat i el desig. La 

poesia és l'ámbit on es Iloa, és a dir, de la joia, pero, 

paradoxalment, és també l'únic ámbit en qué pot entrar la 

queixa. I la queixa és positiva, perqué només ella "encara 

aprén". Aixo confirma tot el que havíem dit a propósit del sentit 

^ "La joia sap, confessa l'enyoranga, / només la queixa encara 
aprén;...". R.M. RILKE, Die Sonette an Orpheus, sonet VIII, traduít per 
Vinyoli i indos a Versions de Rilke, op. cit. pág. 51. La tradúcelo que fa 
Alfred Badia (R. M. RILKE, Els sonets a Orfeu, Edicions del Malí, 
Barcelona, 1972, pág. 11) d'aquests versos és sensiblement diferent: "La 
joia sap, convicta és l'enyoranga. / Només la queixa aprén...". Segons 
Joscp Murgades, la tradúcelo mes fidel d'aquests versos seria: "La joia 
sap, román l'enyoranQa, només la queixa aprén encara...". 
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que té per a Vinyoli la poesia. Es una via de coneixement i 

d'autoconeixment, perqué ordena les solituds, les il.lusions, els 

sentiments, els anhels, i els transforma, justament en l'ámbit on 

es Iloa, en quelcom positiu: la queixa, a través de la qual hom 

aprén, esdevé cant i aquest és certitud de festa.i'^'^ 

A l'edició de 1948, la secció De vida i somni estava 

dividida en dues subseccions de 3 i 6 poemes, respectivament. 

La primera, de temática amorosa, estava formada pels poemes 

"Liebeslied", "Oh bell destí per un cel que jo ignoro" i "Oh, 

estrényer les mans", tots ells de clara influencia rilkeana i 

ribiana, i escrits segurament entre 1936 i 1942.1^5 són tres 

poemes en qué el jo poétic Iloa les virtuts i les excel.léncies de 

la persona estimada, que és vista com un ámbit de felicitat i de 

joia, i que per tant es desitja posseir absolutament. Pero, de fet, 

la plenitud amorosa (fusió del Jo amb la persona estimada) és 

planteja com un objectiu inassolible, un somni inabastable, i per 

i^'^ En- el següent volum de l'autor. Les hores retrobades, hi ha un 
poema, "Precepte", en qué s'afirma també, explícitament, aquesta virtut 
redemptora i salvadora del cant enfront de la realitat negativa: el cant 
poétic esdevé l'únic mitjá optim per a la superació de l'angoixa 
existencial. En la segona edició del poemari, dins el volum Poesia 
Completa, 1937-1975, aquest poema ha estat eliminat. De fet, el que 
prescriu el poema s'adeia mes amb l'esperit (superació de la crisi poética 
i existencial) que havia presidit l'escriptura de De vida i somni que no 
pas amb el de Les hores retrobades, en qué el cant poétic es planteja 
sobretot com a recerca i, per tant, com a indagado constant mes que no 
pas com a lloanga. 

Sabem per exemple que "Oh bell destí per un cel que jo ignoro" data 
de 1937, perqué segons el mateix Vinyoli, quan aqueix any 11 va 
ensenyar a Riba aquest es va entusiasmar tant en Uegir-lo que li va 
regalar un volum de les seves traduccions d'Esquil amb la següent 
dedicatoria: "Aquesta gran poesia, per a un poeta que será gran, en tinc 
la fe". A mes, els poemes remeten a l'experiéncia afectivo-sentimental 
de Vinyoli amb Isabel Abelló, futura esposa de Tomás Lamarca, a la qual 
ja ens hi em referit en els capítols anteriors. 
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tant el Jo poétic (que apareix metaforitzat en vent en el segon 

poema), es veu condemnat a acceptar la decebedora realitat: ser 

un dolí d'amor "que es perd en Taire i en les coses", no poder 

tancar mai el cercle amorós i haver d'esdevenir únicament 

insadollable anhel. 

Oh, estrényer les mans 

Oh, estrényer les mans on batega, 

amb la mes noble sang, la mes pura, 

la mes trista, la mes agitada, 

la mes encesa i ardent, oferint-se, 

la plenitud d'un cor! 

Ai, aquest dolí, aquest vessar d'amor 

que es perd en Taire i en les coses! 

Tant que voldria el cercle 

tancar: de tu a mi, de mi a tu cloent-se 

la vida i res ja no es perdria 

d'aquest immens, insadollable anhel! 

La segona subsecció de l'apartat De vida i somni la 

formaven, inicialment, els següents poemes: "Vent de tardor", 

"Nit de vent, a la tardor", "Albada", "Pensament de primavera", 

"Versos" (ara "Lluor de posta") i "A un poeta que suposávem 

mort a la guerra, fora de la patria", que és un cant elegíac escrit 

per Vinyoli durant la guerra en memoria del seu amic Óscar 

Samsó davant la noticia -després es va comprovar que era 

falsa- de la seva mort.i'^^ Aquests cinc poemes formen un 

conjunt forga unitari, estructurat en tres parts. En la primera. 

Aparentment, aquest darrer 
i ho és en cert sentit, pero, 
vincular un cop copsat el sentit 

poema sembla desvinculat de la resta, 
com veurem mes endavant, s'hi pot 
general del conjunt de la secció. 
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formada pels poemes "Vent de tardor" 1 "Nit de vent, a la 

tardor", el poeta exhorta el vent tardoral i nocturn perqué 

esdevingui la for9a externa, tel.lúrica, que possibiliti la seva 

salvació personal, és a dir, la superació, a través del sentiment 

(maduració del cor, Iliurament = poesia), de l'angoixa existencial 

que el domina i de les seves pors. E l Jo poétic se sent com un 

fruit que encara no ha madurat, pero que malda per fer-ho.i'^^ 

És per aconseguir-ho que conjura el vent tardoral i nocturn. 

La nit és l'ámbit del caos, i el vent, el seu agent mes 

directe. A l'inici deis temps, diu el poeta a "Nit de vent, a la 

tardor", abans que el cosmos tingues forma i sentit, tot era nit i 

tot era vent: 

Nit de vent, a la tardor 

Com una tromba 

tot gira arrossegat: 

aigües, arbredes, roques sense edat; 

tot vibra dins ia tomba 

flotant de la nit, 

tot és llangat 

de nou al buit: 

la térra és com un fruit 

sec i marcit. 

La nit és ampia, sense rastres, 

igual com al comeng, 

i roden els astres. 

' En el següent poema, "Nit de vent, a la tardor", la térra és comparada 
també a un fruit "sec i marcit"; aquest fet emfasitza el joc d'associacions 
i l'estreta relació que el poeta estableix entre el jo poétic (microcosmos) 
i la naturalesa (macrocosmos). El fruit és una metáfora, en el fons, de la 
poesia. 

- 146 -



no encesos encara, 

pels espais. Tot ho veng, 

com un rlu fora mare, 

l'únic vivent 

dintre la nit, el vent. 

El caos presidia l'univers, pero del caos, i grácies a l'acció 

del vent (moviment, agent transformador) en va sortir la llum i 

l'univers ordenat. Aquesta referencia al macrocosmos serveix 

com a metáfora del que l i passa a ell com a individu 

(microcosmos). Per aixo, el Jo poétic, immers ell mateix en la 

foscor (una nit interior feta de dolor i d'angoixa), invoca i 

exhorta les forces eoliques i la nocturnitat, els vol convertir en 

els seus aliats, perqué sap que només en la mesura que el caos 

s'esdevingui és que podrá fer-se l'ordre, i dones, que podrá 

aconseguir la pau i el repos. 

Vent de tardor 

Vent de tardor, vent solitari, 

vent de la nit, 

obscura forga que es deslliga 

de l'infinit i torna a l'infinit, 

arremolina't dintre meu, conjura 

contra el meu cor la teva forga, 

arrenca ja Tescorga 

del fruit que no madura. 

E l Jo poétic invoca, dones, el vent perqué faci madurar el 

sentiment, que és el fruit del cor que no madura. Tenint en 

compte els tres primers poemes de la secció, hom podría pensar 

que el poeta es refereix aquí exclusivament al sentiment 

amorós, pero no és així. E l sentiment té aquí un sentit mes 

general, és vist com el mitjá a través del qual el Jo poétic pren 
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consciéncia de l'alteritat, suposa un acte de Iliurament total, 

aquell que el vincula, per connaturalitat afectiva, amb les coses 

i les persones; i és també, de fet, una actitud i un mecanisme 

potenciadors del coneixement poétic i , dones, necessaris per al 

sorgiment del cant líric. E l sentiment, a través del qual sortim 

de nosaltres mateixos i ens Iliurem per participar de i amb les 

coses, és una condició previa inexcusable perqué es produeixi 

una identificació anímica entre el poeta i la realitat circumdant, 

el coneixement de l'esséncia profunda de les coses, d'ell mateix 

i de la poesia. En els següents poemes, pero, "Albada" i 

"Pensament de primavera", veiem com el poeta es lamenta de 

la seva incapacitat per sortir del seu estat d'ánim, del seu 

sofriment interior. L'aurora, moment positiu i de joia (cant de 

les aloses), és inassolible per al Jo poétic i per aixo és sentida 

amb dolor. No hi ha, dones, comunió possible amb la realitat 

circumdant i aquest fet agreuja encara mes el sofriment 

personal, perqué l'esclat de vida natural, tant el de l'alba com el 

de la primavera, és viscut com un acte absurd, inútil: 

Que vanament, coses floriu, 

si amb vostra vida no m'ompliu, 

i em sentó eixut i deslligat, 

en incertesa i soledat. 

(vv. 1-4) 

La segona estrofa d'aquest poema (vv. 5-8) obre, pero, 

una porta a l'esperanga. Tot i que el Jo poétic sent un buit 

existencial absolut, perqué les coses no creixen en ell, potser en 

el futur, com ja havia passat amb la seva experiencia en el 

passat, quan era infant, fruitaran positivament (és a dir, potser 

esdevindran l'origen germinatiu, el pre-text, d'un poema futur) 

- 148 -



Perd si res no creix en mi, 

i és com en va que faig camí, 

sóc potser encara l'instrument 

amb qué es perfá algún pensament. 

El darrer poema de la serie, "Lluor de posta", confirma 

aquesta esperanza insinuada en el darrer quartet del poema 

"Pensament de primavera". De fet, "Lluor de posta" conté una 

reflexió fonamental sobre la dimensió temporal de les coses, 

sobre el carácter efímer de la bellesa i la felicitat. A través de 

l'observació de la realitat natural, el Jo poétic obté un 

coneixement altament substancial sobre la propia condició 

humana: la felicitat plena, duradera, és inassolible. Com la lluor 

de posta, que només dura uns instants, també la pau de 

I'esperit és fugissera. Pero és justament per aixó que l'home ha 

d'aprendre a aferrar-s'hi amb intensitat i tossuderia, perqué la 

resta és només angoixa i sofriment. 

Lluor de posta 

Quan se sent fer-se l'harmonia 

de vida i somni, temps meravellós! 

Quan la bellesa és la resposta 

al preguntar angoixós.. . 

Pero sois dura com lluor de posta 

la pau de I'esperit. 

Com cada dia mors, oh mágic dia 

que et creies infinit! 

A Tedició de 1975, dins el volum Poesia Completa, la 

secció De vida i somni no presenta cap subdivisió. Vinyoli va 

voler confirmar, d'aquesta manera, la unitat deis nou poemes 

que conformen la serie. Pero és tracta d'una unitat que neix de 
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la tensió i no pas de l'harmonia. De fet. De vida i somni expressa 

la Iluita del Jo poétic per superar el conflicte existent entre 

aqüestes dues realitats, la del somni (positiva, pero inassolible) 

i la de la vida (negativa, pero l'iínica que és veritablement real, 

indefugible).!'^^ La superació d'aquest conflicte, com hem pogut 

veure, passa necessáriament per l'acceptació conscient de la 

realitat i de la propia condició i , també, per la potenciació 

profunda del sentiment i de la puresa, és a dir, peí Iliurament 

personal i per la comunió amb l'esséncia de les coses i les 

persones. 

La secció Damunt les carenes no s'entén sense teñir en 

compte tots els poemes anteriors i , molt especialment, els 

darrers que acabem d'analitzar. Hi ha tot un procés de reflexió 

existencial i estética al llarg de tot el llibre abans d'arribar ais 

set poemes, clarament positius i afirmatius, que conformen 

aquest apartat. I hi ha també, explícita, una acceptació humil de 

les limitacions individuáis i de la realitat de la propia 

existencia. La complaen^a excessiva en l'obra artística, 

característica deis primers poemes, ha estat substituida aquí 

per un afany de puresa i essencialitat. L'evocació distant i 

^̂<> Aquesta tensió dialéctica entre vida i somni és la que es planteja 
també en el poema "A un poeta jove que suposávem mort, fora de la 
patria", que ja havíem dit que aparentement semblava desconnectat de 
la resta de poemes de la secció; pero s'hi planteja en un sentit diferent, 
és a dir, com oposició entre vida i mort. Certament, la cita de Holderlin, 
que Vinyoli ha introduít en els dos versos fináis del poema (i que devia 
conéixer a través de Riba, cfr. "Les línies de la vida", dins Versions de 
Holderlin, Edicions 62, Barcelona, 1983 [1944], pág. 67), planteja la 
dicotomía entre vida (existencia temporal i incompleta) i somni (mort, 
pero en sentit positiu, com a alliberament de l'existéncia temporal, i 
dones, com a compleció de vida i pau definitiva: superació de totes les 
angoixes). 
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impersonal deis objectes i de la naturalesa s'ha transformat en 

recerca i indagació, en afany de coneixement i en voluntat 

d'interiorització. E l plany per una realitat negativa i el dolor per 

l'existéncia temporal de les coses ha esdevingut resignado i 

cant poétic. La consciéncia decebedora de la mort i del pas del 

temps ha estat reconvertida en un valor positiu, perqué només 

la consciéncia de la mort possibilita una experiencia vital plena 

i el coneixement de l'esséncia de la propia individualitat i , en 

definitiva, ens obre desinteressadament a les coses i ais altres, i 

ens fa créixer i fa créixer el cant líric, la poesia essencial: 

Nicht ist es gut, 

Seellos von sterblichen 

Gedanken zu sein. Docii gut 

Ist ein Gesprácli und zu sagen 

Des Herzens Meinung, zu horen viel 

Von Tagen der Lieb, 

Und Taten, welclie geschehen.l^^ 

Tal i com hem dit, dones, els set poemes que conformen la 

secció Damunt les carenes teñen un to molt diferent ais 

anteriors, mes ponderat, menys angoixat. Es tracta de poemes 

molt breus, gairebé epigramátics, despuUats de tot retoricisme i 

amb un desenvolupament mínim. Són concises i precises visions 

d'una realitat natural, viscuda o recordada, davant la qual el Jo 

poétic experimenta, sense dramatismes ni magnificacions 

149 "ĵ Q I romandre buida 
canvi és bo / conversar i que hom 
/ molt deis dies de l'amor, / deis 
Himnes, op. cit., págs. 158-159). 

l'ánima / de pensaments mortals. En 
digui / el parer del cor, sentir parlar 
fets que succeiren" (F. HOLDERLIN, 
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extrems, un ampli ventall de sensacions, a voltes prou 

contradictories: felicitat, misteri, angoixa, pau interior, anhel... 

Damunt l'altura 

Damunt l'altura, feligment, 

sota la calma del dia, 

miro la volta resplendent, 

sentó deis aires l'harmonia. 

Un món de pau i d'alegria 

puja deis camps, vessa del cel. 

I quan al Uuny l'hora declina, 

la serralada ponentina 

parla en secret al meu anhel. 

L'actitud del Jo poétic és fonamentalment contemplativa i 

admirativa. E l poeta s'extasia davant la bellesa del paisatge 

natural (muntanyes, albes, crepuscles,...) i s'esforga per captar-

ne l'encís i el misteri. No hi ha ara decepció ni plany per la 

fugacitat de l'instant, sino mes aviat alegria i satisfácelo per 

haver pogut gaudir-lo. L'esperit del poeta se sent feli? de viure 

i sentir la intensa bellesa del moment que mor tot seguit i que 

ell, amb els seus versos, malda per fixar en el poema. Vegeu el 

poema "La posta": 

La posta fugia 

torbadorament, 

obertes les ales 

de púrpura al vent. 

Damunt les carenes 

s'aturava a penes. 

Visió daurada, 

renoves el cor: 

ja tota la vida 
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se'm torna record. 

Quan, lluny, expiraves, 

consell em dictaves: 

"Contempla i oblida, 

no temis la nit. 

Espera el nou dia 

amb un cant no dit." 

Aqüestes son, dones, petites composicions d'una enorme 

expressivitat i musicalitat, pero construídes amb una absoluta 

economía de mitjans, amb una imatgeria senzilla pero de gran 

eficacia estética. Sembla com si el poeta hagués aconseguit, 

simplificant al máxim les seves estratégies discursives, retornar 

a la paraula poética la forga i la magia del verb en el seu estadi 

original, és a dir, retornar-la a la seva condició de llenguatge 

natural, "aquella en qué els noms realitzen llur destí ideal, que 

és d'ajuntar-se naturalment a les coses i a llurs esséncies".i50 

C. RIBA, Obres Completes, III. Crítica, 2, op. cit. pág. 418. 
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II.2.3.- Els dies venen i se'n van. 

/ sing what was lost and dread what was won. 

W.B. YEATS, "What was lost" 

La darrera secció del poemari De vida i somni inclou un 

tínic poema, "Sovint", estructurat en dues estrofes: de cinc 

versos octosíl.labs, la primera i de quatre versos polimétrics (de 

sis, vuit i deu síl.labes), la segona. Tal i com indica el títol de 

l'apartat, E p í l e g . el poema és una mena de recapitulado 

conclusiva de tot el recull, pero insinúa també, tal i com ja hem 

dit, el camí que seguirá el poeta en el següent volum. 

L'últim poema d'aquest llibre, sobretot el vers que 

diu "els dies venen i se'n van", sembla a l'autor que 

és el pont cap a Les hores retrobades. ^ ^ ^ 

"Sovint" condensa, en només nou versos, el conjunt de 

l'experiéncia, vital i literaria, viscuda peí poeta en el llarg 

procés d'escriptura del llibre i explícita també el coneixement 

que n'ha extret. 

Sovint 

Sovint, sovint, l'home s'oblida 

del mes secret i del mes gran. 

Com un infant juga a la vida 

i s'embriaga del seu cant. 

J. VINYOLI, "Próleg" a El Callat, op. cit. pág. 12. 
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Els dies venen i se'n van. 

Pero de sobte, no previst, 

alió mes greu que dintre seu madura, 

en el seu cor estranyament fulgura, 

com un diamant trist. 

En els quatre primers versos, el poeta constata quina és 

habitualment l'actitud de l'home davant la vida i el tipus 

d'experiéncia que se'n desprén. L'home, ignorant de la seva 

condició temporal, és comparat a un nen que juga a la vida com 

si aquesta fos un objecte alié a ell mateix i indestructible. 

Embriagat per la voluptuositat i la bellesa de la seva joguina, és 

incapag de comprendre'n l'esséncia, el valor i el sentit. Viu , 

podríem dir, de forma superficial, sense ser conscient del seu 

viure i , per tant, d'esquena al temps i a la realitat. És el somni: 

una il.lusió de vida eterna, felig, sense preocupacions ni 

desencants. E l cinqué vers de la primera estrofa, pero, 

Els dies venen i se'n van. 

trenca sobtadament l'encant. L'actitud inconscient de l'home, el 

seu oblit, no aconsegueixen, pero, d'anul.lar la realitat. Ella 

s'imposa, malgrat tot, de forma inapelable: els homes poden 

girar-s'hi d'esquena, poden fins i tot ignorar-la, pero res no 

atura la seva presencia constant, inevitable. La segona estrofa, 

encapgalada per la conjunció adversativa pero, planteja, 

precisament, les conseqüéncies que es desprenen d'aquesta 

descoberta de la realitat. És com una revelació: de sobte, l'home 

surt del seu somni d'infant i es veu enfrontat al devenir 

temporal, que des de sempre era ja en ell ("alió mes greu que 

dintre seu madura"). És prou significatiu que aquesta 
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descoberta es faci a través del cor ("en el seu cor estranyament 

fulgura") i no a través de la ment. De fet, aquesta circumstáncia 

s'adiu perfectament amb el carácter i la manera de fer 

vinyolians. Joan Vinyoli no és un filosof ni un pensador analític, 

sino un poeta i , per tant, el seu métode de coneixement és 

fonamentalment sensible i no racional. D'aquí que en la seva 

poesia, i molt especialment en aquests primers Uibres, el mot 

cor aparegui tantes vegades i que es doni tanta importancia a 

les emocions i a la comunió sentimental amb les coses com a 

mecanisme potenciador del coneixement.i52 

Contráriament al que hom podria suposar, aquesta 

descoberta de la realitat de la realitat no és pas trágica, sino 

positiva. No debades, el poeta considera que és "el mes secret i 

el mes gran", i , en la segona estrofa, afirma que la troballa és 

comparable a un diamant. E l diamant és aquí el coneixement, la 

consciéncia de la condició real de la propia existencia. Es tracta, 

pero, d'un diamant trist. I és trist, logicament, perqué tot i el 

seu valor, suposa la negació del somni i , per tant, l'acceptació 

que la vida no és pas una joguina divertida i perdurable, sino 

una Uuita constant, un bé estantís i transitori. E l conflicte viscut 

peí poeta al llarg del Ilibre De vida i somni es resol, dones, 

finalment. E l coneixement al qual ha arribat el poeta, la 

consciéncia del devenir temporal i la impossibilitat d'assolir el 

^̂ -̂  Segons Feiiu Formosa ("Próleg" a J. VINYOLI, Antología poética, op. 
cit, págs. 12-13), el mot "cor" és un deis conceptes mes reiteráis dins la 
primera época vinyoliana i cal relacionar-lo amb el terme alemanya 
Wessen, que vindria a ser com una mena d'esséncia de la personalitat. 
Vegeu també, en aquest sentit, F. CARBÓ, Introdúcelo a la poesía de Joan 
Vinyoli, op. cít. págs. 22-23. 
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propi somni de vida, és una troballa fonamental que 

determinará completament la seva actitud vital i el seu exercici 

de la poesia. A partir d'ara, el poeta es veurá en la necessitat de 

donar sentit a la seva existencia partint de dades reals i 

tangibles i , per aquesta rao, trobará imprescindible de retornar 

a les deus, a la seva infantesa, en un esforg per definir i 

comprendre alio que l'ha fet créixer i l'ha dut fins on ara és. En 

realitat, el següent poemari de Fautor, Les hores retrobades, en 

qué la reflexió sobre el pas del temps s'erigeix com a principal 

eix vertebrador del volum, no és altra cosa que un retorn a les 

deus, la recerca del propi passat i l'intent de retrobar els 

orígens. 
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II.3.- Les hores retrobades. 

Todo arte verdaderamente trágico implica una 
consideración heroica del hombre. La 
comprensión de lo limitado de la condición 
humana deviene resignación o nihilismo si no 
está acompañada por la voluntad heroica de lo 
ilimitado. El Yo romántico posee hasta la 
saciedad esta voluntad y aquella comprensión: 
su arte, su poesía, se nutre de la contradicción 
entre una y otra. 

R. ARGULLOL, El héroe y el Único. 

No sabem estimar la joventut sino quan és fora, 
i sois llavors, quan la retrobem després de 
perduda, omple de benauranga totes les 
fondáries de Vánima. 

F. HOLDERLIN, Hipérion. 

Si en referir-nos a De vida i somni, déiem que la seva 

publicació calia entendre-la com un acte d'afirmació personal i 

col.lectiva per part del poeta, ara podem afirmar que l'aparició 

de Les hores retrobades suposa el seu primer reconeixement 

piíblic important, i un deis mes decisius, perqué de fet suposa 

per a ell, d'una banda, una confirmació que la línia iniciada amb 

De vida i somni és positiva i eficag; i , d'una altra, la confianga i 

l'esperó necessaris per continuar escrivint.153 

Ja ens hem referit diverses vegades a la inseguretat del poeta a 
l'hora de valorar la qualiíat de les seves realilzacions i al carácter 
vacil.lant de la seva vocació; per aixo, l'excel.lent acollida del Ilibre 
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Les hores retrobades obté el Premi Óssa Menor de Poesia 

en la seva segona convocatoria, de l'any 195\.^^^ És la primera 

vegada que el veredicte del premi es fa públic, durant la 

primera Festa Literaria de la Nit de Santa Llúcia del mateix any. 

A l certamen poétic de l'any 1951 s'hi van presentar mes de 40 

obres i el finalista va ser Joan Perucho, amb el llibre Alba per 

vosaltresEl Jurat del premi va recomanar també la 

publicació deis poemaris Temps i paraules, de Jordi Sarsanedas; 

Els béns incompatibles, de Mariá Villangómez; Intentar una 

alba, de Francesc Faus i Pascuchi; i Flor de sal, de Ramón Bech. 

H i ha diverses circumstáncies que expliquen la 

importancia que té per a Vinyoli guanyar aquest guardó. Entre 

d'altres, podem esmentar, la transcendencia de l'acte i , dones, el 

considerable -per aquella época- ressó del premi; la 

remuneració económica; l'ambició del Premi Óssa Menor, un 

deis primers que tolera el régim (després de les experiéncies 

clandestines d' "Ariel", "Antología", etc.), i que a la llarga es 

consolidará com el mes important deis premis de poesia 

havia de ser per a ell importantíssima. De fet, a partir del 1951, Vinyoli 
inicia una época molt productiva, encara que no tot el que escriu, com 
veurem, es publica en aqueix moment ni de la manera com 
origininalment ha estat concebut. 

Sobre el premi Óssa Menor de poesia, Cfr. J. TRIADÚ, La poesia 
catalana de postguerra, Edicions 62, Barcelona, 1985. págs. 72-74; i J. 
FAULÍ, L'interludi trágic 1939-1975, Edicions 62, Barcelona, 1981. págs. 
46-47. 

Joan Vinyoli, a "Entrevista a Radio Miramar" (Cfr. Apéndix), fa el 
següent comentari sobre el llibre de Perucho: "Es un libro breve pero 
intenso, lleno de auténtica poesía, aquella que nace de las profundas 
aguas de la vida. La grave palpitación de lo humano se nos ofrece en 
nobles, sencillas palabras de absoluta eficacia lírica. Constituye un 
verdadero honor para mí haber tenido en el concurso a este poeta y 
amigo, cuyo mensaje estoy seguro de que permanecerá". 
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d'aquests anys; o el fet que darrera el premi hi hagués una 

iniciativa editorial (obra del mateix organitzador, Josep 

Pedreira), la col.lecció de poesia "Els Ilibres de l'Óssa Menor", 

fundada el 1949 i una de les mes prestigioges del període de 

postguerra. 

L'obtenció del Premi Óssa Menor va suposar per a 

Vinyoli, també, l'accés ais cercles culturáis i literaris resistents, 

clandestins o semiclandestins. Per exemple, va participar per 

primera vegada, l'any 1951, en les lectures poétiques que se 

celebraven al passatge Permanyer, a la casa de Josep Iglesias. 

Vinyoli hi va llegir poemes del seu darrer llibre, com ho feren 

al seu torn els altres autors invitats: J. Gimeno Navarro, Lluís 

Valeri, Xavier Amorós, J. Ros-Artigues, Osvald Cardona, Tomás 

Garcés, Josep M . López-Picó, Josep Espar, Mn. Miquel Melendes i 

Rafael Catardi. També va fer lectura deis seus versos almenys 

en dues altres ocasions: en primer lloc, logicament, durant l'acte 

de repartiment deis premis, el dia 22-VI-1951, després de la 

presentado de Joan Teixidor, el prologuista del seu llibre; i 

encara, en la sessió literaria que el mateix any 51 se celebra a 

la casa de Joan Maragall, organitzada peí seu fill Jordi Maragall, 

amic de Vinyoli. 156 

Les hores retrobades i Primer desenllag son els Ilibres 

que, en la segona edició de 1975, dins el volum de Poesia 

Completa 1937-1975, presenten un major nombre de canvis 

Publiquem aquests textos a l'Apéndix. (Fera un comentari mes extens 
i exhaustiu del contingut i de les idees proposades en aquests escrits en 
el capítol dedicat a El Callat). 
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léxics, morfológics, gramaticals, expressius-..^^^ Pero les 

alteracions mes evidents i significatives afecten sobretot 

l'estructuració interna deis poemaris. Peí que fa a Primer 

desenllag, ja havíem esmentat com aquesta circumstáncia podia 

explicar-se a partir del fet que es tractava d'un Ilibre concebut 

sense cap idea previa d'unitat i que, a mes, corresponia a una 

etapa molt primerenca, de formació del poeta. E l cas de Les 

hores retrobades és pero molt diferent: els canvis d'estructura 

introduíts en la segona edició serveixen fonamentalment per 

intensificar i refor9ar encara mes el carácter coherent i unitari 

del volum i l'organització interna del poemari, que ja era molt 

notable en la primera edició; per potenciar determinats poemes 

clarament centráis; i per delimitar de forma mes precisa l'abast 

i el sentit de cadascuna de les seccions. 

En la primera edició de Les hores retrobades, publicada 

dins Els Llibres de l'Óssa Menor l'any 1951,1^8 el volum inclou 

'• ' Ferran Carbó, en el capítol "Revisió i reelaboració" del seu Ilibre 
Introdúcelo a la poesia de Joan Vinyoli, op. cit., págs. 102-129, dona 
alguns exemples proa interessants i il.lustradors sobre el procés de 
revisió textual vinyoliá. Per a l'análisi de les alteracions fetes al volum 
Les hores retrobades, cfr. especialment les pagines 114-115. Tot i que 
Carbó no hi fa cap referencia, l'explicació deis canvis introduíts per 
Vinyoli en la segona edició del seu poemari cal buscar-la en el 
comentari crític -i segurament també personal- que Joan Ferraté va fer 
del Uibre a la revista Laye. De fet, la majoria de les "banalitats" que 
Ferraté li retreu a Vinyoli el 1952 han estat sistemáticament suprimides 
o corregides peí poeta en l'edició de 1975. 

El volum ha estat editat en tres ocasions: la primera, acompanyada 
d'un próleg de Joan Triadú, dins Els Llibres de l'Óssa menor, Barcelona, 
1951; la segona, que és el nostre text de referencia, dins el volum Poesia 
Completa 1937-1975, op. cit;; i la tercera, dins el volum Poesia, Edicions 
62/Orbis, Barcelona, 1985. Sembla que el poemari s'havia intitulat 
inicialment Entrada en el silenci, pero després, segurament a mesura 
que el poeta anava escrivint poemes i es definía cada cop mes el carácter 
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un total de 31 poemes, dividits en tres seccions numerades: L 

Les hores retrobades (6 p.); IL Vida mes alta (9 p.); i III. Destí 

(16 p.). En la segona edició, de 1975, aquesta divisió es manté, 

pero s'hi evidencia una redistribució deis poemes altament 

significativa: I. Les hores retrobades (20 p.); II. Vida mes alta 

(1 p.); i III. Destí (14 p,). El nombre total de poemes també ha 

variat, de 31 que en tenia la primera edició s'ha passat ara a 

35. Pero de fet no s'hi ha afegit cap nova poesia, sino a 

l'inrevés: el poema "Precepte", de la secció III. Destí. ha estat 

suprimit . Passa, pero, que les sis parts numerades que 

conformaven el poema "Charmes",i60 de l'apartat I. Les hores 

elegíac de molts d'ells, Vinyoli va decidir substituir-lo per Tactual (Cfr. 
J. TRIADÚ, Antología de la poesia catalana 1900-1950, op. cit., pág. 238). 

Ferran Carbó (Introducció a..., op. cit. págs. 113-114)) s'estranya de 
la supressió d'aquest poema, un text metapoétic que, segons ell, connecta 
perfectament amb la poética deis seus darrers volums. Com ja hem dit en 
una nota anterior (Cfr. capítol dedicat a De vida i somni), de fet, 
"Precepte" s'adiu mes amb l'esperit que va presidir l'escriptura de D e 
vida i somni que no pas amb el del present Ilibre. A mes, el carácter 
afirmatiu d'alló que prescriu el poema, la lloan^a i el cant com a 
resposta a l'enigma del destí, que delata la plena confianga del poeta, 
tintada d'un notable idealisme novalisiá, en el cant líric com a superador 
del dolor i de l'angoixa existencial, no s'adirá gens amb l'escepticisme 
vinyoliá de la década deis 70, que és quan l'autor revisa els poemaris. Es 
gairebé segur, també, que re l iminac ió de "Precepte" sigui una 
conseqüéncia de la resituació del poema "No la cangó perfecta". De fet, 
ambdós son textos metapoét ics , pero amb algunes diferencies 
significatives: mentre que "Precepte" ressalta el carácter positiu i 
redemptor del cant poétic, "No la cangó perfecta" distingeix entre dos 
models de cant líric, un de mes formalista, que el poeta rebutja, i un 
altre de mes senzill, essencial i profund i peí qual aposta. Així, la 
supressió de "Precepte" accentua encara mes el carácter privilegiat de 
"No la cangó perfecta" i, al mateix temps, evita possibles falses 
interpretacions i ambigüitats innecessáries. 

El títol genéric d'aquest poema dividit en 6 parts, "Charmes", té 
segurament el seu origen en el Ilibre homonim de Paul Valéry. De fet, 
les primeres traduccions al cátala de Le Cimetiére marin, que daten del 
1947 i que Vinyoli va llegir apassionadament, tal i com ens confirma 
Francesc Goma, devia fer acréixer el seu interés per la resta de l'obra del 
poeta que coneixia sobretot a través de Caries Riba. 
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retrobades. han esdevingut ara poemes autónoms i , dones, 

passen a augmentar el comput total de la primera secció, 

homónima al títol del llibre, que també s'ha vist incrementada, 

per altra banda, amb els vuit poemes provinents de la secció II. 

Vida mes alta. Es poden consignar encara altres alteracions, 

pero menys significatives que les anteriors, com el canvi de 

títol deis poemes "For9a callada" (ara "Plor") i "Humil conreu ets 

tu" (ara "Sóc un humil conreu").i6l 

En el cas del poema "Porga callada", mes que de canvi, hauríem de 
parlar de restitució: en els fulls conserváis a l'Arxiu-Vinyoli 
corresponents a les diverses ordenacions prévies del poemari, aquest 
poema apareix sempre intitulat "Plor" o bé "El plor"; Vinyoli, dones, el 
1975 no fa altra cosa que recuperar -restituir- el que havia estat el títol 
original del poema. 
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II.3.1.- No la canqó perfecta, sino el crit. 

/ aixís sempre, a la ventura, 
sens saber si Higa o no, 
va enllaganí la ma insegura 
crits de goig, planys d'amargura, 
himnes d'alta adorado. 

J. MARAGALL, "L'oda infinita" 

D'entre tots els canvis introduíts per Vinyoli en la segona 

edició del seu poemari Les hores retrobades, dins Poesia 

Completa 1937-1975, n'hi ha dos que son indiscutiblement els 

mes importants: en primer lloc, la resituació del poema "No la 

cangó perfecta", que passa de tancar la secció III. Destí i , dones, 

de ser el poema que clou el recull, a encapgalar la primera 

secció i , per tant, a obrir el poemari; i , en segon lloc, el canvi 

sofert per la segona secció del llibre, II. Vida mes alta, que 

passa de teñir nou poemes a l'edició de 1951 a tenir-ne només 

un en la segona edició. 

Segons Ferran C a r b ó , Q \ canvi de lloc del poema "No la 

cangó perfecta" és molt significatiu: si el 1951 es podia 

interpretar com una mena de conclusió final, sintetitzadora, de 

l'experiéncia poética continguda en el llibre, i alhora, com a 

nexe d'unió amb el següent poemari. El Callat; el 1975 globalitza 

la proposta estética comuna ais dos poemaris i , per tant, marca 

les diferencies existents entre l'etapa anterior (a qué 

F. CARBÓ, Introducció a la poesia..., op. cit., págs. 112-115. 
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correspondrien els volums Primer desenllag i De vida i somni) i 

la que tot just ara inicia, caracteritzada per un major 

despuUament i per un aprofundiment peí camí del 
postsimbolisme.163 

"No la can9Ó perfecta" és un text metapoétic que condensa 

de forma esquemática, pero precisa, les directrius essencials de 

la nova proposta estética vinyoliana. Ara bé, aquesta proposta 

no és exactament contemporánia de Les hores retrobades ni 

exclusiva d'aquest volum, sino que té els seus orígens, com ja 

hem evidenciat, en la crisi viscuda peí poeta entre 1936 i 1948 

i , per tant, que en podem trobar les primeres mostres en alguns 

poemes de De vida i somni. Creiem, dones, a diferencia del que 

afirma Carbó, que la nova situació del poema, mes que marcar 

diferencies en relació al poemari anterior, el que fa és enlla9ar-

hi, és a dir, posar de relien la íntima relació de continuítat que 

existeix entre el nou volum i el precedent, i albora, entre aquest 

i l'immediatament posterior. 164 

^"^ L'afirmació de Carbó que la nova etapa vinyoliana es caracteritza 
per un aprofundiment peí camí del postsimbolisme és molt matisable. De 
fet, el poema "No la cangó perfecta" ho desmenteix explícitament en 
afirmar el poeta que rebutja l'hermetisme i el virtuosisme verbal en 
favor de la simplicitat i la senzillesa. I també, en el fet que es dona mes 
importancia a les idees i emocions que no al pur joc intel.lectual i 
formal. 

La nova situació del poema, clarament privilegiada, s'ha de 
relacionar també, encara que de forma una mica indirecta, amb la 
tendencia estética imperant en la poesia catalana deis 70. Si el 1951, 
Vinyoli havia apostat per una poesia senzilla i austera en part "com a 
reacció contra l'artifici de molta poesia moderna que sembla com 
aspirar fer-se profunda o misteriosa a base d'obscurir o complicar 
maliciosament les coses, oblidant que senzillesa i claredat són sovint el 
patrimoni de la gracia i el vel que transparenta la profunditat 
auténtica"; el 1975, quan fa la revisió del Ilibre, aquesta reacció 
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No la cangó perfecta 

No la cangó perfecta sino el crit 

que invoca Déu és necessari, 

car no com I'águila en té prou 

el nostre cor amb moure bé les ales. 

Amb ulls encesos cal entrar 

dins la nit del misteri, 

perqué el secret, així com l'aire 

que bat ais ulls, penetri fins al cor. 

"No la cangó perfecta" conté una proposta estética 

empeitada d'una forta cárrega ético-moral, i dones, que 

fonamenta la seva validesa en valors com l'autenticitat i la 

sinceritat poétiques i vitáis mes que no pas en criteris formáis i 

estrictament literaris. L'arabesc discursiu, l'hermetisme poétic i 

l'artificiositat expressiva son consideráis ineficagos per 

penetrar i dir els misteris de l'inconegut i insuficients per a la 

consecució d'una poesia auténtica i veritablement essencial, 

Aquests postulats, lógicament, mes aviat allunyen el poeta del 

camí marcat pels simbolistes que no pas l'hi apropen. Per a 

Vinyoli, el cant humil i senzill, despullat de tot retoricisme 

gratuít, un llenguatge gairebé interjeccional, indagatori, pero 

que percala també la lloan?a i la comunicació -com el crit del 

creient que invoca Déu-, és el que correspon a la veritable 

poesia i és l'únic que possibilita l'accés a l'esséncia de les coses i 

a la veritat. A mes, Vinyoli dona molta importancia a l'estat 

poétic, és a dir, a una certa predisposició d'esperit ("amb ulls 

continua essent válida en el context de la poesia deis anys 70, immersa 
totalment en un model poétic clarament formalista i experimentalista. 

Cfr. J. TEIXIDOR, "Proleg" a Les hores retrobades, op. cit., pág. 12. 
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encesos cal entrar / dins la nit del misteri") i al sentiment com 

a mecanismes potenciadors del discurs líric. De fet, davant la 

impossibilitat de la rao i deis sentits per aprehendre i dir la 

realitat en la seva máxima latitud, el poeta ha de confiar en la 

simplicitat del seu cant, en el sentiment i la intuíció sentimental 

directa amb les coses com a estratégies per a aconseguir, d'una 

banda, ser fidel al "crit" originari previ a la formulado del 

poema; i , d'una altra, algún tipus de coneixement sobre ell 

mateix i sobre el món que l'envolta. Cal entendre que, per a 

Vinyoli, alió que és veritablement important de rexperiéncia 

artística (i que possibilita l'accés a un coneixement substancial) 

és sobretot el moment previ a la formalització poemática, és a 

dir, el crit -l'emoció lírica-, i és per aquesta rao que dona tanta 

importancia al procés de transubstanciació d'aquest crit (poesia 

informulada) en poema. E l poeta, per tal de servar alió que hi 

ha de veritat auténtica i profunda en el crit, ha d'evitar un 

excés d'abstracció i d'artificiositat; ha de tendir cap a un 

llenguatge directe, senzill, que digui les petites coses 

circumdants. Així ho expressa en el poema "Cap a les deus": 

Sigues fidel 

a les petites coses; 

no t'és donat volar 

sobre el callat abisme. 

Peí frágil pont suspés 

del cant humil assaja 

l'incert, boirós camí 

d'aquesta a l'altra vora. 

(vv. 1-8) 

Perqué només la realitat circumdant, després d'haver 

penetrat en el cor i un cop ha estat formulada en cántic, esdevé 
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una via de coneixement i d'autoconeixement, una resposta a les 

preguntes mes elementáis que l'ésser huma constantment es 

formula i que son la causa de la seva angoixa existencial. És per 

aprehendre i comprendre el significat i l'esséncia d'aquesta 

realitat, de les petites coses que ens envolten, que el pensament 

analític i la perfecció estética son insuficients. Joan Vinyoli no 

els nega del tot, logicament: com a bon poeta, sap que el discurs 

poétic és necessáriament el resultat d'un procés básicament 

intel.lectual i d'un treball ingent amb el llenguatge, pero 

reconeix que té també els seus límits, i és justament aquests 

límits els que el poeta intenta de transpassar. E l discurs líric 

vinyoliá percaga alguna cosa mes que la pura i simple eficacia 

estética. Es planteja també, i sobretot, com a recerca, com a 

ontologia i com a catarsi. Precisament, en una carta que el poeta 

adrega a Miquel Martí i Pol, l'any 1983, aquest hi manifesta la 

funció eminentment "catártica" i "purificadora" que té per a ell 

la poesia lírica, essencial, que oposa a aquella altra poesia 

"pura" i formalista, representada per Mallarmé, la qual percaga 

i té fonamentalment una funció "liidica", "placévola". 

I tant de "residu huma" com hi ha d'haver en un 

poema! La "suprema tensió del llenguatge" i la 

máxima capacitat catártica, m'atreviria a dir, 

provisionalment que la hi dona la "intensitat de la 

vivencia" perqué en ella rau, en el poeta, si ho és, 

la forga de realitzar una "transformado perfecta": 

No la cangó perfecta sino el crit 
que invoca Déu és necessari...^^6 

J. VINYOLI/M. MARTÍ i POL, Barcelona/Roda de Ter. op. cit., págs. 
115-116. 
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Per a Joan Vinyoli, dones, la "can9Ó ideal" no és 

exclusivament -no és, de fet- aquella que és concebuda, a la 

manera deis simbolistes, només com a resultat d'una puissanee 

intellectuelle, és a dir, en qué la transubstanciació de la materia 

en forma lírica s'hagi produít sense residus, generalitzant al 

máxim l'experiéncia personal originaria fins a eliminar-la del 

tot. Aquesta, en tot cas, seria només un tipus de "cangó 

perfecta", la que posa mes émfasi en la forma, en els elements 

materials, verbals, musicals i expressius de l'esquema textual 

que no pas en els seus constituents sentimentals i psicologics. 

Pero és precisament aquesta poesia, i d'aixó Vinyoli n'és 

plenament conscient, la que, de fet, ha estat, almenys d'engá de 

Baudelaire, tradicionalement acceptada i sancionada com a 

válida, perqué s'inscriu plenament en "la línia de l'art". 

La poésie moderne est devenue une affaire de 

froide méditation, tout comme la reflexión dont elle 

fait l'objet. On en juge avec la compétence du 

technicien. ^ 

Pero, per a Joan Vinyoli, existeix també una altra "cangó 

perfecta", el cant líric essencial, que es planteja sobretot com a 

"canvi de vivéncies doloroses, trágiques inclús, en forma 

H. FRIEDRICH, Structures de la poésie moderne, Editions 
Denoél/Gonthier, París, 1976, pág. 220. Sobre el tema de l'acceptació de la 
poesia simbolista com a única poesia válida i acceptada com a "cangó 
perfecta", Cfr. en general, el capítol "Apollon prend la place de 
Dionysos" del llibre de Friedrich; i també, el capítol "El resplandor 
postrero" del llibre de A. BALARÍAN, El movimiento simbolista. Ediciones 
Guadarrama, Madrid, 1969, on podem llegir, per exemple, afirmacions 
com aquesta: "[A partir de 1900] el carácter hermético del simbolismo se 
convierte en un código universal, el cual, aunque no directamente 
comprendido, se reconoce fácilmente en todo el mundo occidental como 
una posición poética standard en literatura", (pág. 194). 
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alliberadora",i68 a dir, que posa l'accent sobretot en la 

densitat textual (en la vivencia personal, coneixement obscur, 

mes que no pas en l'esquema textual), i dones, en la quantitat 

de "residu huma", de crit, servat en el procés de 

transubstanciació de la vivencia poética en forma artística, en 

poema: 

Jo el que vull dir és que, si no hi ha "crit" 

(interpreta-ho metaforicament), no hi ha cangó 

perfecta, o, dit millor, que la "cangó perfecta" és 

justament el resultat de r"operació" d'aquest crit, 

vivencia passional, visió, conflicte -tola paraula és 

bona per "al.ludir a la importancia del conlingut", 

"cosa humana" previa i simultánia a la confecció 

del poema. 

Aixó, és ciar, sense separar-se radicalment de la línia 

propia de Tart. Joan Vinyoli, dones, amb la seva nova proposta 

poética, exposada explícitament en el poema "No la cangó 

perfecta", intenta de combinar i fer compatibles dos models 

estétics aparentment oposats: un, podríem dir, de mes 

espontaneista i un altre de mes arbitrarista. E l primer d'aquests 

models dona a la seva poesia un to marcadament neo-romántic 

i l'apropa a poetes com Goethe, Holderlin i sobretot Maragall; el 

segon, el fa enllagar amb poetes com Valéry, Rilke i Riba i el 

J. VINYOLI/M. MARTÍ i POL, Barcelona/Roda de Ter. op. cit., pág. 
115. 

Ibídem, pág. 116. 
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conduirá, en posteriors volums, cada cop mes peí camí d'un 

llenguatge essencialment simbolic i^o 

Indesxifrables son 

els signes que il.luminen; 

el cant humil, pero, 

sovint els interpreta. 

("Cap a les deus", vv. 17-20) 

Sobre aquesta doble relació de Vinyoli amb Goethe i Maragall, d'una 
banda, i amb Rilke i Riba, d'una altra, vegeu J. BOFILL i FERRO, Poetes 
catalans moderns (proleg d'Albert Manent. Edició a cura d'Alex 
Susanna), Columna, Barcelona, 1986. Cfr. especialment les pagines 205-
206. 
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II.3.2.- Cap a les deus: tempus fugit 

Soles occidere et rediré possunt: 
nobis, cum semel occidit breuis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 

CATUL, Carmina. 

Mais ou sont les neiges d'antan? 

VILLON, "Ballade des dames du temps jadis". 

Peí que fa al segon canvi introduit en el poemari, el sofert 

per la segona secció, II.- Vida mes alta, que en la segona edició 

només conserva un únic poema, de títol homonim al de la 

secció, cal dir que afecta també de forma significativa la 

primera secció, I.- Les hores retrobades. homónima al títol del 

Ilibre, a la qual han passat ara els altres vuit poemes que en la 

primera edició formaven part de II.- Vida mes alta. Aquesta 

nova distribució deis poemes dona com a resultat una major 

precisió peí que fa al sentit i la dimensió que Vinyoli atorga a 

cadascüna de les seccions i permet albora una mes fácil 

aproximació al sentit global del Ilibre. Així, per exemple, el fet 

que la primera secció inclogui ara el major nombre de poemes 

del recull (vint composicions, en lloc de les sis de la primera 

edició), s'adiu mes estrictament amb la que fou la intenció 

inicial de Fautor en escriure el Ilibre 

Aquest recull tenia un carácter marcadament 

elegíac: la resignada constatació de la caducitat de 

les coses i els anys, el gust de trobar suport i 

consistencia en la rememorado del temps perdut, 

eren el tema essencial de l'obra o almenys el que en 
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donava la tónica, tot i que en ella hi ha altres veus 

que intenten expressar-se. ̂  ^ ^ 

Certament, els vint poemes de la primera secció teñen un 

carácter marcadament elegíac (són de fet un adéu al temps de 

joventut), i ara sí, d'una forma prou explícita, donen la tónica 

global del poemari. A l llarg d'aquestes vint composicions van 

desfilant els petits, pero essencials, records del periple 

existencial del jo-poétic, del seu passat.i"^3 És un recorregut a 

través de les coses i deis sentiments, és a dir, d'allo que hom ha 

perdut en el seu camí i que, per tant, l'ha fet créixer. Ho ha 

perdut definitivament perqué "els dies venen i se'n van", pero 

ho ha guanyat perqué és alio que l'ha fet i que és en ell per 

sempre. L'experiéncia viscuda, i per tant perduda, és vista com 

a nodriment, com a llavor per al futur, i , dones, com un guany 

personal. És per aquesta rao que els poemes d'aquesta secció, 

clarament elegíaos, teñen pero un to positiu i afirmatiu. El títol 

de la secció ho confirma: les hores perdudes són considerades 

aquí hores "retrobades", és a dir, "guanyades" de bell nou, pero 

l"^! J. VINYOLI, "Próleg" a El Callat, op. cit. pág. 418. 

En la primera edició, el fet que els poemes "Destins", "Per cantar en 
la nit", "Secretament anaven a trobar-se", "Certesa", "Viure, morir, 
perdent-se l'un en l'altre", "Trasbalsa la bellesa com el vi", "Ona closa" i 
"Plor", formessin part de la secció següent, II. Vida mes alta, no només 
deixava en un segon terme la secció homónima del Ilibre, sino que a mes 
condicionava la lectura d'aquests poemes, que hom interpretava, en 
trobar-los agrupáis sota el títol comú "Vida mes alta", en relació 
contrastada ais poemes immediatament anteriors i, per tant, no com la 
descripció i rememorado d'una experiencia del passat, sino referits a 
una experiencia del present. 

•̂̂ 3 "Es aquesta reviviscencia del passat que justifica el títol Les hores 
retrobades" (J. VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de Joan Maragall". 
Cfr. Apéndix), 
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guanyades no en un sentit físic, real, sino clarament espiritual i 

emocional, pero igualment válid; o mes válid i tot. Retrobar el 

temps passat és retrobar-se un mateix, i , dones, teñir alguna 

cosa en qué trobar "suport i consistencia" per enfrontar-se al 

propi destí. 

Hivern 

Es ara que s'eleva de les cases 

el fum quiet, com signe tutelar, 

i l'hivern es fa íntim a les brases 

que la vida concentren a la llar. 

Oh flames, altre temps aeris temples 

del vent i de la llum, mágic decor! 

Ara en silenci mortes les contemples 

tornades en materia de record. 

A dins el tronc dorm ara tota vida, 

mes en obscur, profund recolliment, 

sota la neu es fa la primavera. 

Així també l'home es recull i espera, 

i alguna cosa aprén quan és marcida 

la joventut, que és íntim nodriment. 

Bona part de l'anterior poesia vinyoliana, com hem vist, 

tenia com a principáis centres d'interés la reflexió poética, 

l'evocació de la infantesa-adolescencia i la descripció-evocació 

del paisatge. No és estrany, dones, que en aquest llibre - i 

sobretot en els poemes de la primera secció-, els temes i els 

motius centráis de l'anterior poesia vinyoliana, així com també 

algunes imatges clau com la campana, la destral, la posta, 

l'arbre..., reapareguin de forma natural. E l tractament que se'n 
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fa, pero, és substancialment diferent. En part, perqué la 

perspectiva des de la qual son reelaborats poéticament ha 

canviat: els anys d'escriptura de Les hores retrobades 

coincideixen amb l'entrada de Vinyoli en la maduresa; en el que 

en podríem dir la tardor vital del poeta, i ^ ' * 

T a r d o r 

Sóc ara en avingudes de novembre 

on tot es fa quiet i sembla caure 

com desistint. La melangia Uaura 

camps de records pero ja res no sembra. 

(vv. 1-4).175 

I en part també, perqué la funció que teñen en els 

poemes ha canviat radicalment: han passat de ser simples 

pretextos literaris i elements ornamentáis a configurar-se com 

a expressió essencialitzada del propi poeta, del seu món 

interior, de la seva propia intimitat espiritual. De fet, si en bona 

part de la seva anterior poesia, el paisatge, la natura, els 

En la maduresa vital, certament, pero també, com assenyala Gabriel 
Ferrater, en la maduresa poética: "La poesía madura de Vinyoli se inicia 
con su tercer libro. Les hores retrobades (1951). Con él, el poeta, seguro 
ya de la ganancia en autenticidad que su anterior ascetismo le ha 
reportado, se abandona de nuevo sin recelos a su imaginación creadora: 
hasta cierto punto, vuelve a los temas y motivos de Primer desenllag, 
pero éstos surgen ahora con natural fluir de su fondo personal, sin 
ningún modelo magistral [que] predetermine su forma o su tono" (G. 
FERRATER, "Joan Vinyoli", op. cit., págs. 195-196). 

En el text "Lectura de poemes a casa de Joan Maragall", Joan Vinyoli 
comenta, a proposit d'aquest poema: "Només afegiré que la primera part 
del llibre titulada "Hores retrobades", comenga amb un poema que porta 
per títol "Tardor" que és a manera d'obertura on s'expressa una situació 
de tardor interioritzada, insistint poc a poc sobre el tema en els versos 
successius, on el concepte de quietud en el sentit de recolliment 
distanciat de la vida i decantat a la contemplació del passat va repetint-
se" (Cfr. Apéndix) 
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objectes eren encara elements externs al poeta, ara podem 

afirmar que s'ha produít una clara interiorització (ja insinuada, 

pero, en alguns poemes de les seccions D'una térra. De vida i 

somni i sobretot Damunt les carenes del seu llibre anterior). Els 

elements físics han esdevingut ara elements espirituals; la 

realitat viscuda i recordada -re-viscuda- en i a través deis 

poemes el significa, i és justament per aixó que s'hi retroba, s'hi 

re-coneix. si a Primer desenllag - i també a bona part deis 

poemes de De vida i somni- el món circumdant, del passat o del 

present, era descrit o evocat amb gaubanga, perqué de fet 

actualitzava una vivencia personal (el món mític de la 

infantesa, l'anhel i el misteri, el sentiment amorós...), ara el to 

dominant en els poemes és, pero, de tristesa i melangia. 

La melangia llaura 

camps de records pero ja res no sembra. 

Ara tot és campana que s'atarda 

tocant a morts i posa gravetat 

boscos endins on la madura tarda 

ja minva, plena d'or i soledat. 

("Tardor", vv. 3-8) 

En part, perqué tot l'univers personal recordat en els 

poemes és un món perdut, pertany definitivament al passat; 

pero sobretot, perqué la mateixa recreació poética d'aquest 

univers és una constatado indefugible del devenir temporal. 

Oh flames, altre temps aeris temples 

del vent i de la llum, mágic decor! 

Cfr. J. TEIXIDOR, "Proleg" a Les hores retrobades. op. cit., pág. 15 
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Ara en silenci mortes les contemples 

tornades en materia de record. 

("Hivern". vv. 5-8) 

Joan Ferraté, en referir-se ais poemes d'aquest Ilibre, 

parla de frustració 

Si hubiera que describir en pocas palabras el 

sentimiento fundamental que la penetra [la poesia 

de Vinyoli a Les hores retrobades] diríamos que éste 

oscila entre la frustración y la aceptación 

resignada.1 

Frustrado amorosa, d'una banda ("de la sentimentalidad 

anhelante operando en el vacío resulta al cabo del tiempo la 

amargura peculiar que a ratos se expresa en esta obra"), i 

frustració poética, d'una altra ("sin fuerzas para el vuelo, el 

poeta se ha sentido atraído por las cimas inaccesibles donde 

mora el genio. Pero, caído y decepcionado, sólo la tierra le 

queda, sólo por ella le es dado transitar"). 

L'análisi de Ferraté és imprecisa i parcial quan parla de 

frustració amorosa i poética; Tés, almenys, en els termes amb 

qué ell la formula. En primer lloc, perqué a diferencia del que 

insinúa el crític, la "sentimentalitat anhelant" del poeta no 

opera en el buit, no és una enteléquia, sino que parteix d'una 

dada real, té el seu origen en una experiencia-vivencia personal 

gens abstracta, que ha estat sotmesa, logicament, a una 

necessária generalització a partir de la qual Vinyoli inicia una 

1// j PERRATE, "Les hores retrobades de Joan Vinyoli", dins Dinámica de 
la poesía, op. cit., pág. 68 
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reflexió profunda i greu sobre la condieió humana, sobre la 

dramática tensió a qué es veu sotmés l'home, obligat a viure 

constantment la coincidentia oppositorum existent entre el seu 

somni de vida (desig) i la vida real (realitat). En segon lloc, 

perqué no és cert que Vinyoli s'hagi sentit atret "por las cimas 

donde mora el genio"; una tal il.lusió potser se l'havia 

plantejada el poeta en els inicis del seu trajéete líric, pero de 

cap manera en escriure Les hores retrobades. H i ha en aquest 

Ilibre una voluntat de contenció, puresa i despuUament i una 

actitud de Iliurament auténtic i de "renuncia al conreu mes 

directe de la personalitat" que neguen del tot cap pretensió de 

genialitat per part del poeta.^^^ 

E l sentiment de frustrado detectable a Les hores 

retrobades és d'un altre ordre ben diferent al que proposa 

Ferraté. I, en realitat, tot i teñir, indirectament, el seu origen en 

un desencís poétic i sentimental, és una conseqüéncia directa de 

la constatado explícita per part del poeta de la impossibilitat de 

conciliar i fer coincidir la vida amb el propi somni i 

d'aconseguir que la vida sigui susceptible d'esdevenir un 

"subproducte de la literatura" (del somni), i no a l'inrevés. I, 

malgrat tot, malgrat el to de melangia i tristor dominants, 

malgrat el desencís poétic i sentimental que s'hi insinúa, els 

poemes de Joan Vinyoli no tradueixen amargor o desesperado, 

sino tot el contrari, paradoxalment són, ja ho hem dit, clarament 

positius (perqué de fet es plantegen com una via d'introspecció, 

de recerca de la propia essencialitat individual) i afirmatius. 

1'78 Cfr. J. TEIXIDOR, "Próleg" a Us hores retrobades, op. cit., pág. 10 
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D'una banda, afirmació amorosa: 

Un breu instant, pero, sobre la térra 

cremar estimant t'és concedit. 

Altre saber no t'és donat: cal perdre's 

en foc humil, perd l'amor coneix. 

("Sol davant teu", vv. 11-14) 

D'una altra, afirmació poética: 

La paraula 

Com una font, a voltes, la paraula 

diu els secrets del món. 

És cert, com diu Ferraté, que un deis sentiments 

predominants a Les hores retrobades és el d'una "acceptació 

resignada"; pero en tot cas no pas com a conseqüéncia de les 

frustracions amorosa i poética del poeta que, com ja hem dit, 

només s'evidencien tangencialment, sino com a conseqüéncia de 

la seva assumpció de la condició temporal de tota experiencia 

humana. E l sentiment d'acceptació resignada que es posa de 

manifest en la majoria de poemes del llibre, dones, és 

fonamentalment una conseqüéncia de la consta tació 

(consciéncia) de la inevitabilitat del devenir temporal. 

Hi ha un procés ben simple a través del qual Vinyoli pren 

consciéncia del pas del temps. La primera evidencia que n'obté 

el poeta és mitjangant la seva observació directa i objectiva del 

món natural, a bastament tractat en els seus primers poemaris: 

la succeció inaturable de les estacions, el carácter cíclic, de mort 

i regenerado, del temps i les coses. Posteriorment, la confirma 

amb la constatació que ell mateix, com a individu, participa 
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d'aquest mateix cicle; el poeta ho descobreix primer a través 

d'experiéncies aíUades, concretes: correspondencia entre 

realitat natural i estat anímico-espiritual; pero després, des 

d'una perspectiva mes amplia, a través de la visió de la propia 

experiencia vital 

Passem fent adéus cap enrera: 

alió que hem tingut un moment 

es perd en la inútil carrera; 

sois queda un record i un lament. 

Passem com l'encesa primera 

de l'alba, com fressa del vent. 

("Els dies", vv. 15-20) 

Inicialment, la constatado del devenir temporal a través 

de l'observació de la naturalesa no es plantejava en cap cas de 

forma dramática o negativa; ben al contrari, la successió 

temporal, justament peí seu carácter cíclic i repetitiu, era vista 

com un continuum linial i inalterable. Posteriorment, pero, quan 

el poeta deixa de ser un observador distant de la realitat 

externa i comenga a veure's ell mateix com a objecte d'análisi i 

d'interpretació, el devenir temporal, negativitzat peí fet 

d'associar-se a la mort, es converteix en un element 

determinant i indefugible, destructor i anihilador. Aquest 

procés de conscienciació es resol en una darrera i greu 

constatado de clars ressons heideggerians, un tíltim 

coneixement sobre la veritable naturalesa de l'existéncia 

humana: "tots som per a morir". Així dones, a diferencia del 

món natural, en qué el cicle vida-mort sembla inalterable (hi ha 

sempre una futura regeneració), l'ésser huma s'ha d'enfrontar a 
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una veritat escruixidora: el cicle vital huma és un cicle tancat, 

finit. 

En el fons, dones, el tema central del Ilibre Les hores 

retrobades és la reflexió sobre el pas del temps. 

L'origen de l'obra que tot seguit els Uegiré i el que 

tal vegada va determinar-la, foren uns versos que 

se m'imposaren amb una certa forga un dia que 

vaig sentir, com tants altres homes, pero amb 

aquella mena de saborós coneixement que 

constitueix la vivencia lírica, el vell tema de la 

fugacitat del temps. Eren uns versos escrits en 

metre eneasíl.lab (s/c): 

Floreixen i moren els dies 

deixant-nos tristesa només. 

De nits estrellades omplies 

un temps, el teu cor, en excés...^^^ 

I és justament aquesta reflexió-constatació la que 

determina l'organització i el desenvolupament del poemari, 

plantej.at globalment en base a una estructura gairebé 

dramática, en tres actes ben delimitats: Ira. secció: 

plantejament (passat, vida viscuda); 2na. secció: ñus (somni: 

J. VINYOLL "Páranles de presentado", text llegit peí poeta el dia 22-
VI-1951 com a introducció a una lectura del seu Ilibre Les hores 
retrobades en l'acte de Iliurament del premi de poesia Óssa Menor. La 
versió original d'aquests versos era sensiblement diferent (Com passen, 
com fugen els dies / i ja no tornen mal mes! / De nits estrellades omplies 
/ el cor solitari en excés...). Formaven part del poema "Com passen, com 
fugen els dies..." que, juntament amb altres ("Filis de l'amor"; 
"Infancia";...) van ser premiáis en el IV Concurs Literari del «Círcol 
Cultural Columbense». Alguns fragments de les composicions premiades 
van ser publicats per primera vegada en la revista colomenca La Selva 
de l'any 1949 i reproduíts, posteriorment, a la revista Ressd, núm. 186 
(octubre 1985), pág. 11. 
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desig de vida mes alta); 3ra. secció: desenllag-conclusió (realitat: 

resignació present i projecció cap al futur). 

La primera secció, I. Les hores retrobades está dividida en 

quatre blocs prou delimitats, que remeten a quatre ámbits 

temátics diferents: Natura (en la seva dimensió básicament 

temporal); poesia (com a lloanga i evocació de la realitat 

contemplada i també com a revelació); infantesa-adolescencia; i 

amor. 180 

E l primer bloc inclou quatre poemes ("Tardor", "Hora 

quieta", "Hivern" i "Primavera") i el tema comú de tots ells és la 

reflexió sobre el pas del temps. Els poemes están emparellats 

de dos en dos. Així, "Tardor" i "Hora quieta" formen un binomi 

que es complementa, de la mateixa manera que "Hivern" i 

"Primavera". 

"Tardor" i "Hora quieta" recorden molt, peí to i per la 

imatgeria, alguns poemes del Ilibre De vida i somni. La tardor, 

especialment en el moment de la posta (hora quieta), és vista 

com un temps mágic, especialment idoni per a la reflexió i el 

somni. Tot es fa quiet i trist, melangiós; és un moment de 

tránsit en qué l'acció deixa pas a la contemplado, a la 

remembran9a. Sembla talment com si el temps, influit peí 

desestiment i la quietud de la realitat natural, s'hagués aturat. 

Aleshores és que es planteja la sempiterna paradoxa 

En l'análisi i divisió d'aquesta secció no hi comptem el primer poema 
del Ilibre (ja comentat), "No la cangó perfecta", que de fet cal 
interpretar aílladament, com a obertura a tot el poemari i com a 
formulació poética. 
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heraclitiana: "tot flueix, pero tot és igual". És a dir, el devenir 

cíclic, constant, repetitiu de les estacions, les aigües, les edats, 

sembla anul.lar el moviment (l'aigua silent que llisca en el 

corrent reflecteix fixa la imatge deis secs arbres abocats a 

l'espadat, com un mirall estátic). La posta tardoral esdevé 

l'ámbit mágic en qué la realitat perdura intacta al canvi i al 

moviment. Igual com succeeix en l'ámbit de la poesia, 

representada per Orfeu en la lírica rilqueana: 

Per sobre el canvi i moviment, 

mes vast i Iliure, 

perdura encar ton previ- cant, 

déu de la lira.^^l 

Pero és només una aparenga: de fet, el so de la destral 

llunyana d'"Hora quieta", l'únic so dissonant que torba la 

quietud i el silenci de l'instant, trenca el miratge i esdevé a la fi 

una constatació indefugible del devenir temporal. 

E l poema "Hivern" insisteix sobre un tema que ja havia 

estat tractat per Vinyoli en els seus poemaris anteriors: 

interelació entre realitat natural i realitat (estat anímic) 

humana i imatge de l'estació hivernal com un període de 

recolliment vital i espiritual. Ara, pero, hi introdueix un 

Versos 5-8 del poema "Bé que es transforma..." del volum Sonets a 
Orfeu, de R.M. Rilke, traduít per Vinyoli i recollit a Versions de Rilke, op. 
cit., pág. 57. 

L'origen d'aquest poema cal buscar-lo en el sonet LXXIII de 
Shakespeare, que Vinyoli devia conéixer grácies a la versió feta per 
Mariá Manent. Hi ha semblances notables: tant en la tria del sonet com a 
estructura formal com en l'ús de determinados imatges (descripció de 
l'estació; temps hivernal=temps de recolliment; vida passada=flames, 
joventut=nodriment,...) Lógicament, hi ha també diferencies, pero els 
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element nou, la imatge de l'hivern com un temps de gestació 

(d'allo que esdevindrá cant poétic?), un temps d'espera en qué 

germinen les experiéncies del passat, alio que ha estat 

nodriment en el temps de joventut 

Així també i'iiome es recul! i espera, 

i alguna cosa aprén quan és marcida 

la joventut, que és íntim nodriment. 

(vv. 12-14) 

La referencia final del sonet "Hivern" sembla, en principi, 

una transido al següent poema, "Primavera", i ho és en un cert 

sentit. Pero el motiu que desenvolupa el poeta a "Primavera" no 

és, com era de preveure, propiament el de la joventut, la 

regenerado o l'esclat vital, imatges totes connotades peí terme. 

De fet, la primavera (que remet en aquesta ocasió al present del 

Jo poétic i no al seu passat), com abans la tardor o la posta, és 

vista com un temps propici a l'entotsolament i al record, i 

també a la poesia (cangó d'Ariel). Pero el poema és mes 

ressons shakesperians del poema vinyoliá son massa evidents com per 
obviar-los. Copiem ara la versió que en féu Manent, extreta del volum 
Poesia Anglesa i Nord-Americana, Alpha, Barcelona, 1955. pág. 64. 

Lxxm 
En mi aquell temps de l'any podries veure 
en qué ja no hi ha fulles o, grogues, unes quantes 
pengen de branques que en el fred s'agiten, 
chors ñus, en ruñes, on cantaven ocells dolgos. 
En mi veurás el cap-al-tard d'un dia 
quan, post el sol, en el ponent s'apaga 
i que la nil a poc a poc s'emporta, 
talment una altra Mort, que amb pau tot ho segella; 
la resplcndor veurás d'aquelles flames 
que en cendres de la seva jovenesa resposen 
com en un Hit de mort, fins que hi expirin, 
vengudes del que els era abans nodrenga. 
Ho veus, i s'enforteix el teu amor, i estimes 
mes el que deixarás abans de gaire. 
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complex que tot aixo. En realitat, és fa difícil de captar-ne el 

sentit sense localitzar adequadament la rica trama intertextual 

que hi conflueix. En primer lloc, la imatge del primer vers 

A pie migdia el món és tot en calma,. 

No hi ha dubte que aquest "pie migdia" té el seu origen en 

el midi le juste de la primera estrofa del Cimetiére marin de 

Paul Valéry. 183 Xot el poema ve determinat per aquesta imatge 

i per les associacions que comporta, reforgades, a mes, per la 

comparanga amb la nit i el capvespre (moment del dia que el 

poeta ha definit com a mágic en diversos poemes). Pero tota la 

cárrega evocadora recau sobre el "pie migdia" valeriá, que no 

té tan sois la funció de crear en una sola pinzellada una imatge 

del món, l'espectacle d'una realitat immobil, gairebé irreal, com 

fora del temps, sino que suggereix també un determinat estat 

d'esperit (el de la pura contemplació) i un ámbit (fusió del 

cementiri marí real i del literari) en qué el jo poétic esdevé ell 

mateix immobil, com el món en aquesta hora, i , extasiat en i per 

aquesta immobilitat, deixa d'actuar i gairebé de ser per 

esdevenir només memoria del temps passat. 

Primavera 

A pie migdia el món és tot en calma, 

igual com a la nit o quan declina 

En ^'Entrevista a Radio Miramar", Joan Vinyoli afirma, en resposta 
a la pregunta sobre els autors de la seva preferencia: "De los franceses, 
Valéry. Su Cimetiére marin la considero una de las obras líricas más 
notables de este siglo". Francesc Goma em va confirmar, al llarg d'una 
conversa sobre el nostre poeta, que Vinyoli admirava profundament 
l'obra de Valéry i molt especialment el seu Cimetiére marin, la lectura 
del qual l'havia impressionat profundament. 
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la tarda i és missatge de tristesa. 

Llavors, quiet i pie de la memoria 

del temps passat, que amb el crepuscle arriba, 

com a Tilla de Prosper, encantada, 

sovint escolto la cangó d'Ariel. 

És a dir, aquest ámbit és, com Tilla de Prosper, encantat, 

mágic, i d'aquí que sigui possible, en ell, el retrobament del 

passat, d'una banda, i la comunió de realitat personal (somni) i 

literaria (creació poética), d'una altra. Perqué, i aquest és 

l'altre joc intertextual del text, ¿com hem d'entendre la 

intromissió de la cangó d'Ariel en el poema, sino com una forma 

velada d'expressar, a través del referent literari shakespeariá, 

la personal vivencia del poeta de l'emoció lírica? Recordem la 

can9Ó d'Ariel: 185 

Ben bé cinc braces fondo jeu ton pare: 

deis ossos seus se n'está fent coral, 

el que eren els seus ulls són perles ara, 

ni una mica del que és en ell mortal 

no s'ha perdut; una mudanza clara 

de mar el torna en cosa rica i rara. 

1° '* L'adjectiu "encantada" tant pot referir-se a la memoria del temps 
passat com a Tilla de Prosper, pero en tot cas, el sentit no varia 
substancialment. 

Donem la versió que féu d'aquest poema (indos en la segona escena 
de Tacte primer de The tempest) el mateix Vinyoli, i que va reproduir en 
el seu Ilibre Domini mágic (Empúries, Barcelona, 1985, pág. 53), amb el 
títol "Cangó d'Ariel". Sobre la profunda impressió que li causa al poeta, 
des del comengament, la lectura d'aquest poema, cfr. les notes a "Cangó 
de mar" i a "Cangó d'Ariel" incloses al final de Domini mágic (págs, 87-
88). La imatge central d'aquest poema, "el que eren els seus ulls són 
perles ara", va seduir Vinyoli al llarg de tota la seva vida, entre altres 
raons, perqué hi vela expressat metaforicament el particular procés de 
creació poética, és a dir, de transubstanciació de materia en forma 
art íst ica. 
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Nimfes toquen a morts per ell cada hora: el dring 

escolta!, ara les sentó, ning-nang-ning. 

No creiem pas que sigui massa arriscat d'interpretar que, 

en el fons, els dos referents literaris del poema (Shakespeare i 

Valéry) s'expliquen peí fet que d'una manera mes o menys 

directa remeten a dos aspectes claus de la concepció i la 

práctica poétiques vinyolianes: d'una banda, la referencia a 

l'actitud receptiva i contemplativa del poeta en el moment de 

l'emoció lírica (moment mágic en qué es produeix la fusió del 

temporal amb l'intemporal, i que té, en el poema, el seu 

referent metafóric en determinats moments del dia clarament 

privilegiats: migdia, nit, capvespre); i d'una altra, la referencia a 

la transformado (transubstanciació, canvi substancial), 

mitjangant la paraula, de la realitat (de la materia lírica 

originaria) en poema: "el que eren els seus ulls son perles 
ara". 

E l segon bloc d'aquesta primera secció está format per sis 

poemes: "Abril", "Estatúes al jardí", "De les muntanyes", "D'una 

térra" i "La paraula"; és a dir, aquells que en l'edició de 1951 es 

trobaven agrupats sota el títol genéric "Charmes". Son de fet 

composicions molt breus -alguna clarament epigramática, com 

1^" Una altra possible interpretació del poema, encara que segurament 
mes arriscada, és la d'explicar els referents de Valéry i Shakespeare com 
una forma velada de rememorar una experiencia trágica del passat del 
poeta; és a dir, la lectura del "Camentiri marí" i de la "Can§ó d'Ariel" 
haurien pogut evocar al poeta la mort del seu propi pare, quan ell tenia 
només quatre anys, i aquesta evocació esdevindria així un deis nuclis de 
sentit essencials del poema. Sigui com sigui, el poema permet logicament 
altres lectures menys biografistes, que ja han estat apuntades: la imatge 
de la joventut com a nodriment, paradoxa heraclitiana, i , sobretot, 
referencia al procés i dinámica de la creació poética, amb el referent 
temporal com a ámbit idoni per a la vivencia i l'emoció lírica. 
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"La paraula"-, organitzades en estrofes de quatre versos, 

decasil.lábics a "Abril" i "Com Antonio Machado" i hexasil.lábics 

a "De les muntanyes", "D'una térra" i "Estatúes al jardí".1^7 En 

general, els versos d'aquests poemes teñen una gran musicalitat 

i el to característic de les composicions, que recorda molt els 

poemes de De vida i somni inclosos a Damunt les carenes, és de 

Uoanga i felicitat davant la realitat contemplada {Einzig das Lied 

überm Land / heiligt und feiert). Es tracta d'una serie 

aparentment heterogénia, pero que recull la majoria deis 

principáis referents, motius i temes de la seva anterior poesia: 

realitat natural i paisatge ("Abril", "D'una térra", "De les 

muntanyes" i "Com Antonio Machado";i§8 motius artístics 

("Estatúes al jardí") i relexió sobre la poesia ("La paraula"). 

E l tercer bloc inclou únicament el poema "E l poeta 

adolescent", una suite estructurada en quatre parts.^^^ 

poema alterna tirades narrativos amb d'altres de mes líriques i 

oscil.la entre l'evocació del temps passat i la reflexió present. A 

la primera part, el Jo poétic descriu la seva actitud, feli? i 

En la segona edició del llibre, el primer vers del poema "Estatúes al 
jardí" és pentasil.lábic: "En éxtasi, dies". En la primera edició era pero 
hexasil.lábic ("En éxtasi, oh dies"). 

En l'enquesta "Machado, des de Cataluña" realitzada per J.M. Castellet 
a diversos poetes i publicada a Destino, núm. 1975 (7-VIII-1975), Vinyoli 
fa el següent comentari a proposit de "Com Antonio Machado": "Este 
poema, escrito veintiséis años después de mi primer contacto con 
Machado en la "Antología" de Gerardo Diego, es, me parece, una 
definición suficiente, si bien parcial, de los rasgos personales e intensos 
de la poesía de Machado". 

Hi ha una clara relació entre aquest poema i la secció D'una térra del 
poemari De vida i somni. Pero mentre que a D'una térra el poeta se 
centrava sobretot en l'evocació del passat, ara dona mes importancia a la 
reflexió del present i a la projecció cap al futur. 
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contemplativa, en el passat (la mateixa que apareixia referida a 

la secció D'una térra del volum anterior) 

Sense recanga 

del temps deixat, mirava el ciar matí, 

florit de purés forces, eixamplant-se. 

(I, vv. 4-6) 

Era un temps d'esperanga, sense angoixes ni pors, perqué 

el Jo poétic no era encara conscient del devenir temporal. La 

segona part, pero, que remet al present del Jo poétic, té un to 

completament diferent. Ara els somnis són confusos i térbols, i 

es produeix un dé cala ge entre realitat natural i experiencia 

interior: mentre que en el passat el nou dia era vist amb alegría 

i esperanza, sense cap tipus de recanga, ara l'aurora está 

connotada negativament, perqué significa l 'obl igació 

d'enfrontar-se de nou a la vida i , dones, a la mort d'alló que 

será viscut. 
II 

Térbols, avui, confusos, em travessen 

flotant, amb proes avangades 

cap a l'aurora, i en el pál.lid gris 

del nord s'aturen els meus somnis. 

Ah, ser llavors ánima feble 

i atónita, llangada 

cap a les sorres del matí, 

pero del tot no mai despresa 

del flanc misterios! 

Car a la vetUa, novament 

sóc recollit i brando 

amb sorda queixa, foscament 

arrossegat en folla dansa, 

per mars d'angoixa i de desesperanga. 
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De fet, alio que tem el poeta no és l'aurora, sino la nit, en 

el recolliment de la qual se sent endut per l'angoixa i la 

desesperanga, Viure, dones, s'ha convertit en un malson, en 

gran part perqué el poeta ha perdut la innocencia, r"ánima 

feble" de quan era infant, la possibilitat de somniar, de 

contemplar, de deixar-se seduir peí misteri. 

La tercera part del poema introdueix el tema de VUbi 

sunt. Está dividida en dues estrofes, de 4 i 6 versos cadascüna, 

que s'oposen radicalment, sobretot a través de l'adjectivació: la 

primera remet al passat, que és connotat positivament (tots els 

signes remeten a un camp semántic positiu: daurada, segura, 

quiet, vetllada, clara, alegria,...); la segona remet al present, 

connotat negativament (perdre, confuses, vagares, vacil.lant, 

trist, ombrívola,...). E l temps de la infantesa, vist sempre com 

una realitat mítica i feli?, és oposat al temps present, en qué la 

realitat s'imposa a tots els somnis. Dues metáfores magnifiques 

serveixen per expressar les dues realitats (temps) oposades: la 

barca (la infantesa en el passat) i l'estel (la infantesa en el 

present). La barca segura del passat, dins la qual el jo-nen 

navegava tranquil, emparat per la natura mateixa ("vetllada / 

per clares albes i ponents d'estiu") i alié al devenir temporal, ha 

esdevingut ara "vacil.lant estel" abandonat "sobre una térra 

ombrívola ais afores / de la ciutat immensa de la vida". 190 

La quarta part del poema és, malgrat tot, decididament 

afirmativa. La pérdua de la infantesa i de la innocencia no 

La barca i l'estel serán elements que tornaran a aparéixer, en un 
sentit clarament simbolic, en el poema "La barca", del volum El Callat. 
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suposa, per al poeta, el total desestiment. E l Jo poétic veu 

encara davant seu dues possibilitats d'acció: la práctica de la 

poesia, és a dir, l'intent d'eternitzar l'instant, transitori i 

fugisser: 

Diré el contorn deis arbres i muntanyes, 

la solitud, els somnis, el destí; 

alió que és tránsit vers una altra vida, 

la llum entre dos clars, vull reteñir. 

(IV, vv. 1-4) 

i l'experiéncia amorosa, la recerca d'una nova plenitud a través 

del Iliurament individual: 

Com una reí desfent-se de la térra 

cap a la llum d'inaccessibles astres, 

així m'arrenca com el torb insomne 

l'amor i em Iliura totalment a un altre. 

(IV, vv. 5-8) 

Aquests versos fináis d' "El poeta adolescent" permeten la 

transido cap al darrer bloc de la primera secció, I. Les hores 

retrobades. format pels vuit poemes ("Destins", "Per cantar en 

la nit", "Secretament anaven a trobar-se", "Certesa", "Viure, 

morir, perdent-se l'un en 1'altre", "Trasbalsa la bellesa com el 

vi", "Ona closa" i "Plor"), que en la primera edició estaven 

inclosos en la segona secció del Ilibre, II. Vida mes alta. Els vuit 

poemes son de temática amorosa i celebren la importancia que 

té per al poeta la descoberta d'aquesta experiencia sentimental, 

viscuda com un Iliurament absolut a l'altre i com un desig de 

fusió en l'altre. 
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En realitat, aquests poemes representen una continuació, 

ampliada i matisada, deis tres poemes ("Liebeslied", "Oh bell 

destí per un cel que jo ignoro" i "Oh, estrényer les mans") que 

sobre el mateix tema trobávem en la secció homónima al títol 

del llibre De vida i somni. En aquells poemes, déiem, el poeta 

cantava les excel.léncies de la persona estimada, que era vista 

com l'iínic ámbit de felicitat i de plenitud, pero viscut com un 

somni inassolible per al Jo poétic, que estava condemnat a no 

poder tancar mai el cercle amorós de forma definitiva. 

Certament, tal i com passava amb l'altre ámbit-temps de 

plenitud i joia, el de la infantesa, també aquest, el de l'amor, és 

fugisser i inaferrable. Pero en els vuit poemes que ens ocupen 

ara, a diferencia d'aquells que esmentávem de De vida i somni, 

aquest fet, el carácter transitori de l'experiéncia, no és pas vist 

negativament. Perqué, en realitat, alió que importa de la 

vivencia amorosa no és pas el seu acompliment definitiu, ni tan 

sois la continuitat de l'experiéncia, sino el fet d'haver-la viscut, 

i sobretot, la possibilitat de retrobar-la a través de la paraula. 

Així, de la mateixa manera que en relació a la Joia de la 

infantesa afirmávem que la presa de consciéncia del seu 

carácter temporal no significava la seva anuí.lacio, sino una 

valorado mes profunda i intensa sobre el seu sentit real i la 

seva dimensió transcendent; també en relació a la Joia amorosa 

passa el mateix: l'acabament de l'experiéncia amorosa no 

suposa en absolut la pérdua de la Joia, sino la possibilitat de 

retrobar-la, pura i essencialitzada, a través de la paraula 

poética que la celebra i , dones, suposa la seva permanencia mes 

enllá del temps. Perqué, com deia Riba, "la joia tendeix 

essencialment a l'expressió. La joia expressada amb consciéncia 
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és la lírica". 1 la consciéncia de la Joia, de fet, només és possible 

un cop s'ha esvaít la realitat de l'experiéncia d'on fluía, és a dir, 

el seu origen; només aleshores no és interdita a la ment i , per 

tant, pot ser formalitzada en cántic^^i 

Pero cal necessáriament que l'home hagi viscut aquesta 

experiencia. En el primer poema d'aquest bloc, "Destins", el 

poeta planteja les dues opcions vitáis extremes amb qué l'home 

s'enfronta (referides essencialment a l'experiéncia amorosa): la 

primera está caracteritzada per l'apassionament i el risc (la. 

estrofa), i la segona, peí capteniment i la prudencia (2a estrofa). 

Dest ins 

Uns han tingut la copa de la vida 

arran de llavis i han begut a pler, 

felicitat i somnis han sentit 

a dins la sang com un brunzit d'abelles, 

i mágiques paraules han parlat 

en altes nits i conjurat aurores 

a no tornar, feligos navegant 

cor insondable endins i sense platges. 

Altres, pero, la festa de la vida, 

només l'han pressentida des de lluny, 

com una olor feixuga de magnolies 

obrint-se en un Jardí, pero llur cap 

dorm fatigat sobre l'espatlla trista 

Holderlin ho havia expressat magníficament en uns versos traduíts 
per Riba (dins Versions de Holderlin, op. cit., pág. 27) i que Vinyoli 
coneixia a la perfecció: 

Sófocles 

Molts han provat en va de dir el mes Joiós en la joia; 
Ara a l'últim aquí se'm manifesta en el dol. 
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i ploren sense llágrimes els uUs, 

i el cor els bal amb dolorós anhel, 

solitari i profund en la nit fosca. 

Segons Feliu Formosa, aquest poema expressa 

"ralternativa del creador, entre la vida viscuda i la realitat 

contemplada. És el silenci expectant del poeta que pre-sent la 

vida «com una olor feixuga de magnólies» i que es veu empés a 

aíllar i a donar un valor únic a cadascüna de les seves 

experiéncies".i92 La interpretació de Formosa deixa entendre 

que, entre les dues opcions vitáis possibles, Vinyoli sanciona la 

segona, és a dir, la de la realitat contemplada enfront de la vida 

viscuda. Creiem que aquesta interpretació és inexacta. De fet, al 

nostre entendre, el poeta no es decideix per cap de les dues, 

perqué son, cadascüna per la seva banda, incompletes, 

insatisfactories. La primera, positivitzada en el poema peí que 

suposa de risc i aventura, d'apassionament vital, perqué exclou 

la reflexió sobre la propia vida, la contemplació. La segona, 

perqué exclou la mateixa vida i , dones, la felicitat i la joia. 

L'origen del poema "Destins" - i concretament deis versos 

de la segona estrofa- es troba en un poema, intitulat "Tristesa 

d'amor", recollit en l'obra inédita Suite lírica d'amor, escrita per 

Vinyoli gairebé amb tota seguretat entre 1948 i 1951. Diu així: 

Tristesa d'amor 

Nit fosca, dormen els leus arbres 

i les leves estrelles; 

vetUa només la brisa 

92 F. FORMOSA, "PróIeg" a Antología poética, op, cit., págs. 15-16. 
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i la remor d'una aigua. 

L'amiga també dorm; 

la festa de la vida 

flota com una olor 

feixuga de magnolia, 

obrint-se al seu entorn. 

Pero dorm el seu cap 

sobre l'espatlla trista, 

i ploren els seus ulls 

sense llágrimes, i és 

el seu cor un batee 

solitari i profund. 

En aquest poema, com veiem, el poeta palesa el joc 

d'associacions que s'estableixen entre el silenci i la quietud de 

la nit i el son de l'amiga, aliena (perqué no en té consciéncia) a 

la realitat nocturna. Només el Jo poétic, present implícitament 

en el poema, és capa?, perqué com la brisa i la remor de l'aigua 

vetlla en la nit, de capir el misteri del moment, de penetrar 

alhora la intimitat de la persona estimada i la bellesa de 

l'entorn. A "Destins", dones, el poeta no sanciona, si es donen 

separadament, cap de les dues alternatives de vida possibles, 

sino que mes aviat n'evidencia les mancances. Com veurem en 

els següents poemes, Vinyol i aposta per una necessária 

conjuminació entre acció-contemplació. Així, sanciona la vida 

viscuda amb risc i apassionament, perqué "només qui sap de 

perdre's en l'incert, pot dir-se gran"; 1̂ 3 pej;5 sanciona també, 

implícitament, la reflexió constant sobre la propia vida, la 

Es la mateixa idea que trobem també en HOlderlin: "Wo aber Gefahr 
ist, wáchst / Das Rettende auch" (Pero on hi ha perill, creix / també el 
que salva), son els versos 3-4 del poema "Patmos", dins F. HOLDERLIN, 
Himnes, op. cit. 
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"realitat contemplada", la consciéncia, a través de la paraula, de 

la realitat de la propia existencia. Vegeu, per exemple, el poema 

"Vida mes alta" o, mes clarament encara, aquests versos d'un 

poema ben significatiu i il.lustrador de Encara les paraules, "El 

temps retrobat", on reflexiona de nou sobre aquesta mateixa 

idea, pero ara d'una forma mes explícita 

L'acció mata l'esperit 

i tanmateix és necessária, 

pero també la contemplació. 
(vv. 3-5)194 

Cal, dones, que l'home hagi viscut i sobretot que hagi 

viscut intensament l'experiéncia amorosa, que s'hi hagi perdut, 

que, tenint davant seu la "copa de la vida", hagi begut a pler 

fins a embriagar-se, amb tot el risc que aixo comporta. I tot el 

dolor que se'n desprén. 

Trasbalsa la bellesa com el vi . l ^ ^ 

Trasbalsa la bellesa com el vi 

d'una verema antiga pres a doUs; 

el seu ardor sega els genolls 

i precipita el cor fins a Uanguir. 

194 "gj temps retrobat", dins J. VINYOLI, Encara les paraules, Edicions 62, 
Barcelona, 1973, pág. 41. 

A proposit d'aquest poema, i especialment de la comparació entre la 
bellesa i el vi, cfr. r"Hymne á la beauté" de Charles Baudelaire (vv. 1-4): 

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abíme, 
Ó Beauté? ton regard, infernal et divin, 
Verse confusement le bienfait et le crime, 
Et l'on peut pour cela te comparer au vin. 
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Emportament de ñames en l'obscura 

nit primigenia; madura, 

la sang, en la sang verge crea 

d'una altra vida la llavor, l'atzar. 

Pero després una ombra de recanga. 

Així talment, quan minva la marea, 

caient la nit, la solitud avanga 

i es torna trista la remor del mar. 

Dolor, en primer lloc, per l'acabament de l'experiéncia, per 

la pérdua de la felicitat viscuda; pero dolor també, i sobretot, 

per la recanga, peí record; i , encara, per l'anhel adolorit que la 

vivencia amorosa deixa en el cor (i la cangó) de qui ha estimat 

Ona closa 

Quan la bellesa en un cor simple posa 

un sol instant només la seva flama, 

s'omple d'ocells la vagarosa fronda 

del sentiment i la cangó penetra 

fins al mes íntim laberint de l'arbre. 

Pero l'anhel adolorit que hi resta, 

en extingir-se l'amorosa flama, 

és ona closa que mai mes no cessa 

de bategar sense morir en cap platja. 

El dolor d'amor plantejat per Vinyoli no és físic, ni tan sois 

sentimental, sino sobretot dolor moral, existencial, conseqüéncia 

no només del buit deixat per la separado de l'estimada, sino 

sobretot per l'anhel de "vida mes alta" que ha fet néixer en ell. 

I aixó perqué la passió amorosa és viscuda peí poeta com un 

moment d'absoluta felicitat, és el instante desmesurado de qué 

parla Cernuda a Ocnos, l'únic que és capag de desvincular 
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l'home del devenir temporal i , dones, l'únic que en certa 

manera el retorna a l'Edat d'Or, l'edat mítica en qué l'infinit (el 

no-temps) no era pas alié ais éssers. 

La pasión es un impulso en cuya provisionalidad y 

fugacidad el hombre se reunifica con su anhelo, 

con su sueño, se reunifica con el dios: vive un 

instante como un dios.^^^ 

El plantejament que fa Vinyoli de l'experiéncia amorosa 

és, dones, clarament romántic. Per a ell, com per ais romántics, 

la passió amorosa suposa un enaltiment de l'home, una forma 

de divinització, és una vivencia que el sitúa en un estadi 

superior, sobrehumá. A través de l'amor, l'home se sent 

transportat cap a l'ámbit intemporal de l'Únic {Der Einzige), en 

qué se sent per un moment com un déu i on, per tant, s'allibera 

de totes les limitacions própies de la seva condició humana. 

Desde el punto de vista del principio "trágico-

heroico de la vida", la pasión es un momento de 

cristalización del ser frente al no ser, un momento 

de penetración en la esencia del Único, de humana 

posesión del propio sueño. 

Pero l'ámbit de l'Únic és inassolible per a l'home, almenys 

d'una forma plena i duradora. I és per aixó que el fet d'haver-lo 

posseit momentániament, d'haver viscut, ni que sigui 

fugagment i provisional, la possibilitat d'una vida mes alta. 

R. A R G U L L O L , El Héroe y el Único. El espíritu trágico del 
Romanticismo, Taurus, Barcelona, 1982. pág. 73. 

19"' Ibídem. pág. 70. 
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provoca en l'home un sentiment radical d'angoixa. D'una banda, 

perqué fa néixer en ell, com déiem, l'anhel d'absolut, un desig 

de plenitud, totalment inassolible, pero que no ha d'extingir-se 

mai. 

Només qui sap de perdre's en l'incert, 

seguint la brusca, perillosa crida, 

pot dir-se gran: aquest no troba ja 

mai mes la pau, ans l'agulló tothora 

l'empeny i res del món no l'acontenta. 

("El Destí", vv. 14-18) 

D'una altra, perqué el mateix carácter desmesurado de 

l'experiéncia amorosa comporta en el fons una constatació 

inexcusable de les veritables mancances de la condició humana. 

Es una experiencia que, momentániament, divinitza l'home, 

pero que de forma immediata Taboca, irremeiablement, a 

l'angoixa i al dolor, perqué l i fa prendre consciéncia de la seva 

naturalesa limitada i temporal. 

La pasión amorosa también diviniza al hombre, 

pero el dolor que le provoca esta misma pasión le 

evoca su irremediable condición mortal. 

Vinyoli distingeix clarament entre l'amor físic i l'amor 

espiritual (transcendent, desmesurado) que, si bé no es poden 

donar un sense l'altre, el segon es troba clarament 
hipervalorat.199 

Ibídem. pág. 72. 

199 "Quant a l'amor, és l'altre gran misteri que el toca [al poeta], 
primerament d'una manera física, cega, mes forta que tot, com la fam. Hi 
ha, a mes, quan sigui, pero és un fet, l'amor espiritual, r«amor 
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No era el rostre ofert ni els bragos ñus 

que t'havien Iligat per la primera, 

dolga vegada, ni el besar furtiu, 

alió en qué tu pensaves, car sables 

que sois un cop es dona el crit d'amor. 

("Per cantar en la nit", vv. 5-9) 

L'amor físic és només un accident, una circumstáncia, i 

com a tal és assolible i susceptible de ser retrobat, mentre que 

l'amor espiritual, plantejat com a desig de fusió en l'altre, com a 

Iliurament desinteressat i absolut, només es dona una vegada 

("car sables / que sois un cop es dona el crit d'amor"), i és del 

tot inassolible, és una "realitat feliq sempre futura" i sempre 

anhelada, 
talment el vol sense retorn possible 

cap a ser un. 

("Viure, morir, perdent-se l'un en l'altre", vv. 4-5) 

L'amor espriritual, "arbre insomne" i foc inextingible, com 

la joia de la infantesa, és un ámbit de somni i plenitud, 

nodriment per al cor i l'esperit. L'experiéncia amorosa 

transcendeix la realitat aparent i projecta l'ésser cap a una 

realitat superior, el fa créixer 

Mes a través d'un súbit Iliurament 

que et fou permés i correspost -oh píe 

meravellós de músiques profundes 

d'enamorament», en el qual un deixa de viure en ell mateix per viure en 
l'altre" (I. Clara SIMÓ, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", art. cit., 
pág. 18). Hi ha implícita en Vinyoli una diferencia clara entre l'amor 
immanent (experiencia física i afectiva real) i l'amor transcendent 
(realitat abstracta, desig d'absolut). De fet, quan Vinyoli es refereix a 
l'origen de l'amor transcendent no parla mal de l'estimada, sino de 
conceptes abstractes i símbols com "copa de la vida", "festa de la vida" i, 
molt especialment, "bellesa". 
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trobant-se en un acord inesperat!-

et vas fer gran, tan gran, que de la térra 

no iguala res aquesta plenitud. 

("Per cantar en la nit", vv. 10-15) 

i l'omple d'un anhel esperangat i profund que l'infon forga i 

valor per superar les seves limitacions i les seves pors 

Certesa 

Set de vida mes alta 

que m'omples, ja tristesa 

no sentó, sois anhel 

i profunda esperanga. 

Fugiu, ombres!, el cor 

que en veritat estima 

no tem les ombres, emportat 

en el corrent inesgotable 

del seu Iliurar-se a l'estimat. 

La concepció de l'amor, aquesta mena d'aspiració a 

l'aboslut que transcendeix tots els límits, está empeltada en 

Vinyoli d'un marcat misticisme, que es fa clarament explícit (i 

que s'emfasitza a través del referent literari teresiá i 

santjuanista) en l'únic poema, "Vida mes alta", indos a la segona 

secció del Ilibre, 

Vida mes alta 

Vares teñir la copa de la vida 

arran de llavis i bevent morios; 

perdut el vi, secreta la ferida, 

sofrint, plorant, mes altament vivies. 
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i que recuperará i ampliará extensament en algún volum 

posterior, especialment a Llibre d'amic, pero també, encara que 

de forma mes epidérmica, a Cants d'Abelone. 

La segona secció del Ilibre, pero, no s'ha d'interpretar 

únicament com a corolari deis poemes de temática amorosa 

inclosos a la primera secció, sino com a pont intermedi, com a 

punt d'infiexió, entre la totalitat de les seccions primera i 

tercera. La metáfora "copa de la vida" que apareix a "Vida mes 

alta" no es refereix exclusivament a l'experiéncia amorosa, sino 

a la vida mateixa, a la vida viscuda. E l poema "Vida mes alta" és 

una afirmado sobre la validesa i la transcendencia que ha 

tingut per al poeta el temps viscut i per tant perdut. Implica 

l'assumpció de la naturalesa temporal i caduca de les coses, els 

sentiments i les edats i insinúa, encara que de forma velada, la 

impossibilitat d'atényer l'absolut; pero evidencia sobretot 

l'acceptació resignada del poeta davant d'aquesta realitat, 

perqué ell, a través del sofriment i del record materialitzats en 

paraula poética, es veu amunt en l'escala deis éssers i pot 

trobar consistencia i valor per enfrontar-se al propi destí, 

inconegut i desil.lusori. 
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II.3.3.- Qui s'ha perdut a si mateix 

Le jour décroit; la nuit augmente; souviens-toi! 
Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide. 

C. BAUDELAIRE, "L'horloge" 

La tercera secció del llibre III. Destí. s'obre amb un 

poema, "L'inaccessible", on s'evidencia alió que a "Vida mes 

alta" només havia estat insinuat: la impossibilitat del Jo poétic 

d'atényer l'absolut. 

L'inaccessible 

No vaig trobar-te, viarany secret 

cap ais cims insegurs, coberts de boira, 

del sentiment, sois entrevistos lluny. 

Atret només per ells, pero mancant-me 

les fortes ales que demana un vol 

inusitat, tan sois per apropar-s'hi, 

em vaig quedar fent via per carenes 

inacabables de muntanyes tristes, 

inhabitable solitud de l'erm. 

Impossibilitat, fins i tot, d'apropar-s'hi, car el Jo poétic no 

ha trobat el "viarany secret" que hi condueix i no disposa 

tampoc de les "fortes ales" que un vol semblant demana. No hi 

ha, dones, comunió amb l'absolut, acompliment de la volguda 

desintegració i fusió del jo individual en l'ámbit atemporal del 

tot-altre. El Jo poétic no pot afirmar, com el líric castellá San 

Juan de la Cruz, que 
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Tras de un amoroso lance, 

y no de esperanza falto, 

volé tan alto, tan alto, 

que le di a la caza alcance.^'^^ 

I per aquesta rao, rúnica sortida possible és l'acceptació 

resignada de la propia existencia, el reconeixement profund i 

sincer que no hi ha altra possibilitat de vida que la present, 

amb totes les seves limitacions i angoixes. Precisament, davant 

el fracás per l'acompliment d'un desig de "vida mes alta", el 

poeta es veu en la necessitat d'acceptar-se plenament en la 

seva humana condició 

No sóc del vent ni de la flama; 

tot calla al meu voltant i s'atenua. 

Com és en va que pensi 

en un destí mes alt! 

("Cap forga de l'altura no m'emporta", vv. 1-4) 

Per tal d'aconseguir-ho, l i cal iniciar un camí 

d'introspecció personal, d'análisi de la propia essencialitat 

individual, que el dura, en definitiva, a retrobar-se amb alió 

que ha estat i que l'ha dut fins on ara és; és a dir, retrobará 

"Fánima antiga" (cale de la "patria antiga" holderliniana), el seu 

passat viscut que és en ell per sempre, essencialitzat, i amb el 

qual - i en el qual- trobará forces per superar el desencís i la 

desesperan9a, és a dir, per retornar a la vida i enfrontar-se de 

nou a la realitat. 

S. JUAN DE L A CRUZ, Poesía completa y comentarios en prosa, 
edición, introducción y notas de R. Asún, Planeta, Barcelona, 1989. (Els 
versos pertanyen al poema "Otras del mismo a lo divino", pág. 22) 
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Qui s'ha perdut a si mateix 

Qui s'ha perdut a si mateix i en orba 

nit peregrina, pie d'angoixa i crit, 

qui, pero, prop de la desesperanza, 

troba senders de resignació, 

com camina, llavors, aquietant-se, 

boscos endins, cap a secrets pujols 

interiors, on fresca brisa d'alba 

l'ánima antiga li retorna amb plors. 

Com sap llavors el bé de retrobar-se! 

I despertant del son al nou matí, 

emprén el seu camí cap a la valí, 

sentint el veritable cant del riu, 

veient al lluny les terres de la vida 

i el seu alberg, alegre vianant. 

Aquest poema, com veiem, s'organitza en tres estrofes (de 

4 versos decasil.lábics les dues primeres i de 6 versos, també 

decasíl.labs, la darrera) que delimiten perfectament els 

diferents estadis (desesperanga-resignació, introspecció-

retrobament i retorn a la realitat) pels quals passa el Jo-poétic 

en el seu profund procés de reflexió, que és básicament 

personal, pero també poétic. De fet, existeix una clara 

correspondencia entre l'experiéncia vital descrita en el poema 

(logicament generalitzada) i la mateixa formalització de Les 

hores retrobades: el llibre no deixa de ser, en el fons, l'ámbit en 

el qual té lloc aquest procés i el mitjá a través del qual el poeta 

el fa explícit. La poesia és concebuda, dones, com a expressió 

essencialitzada deis conflictes i les vivéncies interiors; i els 

poemes escrits esdevenen, per aixó mateix, una constatació 
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evident de la seva superació, són una prova fefaent del retorn 

del poeta a la realitat i a la vida. 

"Qui s'ha perdut a si mateix" es planteja com un viatge 

r e a l ; 2 0 i descriu una excursió a muntanya en qué el 

De fet, l'origen d'aquests versos cal buscar-lo en les notes de viatge 
que Vinyoli va escriure a proposit d'una excursió que ell i alguns aniics 
(F. Goma, J. Teixidor,...) van fer al Pirineu. A l'Arxiu-Vinyoli es conserva 
encara un fragment (amb el títol "Vespre de tardor a alta muntanya") 
d'aquestes notes de viatge i les diverses versions poétiques que en va 
fer, on Ja hi ha exposades -encara que d'una forma molt poc elaborada-
Íes idees principáis i el nucli central de "Qui s'ha perdut a si mateix". Per 
tal que es pugui teñir una idea aproximada de la génesi d'aquest poema, 
reproduím aquí una de les versions primitives del poema, la que 
presenta una redacció mes acabada i amb menys anotacions (el poema té 
títols diversos, "En el somni"; "Cap a retrobar-se"; "Com un que despertés 
a una altra vida"; i "Somni i realitat", tots ells rebutjats excepte el 
darrer): 

La nit queia en silenci sobre Terma 
roca deis cims, negrosa i desolada; 
cap herba ni cap flor no es vela en ella; 
només clapes de neu a les congestes. 
El cel era tot gris, i una indecisa, 
tenue llum filtrava de la boira; 
l'ample camí corbant-se anava a perdre's 
en la verdor negrosa deis avets. 

Aixó miraves, estranyat miraves, 
com un que despertés a una altra vida. 

De sobte, el gris del cel vares sentir-lo 
com lleng mitigador damunt del cor, 
i els grans avets, amb llur espés brancatge, 
pie d'ombra i de silenci, t'admiraven 
i aueien la teva ánima talment 
com si per ells anés a revelar-se't 
l'íntim secret del teu destí, que era 
que penetressis en l'obscura fronda, 
boscos endins d'un llegendari món, 
on la teva ánima retrobarla 
son bé perdut, la seva antiga llum. 
1 l'ample caminal que hi conduía 
se t'oferia estfany, com si planes 
fora del temps, i tot aixo t'anava 
com desvetllant de Tombra i envaint-te 
d'inconegut, misterios consol. 

Aixó senties, admirat senties, 
com un que despertés a una altra vida. 

Mes a la fi, va fer-se ciar dins teu: 
i l'ánima abatuda que s'havia 
perdut a si mateixa en l'orba nit 
del seu dolor, plena d'angoixa i caos, 
de mica en mica anava retrobant-se 
per viaranys de resignació 
que la portaven lluny, cap a serenes 
altures matinals, on fresca brisa 
li anava a l'encontre i, com plorant, 
es reconciliava amb ella i reprenia 
son curs cap a la vida i l'esperanga, 
com seca font que toma a revenir. 

Aixo vivies, benaurat vivies. 

I despertant deis somnis a la nit, 
et vas posar en camí cap a la valí, 
sentint ja el veritable cant del riu, 
veient al Uuny les pal.lides llumetes 
del teu alberg, alegre vianant. 
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protagonista, arribada la nit, es troba perdut enmig del bosc, 

pero que, en lloc de desesperar-se, espera pacientment 

l'arribada de l'alba, la llum que ha de guiar-lo de retorn cap a 

casa. És un viatge que funciona com a correlat objectiu i 

metáfora del veritable viatge que interessa al poeta, el viatge 

interior, la recerca, a través deis records i la introspecció 

personal, de la propia essencialitat, aquella que esdevindrá 

llum i suport necessaris per enfrontar-se de nou a la vida, per 

reconciliar-s'hi positivament, i per acceptar (aquesta acceptació 

es fa explícita a través de la paraula) la constatació inexcusable 

del pas del temps ("Floreixen i moren els dies / deixant-nos 

tristesa només"), la humana condició temporal 

Passem com l'encesa primera 

de l'alba, com fressa del vent. 

("Els dies", vv. 19-20) 

La vida, com el dia, és un etern devenir, una "posta 

constant, fluent, cap a naixences / que no sabem". No serveix de 

res, diu el poeta a "Sol davant teu", interrogar el capvespre 

(mágic instant): l'iíltima claror diurna no diu mai el seu secret, 

no esdevé reveladora de res, ens deixa tan sois preguntes sense 

resposta. I malgrat tot, només aquell qui pregunta pot sentir-se 

solidari amb els altres homes i conéixer Túnica veritat que els 

és permesa i concedida 

De tants que et precediren 

i ja no son, avui ets el resum: 

petita veu que puja com la flama, 

dient només: tots som per a morir. 

Un breu instant, pero, sobre la térra 

cremar estimant t'és concedit. 
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Altre saber no t'és donat: cal perdre's 

en foc humil, pero l'amor coneix. 

("Sol davant teu", vv. 7-14) 

Poemes com "Els dies", "Tan sois una memoria" o "El 

nostre temps", tots ells escrits significativament en primera 

persona del plural, evidencien aquesta actitud solidaria del 

poeta.202 Son també els poemes en qué d'una forma mes clara 

s'explicita el carácter fugag i provisori de l'existéncia humana i 

on la resignació del poeta davant aquesta circumstáncia es fa 

mes patent. 

Qué som? Tan sois una memoria 

d'allo que hem posseit i várem perdre, 

canvi constant i resignat adéu 

al temps que fuig amb pas irreparable. 

("Tan sois una memoria", vv. 1-4) 

L'acceptació resignada de la humana condició temporal, 

imprescindible per continuar vivint amb plena consciéncia 

d'aquest viure, és, dones, altament positiva i comporta una 

triple reconciliació: amb un mateix, amb els altres homes i amb 

el món. Certament, només quan aquesta reconciliació s'ha 

esdevingut, pot el poeta lloar "els qui del sofriment sou elegits 

per a les altes proves" ("Ais elegits") a fi que en els seus versos 

s'hi retrobin transfiguráis; i pot també extasiar-se de bell nou 

0̂ 2 Aquesta solidaritat es fa encara mes explícita en el poema "Ais 
elegits", en qué el jo poétic expressa la proximitat i complicitat que sent 
sobretot amb els "qui del sofriment son elegits per a les altes proves", 
amb els quals el poeta comparteix el dolor per la pérdua de la Joia, la 
mateixa que ell canta en els seus poemes. 
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davant la realitat contemplada, fruir de la bellesa de l'instant i 

gaudir-ne sense reserves, sense angoixes 

Entre veis d'or 

A l'hora de la posta el vell camí 

Uisca en silenci per un rost pendent 

arrecerat, amb pins a cada vora, 

fins a l'indret on, amplament obrint-se 

l'espai, se m'ofereix en calma 

el moviment majestuós del mar: 

aquest és el meu éxtasi possible. 

Només aleshores pot produir-se novament, com en el 

temps de la infantesa-adolescencia, una total imbricado entre 

paisatge i Jo-poétic. La naturalesa, ara clarament interioritzada, 

esdevé de bell nou companya fidel; pero a mes, alteritat en la 

qual reconéixer-s'hi i a través de la qual significar-se i 

comprendre's.203 

Sóc un humil conreu pie de sao, 

per fer-s'hi petits arbres. 

("Sóc un humil conreu", vv. 1-2) 

Ara, només, pie de silenci, 

com la térra Uaurada en caure el dia, 

redossat a l'abric de les muntanyes. 

^^•^ "La naturaleza, por lo tanto, no es mero escenario. Pero tampoco 
ocupa el primer plano de la consideración meditativa que es el 
verdadero tema. Mejor sería decir que entre ella y el poeta se ha 
establecido un pacto de mutua fidelidad, por el cual aquél sabe confiarse 
a ella y la naturaleza se complace en servirle de punto de partida y 
término acogedor en sus excursiones por las regiones de la memoria, la 
duda y la vacilante esperanza" (J. FERRATÉ, "Les hores retrobades de 
Joan Vinyoli", dins Dinámica de la poesía, op. cit., pág. 69). 
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en quietud i soledat espero 

la caiguda suau de la llavor. 

("Cap forga de l'altura no m'emporta", vv. 5-9) 

Sóc térra que vol ésser fecundada 

peí riu amarg que neix en vostre cor 

i, compartint el greu dolor, lloar-vos, 

a fi que us retrobeu, transfiguráis. 

("Ais elegits", vv. 9-12) 

El fet que ara el poeta es vegi a ell mateix com un humil 

conreu susceptible de ser sembrat i donar fruits, dona una idea 

prou precisa del guany obtiegut al llarg del seu periple 

existencial (i poétic): del desestiment i la desesperació iniciáis, 

per la presa de consciéncia que la vida és només una pérdua 

constant i que és impossible d'atényer l'absolut, s'ha passat ara, 

mitjangant una actitud introspectiva i resignada, a Tacceptació 

positiva de la vida. Evidentment, no s'han eliminat les "pors" 

existencials, pero sí que el Jo-poétic ha aprés a acceptar-les, i 

alhora, ha descobert la forma de superar-Íes i reconvertir-Íes 

en quelcom positiu i dinamitzador. I mes important encara, ha 

descobert que la consciéncia de la mort, en lloc d'allunyar-lo de 

la vida, l'hi Higa i l'hi vincula d'una forma mes intensa i 

profunda, i l i permet alhora, mitjangant la paraula, recuperar el 

temps perdut ("El campanar") i trobar forces per enfrontar-se 

al propi destí. 

Els poemes "El Destí" i "Tan sois una memoria" expliquen 

perfectament aixo que estem dient. A "Destí", el poeta 

ressegueix des del present, de forma molt precisa i sintética, el 

que ha estat fins en aquest moment la seva existencia. La 
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primera estrofa del poema fa referencia al temps de la 

infantesa-adolescencia del poeta, quan tot era rialles i somnis i 

no hi havia encara consciéncia del pas del temps (la vida corría 

en silenci com un riu quiet): 

En il.lusori somnieig d'abril, 

com la glicina en la blavor del vespre, 

així flotem sobre la vida un temps. 

Tot és en pau, dorm el destí 

com un infant, i reflectint les hores, 

com riu quiet al fons de l'ampla valí 

corre en silenci transparent la vida. 

("El destí", vv. 1-7) 

Pero de sobte, el destí s'imposa i el Jo poétic (ara 

esdevingut jo-adult) es veu abocat a l'evidéncia que somni i 

realitat son plans totalment diferents i que es contraposen 

absolutament. És la crida de la vida, la pérdua de la innocencia, 

la descoberta del carácter temporal de la naturalesa humana i 

de la por, que son conseqüéncia, logicament, de la vivencia de la 

doble i essencial experiencia humana d'amor i mort. La primera 

experiencia, d'amor, fa néixer en l'ésser el desig d'absolut, que 

provisionalment el divinitza; la segona, de mort (la pérdua de la 

joia és fonamentalment una experiencia de mort), el retorna a 

la realitat, el fa dolorosament conscient de la seva terrenalitat 

irreparable i , dones, de la seva existencia temporal i fugissera. 

Davant la crida del destí, pero, l'home no pot romandre 

impassible, no pot ni deu girar-s'hi d'esquena, perqué 

Només qui sap de perdre's en l'incert 

seguint la brusca, perillosa crida, 

pot dir-se gran 

("El destí", vv. 14-16) 
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Només qui sap preguntar i enfrontar-se al destí pot dir-se 

gran. Només qui sap enfrontar-se a la vida i acceptar la realitat, 

és a dir, viure intensament la doble experiencia d'amor i mort, 

pot veure's amunt en l'escala deis éssers i viure conscientment 

el seu viure. Amb tot el dolor que aixo comporta 

Com una casa on ha viscut un hoste 

sublim, resta com buida i sense vida, 

quan l'ha deixada i res no té sentit 

d'alló que abans ho era tot en ella, 

així restem quan el destí ens oblida 

i a poc a poc esdevenim hivern. 

("El destí", vv. 24-29). 

Pero quan el destí ens abandona només queda soledat i 

buidor, tristesa i malenconia, i esdevenim hivern. Qué som, 

llavors? 

Qué som? Tan sois una memoria 

d'alló que hem posseít i várem perdre 

("Tan sois una memoria", vv. 1-2) 

Pero el dolor, la malenconia, la memoria d'alló que hom ha 

perdut, és malgrat tot un tresor incommensurable. A través del 

record, la llum capvespral i el desesper esdevenen fulgor solar i 

esperan9a 

Una cangó de l'ánima, llavors, 

puja innocent i sembra, pietosa, 

d'estels benignes la profunda nit 

del terrenal misteri sense fons. 

("Tan sois una memoria", vv. 22-25) 
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El dolor, dones, que inicialment aboca el Jo poétic al 

desesper, a un hivern interior, es transforma en primavera 

exultant, en cántic de lloanga, en paraula poética, a través de la 

qual l'home penetra en els misteris de l'inconegut, interpreta 

els signes i s'interpreta, descabdella el sentit de la seva 

existencia. 

I mágiques figures i sentits 

es van entreteixint davant deis ulls, 

i cauen, ja fets música, en el cor, 

que així coneix i estima el seu misteri. 

("Tan sois una memoria", vv. 26-29). 

A través de la poesia, per tant, el poeta aconsegueix un 

triple i fonamental objectiu: retrobar les hores perdudes, 

reconciliar-se amb ell mateix i amb el món, i donar sentit a la 

seva existencia. I justament perqué aquests objectius son tan 

preuats, el poeta ha de vetllar perqué la seva actitud personal i 

la seva poesia sigui sempre sincera i auténtica, desinteressada i 

humil 

Siguis fidel 

a les petites coses; 

no t'és donat volar 

sobre el callat abisme. 

Peí frágil pont suspés 

del cant humil assaja 

l'incert, boirós camí 

d'aquesta a l'altra vora. 

("Cap a les deus", vv. 1-8). 

El darrer poema del llibre, "L'arbre", que tanca la secció 

III-Destí. ve a ser un resum, en certa forma conclusiu, de tot el 

procés existencial i poétic viscut per Vinyoli al llarg de Les 
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hores retrobades. L'experiéncia descrita (i viscuda) es clou, 

dones, finalment amb un cant d'afirmació vital i poética: 

L ' a r b r e 

O lluny, o prop? Daurada vagament, 

embriagada ja per l'opiata 

crepuscular que dins l'aire es deixata, 

s'eleva la gran copa somnolent 

d'un arbre. 

Vell amic, atansa'm, oh! 

Taita copa deis somnis, que en silenci 

la buidaré fins caure en un vertigen, 

de boira embolcallat -oh líric do!-, 

ánima endins, enrera, per on venci 

l'espai, el temps, perdut cap a l'origen. 

Aquest poema suposa un nou estadi, mes ric i complex, 

peí que fa al tractament que Vinyoli fa del paisatge en la seva 

poesia: el de la simbolització. E l símbol de l'arbre, de fet, posa 

en evidencia que el poeta ha arribat a un grau máxim 

d'interiorització del paisatge. Certament, la imatge de l'arbre 

actúa aquí com un veritable símbol, en qué, com ja havia passat 

amb l'altre símbol central del poemari, el campanar, es 

confonen temps, realitats i vivéncies molt diverses i 

aparentment contradictóries: passat i present, eos i ánima, 

realitat i somnis, vida i poesia, llum i foscor... Per la seva triple 

dimensió subterránia, terrenal i aéria, en l'arbre hi conflueixen 

alhora tres realitats, la natural, la humana i la divina, que si bé 

ara es troben escindides, en el passat havien estat unides, eren 

una sola cosa. L'arbre significa l'Edat d'Or, aquell temps mític 

atemporal i original al qual el Jo poétic malda per traslladar-se. 
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ánima endins, enrera, per on venci 

l'espai, el temps, perdut cap a l'origen. 

("L'arbre", vv. 9-10) 

L'arbre, per la riquesa i complexitat del seu simbolisme, 

és una imatge poética central, de gran rendiment, i será un deis 

símbols fonamentals de qué se servirá el poeta en el seu 

següent poemari. El Callat, en el qual Vinyoli es decidirá per un 

Uenguatge explícitament simbólic, amb el qual continuará 

aprofundint en el camí de la reflexió existencial i poética iniciat 

amb Les hores retrobades. 
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II.3.4.- Recerca de la "radical sinceritat". 

¿No ha de reducirse todo enjuiciamiento del 
lenguaje a que se examine según los criterios 
más seguros y los más infalibles que sea 
possible acerca de si es el lenguaje de una 
sensación auténtica bellamente descrita? 

F. HOLDERLIN, Ensayos. 

E l camí que enceta Vinyoli amb Les hores retrobades és, 

segons ell mateix, el d'un "aprofundiment en la coneixenga de la 

propia intimitat espiritual". És a dir, la recerca, a través de 

l'experiéncia individual, íntima, formalitzada en cántic, de 

l'esséncia de la propia personalitat. 

Es un camí, per tant, que enfronta el poeta, d'una manera 

radical, amb el problema de la sinceritat, moral i artística, que 

ja havia intentat solucionar en el seu llibre anterior. Ara, pero, 

se l i planteja de forma mes greu, perqué la implicació personal 

és absoluta. Per una banda, si el poeta vol ser fidel a la realitat 

de rexperiéncia viscuda (el crit) i recrear-la en estat brut, corre 

el perill de caure en la pura anécdota, en un excés de 

personalisme sempre contrari a la línia de l'art. Per una altra, si 

vol ser fidel, per damunt de tot, a uns necessaris principis d'art, 

corre el perill de crear-se una vida inauténtica i tenallar el flux 

de poesia espontani que l'experiéncia personal i l'encís poétic 

desencadenen. 

És significativa i curiosa la coincidencia entre la 

problemática vinyoliana i la que viu justament llavors el seu 
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mestre i mentor Caries Riba. També Riba, en el moment 

d'escriptura de Salvatge cor, es veu enfrontat amb uns versos 

massa humans, que "mes aviat s'han fet ells mateixos de l'home 

elemental que hi ha en mi, que no pas han estat el que jo havia 

volgut segons uns principis d'art".204 Riba, pero, resol el 

problema amb certa facilitar, una voluntat instintiva d'ofici el 

duu naturalment a forgar la idea poética a organitzar-se ella 

mateixa en poema. Túnica forma que, artísticament, interessa i 

té una eficacia profunda. 

La solució per la qual opta Vinyoli no és, ni de molt, tan 

senzilla, i els seus resultats no són tampoc tan satisfactoris. En 

primer lloc, Vinyoli no domina prou Tofici com perqué aquest 

s'imposi de forma instintiva. En segon lloc, és la primera vegada 

que el poeta, d'una forma tan clara i explícita, es pren ell 

mateix com a tema fonamental de la seva poesia. I, finalment, 

Vinyoli desconfia encara de les potencialitats de l'art, de 

Teficácia del treball artístic, del poema com a única forma 

possible de donar validesa absoluta a la idea poética. És a dir, 

per a Vinyoli , la recerca estética, la voluntat d'art, continua 

essent "una falta greu que desflora els Dons" poétics i la poesia. 

Condicionat peí temor de caure en una falta semblant, Vinyoli 

opta per la claredat i la sezillesa d'expressió, per un discurs 

natural i espontani, antiretóric i fidel al "crit" originari i previ a 

la formulació i formalització lírica. Davant la dicotomía 

sinceritat moral-sinceritat artística, dones, el poeta es decideix 

per la sinceritat moral, amb la ferma convicció que alió que 

204 c . RIBA, "Próleg" a Salvatge Cor, Edicions 62, Barcelona, 1980. pág. 27 
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compta en poesia és sobretot de preservar la puresa i l'esséncia 

origináis de la idea poética mes que no pas la manera com 

aquesta idea poética s'organitza en poema. Aquest plantejament 

és molt proper al de l'estética espontaneista maragalliana, com 

també el de l'actitud del poeta en l'acte creador. Segons 

Maragall 

el poeta mal pot dir-se -Ara-o demá me'n vaig a 

contemplar la mar o la muntanya per dir-les 

poéticament; (...) l'únic conjur eficag per l'encís 

creador és l'encís mateix; i fora d'ell, tota voluntat 

és vana. (...) Hem de ser pacients davant de la 

realitat: que ja vindrá el moment (...) en qué, si 

aquesta fou de bon ésser, ens sentirem posseits peí 

verb del moment aquell.^^^ 

E l poeta afirma, dones, el valor i la preeminencia absoluts 

de la idea poética i considera vans tots els esfor9os per cercar

la o conjurar-la. La poesia és, per a Maragall, un do rebut i 

l'esforg de l'home, el seu ofici, la seva intel.ligéncia no valen res 

per fer-la sorgir. Paradoxalment, l'únic que pot fer 

conscientment el poeta a favor de la poesia és servir-se de 

l'enteniment i de la voluntat, pero en un sentit negatiu 

L'acció de la voluntat i la de l'enteniment son 

molt importants en l'obra poética, pero en un sentit 

negatiu: la voluntat ha d'ésser reprimir el desig 

prematur de parlar; la de l'enteniment conéixer les 

J. MARAGALL, Elogi de la paraula i altres assaigs, Barcelona, Edicions 
62/"La Caixa", 1978. pág.49 

- 218 -



paraules vives entre la volior de les que la pruija de 

parlar hagi evocat impurament en vosaltres.206 

Fixem-nos ara com defineix Vinyoli, l'any 1951,207 la seva 

actitud poética: d'una banda, a tot alio que pugui representar 

una complaenga excessiva en l'obra artística i en un mateix i un 

cuite idolátric de la poesia el poeta hi oposa 

una resistencia a deixar-la manifestar-se si no fos 

com una floració innocent i necessária de l'esperit. 

i enfront de l'artifici i l'hermetisme, el poeta opta per 

l'austeritat i el despullament, per la claredat i la senzillesa 

No és que m'oposi per principi a la poesia dita 

"hermética" ni a una certa obscuritat inherent a 

voltes a les inefables revelacions de la coneixenga 

poética. El que demano en tot cas és que sigui 

auténtica, és a dir, que tingui el seu origen en una 

exigencia real d'allo que vol ésser expressat i que 

no sigui mai una máscara del poeta. 

E l problema de la sinceritat es planteja, dones, com un 

tema clau a Les hores retrobades. Així ho va veure Joan Ferraté 

en Farticle que l i dedica, el 1952, a la revista Laye i que va ser 

reproduít posteriorment a Dinámica de la poesía. Segons aquest 

crític, Vinyoli es planteja el problema de la sinceritat tant en 

qualitat de tema com en el de component formal. I el poema 

206 Ibídem. pág. 50. 

referim ais textos "Paraules de presentació", "Lectura de poemes 
a casa de Jordi Maragall" i "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias", 
que el poeta va escriure com a introducció a les lectures de poemes del 
seu llibre Les hores retrobades i amb motiu del Iliurament del Premi 
Óssa Menor. (Cfr. Apéndix) 
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"No la cangó perfecta" n'és un bon exemple. La pretensió del 

poeta, segons Ferraté, d'aconseguir alió que románticament 

s'anomena la "radical sinceritat", és a dir, el desig d'absoluta 

veracitat i , dones, la fidelitat estricta a l'origen de l'experiéncia 

viscuda, personal, desencadenant del poema, aboca Vinyoli a 

una tria en certa forma temeraria: el rebuig del poema perfecte 

i l'opció d'un llenguatge espontani, interjeccional. Ferraté es 

qüestiona si, des d'un punt de vista estrictament literari, 

aquesta tria és lícita i , en darrera instancia, prou efica?. La 

resposta és negativa: 

Y es, en cierto modo, lamentable que, en la obra 

de Vinyoli, aquellos [poemas] que según el criterio 

de la charla diaria son los más sinceros, los más 

próximos al mero grito, sean también los de 

expresión más vacilante y pobre. Más lamentable 

aun, que la mayoría de entre los más hermosos (una 

hermosura clara y sencilla, pausada, oscuramente 

teñida de melancolía) se hallen afectados a veces 

por una sola palabra, vacía de sentido, pero que en 

la imaginación del poeta, ansioso de sinceridad, 

debía encerrar en sí todo el afán de un alma 

reducida a simple impulso.^OS 

208 j . FERRATÉ, "Les hores retrobades de Joan Vinyoli", dins Dinámica de 
la poesía, Seix Barral, Barcelona, 1982 (2). pág. 72.(Publicat inicialment 
a Laye, núm. 19 (maig-juliol de 1952), págs. 51-55). J. Ferraté posa 
diversos exemples en qué s'hi evidencia aquesta expressió "vacil.lant i 
pobra" del poeta. Assenyala també alguns deis poemes menys 
aconseguits del volum, entre els quals destaca: "Humil conreu ets tu..."; 
"Els dies", "Ais elegits", "Sol davant teu...", i "Precepte". Tots aquests 
poemes han sofert canvis importants en la segona edició de 1975: 
"Precepte" ha estat suprimit; "Humil conreu ets tu..." presenta un canvi 
de persona gramatical i és reescrit gairebé de bell nou; en el poema "Els 
dies" s'han suprimit cinc versos; etc. 
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L'anhel d'una poesia essencial, que accentuí la radical 

sinceritat del poeta, dona com a resultat un llenguatge, en 

general, afectat i vacil.lant. La fidelitat extrema a la realitat de 

l'experiéncia i la selecció deis mots en el poema en funció del 

seu valor evocador, des d'un punt de vista exclusivament 

personal (subjectiu), mes que no pas en funció de la seva 

eficacia estética o de la seva necessária adequació al conjunt de 

signes que conformen el poema provoca caigudes de to i de 

ritme en determinades composicions, emfasitzacions o 

indefinicions innecessáries, les quals el poeta, en la segona 

edició del seu llibre, dins Poesia Completa 1937-1975, tendirá a 

corregir i suprimir de forma sistemática. 

Els casos mes evidents d'aixó que apuntem els trobem en 

els poemes "L'inaccessible" i "Sóc un humil conreu"209^ pei-5 n'hi 

ha d'altres, com el del poema "Forga callada"; 

Forga callada, continguda, 

que bruscament vol esclatar. 

Vacil.les, cor, a punt de rompre't 

en l'exces del dolor; 

no saps, no saps on contenir-lo, 

fins que de sobte, suplicant, 

la vida esclata en un extrem 

extenuar-se en abundors 

ardents -oh llágrimes, oh llágrimes!, 

enfora, enfora de la teva 

immensitat, oh cor! 

Per a l'análisi d'aquests poemes, Cfr. F. CARBÓ, Introdúcelo a la 
poesia de Joan Vinyoli, op. cit. págs. 114-116. 
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Aquest poema (intitulat "Plor" a l'edició de 1975) posa en 

evidencia l'afectació en la dicció del poeta, que per tal 

d'expressar tota la forga continguda per l'ésser qui estima i 

pateix mal d'amor i l'eclosió sentimental que se'n desprén, no 

dubta a servir-se d'un Uenguatge que abusa de determinats 

recursos expressius (admiracions, repeticions, exageracions) 

que, en lloc d'afavorir la comprensió del sentit del text, el que 

fan és desvirtuar-lo, fer-lo inversemblant i excessivament 

artificios. 

Vegem ara com queda el poema en la segona edició: 

Plor 

Forga callada, continguda, 

que bruscament vol esclatar. 

Vacil.Ies, cor, a punt de rompre't 

en l'excés del dolor; 

no saps on contenir-Io, 

fins que de sobte, suplicant, 

la vida esclata en un extrem 

extenuar-se en abundors 

ardents de Uágrimes 

enfora de la seva immensitat. 

Com podem veure, en la segona edició del text el poeta ha 

prescindit sistemáticament d'aquells recursos expresssius 

emfasitzadors que caracteritzaven "Porga callada" i , de fet, la 

conseqüéncia ha estat ben positiva: mes contenció en el 

Uenguatge i major simplicitat, pero mes eficacia estética del text 

i óptima adequació entre signe i sentit. E l canvi efectuat afecta 

també el ritme del poema, ara mes ric i precís. Vegi's sino, el 

canvi de ritme en els versos 4 i 5 i , sobretot, el contrast entre el 
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vers 9, tetrasil.lábic (l'únic del poema), i el darrer vers, l'únic 

decasíl.lab, que introdueix una correspondencia clara entre 

estructura formal i sentit. 

Aquesta tendencia del poeta a emprar un discurs 

eminentment suggerent i suggestiu, evocador i sovint massa 

afectat contrasta enormement amb el que havia estat la seva 

intenció inicial: senzillesa, contenció i puresa. Passa pero, que 

Vinyoli encara no ha aconseguit de trobar una veu propia, 

personal, i no domina prou la técnica com per confiar-se a una 

dicció mes natural (o artificiosament natural) i austera. No ha 

aconseguit desempallegar-se tampoc d'aquell tópic segons el 

qual hi ha paraules mes poétiques (com per exemple "cor", un 

deis mots mes usats en el seu volum anterior) que d'altres. I, 

finalment, encara no ha resolt definitivament un deis 

problemes que l i planteja un deis conflictes mes greus com a 

poeta; aixó és, que en poesia, com en qualsevol acte 

comunicatiu, les paraules, a mes del valor íntim i evocador que 

el poeta els confereix, també "signifiquen". Vinyoli, a voltes, 

dona un valor a determinats signes (mots) que no es correspon 

amb el que el context (el poema) insinúa o determina. En altres 

casos, davant la impossibilitat d'expressar "lingüísticament" 

determinats estats d'ánim, determinades abstraccions o 

sentiments, el poeta opta per suggerir-los, per insinuar-Ios, 

amb la qual cosa, el seu discurs poétic es complica o es 

banalitza, s'enfarfega, i no tradueix de forma óptima la idea 

poética de l'autor. 

L'experiéncia de Les hores retrobades, servirá al poeta, 

sobretot, per acarar-lo a problemes d'ordre técnic i literari, per 

- 223 -



reflexionar sobre el fet poétic i especialment per replantejar-se 

substancialment els seus suposits sobre els mecanismes de 

l'expressivitat poética. Si amb Primer desenllag Vinyoli havia 

descobert la inutilitat - i la insatisfacció personal- d'una poesia 

plantejada únicament com a "voluntat d'art" amb Les hores 

retrobades el poeta s'adona de les limitacions del llenguatge, 

deis problemes que planteja el fet que els signes, ais quals el 

poeta vol donar un sentit que es correspongui amb la imatge 

del seu món creat, indefectiblement "signifiquin" coses. 

La recerca de la poesia essencial, que el poeta veia 

inseparable d'una actitud fonamentalment introspectiva i 

contemplativa (desvinculada en gran part de la "línia propia de 

l'experiéncia poética") i d'un posicionament ético-moral mes 

que no pas poétic, expressats en base a una opció formal 

concreta (senzillesa i puresa expressives) es veu en certa forma 

truncada com a conseqüéncia de la mateixa naturalesa del 

llenguatge poétic. Es aquesta circumstáncia, de fet, la que 

explica la seva evolució decisiva cap al simbolisme, 

característica del seu següent volum, El Callat, perqué Vinyoli 

s'adona que només quan el poeta parla "simbólicament" 

per bé que utilitzi el llenguatge corrent, les 

paraules Ja no signifiquen en ell el mateix: ni, en 

tant que signes, ja no al.ludeixen a la realitat 

quotidiana, sino a la que el poeta entreveu en la 

seva experiencia profunda.^lO 

210 j . VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 417 
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Aquesta evolució del poeta cap a un discurs eminentment 

simbolic i la progressiva exigencia pels aspectes formáis de 

l'obra literaria i el Uenguatge poétic, que l'apropen 

significativament al model de poesia postsimbolista, está 

íntimament Iligada també amb les lectures que Vinyoli fa entre 

el 1948 i el 1956: la poesia de Keats (llegida en la traducció de 

Mariá Manent), de T.S. Eliot i Paul Valéry,^!^ d'una banda; i la 

deis grans lírics castellans com San Juan de la Cruz i Fray Luis 

de León, d'una altra. Aquesta darrera influencia, certament, 

será decisiva per al poeta en relació al seu volum El Callat, pero 

sobretot en relació a Llibre d'amic, en qué Vinyoli assaja el 

difícil camí cap a un misticisme profá. 

' '11 De Valéry, és molt possible que Vinyoli s'hagués interessat també 
pels seus textos teórics, especialment aquells en qué el poeta francés es 
planteja els problemes amb qué s'enfronta el poeta peí fet d'haver 
d'emprar el Uenguatge corrent i la limitado que suposa el fet que els 
signes ineluctablemenl remetin a uns significáis fixats. 
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