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III.1.- Domini mágic de silenci: teoria i praxi poética 

El que cal dir és mes enllá del llenguatge. 

M . CZESLAV, "Heráclit". 

Joan Vinyoli es va sentir sempre, ja ho hem dit en una 

altra ocasió, en certa forma coaccionat i condicionat peí fet de 

ser un poeta autodidacte i teñir "una base intel.lectual molt poc 

sólida".212 Aquest fet va determinar en gran mesura les seves 

precaucions i els seus recéis a l'hora de parlar sobre poesia. De 

Vinyoli podriera afirmar -Riba ho havia dit de Maragall-213 que 

no tenia cap fe en ell mateix com a professional i que estava 

inclinat, per tant, a rebutjar tota idea de professionalisme en 

literatura.214 Vinyoli desconfiava de qualsevol tipus de teoria i 

212 Així ho reconeix el mateix poeta en la carta adregada a Martí i Pol i 
datada el 28 d'gost de 1979 (J. VINYOLI/M. MARTI i POL, Barcelona/Roda 
de Ter, op. cit., pág. 66). Cfr. també el seu text "Caries Riba i el seu 
concepte de la poesia" (art. cit.), on afirma que, quan va conéixer Caries 
Riba, es va trobar "confús i gairebé espantat de la me va incultura". 

213 C. RIBA, "Juan Maragall", dins Obres Completes/TV. Crítica, 3, op. cit., 
pág. 279. 

214 Vinyoli havia afirmat, referint-se a Riba, "Que jo sápiga. Riba no ha 
escrit propiament estudis o assaigs on tracti d'una manera sistemática el 
fet poétic" (dins "Caries Riba i el seu concepte de la poesia", art. cit.). 
Aquesta afirmado de Vinyoli cal entendre-la com una forma velada per 
part del poeta de ratificar-se en el seu convenciment que per a ser un 
bon escriptor no s'ha de ser necessáriament un professional de la 
literatura. A mes, la cita s'ha d'entendre també com un reconeixement al 
particular mestratge de Riba, exercit sempre des del respecte a la 
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de dogmatisme poétics excloents, i encara que en els seus inicis 

la seva poesia sigui mes o menys mimética de la de Rilke i que 

se l'hagi considerat, injustament, un simple continuador de 

Riba, Vinyoli no va ser mai un poeta epigonal; ni va ser tampoc 

un poeta d'escola: tot i que en la seva obra s'hi puguin detectar 

influencies clares deis models poétics noucentista, romántic o 

simbolista la seva poesia no es pot considerar stricto sensu 

representativa de cap d'aquests moviments, Vinyoli , de fet, 

estava convengut que era impossible de definir racionalment, 

conceptualment, la particularitat de l'experiéncia lírica i els 

misteris de la vivencia i la creació poétiques i , a mes, creía que 

cada poeta té la seva propia personalitat i , dones, una veu 

poética individual i intransferible; és per aixó fonamentalment 

que afirmava que // mestiere di poeta s'aprén només amb il 

mestiere di vivere (inseparable de la práctica poética) i que no 

existeixen els manuals que expliquin qué és la poesia o que 

enseneyin com escriure-la. 

No hi ha métodes o manuals per aprendre la 

poesia. No hi ha res que serveixi o ens porti a 

trobar-la si no és el mester de viure.^ ^ 5 

personalitat individual de cadascú i mai des del dogmatisme. Sobre el 
mestratge de Riba i el seu concepte de "mestre", cfr. especialment: J. 
MEDINA, "Caries Riba, mestre", dins Caries Riba (1893-1959), II, op. cit., 
págs. 31-34; C. RIBA, "Carta a Antoni Pous i Argila", dins Obres Completes, 
111. Crítica, 2 (a cura d'E. Sulla i J. Medina), Edicions 62, Barcelona, 1986. 
págs. 246-249; i C. RIBA, "Sobre poesia i sobre la meva poesia", dins 
Ibídem, págs. 253-265. 

j , VINYOLI, "Crida ais poetes catalans", dins Antología Price-Congrés, 
Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, 1977, págs. 13-14. Cfr. també el 
text "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias", on el poeta afirma: 
"Alió que diu Bergson que la fluencia vital no la podem aturar en 
conceptes, no és aplicable sobretot a una esséncia tan subtil com és la 
poesia?" (Cfr. Apéndix). Cfr. en aquest sentit, el que diu Octavio Paz 
sobre aquest tema: "La llamada «técnica poética» no es transmisible. 
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Pero Joan Vinyoli maldava, malgrat tot, per descobrir-ne 

l'esséncia i la dinámica i , de forma molt especial, per legitimar 

d'alguna manera la propia obra, per afirmar la seva validesa 

humana i també, i sobretot, la seva qualitat artística.2i6 Igual 

com havia fet, abans que ell, Maragall, el poeta en qui havia 

trobat suport en els anys mes difícils. Pero Maragall havia 

aconseguit de fer compatibles anti-professionalisme i voluntat 

de legitimar la propia obra d'una forma prou paradoxal; és a 

dir, convertint-se ell mateix en un professional (teoritzador). 

Aixó és, elaborant, a través deis seus elogis, tota una teoria 

poética, la "Teoria de la paraula viva", que presenta, de fet, una 

particularitat diferencial molt significativa (i prou anti-

professional, també): el fet que es tracta d'una formulació, vaga 

i imprecisa en molts sentits, exclusivament personal, és a dir, 

que només és válida per a Maragall i en relació a la seva poesia, 

pero que en cap cas és extrapolable, almenys en els termes en 

qué está formulada, a altres poetes; encara que, com assenyala 

Riba, Maragall no faci altra cosa que plantejar-se i intentar 

donar resposta a l'únic i mes central problema amb qué tots els 

poetes, des de l'origen deis temps, s'han enfrontat i han hagut 

de resoldre. 

Según se ve, todo en esta teoría de la palabra viva es 

obvio, y de experiencia común a cuantos poetas han 

porque no está hecha de recetas sino de invenciones que sólo sirven a 
su creador"(E/ arco y la lira , op. cit., pág. 17). 

"Cal viure de totes totes, «de cara al vent», com canta Raimon. Cal, a 
mes, no ser frívol en cap moment i adquirir progressivament, perqué 
no és possible fer-ho de cop, una certa idea del que la poesia és en la 
seva esséncia" (J. VINYOLI, "Crida ais poetes catalans", op. cit., págs. 13-
14). 
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procedido con un mínimo de conciencia en el 

ejercicio de su divino arte. Cotejada con textos, por 

ejemplo de Valéry -el poeta que para tantos 

paisanos míos es el antípoda de Maragall-, la 

cuestión se queda en una de más o de menos entre 

la importancia atribuida a lo que nos es dado, o sea a 

la inspiración, y el valor de lo que se fía a la 

inteligencia y a su vigilancia.^ 17 

En Vinyoli, de fet, el problema fonamental també era 

aquest. Tot conduia al mateix punt: decidir-se, a l'hora 

d'escriure poesia i a l'hora de concebre el fet poétic, a posar tot 

l'émfasi en la "inspiració", o bé a posar-lo en l'ofici i en el 

treball conscient, en les "mans que modelin". Joan Maragall, en 

preguntar-se qué és la poesia i quins són els mecanismes que la 

fan possible, va creure que era mes efectiu - i també mes 

tranquil.litzador- "el camino que por lo etéreo conducía a 

efectos más luminosos", en lloc d'investigar qué és el poema i 

com es construeix, "así cruda y simplemente, partiendo del 

poema y frente a la hoja de papeT'.^is 

Joan Vinyoli va triar una opció intermedia. Tot i viure la 

poesia "mes com un misteri quasi religiós o com un «exercici 

espiritual» que com un ofici", va estimar - i va desitjar estimar-

217 c . RIBA, "Juan Maragall", dins Obres Completes, op. cit. págs. 277-278. 
Es ben significatiu de comprovar que alio que apunta Riba respecte a 
Maragall és igualment aplicable a Vinyoli: en general, si comparem les 
reflexions poétiques vinyolianes amb alguns deis textos teórics centráis 
de Valéry, ens adonem també que les diferencies entre tots dos poetes es 
redueixen en el fons a la major o menor importancia que dona cadascú a 
la inspiració o a la técnica poética. 

218/M6Íem. pág. 278. 
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"l'objectivitat i la precisió tant com la secretesa i el misteri".2i9 

És a dir, tot i que la seva particular "vivencia" del fet poétic el 

predisposava "naturalment" a hipervalorar la "inspirado" (la 

secretesa i el misteri) mes que no pas l'ofici i la técnica, i , dones, 

a explicar-se la poesia básicament "por el camino de lo etéreo", 

Vinyoli va procurar de no allunyar-se massa de la línia propia 

de l'art, de l'objectivisme i del rigor, i es va esforzar, per tant, a 

definir l'esséncia de la poesia i la seva concepció del poétic 

prenent com a punt de referencia i análisi el complex procés 

d'escriptura deis seus llibres i deis seus poemes, i a seguir de 

molt a prop algunes propostes i orientacions centráis apreses en 

l'obra de determináis poetes i crítics amb els quals se sentía afí. 

I va conéixer Rilke, 

i Riba li va dir que s'estimés 

aquell que l'ajudés a fer-se gran. 

I Holderlin tancat en una torre 

li va parlar de VUngebundene. 

("Algú que ve de Uuny", vv. 10-14).220 

219 j . VINYOLI, "proleg" a El Callat, op. cit., pág. 6. En aquest seu proleg, 
Joan Vinyoli parla d'ell mateix com a poeta en tercera persona, i 
introdueix així una distinció, en el seu cas necessária i inevitable, entre 
la seva experiencia lírica (viscuda com un exercici espiritual i, dones, 
prou inefable) i la seva experiencia com a lector-crític de la propia 
obra, rúnica des de la qual pot fer valoracions i análisis sobre la seva 
poesia i emetre opinions i judiéis literaris, encara que sempre de 
carácter marcadament subjectiu, perqué, tal i com reconeix a "Lectura 
de poemes a casa de Josep Iglesias": "La intimitat entre una obra lírica i 
el seu autor fa difícil, almenys a mi m'ho és, considerar-la amb la 
necessária objectivitat" (Cfr. Apéndix). 

220 El poema "Algú que ve de lluny" pertany al volum Tot és ara i res 
(dins Poesia Completa, op. cit., págs. 287-288). El poema és una mena 
d'autorretrat del poeta, un recordatori de la seva experiencia poética 
passada. El poeta recorda els seus mestres en poesia (Riba, Rilke, 
Holderlin, Shakespeare, Eliot) i altres poetes (Li Tai-Po, Hofmannstal,...). 
En l'epígraf del poema i en els darrers versos hi ha una referencia 
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I aixó fonamentalment per dues raons, una de personal i 

l'altra, podríem dir, d'histórica. La primera, per la forga enorme 

del seu do líric, fruit mes d'una necessitat imperiosa i 

indefugible que no de la voluntat: en Vinyoli, la vivencia 

poética era quasibé involuntaria, espontánia, i , dones, el perill 

de deixar-se arrossegar per les paraules, per les seves 

"il.luminacions" poétiques, era massa evident com perqué s'hi 

confies de forma massa Iliure, sense autoimposar-se un control 

rígid i estríete, sobretot tenint en compte que es veia incapag, 

com a conseqüéncia de la seva inseguretat, de governar-les, de 

destriar-les i valorar-Íes adequadament des d'un punt de vista 

estrictament artístic.221 

La segona rao hem dit que era histórica. Potser hauríem 

de dir cojuntural. La tradició poética en la qual s'abeura 

principalment V i n y o l i (la noucentista, simbolista i 

postsimbolista) i el mestratge directe que rep sobretot de Rilke 

i de Riba neguen radicalment l'eficácia d'una actitud i d'una 

práctica poétiques que es confien massa a la inspiració.222 Ben 

explícita a les obres The tempest, de Shakespeare i The waste land, 
d'Eliot, i sobretot al tema de la mort per aigua i, dones, al procés de 
creació poética (Cfr. el nostre comentari sobre aquest tema en el capítol 
dedicat a El Callat). 

221 En alguns casos, aquest control sembla mes aparent que real, una 
mena d'ornament discursiu, conscient i premeditat, per demostrar el seu 
domini de la técnica, mes que no pas el resultat d'una exigencia del 
poema; o, encara, un recurs efica? per omplir els moments en qué no hi 
ha una necessitat real i imperiosa de parlar. Veg. en aquest sentit, 
poemes com per exemple "La tartana" o "El borni" (... E l joc / de les 
paraules em plau ara / que s'ha tornat cega i avara / la vida), del seu 
llibre A hores petites. 

222 Aquesta desconfianza en la inspiració i, com a reacció, la renovada 
tendencia formalista en poesia, la va trobar corroborada també Vinyoli 
en Joan Ferraté (Cfr. el seu article "Les hores retrobades de J. Vinyoli", 
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al contrari, prediquen rofici i el treball com a valors poétics per 
se i la perfecció estética com a objectiu artístic fonamental. Res, 

dones, d'espontaneisme, de visionarismes o de misticismes. Es 

tracta, en el fons, d'una tradició poética que neix preci.sament 

com a reacció al moviment poétic immediatament anterior i que 

denuncia i s'oposa, per tant, ais excessos romántics. 

Durante una época se denunciaron los extravíos a 

que conducía !a creencia en la inspiración. vSu 

verdadero nombre era pereza, descuido, amor por la 

improvisación, facilidad. Delirio c inspiración se 

transformaron en s inón imos de locura y 

enfermedad. El acto poético era trabajo y disciplina; 

escribir: "luchar contra la corrientc".22 3 

Pero encara hi ha mes. La situació de la poesia (i de la 

literatura en general) catalana en el marc de la immediata 

postguerra, moment en qué té lloc el replantejament poétic 

vinyoliá, era certament molt precaria i estantissa i aixó va 

comportar, en certa manera, un tancament de files per part deis 

poetes catalans: calia, per damunt de tot, preservar la llengua i 

la literatura, i , dones, mantenir-se fidel a un model de poesia, la 

noucentista i potsimbolista, que havien donat a la lírica catalana 

una maduresa i una solidesa impensables fins llavors, una 

eficacia enorme i uns resultats optims. No hi havia lloc, dones. 

art. cit.) i en Gabriel Ferrater, que entre 1951 i 1953 van formar part del 
grup de Laye, el qual, des de les pagines de la revista, defensava una 
visió de l'art i la literatura clarament anti-romántiques i, dones, 
formalistes (Cfr. L. BONET, La revista "Laye". Estudio y antología. 
Península, Barcelona, 1988, vg. especialment, les págs. 71-101) 

223 o. PAZ, El arco y la lira, op. cit., pág. 162. Cfr. també, en aquest mateix 
sentit, H. FRIEDRICH, Síructures de la poésie moderne, op. cit., págs. 220-
223. 
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per a experimentalismes ni per a il.luminacions; aquests, en el 
fons, s'associaven a desgavell lingüístic i a mediocritat 
literária.224 

Vinyoli , dones, es veia en certa manera pressionat i 

condicionat per la contradicció existent entre la manera com 

vivía i sentía l'experiéncia poética i alio que havia aprés i 

acceptava, potser una mica a contracor, com a raonable i 

co r rée te .225 É s per aquesta rao fonamentalment que quan 

decideix, per primera vegada, teoritzar sobre poesia i formular 

la seva concepció del poétic posa tot l'émfasi, com déiem, a 

compatibilitzar i harmonitzar satisfactóriament el binomi 

inspiració/ofici, vivéncia/norma. Es a dir, Joan Vinyoli, partint 

224 Cfr. especialment, J. CASTELLANOS, "Les lletres catalanes deis an^s 
quaranta", dins L'Avenq, núm. 6 (octubre 1977), págs. 28-32. Es 
important d'assenyalar també, en aquest sentit, el carácter continuísta 
de la tradició poética d'abans de la guerra de revistes com Poesia (1944-
45) i Ariel (1945-46) o de publicacions com 1' Antología de la poesia 
catalana. 1900-1951, de Joan Triadú. 

225 ha prou amb llegir el "proleg" a El Callat per adonar-se 
d'alguna de les conseqüéncies d'aquesta contradicció: "L'exemple de 
Rimbaud fascina i arrossega. Pero l'autor va triar un exemple de poeta 
[Rilke] que justament l'atreia peí que tenia de «quiet», de pacient, que 
ho esperava tot d'una lenta madurado, que sobretot imposava per 
l'extrema capacitat d'«Erlebnis» que tenia i per la gran fidelitat amb qué 
vivia la seva vocació". És a dir, aquesta contradicció explica, per 
exemple, que els models poétics vinyolians siguin tan aparentment 
contradictoris: d'una banda, se sentirá fascinat i atret per aquells autors 
d'expressió mes visceral i subjectiva com Holderlin, Nietzsche, Maragall, 
Trakl, Rimbaud, els místics españols,..; pero d'una altra, combregará amb 
un model de poesia mes objectivista i artificios i assumirá com a models i 
referents aquells autors que com Valéry, Rilke, Riba, Eliot o Ferrater 
valoren mes positivament l'ofici i la técnica com a valors poétics. Cfr, 
també, en aquest sentit, el que diu en la carta que adrega a M . Martí i Pol, 
datada el dia l-X-1978: "I pensó que la poesia és una qüestió de treball i 
no de sobtades il.luminacions. En aixó, pensó que no hi ha dubte. Aixó 
que en dic «embrions» de poemes és , pero, molt important" (J. 
VINYOLI/M.MARTI i POL, Barcelona/Roda de Ter..., op. cit., pág. 27). 
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de la seva particular experiencia de poeta i , dones, sense 

renunciar a alio que en ell és viscut sobretot com a misteri i 

revelació, intentará elaborar una ars poética que es fonamenti i 

es legitimi básicament a través de les paraules d'aquells 

escriptors que ell considera com a auctoritas i en les reflexions 

teoriques deis quals, que ell reinterpreta i usa sovint a la seva 

conveniencia, troba per tant una formulació poética sancionada 

per la tradició i la crítica literaria. Vinyoli s'apropia literalment 

d'algunes idees i aportacions fetes per alguns deis poetes i 

crítics mes importants del nostre segle: Eliot, Maritain, Valéry, 

Rilke, Riba, G. Benn,... Aquesta apropiado és feta sovint de 

forma fragmentaria i interessada, en el sentit que Vinyoli se 

serveix tínicament d'aquells textos que s'adeqüen a la seva 

propia concepció del poétic i en la mesura que la ratifiquen. 

Aquesta práctica d'apropiació no és exclusiva del Vinyoli teóric, 

sino que és encara mes sistemática i habitual en el Vinyoli 

poeta: la seva poesia, sobretot a partir de Realitats, es 

converteix en un enorme collage, una complexa i sorprenent 

arquitectura imaginaria i verbal construida a partir d'una xarxa 

intertextual externa i interna.226 Pensi's sino, per exemple, en 

versos (altament significatus, perqué de fet contenen tota una 

filosofía poética i vital) com ara "El que eren el seus ulls son 

perles ara" (Shakespeare), "E l que pero perdura ho funden els 

poetes" (Holderlin); "Has de fer una altra vida" (Rilke),...; en 

conceptes com "coneixement obscur" (Maritain); "el separat" 

(Holderlin); "transubstanciació" (Riba), "schópferischer Keim" (G. 

¿2 6 Sobre el concepte d'intertextualítat i la diferenciació entre 
intertextualitat interna i externa, cfr. especialment, C SEGRE, Principios 
de análisis del texto literario. Crítica, Barcelona, 1985, págs. 94-99 
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Benn); o també en poemes sencers com "Cangó d'Ariel", de 

Shakespeare o "Cant d'Abelone", de Rilke, que el poeta no dubta 

en cap moment d'incloure dins els seus poemaris com si d'una 

composició seva es tractés. Aixó val també per a les seves 

versions de Rilke, que cal considerar com una part mes de la 

seva obra creativa. De fet, la majoria de les traduccions que 

Vinyo l i fa de Rilke no obeeixen a cap criteri de 

representativitat de l'obra del poeta alemany, els poemes triats 

són simplement aquells que mes han interessat el poeta, 

aquells que ell, d'alguna manera, ha assumit com a propis. (Una 

concepció semblant de la traducció la trobem també, per 

exemple, en les versions de la poesia oriental fetes per Mariá 

Manent). 

La reflexió que fa Vinyoli sobre poesia i sobre la seva 

poesia cal entendre-la, des d'una perspectiva volgudament 

globalitzadora, com un exercici de síntesi de les dues tradicions 

l i teráries , la romántica i la simbolista, aparentment 

irreconciliables, en les quals s'abeura fonamentalment la seva 

poesia;227 sobretot, com un intent per superar la contradicció, 

a qué féiem referencia mes amunt, existent entre l'exemple -la 

"norma" dins la línia propia de l'art- assumit i la realitat de 

Tal i com ha demostrat a bastament la crítica sobre el simbolisme, no 
existeix de fet un tall tan radical com aparentment podia semblar entre 
simbolisme i romanticisme: en realitat, com afirma Henry Peyre a 
Qu'est-ce que le symbolisme (P.U.F, París, 1974, pág. 25), es pot 
considerar que ja hi ha una mena de simbolisme latent entre els 
romántics, de la mateixa manera que, en molts sentits, el simbolisme no 
és sino "un romantisme déromantisé" (H. FRIEDIRCH, op. cit, pág. 31). 
Tant els poetes romántics com els simbolistes, teñen com a nexe comii el 
fet que volen dir l'indicible i volen tendir cap a Vinconnu; alió que els 
separa, básicament, és la manera de fer-ho i el significat concret que té 
en cada cas el terme inconnu. 
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l'exercici poétic, la seva personal i etéria "vivencia" de la poesia, 

que l i dol de confessar, pero que no pot, en cap cas 

desdenyar.228 De fet, no será fins molts anys mes tard, a partir 

de 1980, que Vinyol i superará definitivament aquesta 

contradicció, almenys de forma plenament conscient, és a dir, 

tranquil.lament, sense temor.229 i ho fará, precisament, de la 

má d'un Ilibre d'Octavio Paz, La búsqueda del comienzo, en qué 

aquest poeta i crític legitima la concepció-definició del 

surrealisme no tant com una escola poética, és a dir, com una 

tendencia estética exclusiva d'un determinat període historie, 

sino com una actitud humana característica, en major o menor 

grau, de totes les époques. E l comentari que fa Vinyoli a 

propósit d'aquest Ilibre és ben il.lustrador de la preocupado 

profunda del poeta davant la seva impossibilitat de conciliar 

vivencia lírica i técnica poética i , per tant, és explicable i 

entenedor també l'alliberament que suposa per a ell la 

descoberta, a través de Paz, que aquesta conciliació no només és 

possible, sino real i efectiva i que no hi ha, de fet, cap 

contradicció entre aquests extrems i , dones, que la seva 

vivencia de la poesia no té res d'anacrónica o degenerada, sino 

que és plenament contemporánia i legítima 

Estic llegint molt a poc a poc el Ilibre d'Octavio Paz 

La búsqueda del comienzo (escritos sobre el 

surrealismo). Boníss im. Extraordinari. Imagina't. 

Copio: "Nada más sintomático de nuestro estado de 

228 Així ho expressa en el "proleg" a El Callat (op. cit., pág. 6). 

229 En la seva práctica poética podriera dir que ja ho havia aconseguit 
abans, a partir de Tot és ara i res. 
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espíritu contemporáneo (escrivia el 1974_) que 

aceptar sin pestañear la presencia de tendencias 

que pueden calificar-se de surrealistas a lo largo 

del pasado -el romanticismo alemán (subrallo jo), la 

novela gótica inglesa, como ejemplos próximos- y 

en cambio negarlas a reconocerlas en el presente... 

Sin embargo, el surrealismo traspasa el significado 

de estas obras porque no es una escuela (a pesar de 

que uno de sus postulados esenciales sea de orden 

poético: el poder liberador de la inspiración), ni 

una religión o un partido político. El surrealismo es 

una actíiltud del espíritu humano. Acaso la más 

antigua y constante, la más poderosa y secreta". En 

aquest llibre m'hi trobo com el peix a l'aigua.̂ ^O 

La reflexió teórica vinyoliana és fruit básicament de la 

necessitat que té el poeta de donar una solució definitiva a la 

crisi personal i poética en qué ha viscut immers des de les 

seves conversions a la vida interior i a la poesia. En els anys 

1936-1943, com hem vist (cfr. II.l.3), Vinyoli reacciona de 

forma radical contra una concepció de la poesia entesa 

únicament com a voluntat d'art i tendeix, consegüentment, cap 

a una concepció mes espontaneista, romántica i misticista, del 

poétic. E l binomi Poesia/Voluntat d'art és viscut en aquell 

230 Carta de Joan Vinyoli a Xavier Pericay, datada a Barcelona, el 7 
d'agost de 1981 (Arxiu-Vinyoli). Es ben significatiu de comprovar les 
múl t ip les afinitats que existeixen entre les reflexions poétiques 
d'Octavio Paz i Vinyoli, sobretot en relació al llibre El arco y la lira del 
poeta mexicá, que, si Vinyoli l'hagués conegut (pensi's que va aparéixer 
justament el 1956, precisament l'any en qué apareix el primer i mes 
definitori text teóric vinyoliá) , segurament s'hauria pogut estalviar 
bona part deis maldecaps que li va comportar la formulació de la seva 
ars poética. Com es podrá comprovar al llarg d'aquests capítols, les 
afinitats i les coincidéncies entre la formulació poética vinyoliana i les 
reflexions teoriques del poeta mexicá a El arco y la lira son 
veritablement sorprenents i, en alguns casos, absolutes. 
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moment com a irreconciliable i el poeta renega de tota poesia 

elaborada -la can§ó perfecta- i amb pretensions exclusivament 

estétiques. Pero el poeta s'adonará aviat que no és bo de 

perdre's pels extrems. Com ja ha estat apuntat en un altre 

lloc,231 és a partir de 1943 -coincidint amb el retorn de Caries 

Riba a Catalunya- que Vinyoli comenta a replantejar-se 

seriosament les seves posicions i a dissenyar les bases del seu 

projecte líric. E l període compres entre 1951 i 1956 será, en 

aquest sentit, fonamental, perqué és el moment en qué el poeta, 

per primera vegada d'engá que comenta a escriure, es decideix 

a valorar i a exposar les bases i les intencions d'aquest projecte 

i , dones, a posar en ordre tot el que ha aprés, al llarg deis anys, 

en la poesia de R. M . Rilke, J. Keats, A. Machado, J. Maragall, P. 

Valéry, F. Holderlin...;232 en el decurs de les llargues converses 

231 Cfr. II. 1.3 

232 Esmentem només alguns deis poetes que Tinfluencien d'una forma 
mes decisiva. L'empremta de Riba i Rilke en Vinyoli és inqüestionable (i 
encara • que entre 1940-1943 s'allunya considerablement del poeta 
alemany, el fet que per encapgalar el poemari De vida i somni trií tot 
just una cita seva demostra a bastament que a partir de 1948 Rilke torna 
a ser un referent ciau de la poesia vinyoliana). Maragall és un referent 
d'excepció entre 1936-1943 i ho será encara mes a partir d'ara (pero 
matisant la seva influencia, segurament per mitjá de C. Riba, un deis 
seus admiradors mes incondicionals). A Keats, com ja hem dit, el llegeix 
Vinyoli a partir de la tradúcelo de M. Manent, a través del qual -i també 
sobretot d'Isabel Abelló- coneix l'obra de W. Shakespeare i especialment 
el drama The Tempest i el poema "Cangó d'Ariel" (algunes imatges i 
personatges de les quals esdevindran un leit-motiv fonamental de la 
seva poesia). De Valéry li interessa especialment el seu Cimetiére marin, 
que apareix en versió catalana el 1947, i les seves reflexions sobre el 
llenguatge poétic. Antonio Machado -i Cernuda, Guillen, Salinas, 
Lorca,...- el llegeix en VAntologia preparada per Gerardo Diego el 1932 
(I. Clara Simó, 1980: pág, 20). Holderlin el coneix de la má de Riba, a 
través de la seva versió castellana de VHipérion, elaborada el 1942 (Cfr. 
J. MEDINA, Caries Riba i F. Holderlin, PAM, Barcelona, 1987), de les seves 
versions de poemes (Versions de Holderlin, 1944), i al llarg de les 
diverses i intenses converses sobre el poeta alemany. Finalment, caldria 
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a proposit d'art i literatura amb M . Manent, C. Riba, J. 

Ferraté...;233 en els escassos, pero decisius, Ilibres i articles 

sobre poesia que ha llegit, com ara Fronteras de la poesía, de 

Jacques Maritain, La poesía, de Johannes Pfeiffer o "The three 

voices of poetry", de T.S. Eliot;234 i , sobretot, en la seva práctica 

literaria, és a dir, a través de la seva experiencia d'escriptura 

deis poemaris De vida i somni i Les hores retrobades, dos 

esmentar Sant Joan de la Creu, de qui potser en va teñir inicialment 
noticia Vinyoli pels volts de 1942, coincidint amb el moment mes difícil 
de la seva crisi personal i poética (de fet, aqueix any se celebrava el 4at. 
centenar! del naixement del clássic castellá i la majoria de revistes de 
l'época, literáries o no, li van dedicar números monográfics i articles 
commemoraiius que van afavorir la divulgació de la seva persona i de la 
seva obra). 

233 Sobre la influencia decisiva de les llargues converses amb Riba 
d'engá de 1935 i fins a la seva mort només cal remetre's al testimoni del 
poeta. La relació amb Manent cal datar-la sobretot entre 1936 i 1943. Peí 
que fa a J. Ferraté, és al voltant de 1951 sobretot, i com a conseqüéncia 
del seu comentari a Les hores retrobades, que Vinyoli hi estableix 
relació. Caldria afegir, encara, la influencia fonamental d'intel.lectuals 
com E. Valentí, J. Petit o F. Goma amb els quals Vinyoli va establir-hi una 
gran i profunda amistat, i de qui va aprendre forga en el curs de les 
tertulies que cada diumenge, des de 1951 i fins aproximadament el 1972, 
organitzaven de forma rotativa en les cases llurs. 

234 L'obra de Jacques i Raíssa Maritain la coneix Vinyoli inicialment a 
través de Mariá Manent, que n'és un lector convengut, i el 1945 té accés 
a la versió castellana de Fronteras de la poesía (Emecé, Buenos Aires, 
1945), que esdevindrá un deis seus Ilibres de capgalera; el volum de 
Johannes Pfeiffer, La poesía, el llegeix en l'edició castellana de 1951 (J. 
PFEIFFER, La Poesía, F. C. E. , México, 1951); i l'assaig d'Eliot, The three 
voices of poetry (onzena conferencia de la National Book League, 
pronunciada el 1953 i editada per a la N.B.L per la Cambridge University 
Press el 1954), el va trobar Vinyoli a la Biblioteca de l'Institut d'Estudis 
Nordamericans, molt probablement oriental per Joan Ferraté, que havia 
acabat aleshores la versió catalana de The vaste land (publicada primer 
a Laye, núm. 21, 1952 i després a Edicions 62, Barcelona, 1977) o per 
Gabriel Ferrater, que el considerava un autor generacional; 
posteriorment, Vinyoli tindrá accés , del mateix autor, a l'edició 
c^teilana de On poetry and poets (Sobre la poesía y los poetas (traducció 
de M. Raquel Bengolea), Sur, Argentina, 1959 [1957]) i The use of poetry 
and the use of criticism (Función de la critica y función de la poesía 
(traducció i próleg de J. Gil de Biedma), Seix Barral, Barcelona, 1955 
[1933]). 
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llibres certament decisius que l'obliguen a reflexionar sobre 

alguns aspectes claus de la creació poética. 

Les conclusions mes importants de les diverses reflexions 

teóriques vinyolianes queden exposades en els diversos textos 

escrits peí poeta entre 1951 i 1956 i , especialment, en el seu 

próleg a El Callat, el seu text teóric mes conegut i representatiu. 

Pero es poden resseguir també, com veurem, en el mateix llibre 

El Callat, i encara, en forga poemes deis seus següents volums, 

ja que la reflexió sobre els misteris de la creació lírica 

esdevindrá a partir d'ara un deis leit-motivs centráis i mes 

recurrents de la seva obra. 

- 241 -



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

poesia" 

Aprenem qué és la poesia -en el cas que alguna 
vegada ho arribem a saber- llegint poesia; encara que 
potser sertem incapagos de reconéixer la poesia en 
particular si no tinguéssim de bell antuvi una idea de 
la poesia en general. 

T.S. ELIOT, Fundó de la poesia i fundó de la crítica. 

E l període que abraga els anys 1951-1956 és un deis mes 

interessants - i un deis mes desconeguts, també- de la 

trajectoria personal i literaria de Joan Vinyoli, almenys des del 

punt de vista de la seva formació i estudi sobre poesia i de la 

seva formulació del poétic; no tant peí que fa a la creativitat 

própiament dita. Vinyoli escriu certament poc, en aquests cinc 

anys que separen la publicació deis llibres Les hores retrobades 

i El Callat, pero, en canvi, reflexiona molt i profundament sobre 

la creació lírica. Diversos textos elaborats durant aquests anys, 

alguns deis quals totalment inédits, corroboren aquesta 

afirmació. 

En primer lloc, cal fer esment de les tres presentacions 

escrites per a sengles lectures de poemes del seu llibre Les 

hores retrobades, amb motiu d'haver-li estat concedit el premi 

de poesia Óssa Menor: "Paraules de presentado" (llegit el 22-

VI-1951); "Lectura de poemes a casa de Joan Maragall" (llegit 

en una sessió literaria organitzada per Jordi Maragall, gran amic 

de Vinyoli); i "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias" 
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(també de l'any 1951 i llegit en la sessió literaria clandestina 
celebrada al Passatge Permanyer).235 

En segon lloc, un altre text fonamental i decisiu és, sense 

cap mena de dubte, el treball-conferéncia "Caries Riba i el seu 

concepte de la poesia", llegit per Vinyoli, el dia 27 de novembre 

de 1954, durant l'acte d'homenatge a Caries Riba organitzat per 

la Casa del Libro, en qué Vinyoli reconeix i significa la 

importancia que per a ell ha tingut el mestratge de Riba i en 

qué assenyala aquells aspectes de la seva poesia i de la seva 

poética que l'han influít d'una forma mes determinant.236 

Finalment, el darrer i mes definitori (peí seu carácter 

sintetizador i conclusiu i perqué acompanya un deis seus 

poemaris centráis) text teóric d'aquest període és logicament el 

235 Eg tracta d'un material inédit realment important, trobat a l'Arxiu-
Vinyoli i que el poeta devia haver comengat a recollir i ordenar 
segurament pels volts de 1980. Publiquem els textos a l'Apéndix. En 
aquests - escrits, estructuráis globalment en dues parts, Vinyoli exposa, 
d'una banda, algunes de les idees fonamentals de la seva concepció de la 
poesia i alguns aspectes claus de la seva experiencia de poeta, que en els 
anys següents anirá precisant i matisant convenientment; i , d'una altra, 
assenyala les línies mestres de la seva trajectória poética i les 
característiques mes rellevants del seu llibre Les hores retrobades, les 
seves intencions i el leit-motiv principal. 

236 El {gxt va ser publicat per primera vegada, postumament, a la revista 
Reduccions, núm. 31 (octubre de 1986). Joan Vinyoli havia tingut molt 
d'interés que Reduccions publiques el seu treball l'any 1979, amb motiu 
del 20é aniversari de la mort de Caries Riba i en l'espai que la revista 
havia programat de dedicar, a partir d'aqueix any, ais poetes i a les seves 
poétiques, pero per raons diverses (inadequació del text a l'espai sobre 
poetes i poética, desinterés de la redacció...) aixó no fou possible. Per 
fer-se una idea de la insistencia de Vinyoli sobre l'interés del seu text i 
de l'oportunitat de publicar-lo, cfr. J. VINYOLI/M. MARTI i POL, 
Barcelona/Roda de Ter, op. cit. (especialment les cartes corresponents 
ais mesos d'agost i setembre de 1979, págs. 56-74). El text ha estat recollit 
també dins, J. VINYOLI, Vers i prosa, op. cit., págs. 197-202) 
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proleg (datat a Barcelona, el 25 d'octubre de 1955) que el poeta 

va escriure per acompanyar - i encapgalar- Fedició del seu Ilibre 

El Callat, publicat el 1956. 

Caldria fer referencia encara a tres escrits mes, de 

diferent procedencia, que, sense ser estrictament textos teorics, 

tracten també sobre poesia i es relacionen, dones, directament 

amb els que acabem d'esmentar. Son els següents: d'una banda, 

les respostes al qüestionari que Radio Miramar va enviar al 

poeta per tal de preparar l'entrevista que Femissora volia fer-li, 

l'any 1951, amb motiu de la concessió del premi Óssa Menor; 

d'una altra, la narració inédita "Un diáleg" (escrita, gairebé amb 

tota seguretat, entre 1954 i 1956); i , en darrer lloc, el proleg de 

creació "Peí camí deis mesos", que acompanya el Ilibre col.lectiu 

El camí deis mesos^ publicat el 1956.237 

Tots aquests textos que acabem d'enumerar, tot i ser 

d'intenció i factura prou diversa, están íntimament relacionats 

entre si, teñen una clara unitat i aborden, des de perspectives 

diferents, un mateix problema, el de la creació literaria. Son, 

com hem dit, un intent serios i conscient, per part de Vinyoli, 

de superar algunes de les seves contradiccións sobre el poétic i 

de donar una resposta definitiva i satisfactoria a alguns deis 

problemes amb qué s'ha hagut d'enfrontar en la seva práctica 

poética, i que están directament relacionats, dones, amb 

-37 L*"Eatrevista a Radio Miramar" i la narració "Un diáleg", inédites les 
dues, les publiquem a l'Apéndix. El proleg "Peí camí deis mesos" va 
aparéixer per primer cop com a encapgalament al ilibre El mesos de 
l'any, op. cit., i ha estat posteriorment recollit per Carbó dins J. VINYOLI, 
Vers i prosa op. cit, págs. 169-173. 
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l'experiéncia creativa i d'escriptura deis poemaris De vida i 

somni. Les hores retrobades i El Callat. 

Aquests textos teñen, consegüentment, una importancia 

central a l'hora d'analitzar i resseguir la trajectoria personal 

vinyoliana, les bases del seu projecte líric i la seva evolució 

literaria. D'una banda, perqué amb ells es clou una etapa de 

crisi personal i poética especialment complexa, és a dir, 

representen la culminado del llarg procés de reflexió i 

replantejament vital i literari, iniciat, com ja hem vist, al 

voltant de 1936, i manifestat per primer cop tot just després de 

la publicació de Primer desenllag. I, d'una altra, perqué grácies 

a ells, a la confianza que l i dona el fet d'haver formulat, per 

primera vegada d'una forma mes o menys clara i precisa, la 

seva particular ars poética, s'obre una etapa especialment fera? 

i productiva en la seva trajectoria lírica, que s'inicia 

precisament amb el llibre El Callat, continua amb Llibre d'amic 

(i altres reculls i poemes que, com aquest, romandran, pero, 

inédits durant molt temps), i es clou, uns anys mes tard, amb la 

publicació de Realitats. 
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I I I . l . l . l . - Qué és alió que la poesia és? 

Desde que empecé a escribir poemas me 
pregunté si de veras valía la pena hacerlo: ¿no 
sería mejor transformar la vida en poesía que 
hacer poesía con la vida?; y la poesía ¿no puede 
tener como objeto propio, más que la creación 
de poemas, la de instantes poéticos? ¿Será 
posible una comunión universal en la poesía? 

O. PAZ, El arco y la lira. 

Darrera totes aqüestes reflexions teoriques vinyolianes hi 

ha una pregunta implícita i informulada que podríem 

verbalitzar de forma prou simple: ¿Qué és la poesia? Vinyoli, de 

fet, no se la planteja de forma oberta i explícita, entre altres 

raons perqué troba que és de carácter massa general i teóric i 

perqué creu que no disposa deis suficients coneixements 

histories i crítics per donar-hi resposta.238 En realitat, el poeta 

opta per una solució menys compromesa i al seu entendre mes 

personal i factible, és a dir, preguntar-se peí sentit i el significat 

de la propia obra, amb el convenciment que només d'aquesta 

manera podrá arribar a teñir algún coneixement sobre alió que 

la poesia és en un sentit general. 

Així, dones, m'ha semblat el millor, posat que no 

podria parlar rigorosament de poesia en un pía 

general i abstráete, explicar una mica com s'han 

fet els seus Ilibres i apuntar alguna cosa de la seva 

experiencia de poeta, per on es pugui veure com ell 

•̂ ^^ Així ho reconeix en tots els textos on reflexiona sobre poesia o que 
parlen sobre la seva obra, i també en la majoria de les entrevistes en 
qué és pregunta! sobre el seu concepte del poétic. 
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entén el que ha escrit i, si per cas i de passada, com 

entén la poesia.239 

L'aportació que fa Vinyoli en el terreny de la teoria 

poética no és ni novedosa ni original, pero tampoc era aquesta 

la seva pretensió. En general, com hem dit, el conjunt de les 

seves reflexions i deis seus plantejaments poétics, interessants 

sobretot en la mesura que ens ajuden a conéixer la seva 

concepció poética i la seva evolució literaria, són fruit 

básicament d'una problemática i d'unes necessitats personáis 

ben concretes: justificar i legitimar la propia obra; superar i 

resoldre la dicotomía inspiració/ofici sense que aixó suposi una 

traició a la seva vivencia lírica ni, tampoc, un distanciament 

excessiu deis postulats mes objectivistes i formalistes propis de 

la tradició poética simbolista en la qual s'ha abeurat; fer front, 

d'una manera positiva i real, ais seus dubtes i a la seva 

inseguretat; condensar i organitzar coherentment les seves 

idees sobre poesia de manera que es construeixin com un 

Corpus teoric -certament molt personal i particular- a través 

del qual les bases del seu projecte líric quedin ben delimitades i 

es presentin en tota la seva amplitud i extensió; inserir la seva 

obra dins la tradició literaria del seu temps; i , finalment, 

explicar i donar sentit a la seva práctica poética. 

Les reflexions poétiques que fa Vinyoli en aquests anys 

són, en bona part, Fexpressió mes meridiana de la consolidado 

239 j . VINYOLI, "Próleg" a El Callat, op. cit., pág. 415. En aquest mateix 
text, Joan Vinyoli reconeix que habitualment "no té mai temps de 
preguntar-se -no dic Ja de contestar-se- amb prou intensitat i calma" 
sobre aspectes concrets de poética. 
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definitiva de la seva vocació lírica i , alhora, el pas previ i 

necessari per aconseguir de construir-se una veu poética 

propia, personal i original. En un sentit mes general, aquesta 

necessitat del poeta de formular, i de donar a conéixer ("proleg" 

a El Callat), la seva concepció del poétic és també, en certa 

forma, una conseqüéncia de la "moda", instaurada quasi com 

una obligació en la poesia del segle X X , d'acompanyar tota praxi 

poética amb la seva corresponent ars poética, ja sigui de 

manera col.lectiva i sota la forma de manifestos literaris (en el 

cas deis nombrosos ismes que es donen a conéixer després del 

1900) o ja sigui de forma individual i mitjangant assaigs, 

estudis crítics, prólegs, textos metapoétics... 

Presque tous les grands poetes du XXe. siécle ont 

proposé une poétique, un systéme applicable á leur 

oeuvre, mais aussi á loute oeuvre poétique.240 

Les raons d'aquest fet cal buscar-Íes en la crisi mateixa de 

la poesia en el context de la modernitat i en la necessitat que 

sent cada poeta d'individualitzar i diferenciar convenientment 

la seva propia obra i la seva particular veu poética. Els 

exemples d'aquesta práctica entre els poetes europeus son 

interminables. En el cas cátala , els mes representatius son, 

sense cap mena de dubte, Maragall, Carner, Riba, Foix, Vinyoli i 

Ferrater. Son uns exemples, d'altra banda, molt significatius, 

perqué de fet la seva obra i les seves propostes estétiques 

teñen una dimensió histórica fonamental per a la tradició 

literaria catalana contemporánia. Aquests autors, cadascú des 

'̂̂ O H. FRIEDRICH, Structures de la poésie moderne, op. cit., pag. 198. 

- 248 -



de la seva particular originalitat, representen un model molt 

concret de poesia i han esdevingut un punt de referencia 

obligat de diferents generacions, han creat una órbita 

d'influéncia notable; alguns d'ells, com Carner, Riba i Ferrater, 

plenament conscients del seu paper de chefs d'école, els altres 

pero, Foix i Vinyoli sobretot, una mica inconscientment, malgré 

lui. Tots ells, a mes, se sitúen en un moment molt decisiu i 

determinant de la historia poética del país i es conformen com 

el punt clau de renovado i evolució del propi sistema literari. 

Joan Maragall, ha estat assenyalat per la majoria deis seus 

estudiosos, representa en molts sentits l'entrada de la poesia 

catalana a la modernitat. Josep Carner crea la Mengua literaria i 

amb ell la nostra poesia es renova completament, deixa de ser 

anacrónica en relació amb la de les literatures europees 

contemporánies; J.V. Foix representa la síntesi mes absoluta i 

definitiva de modernitat i tradició; Caries Riba és el punt mes 

álgid de la poesia de tradició simbolista, i la seva obra és 

comparable a la deis grans poetes europeus del seu temps com 

Valéry, per exemple; Joan Vinyoli és el mes sólid poeta 

germánic cátala i , segurament, l'iínic i mes gran poeta 

neoromántic que ha donat la literatura catalana; Gabriel 

Ferrater, finalment, trenca de forma radical amb 

l'encarcarament tradicional de la llengua literaria i amb totes 

les mistificacions i mitificacions que s'havien generat ai voltant 

del poeta i de la poesia i amb els múltiples complexos de la 

cultura catalana. 

Es cert que l'aportació de Vinyoli continua sent, encara 

ara, la menys evident i detectable de totes, i certament també 

la mes discutida i la menys reconeguda. Les causes son molt 
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diverses i complexes, pero les principáis son aqüestes: En 

primer lloc, el fet que la influencia de la seva obra s'hagi vist 

mediatitzada, d'una banda, per la popularitat i l'entronització, 

en certa forma exagerada, de la poesia d'un company seu de 

generado, Salvador Espriu, i d'una altra, per la mitificado de 

qué ha estat objecte la persona i la poesia de qui fou un deis 

seus amics i companys de viatge literari mes estimats, Gabriel 

Ferrater, En segon lloc, peí fet que Vinyoli ha estat des de 

sempre un escriptor outsider, incomode per ais historiadors de 

la literatura, amb una obra prou difícil de classificar i sense cap 

vincle ciar amb un cenacle poétic determinat ni cap filiació 

literaria concreta (és neoromántic, postsimbolista, surrealista?); 

En tercer lloc, per la péssima recepció que ha tingut el conjunt 

de la seva poesia: mentre que la majoria deis autors 

contemporanis teñen ja una o mes edicions d'obra completa (i 

fins i tot crítica), no disposem encara de cap edició que inclogui 

tots els seus Ilibres i , a mes, els dos volums de poesia completa 

publicats en vida del poeta son, de fa temps, del tot introbables; 

una altra qüestió a teñir en compte en relació a la recepció de la 

seva obra és la difusió prou parcial i mediatitzada que s'ha fet 

de la seva poesia a través de les antologies, de les histories de 

la literatura i de les col.leccions escolars. En quart lloc, la 

inexistencia gairebé absoluta d'estudis crítics, globals o 

específics, sobre la seva obra, una qüestió que Joan Fuster ja 

reclamava amb vehemencia el 1975, tot lamentant-se, ell 

mateix, del mínim espai que havia dedicat al poeta en la seva ja 

clássica Literatura catalana contemporániaM^ I, finalment, els 

J. FUSTER, "Victoria sobre el silencio", Tele/Exprés (16-VI-1975). 
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darrers punts a prendre en consideració són: la inqüestionable 

originalitat de la seva poesia (Vinyoli és un poeta poc 

susceptible de generar imitadors, petits "vinyoliets"), i la 

particular formulació de la seva ars poética, que és, en general, 

poc precisa i articulada i poc susceptible de generar 

correligionaris. 

Perqué es tracta, certament, d'una ars poética elaborada a 

la manera d'un collage intertextual, que té un carácter 

eminentment práctic, utilitari. És un marc teoric básicament 

referencial i d'ús molt personal. No pretén dissenyar cap nou 

camí poétic ni inaugurar un model de poesia radicalment 

innovador, ni pretén tampoc qüestionar les tradicions literáries 

precedents, modificar-Íes o rebutjar-les. De fet, no hi ha, en 

Vinyo l i , ni tan sois l'intent d'analitzar-les, d'aprofundir 

críticament en el sentit i la validesa deis diferents postulats 

posats en circulado pels diversos moviments i tendéncies de la 

poesia moderna. E l poeta s'apropia, de forma prou intuitiva, 

d'aquelles aportacions i elements que l i convenen mes o que l i 

serveixen per corroborar alguns deis procediments, estratégies 

i fonaments característics de la seva poesia. És a dir, alio que es 

proposa l'autor és fonamentalment de situar-se, ell mateix i la 

seva obra, en el context del seu temps, i de donar un sentit 

global, coherent i profund a la seva práctica poética. 

Logicament, l'originalitat de Vinyoli no es troba en la seva 

formulació poética, sino en la seva poesia, pero sembla evident 

que aquesta no hauria estat possible sense aquella, que n'és el 
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nucli teóric central.242 L'ars poética vinyoliana té un rerafons 

fonamentalment étic i ontológic, mes que no pas estétic. É s tant 

una norma de vida com una norma literaria (de fet, ambdues es 

confonen: / must do somethig of my poverty) i d'aquí la seva 

profunda importancia. 

Joan Vinyoli será fidel, al llarg de tota la seva vida, a la 

majoria de les idees i deis postulats exposats en aquests escrits 

elaborats entre 1951 i 1956. I encara que en els anys següents, 

sobretot entre 1956-1970, revisará alguna de les seves 

formulacions estétiques i introduirá, com tindrem oportunitat 

de veure (cfr.IV), alguns matisos nous prou significatius i 

centráis en la seva práctica poemática, en general, les bases de 

la seva concepció del poétic i del seu projecte líric romandran, 

en alió que és essencial, inalterades i es conformaran com un 

punt de referencia obligat i constant, un fonament en el qual 

trobar suport i al qual retornar en els moments de dubte i 
dejecció.243 

•̂ 42 L a formulació poét ica de Vinyoli, comparada per exemple amb la de 
Caries Riba o la de Gabriel Ferrater, se'ns apareix una mica inconsistent, 
pero la seva poesia é s , en conjunt, tant o mes só l ida i original. Vars 
poética vinyoliana presenta, formalment, moltes mes relacions amb la 
que e x p o s á , per exemple, Maragall, pero mentre que Maragall tendí a 
eludir els problemes centráis perdent-se en vaguetats i il.luminacions, 
Vinyol i s'hi enfronta directament i procura sempre de trobar un 
referent on aferrar-se; per altra banda, la seva poesia supera amb 
escreix les def ic iénc ies de la seva poét ica (i la seva imaginado, les de la 
llengua) i é s una l í r i c a que se s i t ú a logicament en un punt 
substancialment mes elevat que la maragalliana. 

243 Com se sap, les reflexions i els replantejaments poét ics son constants 
i permanents en Vinyol i , pero no suposen, globalment, cap canvi 
radical respecte a les bases or ig iná is formulades en els textos que ara 
ens ocupen. Bona prova d'aixó n'és, per exemple, el fet que la majoria 
deis seus escrits p o é t i c s i no p o é t i c s (bás icament , p r ó l e g s a la propia 
obra) i deis comentaris sobre poesia (en entrevistes sobretot) posteriors 
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Fonamentalment, els aspectes centráis a qué es refereix 

Vinyoli en aquests escrits (en general, llocs comuns de tots els 

poetes al llarg de la historia) son els següents: actitud poética, 

llenguatge, procés creador, concepció de la poesia i poeticitat de 

la poesia. Logicament, aquests aspectes en comporten 

col.lateralment molts d'altres, que el poeta també analitza, com 

per exemple: els perills de la poesia, el problema de la 

sinceritat i l'autenticitat poétiques, la recerca sobre quina és 

l'esséncia, valor i funció de la poesia, la distinció entre poema i 

poesia, la definició de conceptes com transubstanciació, present 

líric, cant, "real poétic", etc. 

Actitud poética: de l'autenticitat i de ia sinceritat. 

Deis tres textos preparats peí poeta amb motiu de les 

seves lectures de poemes del llibre Les hores retrobades, n'hi 

ha dos, "Paraules de presentació" i "Lectura de poemes a casa 

de Joan Maragall", que presenten una organització i un 

desenvolupament gairebé idéntics. En ells, Vinyoli es preocupa 

sobretot per definir plausiblement quina és la seva actitud a 

l'hora d'escriure poesia; i ho fa, paradoxalment, en un sentit 

negatiu. És a dir, afirmant que la seva actitud poética es 

fonamenta básicament en un anhel d'autenticitat i puresa, i 

a 1956 no fan altra cosa que retornar sobre algunes de les velles idees 
exposades ja en aquests textos de 1951-1956. És sobretot significatiu que 
el 1975, quan es publica la seva Poesia Completa, accepti d'incloure-hi, 
sense introduir-hi cap canvi, el proleg escrit per al seu llibre El Callat', i 
també, que quan el 1979 Miquel Martí i Pol l'aconvida a col.laborar en la 
revista Reduccions amb la que ell consideri la seva poética, decideixi de 
trametre-li la seva conferencia "Caries Riba i el seu concepte de la 
poesia", escrita precisament el 1954. 
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dones, en l'intent, conscient i sistemátic, d'evitar els diversos 

perills i errors en qué pot incórrer el poeta en el seu quefer. 

Aquests perills son els següents: complaenga excessiva en l'obra 

i en un mateix, cuite idolátric i recerca massa afanyosa de la 

poesia, fe desorbitada en els seus poders mágics, hermetisme 

gratuít, retoricisme buit i exageració. D'alguna manera, Vinyoli 

intenta defugir alhora els excessos i les degeneracions a qué 

han portat els models poétics román tic (sacralització del "Jo" i 

de la poesia) i simbolista (sacralització de la forma i dictadura 

de la intel.ligéncia creadora).244 

Tots aquests perills cal necessáriament que els eviti el 

poeta si vol aconseguir una poesia "substancial" i auténtica; és a 

dir, que serveixi, en el sentit ribiá del mot. Per aquesta rao, 

Vinyol i malda per generar tot d'antídots al mes eficagos 

possible contra aquests perills. Així, per evitar una complaenga 

excessiva en l'obra i en un mateix, el poeta, creu Vinyoli, ha de 

cercar 

el Iliurament d'un mateix i la renuncia al conreu 

mes directe de la personalitat irreductible.24 5 

244 Sobre els excessos del simbolisme, Cfr. especialment el llibre de H. 
FRIEDRICH, op. cit., especialment les págs. 150-154, 179-181 i 281-286. 

245 Es tracta d'una cita extreta del text que Joan Teixidor va escriure com 
a proleg a Les hores retrobades (op. cit., págs. 10-11). Joan Vinyoli, en 
les seves paraules de presentació a les seves lectures de poemes, hi fa 
sempre al.lusió, perqué "pensó que justament la convicció profunda que 
expressen explica mes bé que cap altra cosa una actitud poética que em 
sembla revelar-se a partir del meu llibre De vida i somni i es continua 
en aquest". ("Paraules de presentació", Cfr. Apéndix). 
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per no caure en un cuite idolátric de la poesia, en una 

recerca massa afanyosa d'ella i en una fe desorbitada en els 

seus poders mágics, ha. d'oposar 

garibé una resistencia a deixar-la manifestar-se si 

no fos com una floració innocent i necessária de 

l'esperit i una consciéncia mes restringida, encara 

que molt alta, de les seves possibilitats.246 

per defugir l'hermetisme, el retoricisme buit i 

Fexageració, ha de vetllar perqué la seva poesia sigui sincera i , 

dones, 

que tingui el seu origen en una exigencia real 

d'alló que vol ser expressat i que no sigui mai una 

máscara del poeta.247 

És l'obsessiva recerca d'una poesia essencial i sincera i la 

por a crear-se una vida i una poesia inauténtiques les que 

condicionen, en Vinyoli, la tria d'un Uenguatge poétic senzill i 

auster, despullat i ciar, espontani, allunyat de la buida 

246 j , VINYOLI, "Paraules de presentado" (Cfr. Apéndix). La idea que 
hom no ha d'esperar de la poesia que esdevingui "l'aliment 
supersubstancial de l'home" (és a dir, que no sigui substitutória ni de la 
religió ni de la metafísica) l'extreu Vinyoli del llibre Fronteras de la 
poesía de Jacques Maritain, que, a partir de 1945, quan apareix l'edició 
castellana, es converteix en el llibre de capgalera del poeta peí que a fa a 
aspectes sobre poesia i poética. 

247 Ibídem. Aquesta exigencia de sinceritat a l'hora de crear poesia - i , 
dones, el rebuig del retoricisme buit i l'exageració- és una de les idees 
clau que troba Vinyoli, per exemple, en el llibre de J. Pfeiffer: "La 
poesía es arte que se manifiesta por la palabra. Toda poesía falsa se 
traiciona porque su forma verbal es sólo cobertura, en vez de ser el 
modo forzoso e intransferible de aparecer un contenido, una 
interioridad" (J. PFEIFFER, La poesía, op. cit., pág. 35) 
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obscuritat i de tota voluptuositat verbal.248 Aquesta tria, pero, 

planteja al poeta un problema crucial: com fer compatibles 

sinceritat (espontaneisme) i voluntat artística (literatura). 

La sinceritat del poeta, diu Vinyoli, consisteix a parlar 

línicament quan n'hi hagi una absoluta necessitat (és a dir, a 

saber destriar els moments d'auténtica necessitat d'expressar-

se d'aquells en qué es veu empés per un desig impulsiu i 

primari, i per tant inauténtic, de parlar: acció de la voluntat), i a 

fer-ho únicament amb aquelles páranles que son estrictament 

fidels a la idea poética -el crit- i a la manera com aquesta idea 

poética s'ha revelat (és a dir, a saber destriar les paraules 

purés, necessáries, d'aquelles que son impures, supérflues: acció 

de l'enteniment). 

Vinyoli no pot evitar, en última instancia, de veure's 

enfrontat amb el sempitern conflicte entre sinceritat artística i 

sinceritat moral.249 És a dir, la seva actitud poética, 

fonamentada en la sinceritat i l'autenticitat, l'obliga de forma 

inexcusable a triar entre confiar-se plenament a alió que, de 

forma podríem dir intuitiva, l i dicta el seu esperit i la seva 

Aquesta és una de les característiques mes definitories de la seva 
poesia, sobretot a partir deis volums De vida i somni i Les hores 
retrobades. Durant uns anys, pero, i concretament en poemaris com El 
Callat i Llibre d'amic -i en gran part també Realitats i Cants d'Abelone-
el poeta tendirá excepcionalment cap a un llenguatge essencialment 
simbolic, pero a partir de Tot és ara i res, el poeta retornará cap a la 
senzillesa i la simplicitat, afegint-hi, a mes, un lo mes realista i auster i 
introduint nous aspectes com la narralivitat, el col.loquialisme i un 
llenguatge, a voltes, clarament conversacional. 

24 9 Sobre aquest conflicte, Cfr. el capítol "Recerca de la radical 
sinceritat" de la nostra tesi. 
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sensibilitat (sinceritat moral: el que importa és el que un vol dir 

en el poema), o bé confiar-se a les Ueis de l'art, és a dir, a la 

técnica i l'ofici poétics (sinceritat artística: alio que importa és 

qué diu el poema). 

La sinceritat del poeta, ja ho hem vist, es preserva -igual 

com passava en Maragall- grácies a l'acció de la voluntat i de 

l'enteniment, pero sempre en un sentit negatiu. Ara bé, en 

realitat, la idea poética no esdevé finalment poesia sino 

formalitzada en poema, és a dir, expressada en paraules, 

artísticament. I aquest fet planteja un seguit de problemes. Per 

exemple, ¿com és possible de determinar la puresa i el rigor 

estrictes d'aquesta acció, diguem-ne resistent, negativa, de la 

voluntat i l'enteniment?; ¿En quina mesura es pot detectar a 

través de l'obra? I, a mes, ¿n'hi ha prou amb aquesta acció per 

assegurar la validesa de l'obra? Aqüestes preguntes no poden 

teñir, objectivament, una resposta satisfactoria, positiva. E l 

mateix Vinyoli reconeix en mes d'una ocasió que restricta 

qualitat artística d'una obra no es pot assegurar només en 

funció de la sinceritat del poeta en l'acte creador 

Amb aixo no vull dir, pero, que un criteri valoratiu 

fonamental en la sinceritat de la vivencia creadora 

garanteixi de cap manera el valor d'una obra. Entre 

l'estat subjectiu d'un bon poeta i el d'un mal poeta 

en íntim transpon potser no hi ha gaire 
diferencia.250 

¿5U VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias" (Cfr. 
A p é n d i x ) 
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pero Vinyoli está conven^ut que, si mes no, només una 

actitud poética fonamentada en l a sinceritat és l a que pot 

assegurar i garantir l'autenticitat d'una obra. Podríem afirmar, 

dones, que en Vinyoli el binomi sinceritat artística/sinceritat 

moral no es planteja com a excloent, sino que és considerat 

inseparable i necessari i , de fet, el poeta ha de procurar 

d'harmonitzar-lo, perqué, en el fons, és a través d'ell que es pot 

preservar alhora l'eficácia estética i la "veracitat" de tota 

realització literária.251 Pero, per qué és tan important per al 

poeta el concepte d'autenticitat? El l mateix ho explica en el seu 

text-conferéncia "Caries Riba i el seu concepte de la poesia". 

Segons Vinyoli, per a Riba (l'opinió és totalment aplicable al 

mateix Vinyoli), la poesia té una funció ben clara, determinada 

per la mateixa definició del poétic 

La poesia se'm planteja com una experiencia, com 

un métode de pensament i de coneixement sobre mi 

mateix i sobre el món.252 

La funció de la poesia és, dones, la d'afavorir 

l'autocóneixement i el coneixement sobre la realitat circumdant. 

Per aixó és tan important que l'actitud del poeta sigui auténtica, 

perqué aquesta és Túnica manera d'assegurar el valor i 

l'eficácia del coneixement poétic i , dones, de preservar el gruix 

de veritat humana continguda en Tobra. 

251 Dissentim, dones, absolutament del que afirma Carbó: "Vinyoli 
parteix de la sinceritat poética, que no implica necessáriament una 
sinceritat moral, ética i privada sino que té mes a veure amb la 
versemblanga" (1990a: pág. 19). 

252 VINYOLI, "Caries Riba i el seu concepte de la poesia", art. cit. 
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Em sembla significatiu d'una actitud, peí que 

respecta a un concepte de la poesia, el fet 

d'aproximar-se a la consideració de la mateixa per 

la seva referencia a la veritat humana que hi ha en 

ella, o sia, el que en diem autenticitat.̂ ^ 3 

En el fons, dones, per a Vinyoli, Fobjectiu de la poesia no 

difereix tant com aparentment podria semblar del de la religió 

o del de la metafísica.254 En tots els casos, hom percaga una 

resposta satisfactoria per a les preguntes mes elementáis que 

l'esser huma constantment es formula i algún tipus de veritat 

sobre la condició i el sentit de l'existéncia humana. Alió que 

distingeix, pero, fonamentalment, aquests métodes de 

coneixement és sobretot el seu procediment. Mentre que en el 

cas de la religió (experiencia mística), en la qual el problema de 

l'expressió del coneixement no es planteja, el procediment és 

básicament intuítiu i no conscient; en el de la metafísica és 

racional i analític, i la seva expressió, conceptual i abstracta, 

sempre és posterior al coneixement. La poesia, per la seva 

banda, és en certa forma una complementació de les dues. 

Certament, l 'experiéncia poética participa albora del 

253 Ibídem. 

254 De fet, Joan Vinyoli intentará en mes d'una ocasió, i sobretot en 
situacions especialment difícils, de crisi creativa, trobar en la religió o 
en la filosofía una mena de substituí de la poesia, pero sempre sense éxit. 
Cfr. per exemple, en aquest sentit, el que diu el poeta en l'epíleg a 
Domini mágic: "a Vallvidrera vaig decidir no escriure mes i dedicar-me 
a l'estudi i a la meditació, per veure si podia saber alguna cosa que no 
m'arribés per via del coneixement poétic. . . És com dir que en certa 
manera aspirava a «filosofar»" (Domini mágic, Empúries, Barcelona, 
1984, pág. 92). Sobre el tema de la relació de la poesia amb la metafísica i 
la religió, cfr. entre altres: O. PAZ, El arco y la lira, op. cit. págs. 117-157; 
J. MARITAIN, Intuición creadora en el arte y en la poesía, Emecé, Buenos 
Aires, 1956; H. FRIEDRICH, Síructures de la poésie moderne. op. cit. 60-64. 
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coneixement intuítiu (inspiració) i intel.lectual (técnica, ofici,...). 

El coneixement poétic, a mes, a diferencia del metafísic o místic, 

té un carácter marcadament operatiu i , dones, procediment i 

expressió hi son indestriables. 

La verdad del poema se apoya en la experiencia 

poética, que no difiere esencialmente de la 

experiencia de identificación con la «realidad de la 

realidad», tal como ha sido descrita por el 

pensamiento oriental y una parte del occidental. 

Esta experiencia, reputada por indecible, se 

expressa y comunica en la imagen.2 5 5 

En el text-conferéncia "Caries Riba i el seu concepte de la 

poesia", Vinyoli se serveix d'una llarga cita de Fronteras de la 

poesía, de Jacques Maritain, per tal d'il.lustrar com entén ell - i 

el mateix Riba- aquest carácter operatiu propi del coneixement 

poétic 

En el coneixement poétic -cito de nou Maritain-

l'objecte creat, l'obra realitzada, el poema, fan el 

paper del verb mental i del judici en el 

coneixement especulatiu. I que el coneixement 

poétic no és plenament conscient sino en l'obra 

feta. I que no és previ ni ha de ser pressuposat a 

I'activitat creadora sino enviscerat en ells, 

consubstancial amb el seu moviment cap a 
l'obra.256 

255 o. PAZ, El arco y la lira, op. cit, pág. 112. Cfr. també les págs. 137-141. 

256 j . VINYOLI, "Caries Riba i el seu concepte de la poesia", art. cit. 
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Per aixo, Joan Vinyoli, en el seu text "Lectura de poemes a 

casa de Josep Iglesias", afirma que 

Només quan m'és donat reviure el procés de creació 

d'un poema, les c ircumstáncies de la seva 

inspiració, podría explicar una mica les intencions 

mes o menys conscients que em varen moure a fer

io. En l'examen d'aquest procés he trobat sovint la 

justificació de tal vers, de tal poema, que altrament 

haurien perdut tot sentit per a mi. (...) Així dones, 

per mi el valor d'un poema se'm confirma de 

vegades o bé al contrari, se'm nega, quan considero 

com s'ha anat fent.2 5 7 

Procés creador i dinámica de la invenció poética. 

E l procés mitjangant el qual s'ha elaborat l'obra és i té, 

dones, un valor essencial per a Vinyoli. Precisament, en la 

narració inédita "Un diáleg", intenta definir quines son, al seu 

entendre, les "dues maneres de comportar-se el poeta líric en el 

procés creador", les quals es corresponen, en certa forma, a dos 

models prou diferents de poeta i a dues concepcions 

plausiblement distintes de la poesia. 

Hi hauria, d'una banda, el tipus de poeta, diguem-ne, 

mallarmeá, formalista, artificios i técnic, aquell qui, en termes 

d'Edmund Wilson, podríem dir que ha triat de viure en VAxel's 

257 j , VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias" (Cfr. 
A p é n d i x ) . 
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Castle,^^^ i , dones, que el seu concepte de la poesia és, segons 

aquest autor, el característic del Simbolisme. És el poeta que es 

proposa sobretot de donner un sens plus pur aux mots de la 

tribu, i per al qual, dones, la inspiració poética només és un 

punt d'arrencada, pero el que veritablement compta és sobretot 

el treball amb el llenguatge, l'ofici i la recerca formal, la 

construcció del poema. 

Pot el poeta, partint de l'obscur impuls inicial, 

d'aquella "certa cosa" que germina en ell i per a la 

qual ha de trobar paraules, posar-se a la recerca 

d'elles, promptament, abans que vinguin, d'una 

manera semblant a com el miisic pot, improvisant 

al piano, cercar, per així dir-ho, a les palpentes, la 

melodía, l'acord, la combinado de sons, que li 

sembli correspondre al germen creatiu que 

l'inquieta. Pot, vull dir, preocupar el poeta sobretot 

la construcció del poema, tot just l'impuls creador 

ha posat en moviment el llenguatge; i en aixó 

intervé molt l'ofici, tot el saber técnic, aprés en 

l'estudi diligent de l'entitat "poema", que mes o 

menys conscientment aplica el poeta cada vegada 

que es troba novament escrivint.25 9 

•^5» Sobre aquest model concret de poeta que Vinyoli intenta definir, 
vegeu sobretot el llibre d'E. WILSON, El castillo de Axel. Estudios sobre 
literatura imaginativa (1870-1930) (Traducció de Luis Maristany), 
Versal, Barcelona, 1989, 

259 j . VINYOLI, "Un diáleg" (Cfr. Apéndix). No deixa de ser significatiu 
que Octavio Paz, amb qui ja hem dit que Vinyoli presenta moltes 
afinitats, distingeixi també entre dos tipus de poetes en funció de la seva 
concepció de la inspiració i del seu procés d'elaboració poética: el poeta 
"reflexiu" (que es correspondria amb el poeta mallarmeá de Vinyoli) i el 
poeta "romántic" (que seria la del mateix Vinyoli). Cfr. O. PAZ, El arco y 
la lira, op. cit., págs. 157-160. 
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I hi hauria, d'altra banda, el tipus de poeta, diguem-ne, 

maragalliá o romántic. És a dir, el poeta-geni o poeta visionari, 

aquell en qui l'estat poétic és una condició sine qua non per a la 

creació lírica i que no s'interessá sino de forma secundaria per 

l'elaboració del poema, perqué de fet les seves paraules son 

com "un fluir inagotable del murmullo",260 És el poeta inspirat, 

que actúa per revelació i que es confia plenament al dictat del 

seu esperit. 

Hi lia, en canvi, un ordre de poetes, diria jo, mes 

passius peí que respecta al segon moment del 

procés creador. Si no els sobrevenen sobtosament 

paraules, sense recerca de cap mena, radicalment 

imperioses, com una i l . l u m i n a c i ó , resten 

morosament en el moment de saborosa coneixenga 

obscura, no fan res per a sortir-ne, poden ésser 

temptats inclús de desviar-se de l'acte líric, i 

callant, pressentir, desitjar almenys una altra 

mena d'acompliment mes ric i salvador d'allo que 

en ells germina, que per mitjá del poema. Compren 

el que vull dir? Si tanmateix, a la fi, venen 

paraules, aqües te s t eñen una profunditat 

esbalaidora, no sé quina forga de revelació. Diria jo 

que serven intacte aquell tresor de silenci fecund 

260 La imatge és d'Octavio Paz, i l'empra per definir el particular procés 
d'escriptura del tipus de poeta que ell anomena "romántico" (Cfr. O. PAZ, 
El arco y la lira, op. cit., pág. 158). Els poetes romántics (Novalis, 
Schelling, Schlegel,...) es van proposar sobretot d'arribar a descobrir 
l'origen i el procés de la creació artística. Amb la seva concepció de la 
poesia com a expressió deis sentimets i deis problemes de l'ánima, van 
afavorir una hipervaloració de la poesia i del poeta, a qui consideraven 
un ésser clarament privilegiat i inspirat. Schelling, per exemple, que va 
establir el geni com a artífex de l'obra d'art, considera l'artista com un 
home posseit per una forga superior que l'impulsa cap a l'infinit (Cfr. 
F.W.J. SCHELLING, La relación de las artes figurativas con la naturaleza, 
Aguilar, Buenos Aires, 1980). 
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de les profunditals. (Pero és inútil parlar d'aquestes 

coses. El mes secret, l'essencial sempre se'ns 

esmuny).26 1 

La descripció que fa Vinyoli de les dues "maneres de 

comportar-se" el poeta líric en el procés creador ens sitúa, 

dones, en el centre mateix de l'eterna incógnita sobre l'origen i 

la dinámica de la invenció poética. I defineix, a grans trets, les 

dues respostes que hi han donat dues de les tendéncies 

literáries fonamentals de la historia occidental mes recent: una, 

la romántica, que hipervalora la inspiració i el geni natural; 

l'altra, la simbolista, mes objectivista i que posa mes d'émfasi 

en la técnica i en el treball amb el llenguatge.262 

D'entre aqüestes dues tendéncies, i malgrat el seu desig 

de voler estimar l'objectivitat i la precisió tant com la secretesa 

i el misteri, Vinyoli sembla sentir-se indiscutiblement mes 

proper a les idees i a la concepció romántiques de la poesia. Per 

aixo, la seva reflexió sobre l'origen i el mecanisme de la 

invenció poética presenta sobretot paral.lelismes i 

concomitáncies amb alguns deis plantejaments teórico-crítics 

261 j . VINYOLI, "Un diáleg" (Cfr. Apéndix). 

262 Distingim entre tendéncies literáries (romántica, simbolista) i 
moviments literaris (Romanticisme, Simbolisme) per tal d'evitar 
malentesos i per marcar adequadament les diferencies que hi ha entre 
períodes histories concrets i els models poétics que aquests períodes 
inauguren. Sobre la necessitat d'aquesta distinció, cfr., A. BALAKIAN, El 
movimiento simbolista, op. cit., (especialment les págs. 13-23) 
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que sobre aquest tema van formular i desenvolupar els 

principáis representants d'aquest moviment.263 

Ningú no dubta, a hores d'ara, que un deis canvis mes 

importants i transcendentals introduíts peí pensament romántic 

en relació ais estudis sobre teoria literaria fou degut, 

básicament, al desplagament de l'interés tradicional classicista 

sobre el text artístic i la seva estructura cap a altres qüestions 

relacionados directament amb els processos psicológics, 

fantástics i sentimentals implicats en la creació i la recepció de 

les obres d'art.264 

•'oJ Compari's, per exemple, el que diem de l'ars poética vinyoliana amb 
la doctrina estética continguda en el "prefaci" a les Balades líriques de 
Wordsv^orth, que Abrams (El espejo y la lámpara. Teoría romántica y 
tradición crítica, Barral, Barcelona, 1975, págs. 183-188) aprofita per tal 
d'elaborar una mena de decáleg sobre la concepció romántica de la 
poesia: 1) La poesia és l'expressió o desfet d'un sentiment, o sorgeix d'un 
procés de la imaginació en qué els sentiments juguen un paper crucial 
("Ara el poema és un seguit de mots / que, del vell pósit de dolor i 
sanglots / i crits de goig i sostingut anhel, / ha esdevingut en la negror 
del cel / llum poliédric que ens consola a tots, / mudant la mort en 
delusori tel", vv. 9-14 del sonet "El Poema", del llibre A hores petites); 2) 
Com a vehicle d'un estat emotiu, la poesia no només s'oposa a la prosa -
Uenguatge de la intel.ligéncia- sino també a les mater of fact; 3) La 
poesia es va originar en les primitives exterioritzacions de la passió, que 
per causes orgániques, eren naturalment rítmiques i figurades. La 
poesia és capag d'expressar les emocions a través de les figures del 
Uenguatge i del ritme (per a Vinyoli, la poesia és, en esséncia, imatge i 
ritme); 4) El Uenguatge de la poesia ha de ser expressió espontánia i 
genuína, no artificiosa i simulada de l'estat emotiu del poeta (és a dir, 
com en Vinyoli, sincera i auténtica); 5) El poeta es distingeix de la resta 
d'homes per la seva intensa sensibilitat i susceptibilitat a la passió (vg. 
les respostes de Vinyoli al "Qüestionari Proust", La Vanguardia, 8-VI-
1980); 6) La funció mes important de la poesia és fomentar la sensibilitat 
i les emocions del lector (en Vinyoli és, a mes, eina indagatoria i font de 
coneixement). 

264 A. GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura (la construcción del 
significado poético), Cátedra, Madrid, 1989, pág. 23. (Sobre el 
Romanticisme en general i les seves aportacions en l'ámbit literari i de 
la historia de les idees estétiques, vegeu sobretot: M.H. ABRAMS, El espejo 
y la lámpara, op. cit.; R. ARGULLOL, El Héroe y el Único, op. cit.; J. 
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La teoria literaria del Romanticisme, que, logicament, té 

els seus orígens en el canvi radical sobre la nova imatge de 

l'home i del món propis de l'época, representa una veritable 

revolució en l'ámbit de l'art i de l'estética. D'una banda, 

revaloritza i redimensiona l'art en general i l'experiéncia 

poética en particular peí fet de conferir-li una capacitat 

á'autorevelació, que va mes enllá de la simple funció mimética i 

catártica establertes per la tradició aristotélica; d'una altra, 

n'amplia l'abast, el sentit i les possibilitats perqué reconeix, en 

l'art -pero sobretot en la poesia-, una possibilitat de 

transcendencia i una participació d'aspectes subconscients i 

espontanis a mes deis racionáis i retórics i , dones, l'experiéncia 

artística - i especialment la poética- esdevé un mitjá idoni de 

coneixement sobre els aspectes mes foscos de l'existéncia 

humana i de recerca de l'absolut. 

La poesia, en el context del pensament i l'estética 

romántics, és considerat un genere privilegiat, és l'expressió 

mes elevada de la capacitat creadora i artística de l'ésser i , 

albora, una forma de coneixement superior, complementar! i 

fins i tot mes efica§ que d'altres dipus d'experiéncia, com ara la 

intel.lectual, sensitiva, histórica, etc. En la poesia, l'home troba 

una eina óptima per tal d'expressar i representar la propia 

configurado conceptual i imaginaria de la realitat, com una 

estructura dialéctica á'identitat-alteritat. A través de la poesia, 

l'home connecta amb la realitat externa, diu la singularitat de la 

seva relació amb el món i s'esforga, dones, per descriure i 

ARNALDO, Fragmentos para una teoría romántica, Tecnos, Madrid, 1987; 
A. BEGUIN, El alma romántica y el sueño, F .C.E. , Madrid, 1954; C.W. 
BOWRA, La imaginación romántica, Taurus, Madrid, 1972) 
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representar verbalment, i artísticament, alio que no és 

{alteritat: consciéncia de l'altre) per, d'aquesta manera, un cop 

ha connectat amb l'alteritat, descobrir alio que veritablement és 

(identitat: consciéncia del jo). 

Un deis aspectes mes interessants de la teoria literaria 

romántica és sens dubte la seva recerca sobre l'origen de la 

creació poética, en la qual, de fet, es troben les arrels de tota la 

concepció romántica de la poesia. Segons el pensament 

romántic, com ja hem dit, en el procés d'invenció poética hi 

convergeixen alhora tant elements racionáis i conscients com 

altres d'espontanis i inconscients. La teoria romántica, de fet, 

distingeix clarament entre Fantasía -Phantasie- i Imaginació -

Einbildungskraft-, i els considera els dos constituents essencials 

de la invenció poética. Un deis primers a definir aquests 

conceptes fou A.G. Schlegel, per al qual, la Fantasia era la 

capacitat mes absoluta i independent de qualsevol tipus de 

suport conscient i racional, mentre que la Imaginado 

representava tot el contrari, és a dir, els aspectes superiors de 

control de la rao i , per tant, la capacitat expressiva i formal, el 

domini de la retórica i el coneixement de la tradició. Pero la 

definició d'aquests conceptes que ha resultat mes eficag i que 

darrerament ha estat recuperada per la teoria de la 

literatura,2<55 és la que dona Coleridge en la seva Biographia 

literaria, publicada el 1817, en la qual s'inverteixen els termes. 

265 Cfr. entre altres, R. WELLEK, Historia de la crítica moderna (1750-
1950), vol. II, Credos, Madrid, 1969; A. GARCÍA BERRIO, Teoría de la 
literatura, op. cit. págs. 17-23; i . GARCÍA /T. HERNÁNDEZ, La poética: 
tradición y modernidad; Síntesis, Madrid, 1990, págs. 32-53. 
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Segons Coleridge, la Imaginació, orgánica i vinculada al geni, 

seria el motor creador de l'experiéncia artística, i aniria 

acompanyada, sense oposar-s'hi, sino mes aviat completant-la i 

complementant-la, per la Fantasia, mecánica i vinculada al 

talent, que es correspondria amb I'activitat conscient de 

l'artista, amb la seva capacitat ordenadora i reproductora. 

La preeminencia d'un o altre d'aquests constituents 

progressius i complementaris de la invenció poética determina 

en gran part les diferencies, d'actitud i de procediment, entre 

els dos models de poeta líric definits per Vinyoli i també les 

característiques especifiques de les seves realitzacions 

literáries. Així, el poeta en qui preval la Fantasia -Phantasie-

com a constituent básic, és el de mes inventiva formal i també 

el qui dona mes importancia ais aspectes Mdics i placévols -en 

definitiva, estétics- de l'obra literaria. És el poeta que tendeix 

fonamentalment cap a la poesia "pura", en el sentit que está 

preocupat sobretot pels problemes d'"expressió", i , dones, per 

aconseguir una "transubstanciació perfecta, sense residus, de la 

materia en forma lírica". Mentre que, per contra, el poeta en 

qui preval la Imaginació -Einbildungskraft-, és el de menys 

inventiva formal, pero en canvi, és el qui viu mes intensament 

l'emoció poética -el crit- previa (i simultánia) a l'expressió i per 

al qual la preocupació prioritaria se centra en el procés de 

"creació" de l'obra i , dones, a aconseguir una transubstanciació 

perfecta de les seves vivéncies i sentiments en forma lírica, és a 

dir, amb el máxim de residu huma possible. 

Alió que es posa sobretot de manifest a través d'aquesta 

distinció entre Fantasia i Imaginació en relació a la invenció 
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poética és la necessitat de distingir entre dos moments prou 

diferents en l'acte creatiu: el de l'emoció poética o operació 

cognoscitiva en si, denominat imaginado (o mes comunament, 

inspirado), i el del resultat d'aquesta (operació reproductora), 

directament relacionat amb la Fantasía, és a dir, el moment 

d'exteriorització-formalització verbal del material cognoscitiu o 

productor. 

Gastón Bachelard,266 que va aprofundir en diversos Ilibres 

sobre les característiques i la dinámica de la imaginado poética, 

reconeixia també, encara que d'una forma potser mes 

imprecisa, l'existéncia d'aquests dos moments en el procés 

creador fent una clara distinció entre la imaginado material, la 

causa pre-conscient, sentimental i íntima, que es correspondria 

amb la Imaginado com a motor creador, i la imaginado formal, 

la causa conscient, reproductora i ornamental, que estaría 

logicament vinculada a la Fantasía com a representado verbal. 

266 Cfr_ especialment: L'eau et les réves. Essai sur l'imagination de la 
matiére, José Corti, París, 1942 {El agua y los sueños. Ensayo sobre la 
imaginación de la materia, F.C.E., México, 1978); L'air et les songes. Essai 
sur l'imagination du mouvement, José Corti, París, 1943 {El aire y los 
sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento, F .C.E. , México, 
1989); La terre et les reverles de la volante. Essai sur l'imagination des 
forces, José Corti, París, 1948; La terre et les reverles du repos. Essai sur 
les images de l'intimité, José Corti, París, 1948; La poétique de l'espace, 
P.U.F., París, 1957 {La poética del espació, F.C.E., México, 1975). En el seu 
llibre L'air et les songes, Bachelard distingeix entre tres tipus d'imatge: 
la imatge en repos (lexicalitzacions), la imatge tradicional (no 
imaginaria i fossilitzada), i la imatge literaria o móbil, que és la que 
segons ell correspon a la veritble poesia; és a dir, es tractaria d'una 
imatge formal (reproduída per la fantasía) que no desvirtuarla les 
potencialitats i el carácter imaginant -o imaginari- de la imatge 
material (produída per la imaginado). 
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Darrerament, la teoria de la literatura ha reclamat, amb 

un renovat interés i com un element clau per a l'elaboració 

d'una Poética general, la vigencia de la dicotomía imaginació-

fantasia, formulada inicialment per la teoria romántica; és a dir, 

la distinció jerarquitzada en dos graus i moments de l'activitat 

imaginaria.267 j aixó, en gran part, per la necessitat de definir i 

explicar quins són estrictament els valors poétics de l'obra 

literaria, pero sobretot per distingir adequadament entre 

aquells valors poétics á'opció, i , dones, convencionalitzats 

(literarietat ificcionalitat), d'aquells valors poétics atzarosos, no 

convencionalitzats ni convencionalitzables (poeticitat).'^^^ 

Es tan aclarativa como legítima la distinción que 

establece un primer conjunto de formas nómicas y 

controlables de la imaginación consciente -que yo 

prefiero convencionalizar resolviendo la 

vacilación romántica como producto de la operativa 

fantástica-, frente a un segundo conjunto de 

manifestaciones más profundas, pulsionales y 

subconscientes, que no proceden inmediatamente 

de la estimulación previsible desde las formas de la 

expresividad textual. En cuanto efectos conseguidos 

267 Cfr. A. GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura, op. cit. 

268 termes literarietat \ ficcionalitat han estat tradicionalment 
acceptats per la teoria de la literatura almenys d'engá deis formalistes 
russos, que van ser els primers a fixar-los per referir-se ais aspectes 
mes objectius de l'obra literaria relacionáis amb les estratégies 
discursives i d'expressió de la llengua poética i amb la "creació de 
personatges i mons ficcionals" que realitza tot escriptor en la seva obra. 
El terme poeticitat és, per contra, molt nou. El seu origen cal relacionar
lo amb les aportacions fetes des de la Poética de l'imaginari i amb la 
necessitat de definir, no només terminológicament, i explicar aquells 
valors poétics mes incontrolats i atzarosos de l'obra literaria. Sobre el 
significat, dimensió i historia d'aquests termes, vegeu especialment: A. 
GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura, op. cit. 
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de la actividad imaginaria y sentimental, ambas 

formas de la imaginación -las fantásticas y las 

propiamente imaginarias- corresponden en mi 

esquema al ámbito de la poeticidad como valor 

azaroso, que se distingue del alcance pragmático 

convencionalizable de la opción a literariedad 
estricta.269 

La caracterització de les dues maneres de comportar-se el 

poeta líric en el procés creador que fa Vinyoli en la narració 

inédita "Un diáleg", i que hem reproduit mes amunt, suposa així 

mateix, pero sense explicitar-ho, una actualització del binomi 

romántic Fantasia-Imaginació; és a dir, implica una distinció 

clara i jerarquitzada de dues formes operatives inherents a la 

dinámica de la invenció poética. Explícitament es refereix 

Vinyoli a dos moments diferents en relació al procés creador: el 

primer, definit peí poeta com "obscur impuls inicial", "certa cosa 

que germina" o "germen creatiu" i en el qual el poeta obté una 

"saborosa coneixen9a obscura" encara informulada, es 

correspondria amb el que fins aquí hem vingut denominant 

Imaginado o activitat estrictament imaginaria i , dones, 

incontrolada i no convencionalitzada;270 el segon moment, el del 

"domini de la pura forma" en qué té lloc la construcció del 

poema, es correspondria amb {'operativa fantástica o activitat 

269 A. GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura, op. cit., pág. 28. 

270 Bachelard afirma, en els volums L'air et les songes i L'eau et les 
revés, que aquesta activitat imaginaria (o imaginado material, segons la 
seva particular terminología) només es dona en els moments de reverle 
poétique, feliq expressió per referir-se a aquest estadi intermedi entre 
el somni i la vigilia en el qual la imaginado del poeta (une volonté qui 
revé) treballa a partir de la substancia que aporten i transfereixen els 
quatre elements. 

- 271 -



propiament reproductora-formalitzadora i en la qual "intervé 

molt l'ofici, tot el saber técnic, aprés en l'estudi diligent de 

l'entitat «poema», que mes o menys conscientment aplica el 

poeta cada vegada que es troba novament escrivint".271 

No costa gaire d'endevinar quina de les dues maneres de 

comportar-se el poeta líric és la que es correspon amb la 

práctica poética vinyoliana i fins a quin punt aquest fet 

determina algunes de les característiques fonamentals de la 

seva poesia i de les seves reflexions poétiques. Vinyoli és 

indiscutiblement un poeta líric "passiu", és a dir, un poeta en 

qui preval, per tant, l'activitat cognoscitiva i imaginaria enfront 

de la fantástica i reproductora. Aquest fet explica, per exemple, 

perqué, quan Vinyoli formula la seva ars poética, dona tanta 

importancia a l'actitud del poeta en l'acte creador i es preocupa 

sobretot per definir el primer moment de la invenció poética, 

clarament decisiu per a ell, mentre que deixa en un segon pía el 

moment referit a l'expressió. I explica també el fet que el 

material conformador i productor de la seva poesia sigui 

básicament d'ordre sentimental, psicológic i oníric;272 i que 

271 j . VINYOLI, "Un diáleg" (Cfr. Apéndix) 

272 És sobretot a partir del llibre El Callat que Vinyoli reconeixerá que la 
majoria deis seus poemes teñen com a germen creatiu originari 
básicament records del passat ("Me atrevería a decir que Mnemosine es 
la madre de la poesía", dins A. PONS, 1975), sentiments i emocions ("La 
poesia té molt a veure amb l'expressió de sentiments i d'emocions". 
Antología Price-Congrés, op. cit., pág. 14) i sobretot il.luminacions 
oníriques ("Ara que ja m'envelleixo, la poesia se m'ha convertit en la 
resposta mes greu i senzilla a les grans preguntes que ens pugen deis 
mes íntims fons de nosaltres mateixos, sobretot partint de les imatges 
deis somnis que em regala el subconscient", dins L. BUSQUÉIS, 1982: pág. 
84. Cfr. també "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", entrevista d'Isabel-
Clara Simó, art. cit. pág. 22: "una part considerable de la meva obra té 
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confereixi a la poesia, a banda de les potencialitats própiament 

placévoles i estétiques, capacitats catártiques, redemtores (a la 

manera novalisiana), metafísiques i transcendents. 

No res, un fum 

La poesia allunya de les aparences 
i fa propera la realitat. 
Memoria: perdre's com en un dellá 
que és sois l'aquí, darrera 
cortines transparents. 

I qué veus? 

No res, un fum. 
En veritat us dic 

que no es fa res en veritat sino 
per la paraula creadora de silenci.2 7 3 

La poesia és, per a Vinyoli, una forma (en el seu cas, la 

mes válida i eficag) de presa de consciéncia del ser, i alhora, un 

métode indagatori, de coneixement i d'autoconeixement i , per 

tant, una manera óptima de trobar una resposta satisfactoria a 

la seva problemática existencial, és a dir, a les preguntes "D'on?, 

on?, vers on?"274; j ŝ també una possibilitat de transcendencia, 

de projecció del ser, i de recerca de l'absolut, d'una "vida mes 

aquest origen: hi ha molt poemes que son transformacions, molt 
elaborades, de somnis"). 

27 3 El poema pertany al volum Encara les paraules, dins Poesía 
Completa, op. cit., pág. 300. Segons Bachelard, "La poesía es una 
metafísica instantánea". (Cfr. el seu llibre El derecho de soñar, F .C.E. , 
México, 1985 [1970], pág. 226), una definició que, certament, hauria 
plagut Vinyoli. 

274 "Jo cree que tots els poetes ens trobem amb aqüestes preguntes: Qué 
sóc? D'on vine? On vaig? Es a partir d'aquestes preguntes com ens podem 
permetre el luxe de viure sense envilir-nos" (J. VINYOLI, "Crida ais 
poetes catalans", art. cit., pág. 14). Cfr. el poema "D'on, on, vers on?" del 
llibre Realitats. 
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alta", i , en definitiva, una manera de salvar les distancies i 

superar les contradiccions existents entre el jo (i els seus 

somnis) i la realitat circumdant (amb el seu carácter temporal i 

habitualment negatiu). 

La palabra es un puente mediante el cual el hombre 

trata de salvar la distancia que lo separa de la 

realidad exterior (...) És evidente que la fusión -o 

mejor: la reunión- de la palabra y la cosa, el 

nombre y lo nombrado, exige la previa 

reconciliación del hombre consigo mismo y con el 

mundo. Mientras no se opere este cambio, el poema 

seguirá siendo uno de los pocos recursos del 

hombre para ir, más allá de sí mismo, al encuentro 

de lo que es profunda y originalmente.27 5 

Joan Vinyoli és un cas extrem de poeta per al qual el 

binomi vida/poesia es troba, dones, irreparablement imbricat: 

sense la vida, la poesia no és res: objecte, pero no substancia; 

forma, pero no esséncia;276 pero al mateix temps, sense la 

poesia no és possible trobar i donar sentit a la vida.^'^^ Per aixo, 

per a Vinyoli, quan l'aventura poética té com a línic objectiu 

elaborar un producte artificios, de laboratori, aquesta es 

275 O. PAZ, El arco y la lira, op. cit. págs. 36-37. 

276 "La vida era sempre necessária, la vida era el suport imprescindible 
perqué la veu es dispares" (J. TEIXIDOR, "Introdúcelo a la poesia de Joan 
Vinyoli", dins Poesia Completa,op. cit., pág. 11). 

277 "La poesia es presenta com un mitjá de formació constant, i també de 
coneixement i de maduresa. La relació entre vida i poesia esdevé 
fonamental, i amaga un rerafons de transcendencia només assolible per 
la paraula. Joan Teixidor s'hi ha referit amb els mots de «paradigma 
d'una actitud i d'una fe»" (F. CARBÓ, Joan Vinyoli: estructura poética..., 
op. cit. pág. 18). 
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converteix en un acte superficial i fútil. La veritable poesia ha 

de ser el resultat d'una Aventura total, absoluta, estética, 

lógicament, pero també i sobretot humana, és a dir, que 

comprometí la mateixa personalitat del poeta. E l cant líric 

essencial no pot néixer de la simple voluntat d'art, sino que ha 

de brollar sempre d'una sobreabundancia. 

La poesia essencial neix del conflicte i de l'angoixa 

personal, té el seu origen en la propia interioritat del poeta i en 

la seva relació, sovint tensa i conflictiva, amb el món i amb ell 

mateix.278 És el resultat d'un diáleg íntim, privat, del Jo amb la 

seva "alteritat", amb les seves pors, els seus somnis, les seves 

emocions i els seus dimonis personáis. Té el seu origen, com 

déiem, en un entramat complex de sentiments i pulsions 

psicológiques, de records i vivéncies, d'il.luminacions 

subconscients i de visions oníriques que malden per teñir 

forma a través de la qual representar-se i exterioritzar-se. La 

poesia revela la condició humana i , en aquest sentit, no és altra 

cosa que realitat temporal que Iluita per transcendir-se cap a 

l'absolut, possibilitat de ser i aspirado a ser. 

E l germen creatiu originari de la poesia és sempre 

"obscur", básicament perqué és, d'una banda, caótic, i , de l'altra, 

informulat; és, diu el poeta, "una inquietud", un "desassossec". 

278 En I'entrevista amb Isabel-Clara Simó, "Joan Vinyoli: la paraula en 
el temps" (art. cit., pág. 19), el poeta afirma que una persona felig 
"versos pot escriure'n tants com vulguis, pero no poesia, almenys peí 
que a mi respecta perqué el procés que he intentat descriure neix del 
conflicte i de l'angoixa i la persona «satisfeta» en té prou amb resoldre 
les seves necessitats económiques i fisiológiques". Cfr. també el sonet "El 
poema" que transcrivim mes endavant. 
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una "il.luminació", un "no-sé-qué" que necessita verbalitzar-se 

per poder ser, i , dones, perqué pugui interpretar-se i 

comprendre's. En el fons, perqué pugui esdevenir coneixement. 

La meva experiencia de poeta m'iía ensenyat que, 

generalment, per no dir sempre, el procés poétic 

funciona així: d'una banda hi ha en mi un "germen 

creatiu obscur", que em porta a buscar paraules per 

dir alguna cosa que no sé qué és; després es van 

Uigant les paraules, segons unes liéis de ritme que 

no sé definir fins arribar al conjunt verbal 

"satisfactori" que es diu poema. Molta gent creia -

pensó- que els poetes primer tenim una idea i 

després l'expressem en versos. Pero no és una idea 

ni res que s'hi assembli, és una "inquietud", un 

"desassossec", una "il . luminació espasmódica o 

tranquil.la", com deia Riba. El "contingut del 

poema" el sabem quan aquesta operació considera 

el poeta que ha estat degudament resolta.279 

279 "Joan Vinyoli: la paraula en el temps" (entrevista d' Isabel-Clara 
Simó), Canigó, núm. 659 (24-V-1980), pág. 19. Cfr. també, en aquest 
mateix sentit, el que diu el poeta en el seu proleg a Antología Price-
Congrés: "pensó justament que l'auténtic poeta no sap ben bé que ha dit 
fins que té acabat el poema" {op. cit., pág. 14). Vegi's ara com defineix 
Octavio Paz aquest mateix procés de l'experiéncia poética, en la qual 
distingeix també dos moments essencials, un de fose i caotic (el moment 
del no-ser) i l'altre lluminós i creador (el moment de l'aspiració a ser): 
"El acto de escribir entraña, como primer movimiento, un desprenderse 
del mundo, algo así como arrojarse al vacío. ... el poeta se quda solo, sin 
mundo en que apoyarse. (...) Nos rodea el silencio anterior a la palabra. 
O la otra cara del silencio: el murmullo insensato e intraducibie, "The 
sound and the fury", el parloteo, el ruido que no dice nada, que sólo dice: 
nada. (...) Cuando el poeta se siente desprendido del mundo y todo, hasta 
el lenguaje mismo, se le fuga y deshace, él mismo se fuga y aniquila. Y 
en el segundo momento, cuando decide hacerle frente al silencio o al 
caos ruidoso y ensordecedor, y tartamudea y trata de inventar un 
lenguaje, él mismo es quien se inventa y da el salto mortal y renace y es 
otro" (O. Paz, El arco y la lira, op. cit. págs. 177-178). 
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Procés i dinámica de l 'escriptura poética. 

Vinyoli sempre intentará convencer-nos que 
ha volgut dir alguna cosa, molt mes que no 
meravellar-nos de com deia una cosa. 

J. TEIXIDOR, "A penes proleg". 

En el seu text "Lectura de poemes a casa de Josep 

Iglesias", Vinyoli reconeix explícitament que els problemes 

teorics inherents a la poesia només se l i plantegen un cop l'obra 

está feta o en el moment en qué s'está fent. És a dir que el 

poeta no planifica a priori el poema, no l'estructura ni 

l'organitza amb anterioritat al moment de la seva escriptura, 

sino que, partint d'una confianQa plena en l'eficácia de la seva 

actitud poética i en el carácter revelador de les paraules, es 

deixa endur per elles i per la forga (energeia) de la seva 

vivencia lírica (Imaginació-inspiració). 

És solament quan l'obra está feta, o está per fer-se, 

que em preocupen els problemes teórics inherents 

a la poesia; aixo sí, llavors em preocupen d'una 

manera vivíssima; pero quan escric, sé només que 

ho faig per una necessitat absoluta, no gens 

diferent de la vida mateixa i que tot home en la seva 

integritat intervé en aquest acte.^SO 

280 VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias". Cfr. 
Apéndix. Habitualment, Vinyoli fa una primera redacció "automática" 
del material poétic (en alguns casos en prosa) i posteriorment inicia un 
procés de reescriptura constant d'aquest material fins aconseguir 
finalment el poema, la forma definitiva de l'esquema textual. Cfr. sobre 
aquest punt, l'entrevista amb Isabel Clara-Simó (1982); les cartes a X, 
Pericay deis dies 19-XI-79 i VIH-Sl (Arxiu-Vinyoli); l'article de Xavier 
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L'escriptura poética, fruit más de la necessitat que de la 

voluntat, s'esdevé, dones, en Vinyoli per una impossibilitat real 

de romandre permanentment en aquell estadi de "saborós 

coneixement obscur" previ a l'expressió artística, és a dir, en 

aquell moment de pura contemplació, que no vol dir 

exactament inactivitat, sino mes aviat una recerca interior, "una 

actitud de disponibilitat, de receptivitat absolutes".281 És 

precisament en aqueix estadi de recolliment passiu anterior a 

l'escriptura que el poeta es troba amb el que Gottfried Benn 

n'anomena, en la seva conferencia Probleme der Lyrik, "una 

mena d'embrió inert o germen creatiu" (ein dumpfer 

shdpferischer Keim), que el poeta no pot identificar del tot fins 

que no ha aconseguit d'expressar-lo poéticament, i per al qual, 

dones, ha de trobar paraules (que no sap quines son fins que no 

les ha trobades), les quals hauran de ser organitzades d'una 

forma justa i efica?. 

El poema 

No puc seguir vogant peí mateix llac. 

On aniré? Tot m'és inconegut. 

Qué furga en mi? Furtivament, el mag 

de la paraula, a fosques, ha vingut, 

Folch, "La práctica de la poesia i la poética de Joan Vinyoli" (PPU/ICE, 
Barcelona, 1986, págs. 63-75), on dona un exemple meridiá d'aquesta 
práctica de constant reescriptura per part del poeta; i sobretot, el 
material inédit que publiquem com a apéndix de la nostra Tesi. 

281 j . VINYOLI, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", art. cit., pág. 20. 
Sobre l'origen i l'abast deis conceptes "recolliment passiu" i "saborós 
coneixement obscur" (manllevats de Jacques i Raíssa Maritain), que 
defineixen l'estadi previ a l'expressió poética, cfr. el que en diu Vinyoli 
en el seu proleg a El Callat; en la carta a Martí i Pol del 4-agost-1979; en 
el text "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias". Vegeu també la nota 
s e g ü e n t . 
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i s'ha instal.lat en un secret racó 

del meu cervell, on tot el deslligat, 

vague, dispers, en ordre ho ha posat, 

operatiu en la confusió. 

Ara el poema és un seguit de mots 

que, del vell pósit de colors i sanglots 

i crits de goig i sostingut anhel, 

ha esdevingut en la negror del cel 

llum poliédric que ens consola a tots, 

mudant la mort en delusori tel. 

(A hores petites, "El poema") 

Aquest embrió, afirma Vinyoli glossant Eliot, no és ben 

bé una emoció, ni tampoc una idea, sino mes aviat un impuls de 

vida que crida asprament "qué arribaré a ser?".282 

282 Dg fQi^ Ja referencia a Gottfried Benn l'extreu Vinyoli de T.S. Eliot i, 
mes concretament, de la seva conferencia "The three voices of Poetry", 
pronunciada el 1953 i publicada el 1954 (i recollida posteriorment en el 
volum On poetry and poets, Faber & Faber, London, 1957). Així ho 
reconeix el mateix poeta en la seva carta a Miquel Martí i Pol i datada el 
4-agost-1979 {Barcelona/Roda de Ter, op. cit., págs. 59-60). La influencia 
d'aquest text d'Eliot en Vinyoli, que va llegir el mateix any de la seva 
publicació, és molt notable i queda ben palesa en els seus textos teórics i, 
molt especialment, en les notes prévies (de les quals n'aprofitará una 
part important per elaborar la narració "Un diáleg") redactados mentre 
preparava la seva conferencia "Caries Riba i el seu concepte de la 
poesia". El contingut d'aquestes notes, que són esmentades per primera i 
única vegada en la carta a Martí i Pol citada suara, és el següent (es 
tracta de dos fuUs escrits a máquina i amb correccions a ploma, Arxiu-
Vinyoli): 

"Per a fer entendre una mica el que l'autor entén per "cant líric essencial" 
m'ajudaré d'un lucid assaig d'Eliot titulat The three voices of poetry. Referint-se a 
la poesia lírica, diu ell, comentant una conferencia del poeta alemany Gottfried 
Benn sobre "Problemes de la lírica", que en la poesia lírica hi ha d'una banda un 
embrió inert o germen creatiu (ein dumpfer shOpferidscher Keim) i de l'altra el 
Uenguatge, tots els recursos de les paraules, amb llur historia, llurs connotacions 
i música, a la comanda del poeta. El poeta -diu- es troba amb alguna cosa que 
germina en ell i per a la qual ha de trobar paraules, pero no pot saber quines són 
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Segons Vinyoli, quan el poeta escriu després d'haver 

romas llarg temps en aquell estadi de recolliment fecund i per 

una impossibilitat d'expressar-se per altra via que no sigui la 

de la poesia, llavors les paraules venen carregades d'una forga 

inusitada, profunda i reveladora. És per aquesta rao que el 

control exercit peí poeta en l'acte d'escriptura és sempre mínim 

fins que les ha trobades. El poeta no pot identificar aquest embrió fins que ha 
estat transformar en una combinació de les justes paraules en rordre just. I quan 
ha trobat les paraules que la cosa deraanava, la cosa ha desaparegut reeraplagada 
per un poema. Alld de qué el poeta partí no és res tan definit com una emoció; no 
és encara molt menys una idea; és, ve a dir, com un impuls de vida cridant 
asprament "qué seré"? 

Aquest inert embrió cree poder-lo relacionar amb el que en termes 
escolkstics n'hem dit abans, utilitzant paraules de Raíssa Maritain un cert 
"coneixement sabores i obscur", un "coneixement" per connaturalitat afectiva que 
en lloc de perfer-se, com el coneixement especultiu en verb mental o concepte, 
necessita per al seu acompliment realitzar-se en poema. 

Deixant ara de banda les interessantíssimes precisions d'Eliot respecte al 
procés creador descrit, m'interessa fer notar per al meu fi que em sembla possible 
de distingjr "grosso modo" dues maneres almenys de comportar-se en aquest 
procés creador. Pot el poeta, partint de l'obscur impuls inicial, posar-se a la 
recerca de les paraules, d'una manera semblant a com, per exemple, el músic que 
improvisa cercant a les palpentes la melodía satisfactbria, ia que li sembli 
correspondre ai seu germen creatiu. Pot, vull dir, preocupar ai poeta sobretot el 
segon moment del procés, el de la construcció del poema, una vegada l'impuls 
creador ha posat tot just en moviment el llenguatge; í en aixo intervé molt rofici, 
tot el saber técnic aprés en l'estudi diligent de l'entitat "poema" que mes o menys 
conscientment aplica el poeta cada vegada que es troba novament escrivint. El 
poeta en el qual predomina aquesta voluntat artesana és probablement el de mes 
inventiva formal. Com desenviscerat de seguida, si pot dir-se aix5, del magma 
creatiu originari, calcula, pesa, compon, ja dins el domini de la pura forma. 
Mallarmé, diria jo, representa potser el punt culminant d'aquest ordre de 
creadors, aquells que de "no res" arriben a fer grans obres. 

Pot el poeta, en canvi, ser mes passiu peí que respecta al segon moment del 
procés creador. Si no venen sobíosament paraules, sense tempteig de cap mena, 
radicalment imperiosas, com una il.luminació, resta morosament, i pot esser 
temptat inclús a desviar-se del pur acte líric, i callant, pressentir desitjar 
almenys una altra mena d'acompliment mes ric i salvador d'allo que en eil 
germina, que per mitjá del poema. Si tanmateix, a la fi, venen paraules, aqüestes 
teñen una profunditat esbalaídora i no sé quina for̂ a de revelació. 

Es difícil que s'acompleixi mai una cosa així, pero jo cree possible 
rastrejar en un poema quan ha estat fet de Tuna o de l'altra manera. I atrevint-me 
molt, arribaría fins a dir, provísionalment pero, perqué en aquest ordre de coses 
és molt difícil parlar amb seguretat, que sois en el segon cas és quan es realitza 
l'acte líric absolut, quan la paraula té tota la seva plenitud i eficacia". 

- 280 -



i , en certa forma, rapUcació de la técnica poética, que és en el 

fons la que dona coherencia i valor artístic a l'obra, es fa de 

forma gairebé instintiva i espontánia. 

És en racompliment de certes misterioses liéis de la 

forma d'expressió verbal que anomenem poesia, 

apreses per una intuitiva coneixenga, en la qual 

pesen pero totes les circumstáncies de formació 

espiritual i intel.lectual del poeta, que es recolza el 

valor d'una obra. Aqüestes liéis, pero, si bé cree que 

teñen un fonament invariable sempre i és el comú 

denominador de totes les obres que considerem 

poétiques, son, peí demés, vagues i plenes de 

matisos diferenciáis, segons el temps, i difícils de 
precisar.283 

És prou sorprenent i significativa la manera, vaga i 

imprecisa, com Vinyol i es refereix a aquells elements 

convencionalitzats i d'opció {literarietat i ficciomlitat) de qué se 

serveix tot poeta a l'hora d'organitzar l'esquema textual i de 

donar coherencia lingüística i eficacia estética a la seva obra. De 

fet, llevat d'alguns aspectes molt concrets, com l'estrofisme i la 

rima, d'altra banda poc variats i agosarats en la poesia 

vinyoliana de la primera época i amb un carácter mes aviat 

ornamental i d'un efectisme relatiu, en general, els recursos 

expressius del discurs poétic vinyoliá son, com ell mateix 

afirma, apresos i usats de forma básicament intuitiva i és difícil, 

dones, de considerar-los estrictament com a valors poétics 

2»3 j_ VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de Josep Iglesias" (Cfr. 
Apéndix ) . 

- 281 -



d'opció;284 ho son, certament, en la mesura que és el poeta qui 

tria de servir-se'n en cada cas, pero cal precisar que no tant per 

una voluntat de virtuosisme o en funció del seu carácter 

convencional i convencionalitzat com per una feli^ adequació 

d'aquests amb la seva idea poética.2 8 5 D'aquí, en part, 

l'originalitat de la seva veu lírica, la peculiaritat del seu món 

temátic i el carácter tan personal d'alguns deis seus 

procediments expressius, que donen com a resultat una 

escriptura poética i una construcció imaginaria molt coherent i 

travada, un moviment poétic que, com assenyala Carbó en el 

seu estudi formal sobre l'obra del poeta, es conforma com un 

moviment en espiral, concatenat i absolutament 

interrelacionat.286 

En la poesia de Vinyoli, certament, tots els elements, 

temátics, figuratius, ficcionals, discursius, métrics,.., es troben 

perfectament inbricats; forma i contingut hi son indestriables, o 

Aixo no és pas estrany en un poeta com Vinyoli, que conscientment 
s'allunya del virtuosisme i l'hermetisme poé t i c s , que defuig 
sistemáticament tot tipus de barroquisme i d'experimentalisme formal, i 
que no se sent atret en absolut pels models de poesia de tradició 
conceptista o culturalista. Ja ho deia Teixidor en el seu prdleg a Les 
hores retrobades (op. cit., pág. 13): "[Joan Vinyoli] sempre intentará 
convéncer-nos que ha volgut dir alguna cosa, molt mes que meravellar-
nos de com deia una cosa". 

285 Aixó és sobretot cert en relació a l'estrofisme: llevat del sonet, que 
és , juntament amb la combinado de tercets i quartets, l'estructura 
estrófica regular emprada d'una forma mes sistemática per Vinyoli, en 
general, el poeta organitza els seus poemes amb un estrofisme molt 
particular -sovint no tipologitzat-, aquell que exigeix el mateix 
moviment del poema en base sempre a les diferents unitats semántiques 
i nuclis de sentit que el conformen. 

286 Cfr. p. CARBÓ, Joan Vinyoli: escriptura poética i construcció 
imaginaria, op. cit. págs. 269-271. 
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millor encara, tant la forma com el contingut se supediten per 

igual, en la majoria deis casos, al contingut germinal, és a dir, a 

les exigéncies verbals i de sentit del material cognoscitiu 

productor. La idea poética sembla imposar una estructura 

determinada, demana una molt concreta formalització, que el 

poeta no reconeix sino quan l'ha trobada, de la mateixa manera 

que el contingut del poema no el sap el poeta d'una forma clara 

i definitiva sino quan aquest s'ha organitzat finalment en 

poema. 

Cuando el poeta afirma que ignora "qué es lo que va 

a escribir" quiere decir que aún no sabe cómo se 

llama eso que su poema va a nombrar y que, hasta 

que sea nombrado, sólo se presenta bajo la forma de 

silencio ininteligible.287 

Paul Valéry, en el seu comentari a Le cimetiére marin, 

afirmava que "si, dones, se m'interroga, si a algú l'inquieta (tal 

com sol passar, i a vegades prou vivament) saber qué he 

«volgut dir» en tal poema, responc que no he pas volgut dir, 

sino volgut fer, i que ha estat la intenció de fer la que ha volgut 

el que jo he dit.."^^^ En el cas de Vinyoli podríem formular 

aquesta mateixa frase, pero invertint-ne els termes com 

segueix: "si, dones, se m'interroga qué he «volgut fer» en tal 

' O. PAZ, El arco y la lira, op. cit. pág. 167. Cfr. també el que diu aquest 
autor a la página 45: "Cuando un poeta encuentra su palabra, la 
reconoce: ya estaba en él. Y él ya estaba en ella. La palabra del poeta se 
confunde con su ser mismo. El es su palabra". 

288 p VALÉRY, "A proposit del "Camentiri marí", dins P. Valéry, El 
cernen t ir i marí, trad. de X. Benguerel, Empúries, Barcelona, 1984, pág.28. 
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poema, responc que no he pas volgut fer, sino volgut dir, i que 

ha estat la intenció de dir la que ha volgut el que jo he fet" 

Podríem afirmar que el valor poétic de la poesia és, dones, 

per a (en) Vinyoli, fins a cert punt atzarós i depén, en un grau 

molt elevat, de la disponibilitat i el risc del poeta a l'hora 

d'aprofundir i persistir en aquell estadi de coneixement 

preconscient i de recolliment fecund previ a l'escriptura, i 

també, de la seva capacitat per deixar-se guiar peí mateix 

carácter revelador de les paraules, del seu esforg per 

aconseguir copsar-ne la míísica, les ressonáncies i la 

transubjectivitat, malgrat la cárrega emocional, i dones 

subjectiva, que s'hi projecta i malgrat la inevitabilitat del seu 

significat i de la seva funció eminentment práctica i 
comunicativa.289 

Ara bé, tal i com assenyala el poeta en la conferencia 

"Caries Riba i el seu concepte de la poesia", no tot és atzar i 

2oy Precisament, aquest és un deis problemes que preocupen mes 
intensament el poeta, sobretot a partir de Les hores retrobades. Per a 
Vinyoli, un deis aspectes mes complexos amb qué s'̂ ha d'enfrontar el 
poeta en l'acte cretatiu és el fet que els mots que utilitza inevitablement 
teñen un significat concret, i s'erigeixen dones com un veritable 
obstacle en el seu intent de conferir-los una dimensió fonamentalment 
reveladora i evocadora. Moltes de les reflexions vinyolianes sobre la 
paraula poética mostren una clara influencia del poeta Paul Valéry, 
sobretot la referencia al carácter práctic i comunicatiu del llenguatge, 
la doble naturalesa significativa i musical de les paraules, etc. Cfr., de 
Paul Valéry, especialment el llibre Teoría poética y estética (Trad. de 
Carmen Santos, Visor, Madrid, 1990), que és una tradúcelo castellana 
d'alguns deis textos fonamentals del poeta francés sobre la creació 
poética. Cfr. també el seu comentari a Le cimetiére marin, on afirma, 
per exemple, que "en l'univers líric, cada moment ha de consumar una 
indefinible alianga del sensible i del significatiu. ... No existeix un temps 
per al «fons» i un temps per a la «forma»...Si el sentit i el so (o si el fons 
i la forma) es poden dissociar fácilment, el poema es descompon" ("A 
proposit del "Camentiri marí", art. cit., pág. 30). 
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revelació. Malgrat els dons rebuts peí poeta en el moment de 

l'emoció poética i com a conseqüéncia de la seva pacient espera, 

la posterior recreació verbal d'aqueixos demana un esforg tena? 

i constant i un rigor crític estricte.2 9 0 Cal distingir 

adequadament, diu Vinyoli (de fet afirma que aquest és un deis 

llegats mes importants de la poética ribiana), entre poesia i 

poema, i reconéixer que, tot i que el poema es fa 

necessáriament amb poesia, sense poema la poesia és mera 

fluencia, for^a i no obra, energeia i no ergon. 

Per aixó reclama [Caries Riba] en l'acte poétic no 

sois la intensitat sensitiva i la «innocent distancia 

mental», frase felig amb la qual caracteritza 

d'aquella manera tan seva que dé iem al 

comen^ament, púdica i profunda, el recolliment 

fecund de l'estat poétic, en qué tot és passivitat i 

espera mes avall de la consciéncia, sino també la 

técnica poética, que, «amb obslinat rigor, ha 

d'aplicar-se a dirigir el procés , si no de 

desplegament simultani de materia i forma líriques, 

almenys de transubstanciació, perfecta, sense 

residus, d'aquella en aquesta» Com abans la paraula 

il.luminació, en explicar-nos la manera d'originar-

290 "Si la poesia no és simplement un do graciós que ens ve de fora -
concepte altament sospitós perqué mal no sabrem amb quin criteri el 
poeta podrá atribuir-se el «privilegi» d'haver estat «visitat» o «ungit» 
per mes altres instáncies sense comptar amb l'aquiescéncia que suposa 
la crítica intel.ligent per part deis seus lectors-, sí que podem admetre, 
tanmateix, que el poeta és, almenys, médium de si mateix peruqé, quan 
arriba a reeixir en el seu comes -i sois si hi reíx-, fa d'intérpret o 
mitjancer, mes que no pas de pur oracle, entre dos mons: el de l'emoció 
poética que l'ha esperonat, sigui somni o sigui seny, i el del criteri amb 
qué vol, subtilment i per l'ofici, que aquella emoció sigui, al mes 
exactament o al mes vagament i insinuadorament possible, reduída i 
recreada amb paraules" (F. PARCERISAS, "A manera de proleg", dins J. 
VINYOLI, Passeig d'aniversari, Empúries, Barcelona, 1985, pág. 8). 

- 285 -



se la poesia, la paraula transubstanciació, rep ara 

tot el pes en definir l'operació per la qual aquella 

esdevé poema.291 

Com s'esdevé, dones, la construcció del poema? La 

primera redacció és, com ja ha estat insinuat, gairebé 

espontánia, automática. E l poeta serveix les paraules mes que 

no pas se serveix d'elles, deixa que es vagin agrupant 

naturalment fins conformar un primer esbós de poema, un 

nucli germinatiu inicial. No és ni de molt el text definitiu, pero 

sí que és l'esquema verbal de referencia a partir del qual 

treballar. Aleshores comenga l'ingent treball del poeta, el difícil 

procés de reescriptura fins aconseguir la formalització final, 

quan el complex verbal és un tot travat i insubstituible, quan 

tots els elements temátics, figuratius, rítmics, han assolit una 

coherencia absoluta. De vegades, aquest procés de reescriptura 

és relativament senzill; en altres ocasions, pero, son necessáries 

fins a sis o set versions d'un mateix poema abans que el poeta 

no trobi la redacció definitiva. És el cas per exemple de poemes 

com "Qui s'ha perdut a si mateix", de Les hores retrobades, o 

"Domini mágic", del llibre Domini mágic.'^^'^ Trobem també molts 

exemples de poemes la génesi deis quals és encara mes 

complexa. Es tracta d'aquelles composicions que el poeta no pot 

enllestir fins al cap de molt temps després de la redacció del 

primer nucli germinatiu. Alguns deis casos mes significatius, 

291 j . VINYOLI, "Caries Riba i el seu concepte de la poesia", art. cit. 

292 Sobre "Qui s'ha perdut a si mateix", Cfr. el nostre capítol sobre Les 
hores retrobades. Sobre les distintes versions de "Domini mágic", cfr. X. 
FOLCH, "La práctica de la poesia i la poética de Joan Vinyoli", dins Joan 
Vinyoli, op. cit., págs. 65-71. 
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pero no els únics, son els deis poemes "Hora fixa" (de Vent 

d'aram, 1976); "Amb el teu gest" i "Abracem-nos arrossegats" 

(de El Griu, 1978); i "A la borda", "He dit una can§ó" i "Un vol 

d'ocells" (de Cercles, 1979), etc. Les primeres versions d'aquests 

poemes, tal i com evidenciem en l'apéndix a la nostra tesi, cal 

datar-Íes entre 1955 i 1962, pero no será fins aproximadament 

vint anys després que el poeta en donará la formalització final 

(i a l'endemig, logicament, hi haurá hagut encara diverses 

reescriptures deis poemes).293 

La constant revisió deis seus textos és una de les 

característiques mes remarcables del quefer poétic vinyoliá. 

Així com també, per exemple, l'especial cura que posa en la 

recerca del títol (i deis epígrafs) deis seus poemes, en l'ús de 

diferents elements interconnectors de la seva obra i en 

l'estructuració per seccions de la majoria deis seus llibres. 

Aqüestes circumstáncies posen en evidencia el grau d'exigéncia 

del poeta per donar a la seva obra lírica la formalització mes 

justa i eficag, la seva preocupació constant per llimar i polir la 

seva poesia amb la intenció d'alliberar-la de tota mena 

d'impureses i d'aconseguir d'essencialitzar-la al máxim possible. 

Hi ha, en la formulació poética vinyoliana d'aquests anys, 

alguns conceptes clau, habitualment manllevats d'altri, que 

teñen un carácter central i que ajuden a definir correctament 

com entén el poeta el procés d'invenció i d'escriptura poétics i 

3 Caldria esmentar encara el cas 
d'Abelone, dos poemaris dissenyats i 
1955 i 1959 pero que no veuran 
respectivament. 

deis llibres Llibre d'amic i Cants 
escrits en una primera versió entre 
la llum fins el 1977 i el 1983 
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sobretot quins són els aspectes essencials que configuren la 

técnica poética que "amb obstinat rigor" aplica el poeta cada 

vegada que escriu un poema. En els apartats anteriors ja hem 

parlat de conceptes com "coneixement obscur" (Maritain), "ein 

dumpfer shdpferischer Keim" (G. Benn) o "il.luminació 

espasmódica i tranquil.la" (Riba), mes directament referits al 

primer moment del procés d'invenció poética. Aquí ens referim 

básicament ais conceptes directament relacionats amb el procés 

d'escriptura poética. 

E l primer de tots, peí seu carácter invariable i perqué es 

conforma com el "comú denominador de totes les obres que 

considerem poétiques" és el terme "cant", que és, segons el 

poeta, el fonament irreductible de la poesia. 

El cant és per a mi una condició absoluta de la 

poesia, deixant ara de banda les diferencies entre 

els famosos géneres.2 94 

E l "cant" és la característica diferencial de la poesia, 

l'element que l i confereix un carácter únic, mitjangant el qual es 

distingeix d'altres formes d'expressió verbal com la prosa, el 

drama, etc. Pero, com i en qué es manifesta el cant? 

Este se manifiesta en una mayor acentuación del 

ritmo verbal, en una potenciación máxima de los 

valores no inteligibles de las palabras, lograda por 

medio de la carga emocional que en ellas ponemos. 

294 j VINYOLI, "Lectura de poemes a casa de Josep Iglésies" (Cfr. 
Apéndix) . 

- 288 -



y que a su vez transfigura el valor de significación 
de aquéllas.2 95 

És a dir, els principis organitzadors del cant serien, tal i 

com ja havia enunciat Max Eastman, el ritme i la imatge.296 E l 

cant és fonamentalment miísica, complex verbal organitzat 

segons un ritme particular i marcat. La musicalitat de la poesia, 

tret diferencial d'aquesta respecte a altres generes, ve donada 

d'una banda peí metre i els diferents procediments artístico-

verbals o figures fónico-acústiques, i , d'una altra, per la mateixa 

tensió introduída per la combinado deis mots en el poema: "Les 

paraules es van Iligant segons unes liéis de ritme fins arribar al 

conjunt verbal satisfactori que es diu poema" .̂ 97 Ritme té per a 

Vinyoli un sentit no restrictiu, és a dir, no s'associa exactament 

-únicament- a métrica, a mesura, sino a imatge del món. E l 

ritme és sentit, temps arquetípic. E l cant és el procés mitjan§ant 

el qual s'aconsegueix la purificado de la paraula. Es un salt en 

el buit. E l poeta, a través de la poesia, intenta de retornar el 

Uenguatge a la seva condició original, que és la d'una 

295 j . VINYOLI, "Entrevista a Radio Miramar" (Cfr. Apéndix). 

296 M . EASTMAN, The Literary Mind in an Age of Science, New York, 
1931. Eastman, de fet, es refereix a la poesia i parla estrictament de 
metre i metáfora, pero en el fons la idea és la mateixa. Cfr. també el que 
diem en relació a la imatge. 

297 Isabel-Clara SIMO, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", ent.. cit., 
pág. 18. Joan Vinyoli parla sovint de la relació, evidenciada i 
magnificada sobretot per la poesia de tradició simbolista, de la poesia 
amb la música. De fet ell tenia un sentit del ritme molt accentuat, i li 
agradava de llegir els seus poemes tot escandint amb cura i amb émfasi 
els diversos accents del vers (Cfr. M . Martí i Pol, próleg a 
Barcelona/Roda de Ter. Correspondencia, op. cit., pág. 8). Considerava 
que la poesia, per captar-la en tota la seva esséncia, havia de ser 
recitada, que la paraula poética era sobretot paraula cantada. 
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possibilitat de múltiples sentits, i , dones, s'esforga per alliberar-

lo de les limitacions imposades per l'home en el seu ús práctic i 

comunicatiu. En el cant poétic, la paraula ja no designa l'objecte, 

sino que el crea, el fa present en tot el seu ser i amb el ritme 

que l i és propi. El cant recrea la realitat, el ritme universal. 

Un altre concepte clau, segurament el mes important, és 

sens dubte el terme ribiá "tansubstanciació", que serveix per 

definir el complex procés mitjangant el qual la poesia (emoció 

poética, energeia) esdevé poema (esquema textual, ergon). 

Aquesta operació transubstanciaciadora, afirma Vinyoli, no és 

descripció ni explicació de res, sino canvi substancial del 

material imaginari i cognoscitiu en teixit verbal, a través del 

qual el poeta fa necessária la paraula, perqué només aquesta l i 

pot conferir presencia i permanencia. Seguint la terminología 

bachelardiana, diríem que és a través d'aquest procés de 

transubstanciació (ben diferent del de pura i simple 

equivalencia verbal) que la imaginació material esdevé 

finalment imaginació formal, sense que aixó suposi, en cap cas, 

una negació d'aquella. Certament, la transubstanciació perfecta, 

sense residus, de materia (en el cas de Vinyoli, de vivéncies, 

somnis i emocions) en forma lírica només és possible quan 

Vergon no comporta un tenallament de Venergeia, i , dones, quan 

el procés d'escriptura poética, I'activitat fantástica i 

reproductora, no és independent de I'activitat imaginaria, sino 

enviscerada en aquesta i desplegant-se de forma inseparable i 

simultánia perqué n'és la inevitable i necessária compleció. 

Un altre mot-clau de la poética vinyoliana, estretament 

vinculat al de transubstanciació, és el concepte eliotiá 
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"correlatiu objectiu verbal". Si , com hem dit, el material 

conformador i productor de la poesia vinyoliana és básicament 

sentimental, psicológic i oníric, és a dir, en el fons, emotiu i 

experiencial (en el sentit vast i no excloent que li dona Rilke 

quan sentencia que "la poesia no és cosa de sentiments, sino 

d'experiéncia"), el "correlatiu objectiu verbal" s'erigeix com el 

recurs mes efica? per traduir aquest material, és a dir, per 

expressar verbalment les seves "vivéncies mes profundes, en la 

propia llengua". 

E l concepte "correlatiu objectiu verbal" l'esmenta 

explícitament Vinyoli per primera vegada en el seu "Avís" al 

Llibre d'amic,'^'^^ pero de fet, la forma de construcció poética 

que comporta és aplicable en general a gran part de la seva 

obra lírica. Vinyoli té coneixement d'aquest concepte molt 

possiblement a través de Gabriel Ferrater, el qual l'agafa al seu 

torn de T.S. Eliot. Segons Eliot, "l'íínic mitjá d'expressar l'emoció 

en l'obra d'art és trobar un correlat objectiu [= objective 

correlative]; en unes altres paraules, un conjunt d'objectes, una 

situació, una successió d'esdeveniments, que serán la fórmula 

d'aqueixa particular emoció; de tal manera que, quan el fets 

externs que han de desembocar en una experiencia sensorial 

han estat oferts, l'emoció sigui immediatament evocada".299 

298 "Els poemes d'aquest llibre foren escrits entre els anys 1955 i 1959. 
Son el correlatiu objectiu verbal d'un llarg procés d'interiorització" (J. 
VINYOLI, "Avís", dins Llibre d'amic. La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977, 
pág. 13). 

299 Qtat per A. Márchese i J. Forradellas, Diccionario de retórica, crítica 
y terminología literaria, Ariel, Barcelona, 1986, págs. 81-82. (El text d' 
Eliot és extret d'un estudi sobre Hamlet datat el 1919). 
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correlatiu objectiu verbal és, dones, el recurs optim per 

aconseguir l'objectivació d'un material que origináriament és 

absolutament subjectiu. Aquesta objectivació no només és 

necessária per conferir al poema intel.ligibilitat i universalitat, 

sino també perqué el poeta (i el lector) pugui obtenir, a través 

de la formalització verbal de la seva experiencia, algún tipus de 

coneixement poétic.300 

Tot i que el correlatiu objectiu verbal és certament un 

mecanisme discursiu i estructural recurrent en la poesia de 

Vinyoli, no és pas l'iinic ni tampoc el mes important. De fet, el 

correlat objectiu no és sino, en el fons, una variant de la que es 

conforma com a estrategia central del discurs poétic vinyoliá: la 

construcció imaginaria. Aquesta és també la conclusió a la qual 

arriba Carbó en el seu estudi sobre les estratégies de 

l'escriptura poética vinyoliana: 

El recurs mes important en la lírica vinyoliana és 

l'ús que es fa de la imatge. Podem afirmar que cada 

vegada esdevé mes important en la trajectória de 

l'escriptor: l ' evo luc ió comporta el pas del 

predomini de formes métriques al predomini d'unes 

estratégies líriques basades en la figuració. La 

teoría i la práctica vinyoliana coincideixen ja que 

la imatge hi apareix com a mecanisme definitori de 

la configurado t e m á t i c a d'aquest univers 

300 Segons Ferran Carbó ("Estudi introductori", dins J. VINYOLI, Vers i 
prosa, op. cit., pág. 48): "El coneixement poétic s'aconsegueix a través de 
l'acte poétic i no préviament a aquest, el qual sembla realitzar-se per un 
impuls sorgit des d'un domini especial, mágic, no controlat per la rao i la 
voluntat, i que, en canvi, és capa? d'objectivar-se poéticament en els 
recursos que la Uengua ofereix per tal de formalitzar les experiéncies 
que pertanyen a la subjectivitat". 
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(recordem l'arbre, la nit, la mar, el riu, el vent,...) 

mitjangant la qual el jo poétic s'expressa i alhora 

s'identifica.30 ^ 

Carbó afirma, a mes, que en Vinyoli la imatge esdevé 

també, simultániament, el recolzament fonamental de la 

formalització deis textos, aconseguida a un doble nivell: en el 

nivell estructural (amb l'ús freqüent de l'estructura poemática 

del correlat objectiu) i en el nivell de les microestructures 

poemátiques (comparanga, sinestésia, metonimia, senécdoque, 

símbol, al.legoria i metáfora), les quals apareixen sempre 

interrelacionades, encadenant-se constantment i posant en 

evidencia el sentit figurat que progressivament adquireix el 

léxic en aquesta poesia.302 

L'análisi que proposa Carbó és lógicament encertada, pero 

parcial. En part perqué empra el terme imatge (de fet no en 

dona en cap moment una definició precisa) en un sentit massa 

restrictiu, potser determinat per la influencia metodológica 

immanentista de determinades teories textuals com la 

Pragmática o 1'Análisi del discurs. 

E l concepte d'imatge (com el de símbol: de fet, com 

veurem, els límits entre els dos termes son de vegades del tot 

inexistents) és indiscutiblement ambigú, no només perqué 

designa realitats prou diverses, sino perqué és emprat 

301 F. CARBÓ, Introducció a la poesia de Joan Vinyoli, op. cit. pág. 146. 

302 Sobre l'análisi detallada de les microestructures poemátiques en 
Vinyoli, vegeu especialment F. CARBÓ, Joan Vinyoli, escriptura poética i 
construcció imaginaria, op. cit. págs. 219-270. 
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simultániament des de distints ámbits del saber i de l'art 

(antropología, religió, psicología, arts plástiques,...). Aquest fet 

planteja molts problemes de correcta definido del concepte. 

Fins i tot entre els estudiosos de la literatura, no hi ha un acord 

unánime sobre alió que designa ni tampoc sobre la seva 

tipologització: hom parla per exemple d'imatges sensorials 

(gustativos, olfactives, auditivos,...), intensives, extensivos, 

cromátiques, simbóliques, dinámiques, sinestésiques, etc. Carlos 

Bousoño, en la seva monografía sobre l'irracionalisme poétic, 

arriba a distingir entre almenys dos grans tipus d'imatges: la 

tradicional (basada en una similitud objectiva, i perceptible 

directament per la rao, entre un pía real A i un pía imaginari E); 

i la visionaria (és a dir, una imatge irracional i intrasubjectiva 

no basada en cap similitud objectiva entre A i E i reconoscible 

només de forma emocional); i , a mes, distingeix també entre 

visió i símbol.303 Rene Wellek i Austin Warren, en la seva ja 

clássica Teoría literaria, dediquen tot un capítol a marcar les 

diferencies entre imatge, metáfora, símbol i mite, per arribar a 

la conlcusió que, en conjunt, es tracta d'imatges literáries (sic) 

conformadores de l'estrat sintáctic i estilístic que són, 

juntament amb el metre, "la estructura integrante de un 

p o e m a " . S e g o n s O. Paz, que dedica també un capítol sencer 

del seu llibre a l'estudi del concepte, "designamos con la palabra 

303 c . BOUSOÑO, El irracionalismo poético (El símbolo). Editorial Credos, 
Madrid, 1981 (2a. edició revisada). Cfr. especialment les págs. 21-152. 

304 R, WELLEK/A. WARREN, Teoría literaria. Editorial Credos, Madrid, 
1974 (4), págs. Ill-IST). En aquest mateix capítol, els autors esmenten 
fins a una vintena de diferents tipologies d'imatges, i ressegueixen 
també les diverses aportacions sobre el concepte al llarg de la historia 
de la teoria de la literatura. 
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imagen toda forma verbal, frase o conjunto de frases, que el 

poeta dice y que unidas componen un poema. Estas expresiones 

verbales han sido clasificadas por la retórica y se llaman 

comparaciones, símiles, alegorías, metáforas, juegos de palabras, 

paranomasias, símbolos, mitos, fábulas, etc?"305 Per a Paz, 

dones, la imatge és inseparable de la poesia, de fet tot poema és 

en ell mateix una imatge o conjunt d'imatges; i aixó perqué 

l'experiéncia poética, que és irreductible a la paraula, només 

pot ser expressada a través d'aquesta, pero un cop l'hem 

despullada del seu significat habitual i n'hem potenciat els seus 

valors evocadors i no estrictament funcionáis. Aquesta és, en 

bona part, la mateixa idea que defensa Vinyoli: per a ell, la 

paraula poética (imatge) diu alió que la paraula no pot dir, diu 

l'indicible, omple el silenci, que és l'únic que queda quan les 

paraules ja no serveixen per dir. La paraula poética és domini 

mágic, ámbit on el Callat deixa sentir la seva quasi veu. La 

imatge poética conté tots els valors i tots els significats de la 

paraula en el seu ús normal, els primaris i els secundaris, pero 

els depassa. La imatge no nega la paraula, la transcendeix, 

potencia el seu carácter evocador, profund i polivalent, la 

retorna a la seva condició original. La imatge no és objecte, no 

és concepte, és possibilitat de ser. 

Els estudis antropológico-literaris han donat ais conceptes 

d'imaginari i d'imatge una nova dimensió, que difereix 

notablement del significat que d'aquests termes trobem en els 

manuals de retórica i de teoría del llenguatge literari, sense 

305 o. PAZ, El arco y la lira, op. cit. pág. 98. 
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pero negar-lo. Des del punt de vista antropologico-literari, la 

construcció imaginaria no és concebuda (a la manera com ho fa 

Carbó i , en general, les diverses teories textuals) com una part 

essencial -exclusiva- de l'expressivitat literaria en la seves 

modalitats denotativo-expressiva i ficcional-narrativa, és a dir, 

una propietat del ingenio verbal de l'autor per aconseguir de 

desautomatitzar el llenguatge i potenciar així la poeticitat (el 

valor poétic, artístic) de l'obra literária,306 sino que mes aviat, 

és el resultat de la mateixa natural capacitat imaginant i 

imaginaria del poeta i , dones, que el seu ús no obeeix només a 

raons estétiques ni té una funció purament ornamental. No és 

estrictament una creació de l'intel.lecte, sino que és básicament 

un tipus de construcció pulsional i emocional, els orígens de la 

qual son básicament atzarosos, involuntaris i preconscients. La 

Poética de l'imaginari, que té en la psicología junguiana deis 

arquetips el seu fonament mes sólid, distingeix implícitament, 

dones, entre les construccions imaginarles nómiques i 

ornamentáis (formes d'artificiositat verbal producte de 

l'activitat fantástica conscient i aprehensibles racionalment) i 

les construccions imaginário-simbóliques (productes imaginaris 

3"" Segons la teoria del llenguatge literari a partir deis formalistes 
russos, l'expressivitat literaria s'aconsegueix mitjan^ant un conjunt 
molt divers de procediments verbals (acúst ics , significants, de 
contrucció textual) i els seus efectes es limiten a la seva repercusió 
estética i intel.lectual. L'inventari deis múltiples recursos verbals que 
conformen l'expressivitat literaria (o literarietat) es pot trobar 
sistematitzat en qualsevol manual de retorica. Fins i tot la producció 
d'imatges és considerada per la teroria de la llengua literaria com un 
producte de la imaginado de naturalesa no mica, és a dir, regulat per 
normes i regles i fruit de l'activitat fantástica i conscient de l'autor. Cfr.: 
J.M. POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje literario. Cátedra, Madrid, 
1989, págs. 8-68; i A. GARCÍA, Teoría de la literatura, op. cit., págs. 107-
116. 
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canalitzats per les estructures formáis del text, pero que teñen 

el seu origen en impulsos del subconscient i en les formes 

simbóliques). 

Aquesta distinció introduída pels estudis antropológico-

literaris, pero que ja véiem d'alguna manera implícita en la 

divisió que proposa Bousoño entre "imagen tradicional" i 

"imagen visionaria", comporta una nova perspectiva 

interpretativa deis textos poétics, que es presenta com a 

especialment interessant en relació a la poesia de Joan Vinyoli, 

perqué de fet serveix per explicar, des d'una perspectiva global, 

l'origen i el dinamismo del seu complex entramat imaginari i , 

mes important encara, el valor poétic indiscutible de la seva 

obra, les raons profundes de la seva poeticitat.'^^^ 

En la nostra tesi no ens plantegem, en realitat, de fer cap 

estudi sobre la construcció imaginaria en la poesia vinyoliana, 

ni de proposar-ne cap tipus de sistematització, pero ens 

permetem d'apuntar, si mes no, que un tal projecte 

investigador només es podrá veure acomplert en tota la seva 

Gilbert Durand, en el seu Ilibre Las estructuras antropológicas de lo 
imaginario (Taurus, Madrid, 1981), proposa una complexa sistematització 
de l'imaginari simbólic. Durand descobreix un seguit de convergéncies 
entre la reflexologia, la tecnología i la sociologia i veu en els símbols els 
esquemes motors que tendeixen a integrar i harmonitzar les pulsions i 
els reflexos del subjecte amb el imperatius del medi. Durand distingeix 
dos régims del simbolisme: el régim diürn, que compren els símbols de la 
dominant postural, i el regim nocturn, que compren els símbols de les 
dominants digestiva i unitiva, cíclica o erótica. 

308 "La construcción imaginaria como fuente definitiva y genuina de 
poeticidad, alude al trabajo poético de estil ización simbólica de la 
imaginación" (A. GARCÍA BERRIO, Teoría literaria, op. cit., pág. 329. 
Segons Berrio, la poeticitat d'un text és mes perceptible pels seus 
resultats que no reconoscible en la situació de les seves causes. 
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extensió partint de la premisa que alió que interessa de 

ressaltar, en darrera instancia, és essencialment la poeticitat i la 

universalitat de l'obra lírica del poeta (i no només de fer un 

inventari sobre les seves estratégies discursives mes 

recurrents) i que, per aquesta rao, l'investigador haurá de 

prendre en considerado tant aquells recursos estrictament 

convencionalitzats i d'opció de l'esquema textual com aquells 

altres mes atzarosos, i tant els signes presents en el text com els 

absents o no susceptibles de materialització estrictament 

verbal.309 Pensem, dones, que un tal estudi ha de contemplar i 

fer necessáriament la distinció d'almenys tres tipus de 

construcció imaginaria en l'obra del poeta: 1) imaginari 

ornamental o formal, 2) imaginari cultural, 2) imagninari 

material o simbólic. E l primer tipus de construcció remet 

estrictament ais recursos d'expressivitat literaria; el segon, 

explora i explota les troballes estétiques i mítiques de la propia 

tradició literaria i cultural; i , finalment, les construccions 

imaginarles de caire universal-antropológic son aquelles que 

teñen una capacitat autónoma i que son d'ordre mes 

imprevisible i atzarós, perqué en el fons obeeixen a pulsions 

d'ordre psicoiógic i no consdent.^^o 

30 9 Les estructures imagináries de la poesia, tal i com suggereix M . 
Rubio, no son sempre presents de forma material o verbal en l'esquema 
textual, com per exemple els silencis, les auséncies en les seves 
coordenades espacio-temporals, etc. (Cfr. M . RUBIO, Estructuras 
imaginarias en la poesía, op. cit. pág. 1159-169) 

310 Sobre l'análisi detallada d'aquests tipus de construcció imaginaria 
fantástica i antropológica, cfr. especialment A. GARCÍA BERRIO, 
Teoría de la literatura, op. cit. págs. 327-405. 
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III.1.2.- Peí camí deis mesos 

El "proleg" a El Callat és, com hem dit, el text teóric mes 

representatiu i conegut de Joan Vinyoli. En ell s'hi troben 

recollides les idees i les conclusions generáis a les quals ha 

arribat el poeta després de reflexionar Uargament sobre el fet 

poétic en els diferents textos escrits entre 1951 i 1955. S'hi 

consignen també els conceptes clau de la seva poética i els 

deutes i les influencies teoriques i poétiques mes remarcables. 

Pero, per sobre de tot, el proleg a El Callat és una revisió crítica 

del conjunt de la seva trajectória literaria, un intent d'análisi i 

explicació de les diverses etapes per les quals ha passat el 

poeta des deis seus inicis com a escriptor, de descripció deis 

principáis temes i centres d'interés de la seva lírica i de 

definició de l'actitud poética que ha presidit en cada cas 

l'escriptura de cadascun deis seus Ilibres. En el fons, el proleg és 

una justificació de la propia obra, de la seva particular evolució 

literaria, que está estretament vinculada, com posa de manifest 

Fautor en diverses ocasions, a la seva evolució personal i vital. 

Aquest Iligam íntim entre vida i poesia s'evidencia d'una 

forma clara i meridiana sobretot en un altre text del poeta, "Peí 

camí deis mesos", molt poc conegut i habitualment ignorat per 

la crítica, que es conforma com el complement poétic del 

"proleg" a El Callat i al qual ens ha semblat oportú de dedicar-li 

un petit comentari precisament en aquest capítol dedicat a la 

reflexió que Vinyoli fa sobre poesia. 
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Com se sap, el text "Peí camí deis mesos" es va publicar 

per primera vegada dins el llibre col.lectiu Els mesos de l'any. E l 

text el va escriure Vinyoli, amb tota seguretat, simultániament 

a la seva redacció del "proleg" a El Callat i aixo explicarla les 

relacions i els contagis implícits entre els dos textos. De fet, "Peí 

camí deis mesos" ressegueix també l'evolució literaria i 

personal de l'autor, encara que en un to i amb una forma mes 

volgudament literaris. 

Ja en les primeres línies del text-próleg "Peí camí deis 

mesos", Vinyoli explícita prou clarament quina és la intenció del 

seu escrit i de quina manera s'ha proposat d'elaborar-lo: 

Per perífrasi, com per meandros de riu, prosa i vers 

ajudant-me cap al secret, m'endinsaré peí camí deis 

mesos. 

És a dir, mitjangant l'iís d'un llenguatge que no és l'usual 

(práctic, quotidiá), sino el literari (sota la forma de l'al.legoria), i 

amb l'ajut de la prosa i el vers, pretén Vinyoli endinsar-se en el 

mes secret (alió que és mes amagat i inefable) del camí deis 

mesos (devenir temporal). E l viarany que ha escollit és, dones, 

"estret i tortuós", difícil, pero és també l'únic que possibilita 

l'accés a un coneixement mes profund que el purament sensible 

o racional. I és l'únic, d'altra banda, a través del qual es pot fer 

el salt des del món de la realitat immediata, concreta, al món 

del somni, és a dir, l'ámbit de l'absolut "present líric", on els 

límits temperáis s'esborren i on, per tant, s'hi poden descobrir 

"aurores de futur" o "vespres de passat", i on tot es transfigura. 

La realitat de l'experiéncia que el poeta intenta descriure 

no és pas senzilla, sino complexa i profunda. No es tracta pas de 
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parlar, des d'un punt de vista objectiu, deis diferents segments 

en qué es divideix el cicle anual del món natural, ni de veure 

quins son els canvis i les transformacions que s'hi operen com a 

conseqüéncia del devenir estacional. No és el temps referencial 

el que interessa al poeta, sino el tempo personal. Vinyo l i 

pretén, en el seu text, definir i explicar alhora una doble 

experiencia individual, existencial i poética, la que ell, en el curs 

deis anys, ha viscut. Les estacions, com veurem, son alguna cosa 

mes que fragments de temps, remeten també, i sobretot, a les 

diferents etapes del seu particular periple vital i literari. Com 

és lógic, aquest periple s'inicia amb la referencia al temps 

primaveral, és a dir, el de la infantesa del poeta, moment en el 

qual, com ja havia explicitat en diversos poemes, es va produir 

la descoberta de la poesia.^ii 

Ara, no sé on de l'aire, no sé on del temps, canta un 

rossinyol. Es el d'aquesta primavera? 

E l cant del rossinyol és una metáfora de la poesia. Pero, 

paradoxalment, el poeta recomana de no escoltar-lo, perqué, 

diu, és "terrible i solitari". El cant del rossinyol, "l'ocell famós", 

designa aquí un determinat model de poesia, esteriotipat. 

Cfr, especialment el poema VI de la suite "D'una térra" (del llibre De 
vida i somni), on podem llegir (vv. 9-10 i 13-16): 

Filia del cel, allá, la poesia, 
un dia vaig trobar de bon matí: 
(...) 
Oh veu del rossinyol!, tu em descobries 
mons de bellesa, soledat i cel; 
en aquell punt, dins l'ánima naixies, 
meravellós, inconegut anhel. 
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inauténtic, aquell que percala únicament la forma artística.^ 12 

És millor escoltar, afirma el poeta, la "humil, dispersa, jove crida 

deis petits pinsans, verduras, pardals i caderneres", és a dir, la 

crida de la veritable poesia, humil i senzilla, pero essencial i 

perdurable, la que neix directament de les coses, de la térra, la 

mateixa que ara retroba en aquests versos escrits a "la flor de 

l'edat": 

I les coses petites 

s'abocaven ais ulls 
en una primavera de crits febles.313 

És precisament a través del cant humil i mágic d'aquesta 

poesia senzilla nascuda del contacte espontani amb les coses 

que el poeta fa cap a una "clara avinguda solitaria", transparent, 

que duu fins a "una cruilla de camins on passat i futur 

s'interfereixen, miracle del pur present". És a dir, cap a la 

poesia essencial.314 vinyoli defineix aquesta cruilla de camins. 

312 Aquesta és una referencia clara de Joan Vinyoli ais seus inicis com a 
poeta (Primer desenllag), quan concebía la poesia únicament com a 
voluntat d'art. En aquell moment, afirma el poeta en el "proleg" a El 
Callat, es va deixar temptar peí cant del rossinyol i, dones, per una 
poesia ostentosa i esteticista, fruit d'una treballosa elaboració, pero en la 
qual l'humá gairebé mai s'hi va transposar. "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'escrirure" ("proleg" a El Callat, op. 
cit. pág. 415) 

313 No he trobat cap referencia a aquest poema, pero és gairebé segur 
que el poeta devia escriure'l amb anterioritat a la publicació de Primer 
desenllag. (¿Es potser un poema escrit abans de 1935, quan els seus 
models encara no eren Rilke i Riba, sino Maragall, Verdaguer, Guerau 
de Liost i Costa i LLobera?) 

314 L'experiéncia que intenta descriure básicament Vinyoli en aquests 
parágrafs i amb aqüestes imatges és la seva "conversió a la vida interior 
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aquest espai del "pur present", com un ámbit de somni, de no-

temps (perqué és tots els temps albora), en el qual les coses 

s'individualitzen, s'essencialitzen 

Cada cosa, ací, vibra nua, sola, en una mena 

d'impuls virginal cap a ser, que es dilueix en éxtasi. 

Pero aquest ámbit és en certa forma interdit al poeta. Pot 

veure'l un instant només, el pot sentir, pero no hi pot 

romandre, perqué el seu espai és la realitat, i la seva condició, 

essencialment temporal. 

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 l'esperit. 

(De vida i somni, vv.1-6) 

D'aquí que l'éxtasi inicial es transformi finalment en 

malenconia i nostalgia: la profunda intensitat de l'experiéncia 

d'intemporalitat viscuda, juntament amb l'absoluta consciéncia 

del seu carácter provisori i inabastable deixen en el poeta un 

profund anhel i albora també un profund desencís. L'iínica 

i a la poesia", que donará com a resultat líric mes immediat el llibre D e 
vida i somni (Cfr. els capítols de la nostra tesi dedicáis a aqüestes 
conversions i a aquest llibre; i també, el proleg a El Callat, sobretot les 
pagines 415-417, on el poeta explica justament, pero amb termes menys 
perifrástics, la seva "conversió" a la poesia i on afirma que "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 perd terrible diferencia que hi ha entre 
«poesia» i «voluntat d'art»". 
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sortida possible és aleshores la resignado i el retorn a la 

realitat 

Em cal tornar a la realitat i recolzar-me en les 

coses. 

Pero després d'haver viscut, ni que sigui de forma 

fugissera i provisoria, un breu instant en l'ámbit del pur 

present ja res no és el mateix. Tot ara es transfigura: la 

muntanya, sense deixar de ser-ho, esdevé també i albora una 

vella mare cansada, cofada amb un niívol blanc i amb un 

davantal de blats tendres. La realitat natural, externa, 

s'essencialitza, s'humanitza (antropomorfització) i , en fer-ho, el 

poeta s'hi pot vincular i , mes important encara, pot 

interioritzar-la. Es produeix, dones, un retorn altament 

positivitzat a la naturalesa: és Texperiéncia d'aquest retorn a la 

Natura el que Vinyoli vol descriure fonamentalment en el seu 

llibre De vida i somni. 

Temáticament, De vida i somni havia estat sobretot 

l'expressió lírica d'un retorn a la Naturalesa, ja sia 

per via de records transfiguráis per l'enyoranga de 

velles hores viscudes en una directa comunicació 

amb ella, ja sia per una renovada actualitat 

d'aquesta relació. Com si el poeta volgués tornar a la 

pura contemplac ió de les coses e lementá is : 

muntanyes, albes, crepuscles, i assagés de dir-les 

amb clara i senzilla veu.̂  15 

315 j . VINYOLI, "Proleg" a. El Callat, op. cit., págs. 417-418. 
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S'estableix, dones, en el present i a través de l'acte poétic 

(com ja havia succeít en el temps d'infantesa), una rara i 

espontánia, meravellosa, comunió, per connaturalitat afectiva, 

entre el poeta i les coses (la muntanya l'acotxa i sent l'herba 

créixer ais seus peus), a l'empara de les quals se sent segur 

davant l'arribada de la nit. El poeta, en haver aprehés l'esséncia 

de la realitat natural, l'ánima de les coses que l'envolten, se 

sent ell mateix amb ánima.3l6 

Aquest Iliurament del poeta, desinteressat i sincer, a 

través del qual participa del ritme universal, comporta un 

guany enorme: l i fa viure "de retop la seva propia 

interioritat".3i7 En Uiurar-se, el Jo s'ha escindit, o millor, s'ha 

reconegut en la seva (seves) "alteritat/s" 

Jo i Psique, la meva ánima, caminem silenciosos en 

una tarda de juny. 

Jo, Psique i l'amic poeta no son sino tres cares d'una 

mateixa moneda, tres dimensions complementarles i 

indissolubles de l'ésser.^is E l Jo és l'home, l'ésser, diguem-ne 

316 "El que ell havia descobert era el «sentiment» o, matisant-ho mes, la 
«intuíció 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 Uiurar-nos" ("Proleg" a El Callat, op. cit. pág. 8). 

317 j . VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 416. 

318La "conversió" a la poesia i la descoberta del «sentiment» son 
descrites per Vinyoli a "Peí camí deis mesos" a partir d'una anécdota 
entre Jo i Psique (que recorda vagament l'experiéncia sentimental que 
va originar la seva "conversió" i que va poetitzar, per exemple, en els 
poemes de l'apartat De vida i somni del seu llibre de títol homonim). 
L'anécdota descrita a "Peí camí deis mesos" és la següent: "Psique s'ha 
enamorat d'una gran mata de ginesta que hi ha dalt d'una roca. Em 
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biologic i intel.lectual, perceptiu, contemplatiu, els sentits i la 

voluntat. Psique és l'ánima (i també el subconscient), la 

dimensió no conscient, natural, de l'ésser, que entra en contacte 

amb l'esséncia de les coses i es Higa, dones, amb VAnima Mundi. 

Finalment, el poeta és la consciéncia lírica, el creador de 

paraules, d'imatges, i , dones, l'únic que pot re-crear el món, que 

pot fer possible que es digui l'indicible, l'inefable. És l'únic 

capa§ d'interpretar, servint-se deis mots, els indicis, els senyals, 

els símbols i donar-los sentit. 

Tarda marcida a les carenes, 

mira'm, jo vise en el jardí quadrat 

d'un dia prou madur, que ja no invoca 

fantasmes de passat ni de crepuscle. 

I tanmateix, plena de veus, oh tarda, 

tremoles al jardí. 

Cendres que fóreu, 

ai, focs, no us redreceu en arbres 

de malenconic fruit, no us retorceu, oh branques 

dures d'hivern, vinclant-vos en desmai! 

Flors de ma vida, llacs de vespres, rius 

d'invariable curs, adéu! 

Des de la vella 

presó del temps miro la reixa i canto 

pregunto com arribar-hi perqué en la penya no hi ha ressalts. M'enfilo 
no sé com, perillosament, i a la fi puc arribar a la flor, fer-ne un ram i 
ofrenar-lo a Psique. Ella em mira, meravellosament, se'm revelen els 
seus grans ulls. Quanta claror! Com blats, gronxant-se en l'aire blanc i 
d'or. «He de contar-ho al meu amic poeta», pensó". A través d'aquesta 
anécdota, com es pot veure, Vinyoli defineix també com es produeix el 
cant poétic: primer, hi ha la comunió de Psique amb la realitat natural; 
després, el Jo i grácies a la seva actitud i voluntat, intenta posseir 
aquesta realitat, i, a través de Psique, és capa? de veure-hi "el real" que 
s'hi amaga; finalment, el poeta podrá dir i donar sentit a l'experiéncia 
viscuda. (Al final d'aquesta anécdota hi ha una referencia a la nit de 
Sant Joan, que no fa sino corroborar la dimensió mágica que Vinyoli 
atorga a aquesta experiencia i a la revelació poética). 
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Taire opios on pugen fins a perdre's 
el vell ninot inflat i l'elefant.̂  ^ 9 

Home, ánima i poeta, que fins en aquest moment havien 

estat realitats separades, divididos, a partir d'ara s'unifiquen, es 

Iliguen. 

Entre ser poeta o simplement viure, hi ha una bella 

possibilitat, que és viure poéticament. Aixo és el 

que procuro des que vaig decidir no sojornar 

definitivament enlloc i fer de caminant. 

Viure poéticament. És a dir, vincular realitat i somni, vida 

i poesia. A partir d'ara, l'ésser escindit malda per retrobar-se 

unificat, es planteja com a possibilitat de ser, en tota la seva 

complexa plenitud i "alteritat". Pero aquesta possibilitat de ser 

que té l'ésser no es realitza plenament sino mitjan^ant l'acte 

poétic. Viure poéticament no és poesia. 

«l 'emoció lírica» només troba el seu perfet 

acompliment en paraules organitzades en 
poema.320 

319 "Peí camí deis mesos". El poema evidencia la forma de conduir-se el 
poeta, que amb les seves paraules interpreta els signes i la realitat 
circumdant, donant-los un sentit profund. El vespre del present (nit de 
Sant Joan) comporta una reflexió sobre el devenir temporal. El poeta 
fixa, en el poema, el temps (passat i present) sense pero retenir-lo: "Des 
de la vella / presó del temps miro la reixa i canto / Taire opios on pugen 
fins a perdre's / el vell ninot inflat i Telefant". Aquest poema, molt 
canviat, Tinción el poeta posteriorment dins el llibre Realitats, 1963, 
amb el títol "Un home al jardí". 

320 j . VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 417. En aquest mateix 
text, Vinyoli reconeix, pero, que la poesia ha d'anar precedida d'un estat 
de pura contemplado i, dones, de silenci que, només finalment, es resol 
en cant. 
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La poesia cal dir-la, a mes de viure-la. Per aixo, l'amic 

poeta és necessari, perqué només ell pot recrear, és a dir, 

expressar, alió que és viscut i sentit poéticament. Només ell fa 

possible la formalització de Vemoció lírica" 

Tinc un amic, el poeta, per si cansat de l'excés de 

solitud i de silenci, em cal un dia refer 

l'interromput pero mai no oblidat diáleg i reparar 

les forces sobre un noble cor. 

Viure poéticament. Veliq alternativa per a qui ha decidit 

no romandre enlloc i fer de caminat. La vida ja no esdevé 

negativa, instant fuga?, sino possibilitat de ser. 

Parteixo, dones, altra vegada i novament em trobo 

recorrent els viaranys que duen ais meus boscos. 

Alzinars beneíts!, rouredes estimades!, laberint pur 

on es filaven els meus somnis! Juliol, Agost, déus 

llenyataires, colpeixen encara avui, com sempre, 

alts arbres immortals, i jo escolto i em meravello 

sempre de la puresa deis cops de les destrals 

invisibles. 

E l temps estival és el temps de plenitud, de la vida 

expandint-se, pero és també un temps de reverberació. L'estiu 

marca el pas cap a una nova etapa en el periple vital i poétic 

del poeta, que es correspon básicament amb l'escriptura de Les 

hores retrobades. L'estiu del present duu records del passat, del 

temps de la infantesa i joventut del poeta i de la seva intensa i 

profunda relació amb el món natural. 

Pero si entro al gorg i em cobreixen les aigües i 

perdo peu, sobtosament crida una veu en mi: 

«Respira amb les aletes, peix rápid de la infancia» 
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Miro llavors amb uUs quiets, aturats com el qui veu 

«l'obert», i la indivisa línia secreta se'm revela, i 

veig un ríe i delitos paratge, i em sentó prop del 

naixement del riu 

I l'estiu deixa pas al vent d'aram de la tardor, que és el 

temps del recolliment, de la memoria. E l món natual es reclou i , 

amb ell, el poeta. E l temps tardoral aconvida a la reflexió i al 

silenci, pero també a la poesia. Si en relació a De vida i somni, 

déiem que la intenció del poeta era fonamentalment de 

retornar a la Natura per tal de retrobar els moments en qué 

s'havia produít una clara comunicació entre ell i les coses, ara 

es tracta sobretot d'un retorn al món natural en qué l'objectiu 

és que el poeta es retrobi amb ell mateix, que aprofundeixi "en 

la coneixenga de la propia intimitat espiritual". La Natura, 

dones, torna a esdevenir un punt de referencia essencial, pero 

ara té una dimensió diferent, básicament temporal, i aquest fet 

comportará una evolució en la práctica poética vinyoliana: el 

pas de la interiorització a la simbolització. 

E l retorn a la Natura és necessari perqué només a través 

d'ella és possible el salt en el temps (submergir-se en el gorg és 

endinsar-se en l'obert), l'accés a un mateix, a alió que hi ha en 

ell, pero no com a realitat present, sino com a abséncia, com a 

record, com a reverberado del passat; és a dir, que hi és, en 

certa forma, en la mesura que ho ha perdut 

Aquest recull tenia un carácter marcadament 

elegíac: la resignada constatació de la caducitat de 

les coses i els anys, el gust per trobar suport i 

consistencia en la rememorado del temps perdut. 
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eren el tema essencial de l'obra o almenys el que en 

donava la tdnica.32 1 

E l retrobament amb el temps passat és positiu i necessari, 

pero no és un final d'etapa, sino l'inici del viatge. Com el temps, 

el poeta ha de seguir endavant, seguint el curs irreparable de 

les hores. 

Em pregunto si és o no és vergonya aquest amor 

soi.lícit, quiet, per les antigües coses de la térra, si 

és lícit d'esperar salvació deis arbres, de les 

obagues o de les flors. 

Per a qui ha decidit no sojornar enlloc i fer de caminant, 

la vida continua. E l retorn cap a les deus ha donat llum i forga 

al poeta per enfrontar-se al propi destí, pero l'ámbit del passat 

no és un lloc on sigui bo romandre-hi. E l present, la realitat, 

s'imposa al vague somni 

He deixat el bon foc, on cremen els sarments 

arrencats a la vinya de la memoria. Prou d'estar-se 

amb la mirada perduda en el quiet flamareig, 

abandonada la voluntat i el seny a un vague somni. 

Obro la porta i surto. La nit és un camp de neu. Que 

la paraula verge, «ni vulgar ni ostentosa» em faci 

encara de guia. 

De fet, de retorn de les deus, el poeta pot iniciar ja el 

veritable viatge interior. Amb el suport de les hores retrobades, 

amb l'ajut de la paraula verge, essencial, pot el poeta enfrontar

se al dur i difícil temps hivernal, a la dura solitud del "separat". 

321 j . VINYOLL "Próleg" a El Callat, op. cit., pág. 418. 
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sempre a la recerca, per entre la forest de símbols, de la "flama 

absoluta". Logicament, aquesta és ja una referencia clara a la 

particular experiencia poética que s'inaugura precisament amb 

el que és el llibre central de la seva primera época: El Callat . 
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III.2.- Paraules de El Callat 

La poésie est ontologie, car la poésie porte 
surtout vers les rocines de la connaissance de 
l'Étre. 

Ch. MAÜRRAS, Musique intériure. 

El poemari El Callat va ser editat per primera vegada l'any 

1956, dins la prestigiosa col.lecció "Els Ilibres de l'Óssa Menor". 

Se'n va fer un tiratge total de 385 exemplars, 25 deis quals, 

numerats de l ' l al 25, estampáis sobre paper de f i l , i la resta, 

sense numerar, en paper corrent.322 

Contráriament al que havia succeit en relació a Les hores 

retrobades, que va teñir un ressó considerable (obtenció del 

Premi Óssa Menor, ressenyes, lectures publiques deis 

poemes,...), I 'aparició á'El Callat va passar mes aviat 

desapercebuda.323 Amb posterioritat, pero, tota la crítica ha 

coincidit a considerar el llibre com un deis mes importants i 

322 La segona i darrera edició del llibre, dins Poesia Completa 1937-1975, 
op. cit., és la que nosaltres prenem aquí com a text de referencia. 

323 Poc després de I'aparició del llibre Vinyoli va fer una lectura 
privada deis seus poemes a casa deis seus amics Carmina Pleyan i J. 
García López, amb l'assisténcia també de quatre alumnes del matrimoni: 
Adela Xirau, Oriol Bohigues, Salvador Olotes i Xavier Folch, que amb els 
anys esdevindria l'cditor mes convengut i fidel del poeta. 
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centráis del conjunt de la trajectória literaria del poeta,324 en 

realitat, han estat ben pocs els lectors i estudiosos de la seva 

obra que no s'han sentit impressionats per la forga i la 

contundent bellesa de poemes com "El boscater", "Diumenge" o, 

molt especialment, "Gall", indiscutiblement una de les millors i 

mes conegudes composicions del poeta i "un deis grans 

moments de la lírica catalana d'ara i de sempre".̂ 25 

Tal i com assenyala Francesc Goma en el seu article sobre 

l'horitzó filosofic de l'obra lírica del poeta (un article, per cert, 

volgudament i intencionadament heideggeriá). El Callat és sense 

cap mena de dubte "el llibre cuiminant de la primera época de 

la poesia de Joan Vinyoli".326 i ho és en diversos sentits i per 

diferents raons: 

324 L'única excepció, prou sorprenent i dissonant, és la de Joan Triadú, 
que en el seu llibre La poesia catalana de postguerra (Edicions 62, 
Barcelona, 1985), afirma: "Menys decisius, potser, per a la seva obra 
posterior son Les hores retrobades i El Callat de Joan Vinyoli, Ilibres, per 
a dir-ho amb el poeta, «situats entre la nit i raurora»"(pág. 101). La 
posterior valoració de El Callat s'explica també, a banda de per la seva 
estricta qualitat literaria, peí fet que és l'únic poemari de la primera 
época en qué Vinyoli assaja una explicació detallada de la seva evolució 
literaria i de la seva poética. 

325 s. ESPRIU, "Obra poética de Joan Vinyoli", dins Poesia Completa, op. 
cit., pág. 425. Segons Espriu, el poema "Gall" és un poema dos, 
"emmirallat en la propia perfecció, en el que cada paraula ocupa el seu 
lloc, sense^ que sigui ni tan sois imaginable de treure'n o d'afegir-hi cap 
element. És un poema esglaiós, al.lucinador, d'una presencia visual 
enorme" (Ibídem). 

326 p GOMA, "L'horitzó filosofic de la poesia de Joan Vinyoli", op. cit, 
pág. 12. Es una opinió que defensen també, entre altres, Feliu Formosa 
(1981a, pág. 16-17); M . Martí i Pol (1979, pág. 16), J. M . Sala-Valldaura 
((1985a, pag. 56) i F. Carbó (1991, pág. 16), De fet, el mateix Vinyoli 
reconeixerá que El Callat, juntament amb LLibre d'amic, son els dos 
Ilibres clau de la seva primera etapa, de la mateixa manera que Tot és ara 
i res i Vent d'aram ho son de la segona (Cfr. "Joan Vinyoli: la paraula en 
el temps", art. cit, pág. 21). 
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En primer lloc, perqué El Callat representa la consolidació 

definitiva de la, durant molt temps, vacil.lant vocació del poeta; 

una consolidació que arriba tot just coincidint amb la seva 

maduresa vital i amb el moment final i de síntesi de les seves 

reflexions existencials i estético-literáries, que comportaran, 

com a conseqüéncia mes immediata, el reconeixement de la 

impossibilitat de separar el binomi art-vida i l'assumpció del 

veritable significat que per a ell té la poesia. Túnica via a través 

de la qual conéixer-se i "fer alguna cosa amb la propia 

indigencia", i l'únic mitjá també amb el qual poder superar els 

conflictes personáis i gosar poder transcendir la realitat i tendir 

cap a un ideal de "vida mes alta". 

En segon lloc, perqué el llibre tanca, de fet, un cicle poétic, 

aparentment molt complex i divers, pero que té una profunda 

coherencia i unitat; és a dir, és la culminació d'una experiencia 

lírica (i personal), no exempta de dubtes i constants 

fluctuacions, en el decurs de la qual el poeta ha enriquint 

considerablement el seu bagatge cultural, huma i literari i , 

sobretot, ha anat construint-se una veu poética propia 

(radicalment diferent de la que exhibía a Primer desenllag, per 

exemple, prou afectada i fins a cert punt mimética i impostada) 

i un món referencial i temátic, fonamentalment natural i agrari, 

el paisatge de la Selva, lloc comú de tots els seus primers 

poemaris,327 que ha anat essencialitzant-se cada vegada mes, 

327 Sobre el tractament (i l'evolució) del paisatge de la Selva en la poesia 
de Vinyoli, Cfr. molt especialment: F. GIRONES, "La presencia del 
paisatge de la Selva a l'obra de Joan Vinyoli", Resso, núm. 186 (octubre 
1985), págs. 14-18. 
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precisant-se d'una forma cada vegada mes sintética i 

esquemática fins arribar al límit de reduir-se a uns pocs, pero 

definitius i arquetípics elements (arbre, térra, foc, aigua, vent, 

nit, dia, camí,...) de gran polivalencia i riquesa, que evidencien 

un univers imaginari de gran rendiment, molt personal i 

absolutament original en el context de la poesia catalana 

contemporánia. 

No hi ha ni grans sorpreses ni trencaments 

espectaculars, en l'obra del poeta, pero sí que hi ha 

una progressió constant, un guany perceptible en 

cada llibre i, sobretot, un progressiu i eficacíssim 

despullament deis elements que poden llastar el 

poema per tal d'assolir una expressió escarida de 

tan neta i de tan volenterosament reduída a 
l'essencial.328 

Finalment, i encara que aixó pugui semblar una paradoxa, 

perqué el llibre suposa també l'inici d'un nou tombant en la 

seva poesia, que es fonamenta i té la seva pedra angular en un 

recurs poétic, la simbolització, que, tot i no aparéixer d'una 

forma clara i explícita fins a El Callat, ja es trobava latent i es 

podia detectar en la for9a i el tractament de determinades 

imatges (viaranys, campana, capvespre, vent...) i poemes 

("D'una térra", "Vent de tardor", "La posta", "El Campanar"...) de 

volums anteriors. 

El procés de simbolització característic de El Callat no s'ha 

de veure, dones, en Vinyoli, com un fenomen aíllat, com un 

328 M. MARTI i POL, "Próleg", dins J. VINYOLI, Obra poética 1975-1979, 
op. cit. pág. 9. 
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recurs que apareix de cop i volta i del qual el poeta en fa, de 

sobte, un ús exclusiu i sistematic - i , fins a cert punt potser, 

exagerat (segons Gabriel Ferrater, el llibre presenta "un nivel 

de simbolismo casi alucinado").^29 És, en realitat, el punt i final 

d'un procés d'investigació i aprofundiment de/en les 

possibilitats expressives del llenguatge poétic. Certament, 

després d'un llarg període de dura ascesi, en qué el poeta ha 

vetllat per la puresa, la simplicitat i la naturalitat expressives 

fins al punt d'autoimposar-se el silenci i d'anatematitzar la 

"can^ó perfecta", Vinyoli descobreix finalment que tot el sentit i 

la for9a evocadora de les paraules es preserva fonamentalment 

a través deis símbols i que, de fet, "la poesia que es mou en un 

pía altament simbolic no requereix cap metáfora perqué tota 

ella és una metáfora".330 

La simbolització es conforma, dones, en darrera instancia, 

com el resultat previsible de la particular evolució poética de 

l'autor. Si en els seus inicis. Primer desenllag, l'objecte de la 

seva poesia era fonamentalment la descripció distant i 

impersonal de la meravella i el misteri de la realitat natural, 

amb De vida i somni, com hem pogut comprovar, l'autor canvia 

radicalment el seu posicionament i la seva actitud: en aquest 

llibre hi ha ja un intent de penetrar en els misteris de la 

realitat circumdant, el to es fa cada vegada mes personal i la 

329 Q FERRATER, "Joan Vinyoli", dins Caries, papers, paraules, op. cit., 
pág. 196. 

330 j . VINYOLI, "Prdleg" a El Callat, op. cit., pág. 417. La cita la manlleva 
Vinyoli de T.S. Eliot, un deis autors que esdevé punt de referencia obligat 
i constant en la majoria deis seus textos poétics. 
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voluntat esteticista hi és clarament secundaria. Ja des d'aquest 

poemari, pero sobretot a partir de Les hores retrobades, un 

altre deis llibres decisius de la primera etapa vinyoliana, el 

poeta ha anat depurant substancialment i progressivament els 

seus recursos expressius i el seu Uenguatge poétic, buidant-lo 

de tot element sobrer, accessori o purament ornamental, 

convengut que alio que és veritablement important en poesia, 

mes que no pas sorprendre el lector i deixar-lo atonit davant 

un complicat arabesc discursiu o un exercici de pirotecnia 

verbal, és sobretot que el poema arribi a expressar, 

coherentment i de forma eficag, la realitat de l'experiéncia 

poética a la qual remet i en la qual té el seu origen, de manera 

que, amb cada nova lectura, el poema esdevingui sempre i 

constantment presencia, és a dir, que digui indefectiblement la 

seva propia i única realitat.33l A mes, a Les hores retrobades 

s'hi evidencia, com a trets mes característics, una voluntat de 

recerca deis significats mes generáis -no particulars- de la vida 

i un procés ciar d'interiorització de la realitat natural, ja sigui a 

través de la directa comunicació amb ella o mitjangant el record 

de vivéncies passades. Aquest doble procés, de generalització i 

d'interiorització, s'erigeixen com a mecanismes óptims per 

aconseguir d'obtenir algún tipus de coneixement sobre la 

realitat i sobre el propi Jo i per aconseguir d'expressar el seu 

triple conflicte personal: amb el món, amb ell mateix i amb el 

seu desig de transcendencia. E l procés d'interiorització deixa 

331 "El poema no puede referirse a la realidad natural, la realidad de la 
vida. El poema sólo puede referir-se a su propia realidad, la realidad de la 
experiencia poética" (J. FERRATÉ, Dinámica de la poesía, op. cit., pág. 
184. 
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pas a la simbolització, que no és sino la conseqüéncia lógica de 

la Iluita constant i tena? del poeta per aconseguir que la seva 

poesia esdevingui veritablement una eina indagatoria i una font 

de coneixement. La simbolització, creu el poeta, és la forma 

idónia i mes eficag de potenciar els valors evocadors i 

suggeridors de la paraula i , a mes, l'única manera possible 

d'expressar satisfactóriament el contingut de l'emoció lírica, poc 

susceptible de ser reacionalitzada i , dones, de ser formalitzada 

lingüísticament. 

Joan Vinyoli va voler encapgalar el seu poemari El Callat 

amb un llarg proleg explicatiu de la seva evolució lírica i 

definidor de la seva concepció del poétic. Ja hem comentat en 

els apartats precedents com aquest text es conforma com la 

síntesi conclusiva de les llargues i profundes reflexions sobre 

poesia fetes peí poeta entre 1951 i 1955. Pero, des d'un punt 

de vista estríete, aquest proleg se'ns apareix a mes amb una 

funció molt específica: és un intent ciar de justificació. 

Justificació per qué i de qué? Bé, Joan Vinyoli era conscient que 

amb El Callat iniciava un nou camí en la seva trajectória lírica, 

un camí que aparentment negava i contradeia el que havia 

estat la seva poesia fins llavors, fonamentada en un anhel 

d'autenticitat, en una exigencia de puresa i simplicitat i en un 

rebuig ciar de la "cangó perfecta", artificiosa i hermética, 

allunyada, dones, en bona part, del model poétic de tradició 

simbolista. E l fet que el poeta es decidís, amb aquest nou llibre, 

per l'ús sistemátic d'un llenguatge essencialment simbólic podia 

semblar certament una contradicció i podia provocar 
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inaisentesos.332 De fet, les raons d'aquesta opció no eren pas 

senzilles i , el que és mes important, no obeíen en realitat a cap 

influencia estética externa concreta ni a cap adscripció 

conscient per part del poeta a un determinat moviment o 

corrent literari. De fet, el mateix poeta, tot i reconéixer que el 

llenguatge de El Callat és explícitament simbólic, procura 

marcar, de forma prou evident, les distancies respecte al 

moviment simbolista, sobretot quan afirma que l'origen deis 

seus poemes ha estat una rara i imperiosa il.luminació verbal i 

que 

el llenguatge ha procedit aquí molt Uiurement, 

oferint a l'autor nuclis de sentit que en el curs del 

poema anaven desenvolupant-se d'una manera 

quasi autónoma. La vigilancia conscient fou 

mínima, la justa, perd perqué no s'arribés mai a 

caure en un fácil, buit verbalisme.3 3 3 

Lógicament, aquesta explicació del procés de creació 

poética se sitúa ben bé ais antípodes de la práctica poemática 

simbolista, que potencia i hipervalora justament el control 

sobre el llenguatge i restricta vigilancia del poeta. A mes, en la 

poesia de tradició simbolista el símbol és sempre una creació 

conscient de Vingenio verbal, el resultat d'una puissanee 

intel.lectual, mentre que per a Vinyoli es tracta mes aviat d'una 

• ^ J ^ Per exemple, el fet d'adscriure l'obra del poeta en el corrent 
simbolista estríete, amb el qual Vinyoli presenta moltes afinitats 
(relació música-poesia, exigencia verbal, ús deis símbols,. . .), pero també 
discrepáncies, com el fet de donar mes importancia a la inspiració que a 
l'aplicació de la técnica poética. 

333 j , VINYOLI, "próleg" a El Callat, op. cit., pág. 418. 
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creació involuntaria, una revelació espontánia de les 

profunditats de Fánima del poeta, originada en l'ámbit del que 

Maritain defineix com el domini del subconscient "espiritual" o 

"mus ica l" .334 E l simbolisme vinyoliá no és estrictament 

simbolista, sino que es tracta mes aviat d'un simbolisme 

romantisé; que presenta miíltiples contagis d'ambós corrents 

poétics, pero que és, sobretot, una creació propia molt 

particular i , dones, absolutament original. Ja ho hem insinuat 

abans: les raons per les quals Vinyoli opta peí procediment 

expressiu simbolic son d'ordre estrictament personal, no teñen 

gran cosa a veure amb l'apropiació deis postulats de cap escola 

poética, sino que son sobretot una conseqüéncia del seu 

profund procés d'introspecció i de recerca sobre l'esséncia 

poética i de l'evolució tan especial de la seva trajectória 

lírica.335 

334 j_ MARITAIN, Intuición creadora en el arte i la poesía, op. cit. Sobre 
una análisi detallada d'aquest concepte -i en general de tot el llibre-, 
cfr. M . MANENT, "Maritain i la intuíció creadora", dins Llibres d'ara i 
d'antany, Edicions 62, Barcelona, 1982, págs. 149-165. 

335 Aixó no nega, pero, l'emprenta directa i decisiva, en l'elaboració 
d'aquest poemari, de la poesia de R.M. Rilke, C. Riba i Rosselló-Porcel 
(sobretot del seu llibre Imitado del foc), que Vinyoli admirava i coneixia 
profundament. De fet, com veurem mes endavant, la procedencia 
d'alguns deis símbols mes importants que utilitza Vinyoli en el seu llibre 
(vent, ángel, Orfeu, riu enees, or), teñen el seu origen, de forma mes o 
menys directa, en l'obra lírica d'aquests poetes, que, al llarg de la seva 
obra, es van preocupar també per aprofundir en el misteri de la creació 
poética. Arribaríem fins a dir que, de tots els llibres vinyolians de la 
primera época. El Callat és el mes rilkiá i el mes ribiá de tots, sense que 
aixó suposi cap mimetisme poétic: ara es tracta d'una influencia mes 
matisada, mes conscient: Vinyoli no copia aquests poetes, sino que se'n 
serveix interessadament, selecciona els aspectes concrets que mes li 
convenen (modificant-los substancialment a voltes) i rebutja aquells 
que no s'adiuen amb els seus interessos. 
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Per a Vinyoli, dones, no només no hi ha cap tipus de 

contradicció entre l'etapa anterior i la que tot just ara incia, sino 

que mes aviat s'hi evidencia una relació íntima i lógica. Mirada 

globalment, el poeta veu el conjunt de la seva obra i de la seva 

trajectoria personal i literaria com un tot coherent i unitari, 

sempre fidel a uns fonaments estétics i étics en els quals creu 

fermament; 

Creu l'autor que cada nou llibre seu ha estat una 

réplica de ranterior i alhora la continuació o la 

intensificado d'un aspecte que en l'anterior 
apuntava.336 

i és precisament aquesta coherencia vital i poética i aquesta 

fidelitat a les bases del seu projecte líric les que Vinyoli intenta 

tot just de ressaltar en el seu próleg, tot evidenciant així, al 

mateix temps, l'originalitat del seu periple líric i la personalitat 

de la seva veu poética. 

En realitat, aquest nou tombant poétic, en qué cal 

incloure~hi, a mes de El Callat, el volum Llibre d'amic (amb el 

seu complementan: Cants d'Ábelone) i bona part deis poemes 

de Realitats, esdevindrá, pero, com tindrem ocasió de veure, 

una experiencia lírica si no truncada sí almenys seriosament 

qüestionada peí mateix poeta, que, sobretot a partir d'aquest 

darrer poemari, modif icará sensiblement els seus 

336 j . VINYOLI, "próleg" a El Callat, op. cit., pag. 418. 
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plantejaments poétics i especialment les seves estratégies 
discursives.337 

Mes amunt ens hem referit a la funció específica, 

justificadora de la trajectoria lírica del poeta i de la seva 

poética, del "próleg" que acompanya el poemari El Callat. No 

hem esmentat, i cal fer-ho ara, que aquest text té també una 

altra funció no menys imortant i remarcable: la de clarificar al 

lector el sentit d'alguns deis símbols utilitzats i la de suggerir-li 

els principáis eixos vertebradors deis poemes i les possibles 

línies interpretativos del llibre. En primer lloc, Vinyoli intenta 

precisar l'abast del títol del poemari, certament un deis símbols 

mes importants d'aquest volum: 

El símbol que dona títol al llibre sembla a l'autor 

especialment significatiu, tot i que l'obra en 

conjunt no té potser un carácter que el justifiqui 

prou, sobretot per a qui penses en els textos 

estudiáis per Moeller sota el títol Le silence de Dieu. 

Vull dir que si per El Callat podria pensar-se en una 

poesia predominantment dirigida cap al numinós, 

337 Els motius, personáis i externs, pels quals el poeta abandona -o si 
mes no, modifica- aquest nou tombant poétic els intentem explicar en 
els capítols dedicáis a Realitats. Peí que fa a la continuítat de la 
simbolització com a recurs poétic fonamental en l'obra del poeta, cal dir 
que aquest de fet no desapareix, sino que podríem dir que és substitui't 
peí de la construcció imaginaria, molt mes eficaz i logicament mes 
adequada a la veu poética vinyoliana, que a partir de 1970 sobretot, 
esdevé cada vegada mes realista, directa i narrativa. L'única excepció 
seria, en tot cas, Cants d'Abelone, escrit abans del 1979 i no publicat fins 
al 1983, pero com ja hem dit, aquest poemari és, de fet, complementari de 
LLibre d'amic i, per tant, és logic que segueixi les mateixes directrius 
formáis i estétiques que van inspirar-lo; a mes, tot sembla indicar que 
fou justament entre 1955-1959, dates de la primera redacció de LLibre 
d'amic, que el poeta va projectar l'estructura i el contingut de Cants 
d'Abelone, quatre poemes del qual (I, IX, XI i XVI) están datats 
precisament en aquests anys. 
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I'esperit que batega en molts poemes del llibre 

sembla mes aviat decantat a la terra.3 38 

Cal anar amb molt de compte amb aquesta observació que 

fa Vinyoli a proposit de la dimensió del símbol "El Callat", 

perqué hom pot caure en Terror de considerar-lo en un sentit 

únicament ornamental, no dialéctic. El Callat és un símbol 

dinámic, multifuncional i ambigú. Aquest fet no anuí.la la seva 

eficacia, ben al contrari, la potencia enormement. Joan Vinyoli 

no nega en cap moment la relació directa de "El Callat" amb el 

numen, sino que ens avisa del perill d'explicar el símbol 

únicament a partir d'aquesta relació, perqué aixó podría 

comportar una lectura equivocada i tergiversada deis poemes 

del llibre. "El Callat", com veurem, no es pot associar a cap 

divinitat específica, remet mes concretament a un ámbit, 

transcendent i sobrehumá, al qual Tésser malda per projectar-

se. És una realitat profunda, atemporal i inabastable, pero 

malgrat tot, constitutiva i indissociable, ni que sigui sota la 

forma de somni, del mateix ésser. És el que en podríem dir la 

seva part espiritual, el seu desig d'absolut, de recerca de 

Vinconnu. L'ámbit de "El Callat" i Támbit de la realitat real i 

temporal son els dos extrems contraposats entre els quals 

Tésser huma es mou indefectiblement. La vida humana es 

planteja així com una Iluita dialéctica constant entre 

terrenalitat i espiritualitat, entre ascensió i davallament, entre 

existencia temporal i absolut atemporal, entre separado i 

unitat. L'arrelament en la realitat real és necessari i obligat per 

338 j VINYOLI, "proleg" a El Callat, op. cit., págs. 418-419. 
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poder viure amb plena consciéncia d'aquest viure; la tendencia 

cap a l'ámbit del Callat és necessária per poder transcendir la 

realitat temporal i finita de la nostra existencia. E l vincle, 

l'harmonització felig entre aquests dos extrems, ideal d'una vida 

viscuda en plenitud, només és possible, diu el poeta, a través de 

la paraula poética, perqué només la paraula pot, albora, dir la 

realitat terrena i ser un resso de la quasi-veu de E l Callat. 

Aquesta dimensió "mágica i sagrada" de la paraula poética és la 

mateixa que trobem en la majoria deis poetes romántics i , en el 

cas cátala, per exemple, en Maragall: 

Jo cree que la paraula és la cosa mes meravellosa 

d'aquest món perqué en ella s'abracen i es 

confonen tota la meravella corporal i tota la 

meravella espiritual de la Naturalesa.^ 3 9 

D'aquesta manera, el poeta -creador de paraules i 

torsimany de les paraules- esdevé, com Orfeu (mite-símbol 

central del poemari), l'únic ésser capa? de penetrar fins al cor 

de les ombres i retornar a la llum, l'únic que pot erigir-se en 

médium entre les dues realitats, l'objectiva i real, la d'aquesta 

riba, i la ideal i absoluta, la de l'altra riba. 

La paraula poética i l 'experiéncia l í r ica son 

fonamentalment els dos grans temes vertebradors d'aquest 

volum. El Callat és una análisi profunda, lírica, sobre el poder 

harmonitzador i transcendent de la paraula poética, sobre el 

seu origen i les seves potencialitats; i és també, albora, una 

j . MARAGALL, Elogi de la parula poética i altres assaigs, op. cit., pág . 
33. 
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reflexió global del poeta sobre la seva particular vivencia de 

l'experiéncia lírica. En aquest sentit, el volum és indissociable 

del próleg que l'acompanya i es conforma realment com el 

resultat - i el complement- poétic directe i mes notable del 

conjunt de les reflexions teoriques dutes a terme peí poeta en 

els anys immediatament posteriors a la publicació de Les hores 

retrobades. De fet, si aquest darrer volum era un adéu al passat 

del poeta, a la seva infantesa i a la seva joventut. El Callat 

suposa l'entrada en la seva maduresa poética i vital, és el punt 

d'inflexió d'una vocació i d'una trajectoria literaria que a partir 

d'ara seguirá una línia constant, sempre ascendent i 

evidentment molt fructífera. 

De tots els volums publicats per Vinyoli durant la primera 

época de la seva trajectoria lírica, aquell que presenta, en la 

segona edició dins Poesia Completa 1937-1975, menys 

alteracions és lógicament el llibre El Callat. Aquest fet no ens 

pot sorprendre gens, ja que es tracta d'un poemari molt 

treballat i elaborat a l'empara d'una doctrica estética 

perfectament definida i assumida per l'autor. Les úniques 

modificacions, d'altra banda ben poc significatives, que s'hi 

poden detectar son: el canvi de títol del poema "Oh encara 

sempre primigeni" (ara: "Món primigeni"), la substitució del 

barbarisme empar i derivats per mots com recer, per exemple, i 

unes alteracions mínimes en l'ús de les exclamacions i del 
guionet.340 

340 Cfr. F. CARBÓ, Introducció a la poesia de Joan Vinyoli, op. cit., págs. 
116-117. 
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El Callat és un poemari organitzat, com els volums 

precedents, en diverses seccions que defineixen i determinen 

els diferents nuclis temátics mes importants del llibre. En els 

capítols dedicats a Primer desenllag i a De vida i somni, hem 

pogut comprovar com la disposició de les respectivos seccions 

en aqueixos volums era encara una mica arbitraria i no obeía a 

cap rao concreta. Aixó canvia, pero, amb Les hores retrobades, 

en qué les tres seccions que el conformen teñen un ordre lógic 

que es correspon amb l'estructura quasi dramática del llibre. E l 

cas de El Callat és encara mes evident: l'estructura del llibre és 

absolutament travada i altament significativa. Peí que fa ais 

poemes, aquests s'organitzen en funció deis distints nuclis 

temátics i , sobretot, en funció del símbol clau (mar, boscater, 

orfeu, aigües aturados, Callat) que regeix cadascun deis 

apartats, de manera que el sentit concret de cadascun deis 

poemes es redimensiona i s'intensifica en el conjunt de la serie. 

Quant a les seccions, teñen un ordre estríete no intercanviable, 

perqué, com el mateix poeta indica en el seu "próleg" al llibre, 

defineixen globalment la complexa experiencia viscuda peí 

poeta en el procés de creació poética. Les diferents seccions 

s'articulen de manera precisa i coherent, configuren una mena 

de viatge líric que el lector haurá de recorrer, de la má del 

poeta, per tal d'assolir el coneixement poétic final. L'essencial 

d'aquest viatge poétic es troba especificat en la paráfrasi, que 

és de fet una proposta de lectura del llibre, que el poeta fa en el 

próleg introductori: 

creu l'autor que sois partint de "El Callat", sois de 

retorn de "El Callat", sois havent sentit la crida del 

"Gall" i l'enyoranga de "La roca", sois peí "Camí" on 
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"en la set del qui cerca neix profunda la deu", pot 

"El boscater" perdut en la closa nit on "Orfeu" és 

"esperanza i moviment cap a la llum" i on cal 

arriscar-se al difícil combat amb l'ángel, arribar a 

la clara altura de "Diumenge" i fer la lloanga i fins 

l'exaltació de les realitats terrenes: siguin flors o 

fruits, muntanyes o ponents, jardins o infants que 

en llur simple gracia caminen Uiurement cap al 

"delitos paratge" d'"aigües aturades" on "El Callat" 

fa sentir la seva "quasi-veu".341 

Aquesta paráfrasi descriu perfectament els elements 

substanciáis de l'experiéncia creadora: emoció poética (fruit de 

la mort per aigua i d'un procés intens d'introspecció i d'un desig 

de "vida mes alta"), recerca del verb (on cal arriscar-se a Iluitar 

amb l'ángel) i , finalment, cant líric (escriptura poética a través 

de la qual la realitat esdevé presencia alliberada del corrent 

temporal i en la qual "El Callat" fa sentir la seva quasi-veu). 

Les cinc seccions que configuren El Callat son les següents: 

Cinc poemes davant la mar (5 p.), El boscater (10 p.), Orfeu (6 

p.). Les aigües aturades (9 p.) i E l Callat (8 p.). Els símbols mes 

importants de cadascüna de les seccions son aquests: C i n c 

poemes davant la mar: l'arbre i el mar; E l boscater: el boscater, 

el riu i el camí; Orfeu: Orfeu i l'or; Les aigües aturades: les 

aigües i la barca; E l Callat: E l Callat, la roca, l'ángel, l'arbre i el 

Gall. 

341 j VINYOLI, "proleg" a El Callat, op. cit., pág. 419. 
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III.2.1.- La mort per aigua. 

Fear death by water. 

T.S. ELIOT, The waste land. 

La secció Cinc poemes davant la mar funciona a manera 

d'obertura a tot el poemari, és un preludi que prepara el lector 

per a iniciar el viatge poétic, per entre la forest de símbols, que 

haurá de conduir-lo fins al domini mágic del cant on s'esdevé el 

real poétic.342 Com el poeta indica en la seva paráfrasi del llibre 

reproduída en el proleg, només partint de "El Callat", només de 

retorn de "El Callat", es pot arribar fins a l'ámbit on "El Callat" fa 

sentir la seva quasi-veu. Els poemes inclosos a Cinc poemes 

davant la mar es refereixen d'una manera prou explícita a 

aquesta premisa inicial, al desig del Jo de projectar-se, partint 

de "El Callat", cap al seu ámbit, al seu esforg per assolir-lo. És 

per aixó que l'element vertebrador i mes significat d'aquesta 

secció és Farquetip de la mort simbólica, de la mort per aigua. 

342 El títol de la secció creiem que pot rclacionar-se, significativament, 
amb el poemari i l'experiéncia creativa de Le cimetiére marin, de Paul 
Valéry. I també, amb les circumstáncies biográfiques sobre l'escriptura 
de Die Sonette an Orpheus i Duineser Elegien, de Rilke: recordi's com, 
segons Rilke, després d'haver escrit Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge va sentir-se estéril i incapag d'escriure res mes; pero un 
dia del mes de gener de 1912, a Duino, mentre passeja peí penya-segat 
arran de mar sent la veu del vent que 11 dicta el primer vers de les 
Elegies: "Qui, dones, si jo crides, em sentirla d'entre els ordres deis 
ángels?" (encara que no será fins molts anys mes tard que acabará els 
dos Ilibres). És a dir, tots dos poetes, Valéry i Rilke, reben, davant la mar 
(real i interior a la vegada), la inspirado deis seus poemaris máxims, de 
la mateixa manera, l'origen de l'obra vinyoliana és també marí. 
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Els poemes d'aquesta secció, a mes, serveixen per situar el 

lector, per introduir-lo en el que será el tema central del llibre: 

la descripció del procés i la dinámica de I'activitat artística. 

Cinc poemes davant la mar s'obre amb una composició, 

"Algú m'ha cridat" que connecta directament amb el volum 

anterior del poeta. Les hores retrobades.^^'^ I hi connecta en dos 

sentits molt concrets: en primer lloc, per la recurréncia al 

símbol de l'arbre, que era, com ja hem vist, el símbol central del 

darrer poema, intitulat precisament "L'arbre", de la darrera 

secció d'aquell llibre; i , en segon lloc, perqué el títol del poema 

"Algú m'ha cridat" remet indirectament al primer vers del 

primer poema del llibre Primer desenllag ("-I la natura em 

343 L. Güell i F. Valls (dins J. VINYOLI, La medida de un hombre. 
Antología poética. Visor, Madrid, 1990), relacionen el poema "Algú m'ha 
cridat" amb el poema de Rilke "Ma vida no és aquesta hora abrupta..." 
que Vinyoli va incloure en les seves Versions de Rilke (op. cit., pág. 19). 
Les relacions son obvies: Jo metaforitzat en arbre; referencia a les dues 
realitats, temporal i atemporal; i referencia a la creació poética. Ara bé, 
el sentit deis poemes és prou distint, mentre que el poema de Rilke és 
una reflexió sobre la vida real vista com a tránsit vers una altra vida, el 
poema de Vinyoli se centra en l'experiéncia artística, que, aixó sí, com 
en Rilke, esdevé mediadora entre les dues realitats i conciliadora 
d'aquestes, Copiem tot seguit el poema de Rilke tal i com el va traduir 
Vinyoli: 

Ma vida no és aquesta hora abrupta 
dintre la qual em veus tan apressat. 
Jo sóc un arbre davant el meu fons, 
sóc només una de les meves boques 
i just aquella que es clourá primer. 

Sóc el silenci entre dues notes 
que s'habituen Tuna a l'altra malament: 
la de la mort vol fer-se dominant. 

P'ro en l'interval obscur es concilien, 
juntes fremint. 
I queda bell el cant. 
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crida-"), que descriu la relació del Jo amb el món natural en el 

temps passat, el mateix temps que és retrobat i cantat de forma 

elegiaca en la primera secció de Les hores retrobades. Ara bé, si 

en el temps de la infantesa el que sentia el poeta era el crit de 

la natura contemplada, objectiva, ara la veu prové d'una "mar 

fonda", és a dir, ja no és una veu aliena al Jo, sino una veu 

interior, que puja des de les profunditats de la seva ánima.3 44 

Ara, és realment significatiu que el Jo aparegui aquí 

naturalitzat en arbre i en mar. En certa forma, el crit inicial de 

la Natura ha comportat la interiorització d'aquesta per part del 

poeta, fins al punt que el Jo, a partir d'ara, únicament se 

significa a través de determinats elements essencialitzats de la 

realitat natural que, a mes, han esdevigut els veritables símbols 

dinamitzadors d'aquesta poesia. E l món natural, dones, com en 

els volums anteriors del poeta, continua sent un referent poétic 

central. 

Algú m'ha cridat 

Jo no sóc mes que un arbre que s'allunyá del bosc, 

cridat per una veu de mar fonda. 

Sol, prop la mar, he consagrat les meves fulles ais vents 

de mes enllá de la riba. 

Ja les meves arrels no saben enfondir en la térra i 

servar-me. 

Un altre tret característic de El Callat (i que a partir d'ara esdevindrá 
recurrent en la poesia vinyoliana) és el de la ficcionalitat de les veus. 
Existeixen almenys tres veus diferents en aquesta poesia: la del Jo-
persona (observador de la realitat i font de les vivéncies i les 
experiéncies); la del Jo-interior (és a dir, el jo-alteritat, la "veu" de les 
profunditats: aquest "algii" que crida, pregunta, sol.licita); i la del Jo-
poeta (unificador de les altres veus, formalitzador de les experiéncies i 
creador de paraules). 

- 330 -



i peí fullatge bec solitud. 

Es per aixo que vago sempre 

sota el silenci de les constel.lacions 

d'aquestes altes nits de fabulosa riquesa. 

(vv. 1-9) 

"Algií m'ha cridat" és un poema organitzat en tres estrofes 

de 9, 4 i 2 versos, polimétrics, cadascuna. En la primera estrofa 

(vv, 1-9), el Jo poétic es veu a ell mateix com un arbre solitari, 

allunyat del bosc, que ha consagrat les seves fulles al vent de 

"mes enllá de la riba". L'altra riba és de fet, l'altra realitat, la 

realitat no objectiva, aliena al devenir temporal, aquella en la 

qual l'ésser és arrossegat per retrobar-se en la seva unitat. 

"Algií m'ha cridat" és un poema on es descriu metaforicament 

l 'experiéncia poética, o millor, el primer moment de 

l'experiéncia poética: el del desig de transcendencia a través de 

la paraula. Isolament, recerca interior, despersonalització (canvi 

de naturalesa), contemplaeió, desarrelament, viatge en la nit, 

crit de les profunditats, tots són elements que configuren l'estat 

espiritual i anímic del poeta en el moment de predisposició a 

l'inici del viatge líric, al salt cap a "l'altra riba", i en el moment 

de sojorn en aquesta. L'activitat artística, tal i com assenyala 

Paz a El arco y la lira, és un tipus de vivencia molt semblant a 

la de l'experiéncia mística tal i com és descrita pels diversos 

textos sagrats de la majoria de les religions: 

La experiencia de la "otra orilla", implica un 

cambio de naturaleza: es un morir y un nacer. (...) 

La metáfora del soplo se presenta una y otra vez en 

los grandes textos religiosos de todas las culturas: el 

hombre es desarraigado com un árbol y arrojado 

hacia allá, a la otra orilla, al encuentro de sí. Y aquí 
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se presenta otra nota extraordinaria: la voluntad 

interviene poco o participa de una manera 

paradójica. Si ha sido escogido por el gran viento, 

es inútil que el hombre intente resistirlo. (...) La 

voluntad se mezcla a otras fuerzas de manera 

inextricable, exactamente como en el momento de 

la creación poética.345 

La vivencia poética, dones, aquest salt en el buit necessari 

per arribar a l'altra riba, es vincula amb l'experiéncia del 

sagrat, té un component mágic i sobrenatural evident. La 

possibilitat de teñir aquesta vivencia és un do rebut mes que 

no pas una conseqüéncia de la voluntat humana, encara que 

exigeix, logicament, una determinada predisposició d'esperit i 

una actitud conclusa i receptiva. 

En la segona estrofa d'aquest poema: 

Pero de cop s'il.luminen les nits 

amb paraules com flames, 

torna la veu, la veu, nocturna sempre, del mar, 

cridant-me sois, cridant-me. 

(vv. 10-13) 

hi ha una referencia explícita ais guanys obtinguts peí poeta en 

aquest seu viatge nocturn "sota el silenci de les constel.lacions": 

les paraules apareixen de cop, inesperadament i involuntaria. 

Les paraules son com flames, il.luminen, venen carregades 

d'una forga inusitada i fera?. No és ben bé llenguatge articulat, 

és mes aviat un crit, un so encara sense forma, un ritme. 

345 o. PAZ, El arco y la lira, op. cit. págs. 122-123. 
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reiteratiu com les onades del mar: una mena de dumpfer 

shdpferischer Keim. 

E l poema acaba amb dos versos que suggereixen 

finalment, a partir d'una doble metonimia intensificadora, 

l'actitud que pren el poeta un cop ha viscut aquesta primera 

experiencia de "l'altra riba", que será característica del seu 

capteniment en el futur. Es a dir, si en el passat (en la seva 

práctica poética anterior a El Callat) havia posseit els camps i la 

brasa de la tarda (havia interioritzat la natura), a partir d'ara 

esdevé "orella i pas insonmes"; aixo és, el poeta estará a l'aguait, 

sempre escoltant per si de cop es manifesta el silenci de "El 

Callat", i sempre en camí vers el seu ámbit. 

He posseit els camps, la brasa de la tarda, 

mes ara sóc orella i pas insomnes, 

(vv. 14-15) 

Els poemes "Foc mort", "Veu del promontori" i "Redossada 

en la nit", son de fet la continuació lógica del poema "Algú m'ha 

cridat". Fan referencia al moment de pacient i difícil espera, 

d'isolament, de permanencia en aquell moment previ a l'emoció 

poética, a "l'incendi pur" de l'aurora del cant. 

Com arribar a l'incendi pur 

de cap aurora, si només 

erro cansat, per un excés 

de roca estéril, dins l'obscur? 

("Foc mort", vv. 1-4) 

És un moment caracteritzat per la foscor i l'angoixa en qué 

el paisatge interior esdevé árid i feréstec, tot hi és roca estéril i 

"foc mort", És aquell moment en el qual el Jo poétic se sent 
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desarrelat i solitari i és únicament "orella i pas insomnes", uU 

inquiet de far (pero sense llum) en actitud sempre vigilant per 

si de cop el vent de la paraula finalment es manifesta. 

He dit adéu al vesperal conjur; 

ara, en la nit, uU inquiet de far, 

temptejo la foscor, voltat de mur. 

("Veu del promontori", vv. 1-3) 

Tot és nit i silenci, signe inconfusible de la mort, i no hi ha 

manera de conjurar la llum. La voluntat no serveix per 

provocar el cant i no hi ha consol possible. Queda només l'últim 

recurs, despullar-se del tot i de tot, alliberar-se definitivament 

del món objectiu i conscient, ser "crua sal" i llan9ar-se en el 

buit, submergir-se en el mar sense límits del subconscient, 

naufragar en résser:346 

Abandona trofeus 

de vagaroses veus 

i somniades hores 

de quietud; 

vés-te'n de nit, peí negre 

mar sense fons ni vores, 

cap al teu port d'origen: 

l'inconegut. 

("Redossada en la nit", vv. 7-14) 

Certament, el viatge a l'altra riba requereix una actitud 

despresa i en certa forma temeraria. Cal realitzar un salt 

mortal, trencar amb la lógica del món real i amb les liéis que el 

346 Cfr. F. GOMA, "L'horitzó filosófíc de la poesia de Joan Vinyoli", art. 
cit. Cfr. el seu comentari sobre el poema "L'ésser", inciós dins A hores 
petites. 
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regeixen. És un pas, com diria Mircea Eliade, des del temps 

"profá" al temps "sagrat", on tot es transforma radicalment i on 

tot s'exterioritza i esdevé presencia. El món d'aquí desapareix i 

només queda r"altre" món. Lógicament, aquest salt al tot "altre" 

només és possible a partir de la mort del tot "aquí" i , per tant, 

necessáriament també de la mort del Jo, del seu deseiximent. 

Ser a l'altra riba vol dir formar part de l 'U, fondre's en la 

consciéncia pura, suposa realment una mena d'unio mystica, 

per a la consecució de la qual, com recorda Meister Eckehart, 

només una virtut és eficag: el deseiximent absolut del jo (el 

tema de la separado, del deslligament, és prou recurrent en 

Vinyoli, recordi's, per exemple, la secció El separat. del llibre 

Realitats, on aquest tema hi apareix com a central).^47 

El pas del temps profá al temps sagrat, el salt a l'altra 

riba, introdueix lógicament el tema de la mort simbólica, un 

deis arquetips junguians fonamentals, i un deis temes mes 

recurrents en l'obra poética vinyoliana, que apareix 

directament vinculat al tema de la creació artística i al tema de 

l'experiéncia amorosa, entre les quals Vinyoli hi veu un 

paral.lelisme estríete. La mort simbólica és un canvi substancial 

de l'ésser, un deixar de ser Jo (pérdua de la identitat natural) 

per passar a ser ¡'"altre" que és el Jo unificat. La mort simbólica 

34 7 Meister Eckhart és el representant mes important del moviment 
místic de l'alemanya del XIV. Les seves obres, els tractats i els sermons, 
representen una veritable creació idiomática per proclamar el saber 
místic. Eckhart dedica tot un capítol al tema del "deseiximent" o 
"deslligament", en el qual afirma que aquesta és, de totes. Túnica i mes 
efica? virtut de l'home per possibilitar la fusió amb Déu, i dones, la unió 
mystica. (M. E C R H A R t , Tratados y sermones, traducción, introducción y 
notas de Use M. de Brugger, Edhasa, Barcelona, 1983. Cfr. especialment, 
págs. 237-256). 
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és una mort necessária per renéixer "altre" i , dones, una mort 

connotada positivament. Mor l'ésser escindit per renéixer com a 

totalitat reconciliada. És un retorn a Festadi original, anterior, 

quan no existia separació entre l'ésser i el món, entre conscient 

i inconscient, entre vida i somni, i on els temps passat, present i 

futur es trobaven integrats. 

La mort simbólica és gairebé sempre una mort per aigua, i 

mes concretament una mort per mar. Recordem el poema 

"Can§ó d'Ariel", de Shakespeare (en donem la versió que en féu 

Vinyoli i que va incloure precisament en el seu llibre Domini 

mágic): 

Can^ó d'Ariel 

Ben bé cinc braces fondo jeu ton pare: 

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. 

Nimfes toquen a morts per ell cada hora: el dring 
escolta!, ara les sentó, ning-nang-ning.3 4 8 

En aquest poema, com es pot veure, es tracta de la 

transformació del subjecte grácies a la mort per aigua. Es una 

transformado positiva ("el que eren els seus ulls són perles 

Cfr. la nota 184 de la nostra Tesi. Sobre la mort simbólica, veg. C.G. 
JUNG, Símbolos de transformación, Paidós, Barcelona, 1982. i també, el 
comentari que fa Joan Ferraté al poema d'Eliot intitulat precisament 
"Mort per aigua" del seu llibre La térra gastada (J. FERRATÉ, Lectura de 
"La térra gastada" de T.S. Eliot, Edicions 62, Barcelona, 1977, págs. 164-
171). Sobre el tema de la mort simbólica en Vinyoli, veg. especialment 
D.S. ABRAMS, "Joan Vinyoli i la literatura Anglo-Saxona", dins Joan 
Vinyoli, op. cit., págs. 121-133. 
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ara"), perqué res del que era en ell mortal no s'ha perdut i a 

más, per acció del mar, aixó mateix ha esdevingut estrany i 

preuat. Aquesta cosa rara i rica no és sino la personalitat 

individual del pare transformada, renascuda, amb la mort per 

aigua, en la seva integritat, en la seva plena identitat. És la fusió 

entre el Jo i l'alteritat, l"'altra riba". 

E l mar és dones un símbol transformador, lloc de tránsit 

d'una riba a l'altra, element mortal i regenerador alhora.349 £ \ 

mar és també imatge del subconscient, realitat interior en la 

qual submergir-se per poder atényer les profunditats del Jo. 

Ara bé, el mar, ja sigui com a símbol transformador o ja sigui 

com a imatge del subconscient, és vist sempre com a abisme, 

perqué de fet suposa una anuí.lacló de la part conscient de 

l'ésser, la qual cosa provoca temor, i una anul.lació de la propia 

personalitat natural individual. E l pas cap a l'altra riba, dones, 

com tota experiencia del sagrat, és un misteri tremendum, és 

un salt en l'inconegut i , per tant, esfereeix i fascina albora, 

atreu i repel.leix.350 

-̂ 4y De tots els elements aquátics, el mar és per definido el símbol de la 
dinámica de la vida (mors jama vitae): tot surt del mar i tot hi torna, és 
el lloc deis naixements, de les transformacions i deis renaixements. Es 
un símbol ambivalent, és albora mort i vida, uneix i separa, és 
superficie que trasllada i abisme que arrossega: s'hi pot morir o s'hi pot 
renéixer. El mar és també, sobretot, imatge del subconscient en els seus 
aspectes positiu i negatiu albora. Sobre la simbologia del mar, Cfr. J. 
CHEVALIER / A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, op. cit., págs. 
689-690. Cfr. també, C.G. JUNG, Símbolos de transformación, op. cit., págs. 
220-240. 

35 0 Sobre les conseqüencies de l'experiéncia de l'altra riba i de la 
sensació d'alteritat, vegeu especialment, O. PAZ, El arco y la lira, op. cit., 
págs. 121-133. 
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Com hem dit, el que descriu el poeta en aquests tres 

poemes que hem analitzat ("Foc mort", "Veu del promontori" i 

"Redossada en la nit") és básicament l'estadi previ a la visió 

definitiva de l'altra riba, de l'arribada de Fúltim i únic vent, la 

referencia al qual apareix justament en el darrer poema de la 

serie, intitulat "L'últim vent". 

L ' ú l t i m vent 

Qui va deixar l'estéril port 

i ha fet del mar son elment, 

no será dut a contracor, 

a la deriva, peí corrent. 

T'he dit adéu, estéril port, 

i en la terrible vastitud, 

desarborat i cec lament, 

et sentó prop, oh inconegut, 

oh prosper, únic, últim vent. 

En aquest poema encara no s'ha acomplert definitivament 

el viatge a l'altra riba, pero sí que hi ha explícita la decisió del 

Jo poétic de realitzar el salt en el buit que hi condueix. El port 

real, d'aquesta riba, aparentement segur i desitjable, és vist, 

pero, com a negatiu: és un port estéril i per aixó mateix cal 

abandonar-lo. E l Jo poétic ha de llan9ar-se mar endins, confiat 

("qui ha fet del mar son element / no será dut a contracor, / a 

la deriva, peí corrent"), segur que el seu viatge per Tabisme el 

dura fins a l'altra riba, desconeguda, pero veritable, mes 

auténtica i fera9 que cap recer portuari. De fet, els darrers dos 

versos del poema ja suggereixen el guany d'aquest viatge: 

l'alenada prospera del vent esdevé premonició, auguri de la 

revelació poética auténtica. 

- 338 -



"L'últim vent" és el poema-pont cap a la secció següent. E l 

boscater. que tracta estrictament del pas del Jo per l'ámbit de 

"El Callat". Els poemes remeten a un estadi ben concret del 

procés de creació poética, aquell en el qual es manifesta per 

primera vegada, encara que veladament i com a silenci, el vent 

de la paraula. És el moment de sabores coneixement obscur que 

cal meréixer, fusió de tots els temps i de tots els espais, instant 

transitori i fugag previ a l'eclosió del cant on el silenci esdevé 

crit i on les aigües son parladores. 
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III.2.2.- E l bosc de la paraula. 

Ich glaube an Nachte. 

R.M. RILKE, Das Studen-book. 

Entre la secció anterior i aquesta s'ha esdevingut, com 

hem vist, la mort per aigua del Jo i , amb ella, la transformació 

absoluta de les realitats, el salt en el buit cap a l'ámbit de "El 

Callat". E l Jo-arbre, objectiu i conscient, de "Algú m'ha cridat" ha 

esdevingut ara Jo-boscater, Jo-riu, Jo-camí, és a dir, "alteritat". 

El paisatge ha canviat, també, de forma substancial: l'extensió 

marina, sense límits, ha esdevingut ara forest densa i profunda 

d'arbres ressecs, on sondes i rius transiten carregats de sentit i 

d'indicis que caldrá interpretar. L'espai és encara el del silenci i 

la nocturnitat, pero germinadors i fértils. 

La secció E l boscatei' inclou un total de deu poemes 

organitzats implícitament en dues series de cinc poemes 

cadascuna. La primera abraca els poemes " E l riu enees", 

"Sendos, camins em criden", "He caminat fins arribar al 

profund", "És mes endins" i "Món primigeni"; la segona serie la 

componen "Totes les sondes moren", "Seguiré el camí de les 

paraules", "El boscater", "Planura d'alta nit" i "El riu de pedra". 

La secció té una estructura en certa forma circular, tancada: 

s'inicia amb el poema "El riu enees", un sonet de versos 

decasil.lábics a la italiana, sense cesura i amb accent máxim a la 

4ta. síl.laba (excepte el primer i el dotzé vers, que són 
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octosíl.labs), i acaba amb el poema "El riu de pedra", un conjunt 

de 12 tercets encadenats italians amb un vers solt final que 

rima amb el central del darrer tercet. Son els dos únics poemes 

de la serie amb un estrofisme regular i amb rima, la qual cosa 

els distingeix encara mes de la resta. Els dos poemes marquen 

l'iniei i el final d'un recorregut, se sitúen en els extrems del 

periple poemátic. Entre un poema i l'altre, entre el riu enees i i 

el riu de pedra, s'ha produít un procés complex, un 

endinsament peí "canvi de les coses en ánima", un 

aprofundiment en la recerca del sentit i un recorregut peí camí 

sempre difícil del silenci i de les paraules. 

En el primer poema de la secció, "El riu enees", el Jo poétic 

se'ns apareix transfigurat en Jo-riu. 

Sóc riu enees, fluint des de l'origen. 

Pes i tenebra de l'avantpassat, 

us duc en mi cap a la mar oberta, 

peí germinal insomni governat; 

cremo i no sé, toco la pedra inerta, 

flairo la nit; perdut en la llacuna, 

de negre fons, qui sap el viarany 

vers la claror? M'espanten ombra i lluna. 

("El riu enees", vv. 4-12) 

E l Jo-poétic-riu, en qué conflueixen tots els temps alhora 

(el riu és tradicionalment imatge del devenir temporal), se sent 

perdut en la foscor, espantat, incapag de trobar el viarany que 

el dura cap a la llum, pero está sempre en camí, fluint des de 

l'origen cap a la mar oberta. L'espai on habita és mágic, fusió de 

tots els espais, món primigeni, línic: aigua -riu- i foc -enees-. 
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per exemple, realitats contraríes en el món objectiu, formen 

aquí un binomi harmonitzat, son part d'una mateixa unitat. De 

fet, a través del foc i de l'aigua, el Jo poétic se significa en la 

plenitud del seu ésser. El foc remet al domini interior creatiu 

del Jo poétic: cremar il.lumina; l'aigua és la paraula poética, el 

verb essencial que brolla incandescent, no pas perqué sigui 

imatge del devenir temporal, sino perqué és consagració de 

l'instant.351 E l darrer vers del poema, pero, "domini meu, 

incendiat parany", és en certa forma ambigú: en el context de la 

composició, el terme "parany" resulta prou dissonant i és difícil 

entendre per qué aquest domini enees, mágic, clarament 

positivitzat, és vist com un engany (de qué, per qué?). Bé, el 

poeta cerca la paraula auténtica, pura, i és per aixó que no s'ha 

de deixar enganyar per les paraules vanes i gratuítes, aquelles 

que responen a un desig impulsiu, no necessari, de parlar: 

aquests son els paranys amb qué es troba el poeta en el seu 

domini del cant, els paranys que l i cal evitar si vol, de veritat, 

salvar-se (així ho expressa també en els vv. 7-8 del poema "La 

llum diamantina" del seu llibre A hores petites: "Comen9a el 

camí rost per on salvar-me / del negre aclofament pie de 

paranys"). 

Els poemes "Sendes, camins em criden", "He caminat fins a 

arribar al profund" i "És mes endins" remeten al tema genéric 

3->i El poema "El riu enees" cal relacionar-lo amb el poema "Domini 
mágic" inciós en llibre de títol homonim (Cfr. Xavier FOLCH, "La 
práctica de la poesia i la poética de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 70). La 
imatge "riu enees" és segurament un manlleu de Rosselló-Porcel, Cfr. el 
seu poema "El captiu", dins B. ROSSELLÓ-PORCEL, Imitado del foc, Edició 
i estudi de J. M. Balaguer, Edicions 62, Barcelona, 1991, págs. 143-147. 
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del viatge. E l viatge interior que realitza el Jo en el seu quest, 

per entre la foscor boscana, del cántic revelador i essencial. 

Torna a aparéixer aquí la referencia ais perills d'aquesta 

empresa, ais paranys que cal superar. Trobar la paraula 

essencial és, dones, una tasca ingent, ardua, perqué el poeta no 

sap el camí que hi condueix i , a mes, perqué ha d'esfor^ar-se 

per distingir correctament entre les veus difuntes, ara 

inservibles, i el cant veritable, objecte del quest. 

Sendes, camins em criden 

a vagareig difícil, que pregunta, 

se m'emporten a balmes on escolto 

difuntes veus, pero la vella font 

d'aigües de l'éxtasi no em dicta 

mai la paraula que trenqués 

l'encantament. 

("Sendes, camins em criden", vv. 1-7) 

Els senders coneguts, les paraules antigües, l'experiéncia 

poética anterior no serveixen per conjurar el nou cant, son mes 

aviat entrebancs que cal superar i deis quals cal alliberar-se. La 

resposta a totes les preguntes que el Jo poétic es formula no pot 

venir deis records, del passat, sino que prové de les coses, de 

les profunditats de la térra. 

Glagada veu, entre els morats i els ors, 

la veritat és la punyent resposta 

que ve de térra, no de vells records. 

("El riu de pedra", vv. 16-18) 

Si la revelació poética només pot venir de la térra, cal 

dones que el Jo poétic s'hi vinculi, que participi de la seva 

esséncia, que sigui un amb VAnima mundi. 
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M'endinso per un canvi 

de les coses en ánima, i és proxim 

l'inconegut. Tota averanys, aquí, 

la veu del bosc, amb no fullosa parla 

d'arrels, diu foscaraent l'arcá. 

("Sendes, camins em criden", vv. 7-11) 

Aquests versos ens evidencien un deis mecanismes mes 

característics del procediment poétic vinyoliá: la redúcelo 

essencial, és a dir, el seu desig de vincular-se amb l'esséncia de 

les coses, una actitud espiritual paral.lela, en gran part, a 

l'actitud fenomenológica.352 Aquesta actitud no és exclusiva de 

El Callat, en realitat ja es pot detectar en alguns poemes deis 

Ilibres De vida i somni i Les hores retrobades, caracteritzats, 

com hem vist, per un intent progressiu d'interiorització de la 

realitat natural, un estadi en certa manera anterior, que 

precedeix l'eclosió de l'actitud fenomenológica. No és fins a El 

Callat, pero, que aquesta actitud s'intensifica i es perfila 

definitivament, aconseguint un grau máxim d'eficácia. Tal i 

com suggereix Francesc Goma, Vinyoli arriba a aquesta actitud 

espiritual de forma básicament intuitiva, sense teñir gairebé 

cap coneixement previ ni directe del corrent fenomenologic. 

Ara bé, quan en té noticia, a partir sobretot de les converses 

352 Joan Vinyoli va teñir coneixement d'aquesta actitud a través del seu 
amic Francesc Goma, entusiasta i bon coneixedor de Hegel, Husserl i 
Heidegger, el qual, justament el 1955, guanya una cátedra a la 
Universitat de Barcelona i es dedica exclusivament a explicar Heidegger. 
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amb el seu amic filosof, el poeta afirma que s'hi reconeix 
plenament.353 

L'actitud fenomenologica és un métode dominant en el 

pensament europeu básicament fins ais anys 60 (la seva 

influencia sobre el corrent existencialista, per exemple, és molt 

notable). L'actitud fenomenologica proposa una aproximado a la 

realitat ben diferent de la deis métodes científics tradicionals, 

que intenten definir-la racionalment, a partir de l'análisi 

específica de les relacions de causa i efecte que hi conflueixen. 

Segons Francesc Goma: 

El principi de la filosofía fenomenologica és el des-

vincular-se deis interessos que ens engranen amb 

les coses -la famosa redúcelo fenomenologica-, i 

instal.lats en la consciéncia com un espectador 

neutral, descriure les esséncies o unitats de sentit 

que hi compareixen. La filosofía, així , pretén 

d'arribar a teñir un rigor máxim, i a la vegada, de 

contra-posar-se a les ciéncies, les quals exposen les 

relacions de tota mena que articulen els fets. La 

fenomenología vol remetre's a les coses mateixes 

com esséncies invariables mentre que la ciencia 

exposa les l ié i s del devenir. Joan Vinyoli, 

progressivament i amb plena consc iénc ia , va 

assegurant, en aquests primers Ilibres, fins arribar 

353 Sobre la influencia que va exercir Francesc Goma sobre Vinyoli en 
relació a l'elaboració d'alguns deis poemes del llibre i sobretot en relació 
al referent teóric del seu procediment de redúcelo essencial, Cfr. el text 
que el poeta va escriure com a dedicatoria a l'exemplar del seu amic: "Tu 
saps, Francesc, que alguns d'aquests poemes son filis de converses en tu 
1 et pertanyen. Els hem viscut junts i mes tard n'has ^ fet comentaris tan 
rics... que fins em semblaren millors del que son. És un gran bé de 
pensar que segurament en alguna hora et faran companyia" (F. GOMA, 
"L'horitzó filosofic de la poesia de Joan Vinyoli", art. cit., pág. 11). 
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a El Callat, l'actitud espiritual -paral.lela a la dita 

redúcelo fenomenologica- que li permetrá de 

prendre consciéncia de les coses en tot llur esclat 
líric.3 5 4 

La fenomenología es fonamenta en les coses en tant que 

conegudes peí subjecte ("les coses en mi" i no "les coses en si") i , 

dones, sense cap pretensió de coneixement, de manera que se 

superi la dualitat entre subjecte i objecte, entre consciéncia i 

cosa coneguda. És així que l'esséncia de l'objecte i la seva 

connexió essencial amb el subjecte poden ser aprehesos. La 

redúcelo fenomenologica no nega, tanmateix, una certa 

implicació transcendent, necessária per a l'obtenció d'algun 

coneixement no únicament espiritual o intuítiu, sino també 

intel.lectual. E l jo subjecte, que s'experimenta - i es coneix-

coneixent diverses esséncies, tot i des-vincular-se deis 

interessos que ens engranen a les coses, se sent mínimament 

connectat amb el temps i l'existéncia del món i , dones, és capa? 

d'interpretar el saber absolut aprehés, a partir de la intuició 

pura, en la seva vinculació a la consciéncia essencial pura. 

E l vincle essencial amb les coses és dones necessari per 

penetrar el misteris del món i de l'ésser, per conéixer. Pero 

aquest coneixement és inicialment obscur, informulat. E l "canvi 

de les coses en ánima" dona indicis, símbols, pero no clarors. 

He caminat fins arribar al profund 

del bosc de la paraula, per on llisquen 

les aigües de silenci: m'he banyat 

354 F. GOMA, "L'horitzó filosófic de la poesia de Joan Vinyoli", art. cit., 
pág. 13. 

- 346 -



en la secreta gorga, ressorgint 

transfigurat en la forest de símbols. 

("He caminat fins a...", vv. 1-5) 

El missatge de la térra no és verb, sino silenci, és un 

enigma, un misteri, una ombra entre dues llums. Aquest silenci, 

pero, té un carácter premonitori i fa néixer en el Jo poétic un 

anhel irrefrenable de saber ("i creix la set / d'un mes enllá 

d'aquest silenci d'aigües"). Ara bé, per tal que aquest mes enllá 

es manifesti, perqué el coneixement absolut s'esdevingui i 

esdevingui conscient, cal encara, inexcusablement, el suport de 

les paraules. 

La paraula poética, pero, no sorgeix per rao de voluntat. 

No em val dregar-me, 

sotjar el misteri de les bésties, 

interrogar l'antic silenci 

profund del bosc. 

("Món primigeni", vv. 3-6) 

La paraula poética és un do rebut, una il.luminació, i no hi 

ha altre camí per accedir-hi que endinsar-se mes i mes en la 

foscor, continuar furgant en les profunditats interiors ("Es mes 

endins que la paraula brolla"), i sobretot insistir fins a ser, 

definitivament, un amb les coses. 

m'estenc sobre la térra; veu de l'herba 

secreta, veu de tot, un amb vosaltres, 

cap a la nit; foscor, ho empares tot. 

("És mes endins", vv. 8-10) 

E l darrer poema d'aquesta primera serie de E l boscater. 

"Món primigeni", afirma implícitament l'esperan^a i la conflanga 
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del poeta en la resolució positiva del seu quest. I afirma també, 

explícitament, la importancia i la transcendencia de l'objecte del 

quest (comparat amb la preñada experiencia de contemplar el 

naixement originari del dia i de la vida). És a dir, afirma el seu 

valor indiscutible i les compensacions que comporta, malgrat 

les enormes dificultats per aconseguir-lo, malgrat l'angoixa i el 

desfici que suposa el sojorn inacabable en aquest "primigeni 

món adormit" en el qual viu el Jo poétic abans la paraula no es 

manifesta. 

Pero sentir l'aurora 

rera la nit, la saba fer-se fulles, 

pero mirar foguera i astres 

ardents, oh meu irreductible! 

("Món primigeni", vv. 7-10) 

Els cinc poemes de la serie següent, "Totes les sendes 

moren", "Seguiré el camí de les paraules", "El boscater", "Planura 

d'alta nit" i "El riu de pedra", retornen sobre algunes idees i 

imatges ja exposades anteriorment, com per exemple, la imatge 

del separat: 

"Que Ja no sé la parla 

deis homes, car he pres un sol camí, 

el sempre inconegut de l'indicible" 

("Totes les sendes moren", vv. 7-9) 

la imatge de les paraules com a camí i com a senyals que cal 

interpretar: 

Com pedrés o com fletxes 

posades per senyal del caminant, 

indici, no clarors, així m'apropen 

cap al sentit;... 
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("Seguiré el camí de les paraules", vv. 3-6) 

la imatge del viatge en les fosques profunditats interiors, la del 

paisatge erm i feréstec, la del Jo solitari i perdut, la del passat 

personal i poétic com un mecanisme inútil per al sorgiment del 

nou cant, i , finalment, la de la inefabilitat de l'experiéncia 

viscuda: 

Planura d'alta nit 

Sempre en camí per la planura 

fosca, deserta, sense límits, 

i un vol glagat d'estrelles feridores, 

i aquest xiscle perdent-se en la buidor: 

jardins, canyars, barrancs del cor fremeixen. 

Qué fer? Ja les abelles del record 

deixaren aquest rusc, l'espessa mel 

gustosa de passat ja no destil.Ia. 

Cremárem rusc i eixam, perqué volíem 

la freda veritat de les estrelles. 

Perd qué fer?, quins signes puc trabar 

damunt l'arena, si els esborra l'aigua, 

sobre la roca, si els esborra el temps, 

per deixar constancia d'aquest pas 

incomprensible per la nit? Un crit 

salvatge sois perdura al llarg deis segles. 

(vv. 1-16) 

Els dos poemes mes importants d'aquest grup son 

lógicament "El boscater" i "El riu de pedra". Es tracta deis dos 

poemes mes extensos del conjunt (de 34 i 37 versos cadascun) i 

els únics de to narratiu. "El boscater" és un poema organitzat en 

cinc estrofes (de 7 versos les tres primeres, de 9 versos la 4ta. i 

de 4 versos la darrera) que es conformen com cinc unitats 
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temátiques prou autónomes: en la primera estrofa, es deeriu 

l'actitud del Jo poétic (és qui cerca i pregunta, qui recorre el 

camí de "bosc del pensament estéril") i el seu estat anímic 

(sentiment de pérdua i soledat); en la segona estrofa, l'única 

escrita en tercera persona, apareix el personatge del boscater, 

que dona títol al poema i funciona com a al.legoria del Jo 

Molta tristesa porten els ulls del boscater ja fatigat, 

afeixugat de brancs, lleuger de somnis, 

que ja no tornará cap a dissabtes 

de plana, reposant vora la mar, 

on els carrolIs encesos del ponent 

el navegant apropen a la costa. 

("El boscater", vv. 8-14) 

E l darrer mot del vers 14, "costa", serveix d'enllag 

d'aquesta estrofa referida al boscater i la següent (on es reprén 

el discurs en primera persona) remarcant així el paral.lelisme 

establert entre l'estat anímic del boscater (tristesa, fatiga, 

feixuguesa, solitud) i la del Jo poétic: 

Ja no sé altra costa 

que l'última, drenada al fons del bosc: 

alta paret sense ressalts 

on agafar-se. 

(vv. 15-18) 

L'última costa, ben diferent d'aquella costa marina i plana 

cap on retorna el navegant en el capvespre, és la que es drega 

al fons del bosc interior, del bosc del subconscient, que és, al 

contrari del bosc del pensament, f&mg i productiu, perqué en ell 

creix l'arbre de la paraula. No és una costa-recer, dones, sino 
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una costa perillosa i gairebé inaccessible: la costa on les aigües 

no parladores fan sentir la seva veu. 

Com la térra callo, 

duresa endins la veu se m'ha girat, 

arrela en el profund, beu de les aigües 

no parladores. 

(vv. 15-18) 

La quarta estrofa del poema remet al moment, sempre 

inesperat, en qué l'arbre de la paraula, "ressec i vell", murmura 

una llegenda: tot aleshores es transfigura, reverbera, irromp 

estranyament; i s'esdevé el miracle (significat per la imatge del 

poderos Ileó girant amansit al voltant de Daniel): els contraris 

es concillen, la realitat es transforma, l'impossible es realitza. És 

just en aqueix moment que el Jo poétic se sent també com 

transportat, endut en mágic vol, agafat com per un ángel: 

Estranyament agafat, 

com pels cabells, aleshores, 

com per un ángel, sóc endut 

en mágic vol que transfigura, 

(vv. 31-34). 

El símbol de l'ángel, figuració de la poesia i del poeta, és 

un referent recurrent entre gairebé tots els poetes romántics i 

simbolistes. Vinyoli el manlleva directament de Riba i de Rilke, 

que l'empren sovint per referir-se al moment d'inspiració, de 

revelació poética. La visió de l'ángel comporta una 
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transfiguració absoluta, mágica, un canvi radical, el pas 

definitiu de la nit a la llum.355 

El poema "El riu de pedra", que tanca la secció El boscater. 

és interessant sobretot perqué és una mena de poema-síntesi 

deis temes i els elements mes importants que han anat 

apareixent en els poemes de les dues primeres seccions del 

volum. És un poema-recordatori de carácter conclusiu, A través 

deis 37 decasíl.labs del poema, van recuperant-se la majoria de 

les imatges i deis símbols que ja hem comentat en parlar de la 

secció E l boscater. En els tres tercets fináis, a mes, reapareix la 

referencia a l'ámbit del cántic, on "tot és manifesta i és obert", 

l'ámbit on el poeta ha estat transportat, en mágic vol, grácies a 

l'ángel; i es recupera també, novament, el tema de la mort per 

aigua, que ja havíem trobat desenvolupat sobretot en els 

poemes de la primera secció del llibre. E l darrer vers del 

poema, "Ja nu, ja sec, em llango en el corrent", permet el pas cap 

a la secció següent, Orfeu. que se centra en un nou estadi del 

procés d'invenció poética i que, per tant, introdueix una 

simbologia i una temática noves. 

Tant sense llum de far 

he penetrat en roques de desert, 

que Taita cresta reconeix el mar, 

on tot es manifesta i és obert 

com l'aire respirable; només cal 

entrar-hi no fent peu i tot ofcrl. 

355 No aprofundim aquí l'análisi sobre la simbologia de l'ángel, perqué 
ens hi referim de nou, mes extensament, en comentar el poema "Nit de 
l'ángel" de la secció El Callat. 
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Nedar en les veres aigües vol un salt 

fora camí de somni i pensament, 

vol foc, despuUament i crua sal. 

Ja nu. Ja cec, em llanto en el corrent. 

("El riu de pedra", vv. 28-37) 
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III.2.3.- Orfeu. 

D'un cop per sempre 
tot és Orfeu quan hom canta. 

R. M. RILKE, "No erigiu cap estela..." 

Arrel mes certa 
dins la viva nit, vol ni veu 
mes purs a la lira d'Orfeu, 
on l'impuls en nombre es concerta. 

C. RIBA, Salvatge Cor, V 

Si a la secció E l boscater, com hem dit, es descrivia el 

sojorn del poeta en l'ámbit del Callat, és a dir, el primer 

moment del procés d'invenció poética, el de recolliment passiu i 

recerca interior, en qué el món primigeni es manifesta en la 

seva esséncia pura, en forma de signes i senyals que caldrá 

interpretar, en els poemes d'aquesta secció es desevolupa el 

segon moment del procés, el de l'escriptura poética. És el 

moment intermedi entre l'origen del cant i la seva formalització 

definitiva: és per aixó també que aquesta secció ocupa, en 

l'estructura del llibre, un lloc estratégic, central. 

E l mite d'Orfeu, tradicionalement vinculat a la miísica i a 

la creació poética, serveix per articular els cinc poemes que 

conformen la secció. Orfeu simbolitza el cant, el vent de la 

paraula esdevingut música, ritme. És imatge, a la manera 

rilkiana, alhora del poeta-ungit, sobrehumá (és qui torna 

d'entre els morts per desmentir la mort) i del poeta-manobre. 
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humil, treballador incansable, que va engalzant els mots fins 

construir la flamígera catedral que és el poema: 

Manobre 

Esser poeta: bastir 

sempre en el buit, sense fi, 

paraula a paraula una obra 

que es perd endins de l'espai; 

ser-ne tan sois un manobre 

i no sentir-se mai pobre, 

ni no desistir-ne mai. 

(d'A hores petites, vv. 1-7) 

E l poeta-Orfeu és qui interpreta els símbols i crea el 

sentit. Seductor del pía cósmic (cel, térra, mar, avern) i del 

psiquisme (conscient, subconscient i supraconscient), tendeix 

cap a l'ideal absolut, transcendental, pero es Higa també al 

temps i a l'existéncia. Orfeu, com el poeta, és qui retorna de 

l'altra riba, de la nit mes enllá de la nit, i qui, amb la seva lira, 

dona vida al que és mort, diu l'indicible i afirma el que és. 

L'orfisme és, en Vinyoli, un deute fonamentalment rilkeá. 

Els poemes de Die Sonette an Orpeheus son aquí un punt de 

referencia obligat a dos nivells molt concrets: en primer lloc, 

com a origen indiscutible del complex simbolisme orfic, 

dinamitzador d'algunes imatges i temes centráis que també 

apareixen en els poemes vinyolians: el tema de fobert" (doble 

reialme on les veus comencen a ser "suaus i eternes"); el tema 

de la redúcelo essencial (segons Rilke, les plantes i les bésties 

copsen millor r"obert" que no pas l'home); la imatge de la nit 

com a espai mágic; la imatge de l'or com a símbol del poema; el 

tema de la poesia com a desmentidora de la mort, etc. En segon 
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lloc, per la coincidencia en l'experiéncia creadora deis dos 

poetes: com Rilke, Vinyoli també reconeix que els poemes de El 

Callat són en certa forma "involuntaris", sorgits realment d'un 

"dictat interior" (pero que després cal elaborar pacientment). 

La secció Orfeu inclou sis poemes molt breus (de versos 

de 6, 7 i 8 síl.labes majoritáriament): "Errant a la ventura", "Bon 

pensament del vespre", "Orfeu", "L'or", "Una variació del mateix 

poema" i "Aturo la imatge pura". Tots els poemes teñen rima, 

excepte "Errant a la ventura", que és pero, juntament amb 

"Aturo la imatge pura" (un sonet), Fúnic poema amb un 

estrofisme regular. Són poemes, dones, formalment molt 

treballats, d'una gran musicalitat i senzillesa. 

E l primer poema de l'apartat, "Errant a la ventura", 

reincideix sobre dos temes que ja havien estat tractats en 

poemes anteriors: la referencia a l'origen del cant i el tema de 

la transformació del vent de la paraula (so sense forma, aeri, 

fugitiu i només aprensible per via intuitiva) en arbre (és a dir, 

en verb: realitat sólida, tangible, terrenal i , dones, intel.ligible), 

Errant a la ventura 

Errant a la ventura 

peí vespre sinuós, 

entre el foc i les ombres, 

he posseit el cant, 

Fill del foc i les ombres, 

a recer de la nit, 

el vent de la paraula 

se m'ha tornat un arbre. 

(vv. 1-8) 
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E l títol del poema, a mes (i els dos primers versos, 

sobretot), insisteix en el carácter imprevist i no voluntari del 

cant, sorgit en un ámbit presidit per les ombres (un mot que es 

repeteix, a final de vers, en cadascuna de les tres estrofes del 

poema) i en qué la llum es manifesta sempre com a foc (símbol 

que reforja el carácter mágic i revelador de les paraules). 

Aquest poema presenta moltes relacions amb la composició 

"Sois qui la lira..." de R.M. Rilke, que afirma també aquest origen 

ombrívol i misterios del cant: 

Sois qui la lira ja alga 

també entre ombres 

pot pressentint expressar 

l'excelsa Iloa. 

Sois en el doble reialme 
comcncen les veus a ser 
suaus i eternes.3 5 6 

E l carácter clarament positiu de la nocturnitat com a espai 

fructificador de la paraula poética es fa encara mes patent, 

pero, en el poema "Orfeu". La nit, símbol tradicional de la mort i 

l'angoixa, és vista aquí com un temps de gestació, no-res que 

será, tenebra on fermenta el devenir. És l'ámbit on germina, 

albora, la llum física (és a dir, el dia: "maduren cels, aurores, 

platges") i la llum poética ("cromen els mots, neixen imatges"). 

La nit, símbol del subconscient i del mes enllá albora, és l'esfera 

356 Es tracta deis versos 1-4 i 12-14 del poema "Sois qui la lira...", indos a 
Els Sonets a Orfeu, i que Vinyoli va traduir per a les seves Versions de 
Rilke, op. cit., pág. 53. Sobre el carácter positiu de la foscor com a 
generadora de la llum poética, Cfr. especialment el poema "Obscuritat 
d'on procedeixo..." de Rilke {Versions de Rilke. op. cit., pág. 17). 
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de la coincidentia oppositorum, l'espai de la llum absoluta, del 

coneixement i de la vida. La llum, tal i com afirma Meister 

Eckhart, resplendeix en la tenebra, és allí on la distingim.357 

Orfeu 

Si de mi baxa lira 
tanto pudiera el son... 

Sempre de nit, confusament, 

cremen els mots, neixen imatges; 

maduren cels, aurores, platges, 

tot es fa símbol transparent. 

Dominaré somnis de vent, 

pors de la nit, ones de febre, 

amb aquest do: cántic vivent? 

Dret en el cor de la tenebra, 

sóc esperanza, moviment 

cap a la Uum, veu que celebra. 

E l tema central que es desenvolupa a "Orfeu", pero, no és 

exactament el de la nit germinadora, sino mes aviat, com 

l'epígraf del poema insinúa, els dubtes del poeta (plantejats 

interrogativament) sobre les potencialitats reals del cant. 

Evidentement, el Jo no dubta de les capacitats del do rebut, el 

cántic vivent, sino d'ell mateix, és a dir, de la seva habilitat per 

construir, a partir d'allo que l i ha estat donat, el cant poétic, la 

formalització justa i efica? del poema, que haurá d'expressar, 

precisament, el seu pas per la nit del Callat ("somnis de vent, 

pors de la nit, ones de febre"). Els tres darrers versos del 

poema, pero, suggereixen la plena confianga del poeta en la 

M . ECKHART, Tratados y sermones, op. cit., pág. 111. 
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seva empresa, és a dir, en aconseguir que la seva lira, com la de 

Garcilaso de la Vega o la d'Orfeu, sigui capag de recrear-

dominar la realitat i , per tant, d'expressar verbalment 

l'experiéncia quasi inefable que ha viscut.358 

Els següents poemes, "L'or" i "Una variació del mateix 

poema", expressen el valor mágic i il.luminador del cant poétic. 

L'or és considerat, tradicionalment, el metall mes preuat i 

també el mes perfecte. La seva simbologia és molt rica: l'or té 

carácter igni, solar i real, és el símbol del coneixement i de la 

saviesa, de la bellesa i de la perfecció. És l'element essencial 

que cal percatar, perqué transforma i dona vida: 

Quan el mágic tresor 

a la claror somriu: 

cántic, imatge 

fins en l'árid paratge 

dominat per la mort, 

l'aire fremeix, la pedra viu. 

L'or, en Vinyoli , és la poesia, el cant essencial i 

estéticament aconseguit. És l'ideal poétic. Un ideal que, per la 

seva mateixa perfecció i peí seu origen involuntari, no pot venir 

deis replecs del cor, sino de les aigües del riu. I és un ideal 

prácticament inassolible, per aixó cal aconformar-se amb el seu 

reflex, amb la seva visió rica i enlluernadora, pero inesperada i 

fugitiva: 

35» El poema de Garcilaso de la Vega introdueix també el tema de 
l'orfisme i el dubte-desig del poeta d'aconseguir, amb la seva paraula, 
dominar els elements naturals, les bésties i el destí. Cfr. GARCILASO DE 
L A VEGA, Obras Completas, edición y introducción de Elias L. Ribes, 
Castalia, Madrid, 1981, págs. 205-206. 
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Una var iac ió del mateix poema 

Qui cerca avarament 

dins la foscor del cor, 

no veu com en el riu 

es manifesta l'or. 

Cap plany si, fugitiu, 

ja l'or és vent, 

oh cor perplex; 

no vulguis del tresor 

que brilla esquiu 

mes que el reflex. 

"Aturo la imatge pura", el darrer poema de la secció, és un 

sonet de versos heptasil.lábics, dividit en dues unitats ben 

determinades. En la primera, formada per les dues quartetes, es 

descriu el procés seguit peí poeta a l'hora de construir el 

poema: l a estrofa: revelació poética (el poeta aprehén la 

imatge, escolta i interpreta el silenci que murmura "quan un 

déu passa a través"); 2a. estrofa: recolliment interior i 

elaboració pacient de l'esquema verbal ("mot per mot, es 

transfigura / l'inconegut en presencia"). En la segona part, 

formada per les dues tercetes, s'expressa finalment el carácter 

mágic del cant, vist com a perdurabilitat del que és transitori, 

com a intersecció de temporalitat i intemporalitat: 

Mai no mor aquest encís 

de la paraula tocada 

per un vent sec i precís 

Fins alio que és pur instant: 

flor de neu, alba rosada, 

duren sempre en el meu cant. 
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III.2.4.- Les aigües aturades. 

La concepció del cant -del poema- com a realitat que fixa 

l'instant que mor (tot el que és transitori i fugisser) i el 

preserva del devenir temporal es troba condensada en la 

imatge "les aigües aturades", que és la que dona títol a la secció. 

Les aigües aturades inclou nou poemes i és Túnica, juntament 

amb la següent. E l Callat. en qué apareix per primera vegada 

una referencia clara a elements de la realitat real, contingent: 

poma, térra, roses, flors, barca. E l poeta, després de la seva 

estada en el domini mágic del Callat, on ha anat a la recerca del 

cant essencial, retorna de nou, precisament a través de la 

poesia, al món real, objectiu, temporal. La poesia, que, com 

veurem en la secció següent, és de fet l'ámbit on el Callat es 

manifesta, és també l'espai on les coses son. És a dir, la poesia 

és mitjancera entre el domini mágic i el domini real, participa 

alhora deis dos mons i , per aquesta rao, és justament en el 

poema on s'esdevé el "real poétic", és a dir, la intersecció entre 

el temporal i Tintemporal. 

E l conjunt d'aquests nou poemes es presenta, 

aparentment, com una aplicació d'allo que el poeta recomanava 

en les composicions "L'or" i "Una variació del mateix tema" de la 

secció anterior: és a dir, no furgar avarament en la foscor del 

cor, sino veure com en el riu es manifesta l'or. Aixó és: 

vincular-se amb les coses, ser un amb elles, participar de la 
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seva esséncia per així ser emportat vers el domini mágic del 

cant, on tot "és únic i perfet i perdurable": 

Un amb les coses 

Un amb les coses, emportat vers on? 

A quin domini mágic? Somrigueren 

els dies no viscuts i van cridar-me 

quietes mans de boscos invisibles, 

al vent de les carenes, 

vaivé d'onada, platges on corrien 

déus matinals, i crits, a la infantesa, 

perduts en Taire del capvespre. 

(vv. 1-8) 

Cal, diu el poeta, "interrogar les flors ofertes en silenci", la 

realitat natural ("la veritat és la punyent resposta que ve de 

térra, no de vells records"), i aquest ja és un destí per a lliurar-

hi tota una vida: 

Si poguéssim, 

fora del riu, insomnes, man ten ir 

fins a la mort una pregunta, 

desmentiríem l'ombra. 

("Interrogar les flors", vv. 4-7) 

Mira només, en el jardí, les roses, 

ofertes a la dea en vives flames, 

fins a la mort, encesa plenitud. 

("Les roses", vv. 9-11) 

Cal estar sempre vinculat a la realitat, romandre sempre 

prop de la térra i fecundar la seva entranya, igual com fa el 

sembrador. E l poeta ha de ser "sempre allí", vora el barranc o a 

l'ombra consirosa deis boscos, vetllar la nit: 
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A l'ombra consirosa d'aquests boscos 

de la tardor, com un ocell nocturn, 

vetllo la nit. Pero, sccretament, 

son aqüestes imatges de la térra, 

flors en la nit. 

("Sempre allí", vv. 9-13) 

Alguns poemes d'aquesta secció evidencien una influencia 

notable, encara que no del tot felig, del Rilke de les Neue 

Gedichte, i per aixó mateix, recorden una mica el Vinyoli deis 

primers Ilibres: la contemplació-interiorització de la realitat 

natural, la visió d'aquesta realitat com a font poética, el poema 

com a Uoanga, etc., esdevenen alguns deis temes recurrents 

d'aquests poemes. Son, en certa forma, aquelles composicions 

en qué s'aplica mes religiosament la técnica rilkeana de 

concentrar l'interés en un objecte per extreuren substancia 

lírica i també aquells on la tensió poética i el ric desplegament 

imaginari característics, en general, de la majoria de 

composicions de El Callat, es dilueix i s'atenua de manera mes 

evident. És el cas, per exemple, deis poemes "Acida fruita", "La 

térra" o "Les roses"; poemes que, d'altra banda, presenten una 

construcció formal bastant pobra i una elaboració de l'esquema 

textual menys aconseguida (el tema s'hi troba molt 

literaturitzat i s'hi evidencien, per exemple, algunes repeticions 

prou gratuítes i un ritme una mica cantellut). Vegi's, com a 

exemple del que estem dient, el poema "La térra": 

Arbre de cántic a mercé 

de venís contraris a la térra, 

meu estatge, la térra 

m'ha nodrit les arrels: 

la muntanya i el bosc, 

el ponent i l'aurora. 
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són dintre meu, són ja la meva sang. 

Diré tan sois: empara'm, térra, 

damunt la teva falda i en els ulls 

posa'ra la má feixuga de silenci. 

M'adormiré en la tarda blava 

deis teus ulls. 

O el primer poema de la serie, "Acida fruita", que recorda, 

peí pretext i peí desenvolupament, el poema "Poma en sao..." de 
Rilke:359 

Acida fruita 

Acida fruita amb un reflex daurat 

sobre la gaita efímera i gla<?ada, 

molla de rou de moltes nits, 

so de campana de l'aurora. 

Fluida polpa, nodreix 

una vegada mes el qui vetlla, 

mitiga la set ardent del mut; 

broliin paraules de lloanga 

d'aquesta boca feta per al cant; 

que simplement digui les coses, 

una per una, les intactes, 

virginalment ofertes: 

359 El sonet "Poma en sao..." no pertany a Noves poesies, sino al volum 
Sonéis a Orfeu, perd la formalització recorda molt la propia d'aquell 
poemari. "Poma en sao..." va ser inclós per Vinyoli en el seu llibre Noves 
versions de Rilke, Empúries, Barcelona, 1985, págs. 56-57. El poema diu 
així: "Poma en sao, banana i pera / grosella... Tot aixo parla de mort / i de 
vida en la boca... Sentó, sentó... / Com es veu en la cara d'un infant / 
quan les degusta. Aixó ve de molt lluny. / No se us fa a poc a poc 
l'inefable en la boca? / On sois hi havia mots llisquen sorpreses / de la 
polpa deis fruits de sobte alliberades. / Goseu de dir el que s'anomena 
poma: / tanta dolgor que de primer es condensa / per, lleument excitada 
en degustar-la, / tornar-se clara, despena i iransparent, / equívoca, 
solar i terrenal. d'aquí_: / Oh experiencia, tacte, joia immensa!". 
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muntanya, silenci, poma. 

Convit a gust veritable 

de la térra, so de l'alba, 

guardaré totes les coses 

fins a l'últim crit foscant. 

Mes aconseguits i interessants, pero, son els tres darrers 

poemes de la secció: "Les aigües aturades", "La barca" i "Les 

aigües". E l poema "Les aigües aturades", que com hem dit dona 

títol a la secció, presenta una formalització molt semblant a la 

de "El boscater", és a dir, de to mes narratiu i realista, que 

prefigura en certa forma l'estil del poeta a Realitats. E l poema 

parteix d'una anécdota molt concreta, una dona asseguda en el 

pedrís en actitud reflexiva, que funciona com a correlat objectiu 

de l'estat d'ánim del poeta i de la seva reflexió sobre el pas del 

temps. 

Una dona asseguda en el pedrís, 

consira el temps o mira simplement 

la tarda com es posa 

sobre les fulles, descendint a poc 

a poc? 

(vv. 1-5) 

La visió precisa d'aquesta imatge real, fins vulgar, 

desvetlla en el poeta, que aquí se'ns presenta com a observador 

inquiet de la realitat quotidiana mes que no pas com a 

contemplador de la realitat natural, el seu instint líric: 

"Finíssim lleng, atura'l 

en aquest punt, rebrota, veu antiga 

del rossinyol, i fes-me tremolar" 

(vv. 5-7) 
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Entre la dona que recorda el temps passat (i que, amb la 

seva memoria, el salva del devenir temporal) i el poeta, que 

amb el seu cant fixa l'instant fugisser, s'estableix una relació 

íntima, espiritual- Una relació que será trencada de sobte peí 

crit deis nens que juguen, indiferents encara (perqué no en son 

conscients) a la seva condició temporal ("corrien per les aigües 

del buit torrent").360 nens tornaran a casa al capvespre i el 

seu retorn será una evidencia inapelable del fluir de les hores: 

Realitat aixó: 

que tornaran amb l'alba del foscant. 

quan la campana toca a vespres. 

(vv. 13-15) 

E l poema s'organitza a partir de tot d'elements, reals i 

concrets, que apareixen, pero, clarament contrastats: dona-nens; 

seure-correr; pensar-jugar; silenci-crit; passat-present; aigües 

aturades-aigües fluents; realitat-somni. E l poeta forma part del 

paisatge, pero d'una manera distant, i només hi actúa com a 

personatge-observador. De fet, és el mitjancer entre el somni 

(el món de la dona i els seus pensaments) i la realitat (el món 

deis nens i del devenir temporal): amb el seu cant, el poeta fixa 

el silenci i fixa el crit, el passat i el present. E l poeta, en el 

poema, crea el "real poétic", una realitat que se sitúa mes enllá 

El fet que el temps verbal aparegui aquí en passat, "corrien", 
contrasta amb la forma verbal present del següent verb, "trenquen", 
pero no es tracta de cap error: de fet, l'anécdota que serveix com a 
pretext del poema, com passa també a "La barca", se sitúa en el temps 
passat (és, possiblement, un record d'infantesa del poeta). En el poeta, 
dones, com en la dona, passat i present s'interfereixen, de la mateixa 
manera que en el poema. 
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de la realitat objectiva i on el que passa i el que román no son 

sino una sola cosa: instant perdurable. 

Anys a venir direm: d'aquest indret fluíen 

les aigües aturades. 

(vv. 16-17) 

E l poema "La barca" s'estructura en una sola estrofa de 12 

versos decasíl.labs, pero presenta una organització tipográfica 

en tres seccions o nuclis temátics ben delimitáis pels versos 4 i 

9, que apareixen trencats. E l primer nucli (vv. 1-4), remet al 

temps present; i el segon nucli (vv. 9-12), remet al temps 

passat. "La barca" descriu també, com el poema anterior, una 

anécdota molt concreta: la visió del poeta d'un estel en el cel 

crepuscular. Aquesta imatge real del present esdevé el 

detonant necessari perqué la imaginació del poeta es dispari, 

perqué es projecti cap al passat: 

M'ha cridat algú 

des de la nit. He d'allunyar-me sol, 

nit fosca enllá, tristesa, mal camí 

de roca i fred, i carros de malson 

a les roderes fondes, que no puc 

desencallar. 

(vv. 4-9) 

Els versos 4-9 descriuen aquest viatge en el temps, a 

través de la memoria, que fa el Jo poétic. És un viatge per la nit, 

difícil, arriscat, pero positiu, perqué finalment el passat esdevé 

presencia: el Jo poétic, que en els primers versos mirava l'estel 

que els infants feien volar en el suburbi, ara s'ha transfigurat 

ell mateix en nen que envela el seu propi estel, son els seus ulls 
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els que miren des del jardí "tot pie de clares veus" del temps 

passat: 

Recordaré la barca 

de cel espés, ancorada en silencis 

de cant secret, ais ulls que la miraven 

des del jardí tot pie de clares veus. 

(vv. 9-12) 

E l simbolisme de la barca és aquí ric i divers, gairebé 

complet: significa el devenir temporal (com a imatge de la tarda 

sobre el jardí navegant cap a la nit); és símbol del viatge (porta 

del temps present al passat); i és símbol també de seguretat 

(afavoreix la travesía de l'existéncia). La barca, com el poema, 

fa possible que la memoria reverberi, que les aigües del corrent 

aturin el seu fluir imparable. 

E l poema "Les aigües", que tanca la secció, té un carácter 

en certa forma conclusiu, conté algunes de les idees essencials 

que han estat suggerides o insinuades en la resta de poemes (i 

que tornaran a aparéixer en els de la secció següent): necessitat 

de vincular-se a les coses; valor de les paraules (no pas peí que 

signifiquen, sino per l'espai obert que transparenten); origen 

involuntari i revelador del cant; el poema com a ámbit on la 

realitat i les coses esdevenen presencia essencial; i afirmació 

del poder absolut del poeta sobre el devenir temporal grácies a 

la poesia, al domini mágic del cant: 

Les aigües 

No el riu quiet de les paraules, 

sino l'espai obert que transparenten, 

on l'aigua veritable corre Iliure 
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per a la set. Posat a la ribera, 

vengut i gairebé sense ni esma 

de beure, tot de sobte, quina deu 

m'inunda, ra'il.lumina? 

Es ara quan afirmo, 

coses, que sou, mentre m'estic 

bevent aqüestes aigües de silenci 

que brollen de vosaltres, 

i sóc un ámbit on el cant cicula 

com una sang, on tot, a cada instant, 

és únic i perfet i perdurable. 
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in.2.5.- E l Gal l 

Ets l'esdevenidor, l'aurora immensa 
sobre les planes de l'eternitat, 
el cant del gall rera la nit del temps. 

R.M. RILKE, "Ets l'esdevenidor..." 

La secció E l Callat. que dona títol al llibre, és el punt i final 

que clou el llarg viatge líric realitzat peí poeta en la seva 

immersió cap a les fosques profunditats, interiors i essencials, 

on El Callat, a través de les coses, fa sentir el silenci revelador, 

dona indicis i símbols, viaranys de paraules que cal seguir 

tenagment per arribar fins al domini mágic del cant, l'ámbit on 

E l Callat fa sentir la seva quasi-veu. E l Callat inclou un total de 

vuit poemes que celebren, que afirmen aquest ámbit en qué es 

Iloa i s'exalta les realitats terrenos, el magnífic paratge on les 

aigües aturados flueixen Iliures del devenir temporal. Són els 

següents: "Simple cant a totes hores", "El convit", "La roca", "Nit 

de l'ángel", "El Callat", "Diumenge", "El camí" i "Gall". 

E l poema "Simple cant a totes hores" s'organitza en quatre 

sextets narratius de versos heptasil.lábics amb una rima 

estricta (rima apariada en els dos primers versos i creauada en 

els altres). E l fil conductor deis sextets és el devenir del cicle 

solar: cada sextet remet a un moment concret del dia (aurora, 

migdia-tarda, capvespre i nit), que funciona com a correlat 

objectiu de l'experiéncia vital del poeta i del seu estat anímic. E l 

primer sextet correspon al moment de l'aurora, moment de 

tránsit entre la nit (el somni: "vana festa") i la realitat (el matí: 
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"dura congesta"). E l sol se significa aquí peí foc, que travessa la 

tenebra i retorna el poeta al corrent temporal; el poeta se 

significa per l'arbre, element sólid, terrenal i aeri a la vegada, 

que Iluita contra els vents de l'existéncia: 

Cada dia, foc, travesses 

la tenebra i em redreces 

del confús i sord corrent: 

entre el somni, vana festa, 

i el matí, dura congesta, 

sóc un arbre contra el vent. 

(vv. 1-6) 

La segona estrofa remet al moment del migdia, el moment 

de máxim esplendor solar (i per tant vital), que apareix 

contraposat al moment de la tarda, mes seré i frese (afavoridor 

del recolliment). La tercera estrofa remet a l'hora del 

capvespre, que és un temps mágic, pero enganyós: la bellesa de 

la posta solar és una resposta "vagarosa de sentit", que pot 

temptar el poeta i distreure'l del seu quest, de la seva recerca 

de la veritat essencial. E l moment de la posta, com el moment 

de l'albada, s'ha de veure, dones, com un temps purament de 

tránsit, preparatori del viatge peí foc de les tenebres, que és 

l'únic que veritablement importa: el foc solar il.lumina les 

realitats contingents, mentre que el foc de la nit manifesta les 

realitats profundes, revela el que s'amaga darrera les 

aparences. La quarta estrofa, precisament, evidencia aquest 

desig del poeta d'abandonar "flames i sostre", d'endinsar-se en 

la nit, d'arriscar-se al propi "deseiximent" i projectar-se cap al 

delitos i perillos paratge de E l Callat: 
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Deixaré flames i sostre 

per anar cap al teu rostre, 

perillosa summitat. 

Ajudeu-me, flames mortes, 

vent gelat i closes portes, 

a obrir-me de bat a bat 

(vv. 19-24) 

En la secció El Callat hi trobem concentrats la majoria deis 

símbols mes importants del ¥olum: alguns ja han aparegut en 

poemes anteriors, com E l Callat, el camí, l'arbre o l'ángel; altres 

pero, son utilitzats aquí per primera vegada. Un d'aquests 

símbols nous és la "roca" (poema "La roca"), que es troba 

estretament vinculat al símbol de r"arbre" i al tema de la mort 

simbólica. 

La roca 

Quina roca segura per al crit 

de l'home, quina roca per al somni 

d'aquest arbre ferit de retorgades branques? 

Que ja no, sense arrels, el crit, en impossible 

camí, vagi pels aires, deslligat 

com una boira, pero, quina roca, 

per tal que pugui l'arbre del vell crit 

almenys trobar suport? 

(vv. 1-8) 

E l poema "La roca" s'organitza en tres estrofes irregulars, 

de 8, 4 i 5 versos decasfl.labs respectivament (excepte els vv. 3 

i 4, alexandrins amb cesura, i 8 i 12, hexasíl.labs). La primera 

estrofa conté dues llargues interrogacions: el poeta es pregunta 

quina és la roca on enfondir les arrels del crit (metáfora de 

l'home en la seva actitud indagatoria) per tal de no perdre's en 

el seu viatge per la nit. Aquest arrelament és necessari per 
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dues raons: en primer lloc, perqué el viatge (mort simbólica) no 

signifiqui una anihilació absoluta del Jo objectiu i conscient; en 

segon l loc, perqué l'arbre del crit pugui esdevenir 

posteriorment arbre del cant, paraula poética. 

Ai, arbre del meu crit, que les arrels 

penetrin en la roca mentre creixo 

cap a la nit i em perdo; que la mort 

no pugui ja irobar-me com una herba, 

que em senti, roca, sempre, a les arrels. 

(vv. 13-17) 

La roca és aquí símbol de seguretat, de vincle amb la 

térra i el món de la consciéncia, element que, d'una banda, evita 

l'extinció del Jo, i , de l'altra, fa possible el retorn a la realitat. 

Els poemes "Nit de l'ángel", "El Callat" i "Diumenge", 

correlatius en la secció, presenten una relació de contigüitat 

temática evident. E l primer poema remet al moment de 

l'emoció lírica, de Iluita del poeta, temerari, amb l'ángel fort i 

terrible que concedeix el foc de la inspiració poética. E l segon 

poema, "E l Callat", remet al moment de creació poética, de 

transformado de la materia ígnea de l'ángel en materia verbal, 

en paraula. "Diumenge", finalment, és un poema festiu, de 

celebrado i lloan§a, de plenitud, que afirma la joia del domini 

mágic del cant. 

Nit de r á n g e l 

He Iluitat amb un ángel 

d'inusitat ardor 

-ell gran i fort, jo temerari-, 

vingut a mi perqué participes 
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d'alló mes alt que salva. 

Tens com la nit, amb meravella 

i espant, entre les seves 

mans debatent-me, quin misteri 

naixia en mi, que m'igualava 

com a la nit, sobrepassant-me? 

Quasi vengut, ell em cedia 

part del seu foc, jo vela 

l'escala de la llum, 

per on els cants davallen 

al solitari cor. 

E l símbol de l'ángel és emprat aquí per referir-se al 

moment de tránsit creatiu i al mateix poeta. La figura de 

l'ángel, situada en un punt intermedi entre els homes i els déus, 

esdevé el mitjancer entre la realitat contingent i objectiva i 

l'absolut percagat en l'acte poétic. L'ángel, que només es 

manifesta en moments molt concrets i extraordinaris, és una 

presencia desitjada i perillosa albora: il.lumina, pero al mateix 

temps, crema. La visió de l'ángel, l'ámbit del qual és sempre la 

nocturnitat, comporta la ceguesa (física), pero dona la llum 

veritable (espiritual), el coneixement essencial (en aquest cas la 

revelació poética). 

E l símbol de l'ángel l i arriba a Vinyoli directament per 

influencia de Rilke i de Riba (i molt possiblement també de 

Rosselló-Porcel), pero aquí es presenta amb un rerafons, 

clarament romantisé, inexistent en l'obra d'aquests. Com en 

Rilke, l'ángel representa per a Vinyol i el grau máxim 

d'introspecció, d'aprofundiment en les própies interioritats, 

d'autocontemplació; l'ángel se sitúa mes enllá del bell i del real i 
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és terrible: Ein jeder Engel ist schrecklich.^^^ Com en Riba i en 

Rosselló, l'ángel és, en la poesia vinyoliana, l'element superador 

de la contingencia quotidiana, de la temporalitat i de la foscor. 

És r"altre" contra qui cal Iluitar bmq a bra§. 

Així entre les nits quotidianes és inefablement, 

secretament una la nit espiritual, que s'enfondeix 

mes enllá de la nit. La nit en qué el jo mes profund 

prova amb l'ángel les seves forces. Per meréixer el 

dia; el día, estem per dir, quotidiá, tant se val quin: 

el dia pie d'humana experiencia, amb les seves 

impressions i les seves imatges.362 

El símbol de Fángel és important, i recurrent, tant en la 

poesia de tradició romántica com en la de tradició simbolista. 

L'ángel és, sempre, l'element imprescindible (significa de fet la 

poesia) per moure's en l'ámbit de la nit profunda de l'altra riba, 

Vinconnu, i per salvar-se del devenir temporal. La Iluita amb 

l'ángel significa la recerca poética, és en darrer terme una 

metáfora del difícil combat del poeta amb el Uenguatge. Aquest 

combat, pero, i la relació Jo-llenguatge-realitat que implica, té 

un sentit diferent en la poética romántica i en la poética 

simbolista. Per a la poética romántica, la figura de l'ángel 

representa la possibilitat de projectar-se cap a un ámbit en qué 

les paraules són donados a les coses i conviuen amb elles 

•íoi "Tot ángel és terrible", v. 7 de "La primera elegía" de les Elegies de 
Duino de Rilke, traduida per Vinyoli i inclosa dins Noves versions de 
Rilke, Empúries, Barcelona, 1985, págs. 66-71. Cfr. també, del mateix 
Rilke, els poemes "Els ángels són tants que..." (de El llibre d'hores) i 
"L'ángel" (de Noves poesies). 

362 c . RIBA, "«Lluita amb lángel», per Simona Gay", dins Obres 
Completes, 3. Crítica, 2, op. cit., pág. 297. 
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harmonicament, s'hi troben en plena comunió: és el ressó de 

Festadi original del llenguatge, quan no hi havia separació entre 

aquest i la realitat. L'ángel revela les coses en la seva esséncia, 

el foc primigeni que els és inherent, els indicis i els símbols que 

les signifiquen i que serán interpretats peí poeta i , finalment, 

canalitzats i conduits en el poema. En la poética simbolista, 

pero, l'ángel designa la capacitat de l'home de classificar, 

ordenar i crear, mitjangant l'intel.léete i el complex marc 

cultural de qué disposa, la realitat. La relació Jo-llenguatge-

realitat, dones, s'hi troba invertida: son les coses que han estat 

donades a les paraules perqué aqüestes (per obra del poeta) les 

organitzin i les salvin de la seva contingencia i opacitat. E l poeta 

simbolista no intueix, no interpreta l'ordre originari i cósmic del 

món (que no és tema de la seva poesia), sino que el crea, 

organitza el món i li dona sentit, generalitza i transcendeix alió 

que és purament particular i contingent, i ho fa amb les seves 

própies armes, el llenguatge, i amb les liéis (abitráries, no 

naturals) que l i son própies. 

Resulta prou il.lustrador, per veure les diferencies entre 

aqüestes dues concepcions poétiques (pero també per 

evidenciar les relacions i els deutes), de comparar, per exemple, 

el tractament que fa Vinyoli de la figura de l'ángel a "El 

boscater" i "Nit de l'ángel" amb el tractament que en fa, per 

exemple, Rosselló-Pórcel a "El captiu",363 

No copiem sencer el poema, sino només aquells versos mes 
significatius i il.lustradors. Sobre el poema "El captiu" i el símbol de 
l'ángel en Rosselló-Pórcel, Cfr. l'estudi introductori i l'edició crítica de 
Josep M. Balaguer, dins B. ROSSELLÓ-PÓRCEL, Imitado del foc, op. cit., 
págs. 21-33 i 143-147. 
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E l captiu 

I 

Llum, jovenesa de Taire, 

em trobes en camins alts i salvatges. 

Ángel, baixa del cel amb el glavi a la má, 

amb el crit esmolat que minva gravideses. 

No sóc el cagador que s'ha perdut 

entre sois incipients, entre torres caigudes. 

Ara cantes deliris en el darrer grao, 

sota les roques que están sota les roques, 

a l'indret insegur 

on cau el silenci de les cendres 

i les fulles il.luminen els vents 

i els cavalls fan sonar una pols remotíssima. 

No em salvaran els vermells secrets, enfervorits. 

-Per mi t'atansarás 

al riu enees que passa, 

a la llum que defineix les coses 

que han estat donades ais noms, 

quan cada llunyania pren 

angoixes de veritat. 

(vv. 1-19) 

O Caries Riba en el poema primer del llibre segon de 

Silenci, ángel potent, 

missatger entre Déu i el nostre pensament, 

364 Cfr. C. RIBA, Obres Completes, 1. Poesia, op. cit., pág. 95. (Cfr. també 
els poemes 24 i 37 d'aquest mateix segon llibre de Estances, págs. 118 i 
131). Sobre Caries Riba i el símbol de l'ángel, cfr. especialment, M . 
B A L A S C H , Caries Riba. La vessant alemanya del seu pensament i de la 
seva obra, op. cit., págs. 144-175. 
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no afeixuguis el teu vol amb roses 

damunt del cap, ni xopis les descloses 

ales dintre les gorgues blavenques on fan nit, 

del Temps bessons discordes, la Il.lusió i l'Oblit. 

Peste'm coneixedor per I'ágil revolada 

amb qué deixondeixes d'un salt 

la Veritat endins del cor adormissada. 

Ha on l'albir del bé i del mal 

no envia el seu oneig -oh platja inviolada! 

Com quan empunyes al vol 

damunt la irada cima deis roures l'oratjol, 

i els rebats a la baixedal discreta 

del murtrerar; i el gran bosc s'aquieta 

per l'esglai que en sortís, al fresseig importú, 

la dea esgarrifada del propi eos tot nu. 

Vinyoli está mes proper, com hem pogut veure, a la 

poética romántica que a la simbolista. Per aixo, a diferencia de 

Riba, Rilke o Rosselló-Porcel, per exemple, ell no insta l'ángel al 

combat, no el provoca, sino que es limita a esperar-lo, a 

enfrontar-s'hi quan aquest, arbitráriament i inesperada, es 

manifesta: "He Uuitat amb un ángel / ... vingut a mi perqué 

participes / d'alló mes alt que salva".365 

E l poema "El Callat", com hem dit mes amunt, es relaciona 

directament amb "Nit de l'ángel", el complementa, i serveix 

albora per introduir el poema següent, "Diumenge". 

365 En el poema "Record del meu poema «Nit de l'ángel»" (dins A hores 
petites, pág. 25), pero, Vinyoli sembla suggerir que va ser ell qui va 
provocar l'ángel: "Pocs et provoquen, ángel, / a ser venguts per, a la 
llarga, vencer". Ara bé, en els versos anteriors queda ben clara l'actitud 
del poeta, passiva i receptiva, que hem descrit aquí i . dones, els versos 
fináis del poema no contradiuen en absolt el que hem afirmat. 
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E l Callat 

M'endinso peí teu ámbit, primavera 

del cántic, una veu entre les veus 

ofertes al Callat, que per les coses 

m'envia el seu alé. Quina avinguda 

secreta tot de sobte m'ha portat 

a delitos paratge? Selva muda, 

com els infants camino, Iliure, Iliure, 

sentint la quasi veu que del Callat 

arriba a mi, bevent el seu somriure. 

Quatre idees essencials es perfilen en aquest poema: 1) 

l'ámbit del cántic és primaveral i festiu; té l'origen en el Callat i 

és ofert al Callat com a lloanga; 2) el Callat es manifesta a través 

de les coses; 3) el camí que porta al "delitos paratge" del cant és 

secret i inesperat; i 4) el domini mágic de la poesia transfigura 

la realitat i el poeta, el fa sentir Iliure com un infant. 

La mes important d'aquestes idees és, sense cap mena de 

dubte, la darrera: la transfigurado del jo-poeta en jo-infant. 

L'infant i l'ángel són símbols que serveixen per caracteritzar la 

figura del poeta en l 'experiénda de creació poética, pero 

cadascun remet a un moment diferent del procés: l'ángel 

simbolitza el jo-poétic indagador, solitari, perdut enmig de la 

nit i el silenci, del no-ésser (moment d'invenció poética); l'infant 

simbolitza el jo-poétic creador, en comunió amb les coses i 

il.luminat per elles, que el guien peí camí segur de les paraules 

(moment d'escriptura poética). L'ámbit de l'ángel és el de la nit-

hivern (lluita de foscor-llum, mort-vida, no ésser-ésser), 

mentre que el de l'infant és el dia-primavera ("la poesia és com 

un nen que escriu poesies", diu Holdelin en el seu Hipérion). La 
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infantesa remet, en gairebé totes les religions, a l'estadi huma 

anterior a la "caiguda", edénic; i es vincula també amb una 

fracció de la mística cristiana: "Aquell que no rebi el regne de 

Déu com un nen petit no hi entrará" (Le. 18, 17). La infantesa és 

símbol de simplicitat natural, d'espontaneítat. E l símbol de 

l'infant com a figuració del poeta-creador té el seu origen en el 

mite romántic de la innocencia. E l nen és l'ánima pura, sensible, 

incontaminada. En el mateix Vinyoli, per exemple, ja havíem 

vist a Les hores retrobades com el jo-infant era vist com l'ésser 

que es vincula naturalment a les coses i al món i que, per tant, 

pot participar, sense pors ni angoixes, de VAnima mundi. En el 

poema "El Callat", el poeta-creador-adult es transforma en jo-

infant a l'hora de cantar, és a dir, el Jo-ángel esdevé Jo-infant: 

la imatge del nen significa la llum, l'ésser renovat després de la 

seva Iluita amb l'ángel, és el triomf sobre el terrible, sobre el 

silenci i l'angoixa, significa, dones, I'esperit Iliure, la pau interior 

i l'autoconfianga. 

E l poema "Diumenge" és un cant festiu, una "lloanga i fins 

l'exaltació de les realitats terrenes: siguin flors o fruits, 

muntanyes o ponents, jardins o infants que en llur simple 

gracia caminen Iliurement cap al «delitos paratge» d'«aigües 

aturades» on «El Callat» fa sentir la seva «quasi-veu»".366 

Diumenge 

Quan ja per entre els pins 

fresseja el mar de l'aire 

i les copes son plenes 

366 j . VINYOLI, "Proleg" a El Callat, op. cit., pág. 419. 
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de l'hidromel solar; 

quan esclaten les roses 

i les flors de migdia cremen 

a les terrasses vora l'aigua, 

Diumenge, dret a les escales, 

en un replá d'un alt silenci, 

ric deis secrets de cel.les i de pórtics, 

mira per sobre les teulades 

la Uisa mar guspirejant i sap. 

Després de molta Iluita, sois després 

de I'incessant combat entre la roca 

i el foc, madura i pren la flama. 

Després de molta Iluita, sois després. 

pot la mirada omplir-se i reteñir 

calladament. I el gra madura ais camps. 

Diumenge, que apareix aquí personificat, és el dia del 

descans, i , dones, de la contemplació del món natural en la seva 

plenitud. Aquest poema és l'iínic del recull on els elements, 

anomenats (pins, mar, aire, arbres, sol, roses, flors, terrasses, 

escales, pórtics, teulades) son simplement objectes, concrets i 

reals, i , dones, no son emprats peí seu valor simbolic. Així 

s'expressa en la segona estrofa del poema: després de la Iluita 

amb l'ángel, del triomf del foc sobre la foscor, pot el poeta 

retornar a les realitats terrenes, contemplar-les i celebrar-les. 

La darrera imatge del poema "I el gra madura ais camps" és un 

reble líric, que condensa el sentiment d'exaltació i plenitud del 

poeta, d'harmonia cósmica. Com el gra que madura en la térra, 

també la poesia madura ara, calladament i serena, en l'interior 

del poeta, amb l'esperanga d'una nova naixenga. 

De tots els poemes de El Callat, aquell que ha estat mes 

celebrat i comentat és sens dubte el poema "Gall", que clou la 
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secció El Callat i , dones, tot el poemari. E l poema el conformen 

un total de 24 versos anisosil.lábics sense rima, organitzats en 5 

estrofes: de 3 versos la primera i la darrera i de sis versos les 

tres estrofes centráis. E l pretext originari del poema és prou 

circumstancial: el poeta, des de l'estudi on treballava, veia 

sempre, dellá la finestra, un penell col.locat sobre la teulada 

d'una torre veína. Aquesta imatge real, quotidiana, que devia 

acompanyar-lo sovint en les llargues hores, capvesprals i 

auroráis, de treball poétic, devia haver-se anat imposant a poc 

a poc en la seva ment fins a convertir-se en un deis símbols 

mes extraordinaris de la seva poesia i en una de les imatges 

mes precises i definitóries de l'ideal perca^at en la seva 

Aventura lírica. Segons Francesc Goma, Joan Vinyol i va 

escriure aquest poema Fhivern de 1953 i l'enviá ais amics com 

a nádala, acompanyant-la amb una il.lustració d'Alexandre 
Cirici.367 

Gall 

Gall que cimeges en la torre mes alta, 

heus-me ací en la partió de la nit i l'aurora. 

En la nit del temps crida sempre el teu cant. 

Temps difunt, temps difunt, et veig 

com un riu allarganl-se en la fosca. 

De la térra sóc hoste inexpert, 

sempre en exili, dintre meu, 

mirant les aigües entre murs 

de la ciutat abandonada. 

367 F. GOMA, "L'horitzó filosofic de la poesia de Joan Vinyoli", art. cit., 
pág. 18. El dibuix de Cirici va ser reproduít dins la primera edició de El 
Callat. 
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Gall que cimeges en la nit, 

gall salvatge endinsat 

en la boscúria espessa -qui no es mou 

de la ribera trista, contemplant 

el pas feixuc de I'aigua morta, 

mai no et veurá ni sentirá el teu crit. 

Pero el bon calador que es lleva 

a l'hora greu entre la nit i l'alba, 

sent la crida en el bosc, 

pie de secretes aigües vives, 

i pren el camí que duu 

cap a la veu intacta. 

Penell tocat per l'aurora, 

al cim de tot de la flama, 

pausadament gira el gall. 

El Gall és el símbol de l'ideal inaccessible perea^at peí 

poeta, la veu intaeta, tínica i eterna, que neix de la nit del 

temps, vencedora de la foscor, i anuncia l'aurora, el triomf de la 

llum. És imatge, albora, del temps i del no-temps, del ser i del 

no-ser. Per la seva caracterització i pels seus atributs, el Gall 

esdevé imatge també del poeta i de les seves aspiracions. Per la 

seva elevació, el Gall significa el desig de "vida mes alta" i de 

perfecció anhelats peí Jo poétic. Peí seu domini del crit-cant i 

peí seu ámbit (la nocturnitat), esdevé una figurado del propi 

poeta i de la seva tasca creadora (també ell posseix aquest do i 

el seu ámbit poétic és la nocturnitat: "heus-me ací en la partió 

de la nit i raurora").368 

368 L'ámbit del poeta és la nocturnitat en tres sentits: perqué crea 
durant la nit; perqué molts deis seus poemes teñen origen oníric; 
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El poeta, com el Gall, es troba sempre en exili, solitari ("de 

la térra sóc hoste inexpert"), condemnat a mirar el temps difunt 

que flueix imparable com un riu en la fosca de la "ciutat 

abandonada" (és a dir, sense el brogit propi del dia, amb els 

carrers deserts). E l Gall, imponent, isolat, salvatge, flamíger 

(situat "al cim del tot de la flama"), es contraposa a la realitat 

quotidiana i vulgar. E l Gall significa la boscliria espessa, la 

Natura verge i indómita, el món primigeni, i , en aquest sentit, 

s'oposa a la ciutat, és a dir, a l'existéncia temporal i mediocre, 

aquella en la qual el Jo poétic está condemnat a viure. Pero el 

poeta vol transcendir aquesta realitat opaca, vanal, desitja 

projectar-se cap a l'ámbit del Gall. Aquest anhel de "vida mes 

alta" del Jo serveix per introduir un nou símbol en el poema: el 

calador. Entre el Gall, absolut inassolible, i el jo-home temporal 

(que no sentirá mai el crit del Gall, perqué "no es mou / de la 

ribera trista, contemplant / el pas feixuc de l'aigua morta") hi 

ha el Jo-cagador "que es lleva / a l'hora greu entre la nit i 

l'alba" i "sent la crida del bosc, / pie de secretes aigües vives"). 

E l Jo-ca^ador és imatge del Jo-poeta que "pren el camí que duu 

/ cap a la veu intacta". E l Gall, dones, com abans l'ángel, és 

l'altre contra qui cal Iluitar, amb qui cal exposar-se a ser 

venguts per, d'aquesta manera, vencer, és a dir, sortir de la 

mediocritat acomodaticia i tendir cap a una possibilitat de vida 

mes plena (que només es pot aconseguir, de fet, a través de la 

poesia). Segons Francesc Goma, el Gall és sempre, en Vinyoli, au 

perqué, com el Gall, veng la foscor interior i el caos sentimental i 
emocional amb la llum de la paraula. 
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salvatge o penell, pero mai gall doméstic.369 De fet, aixó no és 

del tot cert, el gall que apareix en el poema "Dies al camp" (dins 

Vent d'aram), és inconfusiblement una au de corral i se'ns 

presenta com a tal, com a amo i senyor del galliner: "Mes tard, 

hora de sol, rápid, el gall empaita les gallines / estarrufades, 

que fugen" (vv. 8-9). En realitat, el símbol del Gall apareix en 

molt comptades ocasions en la poesia de Vinyoli. A banda del 

poema que acabem d'assenyalar, "Dies al camp", i el que ens 

ocupa, "Gall", només el retroben en una sola ocasió, en el poema 

"Amb ronca veu", pero amb un sentit i una caracterització 

sensiblement diferents.370 

Amb ronca veu 

Com que no menjo per la fam que tinc, 

com que no calmo la gran set que tinc, 

com que no sé de canviar el meu crit 

en mena de vianda, 

pateixo de gana i de set i clamo retorgant-me. 

Tremolo, fose, de les arrels a les fulles 

i m'omplo d'enyoranga turmentada 

i em perdo molt endintre del gran bosc 

369 p_ GOMA, "L'horitzó filosofic de la poesia de Joan Vinyoli", op. cit., 
pág. 18. Cfr. també, sobre el símbol del Gall i els seus atributs: F. CARBÓ, 
Joan Vinyoli. Escriptura poética i construcció imaginaria, op. c i í . , págs , 
191-192. 

370 El poema "Amb ronca veu" esta datat l'any 1962 i va ser ofert com a 
homenatge del poeta a J.V. Foix, amb motiu del seu vuitanté aniversari. 
Es va publicar per primera vegada dins l'apartat Altres poemes del llibre 
Poesia Completa 1937-1975, i després el va incorporar Vinyoli com a 
primer poema (de fet hi apareix isolat, com a obertura a tot el poemari) 
del seu recull Ve/ií d'aram. Per a un comentari mes extens sobre el text, 
cfr. F. CARBÓ, Introducció a la poesia de Joan Vinyoli, op. cit., págs. 146-
154. 
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pie de barrancs 

i sóc el gall salvatge: 

m'exallo de nit quan les estrelles vacil.len, 

amb ronca veu anuncio l'aurora, 

tapant-me els ulls, tapant-me el crit amb les ales, 

i m'estarrufo collinflat i danso, 

tot i saber que em guaiten els ulls del cagador. 

F. Goma suggereix, amb encert, la vinculació estricta que 

existeix entre els poemes "Amb ronca veu" i "Gall". Per a Goma, 

"Amb ronca veu" és una mena de réplica, en els dos sentits del 

mot, del poema "Gall". És cert que el to de "Amb ronca veu" és 

mes aspre i menys esperangador. La visió, desencisada i 

insatisfeta, que el poeta dona de la seva propia existencia en la 

primera estrofa determina tot el moviment del poema. I aquest 

fet suposa ja un canvi radical respecte al poema "Gall", on el 

poeta encara creia possible una superado de la seva existencia 

grisa i mediocre. L'element decisiu que provoca aquest canvi és 

básicament la nova dimensió que pren a "Amb ronca veu" el 

símbol del cagador: ara ja no és el poeta que cerca l'absolut, sino 

la mort anul.ladora de tots els somnis i de totes les realitats. És 

per aixó justament que el Jo poétic, figurat com a Jo-arbre i com 

a Jo-gall salvatge, se'ns apareix aquí en una actitud una mica 

decebuda i poruga, com una imatge en certa forma difusa i 

pobra del Gall salvatge, el referent inassolible: 

Tremolo, fose, de les arrels a les fulles 

i m'omplo d'enyoranga turmentada 

i encara: 

amb ronca veu anuncio l'aurora, 

tapant-me els ulls, tapant-me el crit amb les ales. 
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