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IV.1." 1955-1962: entre la continuitat i el canvi. 

What we cali the beginning is often the end 
And to make an end is to make a beginning. 

T.S. ELIOT, "Little Gidding" 

El material inédit que hem trobat a la casa del poeta Joan 

Vinyoli, aporta algunes dades i clarianes prou importants que 

fan possible una análisi detallada i precisa d'un deis períodes 

mes foscos del seu periple personal i literari. Aquest material, a 

mes, permet reconstruir de forma prou satisfactoria el Uarg i 

complex preces d'escriptura de dos deis seus volums si no mes 

centráis, sí almenys mes insolits: el Llibre d'amic (escrit, en la 

seva primera redacció, entre 1955 i 1959, pero no publicat fins 

el 1977) i Realitats (aparegut l'any 1963).37i 

E l període que abraca els anys 1955-1962 ha estat 

considerat tradicionalment com un moment á'impasse, un 

paréntesi poc rellevant des del punt de vista creatiu; pero és, 

malgrat totes les aparences, una de les etapes mes interessants 

i fértils de la primera época de la trajectoria literaria 

vinyoliana. No son uns anys de silenci, sino que es tracta, com 

podrem comprovar, d'una época de gran productivitat lírica, 

encara que el poeta, a la f i , només doni a conéixer un únic 

Cfr. els capítols IV.1.1.1- Llibre d'amic: edició crítica i IV.1.2.1.-
Realitats: edició crítica 
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voium, el poemari Realitats. Precisament, la crítica ha tendit a 

menystenir el període basant-se únicament en la análisi, una 

mica apressada i tangencial, d'aqueix llibre, del qual se n'han 

censurat mes els defectes que no pas se n'han celebrat les 

qualitats.372 Hom esmenta també, encara que sense donar prou 

importancia a aquesta dada facilitada peí mateix poeta, que és 

en aquests anys que Vinyoli escriu Llibre d'amic, pero ningú no 

s'ha aturat a analitzar si té algún sentit o no la simultaneítat 

d'escriptura deis dos volums, ni tampoc ningú no ha gosat 

establir entre ells cap tipus de relació -o de diferencia. 

Com intentarem demostrar en els capítols següents, les 

primeres redaccions de Llibre d'amic (inicialment, intitulat E l 

Trobat i concebut com a secció de poemari) i de Realitats (quan 

el volum, molt diferent, no duia encara aquest títol) presenten 

unes afinitats evidents; son, en certa forma, una continuado del 

tombant poétic iniciat amb El Callat i están elaborats a l'empara 

de Vars poética formulada concisament en el proleg a aqueix 

llibre. A l voltant de l'any 1960, pero, diferents circumstáncies 

vitáis i cojunturals provocaran que el poeta es replantegi 

seriosament el seu posicionament i que reconsideri del tot 

l'estructura inicial de tota l'obra escrita des del 1955. 

E l període 1955-1962 l'hem de dividir en dues etapes 

radicalment diferents: una d'inicial, clarament continuísta, que 

compren els anys 1955-1959; i una segona etapa mes irregular 

^ ' ^ Cfr., com a exemple d'análisi parcial i interessada del llibre, l'article 
de Jordi Maluquer, "Joan Vinyoli 1963, treball interior, o «Realitats»", 
Serra d'Or, núm. 7 QulM 1964), págs. 47-49. 
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i de canvi, que abraga els anys 1960-1962. La primera etapa és 

indiscutiblement la mes fera?: durant aquests quatre anys, 

Vinyoli redacta dues versions de poemaris: Per l'escala secreta 

(Poemes) i tres plecs de poemes que es configuren com les tres 

parts d'un nou volum encara sense títol. E l primer poemari. Per 

l'escala secreta (Poemes), inclou un total de 28 composicions 

estructurades en tres seccions: Morir de set. E l Trobat i D'on?. 

on?. vers on?. E l segon poemari, posterior i mes acabat (pero 

sense títol), inclou 47 composicions, també organitzades en tres 

seccions: I-El Buscador. II-L'Aventura i III-Realitats. De fet, 

aquest segon poemari, ja representa un gir considerable en la 

trajectoria del poeta (que es fará encara mes patent després de 

1960) i , en certa forma, una modificació de la idea inicial que 

havia presidit l'escriptura de Per l'escala secreta (Poemes). 

Encara que, substancialment, l'estructura originaria del poemari 

aparentment es mantingui (idéntica divisió del volum en tres 

parts) i que siguin recuparats la majoria de poemes que 

conformaven Per l'escala secreta (la totalitat deis poemes 

inclosos en la secció Morir de set i l'únic poema de la secció 

D'on?. on?. vers on? han passat ara, amb algunes modificacions 

significatives, a formar part de les seccions II-L'Aventura i III-

Realitats).^73 de fet el resultat final del nou poemari presenta, 

com veurem mes endavant, un enfocament prou distint. Siguí 

com siguí, l'ingent treball literari del poeta durant 1955-1959 

(els dos projectes de poemaris, que representen una seixantena 

3*̂ 3 poemes de la secció E l Trobat (excepte un, que romandrá 
definitivament inedit), serán els que finalment conformaran, un cop 
revisáis, el poemari Llibre d'amic. 
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de composicions en total, i les diferents reescriptures i revisions 

deis textos) posen de manifest que Vinyoli es troba en un 

moment álgid, de plenitud creadora. Aquest fet s'ha d'explicar, 

logicament, per la confianza cada cop mes gran del poeta peí 

que fa a les seves possibilitats i ais seus resultats poétics, 

especialment després de l'excel.lent acollida que han tingut els 

seus volums Les hores retrobades i El Callat. I s'ha d'explicar, 

sobretot, per la seguretat que l i ha donat el fet d'haver 

formulat finalment, entre 1951 i 1955, el marc teóric, étic i 

estétic, de la seva poesia, d'haver investigat i assumit els seus 

complexos i prou particulars processos d'invenció i d'escriptura 

poétics. 

La segona etapa, 1960-1962, té un caire completament 

diferent. És una etapa de dubtes i de replantejaments, en la 

qual el poeta, sense allunyar-se de forma radical de la línia 

poética anterior, intenta pero una aproximació, mes aparent 

que real, a un model de poesia mes acord amb la realitat 

literaria del moment i , per tant, de to mes narratiu i realista. 

Algunes circumstáncies personáis i externes ens poden ajudar a 

entendre les raons d'aquests dubtes i d'aquest inici d'evolució 

poética. En primer lloc, cal fer esment del context cultural i 

poétic catalans durant aquests anys i els immediatament 

anteriors. Com se sap, entre 1955 i 1959 el panorama literari 

cátala comenta a viure els primers símptomes d'un inici de 

canvi que, a partir de 1960, esdevindrá irreversible. És el 

moment del que Marfany n'anomena el "primer neo-realisme", 

és a dir, els primers passos del que acabará sent, a partir de 
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1963, un deis moviments poetics mes dinámics i revoltats de 

tot el període franquista, el "realisme historie".374 Les raons 

d'aquest canvi no es poden separar de determinats 

esdeveniments socials (impacte deis nous mitjans de 

comunicació, compromís cívic, turisme,...), polítics (aperturisme 

del régim grácies ais acords internacionals, Uuita 

antifranquista,...) i culturáis (conscienciació nacional, actitud 

possibilista, Nova cangó,...) que son en el fons els que 

determinen la progressiva transformado del teixit social i de 

l'horitzó cultural del moment; de la mateixa manera que 

l'assimilació de noves tendéncies artístiques i socials (poesía 

social, neo-realisme cinematografié Italia, engagement,...), 

corrents de pensament (existencialisme) i ideologies (marxisme, 

sobretot), certament influents, afavoriran i comportaran una 

renovació radical de la literatura catalana, i especialment de la 

poesia, tant en els aspectes formáis com temátics. Les primeres 

j / 4 E l "Realisme historie", globalment, no donará ni grans poetes ni 
grans obres, pero comportará una veritable revolució dins del 
panorama literari cátala de postguerra, será un revulsiu necessari 
perqué l'abisme que existia fins llavors entre autor i lector es reduís 
considerablement i , a mes, fará possible una primera i remarcable 
renovació i "normalització" de la literatura catalana i del seu mercat 
editorial. Sobre el "Realisme historie", cfr. especialment: E. B A L A G U E R , 
"Estudi preliminar", dins Dinou poetes deis seixanta, Edicions Tres i 
Quatre, Valencia, 1987 (Cfr. també la seva Tesi doctoral); E . BALAGUER/A. 
BROCH, "La revista Poemes (1963-1964) i el Realisme", dins Miscel.lánia 
Joan Gili, P .A.M. , Barcelona, 1989, págs. 39-52; J.M. CASTELLET/J. MOLAS, 
Poesia catalana del segle XX, Edicions 62, Barcelona, 1963; J .M. 
C A S T E L L E T , L'hora del lector. Poesia, realisme, historia, Edicions 62, 
Barcelona, 1987; P. PARRES, "La poesia realista i la seva evolució", dins 
Historia de la Literatura Catalana, vol. III, Edicions 62/Orbis, Barcelona, 
1984; J.L. MARFANY, "El realisme historie", dins Historia de la Literatura 
Catalana, vol. 10, Ariel, Barcelona, 1985, págs. 221-283; J. MAS i VIVES, 
"Del realisme narratiu a la diversitat actual: dues generacions de poetes 
mallorquins (1960-1975), Randa, núm. 13, (1982); J. MOLAS, La literatura 
de postguerra, Rafael Dalmau, ed., Barcelona, 1966; J. M O L A S , Una 
cultura en crisi, Edicions 62, Barcelona, 1971. 
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mostres d'aquesta renovació, que son en bona part una 

conseqüéncia directa de la influencia de la literatura social 

espanyola, no son gaire nombroses, pero es poden detectar en 

autors aíllats com J.M, Espinas (guanyador, amb l'obra Com 

ganivets o flames, del premi de novel.la "Joanot Martorell", de 

1954), Jordi Sarsanedas (que guanya el premi "Óssa Menor" 

també l'any 1954 amb La Rambla de les flors) o Vicent Andrés 

Estellés (premiat al certamen de Cantonigrós el 1956 amb el 

poemari Donzell amarg). Pero és sobretot després de 1956 que 

la poesia social i l'estética realista comencen a imposar-se de 

forma progressiva en el panorama literari cátala; incialment, en 

petits reductes d'ámbit universitari (les diferents Antologies 

poétiques universitáries i les "Lectures poétiques" a la Facultat 

de LLetres en son una bona prova), pero al cap de poc temps, 

introduint-se sistemáticament a través de polítiques editorials i 

de premis, de revistes, de cenacles literaris,... 

L'any 1960 inaugura Fépoca de plenitud del nou 

moviment poétic que, amb el nom de "realisme historie", 

esdevindrá hegemonic en la poesia catalana d'aqueixa década. 

Tres Ilibres decisius, apareguts precisament aqueix any, 

ajudaran a confirmar la seva imparable consolidado: Vacances 

pagades, de Pere Quart, La pell de brau, de Salvador Espriu, i Da 

nuces pueris, de Gabriel Ferrater.375 A l cap de pocs anys. 

3'''5 Els Ilibres de Quart, Espriu i Ferrater no es poden inscriure 
estrictament dins el Realisme historie ni dins la poesia social, pero sí 
que evidencien un canvi substancial respecte al model poétic 
postsimbolista i , en aquest sentit, s'erigeixen com una mostra clara de 
renovació de la poesia catalana. Els tres Ilibres son característics de tres 
models prou diferents de realisme: en el seu vessant satíric (Vacances 
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concretament el 1963, amb l'aparició del Ilibre-antologia Poesia 

catalana del segle XX, de J.M. Castellet i J. Molas, el moviment 

adquirirá carta de naturalesa definitiva, nom i programa teóric 

i estétic.376 A partir d'aquest moment, la tendencia realista, que 

s'erigirá com a veritable superadora del corrent postsimbolista 

imperant en la poesia catalana des de mitjans deis anys 20, 

s'imposará de forma gairebé absoluta fins al punt que la 

práctica totalitat de les obres aparegudes entre 1960 i 1970 o 

bé s'inscriuen plenament dins el "realisme historie" o bé 

participen d'una manera mes o menys directa de l'estética 

realista dominant.377 joan Vinyoli, lógicament, no en será una 

excepció. E l nou context poétic i el tombant realista que el 

caracteritza l'influencia, malgré lui, de forma prou decisiva i és 

de fet una de les raons mes importants que cal teñir en compte 

per explicar el procés de replantejament i l'evolució, primer 

superficial i mes tard radical, que té lloc en la seva trajectoria 

pagades), civil (La pell de brau) o en el seu vessant mes experiencial i 
moral (Da nuces pueris). 

376 Les característiques de la "poesia nova", segons Castellet i Molas, son 
básicament les següents: 1) Actitud: el poeta és un home entre els homes, 
no ja un ésser privilegiat, il.luminat i solitari; 2) Experiencia poética: la 
seva validesa ja no será considerada com a absoluta, mes enllá de 
l'experiéncia real, sino que será válida únicament en tant que expressió 
personal del poeta; 3) Métode poétic: ja no será el mitológico-simbolic, 
sino rhistórico-narratiu; 4) Llenguatge: será comunicatiu i esdevindrá 
col.loquial, directe, racional i quotidiá; 5) Protagonista del poema: será el 
poeta en tant que persona i membre d'una comunitat, o bé, un grup 
social o una col.lectivitat; 6) Objecte de la poesia: no l'art per l'art, sino la 
cultura enriquidora de l'home i alliberadora d'alienacions; i 7) 
Destinatari: no una élit, sino la societat en general (Cfr. J .M. 
CASTELLET/J . MOLAS, Poesia catalana del segle XX, op. cit., págs. 197-198). 

377 E. Balaguer fa una distinció, oportuna i necessária, entre "Realisme 
historie" i estética realista, per distingir convenientment entre el 
moviment com a tal i la tendencia general de la poesia d'aquests anys. 
Cfr. E. BALAGUER, "Estudi introductori", dins Dinou poetes deis seixanta, 
op. cit., págs. 9-41. 
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lírica durant aquests anys.378 És cert que entre 1955 i 1959 

Vinyoli viu encara una mica al marge deis canvis que s'estan 

produint en el país, els poemes que escriu en aquest temps ho 

confirmen, pero de cap manera a partir de 1960. Per qué és tan 

decisiva aquesta data? Bé, hi ha tres fets que ho expliquen. En 

primer lloc, la mort de Caries Riba, el seu mestre i mentor des 

de sempre; en segon lloc, la progressiva amistat amb Gabriel 

Ferrater; i , en tercer lloc, l'exemple poétic del seu company de 

generado, Salvador Espriu. 

La mort de Caries Riba, l'any 1959, és una experiencia 

doblement negativa per a Vinyoli. D'una banda, perd un amic i 

un conseller, d'una altra, perd el seu millor referent poétic, Com 

afirmen Castellet i Molas, amb la mort de Riba, de fet, es 

tancava "una etapa de la poesia catalana, que dura mes de mig 

segle i en la qual Riba exercí un paper preponderant"379 És 

evident que un deis grans cavalls de batalla de les noves 

generacions poétiques era el corrent postsimbolista, molt 

arrelat en la tradició poética nacionaí, pero que consideraven 

anacronic, hermétic i ahistóric. La mort de Riba, el seu máxim i 

mes insigne representant, afavoreix en certa forma la crítica 

directa del corrent i la seva definitiva periclitado. Per ais qui 

s'havien educat literáriament a l'ombra de Riba, com era el cas 

378 És una de les raons mes importants, també, que expliquen el seu 
Uarg silenci entre 1963 i 1970. En realitat, la poesia de Vinyoli se sitúa 
ben bé ais antípodes de la nova estética proposada peí "realisme 
historie". Tal i com van detectar Castellet i Molas, el Vinyoli de El Callat 
representava tot alio contra qué les noves generacions poétiques 
Iluitaven i criticaven. 

379 j , M . CASTELLET/J . MOLAS, Poesia catalana del segle XX, op. cit., pág. 
159. 
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de Vinyoli, la nova situació poética els deixava una mica 

malparats. Si no es renovaven, estaven condemnats a romandre 

en un segon terme, a ser consideráis també anacronics, 

representants de la vella escola. Joan Vinyoli, que sempre va 

procurar estar atent a les "palpitacions" del temps, va creure 

necessari no quedar-se despenjat de l'actualitat del nou 

panorama literari (ja havia estat, des del comengament, una 

figura una mica outsider i ara podia quedar-s'hi 

definitivament), i és per aixo, sobretot, que tot i no combregar 

massa amb la nova tendencia estética ni, sobretot, amb els seus 

dogmes -la seva poesia corria llavors per viaranys ben 

allunyats del "baixem al carrer"-, Vinyoli s'esforga per adaptar 

la seva poesia a les noves exigéncies, encara que, com és lógic, 

inicialment l i sigui prou difícil de trobar la manera i la forma 

concreta de fer-ho. L'ajuda a decidir-se en aquest intent 

d'evolució, en bona part, l'exemple de dos poetes amb els quals 

l'uneix una gran amistat: Salvador Espriu i Gabriel Ferrater. En 

realitat, tots dos escriptors aconsegueixen, amb els Uibres 

publicats l'any 1960, un éxit immediat i notable: Salvador 

Espriu, després del buit deixat per Riba, será gairebé 

entronitzat com a poeta nacional; Gabriel Ferrater, que fa la 

seva estrena poética amb Da nuces pueris, será considerat aviat 

el poeta mes sólid i original de la poesia catalana de 
postguerra.380 

La relació de Vinyoli amb Espriu sempre va ser una mica tensa. 
Vinyoli, que es creía mes dotat per a la poesia que el seu company de 
generado, va haver de veure com, sobretot a partir de 1960, la poesia 
d'aquell era exaltada fins al máxim mentre que la seva propia quedava 
relegada en un segon terme. 
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Joan Vinyoli i Gabriel Ferrater. 

L'amistat entre Joan Vinyoli i Gabriel Ferrater s'inicia al 

voltant de l'any 1955, quan aquest darrer entra a formar part 

de la tertulia setmanal deis Goma, Petit, Valentí, Cosp i Vinyoli, 

i esdevindrá especialment intensa a partir de 1959 i durant 

tota la década deis seixanta, és a dir, coincidint amb els anys en 

qué Vinyoli es troba immers en un nou període de dubtes i 

replante]aments (i amb els anys en qué Ferrater escriu la 

práctica totalitat de la seva obra poética).38i Entre Ferrater i 

Vinyoli s'estableix aviat un fort Iligam personal i literari per 

moltes raons: els dos son en certa forma una mica outsiders: 

autodidactes, apassionats, descontents amb la seva situació 

personal, poc susceptibles de ser reconeguts per 

Vstablishment,...;^^'^ comparteixen, a mes, un respecte absolut 

3°^ Sobre Gabriel Ferrater i la seva obra poética, cfr. especialment: J. 
CORNUDELLA, "Estudi introductori", dins G. FERRATER, Vers i prosa, 
Edicions Tres i Quatre, Valencia, 1988, págs. 9-47; G. GRILLI , 
Ferrateriana, Edicons 62, Barcelona, 1987; X . MACIÁ/N. PERPINYÁ, 
Gabriel Ferrater. Obra poética. Introducció, organiízació temática, notes 
sobre la imitado i edició crítica, Tesi de Ilicenciatura, Universitat de 
Barcelona, 1984; _ : La poesia de Gabriel Ferrater, Edicions 62, Barcelona, 
1986; N . PERPINYÁ, Tradició i modernítat de la poesia de Gabriel 
Ferrater, 3 vols. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 1989; A. TERRY, 
"Proleg" a G. FERRATER, Mujeres y días, Seix-Barral, Barcelona, 1979, 
págs. 9-52; 

382 L'adicció a la beguda será també un motiu de relació entre tots dos 
poetes, i una de les causes principáis del seu aíllament i marginado. 
L'alcoholisme de Ferrater era públic i notori, i especialment patétic en 
els darrers anys de la seva vida. Vinyoli, que mai abans havia tastat 
l'alcohol, comenta a beure a partir de mitjans deis 50 i viu els pitjors 
moments d'alcoholisme en la década deis 60 i 70, els quals 11 reportaran 
seriosos problemes de salut gairebé irreversibles. L'any 1982 fará una 
cura de salut a Vallvidrera i deixará definitivament la beguda. Peí que fa 
al descontentament amb la seva situació personal, cal dir que Ferrater, 
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per Caries Riba i son bons coneixedors i admiradors de la seva 

obra. I els uneix, molt especialment, la passió per la poesia: 

Els seus coneixements [de Ferrater] em 
sobrepassaven de tal manera que la nostra relació 
es va fonamentar sempre en un constant 
intercanvi de poemes mutus, punt en qué ens 
sentíem en situació d'igualtat, tot i l'absoluta 
diferencia que hi havia entre el seu concepte de 
poesia i el meu. Les lectures comengaven al vespre 

i acabaven a la matinada. I tots en sortíem 
fascinats.383 

Joan Vinyoli reconeixerá obertament que Ferrater era una 

persona de tráete difícil, i el que és mes important, amb una 

concepció poética ben allunyada de la seva. Malgrat tot, pero, 

s'entenien forga bé. Eren antagonics, pero podríem dir que, 

justament per aixo, es complementaven: Ferrater representava 

el model de poeta calculador, cerebral, antiromántic (anti-tot), 

extremament crític i rigorós, formalista, que no deixava ni un 

fonema en mans de la inspirado i que odiava per damunt de tot 

els diletantismes, els mestretites, les ideologies, el verbalisme 

gratuít i els poetes messiánics. Vinyoli, que se situava ben bé a 

l'altre extrem, compartía, pero, els mateixos odis ferraterians. 

d'engá que va a viure a Barcelona i fins que no troba una feina estable 
com a professor a la universitat, malviu fent traduccions i informes 
editorials; peí que fa a Vinyoli, el seu descontentament per la feina és 
molt antic, pero s'agreuja sobretot en els anys 60, quan s'adona que a 
l'editorial on treballa no l i son reconegudes les seves aptituds i la seva 
experiencia; a mes, per treure's un sobresou, com Ferrater, es dedicará, 
sobretot en els primers 70, a traduir novel.les de lladres i serenos a preu 
fet. 

383 j VINYOLL resposta al qüestionari de J. M . Servia, dins Gabriel 
Ferrater. Reportatge en el record. Editorial Pórtic, Barcelona, 1978, pág 
52. 
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Gabriel Ferrater devia respectar Vinyoli per l'autenticitat de la 

seva vocació poética, peí seu inqüestionable do líric i per la 

sinceritat deis seus versos; Joan Vinyoli respectava Ferrater 

sobretot per la seva lucidesa i peí seu enorme bagatge cultural: 

Definir en Gabriel m'és molt difícil, o potser tan 
fácil com dir que és l'home mes lucid, mes cuite i 
mes humanament complex que he conegut. Era una 
d'aquelles persones davant la forga de les quals o 
has d'allunyar-te'n si et fan por, o has d'estimar-les 
sense mesura. Jo vaig triar aquest segon camí.3 84 

Malauradament, de la relació entre els dos poetes no ens 

n'ha pervingut res mes sino testimonis oráis i alguna referencia 

escrita prou tangencial.385 Ara bé, no costa gaire d'endevinar la 

influencia decisiva de Ferrater sobre Vinyol i (aquesta 

influencia és prou detectable en alguns poemes del llibre 

Realitats) en el canvi poétic que aquest fa durant els anys 

1960-1970 i que donará els seus resultats mes evidents i 

notables en els primers anys de la década deis 70, és a dir, 

384 ibídem. 

385 Ens han pariat de la realció entre Ferrater i Vinyoli la senyora 
Carme Sastre, esposa del poeta, l'editor Xavier Folch i Francesc Goma, 
amic i contertuliá de Vinyoli. Peí que fa ais documents, cfr. básicament: 
la resposta de Vinyoli en el llibre de J.M. Servia, Gabriel Ferrater. 
Reportatge en el record, op. cit.; la seva carta a Lluís Busquets i 
Grabulosa, inclosa a Plomes catalanes d'avui, op. cit., i el poema 
"Matinada lletosa amb filferros", del llibre Encara les paraules; quant a 
Ferrater, els únics textos coneguts son: l'article, datat el 23 de gener de 
1964, "Joan Vinyoli", dins Reduccions, núm. 20, (setembre 1983), págs. 
77-79 (recollit dins Papers, caries paraules, op. cit. págs. 195198); i una 
petita referencia al poeta, gens positiva, en la "Carta a un neófit castellá, 
sobre literatura catalana, seguida de cinc anotacions de diari, sobre 011er 
i Vayreda", datada el 18 de febrer de 1958, dins Sobre literatura, Edicions 
62, Barcelona, 1979, pág. 131. 
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quan publica els poemaris Tot és ara i res. Encara les páranles i 

Ara que és tard?^^ Joan Vinyoli se sentia ben bé ais antípodes 

deis postulats teorics, ideologies i estétics defensats peí 

"realisme historie", pero en canvi, se sentia mes proper al to 

mes experiencial i moral de la poesia de Ferrater, un autor que, 

d'altra banda, rebutjava radicalment alguns deis postulats 

d'aqueix moviment, com ara la idea que la poesia és 

comunicació o l'assumpció indefugible d'un compromís social 

per part de rescriptor.38 7 Compartien, a mes, la mateixa 

admiració per poetes com A, Marc, T. S. Eliot o C. Kavafis, i , en el 

fons, les seves poétiques, en punts molt concrets, tampoc no 

diferien tant com aparentment podria semblar.388 

La influencia ferrateriana, com hem dit, es materialitza 

inicialment en uns pocs poemes del llibre Realitats ("A les tres 

copes dic aixo", "Julieta, que ja no hi és", "Pla9a vella", "El 

mecánic i la seva familia", "Un ase brama",...), en qué Vinyoli 

j86 Feliu Formosa és una de les poques persones que ha destacat aquesta 
influencia ferrateriana en l'evolució de Vinyoli cap a una poesia de to 
mes realista (cfr F. FORMOSA, "Proleg" a Antología poética, op. cit., pags. 
21-22) 

3 87 Ferrater no és un autor que sigui en absolut representatiu del 
"realisme historie", mes aviat s'ha d'estuadiar com una alternativa 
poética a aqueix moviment. 

388 Compari's, per exemple, el que hem dit de la poética vinyoliana amb 
algunes de les idees exposades per Ferrater en el seu "Epíleg" a Da nuces 
pueris (Els Llibres de l'Óssa Menor, Barcelona, 1960, págs. 73-74): "Cap 
de les coses que les meves poesies consignen no té cap valor eminent, i 
és la complicació i l'equilibri deis temes que pot donar al conjunt un 
interés de veritat sostinguda. (...) Faig per manera que les idees 
teóriques no em distreguin massa (...). D'estil n'hem de teñir poc, hem de 
realitzar només el que la nostra educació ens ha donat i que és dones 
impersonal, i ens hem de guardar de fer jocs amb el sentit deis mots de la 
t r ibu". 
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sembla voler calcar sobretot el moviment, el to irónic i la 

intenció crítica d'aquelles poesies que, com "Faula primera", 

"Paula segona" o "Mecánica terrestre" (de Da nuces pueris), 

presenten com a tret mes característic l'observació social i la 

descripció de la realitat quotidiana. Pero en general, la 

influencia de Ferrater es concretará sobretot en aspectes 

formáis: per a Gabriel Ferrater, "en art tot és forma, i les formes 

d'art realista son precisament formes i no cap altra cosa" .3 8 9 

Ferrater será partidari d'un realisme experiencial, concret, 

cuite, desideologitzat i antidogmátic. La poesia realista, com tota 

poesia, no s'ha de fer amb idees, sino amb continguts i paraules, 

organitzades segons un ritme que el mateix moviment del 

llenguatge imposa. Ferrater, com Pavese o Eliot, desconfiará 

deis models estrofics i de versificació tradicionals en el seu ús 

purament ornamental i rebutjará radicalment la idea que 

contingut i forma es codeterminen.390 Algunes d'aquestes idees 

ferraterianes serán a la base del Vinyoli deis primers 70, és a 

dir, deis poemaris Tot és ara i res, Encara les paraules i Ara que 

és tard, en qué hi ha un ciar alliberament formal, un rebuig 

sistemátic de l'ús d'un estrofisme regular i de la rima, i un 

abandó de l'organització en seccions deis seus poemaris 

(práctica habitual en tota la seva obra anterior). 

389 Q FERRATER, "Sobre la forma realista (proleg a un llibre de 
versos)", dins Sobre literatura, op. cit., pág. 139. 

390 Ferrater creurá que la métrica, que no coincideix ni amb la llengua 
col.lectiva ni amb la forma personal que el poeta vol obtenir, "és un 
tercer terme fictici, que serveix per mesurar (en aquest sentit és 
realment una métrica) les distancies i les tensions entre els altres dos 
termes, els reals, els protagonistes del drama" (G. FERRATER, "Sobre la 
forma realista (proleg a un llibre de versos)", art. cit., pág. 142). 

- 401 -



I la influencia ferrateriana es concretará també en 

aspectes expressius, temátics i tonals: Ferrater entén la poesia 

com "la descripció, passant de moment en moment, de la vida 

moral d'un home ordinari, com ho sóc jo"; i aixo implica que el 

centre d'investigació poética és el jo-personal (l'experiéncia 

conscient del seu viure) i les diverses i sovint conflictives 

relacions d'aquest jo amb els altres éssers en el marc de la 

realitat circumdant, concreta, quotidiana i real. E l poeta, home 

ordinari com els altres, no és ni un visionari ni un il.luminat, i 

ha de procurar d'escriure partint d'aquesta premisa. Aquest fet 

condicionará els temes de la seva poesia i la manera d'enfocar-

los, tant des del punt de vista retoric (la ironia i el correlat 

objectiu esdevenen els mitjans objectivadors i despatetitzadors 

mes eficagos), com des del punt de vista lingüístic (el poeta ha 

de procurar no allunyar-se massa de la llengua parlada, 

col.lectiva). Per altra banda, segons Ferrater, el gran problema 

del poeta és de definir exactament la seva actitud moral, és a 

dir, la distancia que hi ha entre el sentiment que la poesia 

exposa i el centre de la seva imaginado (és a dir, definir ben bé 

les opcions entre la sinceritat moral i la sinceritat artística: un 

tema que havia preocupat Vinyoli des de sempre). Tots aquests 

aspectes de la poesia ferrateriana havien de teñir un impacte 

enorme sobre Vinyoli, gairebé tan gran com el que havia rebut 

de Rilke i de Riba. Ferrater representava per al poeta un model 

diferent de poesia, un canvi d'óptica notable, i , sobretot, una 

nova manera d'enfocar i de tractar els temes de sempre: 

conflictes interiors, pas del temps, amor, literatura,... Vinyoli 

descobria, amb Ferrater, la possibilitat de tendir cap a un 

despullament encara mes radical del llenguatge (sincretisme. 
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narrativitat, col.loquialisme), cap a un alliberament definitiu de 

la forma i , sobretot, una nova actitud vital i poética, mes irónica 

i mes distanciada, despatetitzadora, que esdevindrá molt efica9 

sobretot a partir deis anys 70, quan Joan Vinyoli , decebut 

davant la impossibilitat d'assolir una vida mes alta (decebut 

també de la vida) i definitivament conscient de la mort com a 

única i última realitat, s'enfronta, perduda la innocencia, solitari 

i amb ben poques il.lusions, al temps en qué d'un cop hom sent 

i descobreix que "la jugada és a tot o res", aquell moment en 

qué només la memoria i les paraules poden donar encara una 

mica d'aixopluc i consol al viatger-poeta. 

És dones a partir sobretot de Realitats, i molt especialment 

durant els primers setantes, que la poesia vinyoliana canvia de 

to: s'hi evidencia un mes gran desig de concretesa, el léxic 

esdevé mes familiar, els elements referencials esdevenen mes 

quotidians, els versos mes narratius (els poemes conten 

histories) i la llengua poética s'acosta mes a la parla habitual, 

conversacional. És innegable també que la poesia vinyoliana 

canvia radicalment de marc referencial: el paisatge natural i 

agrari característic deis seus anteriors volums gairebé es 

dilueix i , en el seu lloc, apareix ara un paisatge clarament urbá, 

amb carrers sorollosos, places fredes, bars que tanquen a hores 

petites,... En contraposició a aquest espai exterior, apareix 

dibuixat, encara que no amb tanta forga, un altre espai mes 

íntim, interior. Per altra banda, simultániament, pren forga 

també un paisatge marí estiuenc, real (i dones, ben diferent del 

que apareixia a El Callat, mes esquemátic i simbólic): és el 

paisatge deis estius a Begur, de les terrasses prop del passeig 
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marítim, deis bars, de les excursions en barca, i de l'amor 

terrenal i físic (cfr. El griu, per exemple). 

Cap a la década deis vuitanta (pero ja uns anys abans, a 

partir sobretot de Vent d'aram \ Céreles), hi ha un cert 

moviment de retorn en la lírica vinyoliana; la vida, din el poeta, 

és assajar: 

sempre cercles, 
per si al cap de molts anys, tota una vida, et sembla 
- i mai potser no n'estarás segur-
que has assolit el cercle convincent 

{Cercles, "Cercles", vv. 8-11) 

és a dir, té lloc un retrobament i una clara recuperado, tal i com 

s'expressa a Vent d'aram, deis vells ideáis i deis vells somnis 

d'abans del 1963: 

A mida 
que ens envellim tornen les coses 
primeres. 

("Muntanyes", vv. 9-11) 

No esborris 
les paraules antigües. 
Fes per manera, sobretot, 
de retornar a les deus. 

("Una cosa o l'altra", vv. 6-9) 

És un moment de racapitulació, un temps de calma vital i 

de reflexió en qué "ja el somni creix / de la darrera solitud". 

Passada la febre "realista", passats els anys de silenci i el 

paréntesi poétic (un deis moments mes alts de la seva poesia) 

deis primers 70 (amb el triplet líric Tot és ara i res, Encara les 
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paraules i Ara que és tard), Vinyoli torna a reconciliar-se de 

nou amb la seva poética i amb la seva antiga poesia. Aixo 

coicideix, a mes, amb l'época deis primers reconeixements 

públics, deis premis, de la seva consagració com a poeta i , 

sobretot, de l'alliberament definitiu de les seves 

responsabilitats laboráis. 1 son també els anys de les malalties i 

de les crisis familiars. I son, sobretot, els anys mes propicis per 

a un retorn a les deus (la memoria verdeja i els records 

reverberen): Vinyoli inicia just llavors la tasca d'endregar els 

seus papers personáis: recupera textos de l'oblit, fotocopia 

velles cartes,...; retroba també poemes antics que reescriu una 

altra vegada i que inclou en els nous volums que publica; i 

recupera especialment un poemari molt estimat, Llibre d'amic, 

que no va gosar publicar en el seu moment pero que ara se sent 

amb forces d'editar (després d'haver-lo revisat de dalt a baix), 

de la mateixa manera que se sent amb forces d'acabar 

finalment el poemari que el complementa, és a dir, l'antic 

projecte, comengat a perfilar entre 1955 i 1959, deis Cants 

d'Abelone, 
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IV.1.1.- Per Péscala secreta: de El Trobat a Llibre 
d'amic. 

Com ja hem dit abans, el plec de poemes intitulat Per 

Vescala secreta (Poemes) consta d'un total de 28 composicions 

organitzades en tres seccions: Morir de set (11 p.), El trobat (16 

p.) i D'on?. on?. vers on? (1 p.). L'escriptura d'aquests poemes 

cal datar-la entre 1955 i 1959. Passem tot seguit a detallar el 

contingut concret d'aqueix plec (hem numerat, entre claudátors, 

els poemes i assenyalem, a mes, si son inédits, si han estat 

recollits en algún altre plec inédit i en quin volum, i amb quin 

títol, han estat publicats): 

Per rescala secreta (Poemes) 

Morir de set 

[1] Oh delitos, oh mágic, oh insoluble!... 
- hi ha tres versions del poema en el mateix plec 

- inclós dins III-Realitats (poema 31: "Vermut a la platja 
amb acompanyament de trons") 

[2] "Mai no diré" 

- inclós, de forma fragmentada, dins III-Realitats (poema 

31: "Vermut a la platja amb acompanyament de trons") 

[3] "Alguna cosa ens ha nascut" 

- dins II-L'Aventura (poema 17) 

- dins Cants d'Abelone (poema [I]) 

[4] Ens hem junyit al vol de les estrelles... 
- dins II-L'Aventura (poema 18: "Per ja no perdre'ns") 

- dins Ce relés (poema 4: "He dit una cangó") 
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[5] Quedem-nos a la tenda que hem bastit... 
- dins II-L'Aventura (poema 20: "Quedem-nos a la tenda") 
- dins Cercles (poema 18: "A la borda") 

[6] "Coses clares" 

- dins II-L'Aventura (poema 22) 
- dins El Griu (poema 7: "L'arbre incandescent") 

[7] "El castell" 
- dins II-L'Aventura (poema 19) 

- dins Cercles (poema 20: "Sacrifici") 

[8] "En el vent" 

- dins II-L'Aventura (poemes 23 i 24: "En el vent" i 
"Secrets") 

- dins El Griu (poema 8: "Abracem-nos arrossegats") 

[9] "Les noces" 
- dins II-L'Aventura (poema 25) 

- dins El Griu (poema 12) 

[10] "Els alífers. El corifeu" 

- dins II-L'Aventura (poema 26: " E l corifeu canta. Els 

al ífers") 

- dins Cercles (poema 14: "Un vol d'ocells") 

[11] "Les illes" 
- dins II-L'Aventura (poema 27: "Les barques") 

- dins Encara les paraules (poema 32: "Les barques de 
Braque") 

El Trqb^t 

[12] Ja solitud, ja fronda, ja boscúria... 
- dins Llibre d'amic (poema I) 

[13] Ai, per on vago lluny de tu, presencia?... 
- dins Llibre d'amic (poema II) 
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[14] Quin déu ens ha triat per a altes coses... 
- dins Llibre d'amic (poema III) 

[15] Felig dolor el del qui viu tocat per la fletxa... 
- dins Llibre d'amic (poema IV) 

[16] Era en el fons del corredor que ens aturavem i.... 
- dins Llibre d'amic (poema V) 

[17] Hem suportat el vent groe, l'incendi blau, les... 
- dins Llibre d'amic (poema VI) 

[18] Nades de cop i altes, remorejaren les canyes,... 
- dins Llibre d'amic (poema VII) 

[19] Els dos servents del Ciar senyor varen emprendre un... 
- dins Llibre d'amic (poema VIII) 

[20] Cercavem or i davallárem a la mina... 
- dins Llibre d'amic (poema IX) 

[21] La diferencia entre nosaltres i el cercador... 

- dins Llibre d'amic (poema X) 

[22] Aprenien a ser un per tota llei de coses... 
- dins Llibre d'amic (poema XI) 

[23] Arribaren al peu d'una gran muntanya... 
- dins Llibre d'amic (poema XII) 

[24] Un deis servents del Ciar pregunta... 
- inedit 

[25] Parlaven i llanguien els dos servents... 
- dins Llibre d'amic (poema XIII) 

[26] Es miraven i ploraven... 
- dins Llibre d'amic (poema XIV) 
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[27] Hoste meu, dorms a la galería.,, 
- dins Llibre d'amic (poema XV) 

D'on?. on?. vers on? 

[28] "D'on?, on?, vers on?" [incomplet] 
- dins III-Realitats, Cants del separat (poema 47) 
- dins Realitats, Figures en émfasi (poema 36) 

El títol del recuU Per Vescala secreta (Poemes) recorda un 

poema anterior del poeta, "El Campanar", inclós a Les hores 

retrobades.^^'^ La imatge de l'escala és el símbol per definido 

de l'ascenció i la valúa. La simbólica de la verticalitat comporta 

sempre un problema de relació entre dalt i baix, entre cel i 

térra. L'escala és una via de comunicació entre dues realitats 

diferents. Si en el poema "El Campanar", l'escala funcionava com 

a mitjá per accedir al cim del campanar, lloc de la plenitud 

lumínica i sonora (repic de les campanes), i aquesta ascenció de 

fet representava un descens en el temps, cap al passat, l'época 

d'infantesa del poeta; aquí l'escala significa ascensió cap a una 

realitat superior, sobrehumana, que és indissociable, pero, d'un 

moviment de descens cap al fons mes intim de la propia 

interioritat. 

Cercávem or i davallárem a la mina. I la fos-

cor s'il.luminá de sobte perqué erem dos a 

contradir la nit. 

Segons Vinyoli, "El Campanar" va ser el primer poema estrictament 
simbólic que va escriure. La imatge de la torre o del campanar apareix 
suggerida en el poema XIII de la secció El Trobat. que será l'únic poema 
del recull que romandrá inédit: ".... -En arri- / bar que siguem a la torre 
i que pugem per / l'espiral de flama cap a sortida i contem- / plació,..." 
(línies 8-11). 
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Per l'escala secreta (Poemes) és un recull unitari, amb una 

estructura molt definida, que es conforma com una continuado 

del poemari El Callat. Els poemes están escrits també amb un 

llenguatge explícitament simbolic i , a mes, s'hi recuperen la 

majoria de símbols i imatges clan d'aquell llibre (arbre, mar, 

foc, vent, camí, or,...). Pero ara el tema desenvolupat no és pas 

el de l'experiéncia poética, sino el de l'experiéncia amorosa, la 

recerca de la unió mystica, de la fusió absoluta, física i 

espiritual, entre l'amic i l'amada (un objectiu també en certa 

forma inassolible, com el de romandre per sempre en l'obert, en 

l'ámbit primigeni i pur de "El Callat").392 

L'experiéncia amorosa és presentada com una experiencia 

espiritual plena, en la qual es passa per tres estadis diferents: 

el primer estadi, que es correspon amb els poemes de la secció 

Morir de set. és el de la descoberta del sentiment, del 

naixement de l'anhel d'anar mes enllá, de transcendir els límits, 

de percatar una unió no només corporal i afectiva, sino total, 

definitiva. El segon estadi, al qual corresponen els poemes de la 

secció E l Trobat. descriu própiament l'experiéncia de la unió 

mystica. Finalment, el tercer estadi, que correspon a l'únic 

poema indos en la darrera secció (la versió del plec és pero 

incompleta), és el del retorn a la realitat, la consciéncia de la 

humana condició temporal i , dones, l'acceptació que no és 

possible romandre en l'ámbit de plenitud i joia de El Trobat. on 

392 El tema de la fusió del Jo poétic en l'ámbit atemporal i perfet de "El 
Callat" ja apareixia plantejat a El Callat com una veritableM«/o mystica 
(de fet, la fusió del Jo amb l'alteritat és un tipus d'experiéncia que 
presenta afinitats evidents amb la fusió amorosa). 
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Jo i Tu, amic i amiga esdevenen un sol eos i un sol foc "que 

contradiu la nit". 

No sabem amb exactitud en quin moment concret Vinyoli 

decideix d'abandonar la idea inicial del seu poemari Per l'escala 

secreta (Poemes), en tot cas ha de ser amb anterioritat a 1960, 

perqué, en aquest any, ja té enllestits els tres plecs de poemes 

(en que s'hi inclou totes les composicions de les seccions M o r i r 

de set i D'on?. on?. vers on? d'aquell recul) que es conformaran 

com una primera versió del que será posteriorment el llibre 

Realitats. De Per l'escala secreta (Poemes), dones, només queden 

ara, isolats, els 16 poemes de El Trobat. 

E l Trobat era ja una secció formalment molt diferent a les 

altres dues, completament autónoma, i per aquesta mateixa rao 

no és estrany que el poeta decidís reconvertir en dos Ilibres el 

que inicialment havia estat només un de sol. A mes, el conjunt 

de l'experiéncia que intentava descriure el poeta a Per l'escala 

secreta (Poemes), així com també els diferents estadis en qué 

l'havia estructurada, estaven perfectament compresos en els 

diversos poemes de la secció El Trobat: 

a) primer estadi: recerca i anhel de fusió. Poemes 1-

4. Persones gramaticals: Jo (poemes 1 i 2); Jo-Tu-Ell 

(poema 3); ell (exemplificació, poema 4).393 

Les persones gramaticals actúen com a "marca" deis diferents 
estadis. E l Jo correspon a l'amic, al jo poétic; el Tu correspon a l'amiga, la 
persona estimada; E l l és El Trobat (és a dir, espai i figuració de la unió 
mystica). Nosaltres i Ells remet a la unió del Jo i el Tu. Finalment, l'ell en 
minúscula és impersonal, figurado distanciada del jo poétic). 
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b) segon estadi: unió amorosa com a unió mystica. 

Poemes 5-15. Persones gramaticals: Nosaltres 

(poemes 5-7, 9, 10 i 13) i Ells (poemes 8, 11, 12, 14 

i 15). 

c) tercer estadi: consciéncia de la realitat. Poema 16. 

Persones gramaticals: Jo i El l (El Trobat). 

No será fins vint anys després que Vinyoli recuperará els 

vells poemes de El Trobat per convertir-los finalment en llibre, 

que publicará amb el títol de Llibre d'amic, integrant d'aquesta 

manera el seu poemari dins la tradició secular de poesia mística 

i reconeixent, dones, els seus deutes amb obres com el Cantic 

deis cántics, el Llibre d'amic e amat, de Ramón Llul l o la poesia 

de Sant Juan de la Cruz. Les raons d'aquest llarguíssim 

paréntesi entre la data d'escriptura deis poemes i la data de 

publicació son molt diverses. Vinyoli n'exposa alguna en el seu 

"Avís" a la primera edició del llibre: 

Si fa vint anys podien semblar insólits, ara em 
semblen perfectament actuáis en el complex teixit 
de la poesia contemporánia.394 

És innegable que en el context de la poesia deis 60 aquest 

llibre hauria pogut semblar insolit, pero és molt possible que ho 

bagues estat menys encara que el seu propi Realitats. De fet, hi 

havia unes altres raons per no publicar el poemari. 

Especialment, raons de tipus personal: els poemes remeten a 

J. VINYOLI, "Avís" a Llibre d'amic. L a Gaya Ciencia, Barcelona, 1977, 
pág. 13. 
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una experiencia sentimental del poeta que era millor no fer 

pública ni sota la forma del "correlat objectiu verbal" ni 

mitjangant un llenguatge "indirecte i elusiu".395 i també raons 

de tipus literari: E l Trobat-L/¿/;rg d'amic, inaugurava de fet una 

nova línia temática prou significativa en el conjunt de l'obra del 

poeta, pero que en els anys 1955-59 es trobava encara en un 

estadi podríem dir germinatiu, calia que el poeta hi anés 

treballant molt mes, que l'anés definint amb mes precisió. E l 

període 1960-1970 no va ser certament gaire propici per 

realitzar aquest treball, en un primer moment, perqué el poeta 

pretenia tendir cap a un model de poesia proper a l'estética 

realista; i després, perqué el fracás de Realitats el va abocar a 

un silenci de molts anys. Aquesta nova línia temática es 

completará posteriorment amb dos volums mes: els Cants 

d'Abelone, que formará amb Llibre d'amic un díptic formal i 

semántic indissociable,^96 [ £1 griu, que esdevindrá un ciar 

contrapunt ais dos volums, tant per l'estil (mes directe i 

realista) com peí tractament del tema: mentre que Llibre d'amic 

i Cants d'Abelone remeten a un amor espiritual, "sagrat". El griu 

descriu l'experiéncia amorosa en termes mes terrenals i físics, 

remet de forma obvia a un tipus d'amor explícitament "profá". 

Diverses persones molt properes a Vinyoli (entre elles F. Goma, C. 
Pleyan, García López i C. Pican), que coneixien l'existéncia del poemari i 
la relació del poeta que n'havia estat l'origen, van desaconsellar-ne 
rotundament la publicació. 

396 Per a l'estudi d'aquests Ilibres, cfr. especialment, S. SERRALLONGA, 
"Proleg" a J. VINYOLI, LLibre d'amic / Cants d'Abelone, Empúries, 
Barcelona, 1987, págs. 7-17. 
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Els setze poemes que conformen la secció E l Trobat es 

troben en un estat desigual d'elaboració. Mentre alguns (I, II i 

XVI) presenten una formalització molt acabada, o avanzada (X i 

X V ) , altres, pero (III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI , XII, XIII i 

XIV) , semblen escrits gairebé a raig: desenvolupen la idea 

essencial i s'hi destaquen les principáis imatges, pero 

l'organització de l'esquema textual és encara molt deficient i la 

forma final del poema está molt poc definida (entre el versicle i 

la prosa retallada). Alguns deis poemes del plec original 

presenten unes poques variants, a máquina i a llapis, que 

afecten sobretot el léxic, les persones gramaticals i l'ordre deis 

elements en la frase. No son, pero, definitives i en la revisió 

final deis textos no sempre serán acceptades peí poeta.397 

Quan Vinyoli decideix reconvertir els poemes de la secció 

E l Trobat (deis quals en conservará fidelment l'ordenació) en un 

poemari autónom, revisa i reescriu prácticament tots els textos. 

Les modificacions introduides en la nova versió deis poemes 

son dones nombroses i molt rellevants. Les mes importants son 

aquestes:398 

1) Introdúcelo d'un poema-obertura al llibre, en 

qué el poeta defineix el carácter de l'experiéncia 

poético-amorosa, com una experiencia espiritual 

interior ("He naufragat en una mar profunda"), i en 

397 Cfr. redició crítica de Llibre d'amic. 

398 Per teñir una informació mes completa i detallada deis canvis 
introduíts, cfr. l'edició crítica del poemari Llibre d'amic, en que 
assenyalem totes les variants respecte al manuscrit original E l Trobat. 
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qué explícita el punt de vista deis poemes (qui 

parla és el jo-amic) i el seu destinatari ("Tu, amiga, 

mereixes / un cant sense falliments"). 

2) Encapgalament del volum amb un poema-cita del 

Llibre d'amic e amat de Ramón Llul l , que serveix 

per situar el poemari en el marc d'una tradició 

poética concreta. 

3) Supressió del poema 13 (de fet era l'únic en qué 

hi apareixia explícitament referida la imatge de la 

torre-campanar i de l'escala ("l'espirai de flama") 

que havia donat nom al recull Per l'escala secreta 

(Poemes). 

4) Formalització deis poemes: poemes molt breus (3 

vv. el mes curt i 17 vv. el mes llarg), de versos 

anisosil.lábics i amb un ritme molt marcat i una 

tensió máxima, produída mitjangant diversos 

recursos: encavallaments múltiples (un cas extrem 

és el del poema Vi l ) , combinació constant de ritmes 

binaris i ternaris, alternanga de versos masculins i 

femenins, de versos curts i Uargs, de versos amb 

nombre de síl.labes parell i señar,,..399 

399 E l nombre de versos deis poemes és el següent: 1 poema de 3 vv.; 3 
poemes de 5 vv.; 3 poemes de 6 vv.; 1 poema de 7 vv.; 2 poemes de 9 vv.; 1 
poema de 10 vv.; 2 poemes de 11 vv.; 1 poema de 12 vv. i 1 poema de 17 
vv. Quant a la recurréncia deis diversos models de vers, és la següent: de 
3 vv. (2); de 4 vv. (6); de 5 vv. (6); de 6 vv. (29); de 7 w . (9); de 8 vv. (18); 
de 9 vv. (9); de 10 vv. (22); de 11 vv. (7); de 12 vv. (8); de 13, 14 i 15 vv. 
(2). 
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5) Canvi de les persones gramaticals: poema VI (Jo > 

Nosaltres); poemes VIII, XI, XII, XIV i X V (Ells > 

Nosaltres); poema XVI (Ell > Tu). 

6) Máxima economia verbal: supressió de frases i 

parágrafs; supressió d'adjectius, substantius, verbs i 

reiteracions; simplificado de les imatges i 

essencialització del discurs.^^O 

7) Canvi d'adjectius, noms i verbs per una voluntat 

d'aconseguir un máxim de precisió léxico-semántica. 

8) Canvi sistemátic de les formes simples del perfet 

d'indicatiu deis verbs per la forma perifrástica 

(vingueres > vares venir).^oi 

9) Canvi de majúscula a minúscula: poema IV 

(Sagitari > satigari); poema VII (amb Qui > amb qui); 

poema X V (el Trobat > el trobat). 

10) Canvis de puntuado i normalització de 

Tortografia. 

Els casos de supressió de frases i parágrafs mes espectaculars es 
troben en els poemes VIII, XI, XIV, i sobretot en el III (cfr. edició 
crítica). Els exemples de supressió d'adjectius, noms i verbes son també 
molt nombrosos. Peí que fa a les simplificacions, podem esmentar, per 
exemple: poema IV: "crida amb el cant el socors > crida l'ajut"; poema XII: 
"el secret fugir > el passar"; poema X V : "mes d'una penya > la penya". 

E l poeta opta indistintament per les diferents formes de l'auxiiiar en 
la forma perifrástica: "vingueres > vares venir", o bé: "em despertares > 
em vas despertar" (els exemples pertanyen al poema III). 
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El resultat final de tots aquests canvis és, logicament, molt 

satisfactori. El poeta aconsegueix de formalitzar, amb una gran 

economia de mitjans expressius i amb un desplegament 

imaginari precís i altament polivalent, una experiencia 

realment complexa i unes vivéncies interiors molt personáis i , 

dones, difícils d'objectivar. L'exemple d'escriptura de Llibre 

d'amic l i servirá al poeta com a model per a l'elaboració del 

volum complementari, Cants d'Abelone, que, en termes 

generáis, presentará una organització i un tipus de formalització 

molt semblant a aquest.402 

IV.1.1,1.- Llibre d'amic: edició crí t ica. 

Presentem aquí la primera edició crítica de Llibre d'amic, 

que té en compte totes les fonts mecanoscrites i impreses que 

hem pogut localitzar. E l text que hem pres com a text de 

referencia o text base és el de la primera edició de Llibre 

d'amic (La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977), Túnica, de fet, 

revisada per Fautor. Els altres textos col.lacionats, deis quals en 

donem sempre les variants en negatiu, son aquests: 

me Arxiu-Vinyoli, Plec mecanoscrit de 18 fuUs tipus 

foli: segona secció. E l Trobat. d'una primera versió 

de llibre intitulada Per l'escala secreta (Poemes) "̂ 03 

Ja hem esmentat en di verses ocasions que el projecte incial d'aquest 
llibre, i la primera redacció d'almenys tres deis quinze poemes que el 
conformaran, data del període 1955-159. 

El conjunt del Plec mecanoscrit Per l'escala secreta (Poemes) consta, 
de 39 fuUs tipus foli, que son de fet, una fotocopia deis 39 fuUs origináis. 
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R Segona edició del poemari: Llibre d'amic/Cants 
d'Abelone, Empúries, Barcelona, 1987, págs. 19-41 

Els criteris que hem seguit per a l'edició del text son els 

següents: 

* Assenyalem, per versos individuáis o grups de versos, 

l'aparat negatiu de variants que presenten les fonts 

consultades. Anotem: les indicacions autógrafes, les 

variants textuals o de sentit, les ortográfiques i les de 

puntuado. Les diferents marques tipográfiques utilitzades 

teñen la següent interpretació: 

- Un punt i coma indica la separado de les variants 

que d'un mateix text ofereixen les diferents fonts. 

- Els espais en blanc indiquen abséncia de variants o 

canvi de variant dins un mateix vers o línia 

- Els paréntesis rectes "[ ]" serveixen per assenyalar 

variants alternatives contemplades per l'autor 

- Els paréntesis amb un interrogant dins "(?)" 

assenyalen una variant autógrafa il.legible 

- La barra inclinada "/" serveix per marcar final de 

vers i per indicar que el següent vers está separat per 

un sol espai 

- La barra recta "I" indica final de línia 

* En els casos en qué els textos de me presenten una 

formalització poemática, anotem directament els canvis en 

tipus quartilla (que no han estat trobats a l'Arxiu Vinyoli). Peí que fa al 
mecanoscrit que nosaltres fem servir, es tracta deis 18 fulls 
corresponents a la segona secció del poemari (págs. [20]-[37]). 
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l'aparat de variants, tot fent constar, pero, els casos en qué 

hi ha anotacions autografes 

* En els casos en qué els textos de me presenten una 

formalització molt diferent a la versió definitiva (és a dir, 

quan es tracta d'un primer redactat en prosa), hem cregut 

convenient de reproduir, en nota a peu de página, la versió 

literal del text, tot assenyalant a sota les variants 

autografes corresponents. Sobre la transcripció deis textos 

del mecanoscrit i sobre aquest nou aparat de variants cal 

teñir present que: 

- Hem transcrit la versió literal deis textos, pero: 

. quan la versió mecanoscrita está ratllada per 

Fautor i presenta una variant alternativa, 

l'hem pres com a bona (tot indicant en l'aparat 

de variants la versió suprimida) 

. quan apareix autógrafa una variant, pero no 

ha estat ratllada la versió mecanoscrita, hem 

pres aquesta darrera com a bona (pero 

indiquem quina és la versió autógrafa en 

l'aparat de variants) 

- Emprem les mateixes marques tipográfiques que 

hem definit línies enrera. 
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Llibre d'amic: "constítutio textus" 

LLIBRE D'AMIC 404 

He naufragat en una mar profunda: 

no em parleu de platges. 

Tu, amiga, mereixes 

un cant sense falliments. 

^"'^ Aquest poema i el següent, la cita del Llibre d'amic e amat de Ramón 
LluU que encap§ala el poemari, no apareíxen a me. 
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Cantaven los aucells l'alba, 

e desperté's l'amic, qui és l'alba; 

e los aucells feniren llur cant, 

e l'amic morí per l'amat, en l'alba. 

L L U L L , Llibre d'amic e amat, 25 
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I. JA SOLEDAT, JA FRONDA.. 

Ja soledat, ja fronda, 

si desfermat, insomne, corre el vent 

de l'invocat, on esdevenen aigua 

les roques i jo m'arbro 

5 entre les mans del vent. 

Títol Sense títol a mc;lE 
1 ja boscúria,/ m c 
2 desUigat m c 
3 de l'invocat [abans de l'invocat] arbres/ m c 
4 defallent,/ m c 
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II. PER ON CAMINO LLUNY DE TU, PRESENCIA? 

Per on camino lluny de tu, presencia? 

Moviment d'arbre amb remoreig de vent 

entre les fulles, no t'he vist encara, 

pero et pressento. 

5 Suportaré presencia? 

Títol Sense títol a me; II E 
1 A i , vago m c 
2 Cec anJiel d'arbre d'alt vent m c 
3 encara ¡me 
4-5 al marge esquerre deis versos de me una ratUa vertical, segurament 
indicant que calía refer-los, tal i com s'esdevé en la versió definitiva 
4 sorgir, pero pressento el cant / m e 
Abans 5 silencios de l'auroral presencia./ m c 
5 Suportaré, suportaré m c 
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III. VARES VENIR FINS ON JO DORMIA...405 

Vares venir fins on jo dormia 

i em vas despertar, 

i em vas convidar a teñir set, 

una gran set per a la qual 

5 et vas fer copa on jo la pogués beure. 

Títol Sense títol a me, III E 
Abans 1 Quin déu ens ha triat per a les altes coses? I Es digne i bo 
regraciar-te, missatger gala, I perqué m c 
1 vingueres dormia, m c 
2 despertares m c 
5 et feies m c 
Després 4 Si, tu ets la copa on jo 1 bec la clara i terrible set de ja no ser 
mes I que en el déu. Tot jo ressono d'ell per cau- I sa teva. m c 

Versió del poema a me amb anotació de les variants autografes: 

Quin déu ens ha triat per a les altes coses? 
Es digne i bo regraciar-te, missatger gala, 
perqué vingueres fins on jo dormia, i em desper
tares, i em vas convidar a teñir set, una gran 

5 set per a la qual et feies copa on 
jo la pogués beure. Si, tu ets la copa on jo 
bec la clara i terrible set de ja no ser mes 
que en el déu. Tot jo ressono d'ell per cau
sa teva. 

4 una gran [Abans meravellosa ratllat, í a sobre la versió definitiva] 
5 per a la qual [tu ratllat] et feies 
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IV. FELig DOLOR EL DEL QUI VIU...406 

Felig dolor el del qui viu 

tocat per la fletxa enverinada amb el curare 

del cec. Perqué, ferit, 

i mentre per la sang l i cremen 

5 els foscants humors, 

crida l'ajut del sagitari que s'allunya. 

Títol Sense títol a me, IV E 
3 Cec. Perqué, ferit I me 
4 i a mesura que li circulen m c 
Abans 6 una mort que és vida s'apode- I ra del caigut amb gest de mirar 
el cel, me 
6 i cri- I da amb cant els socors del Sagitari que s'allunya. me 

Versió del poema a me amb anotació de les variants autógrafes: 

Felig dolor del qui viu tocat per la fletxa 
enverinada amb el curare del Cec. Perqué, fe
rit i a mesura que per la sang l i circulen els 
foscants humors, una mort que és vida s'apode-

5 ra del caigut amb gest de mirar el cel, i cri
da amb cant el socors del Sagitari que s'allunya. 

3 circulen [a sobre cremen] 
5-6 caigut [abans cailut] i crida [ratllat, pero amb punts a sota 
marcant que es recupera la Uigó, a sobre el fan cridar ratllat] 
6 del Sagitari que s'allunya escrit a sota i amb una ratlla que índica el 
lloc [abans de l'únic ratllat] 
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V. ERA EN EL FONS DEL CORREDOR...407 

Era en el fons del corredor 

que ens aturávem 

perqué la nit ens oprimia. 

Llavors várem mirar pels finestrals la nit 

5 i várem veure els impossibles llunys 

cremant i el negre riu 

que inunda els camps de la foscor primera. 

Títol Sense títol a me; V E 
2 aturávem i ploravem me 
3 perqué m c 
4 mirárem m c 
5 varem m c 
6 primigenia, m c 

Versió del poema a me: 

Era en el fons del corredor que ens aturávem i 
ploravem perqué la nit ens oprimia. Llavors mi
rárem pels finestrals la nit i varem veure els 
impossibles llunys cremant i el negre riu que 

5 inunda els camps de la foscor primigenia. 
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VI. HEM SUPORTAT EL VENT GROC...408 

Hem suportat el vent groe, 

l'incendi blau, 

les aigües insalubres, 

la sequedat del riu pie de códols. 

5 Pero vingué l'oreig que emmalaltint guaria 

i estengué sobre nostre una nit verda. 

Ens várem amagar llavors en una espluga 

de silenci i várem dir paraules 

de consagració. 

Títol Sense títol a me; VI E 
1 He me 
5 enmalaltidor, que I enmalaltint guareix, m c 
6 meu I i sobre totes les coses una casta nit fullosa i ver- I da. m e 
7 amagárem m e 

Versió del poema a me amb anotació de les variants autógrafes: 

He suportat el vent groe, l'incendi blau, les 
aigües insalubres, la sequedat del riu pie de 
códols. Pero vingué l'oreig enmalaltidor, que 
enmalaltint guareix, i estengué sobre meu i so-

5 bre totes les coses una casta nit fullosa i ver-
da. Ens amagárem llavors en una espluga de si
lenci i varem dir paraules de consagració. 

6 en una espluga de escrit a final del text i unit per una línia [abans 
rera unes mates de ratllat i encerclat. rera un amb punts a sota per 
indicar recuperado, que després pero abandona] 
7 i varem dir ratllat, pero després subratllat amb punts indicant 
recuperado [a sobre (?) ratllat] 
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VIL REMOREJAREN, ALTES.. 409 

Remorejaren, altes, 

les canyes, ácidament. 
Tot s'estremí 

callant, i jo escoltava. 

Tot va tornar-se amagatall recondit, 

5 complicitat amb qui ja no hi era, havent-nos, 

pero, deixat el que buscaríem 

sempre mes: l'anella 

de la cadena trencada, 

la perla del collar 

10 desfet, un pas 

cap a la porta d'entrada 

al primer jardí. Rastres. 

Títol Sense títol a me; VII E 
Abans 1-2 Nades de cop i altes, remorejaren les canyes, I m c 
2 Tot desmaiá,tot s'estremí me 
5 Qui havent-nos I me 
6 el que cercariem m c 

Versió del poema a me amb anotació de les variants autografes: 

Nades de cop i altes, remorejaren les canyes, 
ácidament. Tot desmaiá, tot s'estremí callant 
i jo escoltava. Tot va tornar-se clos amagatall, 
complicitat amb Qui ja no hi era, havent-nos 

5 pero deixat el que cercariem sempre mes: l'ane
lla de la cadena trencada, la perla del collar 
desfet, un pas cap a la porta d'entrada al pri
mer jardí. Rastres. 

3 [clos a sobre amb indicado de lloc, entre tornar-se Í amagatall] m c 
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VIII. VÁREM EMPRENDRE UN LLARG, 

DIFÍCIL, PERILLOS CAMÍ 410 

Várem emprendre un llarg, difícil, 

perillos camí. I estimávem les coses 

-fossin neu o fang, 

rosada o constel.lació. 

5 I les féiem nostres per causa 

de l'amor que ens havia ensenyat com anostrar-

les. 

Títol Sense títol a me; VIII E 
Abans 1 Els dos servents del senyor m c 
1 varen m c 
2 estimaven m c 
5 les feien seves amb el cant amb que m c 
6 que ratllat havien aprés d'agafar-les. I m c 

Versió del poema a me amb anotació de les variants autógrafes: 

Els dos servents del Senyor varen emprendre un 
llarg, difícil, perillos camí. I estimaven les 
coses -fossin neu o fang, rosada o constel.la
ció-. I les feien seves amb el cant amb que 

5 per causa de l'amor havien aprés d'agafar-les. 
I se'ls tornaven amor. I defallien. 

1 senyor [abans Senyor encerclat i a sobre Ciar] 
4 seves amb [a sobre en] 
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IX. CERCAVEM 0R...411 

Cercavem or i vam baixar a la mina. 

I la foscor s'il.luminá de sobte 

perqué érem dos a contradir la nit. 

Títol Sense títol a me; IX E 
1 Cercavem davallárem me 
3 erem m c 

Versió del text a me: 

Cercavem or i davallárem a la mina. I la fos
cor s'il-luminá de sobte perqué erem dos a 
contradir la nit. 
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X. ENS DÉIEM L'UN A L'ALTRE...412 

Ens déiem l'un a l'altre: 

La diferencia entre nosaltres i el buscador sapient 

está en el fet que ell sap conéixer l'or 

en el reflex de les aigües 

5 i nosaltres el perseguim pels laberints de la pedra. 

Pero perdent-nos ens hi acostem. 

Títol Sense títol a me; X E 
1 No apareix a me 
2 el cercador m c 
3 és me 
4 per la claror m c 

Versió del text ame 

La diferencia entre nosaltres i el cercador 
sapient és en el fet que ell sap conéixer 
l'or per la claror de les aigües i nosaltres 
el perseguim pels laberints de la pedra. Pe-

5 ro perdent-nos ens hi acostem. 

- 431 -



X L APRENÍEM A SER UN.. 413 

Apreníem a ser un en un quiet 

passar de l'un a l'altre. I, no movent-nos 

d'on estávem, véiem créixer les neus 

i els rius aturar-se, que tot 

5 era transformat per la mirada neta 

que ens omplia. I ens acollien vergers. 

I se'ns abandonava una viola. 

I escoltávem el cant secret de l'ocell 

blau i groe en l'arbre del vent. 

1 O Pero el cérvol se'ns esmunyia per mes 

que avancéssim la fletxa. 

Títol Sense títol a me, XI E 
1 per tota llei de coses i mo- I tius, en un pur, m c 
2 i delitos pelegrinatge I no movent-se m c 
3 estaven, velen m c 
4 posar-se I drets, me 
6 del Ciar que habitava en ells. I els m c 
7 se'ls m c 
8 I el cant mes bonic me 
10 se'ls m c 
11 que ells amb el cor m c 

Versió del poema a me amb anotació de les variants autógrafes: 

Aprenien a ser un per tota llei de coses i mo-
tius, en un pur, quiet i delitos pelegrinatge 
de l'un a l'altre. I no movent-se d'on estaven, 
veien créixer les neus i els rius posar-se 

5 drets, que tot era transformat per la mira neta 
del Ciar que habitava en ells. Pero el cérvol 
se'ls esmunyia per mes que ells avancessin amb 
el cor la fletxa. 

5 mira [ratllada la a i a sobre ada] 
6 després del punt, indicado d'introducció del següent text autógraf 
que hi ha al final del poema: I els acollien vergers. I s'els abandonava 
una viola. [Pero ratllat] I el cant mes bonic [(?) ratllat] de l'ocell blau 
i groe en [abans de ratllat i a sota en] l'arbre del vent. 
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XII. V A M ARRIBAR A L PEU D'UNA 
ARDENT MUNTANYA...414 

Vam arribar al peu d'una ardent muntanya 

i allá vam caure de genolls 

i vam abaixar el cap 

i ajuntárem les mans perqué sentíem 

5 fer-se en nosaltres de tal manera l'inaccessible, 

l'il.limitat, el sense nom, que no podíem 

fer res mes que abismar-nos 

a considerar el passar de l'un per l'altre 

cap a la fi del moviment 

10 que incessantment ens naixia. 

Títol Sense títol a me; XII E 
1 Ambaren ardent m c 
2 caigueren m c 
3 abaixaren m c 
4 ajuntaren sentien m c 
5 créixer en ells m c 
6 podien me 
7 ja sino abismar-se m c 
8 el secret fugir m c 
10 els me 

Versió del text a me: 

Arribaren al peu d'una gran muntanya i allá cai
gueren de genolls i abaixaren el cap i ajunta
ren les mans, perqué sentien créixer en ells de 
tal manera l'inaccessible, l'il-limitat, el sen-

5 se nom, que no podien ja sino abismar-se a con
siderar el secret fugir de l'un per l'altre, cap 
a la fi del moviment que incessantment els naixia. 
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XIII. PARLAVEM, ESPERÁVEM...415 

Parlávem, esperávem, 

i ens va ser dit: Aneu en la carrossa 

i no US precipiten a Tabisme. Pero 

l'abisme era en tot: en les parets 

5 i ens els arbres, 

en els carrers 

i en les fulles, 

en les colors i en els sons, 

en els afores de l'avui i en els voltants del demá. 

10 I nosaltres anávem, 

contents dalt la carrossa, 

cap a la nit perfectiva. 

Títol Sense títol a me; XIII E 
Abans 1 Parlaven i llanguien els dos servents del se- 1 nyor, m c 
2 i el senyor va dir-los: m c 
10 1 ells anaven m c 
Abans 12 guiats peí Ciar, m c 

Versió del text a me amb anotació de les variants autórgrafes: 

Parlaven i llanguien els dos servents del se
nyor, i el senyor va dir-los: Aneu en la ca
rrossa i no US precipiten en l'abisme. Pero 
l'abisme era en tot: en les parets i en els 

5 arbres, en els carrers i en les fulles, en 
les colors i en els sons, en els afores de 
l'avui i en els voltants del demá. I ells 
anaven contents dalt la carrossa, guiats peí 
Ciar, cap a a la nit perfectiva. 

1-2 senyor [abans Senyor] 
3 US [abans un] 
7 demá [abans demá] 
9 Ciar [abans Fose ratllat] 
Final text manuscrita, una variant alternativa d'inici de poema: Els 
dos servents del Ciar parlaven i I llanguien, i el Ciar va dir-los: 
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XIV. ENS TORNAVEM DE FOC...416 

Ens tornávem de foc 

i d'encens. I oblidávem 

els jocs i l'espera perqué 

ja tot era el trobat. 

5 I el trobat era ciar, 

quiet, intangible 

i profund. I ressonava 

com una cisterna. 

I una cortina d'arbres el separava del món. 

Títol Sense títol a me; XIV E 
Abans 1 Es miraven i ploraven, m c 
1 i es tornaven m c 
2 oblidaven m c 
3 perqué m c 
4 Trobat. me 
5 Trobat me 

Versió del text a me amb anotació de les variants autografes: 

Es miraven i ploraven 
i es tornaven de foc i d'encens. I 
oblidaven els jocs i l'espera perqué ja tot 
era el Trobat. I el Trobat era ciar, quiet, 

5 intangible i profund. I ressonava com una 
cisterna. I una cortina d'arbres el separava 
del món. 

1-2 ploraven [els dos servents del I Senyor ratllat] de foc i 
d'encens [assenyalada la possibilitat d'encens i foc perd amb punts 
sota els mots marcada la solacio de la versió definitiva] 
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X V . HOSTE MEU, DORMS A L A GALERÍA.. 

Hoste meu, dorms a la galería; 

canten ocells pero no et desperten: 

tu sempre vetUes i veus 

la pluja verda, l'alba roja, 

5 la fruita d'or, el falcó reial. 

Tu ets el pastor que vaga 

solitari, de nit. 

M'he desullat de tant mirar-te, 

m'has emboirat de solitud. 

10 Ombres, feresa, vent, 

son la teva parla. 

Volen orelles en sentir-la, 

la penya es torna riu. 

De genolls he caigut, 

Títol Sense títol a me; X V E 
1 L'hoste [a sobre Hoste] meu, dorms [abans meu dorm] galería,/ m c 
2 el me 
3 el sempre despert es mira [a sobre tu vetUes i mirant-te veus] al seu 
Uac i veu/ m c 
6 Ell és [a sobre Tu ets] m c 
7 nit, per alts planells,/ m c 
8 mig aclucant els uUs em mira [a sobre m'he desullat de tant mirar-te] 
m c 
9 i m'emboira m c 
10 rosada, vent blau / me 
11 son la seva [a sobre t] clarosa parla./ m c 
13 mes d'una m c 
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15 flectat segueixo invisibles passos: 

no he d'assolir-te mai. 

Ressono tot com el buc pie d'abelles. 

15 passis [a sobre o] me 
16 d'encalgar-lo [a sobre te] mai, / me 
17 ressono bus [a sota c] 
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IV.1.2.- "Realitats": primer esbós de poemari. 

E l dia 6 d'agost de 1960, des de la seva casa d'estiueig a 

Begur, Joan Vinyoli escriu una llarga carta a Salvador Espriu 

per correspondre al seu comentari sobre els poemes 

"Autoretrat, amb l'ombra d'Orfeu" i "Com a Eurídice" reproduits 

en el programa del Festival de Música de Vic d'aquell any. 

Vinyoli aprofita també l'avinentesa per felicitar el poeta de 

Santa Coloma per l'aparició d'una antología deis seus poemes 

traduíts al francés i , sobretot, "per l'éxit de La pell de brau", un 

llibre del qual encara no n'ha pogut aconseguir cap exemplar: 

D'aquest llibre en tinc el record d'una lectura a 
casa els Goma i no l'he Uegit ara, encara que et 
pugui semblar estrany o desatent o absurd, perqué, 
de primer, no vaig trobar-lo -m'han dit que els 
estudiants es van Hangar a adquirir-lo-, i després, 
perqué l'amic Verrié me'n va prometre un 
exemplar, que encara no m'ha arribat.^ 17 

És a dir, que Vinyoli s'excusa de no poder fer, al seu amic 

i company de generado, cap comentari sobre el nou - i 

popularíssim- llibre que tot just acaba de publicar. E l que a 

nosaltres ens interessa ara, pero, és el que Vinyoli diu a 

continuado (que de fet, fa servir també com excusa): 

Carta de Joan Vinyoli a Salvador Espriu, datada el 6-agost-1960. Arxiu 
Vinyoli (Cfr. Apéndix). 
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A mes, aquests últims temps no he estat tampoc per 
fer cap lectura a fons, perqué vaig concentrar-me 
totalment a acabar el meu llibre "Realitats" que, 
després de molt de pensar-hi i estudiar-ho, será o, 
mes ben dit, ja és la fusió en part de dos Ilibres. Ja 
ho veurás. L'Euridice i l'Orfeu en fan part, pero hi 
ha en aquest llibre molts temes i maneres 
diferents,4 18 

Aquesta carta és un document molt important, que ens 

permet datar amb exactitud el moment en qué Vinyoli dona 

títol definitiu al seu llibre i que ens aporta dades essencials 

sobre el contingut i el procés d'elaboració del poemari. És per 

aquest text, a mes, que podem conéixer l'estat d'ánim del poeta 

en aqueix moment i les vivéncies personáis que d'una manera 

mes o menys directa tradueixen els seus poemes: 

Moltes coses de la vida i de la reflexió m'afirmen 

cada vegada mes en una manera de creació poética 

que confio será "valable" amb els anys. Tu [Espriu] 

ets un escriptor fet; t'has consagrat a l'art amb una 

dedicació gairebé absoluta. Trobes en l'art, fins on 

és possible, una justificació de la teva vida i pagues 

amb art el teu tribut a la vida, de la qual en certa 

manera et separes, situant-te en un pía de reflexió 

poética o intel.lectual de la realitat. 

Jo, en canvi -ho he de confessar- sóc en la vida i 

molt sovint d'una manera folla -dic aquesta paraula 

amb plena consciéncia del que dic. Aixó vol dir que 

en mi preval el moviment sobre la quietud, 

l'emportament sobre la calma, la intuYció sobre la 

reflexió profunda, la renovada sorpresa o 

418 Ib ídem. 
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estranyesa davant les coses, prometedora de no sé 
quines revelacions, sobre un saber fixat. L a meva 
actual poesia em pensó que tradueix aquest 
moviment espiritual i vital.^ 19 

Hi ha dos aspectes centráis a teñir en compte d'aquest 

fragment de carta: les referéncies que fa el poeta a la seva 

poesia i les que fa a la seva actitud vital. De fet, les dues 

apareixen clarament interelacionades, es confonen, i no queda 

gaire ciar quan parla d'una o de l'altra. És a dir, quan el poeta 

comenta en la seva carta que cada vegada mes, la vida i la 

reflexió, l'afirmen "en una manera de creació poética", 

exactament qué vol dir: ¿es refereix a la poética que ha 

formulat en diverses ocasions en els anys precedents i molt 

especialment en el proleg a El Callat, o bé es refereix a una 

"nova poética", de la qual "Realitats" en seria el primer 

tempteig? I quan parla de la seva actitud, d'aquest "ser en la 

vida sovint d'una manera folla", d'aquesta predisposició al 

moviment, l'emportament i la intuíció mes que no pas a la 

quietud, la calma o la reflexió profunda, ¿parla línicament de la 

vida, o es refereix també a la seva actitud poética? Ja ho hem 

dit, les dues apareixen imbricades i , a mes a mes, explícitament 

contraposades al "professionalisme" espriuá. L'afirmació final 

del poeta en el segon parágraf no fa sino corroborar i 

emfasitzar l'íntim Iligam que per a ell existeix entre vida i 

poesia: "la meva actual poesia em pensó que tradueix aquest 

moviment espiritual i vital". Ara bé, quan Vinyoli parla de la 

seva "actual poesia", a qué es refereix: ¿parla exclusivament del 

419 ibídem. 
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nou llibre que té entre mans i al qual tot just acaba de posar 

títol després de pensar-s'hi molt, o bé l'expressió "actual poesia" 

inclou també, a mes de "Realitats", les experiéncies líriques de 

El Callat i de Per l'escala secreta (Poemes)l És a dir: ¿"Realitats" 

suposa realment un nou tombant poétic, o és una continuado de 

la seva anterior poesia? I encara: el llibre intitulat "Realitats" és 

realment el volum Realitats, és a dir, el mateix que es publicará 

el 1963? Aqüestes son algunes de les preguntes a les quals 

intentarem donar una resposta satisfactoria al llarg d'aquest 

capítol, en qué ens centrarem fonamentalment a exposar la 

nostra teoria sobre el complex procés d'elaboració del poemari 

Realitats.^^^ 

"Realitats", diu Vinyoli, será, és ja, la "fusió en part de dos 

Ilibres". Pero, ¿quins son aquests Ilibres? Bé, podem contemplar 

dues hipótesis de treball: a) "Realitats" és la fusió del poemari 

Per l'escala secreta (Poemes) i deis tres plecs de poemes 

conservats a l'Arxiu Vinyoli; o b) "Realitats" és la fusió de part 

deis poemes de Per l'escala secreta (Poemes) amb d'altres que 

havia escrit posteriorment (potser després d'abandonar la idea 

d'editar Per l'escala secreta) i que ara han estat reordenats i 

organitzats com a volum en la manera que apareixen en els tres 

plecs mecanoscrits conservats a l'Arxiu Vinyoli. 

^•^^ A partir d'ara, farem una distinció sistemática entre els títols 
"Realitats" i Realitats. Farem servir el primer, "Realitats", per referir
nos al títol que el poeta dona ais poemes inclosos en els tres plecs 
mecanoscrits que es conserven a l 'Arxiu-Vinyoli (i que publiquem a 
l'apéndix); farem servir el segon, Realitats, quan parlem del poemari 
publicat el 1963. 
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Si acceptem la primera hipótesi, haurem de convenir que 

quan Vinyoli parla de "Realitats" s'está referint ja al poemari 

que publicará el 1963, Realitats, i aixo voldria dir que els tres 

plecs mecanografiats serien un primer esbós de poemari 

abandonat uns mesos abans del 1960. Ara bé, si acceptem la 

segona hipótesi, voldria dir que quan el poeta parla de 

"Realitats" remet estrictament ais tres plecs de poemes de 

l'Arxiu Vinyoli. És a dir, que després del 1960, Vinyoli hauria 

continuat escrivint alguns poemes nous i que, mes important 

encara, hauria tornat a reordenar, entre 1960 i 1962, el seu 

llibre de dalt a baix fins a obtenir la versió definitiva que 

finalment será publicada l'any 1963. 

Hi ha diverses raons que ens fan creure que la hipótesi 

correcta és la segona: el canvi radical en l'ordenació del poemari 

Realitats respecte ais tres plecs mecanografiats, el to, la 

temática i la formalització tan diferents d'alguns deis poemes 

inclosos en la versió definitiva, pero que no apareixien en els 

plecs; el canvi d'actitud del poeta després de 1959; etc. És a dir, 

que segons aixo, els dos Ilibres que conformen, en part, 

"Realitats" serien, d'una banda, el poemari Per l'escala secreta 

(Poemes) i , d'una altra, un conjunt de poemes solts d'un nou 

llibre, iniciat amb posterioritat a aquell i del qual no tenim cap 

noticia sobre l'organització i les intencions, pero que no devia 

ser gaire diferent del que finalment serán els tres plecs 

mecanografiats. 

Sigui com sigui, nosaltres analitzarem el procés 

d'elaboració del poemari Realitats prenent com a base només 

els materials que ens han pervingut, és a dir, els poemes del 
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plec mecanografiat Per l'escala secreta (Poemes) i els poemes 

deis tres plecs mecanografiats, que identificarem, a partir d'ara, 

com un projecte de volum amb una estructura completament 

definida el 1960 i que el poeta intitula "Realitats". Així mateix, 

partirem del suposit, molt versemblant, que és entre 1960 i 

1962 que es produeix el canvi poétic en la trajectoria 

vinyoliana, canvi que el dura a escriure nous pomes de 

temática i to explícitament realistes i a replantejar-se 

radicalment l'organització del seu llibre "Realitats", del qual en 

conservará, pero, la majoria de poemes de dues de les seccions, 

restructura en tres parts i el títol. 

E l projecte de poemari Per l'escala secreta (Poemes), com 

ja hem dit, descrivia, en un llenguatge explícitament simbólic, 

indirecte i elusiu, l'experiéncia amorosa com una unió mystica. 

El segon poemari, "Realitats", que reprodueix en gran part el 

mateix esquema en tres parts de Per l'escala secreta (Poemes), i 

que aplega bona part deis poemes d'aquest recull, és, 

básicament, una ampliació d'aquell i albora també una 

modificació. Si Per l'escala secreta (Poemes), se centrava com 

acabem de dir, en l'experiéncia amorosa, el següent poemari, a 

partir de 1960 amb el títol "Realitats", remet a una experiencia 

mes volgudament general, globalitzadora, que compren 

l'experiéncia vital del poeta en la seva totalitat (poética, 

sentimental i existencial); és a dir, descriu la forma particular 

com Vinyoli veu i viu el conjunt de la seva existencia, el seu 

"moviment espiritual i vital". 

En certa forma, dones, "Realitats" és una continuació lógica 

- i en suposa també la compleció- deis dos poemaris anteriors 

- 443 -



del poeta: El Callat, en qué el poeta descrivia la particularitat de 

la seva experiencia poética, i de Per l'escala secreta (Poemes) 

(del qual només en queda ara una sola secció. E l Trobat, perqué 

la resta de poemes de les altres seccions han estat incorporats 

en el nou llibre), que descriu la particularitat de la seva 

experiencia amorosa. Tres volums diferents, dones (El Callat, "El 

Trobat" i "Realitats"), per objectivar líricament tres experiéncies 

diferents: poética, amorosa i vital.^2 1 Tres poemaris que 

presenten, de fet, algunes afinitats remarcables: una 

estructurado semblant, l'ús d'un llenguatge explícitament 

simbólic i una recurréncia gairebé obsessiva a uns temes (la 

recerca, l'aventura-viatge, la unto mystica, la mort per aigua, el 

doble moviment d'ascens-descens, el retorn a la realitat,...) i a 

unes imatges-símbol centráis de gran rendiment (arbre, riu, 

gorg, obert,...).422 Peró que presenten també diferencies 

notables, i no només temátiques: mentre que en El Callat, on 

s'incidia sobretot en l'actitud de recerca i deseiximent del jo 

poétic, el llenguatge del poeta era gairebé exclusivament 

421 Parlem de la secció E l Trobat com d'un poemari autónom ("El 
Trobat") perqué de fet és així com apareixerá posteriorment. En aquest 
moment ja no ens referim a Per l'escala secreta (Poemes) perqué, com 
hem dit, la idea original del volum ha estat abandonada en incloure tots 
els poemes de les seccions Morir de set i D'on?. on?. vers on? en les 
seccions del nou llibre "Realitats". 

422 Encara que el poemari El Callat estigui dividit en cinc seccions, i no 
en tres, com a "Realitats", de fet s'hi evidencia també una estructura 
tripartita: 1) recerca poética, 2) sojorn en l'ámbit de E l Callat, i 3) retorn 
a la realitat. Quant a "El Trobat", ja hem demostrat abans (cfr. III.l.- Per 
l'escala secreta" de E l Trobat a LLibre d'amic), que l'estructura en tres 
parts de Per l'escala secreta (Poemes) s'hi manté implícitament. Peí que 
fa ai llenguatge, és evident que és explícitament simbólic a El Callat i a 
"El Trobat", peró molt menys a "Realitats", on només es detecta en el títol 
deis apartats i especialment en els poemes de la secció II-L'Aventura. 
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mitologico-simbolic (pero amb una construcció poemática molt 

semblant ais volums anteriors), en "El Trobat" Vinyoli assaja 

una nova formalització (encara no definida del tot, pero), 

fonamentada en un llenguatge "elusiu i indirecte" molt proper a 

la tradició secular de literatura mística; per altra banda, a 

"Realitats", la renovació formal sembla mes substancial: els 

poemes teñen una mes gran extensió, hi ha un alliberament 

formal obvi i s'hi evidencia, en alguns poemes molt concrets, 

una tendencia cap a un tipus de discurs mes narratiu i una 

substitució gairebé sistemática deis elements referencials 

mitológico-simbolics per altres de mes concrets i quotidians. 

L'estructura inicial del llibre "Realitats" (segons la nostra 

hipótesi de treball) seria, com hem dit, la que apareix en 

l'ordenació deis tres plecs de poemes mecanoscrits conserváis a 

la casa del poeta, És a dir, el volum constaría origínáriament 

d'un total de 47 poemes distribuits en tres seccions ben 

definides: I-EL BUSCADOR [Primer plec]: formada per 12 

poemes, el darrer deis quals, "El buscador", dona nom a la 

secció; II-L'AVENTURA [Segon plec]: que consta de 16 pomes; i 

III-REALITATS [Tercer plec]: que inclou un total de 19 poemes, 

9 deis quals aplegats en dues subseccions diferents: Cants del 

separat (8 sonets molt unitaris) i D'on?. on?. vers on? (un sol 

poema de títol homónim a la subsecció), D'aquests 47 poemes, 

n'hi alguns, concretament 11, que provenen de les seccions 

Morir de set i D'on?. on?. vers on? del poemari anterior Per 

l'escala secreta (Poemes). Els altres 36 poemes cal pensar que 

están escrits amb posterioritat. Copiem tot seguit, per il.lustrar 
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aqüestes dades i facilitar-ne la comprensió, l'edició d'aquests 
tres plecs:423 . 

[PRIMER PLEC]: 1 - EL BUSCADOR 

[I] "La pedra solitaria" 

[2] "Les eres" 

[3] "Les destrals invisibles" 

[4] "Festa" 

[5] "Mesembriántem" 

[6] "A la brasa" 

[7] "Le vierge, le vivace et le bel d'aujourd'hui" 

[8] "Si peí mateix carrer" 

[9] "Una altra música de la tardor" 

[10] "Barranc" 

[II] "L'udol vermell" 

[12] "E l buscador" 

[SEGONPLEC]: I I - L ' A V E N T U R A 

[13] "L'escala del roserar" 

[14] "Com a Eurídice" 

[15] "Sóc la paraula encesa" 

[16] "Caigué la nit" 

[17] "Alguna cosa ens ha nascut" 

Hem numerat els poemes entre claudátors i hem assenyalat, a mes, 
quins son els que provenen de Per l'escala secreta (Poemes), tot 
especiflcant la secció on estaven inclosos, el lloc que ocupaven en el 
poemari i si hi apareixien amb un títol diferent. 
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-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de set. poema 3] 

[18] "Per ja no perdre'ns" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de set. poema 4: "Ens hem junyit al vol de les 
estrelles..."] 

[19] "El castell" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de Sgt, poema 7] 

[20] "Quedem-nos a la tenda" 

-La mateixa versió dins Per l'escala secreta (poemes) [secció 
Morir de set. poema 5: "Quedem-nos a la tenda que hem bastit..."] 

[21] "El banc de pedra" 

[22] "Coses clares" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de set. poema 6] 

[23] "En el vent" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes). 
[[secció Morir de set. part del poema 8| 

[24] "Secrets" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[[secció Morir de get. part del poema 8: "En el vent"] 

[25] "Les noces" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de set. poema 9] 

[26] " E l corifeu canta. Els alífers" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de set. poema 10: "Els alífers. El corifeu"] 

[27] "Les barques" 

-n'hi ha una versió mes antiga a Per l'escala secreta (poemes) 
[secció Morir de set. poema 11: "Les liles"] 

[28] Tot és de pedra pero el cant... 
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[TERCER PLEC]: III - REALITATS 

[29] "Don estiu" 

[30] "Dir pluges" 

[31] "Vermut a la platja amb acompanyament de trons" 

-Inclou, fragmentats, el poema 1: "Oh delitos, oh mágic, o 
insoluble!..." i el poema 2: "Mai no diré" de la secció Morir de set 
del plec Per l'escala secreta (Poemes) 

[32] "Cantem-nos a l'orella" 

[33] "Després de la ressaca" 

[34] "En caure el vespre del dia de Sant Joan" 

-el poema havia estat publicat, incialment, dins el text-próleg 
"Peí camí deis mesos" (dins Els mesos de l'any, SADAG, Els gravats 
de la rosa vera, Barcelona, 1956) 

[35] "Coses que es fan" 

[36] "Autorretrat, amb fang i robins" 

[37] "Autorretrat, amb l'ombra d'Orfeu" 

[38] "Versos, a poc a poc" 

CANTS DEL SEPARAT 

[39] "Gerontion" 

[40] "Cant" 

[41] "Ariel-Caliban" 

[42] "E l separat" 

[43] "Rosselló, de sobte" 

[44] "Sol negre" 

[45] "Tan erro, foli..." 

[46] "De corpore insepulto" 
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D'ON?. ON?. VERS ON? 

[47] Vague ninot, esquing de boira... 

-n'hi ha una versió mes antiga, peró incompleta, a Per l'escala 
secreta (poemes) [secció D'on?. on?. vers on?. poema 28] 

Si analitzem detingudament els poemes que conformen 

aquests tres plecs, comprovarem fácilment alió que déiem mes 

amunt sobre el carácter continuísta i completiu del recull 

"Realitats": els poemes del plec I-El buscador enllacen 

directament amb el poemari El Callat, perqué el tema 

vertebrador hi és la recerca-vivencia poética (El Buscador és 

aquí una imatge-símbol del poeta i alio que es busca és "La 

pedra solitaria", és a dir, el poema); els poemes del plec II-

L'Aventura remeten a l'experiéncia amorosa i recuperen per 

tant el nucli essencial del poemari Per l'escala secreta (Poemes) 

-com es pot veure, deu deis poemes d'aquest plec provenen de 

fet de la primera secció d'aqueix recull. Finalment, el plec III-

Realitats té un sentit mes general, globalitzador i conclusiu: 

condensa, d'una banda, els temes desenvolupats en les seccions 

anteriors (experiencia poética: "Dir pluges", "En caure el vespre 

del dia de Sant Joan", "Autorretrat amb l'ombra d'Orfeu", "Com a 

Eurídice", Cants del separat : i experiencia amorosa: "Cantem-

nos a l'orella", "Sol negre"...) i inaugura, d'una altra, una nova 

temática, organitzada a partir de dos nuclis centráis: la reflexió 

existencial ("Després de la ressaca", "Coses que es fan", 

"Autoretrat, amb fang i robins", "Versos, a poc a poc", "D'on?, 

on?, vers on?",...), i la descripció de la realitat immediata ("Don 

Estiu", "Vermut a la platja amb acompanyament de trons",...). 

En comentar aquest capítol, ens plantejávem un seguit de 

qüestions que ara és el moment de respondre. En primer lloc, 
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ens preguntávem si amb "Realitats" Vinyoli iniciava o no una 

nova poética; i ens preguntávem també si, en servir-se de 

l'expressió "actual poesia", es referia únicament a l'experiéncia 

d'escriptura de "Realitats". Bé, decididament el recull "Realitats" 

no está escrit a l'empara de cap nova poética, pero sí que 

insinúa un cert canvi formal i temátic en la seva poesia. Ja hem 

vist el carácter clarament continuísta i completiu del poemari: 

els seus deutes amb Yars poética formulada entre 1951-55 i els 

Iligams que s'hi detecten amb reculls com El Callat i Per l'escala 

secreta (Poemes); i tenim a mes, el propi testimoni del poeta: 

«"Realitats" és la fusió en part de dos Ilibres. L'Eurídice 

[experiencia amorosa] i l'Orfeu [experiencia poética] en fan 

part"». Ara bé, el llibre suposa també una evolució respecte ais 

poemaris citats: «pero hi ha en aquest llibre molts temes i 

maneres diferents». Certament, "Realitats" és un llibre 

formalment, i temáticament, heterogeni, especialment la 

darrera secció, que és també la mes irregular: aquí s'hi 

combinen poemes de to mes narratiu i col.loquial (un exemple 

ben obvi és el poema "Don Estiu"), amb d'altres de tirada mes 

lírica (com "De corpore insepulto" o "D'on?, on?, vers on?"); 

poemes en qué la formalització és mes Iliure i novedosa ("Dir 

pluges", "Coses que es fan"...), amb d'altres constrets per un 

estrofisme i una rima estrictes (els vuit sonets de la subsecció 

Cants del separat). Pero aquesta renovació és mes aparent que 

real i , de fet, respon mes aviat a la particular experiencia vital 

del poeta, que no pas a cap tipus de replantejament estétic. 

E l tema vertebrador del llibre "Realitats" és el conflicte 

personal (vital i poétic) del poeta entre el seu somni de vida 

(ideal) i la realitat de la seva existencia: el seu anhel, la seva 
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actitud heroica i les seves vivéncies sentimentals i poétiques el 

projecten fora de la realitat, l'aconviden a una obsessiva recerca 

de l'absolut, de Vinconnu: vida mes alta, unió mystica i cant 

essencial; pero la seva propia condició humana, el seu esperit 

apassionat i visceral i el desig de vida viscuda el Iliguen 

irremeiablement a les coses terrenes i a la realitat. És justament 

aquest moviment espiritual i vital contradictori (realitat/desig, 

vida/somni) el que els poemes intenten traduir, tal i com el 

mateix Vinyoli indica en la seva carta a Salvador Espriu. 

Aquest conflicte personal assolirá una nova dimensió a 

partir de 1960, és a dir, quan el poeta, atent ais canvis que 

s'estan produint en el context literari del moment, s'adona que 

la seva poesia, tant per la formalització com per la problemática 

que planteja, ha esdevingut en bona part anacrónica i 

dissonant. Aquest fet comportará una modificació, ara sí radical, 

de l'estructura del seu poemari "Realitats", i també, la 

incorporado d'un conjunt forga remarcable de poemes de to i 

factura ben diferent, prou allunyats deis que havia fet fins 

aleshores. Tot plegat donará com a resultat el volum Realitats, 

un llibre forga irregular i heterogeni; un llibre que, com 

veurem, no será ben rebut per ningú, ni pels representants del 

nou moviment poétic ni pels lectors habituáis de Vinyoli . I un 

llibre, en definitiva, que no satisfará ni al mateix poeta i que 

Fabocará a un llarg silenci de set anys. 

- 451 -



IV.1.2.1.- Realitats: edició crítica 

Presentem en aquest capítol la primera edició crítica del 

llibre Realitats, per a la confecció de la qual hem tingut en 

compte totes les fonts manuscrites, mecanoscrites i impreses 

que hem pogut localitzar. E l text de referencia d'aquesta edició 

crítica és el que apareix a la segona edició del volum, dins 

Poesia Completa 1937-1975 {op. cit., págs. 189-249), que és de 

fet la que Fautor va donar com a definitiva.424 gig altres textos 

col.lacionats son els següents: 

me Arxiu-Vinyoli. Plec mecanoscrit de 18 fulls tipus 

quartilla, intitulat Per l'escala secreta (Poemes). E l 

primer poema del plec presenta quatre versions, 

tres mecanoscrites (que anomenem mcl, mc2 i 

me3) i una manuscrita (que anomenem ms). 

p 1 Arxiu-Vinyoli. Primer plec mecanoscrit, intitulat 

I- E l Buscador, de 18 fulls tipus quartilla origináis 

p2 Arxiu-Vinyoli. Segon plec macanoscrit, intitulat 

II- L'Aventura, de 23 fulls tipus quartilla 

p3 Arxiu-Vinyoli. Tercer plec mecanoscrit, intitulat 

III- Realitats, de 36 fulls tipus quartilla 

•̂̂ 4 En realitat, els canvis introdui'ts en aquesta edició respecte a la 
primera (dins "Els Ilibres de l'Óssa Menor", Barcelona, 1963) son 
mínims. Segons Xavier Folch, que va teñir cura de l'edició del llibre dins 
Poesia Completa, Vinyoli va expressar la seva insatisfacció envers el seu 
llibre, i també el seu desig de realitzar, mes endavant, una revisió 
profunda deis seus poemes i de la seva organització, que considerava 
deficient. El poeta no va fer mai aquesta revisió i , per tant, hem de donar 
com a bona la versió publicada el 1975. 
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1956 Text publicat per primera vegada dins el proleg 

"Peí camí deis mesos" (dins Els mesos de l'any, 

Gravats de la Rosa vera, Barcelona, 1956) 

R Primera edició del poemari Realitats, dins "Els 

Llibres de l'Óssa Menor", Barcelona, 1963 

Els criteris que hem seguit per a l'edició crítica del llibre 

son els següents: 

* Assenyalem, per versos individuáis o per grups de 

versos, l'aparat negatiu de variants que presenten les fonts 

consultades. Les marques tipográfiques emprades teñen la 

següent interpretació: 

- Un punt i coma indica separado de les variants que 

d'un mateix text ofereixen les diferents fonts. 

- Els espais en blanc indiquen abséncia de variants o 

canvi de variant dins un mateix vers 

- Els paréntesis rectes "[ ]" assenyalen variants 

alternatives contemplades per l'autor, i els paréntesis 

amb un interrogant dins "(?)" indiquen que la variant 

és il.legible. 

- Una sola barra inclinada "/" indica final de vers; i 

dues barres inclinades "//" indiquen final de vers amb 

separado de dos espais amb el vers següent. 

* Quan un poema presenta alguna particularitat difícil de 

consignar en l'aparat de variants, donem, en una nota a peu de 

página, les indicacions oportunes. 
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* Quan la variant anotada afecta una paraula o conjunt de 

paraules i la referencia es pot prestar a confusió, ampliem la 

citació per tal que resultin identificables tots els canvis. 
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alitats: "constítutio textus" 

EL TEMPS ON ES CONTEMPLA 
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EL TEMPS 

Rera la casa no hi anessis mai, 
ni a pie dia, l'excessiva flaire 
d'aquestes herbes embruixades lleva 
seny i esperits, els escurgons vigilen, 

5 la salamandra i l'escorpí vigilen, 
l'aranya fila mort. 

Allí fresseja l'arbre de la por. 
Cavalls de sol, aturen-vos, garbes de sol, reposen. 
I que la dona asseguda vora el rec amb els infants i la 
estiguin ara quiets un instant, mentre el cavall ardent, 

1 O negre i suat, es desboca i , trepidant, els salta, 
magnífic, i renilla i a galop es perd 
cap ais darreres de la casa. 

Canto 
malesa i bardissar, remor d'herba aixafada, 
i els homes aücant, movent els bragos 

15 vermells. 
Allí domina l'arbre de la por. 

I dic el llamp i la torratxa vermella 
per on entra, bastint-la novament 
amb roigs maons de páranla. 

(I si retornes per la valí del vespre, 
2 0 o si t'allunyes peí creixent del dia, 

d'un cap a l'altre del silenci, 
retruny el temps.) 

Títol Les eres [abans El cavall ratllat] p 1 
4 escorgons pl, R 
6 Allí es drega l'arbre de la por // p 1 
10 trepitant p 1 
14 ahucant pl, R 
15 es dre?a pl 
17 bastint-ia amb roigs maons de páranla. / pl 
19 retornes [abans tornessis ratllat] p 1 
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L A PEDRA SOLITARIA 

Trapezis del matí: cordes fulgents, 
anelles invisibles. Respirava 
la llum, filtrant-se per clivelles 
de finestró. M'he despertat, em gronxo, 

5 caic daltabaix del cec abisme groe, 

Eixides: amagatalls de paraules 
entre fullatges habitats peí cant 
de Tocell blau, remorejar de fonts 
entre falgueres, safareigs blavosos 

10 d'estiu, la tarda reflectint-s'hi, graves 
de ciar jardí, per on ressonen passos 
d'infant. 

Realitat és ara 
i aixo: 

m'he aturat caient 
de paraula en paraula, 

1 5 com per grades de sol, 
avall, al fons del cec abisme groe, 
on lluu cremant la pedra solitaria. 

1 fúlgides cordes, / p 1 
2-5 [altíssimes, ratllat] invisibles anelles / amunt. i Em gronxo / caic 
daltabaix del cec abisme blau. // p 1 
7 cant / {abans crit ratllat] p 1 
8 blau pl; remorejar de fonts / [abans interior de fonts ratllat] p 1 
9 entre falgueres [abans roques endintre ratllat] p 1 
10 reflectint-s'hi [abans reflectida ratllat] p 1 
16 d'aquest abisme blau pl 
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PER L A SEGA 

Tota la selva 
crepita menys el gorg, inversemblant 
heilignüchterne Wasser. 

Cal banyar-s'hi 
devotament o, si sabessis 

5 prou de nedar, capbussa-t'hi. 
Convé 

d'aprendre'n per alio que es troba 
dessota en ordre d'aigües: 

canvi d'ulls, 
per on els peixos entren 
dins la xarxa deis mots. 

Calent, sobre la roca, 
10 respira el bosc, alzines abocant-se 

damunt el gorg i , per amunt, el dia, 
mirant-me. 

Les campanes 
toquen a festa. Pols de blat i , volta 
que volta, el gran corro tirat 

15 peí cavall negre. 
Per la sega, 

tot és vermell i cremen les muntanyes 
i el vi raja vermell. 

No dormís: 
s'han d'esglaiar primer totes les canyes 
de vora el rec, acida música. 

Títol Festa p 1 
5 capbussat'hi p 1 
6 peí que pl, R 
1 canvi d'ulls I p 1 
8 entren (els llumets / ratllat] p 1 
9 [escápols, ja per sempre ratllat] dins la xarxa / deis mots. p 1 
12 mirant-me [abans mirant-nos ratllat] p 1 
19 del corriol humit p 1 
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2 O fons de capvespre. 
Ja, de cop, 

sóc a l'indret on neixo 
cada vegada, que és on mai 
no es toca fons. 

21 ets neixes Ipl 
22 mai ratllat, perd amb punts a sota indicant recuperado, pl 
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A CLAR NIVELL DE CÁNTIC 

Som en el gorg? Les aigües em cobreixen 
i perdo peu. 

Respiraré amb les bránquies, 
peix rápid de la infancia, nedaré, 
sabré l'aigua profunda, la filtrada 

5 per la vermella set del caminant 
rerassagat que torna de les finques 
del cant a l'hora d'or. 

Peí relisser que baixa 
del cim del mur a la bocana 
del gorg, he vist ara l'estiu 

10 com es despenja d'amagat. Tremolen 
de nit els jones. 

I nedo, negres aigües, 
temps verge amunt; ja l'indivís corrent 
cap a la deu. M'aturo. Canvi d'ulls: 
ah, gira-sois, terrasses 

Títol Mesembriántem p 1 
3 nedaré [abans nedo, miro, ratllat] p 1 
4 sabré [abans sé ratllat]; l'aigua [és ratllat]; filtrada,/ pl 
5 [cantada ratllat] per la [vermella a sota amb indicado de lloc, a sobre 
secreta ratllada] pl 
8 del cim del mur [abans per l'espadat ratllat] p 1 
111 [abans Jo ratllat] pl 
12 amunt, ja [ratllat, perd amb punts a sota indicant recuperado. A 
sobre (?) ratllat] p 1 
13 d'ulls:// pl 
14 ah, girasols [abans riuen les flors, flamegen les ratllat] p 1 
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15 de mesembriántem, roges 
vora la mar, Diumenge, dret, allá, 
fulgura amb la casulla resplendent 
i l'uU de sol que mira des del pit; 
allá mateix, la puja de les coses 

20 a ciar nivell de cámic. 

15 mesembriátem R 
16 dret, allá,/ [abans que somriu / ratllat. A sota el vers: fulgura amb la 
casulla resplendent / i l'uU de sol que mira des del pit;/ ratllat, pero 
després reescrits a má en el foli següent] p 1 
20 a ciar nivell [a sobre solitud ratllat] p 1 
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A L A BRASA 

Abelles, ardentment he reprimit 
disturbis clamorosos, bandes 
del crit, incendis. 

No demano 
sino l'obert, on pugui sempre dir 

5 la pedra immobil, rápid, el saltant 
engolidor, la cova, la fortor 
deis animáis al vespre, 
quan s'embardissen, brofecs, peí barranc 
on celebrem la nit. 

Fumosa 
1 O flaire de carn a la graella 

del cantic, jove 
si duu, pero d'antics penyals, 
rebotant d'un a l'altre. 
Teco del noi encara no instruít 

15 en la reina massa forta. 
Gomes 

del cirerer, del magraner. 
Com pesen 

de la florida i es clivellen 
els troncs! 

La flaire brum 
dessota, que és on jeuen 

20 els alts, joves consells 
inquietants de la vida. 

9 cel-lebrem p 1 
18 els troncs.; borineja / pl 
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L'UDOL VERMELL 

L'udol vermell travessa la forest, 
despulla branques, espesseix ais sots 
la penetrant olor de fullaraca húmida. 
Tot es mor sostenint 

5 entre dits blaus una flor roja. 
Qui gosa encara dir: sóc? 

Ombres corbades, amb fatiga 
de llunys, instal.len bambolines 
de boira al riu, cremen arbúcia 

1 O planyent, al bosc. Pregunto si per cercles 
de foc o salamandra... Guspiregen 
molsa i paraules en l'arbrat. 

Parlem baixet, que passa 
l'humit pels vidres amb la fosca. 

1 5 És hora ja, s'atansa arbrós i dur, 
cobert de vent i em Uanga fora murs 
el guarda de la finca. 

7 corbades p 1 
9 boira [abans voira] p 1 
II salamandra- pl 
14 l'Humit pl 
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BARRANC 

El gos morat, lladrant, fa desmatar 
roges banderes de silenci 
que flamen lluny. 
Les coves engoleixen 
pastor i ramat, avares. 
Camins de roca llisquen 
ferits de vespre, de tort, 
cap ais avenes ominosos. 
Sóc al barranc, em tapen les falgueres, 
oloro crits. 
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ELLLAURADOR 

Vermell i groe son arrencats una nit 
per matusseres mans de vent, 
tot queda sec i falb, 
no em reca gens. 

5 S'arremolina el vent d'aram 
ais últims camps; 
jo sempre estic al mateix lloc 
corbat damunt els soles 
de la paraula, Uaurant. 

8 els soles,/ R 
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SI PEL MATEIX CARRER. 

Si peí mateix carrer 
del temps quiet em giro cap enrera, 
que és molt endintre ja, les hores cauen 
tenyides d'or. 

Alguns em necessiten 
5 perqué els reveli mots que guardo 

des de noi a l'orella, 
quan deien campanades, 
pausadament: 

oh, ara, ja, silenci, 
muntanyes d'ombra, calla. 

5 per a que els digui el so que quardo I p 1 
8 Ohpl 
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EL CERCADOR 

He caminat les terres grogues 
del cercador, fins on guspireja el cant 
de la llum viva. 

Quan flueix el vespre, 
sé reteñir gleves de roja 

5 veu avial mesclades amb les tristes 
aigües brogents, 

que jo no vago mai 
d'un lloc a l'altre ni sé res, llevat 
de garbellar l'arena a la ribera 
del temps on es contempla. 

Mal que sigui 
1 O sois un gra d'or el guany del meu dissabte 

darrer, clarosament vinclat, 
elevaré el meu cántic. 

Títol El buscador pl 
2 buscador fins arribar a l'aurífer / corrent quiet on guspireja el cant / 
pl, R 
5 ancestral tristes / [abans folies ratllat] p 1 
7 en flonjo salt, d'ací d'allá ni em canso i p 1 
9 siguin / p 1 
10 dos [o tres ratllat] grans [d'or fi a sobre amb indicado de lloc] només 
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DIUMENGE 

Quan Diumenge s'acosta 
pie de migdia, 
vers la cova del vespre 
remorejant de fulles, 

5 a la bardissa guspireja 
l'or vell del cant. 

2 mirada,/ R 
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FIGURES EN EMFASI 
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APERITIU A L A PLATJA 
AMB ACOMPANYAMENT DE TRONS 425 

Les onades bateguen sota el vent, 
de cop, les illes s'han tornat morades 
sota un rafee de núvols de tempesta. 
Qui beu ginebra amb gel, 

5 qui de conyac s'aombra. 

Oh riu brogent, oh crepitar d'incendis 
en un barranc, oh puja de fondáries 
cap a ser crit, ah soledat omplint-se 
de pensament... 

Tot l'insoluble, 
10 trencat, insomne, s'atenua, lent, 

en el trajéete adormissat deis vasos, 
des del taulell a les cansades boques. 

Títol Vermut a la platja amb acompanyament de trons [abans Don Estiu 
beu absenta i altres begudes fortes ratllat] p 3 
1 s'encrespen p 3 
2 de cop [abans a pie malí ratllat] p 3 
3 l'ala de plom de la p 3 
4 tu i jo bevem absenta / p3 
5 dient paraules folies:// p 3 
6-9 subratllat p3 
$ oh me 
9 pensament...// p3, de pensament! m c 
10-12 [tot l'imprevist, el mágic, l'inefable ratllat] I de dues vides crida, 
es manifesta, / [mes ratllat] terrible [que el ratllat, a sobre com ratllat] 
mar, mes abismal que el mar, / en el trajéete lent, aeri, d'una oliva, / 
[garfida ratllat] des del platet fins a la teva boca.// p 3 

4̂ -* El poema inclou dos textos del plec Per l'escala secreta (Poemes): 
concretament el primer i el segon poema ("No sé res mes") del primer 
apartat, Morir de set. Del primer poema, que no té títol, n'hi ha tres 
versions mecanoscrites (que aquí hem anomenat mcl, mc2 i mc3, 
respectivament) i una versió manuscrita (que anomenem ms), que 
apareix en el mateix foli que me2, pero a la part del darrera. 
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Les onades s'encrespen sota el vent, 
grans cortines de pluja tapen Taire, 

15 referma i amenaza la tempesta. 
Qui beu picón espés, 
dient paraules orbes: 

Oh poderos, oh mágic, oh insoluble! 
Desencadena't, arbre, ja tot d'una 

2 0 brancat, florit, remorejant les fulles, 
somni de fruit -i les arrels creixent 
en l 'insegur de la voluble onada. 
Ules, parleu-me de la vostra naixenga! 
Onada, parla'm del batee insomne! 

14 l'aire / p3 
15 [i es ratllat, a sobre la tempestad ratllat] referma i amenaga la 
tempesta [abans aixampla la tempesta ratllat] p 3 
16 Tu i jo bevem absenta / p3 
17 folies:/ p3 
18 Oh delitos mcl 
19 forga, ja delires / mcl, forga, no bateguis / erapresonada, cega, fosca. 
/ Arbre, esdevine el que ja ets: tot d'una / ms, forga, no bateguis [a sobre 
et refrenis, a sota et retinguis ratllat] I empresonada, cega. / Arbre, 
esdevine el que ja ets: tot d'una I mc3 
20 florint mc2, florint, remorejant de me3 
20- 22 oh déu naixeni empresonat encara, / mar agitat mes abismal que 
el mar. mcl 
21 camí del fruit. i les arrels perdent-se ms, claror de fruit. I me3 
21- 22 cap a dolg fruit i les arrels prosperen [a sobre et Uiguen] / 
estranyament en I'insegura onada [a sobre interliniat a l'insegur de 
l'ona, sempre viva] mcl 
22 de I'inestable ms, de l'onada inestable [a sobre la voluble onada] me3 
23 naixenga!/ mcl, dura presencia,/ mcl, naixenga,/ me3 
23-27 No apareixen a ms 
24 Ones, parleu-me mcl; insomne./ mcl, mc3 
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2 5 Pero tu, arbre, Higa la tempesta 
meravellosa al teu brancatge, dona 't 
a ser ferit per la destral-

Enmig 
del fum espés i la fortor de gambes, 
flota, s'irisa, crema, la flama d'uns grans ulls. 

3 O Les onades s'encrespen sota el vent, 
la tronada rebota per les penyes. 
Dues angleses sintonitzen llunys. 
Qui beu cascall amb rom 
desafiant les ombres. 

3 5 Ah solituds reconeixent-se, descobriment de cels 
inconeguts, enyorament d'omplir-se 
terriblement. 

De qué? 
Mai no ho sabrem, oh filtre 

fantástic, oh licors, oh la rosada 
cremosa que ens sosté. Beguem la copa 

4 O deis somnis i morim a l'últim glop. 

25 A i , suporten! immóbiis mcl; Pero tu [a sobre I tu gran] me3 
26 dóna't [a sota fes-te] me2, fes-te me3 
26-27 meravellosa, la destral encesa / del llamp mcl 
27 a la destral del llamp [a sota coneixedor peí llamp] mcl, coneixedor 
per la destral [abans la senyal ratllat, a sobre l'espetec] del llamp. me3, 
destral...// p3, R 
28 la fortor [abans l'aspra olor ratllat] p 3 
29 deis teus ulls./ p3 
32 llunys [abans l'hora ratlat] p 3 
33 [(?) ratllat] Tu i jo bevem absenta / p3 
34 dient paraules folies.// p 3 
35-40 subratlat p3 
37 terriblement. De que? I No ho sabrem mai. oh filtre / p3. 
37-40 Mai no diré de quina / privació, de quin areny és feia / tot d'una 
rou de foc. Pero bevem-lo / en copa sense fons, ni que en morim. m c 
38 cremosa qug ens sosté. Bevemp3 
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L'ESTIU 

Diumenges a la tarda, 
de taula eixint, havent dinat, 
em poso frese, estalvio paraules. 

A mi que ja no em parlin d'anar a fora, 
5 que enlloc s'está bé com a casa. 

Jo, ara, m'adormiré tranquil.lament 
al balancí, rera el baleó mig tancat 
per por deis corrents d'aire sempre perillosos. 

A fora, Fempedrat aleña foc, 
1 O el temps s'empereseix, en l'aire brunzen 

els mosquits de la sang -la bestia pesa. 
Tot aixo és -com dir-ho-
calent i gras i regala suor. 

Peró, de vespre, quan la calda minva 
15 i la cortina d'arbres es mou, 

trist i feixuc, un tedi immóbil s'alga 
de la ciutat i vola cap ais llunys, 
deixant vagar la solitud pels carrers. 

Aleshores em vesteixo i surto. 

Títol Don Estiu p3 
2 Don Estiu, en havent dinat,/ p 3 
3 es posa frese, en saraarreta i pantalons de pijama,/ i diu: // p3 
4 fora / p 3 
9 A fora els adoquins xarboten foc,/ p3 
10 a les orelles brunzen / p 3 
12 dir-ho?-/ p3 
13 calent [abans feixuc ratllat] p3; regalima p3, R 
14 Peró, fixeu-vos: p3 
18 vagar [abans plorar ratllat]; pels [abans ais ratllat] p3 
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2 0 desassuat, a passejar pels afores, 
on hom rega jardíns i la remor de l'aígua 
sobre les fulles verdes vivifica, 
i els rafees de fulles fresques 
traspuen aigües molt riques 

25 de visitació. 

- 474 -



DESPRÉS DE L A RESSACA 

Ja l'aigua neta, ja totes les branques 
i fulles s'estremeixen al vent frese 
d'aquests afores alts, enjardináis. 
Puc veure-hi ciar, puc veure els contraforts 

5 il.luminats de la vida, sdlids, augantant 
els murs de pedra secular, 

em finco 
de nou en alegría, en jove cantic 
de vell costum, 

l'encesa catedral 
es reflecteix en aigües del poema. 

1 O Oh les nits altes, clares, sobre el mar! 

6 m'aflnco / p3, R 
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U N HOME A L JARDÍ 426 

Jo, ara, vise en el jardí quadrat 
d'un dia prou madur que ja no invoca 
fantasmes de passat ni de crepuscle. 
Pero talment plena de xiscles, tarda, 

5 m'estrenys a consirar. 
Cendres que fóreu, 

ai, focs, no us redreceu en arbres 
de malencólic fruit; no us retorceu, oh branques 
dures d'hivern, vinclant-vos en desmai. 
Flors en la vida, llacs del vespre, rius 

10 d'invariable curs, adéu! 
Des de la fosca 

presó del temps, per entre reixes, miro 
l'aire opios on pugen fins a perdre's 
el vell ninot inflat i l'elefant. 

Títoi Sense títol a 1956, En caure el vespre de la nit de Sant Joan [i abans 
Meitat de la vida ratllat] p3 
Abans 1 Tarda marcida a les carenes,/ 1956 
1 Mira'm, jo vise 1956 
2 madur, 1956 
4 I tanmateix, p3, 1956; veus, oh tarda,/ 1956 
5 tremoles al jardí. 1956; foreu,/ p3 
7 fruit, 1956 
8 desmai!/ 1956 
9 Flors de ma vida, llacs de vespres, 1956 
10 Des de la vella / 1956 
11 temps miro la reixa i canto / 1956 

426 E l poema va ser publicat per primera vegada, sense títol, dins el 
text-próleg "Peí camí deis mesos" (dins Els mesos de l'any, op. cit.). 
L'anomenem aquí per la data de d'edició, és a dir, document 1956. 
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AUTORETRAT, AMB FANG IROBINS 

Munts informes de runa, 
solars abandonáis 
que l'arquitecte no mira, 
clavegueres vessant 

5 aigües residuals, 
fang i robins: 
domini meu. 

Pero, de sobte, el cop 
d'una ala poderosa, 

10 remorejant, excel.leix 
a dir-me: dia blau, 
corba d'onada, roca encesa 
peí crit del sol. 

I cremo tot en cant. 

Títo l Autorretral, amb fang i robins p 3 
3 ja no p 5 
4 cloaques vomitanl / p 3 



AUTORETRAT, AMB L'OMBRA D'ORFEU 427 

Innecessari, si 
tanmateix, Orfeu, encara que des de 
molt lluny, 
em fa senyal que no em deixi 

5 convencer pels bergants, 
de dir qui sóc. 

Aventurat a somnis, 
malgrat el pou, a recta via, 
per foc i mesura 

10 mal avinguts, m'aturo, 
caic de genolls, 
davant la cara, immobil, 
silenciosa presencia 
de tot. 

Títol Autorretrat, amb l'ombra d'Orfeu p 3 
14 del mirat p3 

Poema manuscrit. 
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SIMPLE CANT A EURÍDICE 

M'he perdut en els teus grans ulls, 
on altament brilla el silenci. 
Per tu l'ánima es troba, se'm revelen 
els seus grans ulls. Quanta claror! Com blats 

5 gronxant-se en Taire d'or. 
Ja no 

sóc jo que miro, sino ella, 
la inconeguda, la secreta, 
que m'habita i em porta 
d'ací d'allá, talment com si, ja cec 

1 O a roca i flor, trobés, cantant, el fil 
cap a la melodía primigenia. 

Títol Com a Eurídice p2 
Abans 1 I [és a dir, primera part] p 2 
2 la imatge / p 2 
3 del Ciar. Per Va p2 
4 ulls: quanta p 2 
Després 11 a p2 apareix una segona part del poema, és aquesta: 

II 
Tremolo de mirar-te. 
Com diré mai el teu encís? 
Acompliré el des tí de cant 
reant en mi des que tu m'omples? 
Silent reveladora, 
tota mirada, m'has ferit el centre 
mateix del cor. És ara en veritat 
que neixo i sóc. 
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A LES TRES COPES DIC AIXÓ 

Els nens que juguen i la gent 
del bar em son amics. Passa una dona 
de pressa amb el seu fil l , entra un home blau fose 
amb ciar designi: jugarem a cartes 

5 o al dómino, som tres. 
He decidit escriure 

poesies concretes. Envelleixo, calen 
realitats, no fum. 

I tanmateix, un fum 
ara m'entela, s'interposa, fluix, 
entre la Cosa i jo, que totes les arestes 

1 O afina: ja el món quasi no fa mal. 

A les tres copes dic aixó: refia't, 
la barca de sant Pere, baixo 
cansadament per les aigües 
de l'altre temps. M'arriben ais genolls. 

12 Sant R 
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JULIETA, QUE JA NO HI ÉS 

La roba estesa, molla, 
festeja encara Julieta, 
que ja no hi és. I les calándries, on? 
I repic matinal de les campanes. 

5 Volen altes. 
Adéu! 

Silencis venturosos, 
claror vernal i dies ajaguts 
com grans espárrecs a la capsa, 
flairosos de térra, i alegries 
coUides, que de vespre fan un munt 

1 O ben ordenat, així les clares piles 
d'escaroles, al Born, quan s'hi congreguen 
les carrosses d'estiu, que venen, trontollant, 
deis grans horts salutífers. 
He respirat infancia. 
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L A CORTINA 

Separo la cortina de granets 
de vidre verd i groe de la gran casa 
d'estiu, que en bruscament passar-hi, 
de nen, feia un so ciar de Ilibertat. 

5 Deixo l'agost a fora amb els cavalls de sol 
batent a l'era i homes comandant-los; 
blastomies i foc, a seny 
de fil d'espasa del migdia. 
Que el rec Iluent moderi la flamada 

10 d'aquesta hora d'estiu. 
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PLAgA VELLA 

E l meu quiosc, el meu fanal! 
son els d'aquesta plaga. Restaurant 
económic amb porxos i plats a deu pessetes, 
el soroli de les motos, la creu de la farmacia, 

5 i la camisa estesa en el baleó, 
com un penjat cap per avall. 

Conec un matrimoni 
ben avingut, amos del bar, gent grassa, 
que es diverteixen prou, sota els llengols, 

10 honestament, de nit. En despertar-se pensen 
que prospera el negoci: nevera nova ahir, 
de les eléctriques. I bons clients 
ais matins solellats, a les tardes plujoses. 
Entre la dona i ell i el pare s'ho arreglen; 

1 5 tot queda en familia. Certament, 
vol sacrificis teñir un bar i , sobretot, les tapes 
calentes, variades, demanen molta cura 
i mai no resposar. Peró que, almenys, el dia 
de festa a la setmana, no ens el treguin; 

2 0 al barri vell tothom hi está d'acord, 
i jo també. 

Ja som a la tardor. 
No val ací parlar de fulles seques, 
que l'únic arbre és el fanal, peró 
jo vaig caient a poc a poc a dins 

25 de mi mateix, de l'altre que hi ha sota, 
molt lluny, darrera moltes capes 
de temps; el veig com per un arbre 
s'enfila des del son 
cap a la freda taca 

3 O morada de l'alba, 
on, lleganyós, el dia es frega els ulls. 

1 íaml/~R 
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EL MECÁNIC I L A SEVA FAMÍLIA 

Plenes de greix, enlaire, desvalgudes, 
les grosses mans carnoses fan senyal 
que amb el blanc mocador l'espessa cara 
l i eixugui la dona. I ella ho fa. Les nenes 

5 criden: pare!, rient, posant-se de púnteles, 
penjanl-se a l'ample coll de l'home jup, 
menlre la dona amb curioses mans 
de meneslrala esquinga flonjamenl 
el paper fi d'un embolcall i mostra 

1 O (les ha lingudes a bon preu), felig, 
dos parells de sandálies de nena. 

Aix5 passava ais porxos d'una plaga 
molt rica d'aire antic, molt transitada 
per geni i camions i carrelons i motos 

1 5 i taxis i tricicles; moltes vides 
hi venen cap al tard; uns a gandir 
Taire rellent, altres a beure al dolí 
de la gran font ferrissa; 
molts, pero, tristos, s'encofurnen 

2 0 a les clivelles i forats humils 
de les ronegues cases. Cau el dia 
cansat, amb sorda fressa, enganxifós. 

I jo, qué faig? L'estiu ens repeleix 
la frescor de la síndria a les parades, 

2 5 xiscles i jocs afirmalius de nois, 
els gossos bavejant assedegats. 

És vell el temps i les marrades porten 
a llocs de mal estar. Jo, consirós. 

10 preu) felig,/ R 
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m'embec de temps, trafico amb el resso 
de les campanes mortes, atresoro 
secretes veus o faig volar els coloms 
de la paraula amb una canya seca 
de rellogat al colomar del cant. 
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PEL FUTUR 

La vella prima, caraeixuta, d'ulls 
immensos, fixa la mirada lluny, 
absorta, amb el diari de la tarda 
mal doblegat en una má, i en l'altra 

5 l'antic bastó de crossa, 
prenuncia la cara que farás 
quan també siguis vella. 

Jo seguiré esperant-te, pensó, cada dia, 
com ara faig, pero llavors, potser, 

10 ja no beuré licors de vella fusta i foc, 
sino la vida morta, a petits glops, al veire 
d'un vell amor aprés durant molts anys 
de confianza, Iliurament, devoció, desig. 

Aquest vent sec, irrefrenable, cálid, 
1 5 el foc humit de la bipétal flor, 

s'hauran potser calmat -és previsible. 
Pero les altres coses, les que neixen 
de cada dia mes deis teus grans ulls: 
el cant del cor, la solitud, el temple, 

2 0 la madeixa deis somnis, 
no mai serán desfets; tu, pensarosa, aguanta 
la troca amb fe, que jo, mirant-te els ulls, 
seguiré cabdellant 1'interminable 
fil precios. 
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ELS RACONS 

A recer de la fosca, a les petites entrades, 
ais portáis d'on arrenca una escalina secreta, 
sovint hem estat embolcallant-nos de foc 
amb les mans i amb els llavis. 

5 E l gest i la figura son sempre els mateixos, 
que l'abragada ve de molt avall cap ais bragos, 
pero la cara, blanca, en el seu rapte, 
convida a mes. 

Galopa, sang, no deixis, 
tu, de mirar-me, rostre enfervorit, 

1 O que ja, mentre els encesos van 
tan a l'una, exaltats, adelitant-se, 
crees la vastitud on altre cop reneix, 
dona, el teu cant i jo contemplo. 

1 A Tempar R 
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CANTEM-NOS A L'ORELLA 

Oh, la conversa! No la sents 
com aire pur entre la set deis hoscos 
destinats a cremar? Quanta guspira 
s'aixeca i giravolta!, les muntanyes 

5 tremolen acostant-se, ja les bésties 
del foc son a l'aguait dintre les coves 
ardents. 

Vibració primera 
de tota fulla, de tot branc, de tota 
la térra entre tu i jo. Que ja l'abisme 

1 O ni els rius profunds no peden separar-nos. 
Crit en el crit, cantem-nos a l'orella. 

1 Oh la conversa! No la sents encara / p3 
4 giravolta, p3 
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RECDRDA 

L'amor ha fet un ápat de nosaltres. 
Som ja buides clofolles, 
deixies del banquet del Rei. 
Recorda les tovalles 

5 blanquíssimes, la boca 
plena de riures i de secretes remors, 
com va menjar-nos, 
com várem ser mesclats! 

Va ser un convit inoblidable, 
1 O ric com esquela a l'hoste 

que va escollir-nos. 
Que no ens férem 

pregar, n'ets testimoni, no peí goig 
de l'ápat, no, que no podíem 
preveure si tindríem tanta fam 

15 de ser menjats. 

Mes aviat 
empal.lidíem peí camí 
fullós de veus on va sorprendre'ns 
la nit i que, de sobte, algú 

20 ens crides amb paraules 
tan convincents i purés, 
de rara mel. 

I déiem: és de vida 
que ens parla, no de mort, mal que sentíssim 
molta de por de travessar el llindar 

24 la llinda / R 
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2 5 de la hisenda secreta. 

Va rentar-nos amb foc, 
va ungir-nos amb olis, 
ens va parar Hit 
en una cambra de silenci 

3 O que dona sobre el mar. 

Des de llavors puc dir 
que ens hem fet, l'un a l'altre, 
mes cada dia, que a redós, 
o caminant a la ventura 

3 5 vivim, creixem, al centre 
mateix del ser. 
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RECLINATORI 

Encenen els fanals; entre els balustres 
la nit, que omple també les copes 
de sobre la barana; defallent, 
l'espera alerta el meu silenci 

5 tot pie de cants enfredorits. 

Prou has vingut, pero les arracades 
fetes malbé; margda i perla roden 
per térra, separades del vell or. 

Com recompondré -digues- la gran nina 
10 romana d'ulls immensos que trobárem 

sota l'arc de Berá? Com retornar-te 
l'aire amb sentor de romanins del Médol? 

Parlo flectat en el reclinatori 
on sempre estic d'engá del primer dia 

1 5 que em vas mirar, devot, encenent ciris, 
perqué les flames posin rou brillant 
ais teus grans ulls, senyora.. 

11 l'Arc de Bará? R 
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DE SET A NOU 

De lluna, zero; mágica, la Uum 
eléctrica aleteja a banda i banda 
del gran carrer, fins que tot d'una queden, 
immobils, els fanals, en Taire gris. 

5 Avall, la rierada de tricicles 
i cotxes -no te'ls miris-; 
m'han areneat d'una estrebada el blanc 
esparadrap, la gasa de silenci 
que em tapa velles nafres. 

1 O Mira la rasa amb els quiets vagons 
de la infantesa, carregats de temps, 
en una via morta. 

Veus com llisquen 
sobre els carrils plens de rovell, amb Therba 
seca entremig i les travesses 

1 5 corcades? 
Aviat arribaran 

ais hoscos protegits, on el crepuscle 
d'aram, entre les branques despullades, 
ressona amb ecos d'arbre. 
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EL POETA I EL MAR 

Rei mal cofat, emperador vestit 
amb teranyines, vidres, moviments 
de sal. 

Derivo cap a llunys 
inconcebibles. 

Aixó és riquesa: 
5 descobrir noves illes, 

reconéixer l'albatros. 

A la cabina estreta, 
frese aire de diumenge 
mou la cortina, que desmaia 

1 O mes tard, amb flaire de fregits 
d'oli dolent. 

L'onada de la tarda 
s'ajeu al fons, 

aleshores ve 
que la mar reverbera a popa 
i els ulls treballen en l'escuma. 

15 Rei mal vestit, emperador calgat 
amb espardenyes. 

Peró tinc la barca 
i em sé la mar. 
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EL VELL PESCADOR 

Hissen la corda amb la galleda plena 
d'espessa fosca oliosa 
que omple a curuU la barca 
de Patinir. 

Treballen en silenci: 
5 l'un a la barca, l'altre sobre el molí, 

a l'angle recte, quasi 
cobert peí vespre, de la dársena 
que jo fa temps consiro. 

Amplituds de secret, 
10 estibes d'ombra, 

magatzems de silenci, 
d'on surt a voltes una rara 
Iluor de crit. 

En el consorci 
deis vells, demano que no em treguin 

1 5 d'on, a redós, curo sargir les malíes 
de la xarxa del temps. 
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UNA LÁPIDA 

Si lentament, a Fhora grisa, buido, 
tancant els ulls, maléfica, la copa 
flairosa de resclum, en companyia 
deis anys difunts, 

5 begut de temps trontollo. 
La finestra 

cedeix al vent humit -no diré com 
penetren els fantasmes i s'escampen 
per tot el pis. Gement, acanaiat, 
el vent aquest és l'únic hoste 

10 que mai no m'abandona. 
Veig la plana 

del temps: els embruixats camins 
de crit vermell es fan humit novembre, 
fangosos allargant-se vers la incerta 
vorada termenal, pero el llumet 

15 de la taverna encara es filtra 
pels vidres entelats de teranyines, 
cridant-nos a convit. 

A prop, la farinera marxa sempre, 
la farinera marxa sempre. 

20 Mes lluny, el cementiri 
crema de calg, i jo solc arribar 

Títol Coses que es fan p3 
14 batee / p3. R 
15 de la bómbela groga p3 
17 convit./ p 3 
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fins a la creu de ferro i pensó, 
callant, aquesta lápida: 

AQUÍ JEU TON, QUE V A PASSAR TRENTA ANYS 

2 5 RERA E L T A U L E L L DE L A VIDA, 

SERVINT L L E G U M S , FARIÑA, SEGOL, CIRIS: 

V A SER B O N ADROGUER. 

24 TON QUE p3, R 
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CASTANYADA AMB LECTURA DE POEMES 
I UN MORT D'ACCIDENT 

A la memoria de Ramón Rogent 

Burgesament ens hem reunit a celebrar la castanyada, 
pero no panellets, no moniatos, no 
fruita gebrada avui. Hom servirá poemes. 
I que el silenci cremi pels difunts. 

5 Sembla que tots hem arribat, el cercle 
s'estreny, es fa mes íntim. 
Tot és senzill, pero solemne, 
com sempre que un poeta pren la veu. 

Qui és, pero, que no va ser invitat 
10 i compareix de sobte a la impensada, 

com un que s'equivoca? No m'enganyen 
els ulls, no, no, veig la imprecisa 
cara gravada, la corbata sense ñus, 
el franc somriure net 

1 5 deis partidaris de la vida. Temo, 
pero, que tot en ell em sembla 
terrible i trasmudat. 

Absurd, una ventada 
matant un ble quant tot demana llum, 
un cop de pedra expressament tirada 

20 contra el sol ull d'un borni, m'han semblat 
rou matinal, cangó d'ocell, si ho pensó, 
mirant aixó. 

Per qué no ens prevenies, 
dient-nos que tornaves del barranc 

22 avisaves,/ R 
Abans 23 per qué no ens prevenies per teiéfon,/ R 

- 497 -



on has caigut, sense ni temps 
25 d'haver-te canviat, ni de rentar-te, 

que ets tot de sang urgent i escarni de la vida? 

Ressuscitat conill pie de pintura 
vermella, en escorxat estremiment, 
decapitat pollastre fent uns passos 

3 O horribles fins a caure en el gran toll. 
Em giro i veig la nit, miro endavant 
i veig la nit. 

(No juguis tant a cartes, 
home, per molt irreparable 
que sigui l'existir.) 

Doneu-me vi. 
3 5 Així passem les hores, ofegant-nos 

al fose d'un soterrani, mentre corren 
els arbres cegament cap a la nit. 
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DECOSPRESENT 

A la memoria de Caries Riba 

I 

Tot para, tot acaba en aquest rígid 
pél que no creix, i fred, sense arranar. 
Prou la navalla sense fre deis cues 
el dallará i se't menjará del tot, 

5 fins a deixar-te en ossos, dura 
presencia que refusa, violent 
repos inconfortable. 

Quin retret 
encara en el teu rostre, quasi 
rost com un crit a punt. 

Així domines. 

II 

10 Senyor de grans alífers que planaren 
damunt l'Olimp o bé damunt les terres 
del Nord o d'Albió. 

Familiars 
et foren i difícils, i t'omplien 
la casa i n'eres el rei. Mes d'un batee 

15 misterios a voltes fressejava 
de nit prop teu, i tu, greu torsimany. 

Títol De corpore in sepulto [abans els títols Caries Riba mort; Corpore 
composito; De eos present ratllats]p3 
epígraf IN MEMORIAM Caries Riba p3 
8 encara ratllat, pero amb punts a sota indicant reucperació p3 
15 misterios, R 
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l'interpretaves i el tornaves 
en ordres de paraules que bleíen 
moit ardentment. 

I sempre, d'amagat, 
20 un déu t'agullonava i en sofríes, 

no mai esquerp a ell i et feies 
foguera i sobri cant. 

Tot tu cremaves, 

III 

Amb flonjo pas petit, com un infant, 
pie de cautela, tímid, pero mai 

25 no desistint, anaves d'una estanca 
del Uarg saber difícil a les al tres, 
tocant el foc, la pedra i els carboncles 
vermells, i te'ls guardaves on no et fossin 
robats, per a després donar-los 

3 0 ais qui per tu creixien fins a fer-se't 
proxims i durs; cada vegada mes, 
en la ruina, gran, embolcallant-te 
de foc i prodigant-lo; rápid, 
incoercible, poderos, insomne 

3 5 Ileó saltant de dins la cova, 
contra l'injust, amb furia. 

Maleída 
mort, que ens ha pres el guia! Quanta fosca! 
Far sense llum, enderrocat, adéu! 

17 el afegit a má i amb indicado de llocp3 
18 de paraula p3 
22 sobri encerclat p3 
26 pur p 3 
28 te'ls [abans t'els ratllat]; et afegit a má i amb indicado de ¡loe p3 
32 [pur i encerclat] gran p3 
37 m'has pres el dia [evidentement volia dir guia, abans mestre 
ratllat]. Quanta fosca./ [abans Tot és aspre ratllat] 
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UN ASE BRAMA 

No sóc l'onagre sino Tase, 
civada vull i pinso ben triat. 
No com aliir, que, pasturant de vespre, 
una mala herba em capgirá el cervell. 

5 Enfetillat, al?ava el cap enlaire, 
mirant com s'enfosquia l'horitzó 
prenyat de roques, prades enaiguant-se 
d'encantament, figures que es tornaven 
de pedra i sal. 

I vaig bramar commos. 

10 Estic fora de seny, tot l'univers ressona 
dins meu, vaig dir, ventre i pulmons tinc plens 
de muntanyes i camps, sóc Hit de rius, 
bressolo mars. Qué m'omple i sobreix, 
qué está a punt de sorgir de l'entrellum, 

1 5 que no se'n falta gaire 
de si caic o si voló? Pero qué em separa 
de tot? Enyor, desassossec obscur? 
Que sol estic! 

I vaig bramar fortíssim. 

En aquests brams ningú no m'acompanya, 
2 O vespral, caduc. 

De sobte, un pensament 
d'ácida flaire d'euga va sentir-se, 
va irrompre en mi, dregant altres poders: 
coves de foc, selves de bram urgien 
tot el meu eos a arbrar-se en dura sang. 

25 Altres misteris comengaven. 
Jove, 

la nit s'esgarrifá, 
del meu bram antiquíssim. 
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D'ON,ON,VERSON? 

I 

Vague ninot, esquing de boira, crit 
inconsistent, pregunta humiliada, 
sense delit mig plano, m'arrossego, 
com un estel caigut en un suburbi 

5 del món. Que estrany fou el viatge 
peis il.lusoris cels! "M'illumino d'immenso", 
m'omplo de nit, m'emboiro de silencis 
astrals -deia, perdut en el vertigen 
que m'apropava a l'ángel. 

10 La bellesa em ferí, 
m'ha destruít la seva forga. 
Ara sois queda l'enyoranga 
de les espases de llum, 
de l'escut i del ceptre, 

15 de la corona d'or del Rei: 
tot l'entrevist en el viatge. 

II 

Tot és adversitat i malefici 
des del bressol, tot cau per l'espadat 
on la foscor ressona, pero jo m'afanyo 

2 0 cap a l'escala de la llum, segur 
d'un esglaó només, oh mágic, oh invisible! 

Títol D'on?, on?, vers on? p3 
2 humiliada pregunta,/ p3, me, R 
5 Que pur p3, me 
6 d'inmenso" R 
9 l'ángel.// p3, me 
11 forga.// p3, me 
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Arribaré mai a la golfa 
de les campanes? He de veure mai 
la clara llum deis pórtics? 

2 5 Ni de cargol, estreta, no segueix 
l'escala. Somnis. Pero no t'oblidis 
mai de la Torre quan passem pels baixos 
del fose peregrinar. 

Com sepulcrals estatúes -recorda-ho-, 
3 0 en un replá de l'espiral quedárem, 

mirant-nos tot el dia, sense dir-nos 
paraula, convertint-nos en el pur. 
Qué vols de mi, qué vols? Ja sempre mes 
errant per l'impossible fins a perdre'm 

3 5 en el perill, insomne, ja salvat 
en aquest perdre'm, ni que sois em quedi 
per a seguir l'ascensió una prima 
corda segada que rosega el vent. 
Pero si caic tot i les ales fortes, 

4 0 de flama, que em naixien en pujar, 
des del meu vol risible de cucut 
diré encara a no sé 
quin impossible vol altíssim: 

En algún temps, en una closa valí, 
4 5 vaig estar-me quiet al cim d'un arbre, 

tot el matí Uoant la primavera, 
acompanyant les coses a florir. 

34 errant [abans cuant ratllat] p 3 
34-87 No apareixen a me 
3 5 perill extrem, oh insomne p3 
3 8 el vent.// p 3 
39 fortes [abans d'ángel ratllat] p 3 
40 de flama [abans antigües ratllat] p 3 
41 pesant p 3 
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i he desxifrat els signes de la nit 
en el cant ver, Iliurant-m'hi, sempre 

5 O sentint la má de l'altre dins la meva 
i el transparent oblit... 

III 

He retingut aurores en llur vol 
nacrat i lent, desfent-se de les aigües, 
amb ulls clarosos, nítides imatges 

5 5 de l'únic he salvat. Com ho diré? 

Ah, navegant és bo no teñir sempre els ulls 
en el vertigen de les aigües, 
ni consirar sempre l'abisme 
de l'ominosa sort que ens decretaren 

6 0 des de l'instant que fórem enrolats, 
tot i saber que, tard o d'hora, a tots 
ens arrabassa l'ona incoercible 
i ens cal ser devorats per la balena 
per arribar a la térra que ens han dit. 

6 5 Pero qui és encara que pregunta: 
"On és el capitá d'aquest vaixell 
a la deriva i amb l'ormeig romput?" 
I tots mirem el pont altra vegada 
per si cap gest, per si claror d'uns ulls... 

7 O Molts pregunten com és, 
qui és, on és. Angoixa dins la boira, 
repliquen veus de boira mentre callen 

50 rAltre p3 
53 lent [abans pur ratllat] p 3 
57 vertigen R 
59 ens fou dictada / p3 
61 tots [ens ratllat] p 3 
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els vents. Altres en parlen amb 
familiar accent com si de sempre es coneguessin. 

7 5 Alguns relaten que el veieren 
penjat al cim de l'arbre 
major. Pero de mi diré: 
ennavegat i náufrag, tot és u, 
he naufragat en pélag molt profund, 

8 0 i que la nit és llarga i el naufragi 
difícil, i les ones obcecades 
de tot arreu ens baten. 

Adéu coves 
marines, adéu platges i claror 
de vells indrets, i terres de dissabte, 

8 5 i vesprals campanades difonent-se. 
Ja tot és nit, pero sota la closa 
nit sense estéis algú naufraga amb mi. 

77 diré:// p3 
78 Ennavegat p3; prfound. p3 
Abans 80 Sois una cosa vull, que salva, / i el cant naixent-me 
constantment al cor.// p 3 
80 Pero la p 3 
83-87 Aquests versos no apareixen a p3 
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L'ACTE DARRER 

Le dernier acte est sanglant, quelque belle 
que soit la comedie en tout le reste. On jette 
enfin de la terre sur la tete, et en voilá pour 
jamáis. 

PASCAL 

Quan de vegades entro, 
a poc a poc, a la petita casa 
de mi mateix, 
amb pas humit, a fil de matinada, 

5 deixant a fora els arbres expectants, 
un tremolor d'herba tocada 
per l'esbatec del primer vent del dia, 
vagits de llum, 

m'adono prou 
10 de quin desordre hi ha, quina remor, 

quin moviment d'entrades i sortides 
inútils, que el celler está buit 
-car hom beu molt-, de restes de vianda 
ja freda ais plats -car hom menja a deshora, 

15 de pressa i malament-, 
que el vell fogó vessa de cendres 
anteriors de focs que s'extingiren 
fa molt de temps, peró que no permeten 
al nou de cremar bé. 

20 I mentre sec al balancí, d'esquena al dia, 
pensó que és hora, tal vegada, 
de canviar els costums i que he d'empendre 

Títol Versos, a poc a poc p3 
15 depressa p 3 
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reformes radicáis. 
No sé quines, pero, 

car les parets están molt primparades, 
25 el sostre foradat, i les esquerdes 

son tantes que el difícil és de veure 
qué falla mes. 

No em val llavors de dir-me, recordant 
glories antigües, fetes 
d'amor, les flors en un jardí, recapte 
de vida i mort ensems, 
que jo sóc flama 
d'un ardor que no cessa, 
que en mi reneix Orfeu i que he dregat 
l'arbre del cant fins a l'orella casta 
d'Eurídice dient: tremolo de mirar-te, 
com diré mai el teu encís?; 

car temo, quan estic 
així de sol i fred i desganat, 

4 0 que per molt que em proclami 
del costat de la vida, 
quan sobre el mar llisca la barca 
dominical i cau verticalment, 
ferint-me, el llamp d'Apol.lo, 

4 5 i una calitja d'or tremola 
davant els ulls, 
que en ser que em trobi dins el Hit 
de les darreres núpcies, 
m'espantaré del fred que ha d'arribar-me 

5 0 quan les cuixes de gel em tocaran. 

44 el llamp d'Apol, ferint-me./ p3, R 
46 ulls,// p3 

30 

35 
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i que em faré entera de tot, 
covardament, com l'atrapat 
en una gran mentida, 
i que tot jo tremolaré 

5 5 i no sabré cap on girar-me 
ni qué invocar. 

No cree en els beuratges 
ni tampoc en els altres 
consols. 

Altra vegada sóc 
al lloc mateix on sempro arribo 

6 0 quan baixo lentament al soterrani 
de la petita casa 
de mi mateix. 
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CANTS DEL SEPARAT 
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GERONTION 

Jo sóc una manera de ser crit 
que és pur ofec, rancúnia, soledat 
de ja quasi no ser, d'estar hivernat 
a l'hospital sinistre de l'oblit. 

5 Tant d'afanyar-me per a tal convit 
amb el silenci m'ha tornat orat; 
veig una hiena que pastura al prat 
on cullo flors i quedo esfereít. 

Tinc por: tancat en sala d'hospital, 
10 passo les hores recomptant, avar, 

el que fou or i que ja res no val. 

En un catre corcat i desguarnit 
recorro la mar negra. Temps de nit. 
Oh, la certesa de no veure far! 

5 tan afanyar-me p3, tant afanyar-me R 
6 orat:/ p 3 

- 510 -



CANT 

M'ajup el temps i l'obsessiu treball 
de refusar-me ais ídols; compromés 
a no cedir, bec ginebra amb cascall. 
Morir? Dormir?... M'he redregat il.lés. 

5 És ara, amics, que recordó l'aprés 
d'un arbre, d'una roca, d'un cavall, 
i el cant reprenc en l'incessant estrall 
del temps que destrueix tot el promés. 

En el quiet, blau ordre del matí, 
1 O neix la paraula neta quan, primer, 

tot s'ha perdut, avall, sense destí, 

o calla tot fins que s'arriba a fer 
la soledat oberta en qué puc dir 
que brilla el sol fins quan la nit em té. 

1 l'obsessiu [abans el fatigós ratllat] p 3 
3 cedir davant de cap mirall,/ p3 
4 m'abismo sol, pero em redrego il.lés.// p3 
5 És quan reneixo que puc dir l'aprés / p3 
7 regaig p3 
9 Jo sé el quiet, en l'ordre p3 
10 de la paraula p 3 
12 tot calla tens per a que es pugui ÍQT I p 3 
14 que el sol és alt fins p3 
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ARIEL-CALÍBAN 

Quina fúlgida lira, quin llaüt 
neixen del cor com les fulles d'un branc, 
quan passa el vent i jo sóc l'esvoranc 
per on es mou, prenyant la quietud? 

5 Tremolo de sentir la vastitud 
omplint-me; solitari, dic al blanc 
dissipador de l'ombra: sé el barranc 
on jeu l'ardent Calíban no vengut. 

Quin vol em pren que voló desmaiat, 
10 de quin m'escapo dedal, arbre tose 

florint quan tot el bosc fuma cremat? 

De cada volta a mes ardor creixent, 
en cantic ciar s'ordena el somni fose. 
D'ara endavant no seré mai lament. 

3 Vent p 3 
6 banc / R 
8 abatut [abans ja vengut ratllat] p 3 
9 desmaiat?/ p 3 
10 De quin p3 
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ROSSELLÓ, DE SOBTE 

Per un cali dur, sense tornada, 
camino sempre vers la deu, 
acompanyat peí tornaveu 
de la vida cruixint cremada. 

5 Les fulles grogues, la hivernada 
que ja s'acosta, son trofeu 
del fatigat; jo perdo peu, 
fadat per la teva mirada, 

Rosselló-Pórcel pie de crit. 
1 O Mal instal.lat en l'aspra nit, 

rica la boca de paraula, 

dius que mes val de créixer mes 
en dol, en foc, en foli excés, 
que no seure amb els déus a taula. 

1 Per un camí sense p 3 
2 jo sempre corro vers p3 
5 grogues [abans ertes ratllat] p3; Thlvernada p3, R 
7 cansat p3, peí fatigat R 
8 cridat p 3 
9 de nit./ p3 
10 Amb la manega en el teu crit,/ p3 
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SOLNEGRE 

Incendi poderos i crepitant, 
tot l'arbre en flamarada has convertit. 
Ja, déu vermell, et fas petit: 
mira'm carbó tornat i fumejant. 

5 Quanta claror possible d'aquest gran 
acabament de branques en la nit, 
que l'arbre que el flamíger ha escollit 
reneix a ser de flama cada instant. 

Oh brots, oh frágils fuUes de l'encís, 
10 meravellats cruixíreu sense dol 

de ser foc en presó pero insubmís. 

A quantes ombres el carbó dirá: 
sóc nit i dia un negre sol 
que roda en flames per un cel Uunyá. 

1 Oh incendi p3 
3 a sobre et p3, R 
7 Flamíger p3 
13 de nit i dia sóc p3 
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TANT ERRO, F O U 

Tant erro, foli, per un camí de foc, 
tan sobirá d'un dolorós afany, 
que mes que foU sóc un ardent estrany, 
segur només del foc per on em moc. 

5 Tan delitos, tan ebri del deport 
de bracejar en la flama i fer-ne guany, 
cremant-hi mes, que estic en un parany 
d'on mai no sortiré, ni viu ni mort. 

No vuU confort, ni Hit, ni áolq recer 
1 O ni calma que no sigui la del mar, 

ni sostre que no sigui Taire ver. 

Acabi el joc de ser foli moviment, 
crit anhelant i goig i cec atzar 
en escampan de cendres sota el vent. 

2 de somnis, pie d'afany,/ p3 
5 delirós p3, R 
9 empar / p3, R 
10 de sostre p3, R 
11 ni dama p3, R 
13 i desesper / p3, R 
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EL SEPARAT 

Sé l'altre sois, vull l'altre fins no ser 
jo sino ell, i gosaria mes. 
Diuen: ets foli de conrear l'excés, 
queda't a l'hort dessota d'un fruiter. 

5 Roques amunt, al cim de l'espadat, 
el solitari parla amb el profund. 
Diuen: no val sino la veu del munt. 
Jo m'arbro sol i sóc el separat. 

He posseít el matinal atzur 
1 O i la secreta vermellor de l'or, 

peró quan ven? el tenebrós conjur, 

sempre abocat ais alts penya-segats, 
la por i el crit deis vents arremorats 
em fan clamar cap a FOcell mes fort. 

1 l'Altre p 3 
2 Ell p3 
6 Prfound p3 
9 atzur ratllat, pero amb punts a sota indicant recuperado [a sobre 
atur ratllat] p3 
10 vermellor [a sobre roentor ratllat] p3 
14 cap un Ocell p3, R 
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IV.1.3.- Realítats, no fum. 

Has de fer una altra vida. 

R.M. RILKE, "Tors acaic d'Apol.Io" 

És prou sabut que el Ilibre Realitats, elaborat al llarg de 

molts anys i reestructurat completament almenys dues vegades 

abans de la seva publicació, va acabar convertint-se, en certa 

forma, en un fracás literari. 

Realitats va produir un gran silenci al meu voltant, 
i una actitud de refús i de marginació absolutes. 

Potser perqué no em trobaven un poeta "engatxat" 
(sic).428 

Certament, el volum va ser rebut pels lectors i per la 

crítica amb un silenci gairebé absolut, i Túnica ressenya que 

se'n va fer (el comentari de J. Maluquer a la revista Serra d'Or, 

el juliol del 1964), no es pot pas dir que fos gaire positiva.'^^p £i 

Ilibre no va satisfer tampoc ni el seu propi autor; ho proven, 

d'una banda, els set anys de silenci que el seguiren i , d'una 

altra, la voluntat de Vinyoli, expressada en diverses ocasions al 

llarg de la seva vida, d'iniciar algún dia una revisió a fons deis 

"Joan Vinyoli: la paraula en el temps", art. cit., pág. 20. 

En el número 6 de la revista Poemas s'anunciaven els diversos 
treballs i comentaris que es farien en els propers números, entre els 
quals hi havia també una ressenya sobre el Ilibre Realitats a carree 
d'Albert Manent, l'únic deis esmentats, pero, que no va veure mai la 
l lum. 
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poemes del Ilibre i de la seva organització (empresa que de fet 

no es va veure mai acomplerta).'̂ 30 H O prova també, el carácter 

atípic del volum en el conjunt de la trajectória literaria del 

poeta. La crítica parla de Realitats com d'un Ilibre-pont, un 

Ilibre de transició, que se sitúa a l'endemig de les dues etapes, 

prou diferents, en qué tradicionalment s'ha dividit la seva obra 

poética. E l Ilibre se'ns apareix com un producte híbrid: tot i 

mantenir en molts sentits una relació íntima amb l'obra 

precedent, s'hi evidencia pero un gir formal, temátic i estétic 

notable, un canvi en els plantejaments, l'estil, l'actitud i el 

desenvolupament poemátic que sembla inaugurar una nova 

etapa que a la fi pero, no tindrá en realitat continuitat. És 

significatiu, en aquest sentit, el comentari que fa Vinyoli de la 

seva situació personal, anímica i poética, en la dedicatoria 

escrita pei poeta a l'exemplar Uiurat ais seus amics Josep García 

López i Carmina Pleyan, on s'evidencia clarament la 

inadequació (i el desacord) del poeta amb l'estética i la poética 

que en aquell moment, segons ell, "privadegen", i cap a la qual 

ha intentat, precisament a Realitats, orientar la seva mes recent 

poesia: 

Massa dies fa que us dec aquest Ilibre. Pero no ha 

estat per deixadesa o per oblit que us arribi tard. Si 

se m'hagués acudit us l'hauria pogut enviar a 

Segon Xavier Folch, que va teñir cura de l'edició del volum Poesia 
Completa 1937-1975, Vinyoli no va voler introduir cap canvi en la 
segona edició de Realitats (a diferencia del que havia fet amb els 
altres poemaris inclosos en el recull) no pas perqué no ho cregués 
convenient, sino perqué havien de ser tants i tant radicáis que no es 
veia amb cor, el 1975, de realitzar-los, i prefería reservar aquesta 
empresa per mes endavant (pero, com se sap, aquesta revisió no es va 
arribar a fer mai). 
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Cadaqués... Que hi farem.- No veig ciar quin valor 
tinguin ni quin "servei" puguin fer les poesies de 
Realitats. Vosaltres dos haureu, si us plan, d'aclarir-
me on sóc. Que no soc en el que ara privadeja em 
sembla indubtable. Ni me n'alegro ni me'n dolc. Les 
meves antenes son curtes i segurament no capten 
molts missatges deis nous temps i de moltes 
situacions. Sé, pero, alguna cosa -perdó- de les 
aigües profundes del "cor" de l'home. Per l'humá 
que té, si no m'erro, i per la consciéncia aguda que 
tinc que un poema es "forma" i no sois 
"comunicació" etc. etc. potser encara aquesta mena 
de poesia meva fará companyia a alguns. Tant de bo 
que hi siguen vosaltres, caríssims i vells amics 
meus. (21-IV-63) 

El volum, no obstant, representava com ja hem vist un 

gran esforg de contemporaneització per part del poeta, és a dir, 

responia a una voluntat expressa de connectar amb el 

panorama poétic del moment, i per aixo mateix, suposava una 

renovació substancial de la seva trajectoria lírica i una 

modificació deis postulats estétics que havien presidit la seva 

anterior poesia. Aquest esforg de contemporaneització i aquesta 

voluntat de canvi van ser, en general, menystinguts i ignorats 

per tothom. Només un crític, Gabriel Ferrater, va saber adonar-

se del que representava Realitats en el conjunt de la lírica 

vinyoliana: 

Tras el colmo de pretura simbólica de El callat, en su 

siguiente y sin duda más logrado libro hasta ahora, 

Realitats (1963), el poeta puede descansar su mirada 

en multitud de objectos concretos y variados, a los 

que en apariencia capta en su immediata sencillez. 

Pero la verdad es que los mira al trasluz, y para él 
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son el "correlato objetivo" de una única y más 
honda "realidad": el largo saber de la vida que se ha 
acumulado en un hombre maduro, y siempre le 
presenta a cada objeto en infinita relación con el 
todo que forman todos los demás.43l 

Ferrater, dones, celebrava que en el seu nou llibre el 

poeta hagués assajat de substituir el seu discurs anterior, 

eminentment mitologico-simbolic i , per tant, dissonant en el 

nou context poétic, per un de mes clarament realista, concret. I 

celebrava també, per altra banda, que aquest nou discurs poétic 

no s'inscrigués exactament dins els parámetres de la poesia 

social (poesia=comunicació), sino que Vinyoli tendís mes aviat 

cap a un tipus de realisme de caire mes experiencial i moral. És 

a dir, que la seva poesia no fos subsidiaria de cap ideología i 

que no s'aconformés únicament a inventariar i descriure la 

realitat circumdant, els objectes externs, sino que aquesta 

esdevingués el marc referencial i el pretext optim a partir deis 

quals el poeta pogués elaborar una reflexió gens circumstancial 

i circumstanciable, sino personal i profunda, existencial.432 

Realitats suposa, com hem dit, una modificació substancial 

en la trajectoria poética vinyoliana, pero sense que aixo 

representi de fet una renuncia radical a la seva particular 

vivencia lírica ni tampoc a Vars poética formulada els anys 

precedents. Vinyoli no es considera un poeta social, ni pretén 

431 G. FERRATER, "Joan Vinyoli", op. cit., págs. 197 

432 Sobre l'opinió del poeta sobre el comentari crític de Ferrater a 
proposit de Realitats, cfr. "Joan Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit., 
pág. 85. 
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ser-ho ("les meves antenes son curtes i segurament no capten 

molts missatges deis nous temps i de moltes situacions"), es 

veu, mes aviat, com un poeta "realista existencialista".'^33 EI geu 

realismo, fruit básicament mes de la moda imperant en l'época 

que no pas d'un convenciment personal i poétic, és mes 

aparent, formal, que real, auténtic. Vinyoli adapta, assimila, 

algunes de les formes (deis recursos i les estratégies) mes 

tópicament realistes (prosaisme, col.loquialisme, concretisme,...), 

pero el discurs profund deis seus poemes continua essent el 

mateix de sempre, es manté inalterat: la seva poesia es planteja 

encara, fonamentalment, com una reflexió sobre la propia 

existencia i sobre la creació poética, com a autoanálisi i com a 

indagado del misteris de la condició humana. Aquesta fidelitat 

a la propia trajectoria lírica (i a la propia poética), d'una banda, 

i el desig explícit de renovado formal i d'adopció de formes 

obertament realistes, d'una altra, entren en certa forma en 

contradicció en molts poemes del volum i son els que expliquen 

que el carácter global del Ilibre . sigui prou irregular i 

heterogeni. De fet, si en referir-nos a El Callat, podíem afirmar 

que el poeta havia arribat a un punt de maduresa poética 

óptim, a una plenitud lírica notable, en relació a Realitats, pero, 

hem de constatar que la impressió general es for9a diferent, 

una mica decebedora: el Ilibre no té certament la unitat d'obres 

precedents, i a mes, hom descobreix amb sorpresa que al cantó 

de realitzacións d'una gran perfecció s'hi poden trobar 

composicions poc aconseguides, en qué el sentit del poema (un 

"en Realitats sóc potser «realista existenciaiista» (no social). G. 
Ferraler hi contibuí (pero que ningú no s'hi agafi els dits, en aquesta 
afirmado)". ("Joan Vinyoli, entrevista epistolar", art. cit., pág. 85). 
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deis objectius estétics centráis de Vinyoli des deis seus inicis) 

se'ns apareix diluít, imprecís. De fet, sembla com si Vinyoli, en 

poemes molt concrets (sobretot en aquells en qué l'intent de 

renovació i , dones, d'aplicació de les noves formes de la poesia 

social hi son mes evidents), no hagués aconseguit de trobar el to 

i la veu justa i que no domines tampoc, prou satisfactóriament, 

alguns deis recursos i estratégies de qué se serveix: en 

determinats casos, per exemple, hom observa una certa 

inadequació entre el moviment del poema i el tema tractat ("A 

les tres copes dic aixo", "Plaga vella",...) o entre el món 

referencial escollit i el léxic i la sintaxi utilitzats per descriure'l 

("Julieta, que ja no hi és", "El mecánic i la seva famflia"...). Potser 

el poema que millor exemplifica aquesta duplicitat d'estils i 

interessos, de tons i llenguatges, de temes i poétiques 

característica del conjunt del poemari sigui la composició 

"Aperitiu a la platja amb acompanyament de trons", en la qual 

hi trobem, alternativament combinades, algunes estrofes 

(escrites en cursiva) que pertanyen a poemes del recull Per 

l'escala secreta (Poemes), amb d'altres que son lógicament mes 

modernes, mes volgundament atentes al to de la nova poesia. 

Les onades bateguen sota el vent, 
de cop, les illes s'han tornat morades 
sota un rafee de núvols de tempesta. 
Qui beu ginebra amb gel, 
qui de conyac s'aombra. 

Oh riu brogent, oh crepitar d'incendis 
en un barranc, oh puja de fondáries 
cap a ser crit, ah soledat omplint-se 
de pensament... 

Tot l'insoluble. 
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trencat, insomne, s'atenua, !ent, 
en el trajéete adormissat deis vasos, 
des del taulell a les cansades boques, 

(vv. 1-12) 

Aquest és també el poema que millor evidencia el doble 

moviment espiritual del poeta (moviment-quietud, 

emportament-calma, intuíció-reflexió), tal i com l'exposava ell 

mateix en la seva carta a Salvador Espriu (cfr. Apéndixs). 

"Aperitiu a la platja amb acompanyament de trons" és 

significativament el primer poema de la segona secció del Ilibre 

(Figures en émfasi). la mes extensa de les tres, un total de 26 

poemes, pero també la mes irregular, en part perqué és 

justament en aquesta secció que s'hi recullen la majoria de 

poemes escrits després de 1959 i , dones, d'expressió mes 

volgudament i decididament realista i que contrasta amb la 

deis altres poemes, que per la seva formalització i 

desenvolupament connecten mes directament amb la seva 

anterior poesia. 

E l Ilibre Realitats va ser editat per primera vegada a la 

col.lecció Els Llibres de l'Óssa Menor, l'any 1963. Era, 

significativament, el volum número 50 i , de fet, l'editor 

Pedreira l'havia escollit com el volum que havia de tancar 

definitivament la col.lecció (tot i que posteriorment van 

aparéixer encara tres volums mes).434 E1 Ilibre inclou un total 

Així ens ho ha confirmat el mateix editor. Segons Pedreira, els 
deutes acumuláis el van forjar a prendre la determinació de 
cancel.lar la col.lecció amb el volum número 50. Per a ell, la tria del 
Ilibre de Vinyoli era significativa perqué representava un pas mes 
en la consolidado del nou moviment poétic. Realitats ha estat editat 
només dues vegades: a Els llibres de l'Óssa Menor i dins el volum de 
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de 44 poemes, distribuíts en tres seccions: E l temps on es 

contempla (11 p.). Figures en émfasi (26 p.) i Cants del separat 

(7 p.). 

La primera secció del llibre recull un total de 9 poemes 

provinents del primer plec mecanografiat I-El Buscador i dos 

poemes, "E l Uaurador" i "Diumenge", que cal considerar 

posteriors pero que enllacen perfectament amb el leitmotive 

central del conjunt. És per tant una secció forga unitaria i el 

tema vertebrador n'és la recerca del cant poétic i la poesia. E l 

mateix títol de la secció. E l temps on es contempla, ja deixa 

entreveure obertament la temática deis poemes: el temps on es 

contempla és el temps de la poesia, de la construcció, a través 

de les paraules, de la realitat veritable, el "real poétic", terme 

emprat per Vinyoli per definir aquella mena de "permanencia 

felig" que és el poema i que nega la caducitat i la fugacitat 

temporal i on, per tant, conflueixen indistintament passat, 

present i futur. Poemes com "El temps" o "La pedra solitaria" (la 

pedra és aquí metáfora del poema) expressen prou clarament 

aquesta idea. 

La pedra solitaria 

Trapezis del matí: cordes fulgents, 
anelles invisibles. Respirava 
la llum, filtrant-se per clivelles 
de finestró. M'he despertat, em gronxo, 
caic daltabaix del cec abisme groe. 

Eixides: amagatalls de paraules 

Poesia Completa 1937-1975 (que és l'edició d'on nosaltres citem els 
poemes). 
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entre fuUatges habitats peí cant 
de l'ocelí blau, remorejar de fonts 
entre falgueres, safareigs blavosos 
d'estiu, la tarda reflectint-s'hi, graves 
de ciar jardí, per on ressonen passos 
d'infant. 

Realitat és ara 
i aixó: 

m'he aturat caient 
de paraula en paraula, 
com per grades de sol, 
avall, al fons del cec abisme groe, 
on lluu cremant la pedra solitaria. 

"La pedra solitaria" s'organitza en tres estrofes 

perfectament diferenciades. La primera, que remet al moment 

en qué el jo poétic es desvetlla (respira la llum matinal que es 

filtra entre les clivelles del finestró), descriu aquell estadi 

intermedi, situat entre la vigilia i el somni, entre la nit i el dia, 

en qué hom encara no ha pres del tot consciéncia de la realitat. 

La imatge deis trapezis (cordes fulgents, anelles invisibles), és 

aquí el correlat objectiu que descriu perfectament aquest estadi 

de tránsit i , dones, d'indefinició entre l'estat de somni i l'estat 

final de vigilia, que s'expressa, en els versos 3-4 del poema, 

literalment com una caiguda a la realitat del "cec abisme groe", 

és a dir, a la llum solar del dia, cegadora, Aquests versos son 

una transició a la següent estrofa i , dones, previsiblement, a un 

nou estadi, el de la consciéncia i la realitat del present. Pero alio 

que trobem en aquests nous versos és, paradoxalment, 

"eixides": una realitat i uns objectes (amagatalls de páranles, 

fullatges de cant, l'ocell blau, remorejar de fonts,,,.) que 

remeten no al present immediat, objectiu, sino a un temps i a 

un espai d'una tarda d'estiu del passat del jo poétic on ressonen 
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(el món del somni és encara present) "passos d'infant". La 

darrera estrofa del poema, conclusiva, serveix com a explicació 

de l'experiéncia descrita, d'aquest miratge temporal: el 

naixement del dia ha provocat la caiguda no a la realitat 

aparent de les coses, sino a la realitat auténtica, aquella a la 

qual condueixen les paraules i "on lluu cremant la pedra 

solitaria" del poema. E l cec abisme groe no és, dones, el de la 

Uum solar, sino el de les imatges que reverberen en el matí, en 

el moment de la vigilia, i que amb la consciéncia i el treball van 

entrella?ant-se i unint-se fins construir el real poétic, fusió del 

temporal i Tintemporal, 

Moltes de les imatges que apareixen en els poemes 

d'aquesta secció (el gorg, les aigües aturades, canvi d'ulls, ocell 

blau, el llaurador, el cercador, el barranc,...) evidencien una 

relació de contigüitat, temática i formal, d'aquesta primera part 

de Realitats amb el volum El Callat, en el qual com ja havíem 

vist, el nucli temátic central era també el de la reflexió sobre la 

creació poética. Aquest fet confirma el carácter continuísta del 

volum, els seus deutes amb Vars poética formulada peí poeta 

entre 1951-1955 i els seus dubtes -o dificultats- per assumir 

plenament i decidida les noves propostes estétiques defensades 

per la poesia social, malgrat que, com ja hem esmentat, en la 

secció següent. Figures en émfasi. Vinyoli assagi, sense massa 

éxit pero, de posar-Íes en práctica. 

Figures en émfasi conté un total de 26 poemes. Onze 

d'aquests poemes pertanyien al tercer plec mecanografiat III-

Realitats ("Aperitiu a la platja amb acompanyament de trons", 

"L'Estiu", "Després de la ressaca", "Un home al jardí". 
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"Autoretrat, amb fang i robins", "Autoretrat, amb l'ombra 

d'Orfeu", "Cantem-nos a l'orella", "Una lápida", "De eos present", 

"D'on, on, vers on?" i "L'acte darrer"). Només un poema, "Simple 

cant a Eurídice", pertanyia anteriorment al segon plec 

macanografiat II-L'Aventura (els poemes del qual, com ja hem 

dit, no serán recuperats fins molts anys després i que trobarem 

inclosos en volums com El griu, Vent d'aram, Cercles,...), 

Finalment, els tretze poemes restants de la secció son escrits 

amb posterioritat a l'any 1960 i son també els de to mes 

realista i circumstancial; és a dir, en qué la dada real, la 

problemática social i la referencia a la realitat circumdant, 

immediata, s'hi destaquen com a trets mes característics. E l 

mateix títol deis poemes, de fet, ja deixa entreveure aquesta 

nova formalització: "A les tres copes dic aixo", "Julieta, que ja no 

hi és", "La cortina", "Pla9a vella", "El mecánic i la seva familia", 

"Peí futur", "Els racons", "Recorda", "Reclinatori", "De set a nou", 

"El poeta i el mar", "El vell pescador", "Castanyada amb lectura 

de poemes i un mort d'accident" i "Un ase brama". 

Com ja hem dit anteriorment, aquesta és la secció mes 

irregular del volum, tant peí que fa ais diversos tons, estils i 

formalitzacions, com també peí que fa ais distints centres 

d'interés deis poemes. Quatre nuclis temátics semblen destacar-

s'hi d'una forma clara: 1) poemes on es descriu la realitat 

immediata; 2) poemes de temática amorosa; 3) poemes que 

teñen com a marc referencial la literatura; i 4) poemes en qué 

destaca la reflexió existencial. 

Entre els primers, cal assenyalar, per exemple, els poemes 

"L'Estiu", "A les tres copes dic aixo", "Plaga vella", "El mecánic i 
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la seva familia" o "Castanyada amb lectura de poemes i una 

mort d'accident". En tots aquests poemes, mes propers peí to i 

l'estil a la poesia de caire social, veiem com la descripció 

objectiva, la dada circumstancial, la concretesa i el prosaisme, 

s'imposen com a estratégies discursives enfront del lirisme, la 

figuració i el símbol, gairebé del tot inexistents. E l marc 

referencial natural, característic encara deis poemes de la 

primera secció, es veu també substituít aquí per un marc 

clarament urbá, quotidiá. 

Aixó passava ais porxos d'una plaga 
molt rica d'aire antic, molt transitada 
per gent i camions i carretons i motos 
i taxis i tricicles; moltes vides 
hi venen cap al tard; uns a gaudir 
Taire rellent, altres a beure al dolí 
de la gran font ferrissa; 
molts, pero tristos, s'encofurnen 
a les clivelles i forats humits 
de les rónegues cases. Cau el dia 
cansat, amb sorda fressa, enganxifós. 

("El mecánic i la seva familia", vv. 12-22) 

El Jo poétic se'ns apareix com un observador distant de la 

realitat. No participa del paisatge ni s'hi confon: s'ho mira tot 

des d'un privilegiat segon terme. E l "baixem al carrer" vinyoliá 

és, per tant, una mica incomplet, parcial. 

A mi que ja no em parlin d'anar a fora, 
que enlloc s'está tan bé com a casa. 
Jo, ara m'adormiré tranquil.lament 
al balancí, rera el baleó mig tancat 
per por deis corrents d'aire sempre perillosos. 

("L'Estiu", vv. 4-8) 
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El jo poétic preferix sortir al capvespre, quan la ciutat es 

recull i els carrers son solitaris i aconviden a la reflexió i a la 

contemplació 

Pero, de vespre, quan la calda minva 
i la cortina d'arbres es mou, 
trist i feixuc, un tedi immobil s'alga 
de la ciutat i vola cap ais llunys, 
deixant vagar la solitud pels carrers. 

Aleshores em vesteixo i surto, 
desassuat, a passejar pels afores, 
on hom rega jardins i la remor de l'aigua 
sobre les fulles verdes vivifica, 
i els rafees de fulles fresques 
traspuen aigües molt riques 
de visitació. 

("L'Estiu", vv. 14-25) 

Fins i tot en aquells casos en qué el jo poétic sembla más 

directament relacionat amb el marc urbá referencial, com en el 

cas deis poemes "El mecánic i la seva famflia" o "Plaga vella" ("El 

meu quiosc, el meu fanal, / son els d'aquesta plaga"), la 

descripció objectiva de la realitat immediata deixa pas, en els 

versos fináis de la composició, a una reflexió de caire mes 

personal i moral, a una análisi introspectiva de la propia 

realitat existencial: 

No val ací parlar de fulles seques, 
que l'únic arbre és el fanal, pero 
jo vaig caient a poc a poc a dins 
de mi mateix, de l'altre que hi ha sota, 
molt lluny, darrera moltes capes 
de temps; el veig com per un arbre 
s'enfila des del son 
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cap a la freda taca 
morada de l'alba, 
on, lleganyós, el dia es frega els ulls. 
("Plaga vella", vv. 22-31) 

De fet, aquesta circumstáncia és prou normal si tenim en 

compte que, com hem dit, el realisme vinyolia és mes aparent, 

formal, que real, i no nega per tant els grans temes de la seva 

anterior poesia, especialment la reflexió sobre el pas del temps, 

la poesia i la condició humana. Quan Vinyoli afirma, a "A les 

tres copes dic aixo" 

He decidit escriure 
poesies concretes. Envelleixo, calen 
realitats, no fum. 

(vv. 5-7) 

hem d'entendre, dones, que les realitats que calen no son 

exactament les mateixes que proposa la poesia social. Es tracta 

no tant de realitats aparents, objectives, com de realitats 

profundes, intangibles. La realitat no son els objectes, les coses 

perceptibles pels sentits, sino "la Cosa", l'esséncia veritable, el 

rerafons auténtic de les coses, que román sempre mes enllá, 

inconegut i que, per tal d'aprehendre'l, no hi ha altra via 

possible que la paraula poética i la submersió en les aigües 

aturades. 

Entre el grup de poemes d'aquesta secció que son de 

temática amorosa cal assenyalar básicament els següents: "Peí 

futur", "Els racons", "Cantem-nos a l'orella", "Recorda", 

"Reclinatori" i "De set a nou". En aquests poemes la dada 

circumstancial, concreta, hi és mínima (la visió d'una vella que 

llegeix el diari, fosques entrades de portal on els amants s'han 
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besat, carrers nocturns il.luminats peí llum estátic deis 

fanals,...), pero centra perfectament l'espai físic, no sempre 

benigne ni favorable, deis enamorats i serveix com a 

contrapunt a l'ámbit pur, espiritual, del seu amor. En conjunt, 

aquests poemes prefiguren el tractament i el to característics 

del poeta en les seves composicions de temática amorosa en 

volums posteriors, en qué el referent real, objectiu, esdevindrá 

cada cop mes important. 

Peí que fa ais poemes que teñen com a marc la literatura, 

son aquests: d'una banda, "El poeta i el mar" i "El vell pescador", 

que remeten al sorani de fúgida de la realitat contingent 

mitjangant la paraula poética i a la imatge audeniana del poeta 

com a pescador de paraules, respectivament; i , d'una altra, el 

poema "De eos present" que, tal i com consta en l'epígraf, és tot 

ell una elegia a la memoria del poeta Caries Riba. "De eos 

present" és un poema estructurat en tres parts: la primera, que 

parteix de la imatge -presencia- del eos sense vida del poeta (al 

qual s'adrega el jo poétic), destaca el contrast que s'estableix 

entre la constatació del carácter final, irreparable i destructor 

de la mort i l'actitud de retret i de domini (d'afirmació i refús 

albora) que sembla insinuar-se encara en el rostre del poeta 

Tot para, tot acaba en aquest rígid 
pél que no creix, i fred, sense arranar. 
Prou la navalla sense fre deis cues 
el dallará i se't menjará del tot, 
fins a deixar-te en ossos, dura 
presencia que refusa, violent 
repós inconfortable. 

Quin reüret 
encara en el teu rostre, quasi 
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rost com un crit a punt. 
Així domines. 

(I, vv. 1-9) 

La segona part, no exempta de referents literaris obvis, remet 

básicament a la tasca intel.lectual del poeta i sobretot a la seva 

faceta creadora i poética de Riba, a la seva vivencia lírica, 

sintetitzada en la imatge final del poema: "Tot tu cremaves". 

Finalment, la tercera part, mes volgudament dramática i 

personal, descriu amb unes pinzellades mínimes l'aparen^a 

física, el carácter i l'actitud del personatge i s'exalga 

especialment el paper de mestre i de guia que sempre va 

exercir Riba al llarg de tota la seva vida. Els darrers versos del 

poema, dirigits albora al mort i a la mort i en qué apareix 

significativament la primera persona del plural, concentren 

albora la rabia per la pérdua soferta i el sentiment de solitud i 

desempar que van viure aquells qui, com el mateix Vinyoli, 

s'havien fet literáriament grácies al mestratge del poeta. 

Male id a 
mort, que ens has pres el guia! Quanta fosca! 
Far sense llum, enderrocat, adéu! 

Caldria assenyalar encara, dins aquest mateix grup de 

poemes de ciar rerafons poétic i literari, pero vinculats ja al 

darrer grup, el d'aquells en qué el tret mes característic és la 

reflexió existencial, les composicions (que formen de fet un 

tríptic formal i semántic) "Autoretrat, amb fang i robins", 

"Autoretrat, amb l'ombra d'Orfeu" i "Simple cant a Eurídice" 

(que connecta també amb els poemes de temática amorosa). Els 

dos autoretrats, situats contiguament en el Ilibre, es 

codeterminen, formen part d'una mateixa unitat. E l primer. 
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"Autoretrat, amb fang i robins", és estrictament un autoretrat 

del poeta, pero un autoretrat básicament moral i poétic, mes 

que no pas físic: 

Autoretrat, amb fang i robins 

Munts informes de runa, 
solars abandonáis 
que I'arquitecte no mira, 
clavegueres vessant 
aigües residuals, 
fang i robins: 
domini meu. 

Peró, de sobte, el cop 
d'una ala poderosa, 
remorejant, excel.leix 
a dir-me: dia blau, 
corba d'onada, roca encesa 
peí crit del sol. 

I cremo tot en cant. 

Com es pot veure, el poema s'organitza en dues estrofes 

completament diferents i marcades per dues metáfores que les 

articulen: fang (cos=jo-temporal) i robins (poesia=jo-

transcendent). La primera estrofa descriu el jo poétic amb un 

seguit d'imatges gens positives (munts de runa, solars 

abandonats, clavegueres vessant), peró que apareixen 

transcendides i transformades en un material ric i valuós en la 

segona estrofa, grácies al cop d'ala de l'ángel (un símbol 

directament relacionat amb la creació poética que ja havíem 

trobat en el volum El Callat). La poesia, dones, transfigura la 

realitat, canvia el fang en robí, transforma el jo poétic i el fa 

créixer, l'allunya de la trista i grisa realitat projectant-lo cap a 
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una nova naixenga, cap a una nova possibilitat de ser. E l poema 

següent, "Autoretrat, amb l'ombra d'Orfeu", remet directament 

al domini poétic del jo, al seu destí de poeta. E l mite-símbol 

d'Orfeu, encarnació de la poesia, avisa el poeta que defugi el seu 

destí de patiment i angoixa (recordi's que Orfeu, déu de la lira, 

no aconsegueix realitzar el seu somni de rescatar Eurídice de 

l'Hades), pero el consell és inútil, perqué el jo no pot desUiurar-

se d'allo que l i és connatural i per tant accepta resignat, malgrat 

les dificultáis ("malgrat el pou"), el seu propi destí, aquell que 

ha de dur-lo cap a la "silenciosa presencia de tot". 

Aventurat a somnis, 
malgrat el pou, a recta vía, 
per foc i mesura 
mal avinguts, m'aturo, 
caic de genoUs, 
davant la clara, immóbil, 
silenciosa presencia 
de tot. 
("Autoretrat, amb l'ombra d'Orfeu", vv. 7-14) 

Finalment, el poema "Simple cant a Eurídice" esdevé 

complementari deis dos anteriors. Eurídice, figuració albora de 

la persona estimada i de la poesia, és l'altre a través del qual el 

jo poétic se sent amb ánima i , dones, pot penetrar Tinconegut, el 

secret, ser un amb les coses i retrobar, amb l'ajut de les 

paraules, la "melodía primigenia", el cant líric essencial. 

Simple cant a Eur ídice 

M'he perdut en els teus grans ulls, 
on altament brilla el silenci. 
Per tu l'ánima es troba, se'm revelen 
els seus grans ulls. Quanta claror! Com blats 
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gronxant-se en l'aire d'or. 
Ja no 

sóc jo que miro, sino ella, 
la inconeguda, la secreta, 
que m'habita i em porta 
d'ací d'allá, talment com si, ja cec 
a roca i flor, trobés, cantant, el fil 
cap a la melodía primigenia. 

Tot els poemes de la secció Figures en émfasi teñen en 

comú, com ja hem esmentat, el fet que, d'una manera mes o 

menys explícita, l'eix vertebrador principal hi és la reflexió 

existencial i l'autoanálisi personal. Pero, de fet, els dos poemes 

en qué aquest nucli temátic hi és mes evident, central, son 

"D'on, on, vers on?" i sobretot "L'acte darrer". En tots dos 

poemes s'hi ressalta com a tret mes definidor la duplicitat de 

les veus de l'enunciat i la referencia (a través de les persones 

gramaticals: Jo, Tu, El l ; o a través d'objectes diversos, com per 

exemple la casa) a realitats diferents del propi jo (jo-persona, 

jo-poétic, jo-interior). E l poeta se serveix d'aquest recurs per tal 

d'aprofundir en la realitat (i la complexitat) de la seva 

existencia, per veure's i interpretar-se amb el suficient 

distanciament. Potser el poema mes paradigmátic, i també el 

mes aconseguit, sigui "L'acte darrer": 

L'ac te dar re r 
Le dernier acte est sanglant, quelque belle que 
soit la comedie en íout le reste. On jelfe enfin 
de la ierre sur ¡a tete, et en voilá pour jamáis. 

PASCAL 
Quan de vegades entro, 
a poc a poc, a la petita casa 
de mi mateix, 
amb pas humit, a fi l de matinada, 

(vv. 1-4) 
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La casa esdevé aquí el correlat objectiu del jo interior del 

poeta, de la seva intimitat espiritual i anímica. Els interiors de 

la casa (celler, llar, parets,...) son testimoni del present i del 

passat vital del jo, el representen i el recorden. A través de la 

casa, el jo se significa en el que és i en el que ha estat. 

m'adono prou 
de quin desordre lii ha, quina remor, 
quin moviment d'entrades i sortides 
inútils, que el celler está buit 
-car hom beu molt-, de restes de vianda 
ja freda ais plats -car hom menja a deshora, 
de pressa i malamanet-, 
que el vell fogó vessa cendres 
anteriors de focs que s'extingiren 
fa molt de temps, pero que no permeten 
al nou de cremar bé. 

(vv. 9-19) 

Assegut en el balancí, símbol de la reflexió, el jo-poétic 

pensa que tal vegada és hora de canviar els costums, 

d'emprendre reformes radicáis, pero no sap exactament quines. 

car les parets están molt primparades, 
el sostre foradat, i les esquerdes 
son tantes que el difícil és de veure 
qué falla mes. 

(vv. 24-27) 

De fet, la vida viseada, el passat feli?, la plenitud del temps 

d'amor i de la poesia, ja no serveixen, son només record de 

glories antigües que la cisalla del devenir temporal va segant i 

en qué es difícil dones de trobar-hi suport i consistencia. És 

precisament la consciéncia d'aquest devenir temporal 
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irreparable, la certesa que tot acaba i que, per tant, també el 

poeta haurá d'enfrontar-se un dia a l'acte darrer, el que fa 

néixer la por i l'angoixa en el jo, el dubte de si será prou fort 

per representar amb dignitat la seva darrera escena en l'obra 

de la vida 

car temo, quan estic 
així de sol i fred i desganat, 
que per molt que em proclami 
del costat de la vida. 

que en ser que em trobi dins el Hit 
de les darreres núpcies, 
m'espantaré del fred que ha d'arribar-me 
quan les cuixes de gel em tocaran, 
i que em faré enrera de tot, 
covardament, com l'atrapat 
en una gran mentida, 
i que tot jo tremolaré 
i no sabré cap on girar-me 
ni qué invocar, 
(vv. 39-42 i 48-57) 

El poema, d'estructura clarament circular, tancada, acaba 

tal i com comengava, amb la sortida cap al defora de la "petita 

casa de mi mateix", amb el retorn a la realitat del present. E l 

viatge interior, cap a les profunditats de l'ésser (en qué passat, 

present i futur hi conflueixen albora), no pot teñir un final 

concret, comporta sempre un viatge de retorn al punt de 

partida, perqué el futur, inconegut pero albora tan cert (l'acte 

darrer és indefugiblement el de la mort), s'escapa sempre a la 

voluntat, la comprensió i els desitjos humans. 
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La darrera secció del Ilibre, Cants del separat. está 

formada per un conjunt de 7 sonets que ja havíem trobat 

inclosos com a subsecció en el tercer plec mecanografiat III-

Realitats. Aquests sonets esdevenen certament dissonants, 

teñen un sentit prou ambigú i difícil de definir en relació al 

conjunt del poemari. La seva formalització, el seu discurs 

mitológico-simbolic i el tema central que s'hi desenvolupa (la 

particularitat de la vivencia lírica del poeta) contrasten de 

forma evident amb el que, en aparenta i sobretot peí títol, 

semblava que havia de ser el sentit global del Ilibre: és a dir, la 

tendencia cap a un model de poesia mes compromesa, 

antiformalista i realista. Temáticament, aquests set poemes 

enllacen amb els onze de la primera secció del volum (referits a 

la creació poética) i , de forma molt evident, amb els poemes del 

volum immediatament anterior. El Callat. Sembla, dones, com si 

el poeta, després del seu intent de viatge literari cap a la 

realitat immediata i concreta, del seu desig d'adoptar, a la seva 

manera, la consigna poética contemporánia del "baixem al 

carrer", s'hagués adonat que les seves "antenes son curtes" per 

captar "molts missatges deis nous temps i de moltes situacions" 

i que, dones, hagués decidit finalment de retornar altre cop al 

lloc de partida, a l'assumpció (i afirmado) del propi model 

poétic. La mateixa figura-símbol del "separat", que apareix 

obsessivament en diversos poemes de la serie (i que de fet, 

dona títol al sonet que clou el volum i a la secció), evidencia 

explícitament la inadequació del jo (que es troba empresonat, 

com diu a "Tant erro foll...", en l'ámbit igni de la poesia: "Tan 

delirós, tan ebri del deport / de bracejar la flama i fer-ne 

guany, cremant-hi mes, que estic en un parany / d'on mai no 
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sortiré, ni viu ni mort"), respecte a la realitat immediata, 

objectiva, la seva incapacitat per defugir (o per renunciar a) un 

tipus d'experiencia i d'existéncia que no sigui la de la solitud i 

raíllament, la de recloure's en ell mateix i els seus somnis, a la 

recerca sempre de Tobert, de Fúnic, últim i veritable far del 

cant veritable que neix del temps i en el temps fugisser pero 

que el transcendeix: 

Cant 

M*ajup el temps i l'obsessiu treball 
de refusar-me ais ídols; compromés 
a no cedir, bec ginebra amb cascall. 

Morir? Dormir?... M'he redregat il.lés. 

És ara, amics, que recordó l'aprés 

d'un arbre. d'una roca, d'un cavall, 
i el cant reprenc en l'incessant estrall 
del temps que destrueix tot el promés. 

En el quiet, blau ordre del matí, 
neix la paraula neta quan, primer, 
tot s'ha perdut, avali, sense destí, 

o calla tot fins que s'arriba a fer 
la soledat oberta en qué puc dir 
que brilla el sol fins quan la nit em té. 

El discurs característic deis poemes inclosos a Cants del 

separat és, com hem dit, fonamentalment mitologico-simbólic, i 

hi és ric i complex l'imaginari cultural i la trama intertextual 

que s'hi evidencia (Rosselló-Pórcel, Foix , Shakespeare, 

Holderlin). Imatges, referents mítico-culturals i símbols (com la 

roca, la nit, l'arbre, el foc, la cendra, el separat, Ariel, Calíban, 
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rOcell , etc) formen un entramat de signes i sentits que 

s'interconnecten i que dibuixen prou nítidament l'ámbit en qué 

viu immers el poeta, el seu domini mágic. Un ámbit fose, 

perillos, excessiu i vast, en el qual el poeta crida, tremola, 

enfolleix, crema i finalment es perd a ell mateix, pero per 

retrobar-se altre, per ser l'altre només, el separat: 

E l separat 

Sé l'altre sois, vull l'altre fins no ser 
jo sino ell, i gosaria mes. 
Diuen: ets foU de conrear l'excés, 
queda't a l'hort dessota d'un fruiter. 

Roques amunt, al cim de l'espadat, 
el solitari parla amb el profund. 
Diuen: no val sino la veu del munt. 
Jo m'arbro sol i sóc el separat. 

He posseit el matinal atzur 
i la secreta vermellor de l'or, 
pero quan veng el tenebrós conjur, 

sempre abocat ais alts penya-segats, 
la por i el crit deis vents arremorats 
em fan clamar cap a l'Ocell mes fort. 

E l poema "El separat", que tanca el recull Realitats, clon 

també un periple poétic complex i difícil, al llarg del qual Joan 

Vinyoli s'ha proposat de modificar els seus plantejaments 

poétics i d'adaptar-se al panorama literari del seu temps. Ha 

estat un intent inútil, frustrat. La seva vivencia de la poesia, la 

seva personal ars poética, la seva veu lírica (ell és un poeta de 

primera veu), els seus interessos personáis i la seva actitud com 
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a poeta no s'adiuen amb la manera, ni el to ni els postulats del 

corrent realista i social imperant. En general, el conjunt de 

poemes de la secció Cants del separat, ho evidencien de forma 

meridiana. Per aixó no ha de sorprendre que molts versos 

d'aquests sonets recuperin imatges, referents, símbols que ja 

trobávem en el volum El Callat. l no ha de sorprendre, tampoc, 

que el darrer poema de Realitats, "El separat" connecti 

precisament amb el primer poema de El Callat, "Algú m'ha 

cridat" ("Jo no sóc mes que un arbre que s'allunyá del bosc, (....) 

/ He posseit els camps, la brasa de la tarda, / mes ara sóc orella 

i pas insomnes"). "El separat" té, mes enllá del seu significat 

immediat, un sentit gairebé premonitori. La imatge que el poeta 

té d'ell mateix com a ésser separat, solitari, esdevindrá aviat 

una realitat dramática: el seu temps, els seus contemporanis, el 

condemnaran a la marginado i al silenci i el poeta (marginat i 

automarginat) es veurá abocat, literalment, a un ostracisme de 

molts anys que el dura, malgrat tot, a un nou i sorprenent 

ressorgiment poétic a partir de 1970, a una nova i ferag etapa 

poética que no es clourá fins a la mort del poeta el 1984. 
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Conclusions 

Passada ma verema, 
la boira veig muntar. 
Tant és: fins l'hora extrema 
que el món s'esvairá, 
val mes cantar que temer 
i temer que oblidar. 

J. CARNER, "En el davallant" 

Tal i com ja va remarcar Joan Fuster a Literatura catalana 

contemporánia, a partir de l'any 1931 la literatura catalana 

comengava a comptar amb un principi de normalitat social com 

no s'havia donat en molts segles. Aquesta situació s'allargará 

fins aproximadament l'abril de 1938, que es deroga l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya. Durant aquest període, especialment 

entre el 1931 i el 1935, la cultura i la literatura catalanes viuen 

un deis moments de mes ciar apogeu i esplendor. Els joves 

escriptors de les generacions nascudes amb el nou segle es 

troben, dones, amb un ambient clarament favorable i disposen 

de facilitats i mitjans per publicar i donar-se a conéixer. Aixo 

explica, en gran part, la seva precocitat literaria: Rosselló-Porcel 

publica el seu primer llibre, Nou poemes, el 1933, és a dir, quan 

té només 20 anys (de fet, uns anys abans ja s'havia donat a 

conéixer com a poeta en castellá, i també com articulista, 

traductor i crític); El doctor Rip, de Salvador Espriu, apareix el 

1931, quan té 18 anys -pero ja abans, el 1929, havia portal a la 
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impremía una seva obra d'adolescéncia, Israel, i , a mes, sabem 

que els seus primers temteigs poétics daten de 1934; Joan 

Teixidor publica el seu Ilibre Poemes el 1932, a l'edat de 19 

anys; etc. 

L'estrena de Joan Vinyoli, comparativament, és una mica 

mes tardana, pero si tenim en compte la situació personal del 

poeta (el carácter inicialment vacil.lant de la seva vocació, els 

servilismes del treball diari des deis 16 anys, el seu 

autodidactisme i la lógica desvinculado deis ambients i els 

cenacles literaris) haurem de convenir que l'aventura lírica el 

templa també forga aviat. 

Pero la precocitat no és pas l'iínica característica d'aquesta 

generació de poetes coneguda tradicionalment amb el nom de 

generado del 36. Hi ha encara altres particuiaritats que cal 

ressaltar com, per exemple, la plausible qualital deis seus 

iuvenilia. Amb el posit d'una tradició immediata prou sólida, 

amb l'escalf del mestratge i l'exemple deis poetes noucentistes i 

postsimbolistes, i molt especialment de Riba, i amb el nivell de 

qualitat i rigor aconseguit peí conjunt de la poesia catalana en 

els darrers vint anys, aquesta jo ve generació se sent segura i 

confiada. Té al seu abast un idioma dúctil i apte i un model de 

poesia prou afermat i sólid com per no haver-se de preocupar 

per trencar motiles o apostar per nous models estétics, sino 

únicament per mantenir, en la práctica de la poesia, uns 

resultáis tant o mes satisfactoris que els seus predecessors. 

Pero aquesta situació de normalitat esdevindrá aviat un 

simple miratge. La Guerra C iv i l significará una trencament 

radical i comportará la práctica desaparició de la cultura 
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catalana, el desmantellament de tota la infrastructura literaria i 

la condemna a Tostracisme de tots els escriptors, joves i vells, 

Els qui pateixen d'una forma mes dramática les conseqüéncies 

del nou ordre polític, repressor i alienador, son logicament els 

representants de la generació del 36, també anomenats, i amb 

rao, "generació sacrificada". Tots ells es venen abocats a una 

situació quimérica, d'exili interior i de marginació, reduíts 

literáriament a un ámbit privat o clandestí, sense públic i sense 

plataformes a través de les quals donar a conéixer el seu 

treball, i aixó, tot just quan es troben en els inicis de la seva 

trajectoria literaria. En aqüestes circumstáncies, i a pesar 

d'elles, aquests poetes es veuen pero en la necessitat, i 

Tobligació, d'assumir la greu responsabilitat de donar 

continuítat a la seva obra (que és una forma sobretot d'afirmar 

i de donar continuítat a la literatura del seu país) i d'adequar-la 

i adequar-se, cadascú des de la seva particular posició, a la 

nova realitat. 

Potser els casos mes dramátics d'entre tots aquests poetes 

siguin els de Márius Torres i Joan Vinyoli. Els dos, de fet, es 

veuen condicionats a mes per una situació personal molt 

particular, que será determinant per comprendre l'abast i el 

sentit de la seva obra. E l primer, poeta de vocació sobtada i 

impensada, escriurá la seva obra des de la solitud mes estricta, 

allunyat de tot i de tothom i rosegat per la consciéncia de la 

mort imminent. 

Joan Vinyoli, per la seva banda, insegur, aíllat, condicionat 

per un treball absorbent i insatisfactori, descontent amb ell 

mateix i amb la seva obra inicial, descobrirá finalment, i no 
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deixa de ser significatiu que aquest descobriment el faci tot just 

en el període de la inunediata postguerra (que si aconvida a 

alguna cosa és en tot cas a l'abandó de la literatura), que la 

poesia i només la poesia pot redimir-lo d'una existencia grisa i 

d'una realitat externa obertament negativa. 

La vocació poética de Joan Vinyoli será d'una autenticitat 

absoluta ("Ell és, entre tots, «el poeta»", afirmen els seus 

companys de generado) i la seva práctica lírica, inseparable de 

la seva evolució personal, esdevindrá per a ell una forma 

óptima de servei a la patria i de salvado individual. No és 

estrany, dones, que el procés que el dura des de la descoberta 

de la poesia fins a la plenitud poética deis darrers quinze anys 

de la seva vida sigui realment complex i difícil, i que estigui 

caracteritzat, com hem pogut veure, pels dubtes, les 

contradiccions, els replantejaments poétics i la recerca constant 

d'una poesia essencial i auténtica. És justament aquest període 

d'iniciació i de consolidado personal i poética, que era de fet el 

menys estudiat de l'obra vinyoliana, el que a nosaltres ens ha 

interessat de forma particular i al qual hem dedicat el nostre 

treball d'investigació, perqué enteníem - i ara ens permetem 

d'afirmar- que és un deis moments mes centráis, decisius i 

determinants en la seva vida i en la seva trajectoria literaria. 

Pensem que el nostre estudi ho evidencia prou clarament i que 

permet definir i comprendre l'abast real del projecte líric 

vinyolia, les circumstáncies externes i personáis que hi 

conflueixen, els seus deutes i referents mes importants, la 

particularitat de la seva vivencia de la poesia i de la seva 

concepció del poétic, el seu extraordinari do líric, el seu métode 

de treball, l'evolució i la progressiva essencialització deis seus 
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procediments expressius, l'origen, dinámica i complexitat del 

seu imaginan poétic, i , finalment, el seu esforg per aconseguir 

de construir-se una veu propia tan personal i original i una 

obra lírica que, a más de la seva indubtable qualitat literaria, 

destaca i admira per un valor i una virtut que Vinyoli percagá 

insistentment i que havia aprés a estimar grácies sobretot al 

seu mestre i amic Caries Riba, és a dir, el fet que es tracta d'una 

poesia que, per damunt de tot, serveix i ens serveix.. 

A la introducció del nostre treball, hi exposávem els tres 

objectius fonamentals que ens havíem proposat d'atényer. 

Pensem que hem aconseguit d'acomplir-los de forma plausible, 

pero som conscients que el nostre estudi no exhaureix 

lógicament totes les possibilitats d'análisi i de lectura de l'obra 

vinyoliana. Volem creure, malgrat tot, que la nostra és una 

aportado important i positiva, tant per les idees, propostes i 

línies d'investigació que exposem i desenvolupem, com per les 

primeres edicions critiques que donem deis volums Llibre 

d'amic i Relaitats; i també, sobretot, peí material inedit que 

presentem, que ha estat de fet essencial per a la consecució 

d'aquest treball i que, amb tota seguretat, i de forma molt 

especial les vint-i-una versions de poemes inédites que 

transcrivim, possibilitará una nova aproximado a la prodúcelo 

lírica de la darrera época del poeta. 
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En una carta adregada a Xavier Pericay, i datada el dia 1 

d'agost de 1981, Joan Vinyoli explica al seu interlocutor 

epistolar que ha decidit planificar racionalment el seu temps 

per dedicar-lo a les següents tasques: 

a) estudis de Uengua i literatura catalanes 

b) lectures/estudis de filosofía, assaígs, poética 

c) lectura de grans obres (l'Odissea, Gilgameix, clássics, etc.) 

d) traducció de Rilke i estudis connexos que comporta 

e) correspondencia 

f) lectures diverses (premsa, poetes joves, etc.) 

g) relacions humanes 

h) ordenació i arxiu de papera 

i) la meva propia poesia 

pero reconeix que, en realitat, no fa ben bé res d'aixo, "sino tan 

sois una mica de f), g), h) i i)". Per aquesta carta, dones, podem 

saber que és al voltant de l'any 1981 que Vinyoli es decideix 

per primera vegada a ordenar mínimament els seus papers 

personáis. 1 És grácies a la tasca iniciada en aqueix moment (que 

1 L'Arxiu-Vinyoli está, en molts sentits, encara per fer. La majoria deis 
seus papers personáis (llibres, caries, postáis, notes diverses, etc.) s'han 
de fitxar i ordenar adequadament. És una tasca imprescindible i obligada, 
que facilitará les tasques de consulta i investigadores i que, en el millor 
deis casos, potser permetrá la descoberta de nous materials que poden 
aportar clarianes per teñir un coneixement mes plausible i complet de 
l'obra del poeta. La recerca que nosaltres hem fet no ha pogut ser, com 
hauríem disitjat, ni sistemática ni exhaustiva. Ens hem central, sobretot, 
en els papers de creació (poemes i versions de poemes inédits) i en les 
notes critiques (comentaris sobre la seva obra, textos teórics, .,.) 
corresponents ais anys 1937-1963. És un material que el poeta havia 
comengat a ordenar entre 1979 i 1982 i que, per tant, té un valor historie 
i documental obvi. 
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malauradament no va poder acabar d'enllestir mai) que podem 

presentar ara els materials inédits que conformen aquests 

apéndixs. Els textos que transcrivim son d'intenció i factura 

prou variada, pero tots teñen un interés fonamental, perqué 

aporten clarianes sobre un deis períodes menys estudiats del 

poeta, el que abraga els anys 1937-1963. 

Hem organitzat aquests textos en dos grans apartats: un 

dedicat a la poesia i un altre que inclou proses diverses. En el 

primer apartat, que hem titulat V . I . - Textos inédits. Poesia, 

s'hi recullen, organitzats en tres subapartats diferents, els 

següents materials: quatre poemes solts, inédits, datats entre 

1937 i 1961; un recull inédit i de temática amorosa, Suite lírica 

d'amor; i un conjunt forga important de versions de poemes 

inédites. En el segon apartat, V.2.- Altres textos inédits, hi 

hem indos sis textos en prosa, molt diferents entre ells, pero 

que teñen com a tret comú el fet que l'autor hi reflexiona sobre 

el seu quefer poétic i sobre la seva obra. Son aquests: en primer 

lloc, tres escrits de presentado a sengles lectures de poemes del 

seu Ilibre Les hores retrohades; en segon lloc, les notes 

preparades peí poeta per a una entrevista radiofónica a 

propósit de la seva obra i amb motiu també de la publicació, el 

1951, del seu lübre Les hores retrohades; en tercer lloc, la 

narrado inédita intitulada "Un diáleg"; i , finalment, una carta 

inédita a Salvador Espriu, datada el 6 d'agost de 1960. 

Per tal de facilitar la lectura del material presentat, hem 

cregut convenient d'introduir els diversos apartats (i 
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subapartats) de l'apéndix amb unes breus notes explicatives en 

qué donem informació resumida del seu contingut i d'algunes 

característiques generáis deis textos. 

Creiem convenient d'apuntar, finalment, que hem 

transcrit els textos respectant sempre la seva forma original, 

encara que, en molts casos, aixo signifiques reproduir 

incorreccions gramaticals i errors tipográfics. Ens ha semblat 

que, tractant-se d'un material que té sobretot un valor 

eminentment documental (tot i que logicament també literari), 

aquesta era la millor manera d'actuar. Hem assenyalat les 

variants autografes que presenten els poemes i , quan ho hem 

cregut necessari, hem donat en nota a peu de página informació 

puntual sobre alguns aspectes d'interés deis textos. 
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V . I . - Textos inédits . Poesia 
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v.1.1.- Poemes inédi ts 
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Aquest subapartat inclou un total de quatre poemes de 

factura (el primer és certament circumstancial) i procedencia 

diversa. E l mes antic és de l'any 1937, i el mes modern está 

datat el 1961. Hem acompanyat cadascun deis poemes d'una 

bren nota explicativa en qué s'hi especifiquen algunes dades 

básiques sobre les seves característiques, la seva procedencia i 

la datació -exacta o probable- d'escriptura del text. Assenyalem 

també quines son les diferents variants autógrafes que 

presenten els poemes. 
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Destí de noia 2 

Oh jovenesa blanca, arrabatada, 
brandes el somni, el desig i el foc 
com l'arbre al vent la somnolent brancada; 
i dura avances amb delit de joc. 

5 Dards et fereixen, el desmai et plau; 
i és com la sang la desplomada forga 
del teu voler - i el vencedor ja torga 
el teu destí com el teu eos esclau. 

^ Poema inédit . Cedit per Carme Vinyoli i Pladevall. Text manuscrit, 
datat el 2-abril-1937, signat per Tautor i amb la següent dedicatoria: "Per 
a la meva germana en el dia que fa divuit anys". 
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El meu asil 3 

Castell antic de la felicitat, 
que frágil ets! Dregat a les carenes 
del cor, vaig admirar-te a penes, 
i tot de cop et veia enderrocat. 

5 Tan sois una vegada sobre roca 
segura vas algar-te enmig del vent. 
Desfet, cansades mans et contruiren 
de nou, peró ja amb ruñes, a ponent. 

Ja no castell avui sino cabana 
1 O sobre la vinya humil, 

feta d'enyor i cendra de renuncies, 
és ara el meu asil. 

3 Poema inédit . Arxiu-Vinyoli. Text mecanografiat. E l poema havia de 
formar part del recull Les hores retrobades, concretament, el poeta 
havia previst d'incloure'l a la tercera secció, III. Destí. entre els poemes 
"Sóc un humil conreu" i "Cap forga de l'altura no m'emporta". La data 
d'escriptura del text, per tant, ha de ser anterior a l'any 1951. (Hem 
trobat aqüestes dades en els fulls conservats a l'Arxiu-Vinyoli que fan 
referencia a les possibles organitzacions deis poemes tingudes en compte 
peí poeta abans de donar una estructura definitiva al seu volum). 
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[xni] 4 

Un deis servents del Ciar pregunta a l'al-
tre si treballava sense defallen9a en l'obra 
de r"únic cor". I l'altre contesta: 
-Intensament, contínuament. Digué 11a-

5 vors el primer: -Els meus treballs de pen
sament i de sospirs i d'enyor son, ai, cons-
tants i ardents i anhelosos. I el segon 
l'encoratjava dient-li: -En arri
bar que siguem a la torre i que pugem per 

10 l'espiral de flama cap a sortida i contem
plado, tots dos veurem, plorant i defallint, 
que un sol era el camí i uns sois eren els 
passos. 

1 del [la 1 encerclada i amb una Unía, indicant introduir, el següent text 
que apareix a sobre: Qui ja no hi era, havent-los pero deixat el que 
cercarien sempre mes, ratllat]; Ciar [abans Senyor ratllat] 
3-4 contesta [amb sos- I pirs ratllat] 
7-8 segon [el I consolava i ratllat]; encoratjava [tjava ratllat, pero amb 
punís a sota indicant recuperado]; dicnt-li [abans dient] 
9 pugem [abans pugen] 
10 a sortida i ratllat pero amb punts a sota indicant recuperado [a sobre 
al replá de la ratllat] 

4 Poema inedit. Arxiu-Vinyoli. Aquest és l'únic poema de la segona 
secció. El Trobat. del recull Per l'escala secreta (Poemes) que després no 
será rccollit a Llibre d'amic (indiquem entre claudátors el número que l i 
correspondria en l'ordenació deis poemes de la secció). E l poema cal 
datar-lo entre 1955 i 1959. 
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Nadai 1961 5 

Tinc por de gairebé 
totes les coses, pensó 
que el franc tirador 
m'aguaita sempre, tal vegada 

5 rera una porta qualsevuUa 
de casa mateix 
0 confonent-se amb el carbó 
del recambró de l'eixida. 

E l sol, pero, valentament, 
10 travessa una ampia capa 

de núvols freds i daura 
la torre de pedra 
1 el flanc del turó, 
tot just quan toquen a l'església 

1 5 les nou del matí. 

Avui és dia de Nadal. 

5 qualsevulla [a sobre mig lancada] 
7 confonent-se [a sobre barrejat] 
8 de la cambreta ratllat i a sobre del recambró 
9 pero a sobre, afegit a má i amb indicado de lloc 
11 daura [a sobre enrosa ratllat] 
12 torre [la e ratllada i a sobre a] 
13 a sobre, interliniat: que el penell 
14 esgléia [afegida a má una s] 
15 nou [a sobre vuit] 

5 Poema inedit. Arxiu-Vinyoli. Text mecanoscrit amb anotacions i 
correccions a ploma i tinta negra. 
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V.1.2- Suite lírica d'amor: un recuU inédit 
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Transcrivim aquí els textos que hem trobat a l 'Arxiu-

Vinyoli recollits en un plec de 10 fulls, tipus foli, que inclou un 

total de nou poemes mecanoscrits.6 Es tracta d'un recull 

totalment inédit, que el poeta devia preparar amb la intenció de 

presentar-lo en algún certamen literari; el fet que en el plec, i 

sota mateix del títol Suite lírica d'amor (Poemes), hi consti un 

lema, que és el següent: "La set que no mor / del tot és apresa", 

confirma aquesta hipótesi. L'escriptura deis textos cal datar-la 

molt probablement entre 1946 i 1951, encara que alguns 

poemes potser podrien haver estat escrits uns anys abans, 

entre 1943 i 1946.^ E l fet que els poemes siguin tots ells de 

temática amorosa i desenvolupin imatges que també trobem en 

alguns poemes de les seccions De vida i somni. del volum D e 

vida i somni, i Vida mes alta, de Les hores retrobades, que hem 

relacionat (cfr els capítols dedicats a aquests llibres) amb una 

experiencia sentimental viscuda peí poeta entre 1936-1942, 

corrobora la nostra hipótesi sobre les dates de redacció deis 

" Hem numeral els poemes entre ciaudátors, respectant sempre l'ordre 
que ocupen en el plec original, per identificar-los raes fácilment i per 
marcar la unitat de la suite. 

^ Alguns eleraenls prou característics d'aquests poemes (estrofisme, 
rima, musicalitat, senzillcsa, naturalitat expressiva,...) ens fan pensar, 
com hem dit, que els poemes están escrits entre 1943-1951 i ens obliguen 
a reiacionar-los molt directament amb els poemes inclosos en el Ilibre D e 
vida i somni, volum en el qual, justament, el poeta percaga un máxim de 
siraplicitat, sentit musical deis versos i senzillesa, és a dir, una poesia 
prou fidel a la mes immediata i genuína tradició poética catalana 
(Maragail, Aicover, Costa i Llobera, Guerau de Liost,...), a la qual el poeta 
afirma que conscíentment hi ha volgut retornar en aquests anys. 
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poemes, que ha de ser, en tot cas, posterior a l'any 1943 i 

anterior a l'any 1951. 

Tots els poemes de la suite son, com hem dit, inédits i 

només en un cas, el de la composició "Tristesa d'amor", el poeta 

n'aprofita algunes imatges a l'hora d'escriure el poema "Qui s'ha 

perdut a si mateix", indos posteriorment en el volum Les hores 

retrobades, de 1951. 

- 561 ~ 



[1] 

Primera paraula d'amor 

La primavera proclamaves 
en dir-me els anys amb dol? llangor; 
a una altra vida em desvetllaves, 
com si l'edat ja fos amor. 

Tot va ser nou quan la veu pura 
va ressonar en la solitud; 
talment el camp es transfigura, 
quan a l'abril canta el cucut. 
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[2] 

Ofrena 

Entre agitat corcer 
i flectat cavaller 
que en silenci et venera, 
el meu amor espera 
qué per tu ha de ser. 
Oh, guial, tria'l, una 
sola mirada inclina 
l'amorosa fortuna. 
FoU corcer desbridat 
o cavaller flectat 
per sempre al teu costat, 
seré per tu, Chiarina. 
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[3] 

A l ciar de la lluna 

Com pura melodía 
m'eleva el sentiment 
que en ser prop teu, amiga, 
m'envaeix dolgament. 

Alegre, diu el cor 
primaveral páranla, 
i al nostre volt es fa 
com un aire de faula. 

En ell ets, oh florida, 
com l'arbre de la vida, 
de fruites delectants. 

Oh, deixa'n ara alguna 
caure a les meves mans, 
sota el ciar de la lluna. 
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[4] 

Tristesa d'amor 

Nit fosca, dormen els teus arbres 
i les teves estrelles; 
vetlla només la brisa 
i la remor d'una aigua. 
L'amiga també dorm; 
la festa de la vida 
flota com una olor 
feixuga de magnolia, 
obrint-se al seu entorn. 
Pero dorm el seu cap 
sobre l'espatlla trista, 
i ploren els seus ulls 
sense llágrimes, i és 
el seu cor un batee 
solitari i profund. 
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[5] 

Cangó de la set que no mor 

S'arbora el meu cor 
davant ta bellesa; 
la set que no mor 
de nou és apresa. 

Oh viva incertesa, 
dolores anhel, 
excessiva mel 
de punyent dolcesa. 

Ja l'embriaguesa 
torba el pensament, 
que res no entén 
sino sois tendresa. 

Davant ta bellesa 
s'arbora el meu cor; 
del tot és apresa 
la set que no mor. 
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[6] 

E n y o r a n ? » 

Per qué no véns, amiga me va? 
Es va fent gran la soledat, 
i espesseínt-se com la neu, 
el temps ja colga l'esperan^a. 

Ah, si arribes fins al meu cor 
la veu pregona de dolceses! 
Ah, si esclatés el riure ciar, 
on s'estremeix un cant d'amor! 
Ah, si brillessin les estrelles 
d'inescrutables lluíssorsl 

Oh, tu, que bresses les estrelles 
i els somnis de la térra, 
ángel potent d'inusitat ardor, 
oh gran, oh dolg, oh temerari, 
vingut al temps per a consol deis homes! 
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[7] 

Cangó d'anhel 

(Per a ésser recitada amb acompanyament de llaüt) 

Mai no serás, mai no series meva, 
i sempre et seré fidel, 

D'aquest amor jo no vull treva, 
només anhel, només anhel. 

Per ell, jo sentó que s'eleva 
tot el que em volta cap al cel. 

Mai no serás, mai no series meva, 
i sempre et seré fidel. 
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[8] 

Sol, vora el mar 

Oh, si pogués en els teus sonrnis, 
com una brisa, dol^ament, 
dir-te l'encís del ciar de lluna 
sobre els xiprers, vora el rompent! 

Tristes bateguen les onades, 
amb un estrany, confús lament; 
així el meu cor bat en la fosca, 
tendint vers tu, pál.lida absent. 

Nit sense fons, plena d'angoixa! 
Cremen nous astres en el cel! 
Oh sol daurat de l'estimada, 
surt en la fosca sense vel! 
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[9] 

Els somnis acabats 

Com guardaré la copa abandonada 
deis llavis estimats? 
Com guardaré la seda perfumada 
deis somnis acabats? 

Adéu! Fins la mes tébia paraula, 
per sempre s'esvaí; 
sois queda el Uarg silenci de les hores, 
com neu sobre el camí. 

D'aquella ardent, profunda convivencia, 
no resta flor ni fruit, 
de la comunió de dues vides, 
tan sois un árid buit. 

Mes omple el gris monoton deis meus dies 
el sol d'aquest record,-
que des d'un fons ennuvolat abranda 
la solitud del cor. 
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V.I.3.- Versions de poemes inédites 
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Aquest subapartat inclou vint-i-una versions de poemes 

inédites, l'escriptura de les quals correspon al període 1955-

1961. La majoria d'aquestes versions, dinou en total, formaven 

part deis tres plecs mecanografiats (fotocopia en foli deis fulls 

origináis, tipus quartilla), trobats a l 'Arx iu V i n y o l i , 

concretament deis plecs I-El Buscador (3 poemes), II-

L'Aventura (16 poemes) i III-Realitats (1 poema). Hem 

transcrit els poemes en l'ordre que els hem trobat en els plecs i 

els hem numerat, entre claudátors, seguint l'ordenació que hi 

tenien origináriament. Alguns deis poemes, onze en total, ja 

havien estat recollits anteriorment en el recull Per l'escala 

secreta (Poemes), i així ho hem assenyalat en la nota a peu de 

página corresponent, en la qual fem constar, a mes, si hi 

apareixien en un títol diferent i si les versions presenten canvis 

o son idéntiques. 

Els dos darrers textos del subapartat, conservats també a 

l'Arxiu Vinyoli, pero en un full de Ilibreta amb espiral, tipus 

quartilla, son dos poemes solts i están escrits amb posterioritat: 

el primer, "Cagadors", está datat el dia 25-XII-61; i el segon, "No 

sé res mes", presenta dues dates, la d'escriptura (XII-1961) i la 

de revisió (XII-1965). 

Aquests vint-i-un textos serán reescrits i modificats peí 

poeta en els següents anys i incorporats en diferents volums: 

Tot és ara i res (1 poema). Encara les paraules (2 poemes); Vent 
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d'aram (2 poemes), El Griu (5 poemes), Cercles (4 poemes) i 

Cants d'Abelone (4 poemes). A mes, el poema "Le Vierge, le 

vivace et le bel d'aujourd'hui", separat en tres parts, será 

recuperat de la següent manera: la primera part passará al 

llibre Domini mágic (poema "Cangó de mar"); la segona part 

esdevindrá el poema "Planell", d'A hores petites i , finalment, la 

tercera part la trobarem recuperada en el poema "Hora fixa", 

del volum Vent d'aram. Aquest material és dones 

importantíssim i absolutament imprescindible i necessari per 

analitzar adequadament la prodúcelo literaria vinyoliana a 

partir de 1970. 

Acompanyem cadascuna d'aquestes versions inédites de 

poemes amb una nota a peu de página, on donem informació 

sobre la seva procedencia i posterior publicació. Assenyalem 

també, al final de la composició, els casos en qué el text de 

referencia presenta variants anutógrafes. 
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[3] 

Les destrals invisibles ^ 

Jo m'he criat en alta solitud, 
on crepita feréstec el silenci, 
trencat a voltes peí so 
de les destrals invisibles. 

5 Allá m'estic, inunobil, delirant 
a pie migdia, sense cant flairós 
de cap ocell filtrant-se per les fulles 
fins a la set. 

Oh, sequedat, on és 
el llenyataire que il.lumina Taire? 

1 O Puc dir-ho ja: ningú mai no respon, 
on m'he criat, en alta solitud; 
pero em travessa el Uampec 
de les destrals invisibles. 

1 On ratllat i a sobre Jo; criat [és ratllat]; la ratllat, a sobre (?) ratllat i a 
sobre alta 
3 només ratllat i a sobre a; ressó ratllat i a sobre so 
12 m'arriba ratllat i a sobre em travessa 

° Versió inédita. Dins I-El Buscador. RecoUit posteriorment a Encara 
les páranles (amb el títol "El bosc"). 
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m 

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui 9 

I 

Per a quina joiosa mar he vingut 
franc de recances, peí camí flairós 
matinalment, sorprés que jo fos 
un altre, pur, alliberat, resolut? 

5 Que velogment lliscava sense por 
per la finor porosa de l'asfalt, 
cap on el déu salobre serva endalt 
la teranyina fosca deis ormeigs. 

Quan he provat amb peu ardent el nu 
1 O de l'aigua soma gorgolant al gual, 

entre conquilles, nacres i palets, 
he vist la primavera de les algues. 

Títo l abans Franc de recances ratllat 
6 finor porosa [abans surosa veta ratllat] 
7 serva afegit a má, amb indicado de lloc 
10 gorgolant [abans gargolant rutilada la & i a sobre o] 

^ Versió inédita. Dins I-El Buscador. Recollit posteriorment a Vent 
d'aram, El Griu, A hores petites i Domini mágic. Les tres parts del poema 
han estat recuperadas de la següent manera: la primera part, a Domni 
mágic (amb el títol "Cangó de mar"); la segona part, a A hores peties (amb 
el títol "Planell"); la tercera part, a Vent d'aram (amb el títol "Hora fixa). 
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II 

Ja no invisible, de molt lluny, 
de molt endins de l'ombra arriba, 

1 5 s'atura, passa el rápid cabirol. 
Mira: les coves i el reflex 
del moviment de les aigües, 
tot ciar, quiet, en els seus ulls. 
Jo sóc el momentani pletiu on es refia. 

III 

20 A pie matí la torre s'esfondrá, 
la runa en cataractes omple el bosc. 
On es dregá la roca d'or del sol 
s'aixeca pols de neu al ciar de lluna. 
Roda mortal, incoercible canvi, 

2 5 quietud, hora fixa del poema. 
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[9] 

Una altra música de la tardor i 

Oh, ara, ja, quietament, 
cauen les fulles corrugados, 
cobrint la térra amb l l i groe, 
cobrint no sé quina ferida 

5 que no supura quasi ni fa mal, 
pero que mai no es tanca 
del tot. 

Oh, ara, ja, clement 
dormir, dormir tota una vida 
sota deis arbres on s'enrosca l'eura, 

1 O complectivament, aturada flama 
d'octubre, per amunt de l'arbre 
la callada cangó del temps. 

1 silenciosament ratllat i a sobre quietament 
2 corrugades [abans correugades ratllada la e ] 
3 sol-licitud ratllat i a sobre l l i groe. 

1" Versió inédita. Dins I-El Buscador. RecoUit posteriorment a Vent 
d'aram 
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[13] 

L'escala del roserar i i 

Tu sempre estás a mitja escala 
del roserar, baixant d'un alt claríssim, 
al descurat jardí sense flors. 
Tu, sempre allí, sois un instant i sempre, 

5 la má a la barana, sota els ares de roses, 
gires el cap adolorida per un alt secret 
que et fa morir. 

"Qué faré del cor 
que ja no sap com expandir-se? 
Com aniria mes enllá d'on sóc? 

10 I qué m'espera que no sigui vent 
efímer que passa? 
Per aixó vise en desenfré quiet, 
parlant del foc o de la pedra o del mívol" 

Títo l abans (?) ratllat i a sobre escrit a má el títol definitiu 
1 Sempre t'he vist ratllat i a sobre tu sempre estás 
Abans 6 en un estret esglaó de temps,/ ratllat 
6 peí secret del qual ratllat i a sobre per un alt secreí 
7 ets plena i mors, ratllat i a sobre que et fa morir 
8 no pot mes ratllat i a sobre sap com 
9 Quins passos em durien ratllat i a sobre Com aniria 
10 s'cspera. [la s ratllada i a sobre m ] 
12 en afegit a sobre amb indicado de lloc; desefrenadament [ratllat 
nadament i al cantó quiet,] 
13 [quieta, ratllat] parlant 

^ ^ Versió inédita. Dins II-L'Aventura. Recollit posteriorment a Cants 
d'Abelone (poema [IX]) 
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"L'arbre de sang es ramifica, han dit, 
15 a les entranyes i que el fruit és bo. 

Per a quin fruit a mi van escollir-me, 
que moro de sentir-lo i no poder-lo donar" 

"Cantaré sois allargant els bragos, 
oh secret, oh invisible! 

20 Dormiré dreta amb els ulls oberts 
oh profunda nit cega. 
Pero tu t'has fet gran i encara creixes en mi, 
i no sé si mai mes una má vespral moderará els meus batees, 
ni si mai mes podré plaure'm en els jardins del món". 

14 pur ratllat i a sobre ha dit, 
15 entranyes [, diuen, ratllat] 
17 poder [-lo infamar ratllat i a sobre lo donar] 
21 a la nit cega ratllat i a sobre oh profunda nit cega 
23 i [I ratllat, a l'esquerra del vers I ja ratllat]', vesperal [ratllada la e perd 
punts a sota indicant recuperado] 
24 perdre'm pels ratllat i a sota, amb indicado de lloc, plaure'm en 
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[15] 

Sóc la paraula encesa ^ 2 

Sóc la paraula encesa prop de tu, 
com retenint-te, pero que et deslliga. 
Tácit, un prec, s'eleva a demanar-te 
sol.lícitament: sigues tu. 

5 Invocaré les coses a que vetllin 
el teu estar en el món, incomparable, 
secret, oh únic, oh sagrat 
i salvador. 

Vaixells a la deriva 
tornen a port, 

oh quietud deis molls, 
10 neu alta al cim, riera al pía, camí 

remorejant de vespres. 
Els matins 

se't Uiguen ais cabells, oh vertebral 
columna deis meus somnis, molí de l'os 
del meu delit, far poderos 

1 5 en closa nit, obrint-la. 

8 Vaixells [inicialment Vaixeils, ratllada la i i a sobre 1] 

^2 Versió inédita. Dins II-L'Aventura. Recollit posteriorment a El Griu 
(amb el títol "Amb el teu gest") 
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[16] 

Caigué la nit ^ 3 

Caigué la nit i s'estremiren 
tots els fullatges, i les pedrés 
despediren calor, 

pero els carrers no foren 
ja vies d'anar a casa o a la plaga 

5 o al bosc, sino rius foscos en l'obert, 
cap a l'encontre únic, cap al centre 
mateix de ser. 

Callats vam comengar 
de fer-nos l'un a l'altre. 

2 a la dreta del vers (?) ratllat 
3 despediren calor, pero els carrers no foren amb indicado de 
trencament de vers 

1 ^ Versió inédita. Dins II-L'Aventura. Recollit posteriorment a Cants 
d'Abelone (poema [XIV)] 
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[17] 

Alguna cosa ens ha nascut ^ 

Atura el vol, eixampla't, Orló, 
crea mes nit, que pugui del tot perdre's 
l'inconegut terrible que s'ha fet 
pas en nosaltres, esquingant teixits, 

5 pur esclatant com d'una seca entranya, 
de cop fecunda i sempre virginal. 

Dreta en el vent, no precipitis, alba, 
la llum, deixa encara a la nit 
encobeir l'errátic que tremola 

1 O perdent-se. I és de foc i vent i ciar 
de nit profunda amb pes i cant d'estrelles 
girant. Oh, la ventura 
de r"únic cor" salvat a la ribera 
del temps. Com entre jones, Moisés en el cistell. 

2 perdre's [-hi ratllat] 

14 Vers ió inéd i ta . Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió, amb el 
mateix títol, a Per l'escala secreta. En aquesta versió hi ha diverses 
anotacions a ploma i a llapis, paraules ratllades, canvis, etc., no la 
transcrivim perqué després de les correccions fetes, la versió és idéntica 
a la que apareix a II-L'Aventura, que és la que nosaltres transcrivim 
aquí). RecoUit posteriorment a Cants d'Abelone (poema [I]) 
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[18] 

Per ja no perdre'ns ^ 5 

Hem aturat el vol de les estrelles, 
incoercible, tens, per ja no perdre'ns 
mes en el bosc. 

Hem dit una cangó 
baixant la veu, perqué de nit anés 

5 pura i secreta per amunt deis arbres. 

Hem suplantat els somnis: una, 
l'hora del guany, aquesta que morim 
a la foscor i naixem al ciar quiet 
de la nit invisible. 

Versió inédita. Dins II-L'Aventura (N'lii ha una versió, sense títol i 
amb un únic canvi ai primer vers (Ens hem junyit al > Hem aturat el), a 
Per l'escala secreta). Recollit posteriorment a Cercles (amb el títol "He dit 
una cangó") 
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[19] 

E l castell 16 

Toquem no sé quin precios teixit amb mans tenyides de realitat 
en una efímera tenda contrariada pels vents, 
sobre un penyal impossible, desemparat, entre núvols. 

1 del pujar com del baixar en diem una mateixa paraula, 
5 i sempre repetim unes mateixes paraules: 

aquest és el castell. 

Abans 4 prop d'un abisme pie de llum. ratllat 

1 o Versió inédita . Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió, amb moltes 
correccions a ploma, a Per l'escala secreta). Recollit posteriorment a 
C ere les (amb el títol "Sacrifici") 
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[20] 

Quedem-nos a la tenda l ^ 

Quedem-nos a la tenda que hem bastit 
amb Iligabosc i rama, no abriguen 
altres millor, ni cal sostre de brucs, 
ni fang ais junts -és bo que hi passi el vent-, 

5 ni encendre foc. 
No vencerá cap fred 

els esbarzers encesos. 

1 ' Versió inédita. Dins II - L'Aventura (N'hi ha una versió idéntica 
-pero sense títol- a Per l'escala secreta). Recollit posteriorment a Cercles 
(amb el títol "A la borda"). Segons la nota de l'autor que apareix en 
l'edició de Cercles, aquest poema duia per títol, inicialment, "Per a la nit" 
i estava datat el 8-III-1959. No hem trobat el poema amb el títol "Per a la 
nit", pero en tot cas, la versió que dona Vinyoli és la mateixa que la que 
apareix a Per l'escala secreta (Poemes) i a II-L'Aventura, i que nosaltres 
hem transcrit aquí. 
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[21] 

E l banc de pedra ^ 8 

No m'he perdut a la ventura, no, 
que si la reina em visita 
i em dona audiencia i m'atén, 
és que troba les aigües netes. 

5 Com que les aigües baixen netes, 
ens hem banyat tots dos en una gorga. 

Després anem peí caminal deis roures baixos 
cap a la finca del silenci 
que hi ha dalt del turó, 

1 O i ens asseiem al banc de pedra. 
Desheretats pero felinos 
reis d'un Somni, 
deixem que els ulls se'ns perdin mes enllá 
del temps i de les coses. 

6 gorba ratllada la h i a sota g 

^° Versió inédi ta . Dins II-L'Aventura. Recollit posteriorment a Vent 
d'aram. E l poema es va publicar per primera vegada a Poesia Completa 
1937-1975 i amb la data de 1964. Logicament, la versió que consta en el 
plec II-L'Aventura, que nosaltres transcrivim, és mes antiga i , per tant, 
la datació que apareix a Poesia Completa no correspon a l'escriptura del 
poema, sino a la seva revisió. 
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[22] 

Coses clares ^ ^ 

Hem sortit de la húmida, anfractuosa cova 
i t'hem trobat en el matí de llum, 
clarosament, arbre d'aéries arrels, 
brancat desmaiadament, 

5 abandonat a bracos d'aire. 

Hem caminat eixits per graves remorejants, 
hem flairat els matins de vent salobre i espígol, 
hem tocat els vermells enfervorits del vespre, 
hem ressonat endintre com aljubs. 

1 O Hem descobert, hem explorat escales 
d'encís, perdent-nos, tremolant a cada 
grao de somni, per un altre temps, 
cap a naixen9a i perfecció. 

Hem travessat la nit, vivint espais gloriosos 
15 de plena existencia; oberts, t'hem mirat, 

profunditat transparent. 

Alta la nit, quin foc sense materia, 
flama absoluta, crema, tranformant-nos 
incessantment? Qui ets tu, qui sóc jo, 
quan el furtiu incendiari fa 
de tu i de mi temples incandescents 
impropis de la térra? 

11 d'encís [a sobre de llum ratlat] 

Versió inéd i ta . Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió gairebé 
idéntica a Per l'escala secreta). Recollit posteriorment a El Griu (amb el 
títol "L'arbre incandescent") 
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[23] 

En el vent 20 

Aturem-nos, arrossegats 
peí mágic vent que singla 
cap a la nit: oh vastos, ai terribles 
paratges de silenci! Roques, averanys 

5 per tot el cel. I la claror nocturna 
del vent és a partir d'aquest 
sospir que fa mes ampie el moviment 
meravellat del cor. 

Les mans floreixen 
auxiliant-se amb un urgent fluir 

1 O de mirra i foc que les ajunta. I és 
alt nodriment aquesta companyia 
sempre, 
quan per l'escala fosca davallem 
cap ais secrets immobils. 

Vers ió inéd i ta . Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió amb el 
mateix títol -encara que incialment: "En el vent, com Paolo i Francesca"-
a Per l'escala secreta -inclou també el poema "Secrets"). Recollit 
posteriorment a El Griu (amb el títol "Abracem-nos arrossegats") 
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[24] 

Secrets 21 

Pous, galeries, corredors de la nit, 
oh lampares antigües i carboncles 
mai no tocats, i la Uuor de l'or 
en la tenebra. Somnis, 

Tan avall, 
5 canvis de cel nocturn, remor vella del mar, 

tot recobrat en ordres diferents. 

Oh, ja, falcons, alceu-vos a la caga 
del voltor que ens aguaita, 
que ens habita i constel.la 

1 O que ens eixampla i constreny. 

1 Oh pous ratllat i a sobre Pous; ,corredors escrit a sobre dues vegades i 
amb indicado de lloc 

Versió inéd i t a . Dins II-L'Aventura (Els versos d'aquest poema 
estaven integrats inicialment en la darrera part de la composició "En el 
vent", de Per l'escala secreta). RecoUit posteriorment a El Griu (amb el 
títol "Tot recobrat") 
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[25] 

Les noces 2 2 

Aqüestes inquietes 
falenes voleiant -des de quins llavis 
a quina Orella?-, s' han tornat de cop 
ocells incoercibles sota els ámbits 

5 de fosca i tremolor. 
Mira ja fer-se 

tot d'una, voltes, cúpula, giróla, 
transepte del gaudi. 

Ja tot és 
clarosament, inconteniblement 
ric i difícil. 

Cripta. 
Paranimf, 

1 O acompanya la núvia 
per a la festa de les Noces. 

A poc a poc, Uigats 
per un alt vincle, 
sempre en silenci, davallem 

1 5 ais foscants del secret, 
on les aranyes cremen. 

2 quins ratllat perd amb punts a sota indicant recuperado [a sobre (?) 
ratllat] 
3 quina ratllat perd amb punts indicant recuperado [a sobre cas t a 
ratllat] 

Versió inédita. Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió idéntica i 
amb el mateix títol a Per l'escala secreta). Recollit posteriorment a El 
Griu. 
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[26] 

E l Corifeu canta. Els alífers.2 3 

Cremen peí blau aquests alífers 
i parlen cristal.linament 
des que llumeja el matí 
fins que la nit aombra. 

5 Els he vist enlairar-se 
de crit en crit, amb les aloses, 
o bé planaven admirant 
la vastitud de l'alba, 
l'arbre del temps, les illes 

10 on es guarda el tresor. 

On és que faran nit, 
en quina aresta o clam, 
si flaquegés el vol 
interminable i únic 

15 de l'un en l'altre, poderosament 
units per mirra i foc? 

Ara veig que s'acosten, 
plens de mirada, 
vers la cova del vespre 

Títol inicialment Els alífers / a sobre escrit a má El corifeu canta 

•̂̂  Versió inéd i ta . Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió idéntica, 
pero amb el títol "Els alífers. El corifeu", a Per l'escala secreta). Recollit 
posteriorment a Cercles (amb el títol "Un vol d'ocells") 
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2 0 remorejant de fulles, 
on guspireja a la bardissa 
l'or vell del cant. 

Els he cridat a ran de cingle: 
Qui sou, quin és vostre secret, 

2 5 quina la Uei? 
En un atur del remolí 
de llur flamígera existencia, 
ja de la nit, em parlen: 

"L'aurora de nosaltres ens tramunta. 
3 O Tot convergeix en una flor 

mirada i no coUida". 

Abans 29 ratlla amb indicado del següent text al final del poema: 
separació d'estrofa a estrofa 
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[27] 

Les barques 2 4 

Oh, ja les aigües, com bateguen 
pausadament, riques d'escuma, 
i l'aire pesa, gavinós, 
brofec, rogent, sobre les illes 

5 del venturos encontré. 
Oh, ja l'insomne cabirol, 
només visible en el migdia 
del cant, de cop, ara, sorgeix, 
on la gavina deixa el crit 

1 O en filagarses a les roques. 

Pero les barques desguarnides 
pels furiosos temperáis 
i el mal corrent, les endinsades 
en els mars procel.losos, 

1 5 ara, ja immobils, sempre juntes, 
embarrancades en un clam, 
sense arribar mai a les illes, 
vetllen ofertes sota el fose 
pie d'avernys de la tarda cremada. 

•̂ 4 Versió inédita. Dins II-L'Aventura (N'hi ha una versió idéntica, 
peró amb el títol "Les illes", a Per l'escala secreta). RecoUit 
posteriorment a Encara les paraules (amb el títol "Les barques de 
Braque") 
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[28] 25 

Tot és de pedra, pero el cant 
festiva enlaire amb les aloses 
sobre els plans ondulats de dalt. 

Es a perdre'ns-hi que hem vingut, 
5 a seguir-ne el vol, i se'ns feia 

familiar la rosada 
i Orió que sempre aixampla el cel. 

Despleguem-nos així també, 
lires ofertes a qué el Vent 

10 sigui temptat a usar-nos. 

1 pedra [la a escrita a má]; inicialment cgant [la g ratllada i a sobre a] 
2 inicialment f4stiva [4 ratllat i a sobre e] 
3 deis alts ratllat i a sobre de dalt 
4 inicialment vinegut [la e ratllada] 

25 Versió inédi ta . Dins II-L'Aventura. Recollit posteriorment a Cants 
d'Abelone (poema [XI]) 
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[30] 

Dir pluges ^ 6 

Pregunto si no hi ha 

mes d'un consol, com ara dir: "les pluges", 
aquest abans de ploure a mig matí 
d'abril, 

obertes les finestres 
5 a l'altre temps, 

on a l'empar d'una ala 
negrosa de tempesta 
s'eleva i topa el cant d'un rossinyol. 

Clara, la font de la memoria, 
regant el meu jardí. Qué de millor 

1 O per a l'arbre del cant sino les aigües 
que venen deis orígens? 

Tot fullatge 
caduc revé pie de molts ulls d'abril. 

Olora l'herba, ajeu-te sobre l'herba. 
Plora els anys, plora els anys i ressuscita de nou 

15 en la cangó. 

4 avingudes ratllat i a sobre finestres 
5 a ratllat perd amb punts a sota indicant recuperado [a sobre de ratllat] 
9 regant aquest ratllat perd amb punts a sota el primer mot, sota el segon m 
el meu [i a sobre els dos mots ja rega el meu ratllat] 

26 Versió inédi ta . Dins III- Realitats. Recollit posteriorment a Tot és 
ara i res (amb el títol "Tot és ara i res") 
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Cagadors 2 7 

Va passar a trenc de dia, 
no gaire lluny, un grup de cagadors, 
amb escopetes i reclams, 
voltats per la canilla 

5 que glapeix. 

En retornar, foscos de vespre, 
buit el sarro de malla i cuir, 
cruixint-los els camals, 
llenyosos, sorruts, 

1 O flairosos de bosc, 
un d'ells tot d'una s'agenolla, 
com adorant, 

pero no pas la creu 
al tos d'un cap de cérvol, 
sino la liebre de la veritat 

1 5 que tot d'una l i bota ais peus. 

No preguntis com és 
que de seguida es fa fose. 

1 punta d'alba ratllat i a sobre trenc de dia, 
7-8 buit el sarro, sec el refrec / deis pantalons de pana ratllat i al cantó 
la versió definitiva deis versos encerclada i amb indicado de lloc 
14 veritat encerelat 
Abans 17 la liebre de la veritat ratllat 

2 7 Versió inédita. Arxiu-Vinyoli . Text raanuscrit en un full tipus 
quartilla arrencat d'una Ilibreta amb espiral. En la part inferior dreta 
del full hi ha consignada la data: 25-XII-61. E l poema será inclós, 
modificat i amb el títol "Tomar de buit", en el ilibreroí és ara i res. 
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No sé res mes 2 8 

He vist anar i he vist tornar de lluny 
molta de gent amb luxe d'estendards, 
peis flanes de la muntanya transparent. 
E l vent que torna de brunyir el ponent 

5 em troba sol a la planura roja, 
sempre furgant 
la dura térra del misteri, 
sempre Uaurant 
el camp ressec de la paraula. 

10 No sé res mes. 

1 anar ratllat, pero amb punts a sota indicant recuperado [a sobre partir 
ratllat i a sobre anar amb indicado de lloc] 
2 molts pelegrins ratllat i a sobre molt gent 
3 transparent encerclat 
5 encara ratllat i a sobre sol [/ a sota jup ratllat] 

2o Versió inédi ta . Arxiu-Vinyoli. Text manuscrit en el mateix full de 
Ilibreta que l'anterior (pero a la página del darrera). En la part inferior 
dreta del full hi ha consignades dues dates: XII-1961 i XII-1965. Els 
primers tres versos deis poema, amb lleus canvis, inclosos deprés a 
l'inici del poema "Aplec", del Ilibre Vent d'aram. La imatge del jo-poeta 
que Uaura la paraula la trobem també en el poema "El llaurador", del 
volum Realitats. 
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Altres textos inédits 



E l material inclós en aquest apartat és totalment inédit. 

Consta d'un conjunt de sis textos, tots ells en prosa, conservats a 

l 'Arxiu-Vinyol i . Els hem agrupat en quatre subapartats 

diferents per facilitar-ne la lectura i per marcar-ne les 

diferencies, que son obvies. Tots els textos teñen en comú, pero, 

el fet que en ells el poeta hi parla de la seva obra i del seu 

quefer poétic, pero des de perspectives prou variades: com a 

creador, com a entrevistat i com a poeta-crític. La majoria deis 

textos daten de l'any 1951 (els tres escrits de presentació 

inclosos en el subapartat V.2.1 i l'entrevista inclosa en el 

subapartat V.2.2); la narració inédita "Un diáleg" está escrita 

molt probablement entre 1954 i 1956; i , finalment, la "Carta a 

Salvador Espriu", está datada el dia 6 d'agost de 1960. 
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V.2.I.- Paraules de presentació 
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En aquest apartat s'hi inclou els tres textos que el poeta 

va escriure amb motiu de les tres lectures que va fer deis 

poemes del seu Ilibre Les hores retrobades, guanyador del 

Premi Óssa Menor de poesia en la seva segona convocatoria. 

Tots els textos, dones, daten de l'any 1951. 

Es tracta d'un material importantíssim, perqué en ell el 

poeta hi exposa les línies básiques de la seva poesia, analitza els 

trets mes definitoris de la seva trajectória lírica i dona noticies 

sobre les seves intencions i motivacions a l'hora d'escriure el 

seu Ilibre Les hores retrobades, així com també hi destaca les 

que per a ell son les característiques mes rellevants del 

poemari. Els tres textos, logicament, teñen moltes semblances i , 

en molts casos, les idees exposades son les mateixes. 

E l primer text, "Paraules de presentació", és un plec de 6 

fulls, tipus quartilla, mecanografiats els 5 primers i manuscrit el 

sisé (excepte les dues primeres línies). Les anotacions i 

correccions del text son manuscrites, fetes a ploma i tinta negra. 

En la part superior dreta del primer full hi consta la següent 

anotació manuscrita: "Llegit el dia 22-VI-51 després del próleg 

de J. Teixidor, llegit al seu torn, per ell mateix, com a 

introdúcelo a una lectura del meu Ilibre Les hores retrobades en 

l'acte del repartiment del Premi O.M. 1951". 

E l segon text, "Lectura de poemes a casa de Joan 

Maragail", és un plec d'onze fulls, tipus quartilla i numerats, 

manuscrits a ploma i tinta negra. Aquest text va ser escrit com 
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a presentació a la lectura que Joan Vinyoli va fer deis poemes 

del seu llibre Les hores retrobades en la que havia estat la casa 

de Joan Maragall, aconvidat peí seu amic Jordi Maragall, el 1951 

(no s'hi especifica la data, pero la lectura havia de ser posterior 

al mes d'abril d'aqueix any). 

E l tercer text, "Lectura de poemes a casa de Josep 

Iglésies", és un plec de quatre fulls tipus quartilla i numerats a 

partir del segon, mecanografiats, amb anotacions i correccions a 

ploma i tinta negra (el darrer parágraf del text, escrit a ploma). 

Aquest text va ser llegit com a presentació a la lectura de 

poemes de Les hores retrobades que el poeta va fer a casa de 

Josep Iglesias, durant la lectura poética que se celebra, l'any 

1951, al passatge Permanyer. 
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[Paraules de presentac ió] 

D'aquest proleg admirable que Joan Teixidor ha escrit per 
a presentar el meu llibre "Les hores retrobades", vull destacar 
unes paraules que em semblen decisives. Diuen així: "L'únic 
seny es troba en el Iliurament de nosaltres mateixos i en la 
renuncia al conreu mes directe de la personalitat irreductible". 
Si poso de relleu aquests mots és 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. 

En efecte, la preocupació per evitar en art tot alio que 
pugui representar una complaenga excessiva en l'obra i en 
definitiva en un mateix, la voluntat d'oposar a un cuite idolátric 
de la poesia i a una recerca massa afanyosa d'ella, gairebé una 
resistencia a deixar-la manifestar-se si no fos com una floració 
innocent i necessária de l'esperit, i a una fe desorbitada en els 
poders mágics de la poesia una consciéncia mes restringida, 
encara que molt alta, de les seves possibilitats, jo diria que son 
la clau d'aquesta "naturalitat indiferent del meu dir" a que en 
Teixidor fa referencia en parlar del meu vers. Aixo explica 
també la seva austeritat i despullament, la seva claredat i 
relativa senzillesa. 

Perqué, com diu Raíssa Maritain, en el seu estudi titulat 
"Magia, Poesia i Mística", "tota recerca avara, tant per al poeta 
com per al místic, és una falta greu que desflora els Dons. Pero 
qui els ha rebut i els serva en un cor desinteressat, rep al seu 
torn la gracia de donar i abunda en generoses obres, únic poder 
rambició del qual no fa decaure ni el sant ni el poeta". 

Aquesta via de la claredat i senzillesa és, de fet, una 
reacció contra l'artifici de molta poesia moderna que sembla 
com aspirar a fer-se profunda o misteriosa a base d'obscurir o 
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complicar maliciosament les coses, oblidant que senzillesa i 
claredat son sovint el patrimoni de la gracia i el vel que 
transparenta la profunditat auténtica. 

No és que m'oposi per principi a la poesia "hermética" ni a 
una certa obscuritat inherent a voltes a les inefables 
revelacions de la coneixen^a lírica. E l que demano en tot cas és 
que sigui auténtica, és a dir, que tingui el seu origen en una 
exigencia real d'allo que vol ser expressat i que no sigui mai 
una máscara del poeta. 

Car molt em temo que rera certes misterioses expressions, 
aconseguides a base de retorgar la sintaxi i d'utilitzar a la 
Ueugera imatges o metáfores suggestives, no hi ha sovint altra 
cosa que lamentable buidor. Es una mena de retorica com una 
altra, que dissimula sovint una manca d'auténtic missatge líric o 
bé traeix un desig d'expressar el que sois era sentit vagament, 
que no és pas el mateix que revelat ni profund, com de vegades 
sen's vol fer creure. 

Qui sap, pero, si jo mateix no he caigut mes d'una vegada 
en aquest defecte. Seria orgull afirmar el contrari. La vanitat és 
subtil i la temptació del poeta a dir mes del que l i era donat o a 
aparentar el que no té és terrible. Aquest és el seu gran perill, 
el perill de tot artista: crear-se una vida inauténtica. Per aixd 
els artistes sentem com el mes important de tots, el problema 
de la sinceritat. 

Un altre perill, pero ja dins una altra línia, és el de 
l'exageració. Descobrim, de vegades, una mica de veritat i ja ens 
sembla que la posseím tota, i la troballa ens cega talment, que 
usem i abusem d'ella i ens enganyem i enganyem els altres. 

Cree, pero, que si no tots els meus versos, almenys una 
part d'ells, i aquesta será en tot cas la que se salvaria, 
tradueixen sense desmesura les vivéncies líriques del seu autor. 
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L'origen de l'obra que tot seguit els Uegiré i el que tal 
vegada va determinar-la, foren uns versos que se m'imposaren 
amb una certa forga un dia que vaig sentir, com tants altres 
homes, peró amb aquella mena de sabores coneixement que 
constitueix la vivencia lírica, el vell tema de la fugacitat del 
temps. Eren uns versos escrits en metre eneasíl.lab: 

Floreixen i moren els dies 
deixant-nos tristesa només. 
De nits estrellades omplies 
un temps el teu cor en excés... 

E l to meditatiu d'aquest poema que s'aná fent al llarg 
d'espaiades hores, sorgit, com sempre que s'inicia una corba 
lírica després d'un silenci, amb un no sé qué d'inesperat, de 
necessari, d'il.luminador, representava fins a cert punt un 
allunyament de les poesies mes esquemátiques i que tenien per 
tema principal el paisatge, de bona part del meu llibre "De Vida 
i somni". 

Aquesta obra havia estat l'expressió lírica d'un retorn a la 
naturalesa, a les coses elementáis, 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 havent-se després de noses i 
d'angoixes, retornes el poeta a la pura contemplació de les coses 
de la creació: muntanyes, albes, crepuscles, i assajés de dir-les 
amb clara i senzilla veu. 

Dones bé, sense apartar-me d'aquest camí, peró desviant-
me en canvi de la térra, sol.licitada la consciéncia lírica per un 
aprofundiment en la coneixenga de la propia intimitat 
espiritual, varen sorgir i s'anaren arquitecturant els poemes de 
"Les hores retrobades". 

No cree necessari donar mes detalls. Si ho fes m'allargaria 
massa, i a part d'aixó, em caldria dir coses massa humanes i que 

~ 605 ~ 



per aixo, només en poesia está bé expressar-les, o bé, 
certament, podria assajar explicacions abstractes, pero aixo 
encara no estic en situació de fer-ho o potser ni tan sois hi 
estaré mai, perqué seria tant com practicar una dissecció en el 
eos encara viu de l'obra. Així és que, sense mes preámbuls, 
comengo: 

[Lectura de poemes a casa de Joan Maragail] 

D'aquest proleg admirable, que Joan Teixidor ha escrit per 
a presentar el meu Ilibre "Les hores retrobades", i peí qual una 
vegada mes l i expresso el meu profund agraiment, vull destacar 
unes paraules que em semblen decisives. Diu ell així: "L'únic 
seny es troba en el Iliurament de nosaltres mateixos, i en la 
renuncia al cultiu de la personalitat irreductible". 

Si poso de relien aquests mots, és perqué pensó que 
justament la convicció expressada en aquests mots, explica mes 
bé que cap altra cosa una actitud poética, que es revela a partir 
del meu Ilibre "De Vida i somni" i es continua en "Les hores 
retrobades". 

La preocupado per evitar tot alio que en l'art pugui 
representar una complaenga excessiva en l'obra i en definitiva 
en un mateix, la voluntat d'oposar a un cuite idolátric de la 
poesia una resistencia a deixar-la manifestar-se si no fos com 
una florado innocent i necessária de l'esperit, son, em pensó, els 
motius [directes d'aquesta] "naturalitat indiferent del meu dir" 
a qué en Teixidor fa referencia en parlar del meu vers. 

Aixo explica també la seva austeritat i despullament, la 
seva claredat i relativa senzillesa. 
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Es de fet una reacció contra l'artifici de molta poesia 
moderna que vol fer-se profunda o misteri[osa] a base 
d'obscurir o de complicar maliciosament les coses, oblidant que 
claredat i senzillesa son sovint el patrimoni de la gracia i el vel 
que transparenta profunditat auténtica. No és que m'oposi per 
principi a la poesia dita "hermética" ni a una certa obscuritat 
inherent a voltes a les inefables revelacions de la coneixenga 
poética. El que demano en tot cas és que sigui auténtica, és a dir 
que tingui el seu origen en una exigencia real d'allo que vol 
ésser expressat i que no sigui mai un/a fingiment máscara del 
poeta. 

Em temo que rera moltes misterioses expressions, 
aconseguides a forga de retorgar la sintaxi i d'utilitzar a la 
leugera paraules o imatges suggestives, no hi ha sovint altra 
cosa que lamentable buidor. 

Es una mena de retorica com una altra que dissimula una 
manca d'auténtic missatge líric o bé traeix un desig d'expressar 
el que sois era sentit vagament, que no és pas el mateix que 
revelat ni profund, com de vegades sen's vol fer creure. 

Qui sap pero si jo mateix no he caigut mes d'una vegada 
en aquest defecte. Seria orgull afirmar el contrari. La vanitat és 
subtil i la temptació del poeta a dir mes del que l i era donat o a 
inventar el que en altres era auténtic, és terrible. 

Descobrim de vegades una mica de veritat i ja ens sembla 
que la posseím tota i la troballa ens encega talment que usem i 
abusem d'ella i ens enganyem i enganyem els altres. 

Cree pero, que si no tots els meus versos, almenys una 
part d'ells, i aquesta será en tot cas la que salvaria, tradueixen 
sense desmesura les vivéncies líriques del seu autor. 
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No cree necessari de donar explicacions mes concretes 
sobre el contingut d'aquest llibre. Repetirla amb menys talent i 
agudesa el que en Teixidor us ha dit admirablement. 

Només afegiré que la primera part del llibre titulada 
"Hores retrobades", comenga amb un poema que porta per títol 
"Tardor" que és a manera d'obertura on s'expressa una situació 
de tardor interioritzada, insistint pos a poc sobre el tema en els 
versos successius, on el concepte de quietud en el sentit de 
recolliment distanciat de la vida i decantat a la contemplació del 
passat va repetint-se. 

Es aquesta reviviscencia del passat que justifica el títol 
"Les hores retrobades". 

La segona part de l'obra titulada "Vida mes alta" ve a ser 
una meditació lírica entorn de la passió amorosa. Finalment, la 
tercera part, titulada "Destí" reprén en certa manera el clima 
espiritual del primer poema del llibre, pero amb un to mes 
marcadament meditatiu. 

Em pensó que tota ella es prou entenedora perqué no 
calguin comentaris que peí to especial deis versos que la 
integren em fóra difícil de fer. 

Comengaré dones la lectura, pero abans un mot encara per 
agraír de tot cor al meu amic Jordi Maragall i a la seva esposa la 
invitado que m'han fet de llegir el meu llibre a casa seva. 

Em fa una impressió especial fer-ho voltat d'aquestes 
parets i en aquest aire que tan fidelment guarda el record del 
gran poeta Joan Maragall. 
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[Lectura de poemes a casa de Josep Iglésies] 

Tan sois uns mots per agrair al Sr. Iglésies la gentilesa 
d'haver-me invitat a llegir el meu llibre "Les hores retrobades" 
i al meu amic Joan Teixidor, les paraules cordialíssimes i 
commovedores amb qué ha volgut presentar-lo. Si jo intentes 
correspondre-hi, temo que l'emoció m'ho impedirla. L'admiració 
que sentó per la solidesa del seu criteri i per la seva obra de 
poeta em fan valorar-Íes doblement, lloances a part. Aquí jo 
pensó que l'amic ha desbordat el crític. 

En Teixidor ha dit d'una manera admirable algunes coses 
respecte a la meva obra que em semblen mes que suficients per 
a precedir-ne la lectura. A mi, en canvi, no em seria fácil parlar 
deis meus Ilibres i sobretot del meu concepte de la poesia. 

La intimitat entre una obra lírica i el seu autor fa difícil, 
almenys a mi m'ho és, considerar-la amb la necessária 
objectivitat. Només quan m'és donat reviure el procés de 
creació d'un poema, les circumstáncies, per dir-ho així, de la 
seva inspirado, podria explicar una mica les intencions mes o 
menys conscients que em varen moure a fer-lo. En l'examen 
d'aquest procés he trobat sovint la justificació de tal vers, de tal 
poema, que altrament haurien perdut tot sentit per mi. Es 
solament quan l'obra está feta, o está per a fer-se, que em 
preocupen els problemes teorics 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. 

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. Amb aixó no vull dir, peró, que un criteri valoratiu 
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fonamentat 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 transport potser no hi ha 
gaire diferencia. 

Es en l'acompliment de certes misterioses liéis de la forma 
d'expressió verbal que anomenem poesia, apreses per una 
intuitiva coneixenga, en la qual passen pero totes les 
circumstáncies de formació espiritual i intel.lectual del poeta, 
que es recolza el valor d'una obra. 

Aqüestes Ueis, 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 els temps, i difícils de precisar. 

Aquest fonament irreductible és el que jo m'atreviria a 
dir-ne el cant. E l cant és per mi una condició absoluta de la 
poesia, deixant ara de banda les diferencies entre els famosos 
generes. Seria Uarg i molt compromés endinsar-nos per aquest 
camí. No estic a mes preparat per fer-ho amb el rigor que la 
materia demana. Massa literatura s'ha fet i es fa entorn d'aixo 
per afegir-n'hi mes. 

I l'última veritat sobre aqüestes coses, podria dir-la 
ningú? Alio 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? 

Precisament, a l'última part del Ilibre que tot seguit us 
Uegiré hi ha alguns poemes en els quals poéticament es tracta 
de la vivencia lírica. Em pensó que a través d'ells mes que no 
pas per via conceptual, s'aclarirá potser una mica alio que jo 
sentó de la poesia. 

L'obra está dividida en tres parts: Les hores retrobades. 
Vida mes alta. E l destí. No cree que necessitin comentaris ni 
aclariments de cap mena. 
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V.2.2.- Entrevista a Radio Miramar 
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Es tracta d'una entrevista totalment inédita i certament 

molt interessant, perqué Vinyoli, a mes de fer-hi un repás de la 

seva obra i de la seva trajectoria literaria, hi fa valoracions 

personáis sobre el panorama literari cátala en aquell moment 

de postguerra i hi comenta aspectes prou interessants del seu 

llibre i del Premi Óssa Menor. 

E l text correspon a un plec de quatre fulls mecanografiats, 

tipus foli i numerats a partir del segon. En la part posterior del 

darrer fuU, hi ha consignada la següent nota manuscrita de 

l'autor: "Copia de les notes Iliurades a Pedreira per a l'interviu 

que s'havia de fer per Radio Miramar". Aquesta anotació és amb 

tota seguretat posterior a la data d'escriptura del text 

(segurament está feta entre 1979-1982, quan Vinyoli decideix 

organitzar els seus papers personáis), -aquest fet ens fa pensar 

que en realitat l'entrevista no va sortir mai per antena. 
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[Entrevista a Radio Miramar] 

OBRAS PUBLICADAS Y OPINIÓN SOBRE ELLAS 

En 1938 aparecieron mis poesías tempranas en un libro 
titulado "Primer desenlia?". Diez años más tarde publiqué "De 
vida i somni". Des de entonces acá he escrito "Les hores 
retrohades" que acaba de obtener el premio de Poesía OSSA 
MENOR. Aparte de estos libros he traducido algunas cosas de 
poesía alemana: Goethe, Rilke, Hoelderlin, Hoffmanstahl, pero 
más bien son ensayos que realizaciones acabadas. 

Hablar de mis libros no me es fácil. Sólo cuando revivo el 
proceso de generación de un poema podría explicar un poco las 
intenciones más o menos conscientes que me movieron a darle 
forma. En la consideración de este proceso he encontrado a 
veces la justificación de determinados versos, de tal poesía que 
de otro modo hubieran llegado a perder tot sentido para mi. 
Pero esto no significa que ese criterio fundado en la sinceridad 
de la vivencia creadora garantice el valor objetivo de una 
producción cualquiera. La eficacia poética de una obra depende 
de miíltiples factores difíciles de precisar. 

Por decir algo de mis libros diré que "Primer desenlia?" lo 
considero más el resultado de una voluntad de poesía que no de 
la plena y radical necesidad de ella. Creo sin embargo que un 
soplo de verdadera poesía sacude algunos versos de esta breve 
obra. En cambio, me atrevería a decir que "De vida i somni" es 
el fruto primerizo de una consciente vocación poética. M i líltimo 
libro "Les hores retrohades" lo siento todavía demasiado cerca 
para poderlo enjuiciar. Por ahora me parece el más maduro de 
los tres. Su tono poético austero y lleno de cierta gravedad creo 
se sostiene a lo largo de sus páginas sin grandes 
desfallecimientos. 
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AUTORES DE SU PREFERENCIA 

Con seguridad el poeta que más importancia ha tenido en 
mi formación literaria ha sido Rilke, Cuando aquí esta gran 
figura solo era conocida y estimada por Riba, Bofill y Ferro y 
unos pocos más, la lectura fortuita de una famosa página de los 
"Cuadernos de Malte Laurids Brigge" me impresionó vivamente, 
determinando quizás que estudiara alemán para poder leer sus 
obras originales. "El libro de Horas" fué la primera que cayó en 
mis manos cuando apenas si hacía las primeras armas en este 
idioma. Poco después, con la ayuda de un buen conocedor de la 
lengua, me atreví a traducir alguna poesía de este libro que 
publiqué en un periódico de Barcelona. 

Gracias a esta traducción conocí a Caries Riba, que es otro 
de los autores que más ha influido en mi formación. Aun sin 
haber yo sido propiamente discípulo suyo en el sentido escolar, 
siempre lo he considerado como mi mejor maestro en 
cuestiones de poesía. Su obra, sus palabras, consejos, 
oientaciones, han sido y siguen siendo para mi de inapreciable 
va lo r . 

Fué Riba quien nos leyó en noches memorables 
apasionadas versiones, improvisadas a veces, de los 
extraordinarios poemas de hoelderlin. Este es otro de los poetas 
que más estimo, junto con Goethe y Hoffmanstahl. 

La poesía de Keats, leída al principio en la magnífica 
traducción de Manent y luego en el original, me ha acompañado 
siempre, y su famoso versos "A thing of beauty is a joy for 
ever" siempre ha constituido para mí un ejemplo de la más alta 
poesía. De los ingleses modernos, Elliot me interessa mucho. De 
los franceses, Valéry. Su "Cimetiére marin" la considero una de 
las obras líricas más notables de este siglo. 
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De los líricos castellanos, mis preferencias son por Fray 
Luís, San Juan de la Cruz y, dando un gran salto, Antonio 
Machado y Guillen. 

Maragall, Costa i Llobera, Guerau de Liost i Riba son los 
poetas catalanes que más he leído y a los que siempre vuelvo 
para encontrar de nuevo este sabor de lo íntimamente propio, 
de lo irrenunciable y seguro, como el viajero que vuelve a su 
antigua patria. 

Olvido o dejo a sabiendas muchos nombres importantes, 
pero no intento aquí una exposición valorativa sino sólo una 
tabla de preferencias apasionadas. 

CONCEPTO DE LA POESÍA 

Es muy difícil hablar de este tema sin decir vaguedades. Y 
en esto es necesario un extremado rigor. Por no callarme en 
absoluto sobre tan ardua materia, diré que la poesía es una de 
las formas de expresión verbal cuya característica diferencial es 
el canto. Este se manifiesta en una mayor acentuación del ritmo 
verbal, en una potencialización máxima de los valores no 
inteligibles de las palabras, lograda por medio de la carga 
emocional que en ellas ponemos, y que a su vez transfigura el 
valor de significación de aquéllas. Pues no hay que olvidar que 
las palabras no dejan nunca de poseer un valor de 
inteligibilidad, es decir, que siempre significan algo, y que, por 
lo tanto, el efecto poético debe conseguirse a través de una 
significación no prescindiendo de ella. 

¿OUE PIENSA DE L A POESÍA CATALANA ACTUAL? 

Considero que nos hallamos en un momento creador lleno 
de fecundas inquietudes y de importantes resultados. Riba nos 
ha dado en los Víltimos años sus magníficas obras "Les Elegies de 
Bierville" y "Del joc i del foc". La plena eclosión de J.V. Foix se ha 
realizado en "Les irreals omegues". Garcés prosigue su sencillo 
canto lleno de dulce magia mediterránea en su obra " E l 
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Cagador". La edición de las poesías completas de Pere Quart nos 
revela en ese interesante satírico una rica vena lírica. 

También la poesía femenina está dignamente 
representada en estos últimos tiempos. María Antonia Salva 
continua la más pura tradición de la lírica mallorquína, tejiendo 
su noble y delicado canto en la serena luz del paisaje de su isla. 
Clementina Arderiu nos da en su obra "Cant i paraules" poesías 
de fuerte y suave belleza, y ora la gravedad o la gracia alada 
fluyen de sus versos, realizados con arte admirable. Finalmente, 
la clara voz, no exenta de pasión, de Rosa Leveroni, destila 
suavemente sus exquisitas melodías. 

De la generación a la que pertenezco he de hablar ante 
todo de mi gran, inolvidable amigo Bartomeu Rosselló-Porcel, 
cuya breve, impresionante obra, desgraciadamente 
interrumpida por la muerte el año 1938, per tal vez también 
transfigurada por ella, constituye la ardiente y apasionada 
expresión de una adolescencia excepcional. Aun cuando en ella 
se entrecruzan múltiples influencias propias de un hombre de 
enorme avidez intelectual, el fuego de su personalidad las funde 
todas en un canto de singular, fascinadora belleza. La riqueza de 
esta obra llena de inquietud y traspasada de sincero ardor ha 
tenido una gran resonancia entre los poetas de las más jóvenes 
generaciones, por lo que aparte su valor intrínseco, ha 
constituido un fermento de extraordinaria eficacia. 

Paralela de la obra de Rosselló-Porcel hay que situar la de 
Joan Llacuna "Aurora de TAragall", depurada voz en la que 
hallamos momentos de verdadera calidad feérica. 

Otro poeta de mi generación que valoro muchísimo es Joan 
Teixidor. Con sorda y arisca voz nos envía un grave y 
apasionado mensaje en su obra "Camí deis dies", que yo 
considero una de las más notables aparecidas en estos últimos 
tiempos. Salvador Espriu aumenta cada día más sus admirables 
y definitivos logros. "Cementiri de Sinera", "Primera historia 
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d'Esther", "Les cangons d'Ariadna",. "Les hores" y "Mrs. Death", 
obras estas dos últimas todavía inéditas, nos van revelando la 
patética profundidad de su mundo, en el que brilla ya la 
estremecida luz del canto. 

Ha aparecido también, recientemente, la obra del 
malogrado Marius Torres, de una gran densidad humana. 

Por lo que respecta a las generaciones más jóvenes, es 
altamente esperanzador el hecho del gran florecimiento de 
poetas de todas las tendencias a partir de la muerte de 
Rosselló-Pórcel. Entre ellos cabe citar a Josep Palau, Joan 
Teixidor, Josep Romeu, Joan Barat, Jordi Cots i Albert Manent y 
hacer especial mención, por la circunstancia de haber merecido 
sus obras el honor de ser recomendadas para su publicación por 
el Jurado de este segundo Premio de Poesía OSSA MENOR, de los 
poetas Jordi Sarsanedas, Mariá Villangómez, Francesc Faus i 
Pascuchi y Ramón Bech. 

La obra de Sarsanedas "Temps i paraules", singular pero 
auténtica, nos ofrece momentos de innegable magia. "Els béns 
incompartibles" de Villangómez nos trae en amplios palpitantes 
versos, una visión interiorizada del paisaje de Ibiza. En la obra 
de Faus "Intentar una alba" saludamos una nueva voz que con 
responsabilidad se incorpora a nuestro movimiento literario. En 
correctos versos tradicionales se expresa Bech en su libro "Flor 
de Sal". 

He dejado expresamente para el final referirme a Joan 
Perucho, finalista de este certamen con su obra "Alba per 
vosaltres". Es un libro breve pero intenso, lleno de auténtica 
poesía, aquella que nace de las profundas aguas de la vida. La 
grave palpitación de lo humano se nos ofrece en nobles, 
sencillas palabras de absoluta eficacia lírica. Constituye un 
verdadero honor para mí haber tenido por compañero en el 
concurso a este poeta y amigo, cuyo mensaje estoy seguro de 
que permanecerá. 
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su OPINIÓN SOBRE EL PREMIO DE POESÍA OSS A MENOR 

Sólo palabras de elogio puedo tener por la institución de 
este Premio que tanto contribuye a la continuidad de nuestra 
poesía, estimulando las vocaciones de nuestros poetas. Ello se ha 
puesto notoriamente de relieve en esta ocasión, pues han sido 
presentados al Concurso más de 40 libros, muchos de ellos de 
gran calidad. El hecho de que el Jurado de este Premio esté 
formado por dignos representantes de todas las tendencias 
poéticas actuales, le confiere una gran responsabilidad e 
importancia. 

Creador de este Concurso y de las "Ediciones de Poesía 
Ossa Menor" es Josep Pedreira, cuya pasión por nuestra poesía 
le impulsa a realizar un esfuerzo, que bien merece el calificativo 
de heroico, por proseguir con admirable constancia esta 
excelente y tan necesaria labor editorial. Todos cuantos 
laboramos en el campo de nuestra poesía le hemos de estar 
agradecidos y es de desear ardientemente que los amantes de 
ella cooperen con más entusiasmo cada día a la posibilidad de 
que esta obra se mantenga y prospere. 
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V.2.3.- Una narració inédita 
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Aquest subapartat inclou un únic text, la narració inédita 

"Un diáleg". Es tracta d'un plec de quatre fulls mecanografiats, 

tipus foli, i numerats a partir del segon. La data d'escriptura cal 

situar-la entre 1951 i 1956, i potser, molt probablement, entre 

1954 i 1956: la semblanza, en el to i en les idees exposades, 

entre aquesta narració i el text que el poeta va escriure com a 

proleg al Ilibre Els mesos de l'any, així ens ho fa pensar. 

La narració es planteja com un diáleg entre el poeta i "el 

seu amic pintor", Rafael Benet.29 Vinyoli hi exposa, a través de 

la veu del personatge-poeta, algunes idees propies sobre la 

concepció de la literatura i molt especialment de la poesia lírica. 

Com a creació literaria, el text no té massa interés, pero és 

important sobretot per la referencia que s'hi fa a alguns deis 

conceptes centráis de la poética vinyoliana ("coneixement 

obscur", "absolut present líric", etc.). 

Sabem que es tracta de Rafael Benet per les referéncies que D. S. 
Abrams fa a aquest text en el seu anide "Joan Vinyoli i la literatura 
anglo-saxona" (dins Joan Vinyoli, op. cit, págs. 121-133). En aquest seu 
article, Abrams cita algún parágraf de la narració, que segurament 
devia conéixer a través del mateix poeta. 
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"Un diá leg ' 

Heus aquí la gran arteria davallant com un riu pedrós, 
encaixonat entre parets massa altes, des de la clarosa calma 
deis alts enjardinats on neix, fins ais Iluents asfalts de lent curs, 
ampies i majestuosos. E l riu pedrós els travessa i segueix avall, 
cada vegada mes fose i sord ais records del seu net origen. Poc 
abans, un corrent suburbial, menestralenc, ampie a voltes i a 
voltes molt angost, trenca amb forga el riu senyorial que 
descendía sense obstacles, a cada punt acrescut amb el cabal 
d'afluents graciosos, retrets, lírics, i fins d'algun de mes 
augustes i prfoundes aigües. Es produeix llavors un 
aiguabarreig perillosíssim, pie de remolins. Es un punt gairebé 
caotic, sense intimitat, sorollós, vulgar. 

E l meu amic, el pintor, viu a tocar d'aquest indret, a la 
vora esquerra. Té una cambra clara, plena de quadres dedicats. 
Mes d'un ric diáleg hem tingut allí. Com intercanvi de robins, 
així a voltes la conversa. Tota paraula necessária brilla com un 
diamant. Peró, que rarament així! I el meu amic, el pintor, sentó 
que ara diu al seu amic poeta: 

- Vosté ha tornat a l'humá, després de l'aventura de la 
forma. Me n'alegro i el felicito per aixó. Peró no oblidi que 
solament per rao de causa formal hem de treballar els pintors i 
els poetes. 

- Es veritat -respon el poeta-, peró el que importa sobre 
tot, el que vitalment importa, és el moment d'obscura 
coneixenga previ a l'activitat artística. Com ho diré? Es aquell 
instant de "visió", de saborós coneixement que un meu amic 
compara a una porta oberta a l'aire i a la llum, i que amb la 
nostra activitat no em sino tancar. Es cosa de pensar-hi, no ho 
creu? 
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-Tanmateix, cal teñir en compte -replica el pintor- que 
aquest coneixement de qué parla, és, com diuen els entesos, un 
coneixement per connaturalitat afectiva, que en lloc de perfer-
se, com l'especulatiu, en conceptes, necessita per al seu 
acompliment realitzar-se en una obra: pintura, gravat, poema. 

- N'estic convengut, pero... 

El poeta s'atura una estona a pensar, mentre el pintor 
fuma la seva pipa. Després continua: 

- Jo cree possible de distingir "grosso modo" dues maneres 
almenys de comprtar-se el poeta en el procés creador. Parlo del 
poeta líric, no deis altres, ni de l'artista en general. 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 músic pot, improvisant al piano, 
cercar, per així dir-ho, a les palpentes, la melodía, l'acord, la 
combinació de sons, que l i sembli correspondre al germen 
creatiu que l'inquieta. Pot, vul dir, preocupar el poeta sobretot 
la construcció del poema, tot just [l'jimpuls creador ha posat en 
moviment el llenguatge; i en aixo 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. E l poeta en el qual predomina 
aquesta voluntat artesana és probablement el de mes inventiva 
formal, no ho creu? Com desenviscerat de seguida, si és lícit 
expressar-se així, del magma creatiu originari, calcula, pesa, 
compon, ja dins el domini de la pura forma. 

- Tot aixo que diu em porta immediatament a pensar en 
Mallarmé -interromp el pintor. 

- En efecte, Mallarmé representa per a mi el punt mes alt 
d'aquesta mena de creadors, aquells que de no res arriben a fer 
grans obres. 
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- Tanmateix, confesso que no m'acaben d'interessar en un 
aspecte. Pero segueixi, l i ho prego. 

- Hi ha, 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 . luminació, 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 mitja del poema. Compren el que vull dir? Si 
tanmateix, a la f i , venen paraules, aqüestes teñen una 
profunditat esbalaídora, no sé quina forga de revelado. Diria jo 
que serven intacte aquell tresor de silenci fecund de les 
profunditats. Pero és inútil parlar d'aquestes coses. E l mes 
secret, l'essencial sempre se'ns esmuny. 

Els dos han callat, i peí baleó de la cambra miren l'opi del 
crepuscle desfer-se en l'aire blau, transparent, fins a enterbolir-
lo del tot. Una campanada cau madura i es propaga en cercles 
concéntrics que es van perdent ofegats en la innumerable 
remor flotant. 

- Es va fent tard -diu el poeta-, me n'he d'anar. Perdoni 
aquesta llarg a perorado. 

- Ja seguirem parlant un altre dia. Grácies per la visita -
diu el pintor, somrient-. Ha estat una conversa 
interessantíssima. Caldrá que la reprenguem just en el punt en 
qué l'hem deixada. 

Els dos amics s'han algat i surten al baleó. Miren amunt i 
avall del riu pedrós, pie de tráfec. 

D'aquesta vista, m'agradaria fer-ne un gravat -diu el 
pintor consirosament-. Veu, aquesta cruilla absurda, vulgar, té 
per a mi qui sap l'encís. 
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El poeta, mirant l'indret que el pintor assenyala, pensa: 

Per al veritable creador no hi ha res que sigui pobre. Cal 
només el secret ferment, potser un record, qui sap?, i es 
produeix de cop l'absolut present líric. Que bé Fexpressen els 
brevíssims mots d'Eliot: "Quick, now here, now, allways". De 
pressa, ara, aquí, ara sempre. Qualsevol indret aleshores, 
qualsevol racó, tendal, paret, cruílla, poden esdevenir, son de 
fet, "punt d'intersecció de l'intemporal amb el temps". 
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V.2.4.- Carta a Salvador Espriu 
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Es tracta d'un plec de tres fotocópies de la carta 

manuscrita original en tres fulls tipus foli que Joan Vinyoli va 

escriure al seu company de generació i amic Salvador Espriu. La 

carta porta data del dia 6 d'agost de 1960 i está tramesa des de 

Begur, població on Vinyoli estiuejava tots els estius des 

d'almenys l'any 1955. E l text aporta dades molt interessants 

per analitzar el procés d'elaboració del Ilibre Realitats i també 

per teñir coneixement sobre l'estat anímic del poeta 

precisament en un moment molt decisiu de la seva vida, és a 

dir, quan decideix fer un canvi en la seva obra lírica i assajar 

l'aventura de la poesia social. 
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6 d'agost 1960 
Begur 

Sr. Salvador Espriu 
Barcelona 

Estimat Espriu: Poc abans de sortir de Barcelona per a 
passar les vacances ací, vaig rebre la teva tarja tan amable, 
parlant-me deis pomes meus que havies vist al programa del 
Festival de Música de Vic. També a mi va agradar-me molt el 
teu "Delta del N i l " d'amples versos greus. 

Vaig agrair molt les teves paraules i pensó com contrasten 
amb el meu llarguíssim silenci, un silenci que podría semblar 
intencionat si no fos que no ho és. Atribueix-lo a retraíment, a 
excés de preocupacions de molts ordres, a concentrado en el 
meu treball literari o a dispersió per mor de l'altre, a 
recolliment en la meva "vida secreta" -de tot hi ha-, pero no 
gens a manca d'amistat i d'admiració peí qué fas. 

Certament, hauria d'haver-te felicitat per Taparició d'una 
antología deis teus poemes en tradúcelo francesa i , sobretot, per 
l'éxit de "La pell de brau". Cree que ha estat extraordinari. 
D'aquest llibre en tinc el record d'una lectura a casa els Goma i 
no l'he llegit ara, encara que et pugui semblar estrany o 
desatent o absurd, perqué, de primer, no vaig trobar-lo -m'han 
dit que els estudiants es van Hangar a adquirir-lo-, i després, 
perqué l'amic Verrié me'n va prometre un exemplar, que 
encara no m'ha arribat. A mes, aquests últims temps no he estat 
tampoc per fer cap lectura a fons, perqué vaig concentrar-me 
totalment a acabar el meu llibre "Realitats" que, després de 
molt de pensar-hi i estudiar-ho, será o, mes ben dit, ja és la 
fusió en part de dos Ilibres. Ja ho veurás. L'Eurídice i l'Orfeu en 
fan part, pero hi ha en aquest llibre molts temes i maneres 
diferents. - Si en tornar de Begur en Verrié no s'ha decidit o no 
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m'ha pogut enviar el teu Ilibre, ni cal dir que el llegiré com sigui 
tot seguit i te'n parlaré. 

Moltes coses de la vida i de la reflexió m'afirmen cada 
vegada mes en una manera de creació poética que confio será 
"valable" amb els anys. Tu ets un escriptor ja fet; t'has 
consagrat a l'art amb una dedicado gairebé absoluta. Trobes en 
l'art, fins on és possible, una justificació de la teva vida i pagues 
amb art el teu tribut a la vida, de la qual en certa manera et 
separes, situant-te en un pía de reflexió poética o intel.lectual 
de la realitat. 

Jo, en canvi -ho he de confessar- sóc en la vida i molt 
sovint d'una manera folla -dic aquesta paraula amb plena 
consciéncia del qué dic. Áixo vol dir que en mi preval el 
moviment sobre la quietud, l'emportament sobre la calma, la 
intuido sobre la reflexió profunda, la renovada sorpresa o 
estranyesa davant les coses, prometedora de no sé quines 
revelacions, sobre un saber fixat. La meva actual poesia em 
pensó que tradueix aquest moviment espiritual i vital. 
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V . . B I B L I O G R A F Í A 
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V . I . - B I B L I O G R A F Í A D E J O A N V I N Y O L I : 

L - POESÍA 

1.1.- Obra poética 

Primer desenllag, Edicions de la Residencia d'Estudiants, 
Barcelona, 1937 

De vida i somni, Barcelona, 1948 

Les hores retrobades, (Próleg de Joan Teixidor) Els llibres de 
rós sa Menor ("Óssa Menor", 8), Barcelona, 1951. [Premi 
de poesia Óssa menor, 1951] 

El Callat, (Próleg de l'autor), Els llibres de l'Óssa Menor ("Ósssa 
Menor", 26), Barcelona, 1956 

Realitats, (Nota preliminar de l'autor) Els llibres de l'Óssa 
Menor ("Óssa Menor", 50), Barcelona, 1963 

Tot és ara i res, Edicions 62 ("Els llibres de l'Escorpí. Poesia", 2), 
Barcelona, 1970 

Encara les paraules, Edicions 62 ("Els llibres de l'Escorpí. 
Poesia", 15), Barcelona, 1973. [Premi la Lletra d'Or, 1974] 
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Ara que és tard, Edicions 62 ("Els Ilibres de l'Escorpí, Poesia", 
27), Barcelona, 1975. [Premi de la Crítica Literaria, 1976 i 
Premi de la Crítica "Serra d'Or" de Poesia, 1976] 

Poesia completa, 1937-1975, (introdúcelo de Joan Teixidor), 
Editorial Ariel ("Cinc d'Oros", 6), Barcelona, 1975. [Inclou 
tots els Ilibres publicats fins aqueix any per Joan Vinyoli, 
alguns poemes inédits i traduccions de Rilke; conté un 
apéndix amb textos de Maurici Serrahima, Joan Teixidor i 
Salvador Espriu, i dos prolegs de Joan Vinyoli] 

Vent d'aram, (proleg de Lluís Izquierdo), Edicions Proa ("Els 
Ilibres de l'Óssa menor", 90), Barcelona, 1976. [Premi de la 
Crítica "Serra d'Or" de Poesia, 1977] 

Llibre d'amic. Lo. Gaya Ciencia, Barcelona, 1977. [Escrit entre 
1955 i 1959] 

El griu, Edicions La Magrana ("Cristalls", 17), Barcelona, 1978. 
[Inclou també Poemes en prosa] 

Obra poética, 1975-1979, (proleg de Miquel Martí i Pol), 
Editorial Crítica ("Sarria", 4), Barcelona, 1979. [Inclou Vent 
d'aram, Llibre d'amic, El griu, Poemes en prosa i un llibre 
inédit: Cercles] 

Cercles, Edicions 62 ("Els Ilibres de l'Escorpí. Poesia", 62), 
Barcelona, 1980. [Publicat anteriorment dins Obra poética 
1975-1979, op. cit.] 

A hores petites, (Nota preliminar de Fautor), Editorial Crítica 
("Sarria", 7), Barcelona, 1981. [Premi de la Crítica "Serra 
d'Or" de Poesia, 1982] 

Antología poética, (Tria i proleg de Feliu Formosa), Edicions 
Proa ("Els Ilibres de l'Ossa Menor", 113), Barcelona, 1981. 

~ 631 ~ 



[Inclou els cants I, VI, VIII, IX i X V del Ilibre inédit Cants 
d'Abelone] 

Cants d'Abelone, dins "Reduccions", 20 (Vic, setembre 1983), 
págs. 9-26. [Escrit l'any 1979] 

Domini mágic, (Notes fináis i epíleg de Fautor), E d i t o r i a l 
Empúries ("Migjorn", 1), Barcelona, 1984 

Passeig d'aniversari, (proleg de Francesc Parcerisas), Editorial 
Empúries ("Migjorn", 5), Barcelona, 1984. [Premio Nacional 
de Literatura 1985. Premi de la Generalitat de Catalunya. 
Premi de la Crítica "Serra d'Or" de poesia, 1985] 

B A R T R A / V I N Y O L I / T E I X I D O R , Poesia, Edicions 62/Orbis 
("Historia de la Literatura Catalana", 7), Barcelona, 1984. 
[De Joan Vinyoli s'hi inclou Les hores retrobades] 

Llibre d'Amic / Cants d'Abelone, (Proleg de Segimon 
Serrallonga), Editorial Empúries ("El Ventall", 3), Barcelona, 
1987 

1.2.- Poemes espargos i altres textos poétics: 

"In memóriam M.G." , dins Quaderns de poesia, núm. 3 (octubre-
1935). [Indos dins Primer desenllag] 

"A una noia que s'adorm en un jardí", dins Quaderns de poesia, 
núm. 6 (gener-1936) 

"Ventall", dins La Publicitat (5-1-1936). [Indos dins Poesia 
Completa] 
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"Jo sé el camí", 1936. [Inclós dins Poesia Completa] 

"En mon cant m'elevo", 1936. [inclós dins Poesia Completa] 

"Somnieig", dins La Publicitat (14-VI-1936) [Inclos dins Primer 
desenllag] 

"A un poeta jove que suposávem mort a la guerra, fora de la 
patria", dins Ariel, núms. 3-4 (juliol-agost de 1946) [Datat: 
11-1936, i inclos dins De vida i somni] 

«Joan Vinyoli», dins Contemporanis. La poesia catalana (Selecció 
i proleg de F. Gutiérrez), Josep Janes, ed., Barcelona, 1947. 
[Inclou els pomes: "...I la natura em crida", "...I la campana", 
"Capvespre al jardí", "A un retrat de noia", "Somnieig", "In 
memoriam M.G." (dins Primer desenllag); "Oh bell destí per 
un cel que jo ignoro", " A l vent de la tardor", "E l vent 
s'emporta el meu anhel...", "Oh serres blaves que us 
dreceu..." (Després dins De vida i somni. Els tres darrers es 
publiquen amb els títols: "Vent de tardor", "Damunt 
Taltura" i "Muntanyes vora el mar", respectivament] 

"El Callat", "Gall", (original i tradúcelo espanyola), dins Cántico, 
núm. 1, II época, (abril 1954), Córdova. [Inclosos dins El 
Callat] 

«Peí camí deis mesos», dins Els mesos de l'any, S A D A G , Els 
Gravats de la Rosa Vera, Barcelona, 1956. [Text de creació 
que inclou els poemes: "/ les coses petites...", "Tarda 
marcida a les carenes..." i "Mentre campanes canten...."] 

"El mecánic i la seva familia", dins Destino (6-IV-1963). [Inclos 
dins Realitats] 
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"Descripció d'una masia", dins El llibre de tothom. Editorial 
Alcides, Barcelona, 1963, págs. 172-173 [Després dins Vent 
d'aram ("Dies al camp")] 

«Altres poemes», dins Poesia completa 1937-1975, (introducció 
de Joan Triadú), Editorial Ariel, Barcelona, 1975. [Inclou els 
poemes: "Ventall", 1936; "Jo sé el camí", 1936; "En mon 
cant m'elevo", 1936; "En bona companyia", 1956; "Cauen les 
fulles", 1962; "Amb ronca veu", 1962; "E l banc de pedra", 
1964; "E l silenci deis morts", 1967; "Ombres de tardor", 
1970; "Ni que sigui diumenge", 1972; "Muntanyes", 1974; 
"El guany", 1974; "El graner morat", 1974; "L'una cosa o 
l'altra", 1974; "Cruma", 1974; "En la nit", 1974; "Joc 
d'escacs", 1975. Inclosos després dins Vent d'aram, Uevat 
deis tres primers. Alguns poemes canvien de títol a Vent 
d'aram: "Amb gavardina grisa" ("Ombres de la tardor"); 
"Piscina" ("Ni que sigui diumenge"); "La mesura d'un home" 
("Cruma")] 

"L'una cosa o l'altra", dins Mundo Diario (13-V-1976) [Havia 
estat indos dins Poesia Completa. Després dins Vent 
d'aram] 

«Jo sé que tinc una tirada ais somnis», dins Els Marges, núm. 8 
(setembre-1976). págs. 57-62. [Inclou els poemes; "Jo sé 
que tinc una tirada ais somnis" (després a Cercles), "Oberta 
ja la porta", "Qui gosa encara?" (a Cercles), "Ardent 
passatge" (no indos en volum), "Un altre cant d'Abelone" (a 
Cants d'Abelone), "La nit i el dia" (a Cercles)] 

«Des del cor del meu poblé», dins Homenaje a Rafael Alberti, 
Península, Barcelona, 1977. [Inclou el poema "A Rafael 
Alberti des de Catalunya". Datat a Barcelona, Les Tres 
Torres, setembre del 1975. Després Indos a Vent d'aram] 
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"El griu", "Vacances a Platja", "Sóc home sol", "El guany", dins 
Reduccions, núm. 4 (IV-1978), [Els tres primers inclosos a 
El griu; el darrer dins Vent d'aram] 

"Sota les mantés", "Els llengols vermells", "Sense dormir", "Mar 
brut", "Pollets", "L'equivalent", dins Quaderns de Ponent, 
núm. 1 (Primavera de 1979). [Inclosos dins Cercles] 

Poemes de Joan Vinyoli, Francesc Todo litografíes. Obra gráfica 
Sala Pares, Barcelona, 1979. [Inclou els poemes: "Cercles", 
"La nit i el dia", "He dit una cangó", "Mínim ajust", "La 
taverna deis Oratges", "Les boies", "Mar brut", "Jo sé que 
tinc una tirada ais somnis", "Insensata remor", "Quan a 
vegades pensó"; dins Cercles] 

"Planell", dins Quart creixent, núm.l (Hivern de 1980) [Inclós 
dins A hores petites] 

"La paraula", "El ramat de pedra", "Holderlin", "E l cremat", "Mot 
rera mot", "La má del foc", dins Reduccions, núm. 12, 
(desembre 1980). [Després dins A hores petites] 

"Els horts", dins La Vanguardia (19-IIM981). [Després dins A 
hores petites] 

"Novembre-Castanyes", "Lloreng", "L'arquitecte", dins Canigó, 
núm. 730 (3-X-1981). [Després dins Domini mágic] 

"Paisatge gris", "Banyem-nos", " A Xavier Pericay, poeta que viu 
'd'esquena al dia'", "Petroler", dins Hora de poesía, núms. 
19-20 (1982). [El primer i l'últim (molt canviats i ambs els 
títols "Paisatge amb llops" i "L'Estiu", respectivament) 
inclosos després dins Domini mágic] 

"Aiguamolls", dins Treball (4-III-1982). [Després dins Domini 
mágic] 
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"Insomni (amb autoanálisi del poeta)", "Lloren?", "L'arquitecte", 
"La sala", dins Plomes catalanes d'avui, Edicions del Malí, 
Sant Boi de Llobregat, 1982. [El primer pertanyia a A hores 
petites, els segon i el tercer després dins Domini mágic i el 
darrer dins Passeig d'aniversari] 

«Dos poemes», dins Faig, núm. 16 (mar? 1982). [Inclou els 
poemes "Sala de billar" i "Daltabaix quiet". Després dins 
Domini mágic, s'hi publiquen amb els títols "Joc" i "Dies 
vora la mar", respectivament] 

«Cinc poemes inédits de Joan Vinyoli», dins A V M Í (24-X-1982). 
[Inclou els poemes: "La valí del vespre", "Vindrá la mort", 
"Paisatge amb ovelles", "Cant", "Marina". [Després dins 
Domini mágic. Els dos darrers poemes canvien de títol: 
"Tant s'incrementa" ("Cant") i "Norfeu" ("Marina")] 

"El lloc", dins Ampit, núm. 5, 1983. [Després dins Domini mágic] 

"Terrassa d'octubre", "LLoren?", "Dies vora la mar", "La valí del 
vespre", "Can?ó blava", "Goethe",- "L'estiu", "No facis cap 
pregunta", "Tant s'incrementa", dins Reduccions, núm. 20 
(Setembre 1983). [Després dins Domini mágic ] 

«Composición inédita de Passeig d'aniversari», dins El Noticiero 
Universal (6-VII-1984) [Es tracta d'un fragment del poema 
IV de l'"Elegia de Vallvidrera"] 

"Poema inédit", dedicat a Lluís Urpinell i Jovani, dins Avui (13-
1-1985). [Datat el 17-IV-1975] 

"Paraules com brases", "Els vells", dins Reduccions, núm. 40 
(desembre 1988). págs. 48-49. [inédits] 
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1.3.- Traduccions: 

"De si una volta algú t'hagi amat" (versió d'un poema de Rilke), 
dins La Publicitat (16-1-1935) 

«Quatre sonets a Orfeu» (versions de poemes de Rilke), dins 
Homenatge a Caries Riba en complir seixanta anys, J.Janés, 
editor, Barcelona, 1954. [Inclosos dins Poesia Completa] 

«Traduccions de Rilke», dins Poesia Completa 1937-1975, Ar ie l , 
Barcelona, 1975. [Inclou set poemes: els "Quatre sonets a 
Orfeu", 1954 i "L'hort de les oliveres" (després a Noves 
versions de Rilke ), "Tors arcaic d'Apol.lo" i "Dia de tardor" 
(a Versions de Rilke)] 

«Sis poemes de Nietzsche», dins Quaderns crema, núm. 2 
(novembre-1979). [Inclou els poemes: "La tardor", "La 
cangó ebria", "El pi i el Uamp", "Ecce-homo", "Moral d'estels" 
i "Entre enemics"] 

«Traduccions de Rilke», dins Reduccions, núm. 20 (setembre de 
1983). [Inclou els poemes: "Qué farás tu, Déu?", "Apaga 
aquests ulls meus", "Ets l'esdevenidor", "Tu ets de dia", 
"Cangó d'amor", "Primera elegia de Duino". E l primer, el 
tercer i el quart després dins Versions de Rilke; els altres, 
dins Noves versions de Rilke] 

Versions de Rilke, (Nota de Joan Vinyoli), Edicions Proa ("Els 
llibres de l'Óssa menor", 124), Barcelona, 1984 

Noves versions de Rilke, (Nota preliminar de X . Folch. Edició a 
cura de X . Folch i F. Formosa), Edi tor ia l Empúr ies 
("Migjorn", 11), Barcelona, 1985 
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1.4.- Obra poética traduida:^^ 

Antología de poetas catalanes contemporáneos (a cura de 
Paulina Crusat), Editorial Adonais, Barcelona, 1952 

Anthoíogy of Catalán Lyric Poetry (Selecció i introducció de 
Joan Triadú; edició a cura de Joan Gili), The Dolphin Book, 
Oxford, 1953. págs. 345-347. [Inclou els poemes "El vell 
pare"; "Fi de tardor"; "D'una térra" (part III); i "Oh 
estrényer les mans, on batega..." (de De vida i somni)] 

"Gall", "El Callat" (original i.tradúcelo espanyola), dins Cántico, 
núm. 1, II época (Córdoba, abril 1954) 

"Le silencieux", "Le Bucheron", dins Le Journal des poetes, núm. 
3 (Brussel.les, mar? de 1955), pág. 10 

"El destí" (original i tradúcelo castellana), dins Agora, núms. 19-
20 (Madrid, maig-juny 1958), págs, 44-45 

Poeti catalani (tradúcelo de Livio B. Wilcock), Bompiani. Milano, 
1962. [Inclou els poemes " E l Destí" (de Les hores 
retrobades); "Fi de tardor"; "Oh estrényer les mans on 
batega..."; "D'una térra" (part III) i "El vell pare" (de De vida 
i somni)] 

"A un poeta que suposávem mort a la guerra, fora de la patria", 
(original i tradúcelo castellana), dins Caracola^ núm. 171-
172 (Málaga, gener-febrer 1967), pág. 30 

En tots els casos en qué ens ha estat possible consultar els volums o 
revistes esmentats, indiqucm quin son els poemes que s'hi recullen i a 
quin volum de poesía pertanyen. 
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Poetas catalanes contemporáneos (Antología, selecció í traducció 
de José Agustín Goytisolo), Editorial Seix-Barral ("Biblioteca 
breve de bolsillo", 16), Barcelona, 1968. Edició bilingüe, 
págs. 309-340. [Inclou els poemes: "A un retrat de noia", 
"Somnieig" (de Primer desenllag)', "A un poeta jove que 
suposávem mort a la guerra, fora de la patria", "De vespre" 
(de De vida i somni); "Tardor", "Cap a les deus" (de Les 
hores retrobades); "Algú m'ha cridat", "Errant a la ventura", 
"Sempre allí", "Les aigües aturades", "La roca", "El callat", 
"Gall" (de El Callat); "E l temps", "La pedra solitaria", 
"L'estiu", "Autorretrat amb fang i robins", "De set a nou", "El 
poeta i el mar", i "El vell pescador" (de Realitats)} 

Antología de poesia cátala contempoánea (Selecció, traducció i 
notes de Stella Leonardos; introducció de Domingos 
Carvalho da Silva), Monfort Editor, Sao Paulo, 1969. págs. 
78-79. Edició bilingüe. [Inclou el poema "A un poeta que 
suposávem mort a la guerra, fora de la patria"] 

Kórtánc fantomokkal: modern Katalán Kóltok, (Traducció a 
l'hongarés de Jánosházy Gyórgy), Kriterion. Bukarest, 1972 

Een morgenland, een avondland: 14 vlaamse & 14 catalaanse 
dichters -Terra de llevant, térra de ponent: 14 poetes 
catalans i 14 poetes flámenes (traducció de Bob de Nijs), 
Flemish PEN Centre. Brussel.les, 1978. [Inclou el poema "Joc 
d'escacs", de Vent d'aram] 

J. VINYOLI, Cuarenta poemas, (Selecció, versió i proleg de José 
Agustín Goytisolo), Editorial Lumen ("Poesía", 39), 
Barcelona, 1980. Edició bilingüe. [Inclou els poemes: "A un 
poeta jove que suposávem mort a la guerra, fora de la 
patria" (de De Vida i somni); "Tardor", "Cap a les deus" (de 
Les hores retrobades); "Algú m'ha cridat", "Sempre allí", 
"Les aigües aturades", "La roca", "Gall" (de El Callat); "E l 
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temps", "La pedra solitaria", "L'estiu", "Autoretrat, amb 
fang i robins", "De set a nou", "E l poeta i el mar" (de 
Realitats); "A les fosques", "Imatge fixa", "Algú que ve de 
lluny", "Tot és ara i res" (de Tot és ara i res); "Runa", "No 
res, un fum", "Abans que neixi l'alba" (de Encara les 
paraules); "No ho trenquis", "Branques" (de Ara que és 
tard); "Amb ronca veu", "El guany", "Ramat", "La mesura 
d'un home", "No tinc ara temps" (de Vent d'aram); "Cant 
partir, "Sóc home sol" (de El Griu); "Cercles", "La nit i el 
dia", "He dit una cangó", "Mínim ajust", "La taverna deis 
oratges", "Les boies", "Mar brut", "Jo sé que tinc una tirada 
ais somnis", "Insensata remor", "Quan a vegades pensó" (de 
Cercles)] 

Ogony i rozi: iz sovremennoy Katalonskoy poezii, Progres. 
Moskva, 1981 

"La por", "Abans que neixi l'alba", "El darrer solatge", "Record de 
Penélope", "Hora lacustre", "Primer d'any", "E l temps 
difunt", "Repetiment", (Tradúcelo de David H . Rosenthal), 
dins International poetry review, núm. 1, vol VIII 
(primavera 1982). págs. 54-67. Edició bilingüe 

Katalonska Lirika XX, (traducció de Niko Kosir, Prvedla Niko i 
Janez Menart), Stoletja Cankarjeva Zalozba, Ljubljana, 
1982. págs. 533-538 [Cinc poemes traduíts a l'eslovac] 

"Paisatge gris", "Banyem-nos", "A Xavier Pericay, poeta que viu 
«d'esquena al dia»", "Petroler", (Traducció d'Albert 
Tugues), dins Hora de poesía, núms. 19-20 (1982). [Original 
i traducció castellana] 

Poesía catalana contemporánea. Antología, (Selecció, traducció i 
proleg de José Corredor Matheos), Espasa-Calpe, Madrid, 
1983. págs. 346-353. Edició bilingüe. [Inclou els poemes: 
"L'acte darrer", "Prou" i "Abans que neixi l'alba"] 
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J . V I N Y O L I , Alguien me ha llamado/Álgú m'ha cridat, 
(Traducción de J. A . Goytisolo; edición y prólogo de J. M . 
Sala-Valldaura), Edicions del Malí, Barcelona, 1986. [Inclou 
els mateixos poemes que el volum Cuarenta poemas i a 
mes: "Insecte"; "El gran foc"; AU time is unredeemable" (de 
Ara que és tard); "En la nit"; "Joc d'escacs" (de Vent 
d'aram); "Abracem-nos, arrossegats"; "Tot recobrat"; "Eres 
on eres"; "Les noces" i "Cripta" (de El griu)] 

"Branques", "No tornis", "Norfeu" (tradúcelo de José Luis 
Panero), dins Joan Vinyoli, ICE/PPU, Barcelona, 1986. págs. 
46-51. [Original i versió castellana] 

TÍO Katalanska Poeter, (A cura de Arne Lundgren i Lluís 
Solanes), Fabians Forlag, Góteborg, 1987. págs. lQ-11. 
[Inclou els poemes: "Somnolos", "Upprdrt Hav", "Natt och 
dag", "Fortójningsbojar", "Silkesmaskarna", "Happy few" (sis 
poemes traduíts al suec)] 

Homage to Joan Gili on his Eightieth Birthday: Forty Modern 
Catalán Poems (tradúcelo a l'anglés d'Arthur Terry), The 
Anglo-Catalan Society, 1987 

Ein Spiel von Spiegeln: Katalanische Lyric des 20. Jahrhunderts. 
(Tradúcelo a l'alemany de Tilbert D. Stegmann), Philipp 
Reclam, Leipzig, 1987 

De koele hoeken en kanten van de schaduw. Hedendaagse 
Catalaanse poezie (trad. Bob De Nijs), Point 19, Brussel.les, 
1990. [Inclou el poema: "Estranyes flors, aqüestes que he 
trobat..." de Cants d'Abelone. (versió holandesa)] 

J. V I N Y O L I , La medida de un hombre. Antología poética. 
(Traducción i prólogo de L . Güell y F. Valls), Editorial Visor 
("Colección Visor de Poesía", 258), Madrid, 1990. Edició 
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bilingüe. [Inclou els poemes: " A un poeta jove que 
suposávem mort a la guerra, fora de la patria" (de De vida i 
somni); "Cap a les deus" (de Les hores retrobades); "Algú 
m'ha cridat" (de El Callat); "La pedra solitaria", "L'acte 
darrer" (de Realitats); "Happy few", "Des del talús", "Algú 
que ve de lluny" (de Tot és ara i res); "No res, un fum", 
"Abans que neixi l'alba" (de Encara les paraules); 
"Repetiment", " A l l time is unredeemable" (de Ara que és 
tard); "Perfectament recordó", "La mesura d'un home" (de 
Vent d'aram); "El griu", "Sóc home sol" (de El griu); 
"Cercles", "Mínim ajust", "Les boles" (de Cercles); "Roure i 
corbs", "Record del meu poema Nit de l'ángel", "Holderlin", 
"Replá de reflexió", "La gaia ciencia", "Sol" (de A hores 
petites); "Secreta veu...", "Tot és per ser..." (de Cants 
d'Abelone); "Lloren?", "Dies vora el mar", "Vindrá la mort", 
"Norfeu", "Can§ó d'Ariel", " L i Po", "L'estiu", "Campanes al 
vespre", "Domini mágic", "Passeig d'aniversari", "No facis 
cap pregunta" (de Domini mágic); "Vespre a la cafetería. I", 
"Vespre a la cafetería. 11", "Sense mans. I", "Sense mans. 
11", "Sense mans. III", Elegía de Vallvidrera. VIH" (de 
Passeig d'aniversari)] 

J. VINYOLI, Cinco poemas (versión de I. Rivera y M . Hernández 
Torralbo. Nota a la edición de P. Rovira), Rafael Inglada 
Ediciones, Málaga, 1990. Edició bilingüe. [Inclou els 
poemes: "No tornís"; "Sota les mantés"; "Any setanta"; 
"Pollets" i "Interludi"] 

"Knar (Gerontion)"; "Schaakspel"; "Eigenaardige bloemen..." 
(Tradúcelo de Bob de Nijs), dins Kruispunt, núm. 131 (juny 
1990), págs. 148-149) [tres poemes traduíts a 1'holandés] 

"Un home está cavant"; "Abans que neixi l'alba"; "Passing-shot"; 
"Náufrag"; "Mar brut"; "Temps perdut"; "E l silenci deis 
morts"; "E l vell i el mar" (versió castellana de V . Valero), 
dins El Ciervo, núm. 477 (novembre 1990), págs. 21-24 

j VINYOLI , Promenade d'anniversaire (selecció i traducció de 
Patrick Gífreu), La Dífférence, París, 1990 
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Katalan Xiandai Shixuan (traducció al xinés de Wang Yangle), 
Renmin Wenxue Chu Banshe. Beijing, 1991 

"Joc", "Autoretrat a seixanta-cinc anys" i "És un malson...", 
(versió anglesa de Deborah Bonner), dins Catalán wñting, 
núm. 8 (1992), págs. 33-37. Edició bilingüe 

2.- PROSA 

2.1.- Prólegs: 

"Peí camí deis mesos", dins Els mesos de l'any (Próleg de J. 
Vinyoli i gravats de T. Amat et alter), SADAG, "Els gravats 
de la Rosa Vera", Barcelona, 1956. [Próleg de creació on 
s'alterna la prosa i la poesia i que serveix d'encapgalament 
a onze gravats i comentaris de diversos autors] 

"Carta-Proleg" dins FULQUET, Josep M . , Perillosa riba, Edicions 
62 ("Els llibres de l'Escorpí. Poesia", 47), Barcelona, 1978 

"Próleg", dins Plomes catalanes d'avui, Edicions del Malí, Sant 
Boi de Llobregat, 1982 

2.2.- Textos en prosa dins la seva obra poética: 

"Próleg", dins El Callat, 1956 (Datat: Barcelona, 25 d'octubre de 
1955. Després dins Poesia Completa, págs. 414-419) 
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"Nota preliminar", dins Realitats, 1963 (Datat: Barcelona, mar? 
de 1962. Després dins Poesia Completa, págs.420-421) 

"Notes fináis", dins Tot és ara i res, 1970 

"Nota preliminar", dins Poesia Completa 1937-1975, 1975. Págs. 
17-18 (Datat: Barcelona, mar? de 1975) 

"Avís", dins LLibre d'Amic, 1977. (Reproduit dins LLibre 
d'Amic/Cants dAbelone, 1987. pág. 21) 

"Nota preliminar", dins A hores petites, 1981. (Datat: Barcelona, 
mar? del 1981) 

"Notes" i "Epíleg" dins Domini mágic, 1984. (l'epíleg está datat: 
Barcelona, desembre de 1983) 

2.3.- Altres textos: 

["Páranles de presentació"], (text escrit per Joan Vinyoli amb 
motiu d'haver-li estat concedit el Premi de poesia Óssa 
Menor de l'any 1951 a la seva obra Les hores retrobadas. 
Arxiu-Vinyoli. Cfr. Apéndix) 

["Lectura de poemes a casa de Joan Maragall"], (text escrit per 
Vinyoli com a presentació a la seva lectura de poemes a 
casa de Joan Maragall. 1951. Arxiu-Vinyoli. Cfr. Apéndix) 

["Lectura de poemes a casa de Josep Iglésies"], (text de 
presentació a la lectura de poemes en la sessió literaria de 
l'any 1951 al passatge Permanyer. Arxiu-Vinyoli . Cfr. 
Apéndix) 
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"Un diáleg" [Arxiu-Vinyoli. Es tracta d'una narració inédita en 
qué el poeta parla de la poesia i del quefer poétic. Cfr. 
Apéndix] 

"Ressenya sobre Poesia Completa ", dins Tele-Exprés (22-IV-
1975) 

"Crida ais poetes catalans", dins Antología Price-Congrés, 
Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, 1977, págs. 13-14 

"Joan Vinyoli" dins Reportatge en el record, 1978. págs. 52-53 
(Resposta de Joan Vinyoli al llibre de J .M. Servia sobre 
Gabriel Ferrater) 

"Respostes al «Qüestionari Proust»", La Vanguardia (8-VI-
1980) 

"Nota" dins Versions de Rilke, 1984. págs. 9-11. (Datat: 
Barcelona, febrer de 1983) 

"Caries Riba i el seu concepte de la poesia", dins Reduccions, 
núm. 31 (octubre-1986), [Treball llegit a l'homenatge a 
Caries Riba, fet a la Casa del Libro l'any 1954] 

"Carta a Josep M , Ainaud", dins Reduccions, núm. 31 (octubre-
1986). [Datada: 12-XII-1949] 

J. V I N Y O L I / M . MARTÍ i POL, Barcelona/Roda de Ter. 
Correspondencia, (Proleg de M . Martí i Pol; edició a cura de 
X . Folch i A. Rossinyol), Empúries ("Tros de paper", 22), 
Barcelona, 1987 [Correspondencia corresponent al període: 
octubre de 1977 - juny de 1983] 

VINYOLI , Joan, Vers i Prosa, (Estudi introductori i selecció de 
Ferran Carbó), Tres i Quatre ("L'Estel", 11), Valencia, 1990 
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2.4.- Traduccions: 

CÉLINE, L.-F. , Casse-Pipe. Conversaciones con el profesor Y., 
(Trad. de Juan Viñoly), Barral Editores ("Ediciones de 
Bolsillo", 109 / "Serie negra Policial", 18) 

CHANDLER, R., La hermana pequeña, (Trad. de Juan Viñoly), 
Guadarrama ("Punto Omega", 215), Madrid, 1976 

DORT, B., Lectura de Brecht (Trad. de Juan Viñoly), Seix-Barral 
("Biblioteca Breve", 344), Barcelona, 1973 

FABRE, D., El traficante de cadáveres (Trad. de J. Viñoly), Barral 
Editores ("Ediciones de Bolsillo", 308 / "Serie Negra 
Policial", 38), Barcelona, 1973 

HENSCHKE, A. , Historia de la literatura. Maravillosa síntesis de 
la literatura universal, (Trad. y notas d'E. Martínez-
Fernando, J. Viñoly i J .M. Quiroga), Labor, Barcelona 

JACOBSEN, J.P., Aquí debieran florecer las flores (Trad. de Juan 
Viñoly), Colección "Euro", Madrid, 1941 

K L A B U N D , V. , Historia de la literatura (Trad. y notas d'E. 
Martínez-Fernando, J. Viñoly y J .M. Quiroga), Labor 
("Colección Libros de hoy"), Barcelona, 1937 

Las mejores historias de fantasmas (Trad. de R. Joancomartí, J. 
Roger y J. Viñoly), Bruguera ("Libro Amigo", 226), 
Barcelona, 1937 

~ 646 ~ 



NERÓN, C , Max y los chatarreros (Trad. de J. Elias y J. Viñoly), 
Banal Editores ("Ediciones de Bolsillo", 142 / "Serie Negra 
Policial", 23), Barcelona, 1973 

REYNAUD-FOURTON, A. , Sinfonía para una masacre (Trad. de J. 
Viñoly), Barral Editores ("Ediciones de Bolsillo", 298 / 
"Serie Negra Policial", 36), Barcelona, 1973 

SCERBANENCO, G., Las princesas de Acapulco (Trad. de J. 
Viñoly), Barral Editores ("Ediciones de Bolsillo", 114 / 
"Serie Negra Policial", 20), Barcelona, 1973 

T R O Y A T , H . , Anne Predaille (Trad. de J. Viñoly), Euros 
("Colección Rojo y negro"), Barcelona, 1974 

WITTIG, M . , Las guerrilleras, (Trad. de J. Elias y J. Viñoly), Seix-
Barral ("Biblioteca Breve", 316), Barcelona, 1971 

3.- ENTREVISTES 

["Entrevista a Radio Miramar"], (Copia de les notes Uiurades per 
Vinyoli a J. Pedreira per a l'interviu que s'havia de fer per 
Radio Miramar a propósit d'haver-li estat concedit el Premi 
Óssa Menor de poesia, 1951). [Arxiu-Vinyoli. Cfr. Apéndix] 

ALZUETA, Miquel, "Vinyoli: «La meva poesia continua»", Mundo 
Diario (28-IX-1978) 

ALZUETA, M./RUBIO, A. , "Joan Vinyoli parla de la seva poesia", 
Mundo Diario (13-V-1976) 

CASTELLET, J .M., "Machado desde Cataluña. No hay amnistía 
para Antonio Machado", Destino, núm. 1975 (7-VIII-1975) 
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BUSQUÉIS I GRABULOSA, L. , "Joan Vinyoli. Entrevista epistolar", 
dins Plomes catalanes d'avui, Edicions del Malí, Sant Boi de 
LLobregat, 1982. págs. 81-90 

MASATS, Josep, "Enquesta ais escriptors deis PPCC", Canigó, 
núms. 706-707 (25-1V-1981), págs. 32-33 

PONS, Agustín, "Joan Vinyoli, poeta del silencio" [Arxiu-Vinyoli. 
Copia mecanoscrita] 

SIMÓ, Isabel-Clara, "Joan Vinyoli: la paraula en el temps", 
Canigó, núm. 659 (24-V-1980). págs. 18-22 

SOLER, Marc/MUNNÉ, Antoni, "Joan Vinyoli, la recerca de la 
catarsi poética", El País ( 8-IV-1984) 
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V.2.- B I B L I O G R A F Í A S O B R E J O A N V I N Y O L I 

ABRAMS, D.S., "Joan Vinyoli: poesia de revelació", Avui (4-VII-
1984) [Lletres, núm. 178]. 

_ : "Joan Vinyoli i la literatura anglo-saxona", dins Joan 
Vinyoli, I.C.E./PPU, Barcelona, 1986. págs. 118-133. 

AINAUD, Mar, "Del temps que s'atura. La poética en la poesia 
de Joan Vinyoli", Serra d'Or, núm. 361 (gener 1990), págs. 
55-57 

ALBERTÍ, Josep, "Encara les paraules de Joan Vinyoli", Diario 
de Mallorca (30-Vin-1973). 

_ : "Ara que és tard de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (20-
11-1975). 

_ : "Nous metalis de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (5-Xn-
1975) . 

_: "Poesia Completa de Joan Vinyoli", Diario de Mallorca (3-1-
1976) . 

_ : "La crisi del significat a la poesia catalana (1)", Ultima Hora 
(16-III-1978). 

_ : "Joan Vinyoli-Activitat", Serra d'Or, núms. 238-239, (juliol-
agost 1979), págs. 55-56. 
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ALZUETA, Miquel, "Vinyoli: «La meva poesia continua»", Mundo 
Diario (28-IX-1978) 

ALZUETA, M./RUBIO, A. , "Joan Vinyoli parla de la seva poesia". 
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