Joan Vinyoli (1914-1984)

NO RES, UN FUM
La poesia allunya de les aparences
i fa propera la realitat.
Memòria: perdre’s com en un dellà
que és sols l’aquí darrera
cortines transparents.
I què veus?
No res, un fum.
En veritat us dic
que no es fa res en veritat sinó
per la paraula creadora de silenci.
Joan

VINYOLI.

Encara

les

paraules

Joan Vinyoli i Pladevall neix a Barcelona el 3 de juliol de 1914. De vocació inicial vacil·lant i de
formació autodidacta, Vinyoli concep la poesia com una eina indagatòria i de coneixement sobre un
mateix i sobre el món i com una forma de realització espiritual. Produirà poesia de forma fecunda
durant la postguerra, després del seu matrimoni amb Teresa Sastre. Seran anys de vida literària i
social amb Sarrià de teló de fons, i a partir de l’any 1952, resideix al barri de Les Tres Torres.
Es diu que Vinyoli començà a escriure després de llegir aquesta frase del poeta Rilke: “la poesia no
és cosa de sentiments sinó d’experiències“, tot i que en una carta dirigida a Miquel Martí i Pol,
Vinyoli confessava: “tot i no ser jo – malgrat la fama que en tinc – rilkeà, m’apassiona aquest rar i
greu poeta”.
Guanya el premi Óssa Menor l’any 1951, amb el recull Les hores retrobades. Amb el poemari Tot és
ara i res (1970), li arriba el reconeixement de la crítica i a partir d’aleshores publica de forma
regular. El darrer poemari, Passeig d’aniversari (1984), rep nombrosos premis, entre els quals el de
la Generalitat de Catalunya, el Ciutat de Barcelona i el Premio Nacional de Literatura.
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OBRES DEL POETA

Antologia
poètica

Domini
màgic

Barcelona: Edicions 62, 1999

Barcelona: Edicions 62, 2005

Fi de
tardor

La mesura
d’un
home =
La medida
de un
hombre

Barcelona: Cruïlla, 2004

Madrid: Visor, 1990

Poesia
completa

Tot és ara
i res;

Barcelona: Labutxaca, 2014
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Encara les
paraules;
Ara que
és tard
Barcelona: Edicions 62, 2013

També disponibles a com a llibre electrònic a eBiblio:

Vent
d’aram

Poemes
Barcelona: Proa, 2014

Barcelona: Proa, 2015

Davant del temps, la mort, l’amor, la paraula, les petites coses… (els
grans temes de l’obra vinyoliana), el poema esdevé una apel·lació
insistent al no-res metafísic, a les fonts primigènies de l’existència
humana i, en darrer terme, la recerca de la identitat individual a través
de la poesia i de la paraula.
Ferran

CARBÓ

a

Joan

Vinyoli:

escriptura

poètica

i

construcció

imaginària

SOBRE EL POETA I LA SEVA OBRA
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La freda
veritat de
les
estrelles:
lectures
de Joan
Vinyoli

La llum i
la mort en
la poesia
de Carles
Duarte i
Joan
Vinyoli

CARBÓ, Ferran

HATEM, Jad

Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995

Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2016

Neu, fang,
rosada,
constel·la
ció:
articles,
treballs,

Joan
Vinyoli
PALOMAR, Cristina
Barcelona: Mediterrània, 2014
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apunts
sobre la
poesia de
Joan
Vinyoli
LLAVINA, Jordi
Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2014

Manual
per
aprendre
a fer
versos: te
deix,
lector,
Vinyoli

La bastida
dels
somnis:
vida i
obra de
Joan
Vinyoli
SOLÀ, Pep
Girona: CCG: Fundació Valvi, 2010
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com a
exemple
SARGATAL I PELLICER,
Ramon
Barcelona: Viena, 2018

Vinyoli ha sabut veure el nostre país i escoltar la nostra llengua
despullats de tot sobrer element en llur essencial nuesa: privilegi dels
autèntics lírics.
Salvador

ESPRIU

EPISTOLARIS

Barcelona
-Roda de
Ter:
crònica
d’una
amistat:

Joan
VinyoliEudald
Puig:
correspon
dència
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correspon
dència

(1981-198
4)

VINYOLI, Joan ; MARTÍ l

VINYOLI, Joan ; PUIG,

POL, Miquel

Eudald

Barcelona: Empúries, 2014

Girona : Curbet, 2018

És admirable la teva contenció, i ho és molt més atès que ets, pel que jo
conec, un home terriblement apassionat. Aquest saber mestrejar passió i
claredat ﬁns a obtenir un nivell expressiu intensament seductor,
suggerent i compartible , és el que més m’ha seduït sempre en la teva
poesia. La veritable poesia lírica – l’única poesia, m’atreviria a dir –
s’assenta en aquest equilibri, al meu entendre. Quan la llengua es
recargola inútilment o el concepte esdevé conceptuós, tot se’n pot anar –
i de vegades se’n va – en orri. És allò de la difícil simplicitat que et fa
descobrir que algú ha sabut dir amb les paraules justes allò que tu ja
havies pensat. No hi ha, penso jo, grans descobertes ni grans temes; hi
ha grans maneres de dir.
Miquel

MARTÍ

I

POL

a

Barcelona-Roda

de

Ter:

crònica

d’una

amistat:

correspondència

PER ESCOLTAR

Tot és ara
i res: Joan
Vinyoli –

Alenar
BONET, Maria del Mar
Madrid: BMG Ariola, 1990

Inclou la versió del poema
“Vares venir ﬁns on jo
dormia“.
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Jordi
Pagès,
cançons i
poemes
per una
exposició
ARNELLA, Jaume
Santa Eulàlia de Ronçana: Biblioteca Casa de
Cultura Joan Ruiz i Calonja, 2014

A través
de Vinyoli
MÚRCIA, Xavi
Girona: Discos a Mà, 2014

Liebeslied
; El gat
blanc
SOLER, Toti
Barcelona: PDI, 1992

Versió musicada del poema
Liebeslied.

Joan

Núria
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Vinyoli
VINYOLI, Joan
Barcelona: Zanfonia, 2000

Candela
diu Joan
Vinyoli
VINYOLI, Joan
Terrassa: Temps, 2009

Llocs a internet

Projecte Poesia
Dibuixada:
poema «L’acte
darrer»

Programa
Opinión de TVE
dedicat a Joan
Vinyoli

Impulsat per a celebrar els quinze anys del
portal LletrA, Poesia Dibuixada és un projecte
literari i multimèdia on l’art, la poesia i
l’audiovisual es fusionen per oferir una
experiència lectora innovadora a partir de la
creació de breus obres d’art audiovisuals.
Cadascuna de les poesies dibuixades integra un
poema d’un autor o autora clàssic o
contemporani, amb la veu de Sílvia Bel i les
il·lustracions de Marta Bellvehí, que hi posa el
color amb pinzellades d’aquarel·la i línies a

Opinión – Joan Vinyoli

llapis.
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Associació
d’Escriptors en
Llengua
Catalana
Web creat per l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana que inclou un índex d’autors,

Mapa literari
català 2.0:
itinerari poètic
Joan Vinyoli a
Begur

tan històrics com contemporanis, amb

Aplicació web que permet consultar diferents

informació completa sobre l’obra de cadascun

punts de la geograﬁa mundial relacionats amb

d’ells.

textos de la literatura catalana.

Xtec: Xarxa
telemàtica
Educativa de
Catalunya.
Itinerari poètic
Joan Vinyoli

LletrA: La
literatura
catalana a
internet

Web del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que ofereix gran
varietat de recursos adreçats a estudiants i a

Plataforma creada per la Universitat Oberta de
Catalunya i la Universitat Ramon Llull que
ofereix informació i documentació
especialitzada en literatura catalana.

Joan Vinyoli

tota la comunitat educativa en general.
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1914/2014
Web creat per l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners, Pep Solà i Xavier Macià, dedicat a
Joan Vinyoli amb motiu del centenari del seu
naixement. Aplega informació i recursos
actualitzats sobre el poeta.
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