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AL VOLTANT DE…

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.
Encara les paraules

Joan Vinyoli i Pladevall neix a Barcelona el 3
de juliol de 1914. La seva infantesa està
marcada per les penúries econòmiques familiars i la mort del seu pare quan només tenia
quatre anys. Als setze anys entra a treballar
a l’Editorial Labor, on exerceix càrrecs diversos, fins a la seva jubilació el 1979.
Comença a publicar els seus primers poemes
a les pàgines de Quaderns de Poesia i La Publicitat, on apareixen també les seves traduccions de Rilke, poeta que exercí una gran
influència sobre la seva obra. Es diu que Vinyoli començà a escriure després de llegir
aquesta frase de 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».

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. A partir de
l’any 1952, resideix al barri de les Tres Torres,
al número 46 del carrer Castellnou.
De vocació inicial vacil·lant i de formació autodidacta, Vinyoli concep la poesia, a la manera ribiana, com una eina indagatòria i de coneixement sobre un mateix i sobre el món i
com una forma de realització espiritual.
Guanya el premi Óssa Menor, 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.

Obra destacada
La producció poètica de Joan Vinyoli pot dividir-se
en dues etapes: la primera, que va de 1937 a 1963 i
en la qual és fidel al mestratge de Riba i Rilke, és la
de formació i consolidació. Està caracteritzada pels
constants replantejaments poètics i per la ferma
voluntat de construir-se una veu lírica personal.
D’aquesta etapa destaquen De vida i somni (1948),
Les hores retrobades (1951) i El callat (1956).
FOC MORT
Com arribar a l’incendi pur
de cap aurora, si només
erro cansat, per un excés
de roca estèril, dins l’obscur?
No hi ha cap alba en el futur
ni cap estrella en el record,
enmig del vent crepuscular;
sóc en la terra del foc mort,
cercant només el mar, el mar.
Joan VINYOLI. El callat

La segona etapa, que va de 1970 a 1984, és la de
maduresa i plenitud poètiques i coincideix amb el
moment de màxim reconeixement per part de la
crítica i del públic lector. És també la més fecunda:
edita un total d’onze llibres de poemes, a més de dos
reculls d’obra poètica, i dos volums de traduccions
de la poesia de Rilke. Entre 1970 i 1975, Vinyoli
publica els volums Tot és ara i res (1970), Encara les
paraules (1973) i Ara que és tard (1975), que formen
un tríptic unitari, pel to desolat i pel plantejament
existencialista que els caracteritza.
A LES FOSQUES
Visc a les fosques,
avar d’imatges col·leccionades
com munts de cartes i fotografies
guardades en un moble que grinyola
de nit, que la humitat reinfla
i roseguen els corcs.
Calaix de vida,
podrida pels desigs
no satisfets, pel cansament
d’haver esperat tantes vegades
i que no hagi mai trobat.
Tot s’ha tornat avorriment, desdeny i fàstic,
per covardia, seny o bé impotència.
Joan VINYOLI. Tot és ara i res

Els seus últims llibres són Domini màgic i Passeig
d’aniversari, tots dos de 1984, dos llibres que aglutinen
com a temes principals la paraula poètica i la mort,
com podem constatar en el poema següent:
JOC
M’he tornat una bola de billar
de vori que rodola empesa sempre
pel tac sinistre i dolorosament,
topant contra les bandes del rectangle,
és repel·lida amb seca violència,
sense parar.
No puc ja més, retira’m
del feltre verd, jugador empedreït,
deixa’m sentir com van caient les hores,
com cessen el soroll i el moviment,
com, inactiu, el vori es fa de cera,
que fondrà, al capdavall, la mà del foc.
Joan VINYOLI. Domini màgic

Obra del poeta disponible a la xarxa
de biblioteques públiques
A hores petites
Barcelona: Crítica, 1981
A hores petites; Domini
màgic; Passeig d’aniversari
Barcelona: Edicions 62,
2013
Alguien me ha llamado =
[Algú m’ha cridat]
Traducció de José Agustín
Goytisolo
Barcelona: Edicions del
Mall: Diputació de
Barcelona, 1986
Antologia poètica
Barcelona: Proa, 1981

Llibre d’amic; Cants
d’Abelone
Barcelona: Empúries, 1987
Cercles
Barcelona: Edicions 62,
1980*
Cuarenta poemas
Barcelona: Lumen, 1980*
Domini màgic
Barcelona: Empúries, 1985
Domini màgic
Barcelona: Edicions 62,
2005

Antologia poètica
Barcelona: Edicions 62,
1999*

Domini màgic; Passeig
d’aniversari
Barcelona: Empúries,
2009

Ara que és tard
Barcelona: Edicions 62,
1975

Encara les paraules
Barcelona: Edicions 62,
1983

Tot és ara i res; Encara les
paraules; Ara que és tard
Barcelona: Edicions 62,
2013

Fi de tardor
Barcelona: Cruïlla, 2004*

El callat
Barcelona: Empúries, 1994

El gran llibre de les
princeses
Barcelona: Parramón,
2009

El callat: poemes
Barcelona: Óssa Menor,
1956

El griu
Barcelona: La Magrana,
1978

El príncep
Dins: Poesia; Agustí
BARTRA, Joan VINYOLI,
Joan TEIXIDOR
Barcelona: Edicions 62,
[etc.], 1984
Les hores retrobades
Barcelona: Els Llibres de
l’Óssa Menor, 1951
Llibre d’amic
Barcelona: La Gaya
Ciencia, 1977
La mano del fuego
Barcelona: Candaya, 2014
La mesura d’un home =
La medida de un hombre
Madrid: Visor, 1990*
Els millors poemes
Barcelona: Proa [etc.],
1998
Noves versions de Rilke
Barcelona: Empúries, 1985
Obra poètica 1975-1979
Barcelona: Crítica, 1979
Obra poètica completa
Barcelona: Edicions 62:
Diputació de Barcelona,
2001
Passeig d’aniversari
Barcelona: Empúries,
1984
Poemes
Barcelona: Proa, 2014*
Poesia completa
Barcelona: Labutxaca,
2014*
Poesia completa:
1937-1975
Esplugues de Llobregat:
Ariel, 1975
Poesies
Barcelona: Abadia de
Montserrat, 1993*

Primer desenllaç
Barcelona: Residència
d’Estudiants, 1937
Promenade d’anniversaire
et autres poèmes
France: La Différence,
1990
Realitats: poemes
Barcelona: [s.n.], 1963
Recull de poemes escollits:
Noranta-tresena trobada
de Poesia
Terrassa: Associació de
Poetes Terrassencs, 2011
Tot és ara i res
Barcelona: Edicions 62,
1982
Vent d’aram
Barcelona: Proa, 1976*
Vers i prosa
València: Tres i quatre,
1990*
Versions de Rilke
Barcelona: Proa, 1984
Vinyoli: la vocació d’un
poeta autèntic
Igualada: Grafopack, 2014
Y que el silencio queme
por los muertos: antología
poética
València: Pre-Textos, 2010*

També disponibles com
a llibre electrònic a
eBiblio:
Vent d’aram
Barcelona: Edicions 62,
2015

Poemes
Barcelona: Proa, 2014*

Santa Coloma de Farners i Begur
Vinyoli estimava profundament Barcelona. Tanmateix,
en els seus versos, hi deixen una empremta
fonamental els períodes d’estiueig viscuts a Santa
Coloma de Farners, en la infantesa i a Begur, en l’edat

adulta. Són dies de llibertat, per a gaudir plenament
de la natura i lliurar-se a la poesia.
A Santa Coloma va passar els estius de la seva
infantesa i adolescència des de 1922 fins a 1935. En
aquesta població gironina, hi descobreix l’amor, la
natura i la poesia: el vers «I la natura em crida», que
inaugura la seva obra, té la gènesi en el record del
seu paisatge. Ell mateix va dir: «De més o menys els
vuit anys fins als disset anys els vaig passar a Santa
Coloma de Farners, La Selva, vila el paisatge de la
qual ha estat més tard literaturitzat en algun dels
meus primers llibres. Recordo que allí hi vaig passar
les millors estones de la meva adolescència: les
passejades a la plaça, el tennis, els boscos».
A Begur, a partir de l’estiu de 1954, hi descobreix
l’àmbit metafòric i sensorial del mar. També s’hi
refereix amb aquestes paraules: «el lloc important i
definitiu com a centre de les meves experiències de
tot ordre, poètic i vital, va ser Begur».

Sobre el poeta i la seva obra
«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. Joan Vinyoli: escriptura poètica i
construcció imaginària

«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

«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. Barcelona-Roda de Ter: crònica
d’una amistat: correspondència

BADOSA, Cristina;
SERRANO MUNNÉ,
Elisenda; OBIOLS,
Víctor
«Vinyoli, encara»
Serra d’Or, núm. 599
(2009), p. 15-23
CARBÓ, Ferran
La freda veritat de les
estrelles: lectures de
Joan Vinyoli
Barcelona: Abadia de
Montserrat, 1995
CARBÓ, Ferran
Introducció a la poesia
de Joan Vinyoli
Barcelona: Abadia de
Montserrat, 1991
CARBÓ, Ferran
Joan Vinyoli: escriptura
poètica i construcció
imaginària
València: Institut de
Filologia Valenciana;
Barcelona: Abadia de
Montserrat, 1990*
CASACUBERTA,
Margarida; JUAN
GARCÍA, Natalia (ed.)
Joan Vinyoli i la poètica
postsimbolista
Barcelona: L’Avenç, 2016*
Girona explica Vinyoli:
homenatge al poeta Joan
Vinyoli: nit de poetes
2014
Girona: Ajuntament de
Girona [etc.], 2014
[DVD documental]
HATEM, Jad
La llum i la mort en la
poesia de Carles Duarte i
Joan Vinyoli
Santa Coloma de Queralt:
Obrador Edèndum, 2016*
Joan Vinyoli:
correspondències: diàleg
amb els altres
Santa Coloma de Farners:
El Procés VI, 2014
[recurs electrònic]
Joan Vinyoli:
correspondències: diàleg
amb els vius
Santa Coloma de Farners:
El Procés V, 2014
[recurs electrònic]

LLAVINA, Jordi
Neu, fang, rosada,
constel·lació: articles,
treballs, apunts sobre la
poesia de Joan Vinyoli
Vilanova i la Geltrú: El
Cep i la Nansa, 2014*
PALOMAR, Cristina
Joan Vinyoli
Barcelona: Mediterrània,
2014*
PIERA, Josep
Mai no és tard: (Vinyoliana)
València: Universitat de
València, 2016
SALA-VALLDAURA,
Josep M.
Joan Vinyoli: introducció
a l’obra poètica
Barcelona: Empúries, 1985
SARGATAL, Ramon
Manual per aprendre a
fer versos: te deix, lector,
Vinyoli com a exemple
Barcelona: Viena, 2018*
SOLÀ, Pep
«I must do something of
my poverty: Joan Vinyoli
durant la Guerra Civil»
L’Avenç, núm. 353 (2010),
p. 40-48
SOLÀ, Pep
La bastida dels somnis:
vida i obra de Joan Vinyoli
Girona: CCG: Fundació
Valvi, 2010*

Epistolaris
Joan Vinyoli
Girona: Revista El Procés,
núm. 6 (des. 2014)
[número monogràfic]
VINYOLI, Joan; MARTÍ l
POL, Miquel
Barcelona-Roda de Ter:
correspondència
Barcelona: Empúries, 1987
VINYOLI, Joan; MARTÍ l
POL, Miquel
Barcelona-Roda de Ter:
crònica d’una amistat:
correspondència
Barcelona: Empúries, 2014*
VINYOLI, Joan; PUIG,
Eudald
Joan Vinyoli-Eudald
Puig: correspondència
(1981-1984).
Girona: Curbet, 2018

Llegint les cartes que es van escriure els dos poetes
durant uns anys, podem saber què pensava Vinyoli
de la seva pròpia obra i manera d’escriure:
«Faré el que en definitiva sempre faig, que és
preparar el subconscient, “escoltar-lo”, per dir-ho
d’alguna manera, mirar les “coses consuetes del
món”, com dic en un poema de Cercles, “ser” cada
cop més en els altres i en mi.»
«Tu dius que he arribat “a aquell punt en què
l’expressió assoleix, amb una rara —i difícil, com hi
ha món!— senzillesa, una densitat i alhora una
capacitat de comunicació insospitades que obren
camins a tota mena de suggestions i desvetllen
l’adhesió de tota mena de sensibilitats, no solament
pel que dius sinó per com ho dius”. Com seguirà el
camí? ¿Seré capaç de mantenir-me en aquest nivell
i a la vegada evolucionar cap a no sé quines coses?
En definitiva què és la poesia?, em pregunto una
vegada més als meus seixanta-cinc anys, lliure de la
servitud al treball d’oficina i en realitat a tota altra
feina que no sigui la d’aprofundir en els
coneixements connexos a la poesia.»
Algunes de les seves paraules cobren una inusitada
actualitat:
«Treballo interiorment més que mai i els fruits ja es
veuran. Escric imaginativament, vull dir no escrivint
encara materialment, en tres llibres. M’atreveixo a
dir que visc poèticament cada moment del dia i de
la nit. Poèticament i alhora intel·lectualment: vull dir
que no sols “sento”, sinó que “medito” en el fet
d’escriure poemes i en totes les altres coses: les
polítiques de la nostra nació periclitant però
tanmateix salvable si els polítics fan el que han de
fer i tots nosaltres fem —com tu, com jo— el que ja
fem i més, perquè no hi ha límits quant als nostres
deures. Estimat Miquel: són dies molt difícils i que
hem de viure amb una “gran esperança”, però
també amb una “gran lucidesa”».

Per a escoltar
Poemes recitats
A través de Vinyoli
Girona: Discos a Mà,
2014*
Joan Vinyoli
Barcelona: Zanfonia,
2000*
Núria Candela diu Joan
Vinyoli
Terrassa: Temps, 2009*

Poemes musicats
ARNELLA, Jaume
Tot és ara i res: Joan
Vinyoli - Jordi Pagès,
cançons i poemes per
una exposició
Santa Eulàlia de Ronçana:
Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja, 2014
ASPRIU
Una nit de poemes: recull
de poemes de Salvador
Espriu i Joan Vinyoli
Santa Eulàlia de Ronçana?:
Aspriu, 2014

BONET, Maria del Mar
Alenar
Madrid: BMG Ariola, 1990
Inclou la versió del
poema «Vares venir fins
on jo dormia»
BONET, Maria del Mar
Salmaia
Madrid: BMG Ariola, 1995*
Inclou la versió del
poema «La veu del mar»
FONOLL, Celdoni
Recital 1000
Barcelona: Audiovisuals
de Sarrià, 1985
Inclou un enregistrament
sonor, pertanyent al fons
documental de TV3, de
Joan Vinyoli recitant el
poema «Domini màgic»
GENÉ, Meritxell
Branques
Almacelles: Khlämor, 2015
Inclou la versió del poema
«Orfeu»

SAGARRA, Mariona
Frec a frec
Barcelona: DiscMedi,
2000
Inclou versions
musicades dels poemes
«Cap a les deus» i
«Cançó d’amor»
SOLER, Toti
Liebeslied; El gat blanc
Barcelona: PDI, 1992*
Versió musicada del
poema «Liebeslied»
SERVIÀ, Josepmiquel;
SUBIRACHS, Rafael
Viatge poètico-musical
per les terres de llengua
catalana
Valldoreix: Jorbasa,
1999
Inclou el poema
«Branques»

* Documents disponibles a la
Biblioteca Clarà (Dr. Carulla, 22-24)

Llocs a internet
Projecte Poesia Dibuixada: poema «L’acte darrer»
https://www.youtube.com/watch?v=S4FbRGBTh5o
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 llapis.

LletrA: La literatura catalana a internet
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-vinyoli/detall
Plataforma creada per la Universitat Oberta de Catalunya
i la Universitat Ramon Llull que ofereix informació i
documentació especialitzada en literatura catalana.

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
http://www.escriptors.cat/autors/vinyolij/
pagina.php?id_sec=1907
Web creat per l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana que inclou un índex d’autors, tan històrics com
contemporanis, amb informació completa sobre l’obra
de cadascun d’ells.

Mapa literari català 2.0: itinerari poètic Joan
Vinyoli a Begur
http://www.mapaliterari.cat/espai/tot-es-ara-i-res/
joan-vinyoli
Aplicació web que permet consultar diferents punts de
la geografia mundial relacionats amb textos de la
literatura catalana.

Xtec: Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya.
Itinerari poètic Joan Vinyoli
http://www.xtec.cat/~jsola126/
Web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya que ofereix gran varietat de recursos adreçats
a estudiants i a tota la comunitat educativa en general.

Joan Vinyoli 1914/2014
http://joanvinyoli.cat/portal/
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.

Per a fer aquesta guia hem consultat els llocs web
que s’hi citen, el web de la Viquipèdia i el web Traces:
base de dades de llengua i literatura catalana, així
com part de l’obra poètica de l’autor i altres llibres
sobre vida i obra citats en aquesta guia.

Si tens el carnet de
Biblioteques de Barcelona
i vols rebre informació
de les activitats de la teva
biblioteca, dona’t d’alta al
butlletí electrònic a
www.mesbiblioteques.cat.
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Si vols saber més coses de
totes les activitats i novetats
de Biblioteques de Barcelona,
entra a www.barcelona.cat/
biblioteques o descarrega’t
l’app mòbil BibliosBCN.

