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Joan Vinyoli
Joan Vinyoli i Pladevall
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

El seu pare va morir quan tenia quatre anys i va viure una
infantesa marcada per les penúries econòmiques familiars
i la felicitat dels estius passats a Santa Coloma de Farners,
paisatge sovint evocat en la seva poesia. Cursà estudis de comerç i als setze anys entrà a treballar a
l'editorial Labor, on va exercir càrrecs diversos, fins a la seva jubilació el 1979.
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. La seva lírica, deutora del romanticisme alemany i el postsimbolisme evoluciona
progressivament cap a una poesia metafísica i existencial empeltada d'un realisme de caire
experiencial i moral. La poesia és, per a Vinyoli, una via d'arrelament en la realitat i de
transcendència d'aquesta i el mitjà òptim, de salvació, per superar l'estat d'indigència que el poeta
creu inherent a la condició humana.
La seva producció poètica 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.
Barcelona 1914-1984. Poeta
Està caracteritzada pels constants replantejaments poètics i per la ferma voluntat de construir-se una
veu lírica personal. Publica cinc reculls poètics: Primer desenllaç (1937), un llibre menor en què
preval la voluntat d'art a l'autèntica poesia; De vida i somni (1948), escrit segons una nova forma de
concebre el quefer poètic, més com «un misteri quasi religiós que com un ofici»; Les hores
retrobades (1951), de to marcadament elegíac i que inaugura l'etapa de consolidació de Vinyoli, que
comportarà el pas decisiu des del descriptivisme paisatgístic inicial fins al procés de simbolització tan
característic de la seva obra posterior; i El Callat (1956), que es conforma com el volum central i més
reeixit de la primera època.
L'any 1963, i després de set anys de silenci, en els quals, però, escriu la primera versió de Llibre
d'amic, Joan Vinyoli publica Realitats, un llibre irregular i heterogeni en què el poeta vacil.la entre
seguir fidel als postulats poètics que han presidit l'escriptura d'El Callat o adscriure's al model de
poesia realista i engatjada que impera en aquell moment a Catalunya.
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 (premis, ressenyes, lectures poètiques...) 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, Poesia completa 1937-1975 (1975) i Obra poètica 1975-1979 (1979), i dos volums de
traduccions de la poesia de Rilke, Versions de Rilke (1984) i Noves versions de Rilke (1985), que
apareix pòstumament. 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.
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Amb Vent d'aram (1976), s'inicia el darrer tombant de la seva poesia, molt intens i productiu, malgrat
els constants problemes de salut. Els llibres publicats en aquests anys giren al voltant de tres eixos
temàtics: l'amor, la mort i la poesia. Llibre d'amic (1977), El griu (1978) i Cants d'Abelone (1983, però
escrit el 1979) són llibres de temàtica amorosa, ja sigui des d'un vessant místicoespiritual o més
explícitament eròtic (El griu). Amb el recull Cercles (1979), de to amarg, però lúcid, Vinyoli intenta
una reflexió metafísica sobre l'existència; mentre que en els darrers poemaris, A hores petites (1981),
Domini màgic i Passeig d'aniversari (1984), el tema central és el de la polarització entre la
consciència de la mort i la dimensió màgica i transcendent de la paraula poètica. A les acaballes de
la vida, el poeta s'aferra en l'àmbit líric com a únic mitjà per fer front a l'embat del temps i la fragilitat
de l'existència: «Tot és lluny i prop, / i no s'acaba mai aquest viatge / per les paraules: / ja no tinc res
més.»
L'obra de Joan Vinyoli, de gran coherència i unitat, malgrat la diversitat de formes i estils, i elaborada
al marge de modes, escoles i tendències, esdevindrà, sobretot a partir dels anys setanta, punt de
referència de les noves generacions de poetes, tant pel caràcter original de la seva proposta estètica
i del seu univers imaginari com per l'autenticitat i la modernitat de la seva veu lírica.
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Tast de textos
Text
PDF: Primer d'any
Un poema de Joan Vinyoli.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20131222/jvinyoli_primer_dany.pdf
WEB: Itinerari literari per Santa Coloma de Farners, amb textos de l'autor
http://www.mapaliterari.cat/mapa/guia/15/joan/itinerari-poetic-joan-vinyoli
WEB: Poesia catalana d'ahir i avui
Dotze poemes de Joan Vinyoli: "Als elegits", "A les tres copes dic això", "Plaça vella", "L'acte darrer",
"Torno de la nit", "Amb ronca veu", "El silenci dels morts", "En la nit", "Sóc home sol", "Pollets",
"Sense mans" i "Elegia de Vallvidrera".
http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/vinyoli.htm
WEB: Pàgina de Magisteri Teatre-Mag Poesia
Extensíssima antologia amb una quarantena de poemes de setze llibres diferents de Vinyoli.
http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/vinyoli/vinyolijoan.html
WEB: Selecció de Poesia Catalana
28 poemes extrets de Les hores retrobades, El callat, Realitats, Tot és ara i res, Encara les paraules,
Ara que és tard, Vent d'aram, El griu, Cercles, A hores petites, Domini Màgic, Passeig d'aniversari,
Noves versions de Rilke, Llibre d'amic i Cants d'Abelone.
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/vinyoli.htm
WEB: Selecció de poemes
Cinc poemes de l'autor al web Viu la poesia.
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http://www.viulapoesia.com/membrespocio/arxius/lletra/jvinyoli_index_poemes.html
PDF: Vinyoli parla sobre la poesia
A Reduccions, núm. 31 (1986).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/download/46709/57962
WEB: Vinyoli a EPdLP
Nota biogràfica amb el poema "Realitats" a El Poder de la Palabra.
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2412
WEB: Vinyoli a Google Books
Selecció de llibres de i sobre l'autor digitalitzats.
http://books.google.com/books?q=joan%20vinyoli&hl=ca&as_brr=3

Àudio
AUDIO: "Cançó d'amor" interpretat per Mariona Sagarra
"Cançó d'amor" interpretat per Mariona Sagarra
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?aut
or=235&titol=1728

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, informació i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Vinyoli

Bibliografia
PDF: Bibliografia sobre Joan Vinyoli
Bibliografia sobre el poeta elaborada per Dolors Lamarca.
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46372/57851
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Vinyoli%2C+Joan&sortdropdown=-&sea
rchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Vinyoli+Joan&sortdropdown=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SJoan%20Vinyoli__Ff%3Afacetfields%3Aa
uthor%3Aauthor%3AAutor%3A%3A__Orightresult?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Joan+Vinyoli&f=author&action_search=Cerca&c=Traces+%3A
+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
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WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Vinyoli%2C+Joan&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trace
s+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Vinyoli, a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.)
https://lletra.uoc.eduhttps://www.worldcat.org/search?q=joan+vinyoli&dblist=638&fq=ap%3A%22viny
oli%2C+joan%22&qt=facet_ap%3A

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Joan Vinyoli a l'AELC
Inclou biografia, obra, premis, transcripció d'articles, fragments de la seva obra i enllaços.
http://www.escriptors.cat/autors/vinyolij/
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, enllaços i transcripció d'articles sobre Vinyoli.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=3101
PDF: Retrobar Vinyoli
El poeta Josep Piera repassa la trajectòria vinyoliana i la seva relació amb l'autor. A El Punt/Avui,
02/05/2014.
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2014/avui_a2014m5d2p8scultura
PDF: La revista El procés, dedicada a Joan Vinyoli
Recull, entre d'altres, articles de Joan Todó, Enric ?Casasses, Josep M. Fonalleras, Miquel Desclot i
Dolors Oller que analitzen l'obra i la figura del poeta. A El procés, 5 (2014).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/proces/2014/proces_a2014n5p133.pdf
PDF: M'he tornat, m'he transformat, sóc
Una aproximació de Jordi Llavina, comissari de l'Any Vinyoli, a l'obra de l'autor. A l'Avui Cultura
(16/05/2014).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2014/avui_a2014m5d16p10scultura
PDF: Reduccions dedica un monogràfic a Vinyoli
Amb textos de Gabriel Ferrater, Ricard Torrents, Lluís Izquierdo i altres. A Reduccions, núm. 20
(1983).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/issue/view/3909/showToc
PDF: Quatre notes sobre els símbols en la poesia de Vinyoli
Article de Josep M. Sala-Valldaura, a Reduccions, núm. 27 (1985).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/download/46679/57933
WEB: So i sentit en l'obra de Joan Vinyoli
Lluís Solà repassa la trajectòria literària de l'autor. A l'Avui (04/11/04).
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=3104
WEB: El riu encès
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Ressenya de Vicenç Llorca sobre l'Obra poètica completa, a l'Avui (04/11/04).
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=3105
WEB: Albert Vinyoli comenta l'Obra completa
A l'Avui (31/05/01).
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=3107
PDF: Son home só
Pròleg de l'antologia de poemes de Vinyoli traduïts al gallec, a càrrec de Luciano Rodríguez. En
gallec.
http://tradutoresgalegos.com/pdf/homeso.pdf

Diversos
WEB: 2014, Any Vinyoli
Pàgina oficial de la commemoració del centenari, amb agenda d'actes, notícies bibliografia i mediateca,
entre d'altres.
http://www.vinyoli.cat/
WEB: Itinerari poètic Joan Vinyoli
Ruta literària realitzada al Parc de Sant Salvador, a Santa Coloma de Farners. Recull 16 poemes de
l'autor traduïts a diversos idiomes.
http://joanvinyoli.cat/portal/itinerari-poetic/itinerari-poetic-2
WEB: L’hora del sereno
Crònica de Bernat Puigtobella del I Simposi Internacional Joan Vinyoli. A El País (21/10/04).
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=3106
WEB: Biblioteca Municipal Vinyoli a Santa Coloma de Farners
Informació sobre la Biblioteca Municipal Joan Vinyoli al web Espais escrits de la Xarxa del Patrimoni
Literari Català.
http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=6&module=escriptors&ides=12&idioma=cat

Propostes didàctiques

●

Recursos
WEB: Activitats per treballar poemes
Cinc poemes amb propostes al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/membrespocio/arxius/lletra/jvinyoli_index_props.html
●

Interacció
WEB: Interaccions multimèdia
El web Viu la poesia presenta activitats interactives de dos poemes.
http://www.viulapoesia.com/membrespocio/arxius/lletra/jvinyoli_index_interac.html
●
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L'autor 2.0

●

A les xarxes
WEB: @JoanVinyoli, a Twitter
Tweets by @JoanVinyoli

https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/JoanVinyoli
WEB: @AnyVinyoli, a Twitter
Tweets by @AnyVinyoli

●

https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/AnyVinyoli
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