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L A poesia,  avul,  és  un  gnere
duna  gran vitalitat.  Autora, ti-
tois,  revistes 1 flns  1 tot  i’éxit

relatiu  do  les  coHecclons de  poesla
evidencien una gran activitat en aquest
camp  1 provoquen una atenció, ‘potser
excessiva, pel Ilibre o pel fet d’actuali
tatO Aquest Interés més aviat periodís
tic  per  la  novetat fa  que  siguin moLt
poques  les  persones que  rellegeixin
i  es tornin a plantejar I’explicació o  in
terpretació  d’un  determinat  poeta  o
Ilibre.  Com a conseqüéncla, els  autors
arroaseguen la valoracló que  d’eIIs es
va  donar en  un determlnat  moment 1
que circula d’una manera vaga 1 gaira
bé  per  tradició  oral.

En  aquest  país, cada Ópoca o  mo-
ment  ha necessitat 1 valorat tin  poeta.
i  només  un.  Per  una raó  o alta,  éls
grane noma de  la poesla catalana han
tiflgut  sempre el  aeu  moment oportú
de  fer-se  populars o,  com  a  minim,
d’atraure  I’atencló d’un determlnat eec-
tor  de  públlp dirigent:  Pero Ouart, Es-
prIu  Foix,  Andrés Estellés,  Bi-ossa...
N’hi  ha  alguna per  als  quals no  s’ha
trobat  encara el moment cportú o, Øen
so,  l’ocasió de poder ser  utilltzats  per
interessos  extrapoótics del  tipus  que
siguin.  Solen ser  poetes difícils  i  poc
didáctics  que, tot  1 ser  reconeguts coin
irnportants  i  tenir  un cert  públie moR
fidel,  provoquen una vaga actitud din-
diferéncia  general que els  envolta de
sijenci,  duna  certa  incomprensió  ¡
d’un cert oblit  oficial. Aquest tipus do-
bilt  ¡rnposa una visió  parcial de la nos-
tra  tradició poética i priva al pensament
crític  deis  punts de  referéncia neces
saris  per  saber  interpretar  l’actualitat
1  no estar sempre descobrint mediter
ranis.  Un d’aquests poetes podria ser
BIai  Bonet, per exemple, 1, d’entre al-
tres,  és també Joan Vlnyoli.  És obvi
que  no pretenc ara fer  una revisló to
tal  de Joan Vinyoli, peró sí  cree opor
tú  comentar-ne un aspacte concret, en-
tre  altres  coses,  perqu  aquost as-
pecte  explicarla  aquella incomprensió
de  la  qual  parlava abana.

Hl  ha un tlpu8 de  poeta que només
sentén  bé tenint  present tota  l  seva
obra.  No eón autora de  Vibres por se-
parat  sinó  d’vna visió  del  m6n cns
trutda  a través de  I’evolucló d’una ex-
perléncla  personal. Són  auiore  que
parteixen, temticanent  1 formal, de la
sincerltat.  Generalment,  ele  versos
d’aquests  poetas  no  solament  estan
escrita  en  primera persona eInó  que
van  també dlriglte  e  equesta primera
persona, com reaponent a una voiuntat
d’explicar-se  les  coses cossificant  la
própia  emocló  lírica  sentida  a  partir
d’elles.  Aquesta emocló lírica és un ti-
pus  de  relació  entre  l’escriptor  1 la
realitat  que  només pot  fer-se versem
blant  formulada e  través d’un Jo po
tic  en primera persona. Són poetes de
.‘primera veu», com diu T. S. Eliot, 1 el
resultat  de  la seva poesia és  que pro-
dueix  una experiéncia subjectiva 1 es-
sencial  de  la  realitat.  Vinyoli  és  un
daquests  poetes de  primera veu.

Hl  ha  un  escrit  espléndid sobre  la
poesia  de  Joan Vinyoll?  s  el  prbleg
al  seu  quart  ilibre  El callat.  El  llibre
sortí  l’any 1956 1 l’autor  d’aquest pró
leg és el  mateix Joan Vinyoli.  Després
d’aquest  llibre,  que  cagona Joan VI-
nyoli  representa un moment important
dins  l’evolució del seu projecte poétic
global,  l’obra del  poeta lis  anat  crei
xent  ¡  evolucionant fidel  a sí  mateixa,
obeint  a  una voluntad poética interes
sada en el  descobriment extasiát 1 pur
deis  components formals que tan  pos-
sible  «el cant  lirio essencial». per uti
litzar  les  paraules del  mateix  poeta.

Una  de  les formalltzaclons bsiques
més  adients por  aquesta essenc!alltat
és  presentar-la com a  frult  d’una ex-
periéncla  Individual 1 únIca, Ituny d’ln
terpretacions aplicables a experléncies
comunitries,  nl tarnpoc subJecte a mo-
ralitzacións  o  consignes  solldáries.
1  potser és aquí on  au  le  Incompren
sió,  derivada —aixÓ tambó és  impor
tant—  d’una  Incompeténcla lectora.
Perqué aquesta formatltzacló no IndIca
que  sigui  una poesía  lnsolidrla.  Tot
el  contrari.  Aquesta característica de
subjectiva  1 essencial  que,  realment,
la  Invalida com a  recure fcll  en actes
multitudlnaris,  la fa  extraordinrIament
útil  per a la solidaritat en el sentlt  que
galvanitza 1 potencIa la senslbllltat deis
lectors  Individualment 1 en  un  sentlt
lliure  grécles al  recure formal  de  la
utilitzacló  d’aquesta primera  persona
que,  en defihitiva, no és la de la perso
na  privada de  lautor  sincS la  de  tota
els  lectors que es donen a  la  lectura
de  l’obra, única real’ltat ob]ectiva 1 en
la  qual tots  els  lectora, solidériament,
participen.

Ja  he  dit  más  amunt  que  Vinyoli
parteix  de  la  sinceritat  poética.  Paré
no  hem d’oblidar que la sinceritat póé
tica  no implica la sinCeritat moral, psi-
cológica,  privada del  poeta. La  since
ritat  literária  té  més a veure amb la
versemblança que amb la  veritat.  Par-
qué  la  sinceritat  ha  de  sorgir  de  la
mateixa  manera de ser  de l’obra. Joan
Ferraté,  en  un  article  dedicat  a  Les
hores  retrobades de Joan Vinyoli,2 diu
que  «no és necessari ser  original per
ser  sincer 1 no és nacessari ser sincer
par  ser  veraç». Aquest  article, impor
tant  per aentendre  la  poesia de Joan
Vinyoli,  és també fonamental per a en-
tendre  que la utilització del jo  i el plan-
tejament  desde la  sinceritat  en  una

Oblidem  la  cuine de  i’ávie,  o  millor
dR,  conservern-la 1 assaboirim-la tot
i  estant a  punt de  tastar aitres  gui-
sofis  i  sabors diferents. M’exalta el
nou  1 m’enamora el  veli  (Foix) és la
primera  recomenació que  hem den-
passar-nos 1 ben pair. Aleshores, po-
drem  fer  i  viatge  por  la geografia
culinária  1 delxar rodar el  nostre pa-
ladar  des de l’extrem orient —Japó—
fins  a  tornar  al  Born  —al  carrer  de
Sant  Pera Més  Baix, exactament—.
En  ‘l’endemig, acompanyarem en  Ra-
mon  Cabau al  mercat  de  la  Baque-
ria,  ens ficarem  a  la  cuina amb la
Montse  Guillén  1  tafanejarem els
..fogons fauves.  1 l’atelier den  Fran
cesc  Artigau. Ens endinsarem en els
distinte  estile  culinaria de  la má de
cinc  deis  mlllors  restauradors del
país  —1 d’un  famós afeccionat— 1
ens  posarem el  tovalló  amb sis  pm-
tors  de  molta anomenada, com dina
Pla.

obra  poética no vol  dir que s’hagi din-
terpretar  aquesta poesia cern un afer
privat  del  poeta, sinó  com un  recurs
elegit  per eH per  donar a la seva poe-
sia  tota  l’eficécia  necessária al  seu
objectiu  particular.  Un  d’aquests ob-
jectius  pot ser la solidaritat que provo
ca  la  conteçnplació deis  sentiments
unánimes.

Ja  per acabar, i  com una constatació
del  que he lntentat  explicar fins  ara,
voldria  cridar  l’atenció  sobre el  pró
leg  que abans he esmentat i  en el qual
Vinyoll  parla de  la poesia de Joan Vi-
nyoli.  Deixant a  part  la  gran  qualitat
del  pensament que s’hi  revela, el  que
m’interessa destacar és el fet que Joan
Vinyoli  lector parli del Joan Vinyoli poe-

ta,  en tercera  persona. Aquesta capa-
citat  de  distanciament, aquesta cons
tatació  del  jo  sóc un  altre,  poética-
ment,  és la prova que el poeta és, cóm
diu  Joyce,3 més conscient de l’lnstant
democió  reveiat,en la seva poesla que
no  pas de sí  mateix en sentir aquesta
emoció.  Pei- aixó la  poesía lírica,  sub
jectiva  i  essencial com és,  no es pot
dir  que sigui,  una vegada escrita, un
afer  privat  del  poeta sinó  l’expressió
duns  sentimente unánimes qué s’ofe
reixen  al lector que els  recOneiXer en
contemplar-los.  Per  aixó  crec  que
aquest  tipus  de  poesia es  capaç de
desvetllar  sentiments  solidaris,  cosa
mols  important si  reflexionem sobre la
gran  capacitat que té  la cultura actual

aquí,  una tulipa per allá. Cursetistes,
promotors  i  pintors  presents vérem
sentir-nos  reiliscar  en  un  altre  am-
bient  1 ja  era  l’hora de  fer  cap al
restaurant  japonés.

Vosté ja  sap que en  el  manjar ja-
ponés  la  presentació deis  plata  és
primordial  i  exquisida, absolutament
pictórica  —la  nouvelie cuisine hi  ha
ben  sucat!— 1 d’una austeritat  per
qué  Sant Franeesc d’Assís es llepés
els  dits.  El  peix  és cru,  o  marlnat,
les  verduras bullides, o  escaidades,
la  carn com Un tel  de fina:  ehabus
habu  —volta  1 volta  en  el  brou—.
Efectivament,  els  IngredIente, han
de  ser  de  primeríssima qualltat
aleshores el sabor és sense erganyi
fes,  total.  Boixets als dits,  el  tukida
shi,  el  sunomono —peíx  cru  i  plat
nacional— el sashimi, I’esmentat sha
bushabu  i  el  raisu  —l’arrós—  ben
regats de sake i  d’un deiiciós te  final
van  menor-nos a  un  veritable  satori
gastrónómie. Un deis  culners va fer
nos  una  demostració del  tailat  de
verdures  i  peixos, tot  manual i  amb
una estris  antediluviana, peró la tra
ça  del  noi va donar resultats espec
taculars.

Que  se  II  ha  fet  la  boca  algua?
Perdoni  1 dispensi peró  hem arribat
tard:  leé places eón limItados 1 com
pletes  i  el  preu  d’equests sopars
és_.. de molts  duros!

Núria  POMPEIA

de  provocar, indiscriminadament, res-
postes  1 movlmente mimótice, marrcats
de  motivaclona genufnes. Cree opórtú,
dones,  roilegir aquest tipus  de  póesia
i  de  reliegir  Joan Vinyoll,  un  poeta;
transparent  1 profund, qualltats  Inhe
rents  al  conelxement essencial 1 útIl,
coma  mínim, per  a  la  immensa mino
ria
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 solidarilal del: insolidaris
 aspecte de la poesia de Joan Vinyoli

¡fr  hoz!:
1  la pagesa va 1 les cuí!,

provant-Ies ami, la  mé,   .

primer,  fluixet,  no fos  que es  malmetess!n,
les  albergínies que més tard, en e! casuil,  
enfarinades, fregir  a foc ¡ant.

Oh,  fosca                  .

deis  horts a !‘hora en qué s’acosta
la  nit humida, xa fogosa,
d’estiu  1 passen les pare/les
ardents, que no tothora saben
com  podran fer-s’ho por cegar pier
dina  el  viñyar.

Perónototescou
dessota el ventre, ni  tot  s  impuis
ineluctable  vers i’apegalose
do/çor  frenética.        .

Par/em, sra. asseguts
en  la gran plaça del re/lotge. Cauen
campanades yerme/les.             .

A/gua  en el  canal,
flueix  el temps.

Joan  VINYOLI

Aquest  poema pertany al  llibre  inédit  de Joan Vlnyoli  A  hores pa.
tites»,  que  es publicará per  ‘abril  d’aquest ary.  Té enllestit  també tin
reculi  titulat  ‘Cants  d’Abelone», que  edita  a  Ja collecció  «El Bordiol,
amb  iilustracions de Jordi  Sarrabe i  próleg del  poeta Segimon Serra.
¡longa. S’está preparant a  més una ampla .Antologia poética’  de  l’obra
de  Vinyoli  a  cura del  poeta Feliu  Formqsa, que  també  n’és el  prole.
guista.  Vinyoli  trebaila  actualment 1 des  de  fa  temps en  la  traducció
duna  selecció de poemes de  Rilke.

Del  Born

Gusi ¡ eslil, imaginaciá i re! inarneni
a  fer  conéixer tota  mene de cinars
des  duna  óptica  diferent,  cern  si
ens  acostéssirn  als  distints  estils
pictónics.

La  cuina i  el  ben menjar —va dir
Ráfois  Casamada en  la  presentació
del  curset— també és un art, de gra
tificació  immeditada. Amb l’Espinet
I’Olivé  van explicar les  -aons i  i’in
terés  de la tria  deis cine restaurants
on  se celebraran els sopare odinars
El  sisé  i  darrer  será  a  l’estudi  del
pintor  Artigau,  gran  cuiner.  Per  a
cada  ápat  la carta —q  menó— serádibuixada por  un artista.

.  L’itmnerari comença a  l’exótmc 1 de-
iicat  restaurant japonés Suntory (Car
ta  do  Maria  Girona), continua a  la
cuina  popular  1 amb  imaginació de
la  Montee Guillén  (carta  de  Xavier
Olivé),  passa  pal  classicmsme de
I’Agut  (carta de  Francesa Todó), pel
professlonalisme deis germana Fortí
del  Ratcó d’.n Binu, a Argentona (car

Seria qüestló do seguir la propos-  te  de  Sergl  Aguilar), es datura en el
ta  que des  d’EIna —escola de  dis- 1  refinament  1 le  nouvelle cuislne  al
seny  1  d’art—  ene  fa  un  quartet  nou restaurant de Jean Louls Neichel
d’experts  jo  gastronomia 1 d’altres  —ex-BulIl— (carta  de  Ráfois  Casa-
aaludabIe&onelxements: en Mlquel  mada) 1  acaba amb la  vitailtat  de
Espinet, en Joan Ennic Lahoasa, en  i’Artlgau (carta dell  mateix). En sca-
Xavier  Olivé  1 en  Llorenç Torrado.  bar ele panlaments, la senyoreta Ka-
Sota  el  títol  de  Gust  1 Estil  —1 el  aumi va for  una subtil  1 delicada de-
no  menys sugeridor subtítol  d’lnter-  mostració de  i’art d’arranjar un garro
canvi  de sensaclons— ene plantegen  de  flora  a  l’estil  japonés: e’ha  de
sis  sessions de  trebail  —que seran  fer  com qul  pinta un quadre, vigilant
més  aviat  de  lleure— encaminades  l’espai  1 la  línla, una pinzellada per
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