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L’antologia poètica de Joan Vinyoli que ha elaborat i 
prologat Joan Margarit pretén desvelar quin és el nucli 
dels millors poemes vinyolians i d’on ve l’excel·lència 
d’aquests poemes escampats per tota l’obra i que el con-
verteixen en «un dels poetes més grans en llengua cata-
lana». Joan Margarit fa una llarga introducció que és, a 
més d’un text crític important sobre la poesia de Vinyo-
li, una aproximació a la persona, a partir d’una recerca 
molt particular i de vivències personals al voltant de la 
vida sentimental de l’últim Vinyoli. Ho fa sempre des de 
l’admiració i amb respecte, però també sense concessions 
a l’hora d’acostar-se al que és fonamental per entendre el 
personatge i la seva vida, és a dir, la seva poesia. 

Joan Margarit (Sanaüja, 1938) és el poeta 
viu més llegit de la literatura catalana. 
És arquitecte i catedràtic jubilat de Càlcul 
d’estructures de l’Escola Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona. Els títols de la seva 
obra poètica són: Els primers freds. Poesia 
1975-1995 (2004), Estació de França (1999), 
Joana (2002), Càlcul d’estructures (2005), 
Casa de Misericòrdia (2007), Misteriosament 
feliç (2009), No era lluny ni difícil (2010) i Es 
perd el senyal (2012). També ha publicat el 
llibre de refl exions Noves cartes a un jove 
poeta (2009). La seva poesia està traduïda 
per ell mateix i publicada íntegrament en 
castellà. Traduïda també en la seva major 
part a l’anglès i a l’hebreu, i llibres inde-
pendents a l’alemany, el portuguès i el 
basc. Ha estat guardonat amb el Premio 
Nacional de Poesía del Ministerio de Cul-
tura i amb el Premi Nacional de Literatura 
de la Generalitat de Catalunya. També ha 
estat distingit amb el Premi Cavall Verd, 
el Premi Cadaqués, el Premi de la Crítica 
Catalana i el de l’Estat i el Premio Rosalía 
de Castro, entre d’altres. Tugs in the fog, ver-
sió anglesa de la seva poesia fi ns al 2006, 
realitzada per Anna Crowe, va ser distingi-
da per l’English Poetry Book Society com 
a «Recommended Translation» el 2006. 
Ha traduït poemes de R. M. Rilke, Thomas 
Hardy, Elizabeth Bishop i R. S. Thomas.
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De vida i somni

(1948)
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53

Vent de tardor

Vent de tardor, vent solitari,
vent de la nit,
obscura força que es deslliga
de l’infinit i torna a l’infinit,
arremolina’t dintre meu, conjura
contra el meu cor la teva força,
arrenca ja l’escorça
del fruit que no madura.
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Les hores retrobades

(1951)
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57

Trasbalsa la bellesa com el vi

Trasbalsa la bellesa com el vi
d’una verema antiga pres a dolls;
el seu ardor sega els genolls
i precipita el cor fins a llanguir.

Emportament de flames en l’obscura
nit primigènia; madura,
la sang, en la sang verge crea
d’una altra vida la llavor, l’atzar.

Però després una ombra de recança.
Així talment, quan minva la marea,
caient la nit, la solitud avança
i es torna trista la remor del mar.
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58

Hora quieta

Tot és quiet, només una destral
ressona lluny. Secs arbres a la vora
de l’espadat es miren al corrent.
Llisquen les aigües en silenci igual
que les edats, i brilla tristament
avui com fa molts segles aquesta hora.
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El Callat

(1956)
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61

Sendes, camins em criden

Sendes, camins em criden
a vagareig difícil, que pregunta,
se m’emporten a balmes on escolto
difuntes veus, però la vella font
d’aigües de l’èxtasi no em dicta
mai la paraula que trenqués
l’encantament. M’endinso per un canvi
de les coses en ànima, i és pròxim
l’inconegut. Tota averanys, aquí,
la veu del bosc, amb no fullosa parla
d’arrels, diu foscament l’arcà.
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