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LECTURA POÈTICA D’EN JOAN VINYOLI
Autor: Pep Solà

Amb ulls encesos cal entrar 
dins la nit del misteri,  
perquè el secret, així com l’aire 
que bat als ulls, penetri fins al cor. 

(del poema “No la cançó perfecta”,  
del llibre Les hores retrobades)

Pel cel encapotat, ni un raig de sol. 
Et miro cargolant-te, mar 
bròfec, estèril, 
massa ocupat en tu mateix, 
bramant, les ones rebolcant-se 
sense recurs. 

(del poema “Mar brut”, del llibre Cercles)

M’instal·lo novament   
a la petita plataforma  
dels somnis, cada cop  
més fràgil, sempre a punt  
de caure i despertar-me  
del tot.  

(del poema “Passing-shot”,  
del llibre Encara les paraules)

“Jo no sóc més que un arbre que s’allunyà del bosc, 
cridat per una veu de mar fonda.”

(del poema “Algú m’ha cridat”,  
del llibre El Callat)



Ara, només, ple de silenci, 
com la terra llaurada en caure el dia, 
redossat a l’abric de les muntanyes, 
en quietud i soledat espero 
la caiguda suau de la llavor. 

(del poema “Cap força de l’altura no m’emporta”, 
del llibre Les hores retrobades) 

Anem ara, en silenci, recobrant 
pel riu del temps quiet totes les coses.

(del poema “Elegia de Vallvidrera, II”,  
del llibre Passeig d’aniversari)

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.

(del poema “Hora quieta”,  
del llibre Les hores retrobades)

Quan he sentit la vella olor de sal 
marina a prop i he tocat els esculls, 
he interrogat la mar des del sorral 
i se m’han fet totes les perles ulls.

(del poema “Cançó de 

Tentinejant encara amb ulls de nit, 
pel negre bosc la meva veu celebra, 
fulgura el meu silenci ple de crit.

(del poema “La mà del foc”,  
del llibre A hores petites)

Aviat, aviat, les aigües del silenci 
acabaran cobrint l’encès naufragi 
d’un bell cor poderós.

(del poema “Cor poderós”, del llibre El griu)


