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Cultura i País dedica avui 
un debat a l’audiovisual
La taula rodona organitzada per Cultura i Pa-
ís per analitzar l’estat de la cultura a Mallor-
ca es dedica avui a la creació audiovisual. Hi 
participen el cineasta Toni Bestard, els pro-
ductors Jaume Rodríguez i Toni Capellà, la 
investigadora Margalida Melià i el director 
Jaume Carrió. Serà a Can Alcover a les 19 h.

Concert de Cap Pela per a 
la Fundació Coll Bardolet
A partir de les 20.30 h al teatre Principal de 
Palma, les veus de Cap Pela recorreran les 
cançons del seu darrer disc Feel’n’Soul i ho fa-
ran per recollir fons de la Fundació Coll Bar-
dolet. La fundació de l’artista català arrelat a 
Valldemossa vol donar una empenta a la di-
vulgació de la seva obra. 

 L’Any Vinyoli 
desembarca a 

Mallorca

 
El comissari de l’Any Vinyoli, Jor-
di Llavina, acompanyat per Biel 
Mesquida, parlarà sobre el poeta 
Joan Vinyoli  avui a les 18 hores a la 
Capella de la Misericòrdia dins la 
Setmana del Llibre en Català. 

prou conegut pel gran públic”. Un 
dels objectius és donar-li la dimen-
sió popular que es mereix. Per això 
hi ha programats nombrosos actes 
en escoles i instituts del Principat. 
Un dels avantatges per als divulga-
dors de Vinyoli és que la seva poe-
sia aconsegueix la màxima densitat 
significativa sense sacrificar la in-
tel·ligibilitat ni la força expressiva. 
“La seva poesia no és fàcil, però és 
molt compartible”, diu Llavina. 

Seguint amb la idea de propagar 
l’obra de Vinyoli més enllà dels cer-
cles més estrictament literaris, 
l’Any Vinyoli també preveu dur a 
terme diverses accions curioses i 
més petites que serviran per intro-
duir els seus versos en la quotidiani-
tat de la gent. Per exemple, s’estam-
parà el vers final del seu darrer llibre 
–“Tot el blat es torna pa de vida”, a 
Passeig d’aniversari– en centenars 
de bosses que repartiran els forns de 
tot Catalunya. La tasca de la popula-
rització serà complementada per ac-
cions de caire més mediàtic –“hi 
haurà gent que escriurà articles so-
bre Vinyoli en els diaris i que en par-
larà a la televisió i les ràdios”– i per 
la publicació d’un catàleg amb els 

treballs que han fet músics i actors a 
partir de la seva poesia. En l’àmbit 
acadèmic, s’organitzarà el II Simpo-
si Joan Vinyoli. Tindrà lloc durant la 
tardor a Santa Coloma de Farners, el 
lloc d’estiueig del poeta. 

Del menysteniment a la glòria 
En vida, i almenys fins ben entrats 
els anys 70, Vinyoli va ser menystin-
gut per bona part de l’establishment 
literari català. Per exemple, el crític 
Joan Triadú, un dels mandarins de 
la literatura catalana de la segona 
meitat del segle XX, no va dedicar ni 
una ressenya a la seva obra. Actual-
ment, en canvi, Vinyoli és conside-
rat un dels poetes indiscutibles de la 
literatura catalana moderna. Com 
s’explica aquesta evolució? Llavina 
esbossa una hipòtesi. “En vida, la 

PERE ANTONI PONS  
PALMA. Enguany se celebra el cen-
tenari del naixement del poeta Joan 
Vinyoli, nat a Barcelona el 1914. Per 
commemorar l’efemèride i donar a 
conèixer la seva figura i la seva obra, 
que no ha deixat de revalorar-se 
d’ençà de la seva mort, el 1984, el De-
partament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya ha organitzat, a 
través de la Institució de les Lletres 
Catalanes, un any carregat d’actes i 
espectacles. El comissari de l’Any 
Vinyoli, el també poeta i narrador 
Jordi Llavina, és avui (18 hores) a 
Palma  per participar en la Setmana 
del Llibre en Català. Parlarà sobre 
l’autor de Tot és ara i res, entre altres 
títols, acompanyat de Biel Mesqui-
da, un vinyolià apassionat. 

Segons Llavina, “Vinyoli és un 
poeta que genera molt de consens en 
els cercles literaris, però que no és 

L’Any Vinyoli propagarà l’obra del poeta més enllà dels cercles literaris. GUILLERMINA PUIG

persona va unida a l’obra i, a Vinyo-
li, no se’l prenien seriosament. No 
era seductor com Ferrater, no esta-
va investit amb el prestigi intel·lec-
tual de Riba, no era una promesa trà-
gicament estroncada en plena jo-
ventut com Rosselló-Pòrcel... Ara, 
en canvi, la seva obra pot ser llegida 
sense prejudicis ni interferències”. 
La lectura neta de prejudicis ha duit 
bona part de les noves fornades de 
poetes i lectors a apreciar la magni-
tud dels reptes temàtics i formals 
que planteja Vinyoli, equiparables 
als dels grans poetes moderns. “Vi-
nyoli treballa”, explica Llavina, “so-
bre les qüestions de la identitat 
(com Pessoa) i la transcendència 
(com Rilke), i busca un nou llenguat-
ge per parlar del cos i de l’amor (com 
Kavafis)”.e

 Llavina i Mesquida parlaran sobre Joan 
Vinyoli en la Setmana del Llibre en Català

TEATRE

La diversió i la reflexió
re Barci, estrenada fa deu anys a París, 
havia estat un èxit sense discussió, 
fins al punt que poc després va ar-
ribar al cinema de la mà dels ma-
teixos autors i naturalment 
també triomfà. El mateix succeí 
quan es va estrenar, obrint tem-
porada, la versió en català al te-
atre Romea de Barcelona, amb 
els mateixos intèrprets que la re-
presentaren a Manacor, on era 
molt difícil, per no dir pràcticament 
impossible, aconseguir una entrada 
durant els gairebé quatre mesos que va 
estar en cartell. Aleshores, val a dir, que 
programar Un aire de família era una 
molt bona opció per veure una comè-
dia de qualitat no sense les correspo-
nents gotes de vidriol, que la conver-
teixen en un retrat sociològic a partir 

del microunivers que forma sempre 
una família, allunyat dels planteja-

ments d’Almuerzo en casa de los 
Wittgenstein, per descomptat 
tampoc d’Agost i, ni prop fer-hi,  
de Celebració. 

     Un aire de família té menys 
tarannà sociològic del que sem-
bla, però també és veritat que en 

té més dels que es puguin atrapar 
al vol un cop vista la representació 

en calent. L’humor engoleix  el dra-
ma del dia a dia, de la manca de comu-
nicació entre els membres d’aquesta 
peculiar, o no tant, família, si fa o no fa 
fins al punt que la podríem qualificar 
de convencional, si no tradicional. La 
diversió està per sobre de la reflexió, 
això és cert, però també és veritat que 
tant se val, perquè el que resulta indis-

La diversió està 
per sobre de la 
reflexió a l’obra 
de Pau Durà Un 
aire de família. 
ARXIU

Un aire de família 
AUDITORI DE MANACOR 
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JOSEP A. MENDIOLA 
Dissabte va ser el primer cop que no 
vaig veure l’Auditori de Manacor ple 
a vessar. Hi havia una entrada d’una 
mica més de mitja platea, com si de cop 
el teatre hagués deixat d’interessar. 
Però no, la culpa la va tenir la Rua, i ai-
xí, lògicament, l’endemà tot es va nor-
malitzar i Un aire de família va omplir, 
com no podia ser d’una altra manera. 
I no podia ser d’una altra manera per-
què l’obra d’Agnès Jaoui i Jean-Pier-

Crítica

Comissari 
Jordi Llavina 
parlarà avui a 
Palma sobre 
el poeta i els 
actes de l’Any 

cutible és que es tracta d’un bon exer-
cici teatral, que ha significat el debut 
en la direcció de l’actor Pau Durà, i de 
quina manera. Per una altra banda, Ai-
re de família té un repartiment de pri-
mer nivell, que fan bastant creïbles 
tots el personatges i les diferents situ-
acions que es van succeint en aquest 
sopar familiar improvisat per les cir-
cumstàncies. Per una altra banda, veu-
re Francesc Orella en un vessant cò-
mic poc habitual podem dir que és tot 
un luxe, sense voler llevar mèrits a la 
resta de protagonistes, Maife Gil, Ra-
mon Madaula, Cristina Genebat, Sílvia 
Bel i Jacob Torres, aquest una mica 
cridaner al principi, per posar-hi un 
emperò. Per tant, una hora i mitja 
d’humor intel·ligent i entreteniment 
garantit, que no és poca cosa.e


