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Aquesta lectura sobre la vida i l’obra de Joan Vinyoli 
és també el testimoni d’una època i una generació, 

la dels anys setanta

Q
ui busqui un quadern de bitàcola, una 
agulla de navegar precisa i suggeridora 
sobre Joan Vinyoli, només cal que s’en-
dinsi en el darrer llibre de Josep Piera. 

Mai no és tard (Vinyoliana) no és tan sols una vi-
sió aprofundida de l’ideari de vida i obra de l’ino-
blidable poeta d’El callat, Llibre d’amic, Ara que 
és tard o Passeig d’aniversari, sinó també la de 
tota una època i una generació d’escriptors, la dels 
anys setanta. El poeta valencià reconstrueix així, 
des de la seva particularíssima lectura crítica –lec-
tura on conflueixen el poeta, el reconeixement del 
mestratge vinyolià i l’amic–, la realitat d’una tri-
ple memòria poètica: la de Vinyoli i el seu cercle 
(amb Espriu al capdavant), la del mateix Piera i, 
com a marc referencial omnipresent, la dels poetes 
del postfranquisme, tots agermanats per un diàleg 
constant en el qual sovintegen les petjades de l’in-
tercanvi epistolar, documents crítics de tota mena 
i un mostrari significatiu d’anècdotes viscudes. El 
resultat, molt estimulant –i aquí rau un dels actius 
principals de Mai no és tard–, és un assaig que diu 
tant del seu objecte d’escriptura, és a dir, de Joan 
Vinyoli i la seva poètica, com del subjecte que el 
formula, Josep Piera.

No s’enganyarà, doncs, qui vegi en aquest dar-
rer lliurament del poeta de Gandia una invitació 
al viatge, o, si voleu, a un altre dels molts periples 
espirituals que caracteritzen la seva obra; un viat-
ge en el temps, aquest cop, que té com a fita anar 
a les mateixes arrels de la poètica vinyoliana per 
tal d’explicar-les i, des de la vessant del mateix Pi-
era, explicar-se. Obra, en conseqüència, especular, 
d’emmirallament entre mestre i deixeble. I quan dic 
“mestre i deixeble” ho faig des de la convicció que, 
en el cas que ens ocupa, la dualitat del magisteri és 
intercanviable, o dit en unes altres paraules: va de 
Vinyoli a Piera, i de Piera i els seus companys de ge-
neració a Vinyoli. Perquè, no cal oblidar-ho, el gran 
salt en la recepció de l’obra vinyoliana –bastant mal 
coneguda o menystinguda fins a la publicació de Tot 
és ara i res (1970)– va fer-se efectiu de mans, sobre-
tot, dels joves poetes dels setanta. Ells, desitjosos de 
trencar amb el realisme crític precedent i d’obrir-se 
a la imaginació creadora de la modernitat –imagi-
nació que té en el simbolisme, com és ben sabut, un 
dels reclams més preuats–, van convertir-lo en un 
dels seus grans referents, i Vinyoli, de la seva banda, 
els correspondria emmirallant-s’hi, fins al punt de 
reconèixer que en termes poètics observava més 
complicitats amb el foc nou d’aquella jovenalla que 
amb la major part dels poetes de la seva generació 
(Rosselló-Pòrcel, Espriu i Ferrater a banda).

A mig camí de la biografia, l’assaig i el mosaic 
d’unes memòries, Mai no és tard beu tant de refe-
rents crítics contrastats sobre Vinyoli (S. Espriu, Pep 
Solà, V. Altaió, X. Macià, Martí i Pol, E. Casasses, J. 
M. Sala-Valldaura, À. Susanna, J. Llavina o J. Marga-
rit, entre altres poetes i estudiosos) com d’aportaci-
ons personals que molt sovint suposen una fruitosa 
novetat –les reflexions crítiques sobre Vinyoli i les 
possibles complicitats amb poetes com Saba, Penna, 
Elitis o Ungaretti, posem per cas, són magnífiques. 
Un llibre arrodonit per la prosa penetrant, lúcida i 
a bastament suggeridora de Piera, companya aquí 
dels versos de Joan Vinyoli, poeta únic a l’hora de 
bastir les contradiccions existencials permanents 
entre amor i mort, és a dir, entre el temps i la fe-
bre del desig; contradiccions que, al cap i a la fi, 
no són cap altra cosa que la revelació poètica dels 
tombants de la vida que ens fan més vulnerables. 
Vinyoli: un poeta únic, sí, “un místic pagà, un incrè-
dul amb la fe, un culpable d’innocència, un romàntic 
en modern, o, si es vol, un gall empenellat girant i 
grinyolant en la fosca segons els vents”. O dit amb 
la intensitat lírica dels versos del Llibre d’amic: “I 
la foscor s’il·luminà de sobte / perquè érem dos a 
contradir la nit.” ■

Josep Piera
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ORIOL MARTÍ SAMBOLA

A
grupación Señor Serrano és una companyia 
catalana d’arts escèniques ubicada en l’àmbit 
de la nova dramatúrgia que enguany ha cele-
brat el desè aniversari. Per molts anys a Agru-

pación Señor Serrano. Per molts també a la nova dra-
matúrgia catalana.

A propòsit de l’aniversari, el Teatre Lliure va programar 
a l’obertura d’aquesta temporada la trilogia que ha mar-
cat el camí creatiu i escènic de la companyia en aquests 
últims deu anys. 

BBBB / A house in Asia / Katastrophe són les tres obres 
que conformen una trilogia amb maquetes, càmeres de 
vídeo i projeccions en la vessant formal; la ironia, a vol-
tes el sarcasme i la crítica social, en la vessant discursiva, 
i la perversió, decadència, hipercapitalisme i el context 
de guerra global, en la vessant temàtica. Tres contextos, 
tres mirades, tres llenguatges en una mateixa direcció: els 
límits de la civilització humana (on som?, d’on venim?, 
on anirem a parar?).

Un conjunt creatiu que ha gaudit de la millor crítica 
tant de públic com dels mitjans, que ha viatjat al Brasil, la 
Xina, Polònia, Xile, els EUA o l’Iran, i que, com a colofó, 
va rebre el 2015 el Lleó de Plata de la Biennal de Venè-
cia. I per contra, malauradament, s’ha vist en comptades 
ocasions a les sales del nostre país (llegiu Catalunya o 
Espanya, en aquest cas, en el mateix sac). Val a dir, llei-
datans, que les obres sí que s’han vist tant al Teatre de 
l’Escorxador de Lleida com a FiraTàrrega en els últims 
anys. No estamos tan mal...

‘Brickman Brando Bubble Boom’; compri ara, pagui demà

Aquest fals biopic escènic de Sir John Brickman parteix 
de la base de la vida d’aquest emprenedor, constructor 
i pare fundador del primer sistema hipotecari per pro-
gressar cap a una mirada crítica del model de construcció 
que hem viscut (patit) en els últims anys. Totxo, banca, 
gomina, maleta, hipoteca, Monopoly, costa valenciana, 
PAH i desnonaments. I el 3%. 

Com en una novel·la de Rafael Chirbes, veiem l’auge 
i la decadència del negoci de viure sota un sostre. La cri-
si econòmica ha tingut efectes devastadors amb origen i 
destinació en el sistema immobiliari: construcció, hipote-
ca i desnonament, el sistema funciona així. I avui, l’Estat 
espanyol té dos milions de vivendes buides, tot un regal. 

‘A house in Asia’; a la recerca de la balena blanca

Un western escènic, una reproducció de la casa de Bin 
Laden en el seu últim refugi al Pakistan on l’Oncle Sam 

busca la balena blanca més gran que ha existit mai, amb 
clara referència a Moby Dick (de qui Román Gubern deia 
que era una metàfora del mateix dimoni).

Una obra que explica, ja amb una certa perspectiva, 
com l’11 de setembre de 2001 va assentar les bases de 
la política internacional de les nacions occidentals. L’11 
de setembre com a acte de bateig del segle XXI, un hola-
què-tal que ha quedat gravat a les nostres retines i que 
ha generat una resposta amb força les conseqüències de 
la qual perdura encara avui. George Walker Bush Jr., o 
estàs amb nosaltres o estàs contra nosaltres. La balena 
blanca estava contra nosaltres.

Un immens final tanca l’obra: Back for good, l’himne 
hortera de Take That a ritme de country, que amb aparen-
ça inofensiva podria ben bé ser una dansa tribal iniciàtica 
de l’imperialisme republicà i armat.

‘Katastrophe’; una faula idiota

Segurament l’obra més completa de les tres –segons 
l’opinió de qui escriu–, i que va obrir la trilogia, està 
protagonitzada per centenars d’ossets de gominola que 
representen l’ésser humà des dels primers dies al paradís 
preciós i hostil pels efectes de la naturalesa fins a la vida 
contemporània, també preciosa i hostil, pels efectes, en 
aquest cas, de la condició humana.

Una faula no tan idiota, perquè en el fons s’hi expo-
sa un gran dubte existencial que va a les arrels de la 
malesa humana: la indiferència de la naturalesa cap als 
humans justifica la indiferència dels humans cap als hu-
mans? En altres paraules, són el mateix Pompeia, Txer-
nòbil i Auschwitz?

Una reflexió enginyosa, escènica, audiovisual i artesa-
nal sobre les arrels de la violència humana. I també una 
comparativa d’aquesta violència amb la violència de la 
naturalesa. Una immersió en l’ètica humana en contrast 
amb la virulència amoral de la naturalesa. 

Ocupa i preocupa que una trilogia com aquesta no 
s’hagi pogut veure amb normalitat a casa nostra mentre 
ha anat rebent reconeixements internacionals arreu on 
ha estat. Segurament, una suma de diversos factors po-
dria explicar el tediós fenomen que ningú és profeta a 
la seva terra. L’estigma de la nova dramatúrgia, la falta 
de valentia de les programacions municipals davant dels 
nous formats, el conservadorisme de les programacions 
escèniques de les grans ciutats, la poca complicitat social 
amb el teatre polític, la baixa cultura de l’exhibició de 
paquets temàtics o trilogies escèniques explicarien (mai 
justificarien) que Agrupación Señor Serrano es conegui 
més arreu que aquí. Un repte (ja endèmic) de l’exhibició 
escènica del nostre país. Que no se’ns escapi el tren. Que 
no se’ns escapi. ■

Agrupación Señor Serrano, una trilogia 
contemporània

Ho varen dir aquells que quedaren a la guerra, malvenuts en nom de les llibertats, els errors i els pecats. Ens digueren que dei-
xéssim de ser nosaltres mateixos per ser pols d’una guerra que mal ha sabut negociar les seues llibertats. Un error, un pecat, un 

instant de llibertat. Jordi Plana Pey, 2012.


