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El llibre de proses poeti ues que, coinci- 
dint arnb el centenari de? naixement del 
poeta, acaba d'apareixer en edició filologi- 
ca a la col.lecció «Textual», és I'últim dels 
reculls ue Foix va incorporar, arnb la su- 
pressió % ~ g u n e s  proses, al Diari 191 8. La 
estació de Tocant a ma ... corn arteix, de 

gt ,  la mateixa característica de gagmenta- 
rietat i de dispersió dels volums anteriors: 
un bon grapat de textos, abans de ser aple- 
gats i ordenats en volum el 1972, havien 
estat lliurats autonomament a revistes o 
obres col.lectives, per bé que no tots van 
ser ublicats abans de l'aparició del llibre. B El esplacament d'aquests textos, encara 
que va tenir lloc a una distancia relativa- 
ment breu de temps, va donar ocasió a 
l'autor d'intervenir alguns cops per intro- 
duir-hi canvis, en al un cas molt significa- 
tius, corn ara el titofde la prosa que dóna 
el nom al llibre. Aquesta prosa, que, corn 
destaca Joan R. Veny-Mesquida, es pot 
considerar ((paradigmatica de I'obra de 
Foix», havia estat inclosa dins el volum 
d'homenatge «In memoriam Caries Riba. 
arnb el tito1 originari de La Paret, t eme 
que remarcava, a través d'un motiu moit 
recurrent en I'obra foixana, la presencia 
d'un límit entre el real i l'irreal, o, més dit, 
entre la realitat minsa i circumscrita dels 
homes i la realitat autentica, rofunda, pro- 
digiosa i encisadora, pero inapastable, situa- 
da més enlla de la paret. La variant Tocant 
a ma, menys definitoria i més suggestiva, 
tot recollint la frase el.líptica que tanca la 
prosa, centra l'interes ja no en el límit entre 
aquests dos ambits, sinó que destaca la si- 
tuació de l'home respecte a aquest ((infinit 
curullat de prodigis i de miracles latents~, 
és a dir, ens adverteix no tan sols de la 
presencia, sinó també de la proximitat d'a- 
quest món inquietant i insolit, indefugible- 
ment a prof, a un pam del nas. 

L'exemp e que acabo de comentar és 
tan sols una de les múltiples variants d'a- 
uests textos, pero d'alguna manera vol 

Ionar raó de I'alegria i la satisfacció arnb 
que cal rebre aquesta edició crítico- ene 
tica, curada arnb perícia i escrúpof 

- 

Joan R. Veny-Mesquida. He esmentat 
xistencia de variants d'autor disperses en 
publicacions anteriors a la primera edició 
del llibre i aquí recollides en aparat; cal 
subratllar, pero, que el principal valor d'a- 
questa edició és el d'haver-nos deixat en- 
trar per primera vegada en el laboratori 
poetic de Foix, ja ue I'aparat de variants 
deixa constancia 2e totes les redaccions 
inedites dels poemes, que es conserven a 
1'Arxiu Foix en dues carpetes de mecano- 

Els Marges, 48. 1993 

estudi de Joan R. VENY-MESQUIDA). 
rió «Textual», núm. 5). 252 ps. 

grafiats. Es pot afirmar que ens trobem en 
presencia d'un nombre conspicu d'inedits 
ue testimonien la successió d'estadis di- 

Rrents de formació; tant de les proses 
-totes presenten aimen s una primera re- 
dacció i algunes en podén arribar a tenir 
fins a sis de diferents- corn del mateix 
llibre -als índexs continguts dins les dues 
carpetes de IArxiu Foix consten dues or- 
denacions de les unitats poetiques dife- 
rents de la definitiva coneguda pel lector. 

La claredat i I'exhaustivitat de I'aparat 
no ens fan enyorar en cap cas els originals, 
que queden reconstniibles arnb relativa fa- 
cilitat, i ens permeten de resseguir en el 
seu ordre cronologic les estratificacions de 
les proses, que presenten variants sobretot 
el que fa a Iexic i I'adjectivació, a més de 

fa puntuació i dels recursos tipografics. En 
algun cas esporadic les correccions que 
Foix solia introduir a ma damunt dels me- 
canografiats revelen un procés més com- 
lex de gestació del text, el qual queda al 

%nal reconstniit, corn en un mosaic en que 
redistribuíssim les peces. L'exemple més 
interessant en aquest sentit és el fragment 
de la prosa Trenca el mira11 i sabras corn 
ets, en el qual el narrador, gracies a un 
esforc col.lectiu de memoria, ofereix a I'a- 
tenció i a la reflexió del lector el text d'una 
de les sorprenents pancartes que un singu- 
lar ermita li havia ensenyat. El procedi- 
ment de creació d'aquest text, que aplega 
un seguit d'afirmacions, ordres, prohibi- 
cions, constatacions, és emblematic en la 
mesura que porta a les extremes conse- 
qüencies la tecnica del fragment corn a 
material poetic que Foix plasma i ordena a 
semblanca dels maons d'un edifici. 

Aquesta edició de Joan R. Veny-Mesqui- 
da, que obre -almenys així s'espera- una 
feina de reconstrucció filologica de l'obra 
d'un dels poetes més importants del segle 
xx, assoleix perfectament els objectius 
d'una edició crítico-genetica: fixa el text 
cntic de Tocant a ma ... i en recull en un 
aparat a peu de pagina totes les variants, 
editades i inedites, conservades pels testi- 
monis. Quant a la fixació del text, el cura- 
dor parteix del text de la primera edició, 
ja que, pel que puc imaginar i deduir, 
considera que osteriorment, i prescin- 
dint de les anto ]P ogies, l'autor ja no inter- 
vindra directament en aquest text. Em 
sembla del tot legítima aquesta opció, 
pero s'hi troba a faltar una argumentació 
més explícita sobre la preferencia d'a- 
questa edició a desgrat de les posteriors. 
Pel que fa a l'aparat de variants, er molts 
aspectes impecable corn abans leia, crec 



ue hauria calgut separar de les variants 
$autor els ermrs tipogrdfics o bé les va- 
riants no atribuides a l'autor, així corn tarn- 
bé -i, és clar, per motius diferents- hau- 
rien pogut consignar-se en lloc separat de 
l'aparat genetic els retocs que l'autor va 
introduir en edicions posteriors al text base. 

Més enlla de l'edició filologica, el llibre 
ens ofereix dos instruments més d'aproxi- 
mació a l'obra: un conjunt de notes que 
aclareixen moltes de les referencies a in- 
drets i persones aldudits en els textos, re- 
ferencies que, corn sol passar a les obres 
de Foix, es basen sovint en la seva propia 
realitat historica i vivencial; i un estudi 
critic ue, situant-se en la línia d'inte re- 
tació 2e Pere Gimferrer, es proposa%ai- 
llar i agrupar diversos recursos estructu- 
rals, estilístics i lingüístics que presenten 
les proses. L'analisi d'aquestes és tractada 
des de la perspectiva narratologica: es- 
tructura de les unitats poetiques, punt de 
vista, narrador i personatges, temps i es- 
pai. La justificació del metode aplicat rau 
en un tret molt important de l'estetica 
foixana que la literatura critica (Arthur 
Terry, Gabriel Ferrater, Giuseppe Sanso- 

ne, Carles Miralles) ha assen alat i que es 
va convertir en objecte de Jscurs en al- 
guns textos pro ramatics del mateix Foix 
(em refereixo s&retot a Mots i maons, o a 
cascú el seu), és a dir, la importancia de 
l'ordre i de les íntimes raons geometri- 
ques del text poetic. La lectura dels llibres 
de prosa poetica de Foix és, en paraules 
de Joan R. Veny-Mesquida, «també l'aven- 
tura de la percepció, a mesura que es va 
avancant en la lectura de I'obra, d'un or- 
dre, d'un ritme intern que el mateix text 
ens va imposant i que a poc a poc, a 
mesura ue percebem a uestes lleis inte- 7 riors, vatent disminuir e factor sorpresa. 
Es tracta, aleshores, del reconeixement, a 
la ratlla del subconscient, dels mecanis- 
mes que fan possible la creació d'un món 
corn el que Foix intenta de mostrar-nos.. 
L'estudi útil i seriós que acompanya 
aquesta edició té corn a objectiu la recer- 
ca d'aquests mecanismes. Una recerca, és 
clar, ja no pas al nivel1 subconscient del 
lector intuitiu, sinó al d'una ponderada 
exploració critica. 
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Des de fa un quant tem s els consumi- 
don de productes cultura&. especialment 
literaris, hem de suportar tota mena d'a- 
gressions -directes i indirectes-, que co- 
menten a posar en perill la nostra super- 
vivencia corn a lectors; és a dir, corn a 
persones ue reconeixen, busquen i domi- 
nen -am% major rau o menor, arnb 
menys encert o am% més encert- unes 
certes convencions universals fixades per 
la tradició literaria i sancionades er la 
practica -regular o esporhdica- de ?a lec- 
tura. Es per aix6 ue quan surt al mercat 
una obra, premia% per unanimitat i ava- 
lada per un escriptor que aspira, diuen, 
als lloren nordics, hom creu que no tot 
s'ha perdut i corre a contribuir, indirecta- 
ment i a contracor -jo no traspaso la 
Diagonal-, a un dels negocis editorials 
més ben muntats dels últims darrers anys, 
arnb la confianca que el remordiment d'u- 
na semblant traidoria es dissipara arnb la 
lectura d'una novella -no en va el genere 
ha estat corn arat arnb la morfina. 

Ja amb el eibre a les mans, la portada 
dóna arguments per fer callar la veu de la 
consciencia: el que tinc a les mans és un 
escandol, el retrat rnés iweverent del nos- 
tre rnón cultural. De fet, el nom de Terenci 
Moix ja s'hi adiu, arnb aquesta presenta- 
ció; corn també les citacions de Goethe i 
de Manrique que encapcalen l'obra. Fins 

aquí res no fa sos itar que t'hagin donat 
at per llebre, i si Rom practiqués en totes 

&S activitats humanes, inclosa la crítica 
literaria, la virtut de la mesura i la conten- 
ció, el llibre podria fins i tot passar desa- 
percebut entre els altres subproductes 
pseudo-literaris a que estem forca acostu- 
mats. Pero El sexq dels engels duu un 
proleg que en condiciond la lectura, la 
distorsiona i clararhent la perjudica, ja 
que si se't promet una llebre, encara que 
el gat si ui siames i orti un llacet al col1 
o a qua&evol altre lyoc de la seva anato- 
mia, no convenc: situant l'obra de Moix a 
I'orbita de la literatura tout court, Pere 
Gimferrer no sols compromet el seu altís- 
sim prestigi, sinó que li fa un trist favor a 
un producte que, ofert arnb menys preten- 
sions, podria, fins i tot, ésser acceptable 
-només acceptable- per al consum. 

Per ue El sexe dels angels es un intent 
fallit l e  libel, de retrat de costums, de 
satira i, especialment, de novel.la, de 
«gran» novelala, per convertir-se en un 
exercici necessari -tera euticament ne- 
cessari- únicament i exc f' usivament per a 
Moix mateix, que ha volgut practicar una 
mena d'exorcisme davant d'un lector que 
el1 maltracta en suposar-lo tan primitiu 
corn la seva mateixa tecnica d'escriptura i 
Gimferrer menysté arnb el seu to de prolo- 
guista pontificador i incondicional. 
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