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S’ha complert un any de la mort de l’autorde “Sol,i de dol” i “Lesirrealsomegues”
El passat dia 29 va fer un any
que mona, en el seu domicili de
Sarni, el poeta Josep Vicenç
Foix. La vida se u apagá just un
dia després de celebrar el seu
noranta-quatr aniversari.

L’autor de “Sol, i de do!”, “Les
irreals omegues” i “Onze Nadais
i un Cap d’Any” és una figura
cabdal de la literatura catalana
contemporánia, que va saber
conjugar amb originalitat els

valors de la tradició i de
l’avantguardisme. En ocasió deis
seus noranta anys, Foix va fer
unes extenses declaracions a
Josep Mercadé Riambau, que
ara, un any després de la seva

mort, extractem a continuació.
L’escriptor hi reflexiona sobre
qüestions com la funció de la
poesia, el mtode de creació, el
llenguatge potic i les
influencies en la seva obra;1]

Paraules
inédites
deIV. Foix

F xatELAlaunsrauxa
diesque havia aflui per cada mot que déiemmal dit en
Foix”,com e!! catalá”.

Mtode de creació.—“En general, en la meyapoesia,no hi ha
rnateix la qualificava,esclatada “D’adolescentjofeia. comse sol gairebé res de pcnsat (...) Mireu.
amb motiudeisseusnorantaanys. acostumar a fer d’adolescent,por— Agafeu, per exemple,per establir
El poeta em rebiaa casa seva i en tava una mena de diari, unes lii— un paraliel amb un altre poeta,
presencia delsenyorJaume Mateu bretes d’aquellesallargassadesque íntim amic meu com era en Caries
que m’havtaaconseguiti’entrevis—tenien una cobertade xaroii a dins Riba, de la mateixaedat, del mata. La fama d’esquerp d’aqueli eren quadniculades(...) Quan te- teix temps. En Caries Riba, quan
poeta quejo admiravatant s’anava fha dissetanys, hi vaigescriureen escrivia un poema,ja el tenia com
esvaint a mesuraque elsseus ilavis un full,que posteniormentvaiges- post. No solamentdes del punt de
retallats i les seves mans tan ten— tnipar: ‘Vetaquí que has nascut en vista argumental,sinó desdel punt
dres i expressivesem pariaven un planeta que no t’has triat, en de vistatécnici práctic. Ell el vers
amb tçta amabilitatdeis mil ves- una época que no t’has tniat.d’una ja el tenia fet, no feia sinó trans—
sants dei seumónque tant ii’inte família que no t’has tniat,par!ant. cniure’l (...) Jo no. Tota els meus
ressaven. Duescintesde “cassette” una llenguaque no t’hastniat,ms- poemes són començant un vera i
no van ser suficientsper encabir—cnt n un religióque no t’has triat: seguint”.
“El meu procediment de fer
hi tota la conversa.Massa ilarga Ja tindrás feina!’ Quan als disset
per publicar-la íntegrament, he anys s’escniuaixó, tota la restaja consistia a escniureel primer vera.
preferit donar--ncnomés les pa- s’explica”.
1 el primer veram’obriaun món. 1
raules despuiladesdelgranescrip— Actitud cívica. Fidelitat a una aleshores lesimatgesem veniende
tor agrupadesmáso menystemá llengua.—“Doncsja veieu,ais no- pressa, a basede suggerimentsque
ticament i no cronokgica.Ho faig ranta anys,el fracásque represen- pontaven a d’altres suggeniments
perqué cli rn’havia donat permís i ta, pels que som d’aquellaépoca, que completavenel poema”.
Les avantguardes.— “Jo em
perqué m’haviadit,en aigun mo- tnobar-nos en la situació d’avui.
ment de I’entrevista:
“Lameya so— Els daltabaixosque has hagut de deja investigadoren poesia.Si tu
lució. a aquestaedat,ésparlar.o— sofnir i tornar a començar.Tornar et dius investigadoren poesia,per
mentar i recordar i abastar coses a fundar fundacions,tornar a fer qué has de fer precisamentel tipus
propaganda pel catalá com ara. de poesia que és de moda o que
que la gentignora”.
Funció de la poesia i deis poe- Volen que el catalá s’aprengui, sembla de moda?”
tea. “Fa uns anys, d’ençá que com he llegitavui, fent cursetses— “L’avantguardistaés aquell que
faig versos,em pregunto qu és la colars. El catalá, o l’ensenya el porta un programanou i que propoesia i és una de les raons per les pare o no l’ensenyaningú.Com el va de fer—lotriomfar. Va a l’a—
vantguarda, va al davantd’un moqualsjo nom’hedit mai poetasinó cristianisme,és igual”.
J.v. Foix.
investigadorde la poesia.Investi— “Catalunya ha fnacassatpenqué viment i darrera el segueixtot de
investigador de la poesia
gar sobrepoesiai treure’nles con— ha deixatde ser una raça ben arre- gent. Peró un. personalment, no
pot ser avantguardista de res”.
seqüáncies que se’n puguin arri— lada”.
“La majoria de poetesd’ara co“No hi croe (en la poesia visual). glés. 1 tradueixen els poetes angle el sentit musicalde lesparaules.Al
bar a treure d’aquesta investiga
ció. 1 aquesta investigació encara mencen per fer—sepromocionar. Crec que tota la poesia és visual. sos molt ben tnaduitsi tradueixen mateix Riba ti faltava. Eh mateix
Aquesta vegada, amb aixó d’a no sé com din—li—ho
(...). Totes les els poetesalemanysi s’haacabat la
ho diu. En el próleg del penúltim
dura”.
“El poeta és. a la seva manera, el quest aniversari (es refereix als imatges són aixó. 1de vegadesho influéncia francesa en literatura”. llibre de Caries Riba diu: ‘Quédo“Deis poetes catalans, els que nana jo por poder escniureamb el
que els espiritistesen diuen un seus noranta anys), ha passat un empobreixen. De vegadesamb la
médium. un mitjáde comunicació fenomen paradoxai que només pintura visual empobreixen alló em feienmésel pes sempre eren en ritme ila rima de J.V. Foix!’(..)Eh
entre el móninteriori elmónexte— pot passar en aquest país, que és que volenrealitzar.Ara. hi ha tro Carner i en Riba”.
no el sentia.En canvi,en Carnerja
“La prosa com a novelia no veieu com s’hi deixava anar i en
rior o entrela projeccióque fas del que la Generalitat planti peis baIles. Hi ha troballescom en tot.
teumóninteriori la projecció que carrerS uns pasquins reproduint Peró, vaja,per a mi la poesiaés li- m’ha interessatmai gaire si no té Sagarra, que s’hi deixava anar
massa. Eh ja deja que elsversosels
el mónexteriorfa sobre tu”.
un fragment, com en un combat, teratura. Si no hi ha textentremig, una finalitatfilosóficao moral”.
Valoració d’áltrescreadora.— pixava”.
“El conseil que donaria a un tot el que se’m fa: tots els home— és. .. d’aixó. Ve la decadéncia,ve la
“García Lorca és el poeta casteliá
“Es una pintura demoníaca la
jove que volguésfer poesiaés que natges. totes les medalles,tots els descomposició”.
si no és poeta, si no ho és de nai
honors, tots els concursos... Jo no
Influéncies i afinitats.—“Els que ha estat más amic de Catalu d’en Joan Ponç. En Ponç el conec
i en tinc una pintura que ocupa tot
xença, que no faci versos.N’estic he tirat mai a cap concursliterari, poetes coincidimsempre.Elspoe- aya”.
eonvençut, en els meus noranta he combatut els Jocs Florals des tes. en el foas. sigui quinsiguil’es— “Aquí hi ha un bon poetaque és un pany de paret. Peró el!, des de
deis deu anys,com aquellqui diu; til en qué escniguin,sempretenen en Vinyoli,que és molt més jove la seva pintura i el seu carácter. el
anys, d’aixó:vocació”.
Recerca metafísica.—“Jo crec no he donat mai, absolutament un punt dé coincidénciaamb els que jo í que tot just el comencena seu tempenament,el seu componque el mistenés en tot. Tot home, mai, un llibre a ningú perqué se’l d’altres époques”.
conéixer alguna poetas joves”.
tament... Tot plegat tenen com
d’ençá que és al món, tothom que mirés ni me’l revisés(...) He fet
“De llibresrebia tot el que sor— “Saivat-Papasseit era un poeta, una mena de cosa demoníaca”.
raona, cerca precisarnentla ven- versos, en aquest cas, com aquel! tia. Peró tota la nieva bibliotecaés un poeta de debó, un poeta de nai
Sobre “Sol, i de del”.—“És la
tat. Aixíés que la venitatés voler que fa un esport,perósensela pre en francés. J0 pertanyo a una ge- xença. Sense passar, com aquell meya actitud davant el món: sol, i
descobrirun misten que no s’aca temió de ser promocionat com neració que ara desapareix:la ge- qui diu, peis estudis elemeatals. de dol.Sol per no conéixer...no és
ba dedescobnirmai”.
aquesta joventut d’avui que tots neració formadaa travésde la lite— Com li passa a en Broasa,ana,que viure en el sentit de vestir de dol
“Moren les civilitza.cionsperó volen ser promocionats. Jo només ratuna francesa:científicai literá— no ha passat pels estudiselemen sinó do! de dolor. Adolorit vaig
no lessupeisticions.Fixeu—vos
ara sento gent que es promociona.La ria (...) Bé. AiXÓs’ha acabat. Els tals”.
per aquest món cercantla veritat,i
en aquestacrisiquehi ha religiosa. gent que val no es promociona per floja que vénen aquí saben l’an
“Jo cree que el poeta de debó té no sé si seré víctimade!dible o de
Amb aquestadesintegracióque hi res. Sócnatesno el va promocionar
ha enpart de l’Esglésiajavan nai ningú i en Picassono el va promo
xent petitesreiigionsque es basen, cionar ningú. El que neix filósof
com sabeu, en religions nienta1s o surt filósofperdamunt de tot. si és
externes. Perqué tenim necessitat un gran filósof,senseque ho hagi
d’una creença (...) La feina d’a de fer cónrer. El descobreixen.
quest món és deixar de ser su- Tardará a conéixer-seperó arribapersticiós.Toteltrebalide l’home, ná un momentque seráreconegut.
des que neix,ésmirar de no ser su- 1 a tots els genis els ha passat el ma—
teix”.
persticiósi ser el!mateix”.
La ment se’nva cap a un costat
Llenguatge del poeta.— “El
i el cor se’n a per un altre (... ) Hi me;u llengtiatgeés natural. Gaire
ha dos movimentsen una mateixa bé no h ha res de cercatal diccio—
persona: la raó, la seva raó pura, nari. Són mots que em brollaven
sense cap mena d’intervenció es- en escriure’lsperqué era el catalá
piritual i el cor, que en aquest cas que es parlavaaleshoresaquí. Peró
gairebé s’oposaa la ment, que té hi havia castellanismesaleshores,
les seves necessitats, que és d’allá inés que algunsd’ara.Centscaste
on neixla freturade la religió”.
llanismes que anahan desaparegut
“Jo crec que l’aspiracióde l’ho a cópia d’anysde combatre’ls”.
roe ésel tot, l’uí I’absolut.1l’etenn,
“La meya intenció, de molt
per posar-n’hiquatre”.
jove, era fer que la literaturacata
Records d’infantesai de joven- tana continués,és a din,fes oblidar
tut, “Anávein a escola i, entre al— aquest buit que hi ha entreel segle DESCAMPS
guns de nosaltres,treso quatre, es xvi i el segle XX i evitar que les
arlava una micad’aixódel catalá. generacions futuress’adonessinde a
de
Erem nens de vuit anys.Aixó és la ruptura i es trobessinjaamb una
con todo
abans de segle.Vamcomprar una literatura gairebé clássica,de tota
guardiola i hi tirávemdoscéntirns els temps”.
tipo de tejidos

“IEI poetaésun

mitjá entreel
món interiori el
món exterior”

“El primervers
rn’obriaun món:
les imatgesem
venien de pressa”
“La prosa
m’interessasi té
una finalitat’
filosófica”
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Déu, que és el que diu el final”.

“En dos o tres deis primers so—
nets hi ha la intencióde fer l’elogi
del catalá í de la posicióracional
en el món”.
“Quan vaiga unsfunerais...”.
“Jo. quan vaiga uns funeralsd’al
gú del barni,veil,que és quan s’a
plega més gent al temple, doncs
veieu quejo em troboacompanyat
de tot de gent que tots sóndel meu
temps. que n’hi hade cabeli blanc,

d’altres mig calbs. i al capdamunt
hi ha els tres renglesde la fami—
ha. ..“

Aquí es va tallar la cinta. Brus
cament. com bruscament es va
acabar la seva vida. No recordo
com continuava. Tanmateix, en
sortir del funeral de Sarniá, sota la
pluja d’hivern,aquestes paraules
em van semblar premonitóries.
Adéu, estimat mestre J.V. Foix.
JOSEP MERCADÉ
RIAMBAU

