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Análisi de dos poemes inédits de J. Y. Foix

RAMON  SALVO TORRESE n general, ¡‘obra poética  de
J.  y.  Foix  s’estructura  for
malment  tenint  en compte
tres  grans apartats:  els poe-

mes  en  vers, els poemes en  prosa i,
dins  d’aquests,  els  de  vers  blanc
(“Les  irreals  Omegues”),  apartats
que  representen  tres  visions  com
plementáries  de  la seva poesia.  No
obstant  aixó,  hi  ha  una part  de  la
seva  obra  —que s’inicia amb  “Poe
ma  de  Catalunya”— no  melosa  en
cap  dels  epígrafs anteriors.  M’estic
referint  als  poemes  en  qué  J.  V.
Foix,  portat  pel seu afany d’investi
gació  i a  partir  de  les  innovacions
formais  de  l’avantguarda,  treballa
unes  préctiques (poemes dibuix,  fo
nétics,  objectuals...)  que se situen en
els  límits, i moltes vegades fora, d’a

116 que  les retóriques  consideraven
poesia;  conjunt  d’obra que té la qua
litat  —i pera  mi presenta la unitat  su
ficient— com  per  ser  englobada  en
un  apartat  nou amb valor  per si ma
teix.  A el! pertany el cal•ligrama i el
poema  fonétic,  tots  dos manuscrits
inédits,  que  avui  reproduYm grácies
a  l’amabilitat  de la família  Ventalló
i  a l’Arxiu Foix.

He  de reconéixer  que se’m feia di
fícil  d’admetre  que, havent  escrit J.
Y.  Foix el  1930 “el cal•ligrama, que
és  la forma académica  d’alguns deis
més  suggestius poemes d’Apo!linai
re,  és  l’element menys passatger  de
la  poesia contemporánia.  Si  renas
cuts  l’any 3430, i en  unes investiga
cions  erudites,  un  savi  transcrivís
els  millors  d’aquests  cal•ligrames,
n’hauríem  encara tot  el tufpoétic  i,
com  uns  orats,  els ulIs girats  al cel,

picaríern  de  peus  i mans  i diríem
exaltats  mots  inintel•ligibles”, no es
conegués,  fins  ara,  cap  cal•ligrama
seu;  encara  que  aquesta  mateixa  ci
tació  em feia tenir  el convenciment
que  n’havien d’existir  peró que,  per
un  motiu  o per un altre,  no s’havien
fet  públics. El cal-ligrama que ara re
produYm ve a corroborar  aquesta hi
pótesi.

El  1951, data cíau
És un poema enviat a Joana Giva

neli  de Ventalló —a qui Foix va dedi
car  també  “Es quan  dormo  que  hi
veig  ciar”— com  a  felicitació  el dia
de!  seu aniversari,  el  18 de setembre
de  1951. Sobre la data que  figura en
e!  cal-ligrama (1 8-XI-1 951), hem  de
precisar  que  no es correspon amb la
de  l’aniversari  de la senyora Venta-

lló  i aixó  va  ser degut,  potser,  a  un
lapsus  del  poeta ja  que  en  l’esbor
rany  que  es conserva a  l’Arxiu Foix
la  data és la de  1 8-IX- 1951.

Aquest  poema  —de motius  i res-
sons  inequívocament  foixians—, a
més  de la novetat  que suposa veure,
el  1992, l’ónic cal-ligrama, en  sentit
estricte,  fins  ara  conegut  de  J.  Y.
Foix,  ens  permet  constatar  que,
malgrat  el  pas  del  temps,  el  poeta
continuava  considerant,  el  1951,
plenament  válid el seu judici  sobre
el  cal-ligrama. 1 és, per  la seva data
de  realització,  d’una gran  significa
ciója  que:
•  Es el primer  poema de  les caracte
rístiques  esmentades  al  cornença
ment  que J. Y. Foix realitza ala post
guerra.
•  Demostra  que  Foix és, el 1951, no
només  un  referent  históric,  sinó

també  un  practicant  conscient d’u
nes  formes poétiques  que, a ¡‘época,
si  no es donaven, es volien donar per
periclitades.
•El  1951 es  reafirma  a  Catalunya
coni  la data clau per a aquestes  for
mes  poétiques  hereves  de  l’avant
guarda  perqué  en ell conflueixen  la
represa  de  J.  Y. Foix  i els primers
poernes  que,  sota  el  nom  d’experi
mentais,  va  exposar  J.  Brossa  dins
l’única  exposició  del  grup  Dau  al
Set;  a  més  de  permetre  constatar
que  la continuació  d’aquestes línies
d’investigació  poética  es  produei
xen  entre  nosaltres, a  diferéncia  de
la  resta de l’Estat, sense ruptura.

El  poema  fonétic que  ara  podem
contemplar  no está datat,  peró tots
els  indicis  ens  porten  a considerar-
lo  contemporani  del  “Poema  per
N’Antoni  Tápies”,  enviat  al  pintor
el  febrer de  1 960 amb  motiu de l’ex
posició  individual  de  Tápies  a  la
Sala  Gaspar.  De tota  manera,  hem
d’observar  que  el  tractarnent  que
deis  sons fa J.  Y.  Foix  en  l’un  i en
l’altre  és  ben  diferent,  cosa  que  el
converteix  en  un  poema  tancat  i
amb  entitat  própia.

També  recordar  que  encara  que
en  aquell  mateix  períodeja  existeix
el  Lletrisme,  Foix  no  parteix,  ni
molt  menys,  dels  pressupósits  Ile-
tristes  perqué l’objectiu del poeta no
és  la destrucció  de la paraula  sinó la
construcció  d’unes altres  en  un 16-
dic  joc  lingüístic més propi deis da
daistes.  Aixó fa que ambdós  poemes
—que són les primeres  mostres que,
d’aquesta  práctica,  es coneixen  a  la
postguerra— siguin  un punt  de refe
réncia  obligat dins la literatura  cata
lana,  on la poesia fonética és prácti
cament  inexistent.

Com  ha assenyalat  Pere Gimfer
rer,  “Foix a Catalunya ha estat, més
que  un  escriptor,  tota  una  literatu
ra”.  1 és que,  certament,  Foix  es va
endinsar  per géneres i estétiques di
versos  amb  l’esperit d’investigació i
de  recerca que sempre va considerar
essencial  en Poesia..
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.  Ha  afirmat  Umberto  Eco  en
alguna  ocasió que la pregunta  fo-
namental  de  la  filosofia  coinci
deix  amb la de la novel.la policía-
ca:  Qui  és el culpable?  Una  pre
gunta  que  comporta  un  métode
de  trebail  que  parteix  de la hipó
tesi  que  tots  els  esdeveniments
tenen  una lógica, la que els ha im
posat  aquest  culpable.  Un  deis
problemes  d’aquesta actitud  filo-
sófica  és  que,  molt  sovint,  com
assenyala  La Rochefoucauld,  es
volen  trobar  culpables  sense
prendre’s  la moléstia d’examinar
el  crim.  Peró  el seu principal  in
convenient  és  que  la  metafísica
policíacatendeix  a veure un crim
sempre  que  hi  ha  un  cadáver,
quan,  de fet, ¡‘estadística mostra,
de  manera  aclaparadora,  que  la
majoria  de cadávers  no són pro-
ducte  d’una activitat  criminal.

La  metafisica policíaca  sol de-
generar  en  el que  Kant  denomi

nava  la “filosofia deis indolents”,
una  forma  de  pensament  que
consisteix  a buscar  un principi  a
la  investigació  que  la  doni  per
acabada  abans  de  prendre’s  la
moléstia  d’examinar  els fets. La
“raó  mandrosa”,  com  totes  les
manifestacions  de  la  peresa,  té
les  seves lleis:  la mandra  que  la
defineix  tendeix  a  créixer  amb
un  moviment  uniformement  ac
celerat.  Comença  veient un crim
darrera  de cada  cadáver  i acaba
trobant  un mateix  culpable  dar-
rera  de  tot  hipotétic  crim.  Des-
emboca,  en definitiva, en  una in
terpretació  paranoica.  Deja
D’Ors  que  el  pitjor  deis que  pa-
teixen  paranoia  és que tenen raó.
La  frase és  incompleta:  el pitjor
és  que  tenen  la  raó  mandrosa.
Una  raó que  sois és capaç de se-
gregar  absurdes  teories del  com
plot  i numantinismes  folklórics.

JOSEP  MARIA RUIZ SIMON

*  Dos  proyectos  de  Investigación  cancerológlca
dotados  con  5.000.000  de  pts.  cada uno.

.*  Ocho  becas  de  investigación  cancerológica
dotadas  de  2.000.000  de  pts.  cada  una.

*  Ocho  ayudtts  de  InIciación  técnica  en  la
invest  igaclón  cancerológlca  dotada.   con
1.000.000  de  pts. cada  una.

Plazo  presentación  de  solicitudes:
30  de  MARZO  de 1992

Plazo  de  resolución:
30  de  ABRIL  de  1992

Solicitud  de  Información:
FUNDACION  CIENTIFICA  DE  LA
ASOCIACION  ESPAÑOLA  CONTRA  EL  CANCER

Direccl6n:  AMADOR  DE  LOS  RIOS,  5
28010  MADRID

Telfs:  319  41  38  -  308  52  87
y  Juntas  Provinciales  de
LA  ASOCIACION  ESPAÑOLA  CONTRA  EL CÁNCER

GREMI PROVINCIAL
DE PASTISSERIA

1 CONFITERIA DE BARCELONA
En  relación a las normas electorales para
participar en  la Asembla Extraordinaria,
convocada para el 25 de febrero de 1992,
para  elegir  nueva Junta  Directiva del
GRUR GREMIAL DE LA DONA RSSTIS
SERA, avisamos a  las interesadas que
respecto al punto 1 de dichas normas se
omitió, por error involuntario, el apartado
o,  que debe decir: ‘  les esposes deis titu
lars  masculins afiliats al Gremi Provincial
de  Pastissería de Barcelona”.
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