
NARCÍS COMADIRA. I la República, ¿va signi!car de 
debò un renaixement o tot plegat els de la meva ge-
neració ho tenim una mica miti!cat?

J. V. FOIX. Dos anys i prou. Però el català té un tarannà 
que fa que sempre se’n surti com pot. Entre els cata-
lanistes i la CNT hi havia una divergència absoluta. 
Del 1936 en amunt, va ser una veritable desfeta per-
què la gent conservadora, per catalanista que fos, es 
va passar a Franco. Va haver-hi un moviment fran-
quista fort, de manera que aquí calia anar amb comp-
te tant de parlar a favor de Franco com a favor de la 
República.

NARCÍS COMADIRA. I suposo que tos els catòlics, en-
cara que no fossin directament franquistes, devien 
estar d’acord amb el moviment de tornar a l’ordre.

J. V. FOIX. Del 36 al 39, els crims a totes dues zones 
van ser idèntics. Això, molta gent ho oblida. Propor-
cionalment a la població, va haver-hi més assassinats 
a Palma de Mallorca que a Barcelona. Era impressio-
nant. La guerra civil és una cosa que ens avergonyeix.

NARCÍS COMADIRA. Jo no vaig viure la guerra, però sí 
que vaig viure la postguerra. En una ciutat petita com 
Girona. Tinc records molt desagradables de la post-
guerra: les des!lades militars, el catolicisme imposat, 
el racionament de menjar i de llum. Tinc records molt 
tristos de la postguerra i em resulta perfectament 
comprensible que els records de la guerra encara 
siguin pitjors. Us vau quedar durant tota la guerra 
civil a Barcelona, o vau marxar.

J. V. FOIX. Jo em vaig quedar aquí, a Sarrià. De segui-
da després de l’alçament, la situació va passar a mans 
de la CNT i això va canviar radicalment el sentit de 
l’oposició que havia de fer la República als militars.

NARCÍS COMADIRA. Els escriptors catalans es van 
organitzar, durant la guerra, com va anar això?

J. V. FOIX. Van fer una associació, a la qual jo no vaig 
pertànyer. Tantost els de la CNT van aplicar els seus 
mètodes d’acció directa, jo vaig tenir el presagi que la 
revolució i l’oposició fracassarien. Vaig témer que 
guanyaria en Franco a partir de 1937; es veia venir. El 
fenomen més important va ser el pas en pes d’una 
bona part de Catalunya al bàndol d’en Franco.

NARCÍS COMADIRA. Això no s’ha dit gaire.

J. V. FOIX. No ho diu ningú, perquè tothom ho vol 
amagar. Molts coneguts vostres i d’altres que tenen 
nom literari il·lustre, eren franquistes declarats. D’al-
tra banda, durant la guerra va veure’s clarament que 
la intervenció estrangera no era favorable a la Repú-
blica, no es van posar directament al costat de la Re-
pública. Alguns ajudaven a la seva manera amb ar-
mament passat de moda, però res de decisiu.

NARCÍS COMADIRA. Durant la guerra, ¿teníeu rela-
cions amb d’altres escriptors?

J. V. FOIX. No tenia relacions amb ningú. Em vaig ca-
mu"ar de ciutadà. De tant en tant passava per casa 
alguna inspecció del comitè de la FAI. S’ho tenien 
bastant ben organitzat. Tenien una llista a cada barri 
de la gent suspecta. Suspecta volia dir des dels que 
estaven inscrits a les organitzacions parroquials !ns 
als republicans moderats. Segons aquella llista, n’a-
naven visitant. Escorcollaven el pis, miraven si tenies 
armes i procuraven esporuguir-te per tal que no in-
tervinguessis. Més tard, va venir la primacia comunis-
ta, coincidint amb la formació del POUM, que va fun-
dar en Nin. L’Esquerra va acostar-se als comunistes i, 
al capdavall, va ser el comunisme qui va posar ordre a 
la guerra i va organitzar-la amb mètode, amb l’ajut de 
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Rússia. Van venir voluntaris comunistes d’arreu del 
món, que havien arribat amb ocasió de l’Olimpíada 
Popular de Barcelona. A aquesta Olimpíada li va fer 
un poema Josep Maria de Sagarra. L’Olimpíada ja va 
ser una excusa per tal de portar voluntaris aquí, per 
participar a la guerra civil. Després se’n van anar de 
mica en mica, davant del to que prenia la cosa. D’as-
sassinats, se’n van cometre idènticament als dos 
bàndols.

NARCÍS COMADIRA. I durant la guerra, ¿teníeu pro-
ductes suficients per al treball de la vostra confite-
ria?

J. V. FOIX. El negoci no l’he portat mai jo directament. 
El dirigia el meu pare, !ns a la seva mort, l’any 1935. 
Després la meva germana gran en va agafar la direc-
ció. Però és veritat que durant la guerra hi havia mol-
tes di!cultats per trobar primeres matèries. Les repar-
tien primerament la FAI; calia anar al seu sindicat per 
tal de rebre el sucre, la farina i alhora els seus con-
sells, advertiments i amenaces. Després ho van portar 
els socialistes, la UGT. Va ser una època molt preocu-
pant per a tothom, perquè no se’n sabia el desenllaç. 
Al !nal ja calia anar amb compte de no dir cap mot 
favorable a la República. Això és una cosa que s’ha 
oblidat.

NARCÍS COMADIRA. En entrar els nacionals, ¿els can-
vis van ser molt durs a Barcelona?

J. V. FOIX. Milers de persones van emigrar. Els que es 
van quedar, sobretot les dones, van sortir a victorejar 
en Franco. Van fer-li una recepció a l’avinguda de 
l’Exposició de Montjuïc, a la qual van obligar a anar-hi 
tothom. Tots els obradors, tallers i fàbriques van ser 
obligats a anar a la recepció que, lògicament, va re-
sultar brillantíssima. L’avinguda de l’Exposició, la 
plaça d’Espanya i els carrers adjacents, eren plens de 
gom a gom, en un silenci absolut. La gent aixecava el 
braç quan els deien d’aixecar-lo i l’abaixaven quan els 
deien d’abaixar-lo. Només en un moment de silenci, 
quan semblava que ja tothom estava satisfet de la 
rebuda, es va sentir una veu d’entre la gernació que 
va fer: “Beeeeeeee”...

Acabada la guerra, la Falange d’aquí tenia una llista 
de noms coneguts de polítics i intel·lectuals. Era una 
llista molt extensa que no va arribar a aplicar-se. Van 

rebre alguns, com el pobre Agustí Esclassans, que el 
van condemnar a mort i tot per un poema —el poe-
ma més bonic que té— dedicat a la mort de Francesc 
Macià. El van processar, el van condemnar a mort, li 
van commutar per set anys de presó i al capdavall va 
acabar sortint per in"uències. Va passar un fenomen: 
una part de la Falange catalana era d’ascendència 
catalanista. Tinc la impressió personal que alguns 
d’aquests van in"uir per tal que no es cometessin els 
disbarats que havien projectat els més radicals. Els 
falangistes catalans van apaivagar les coses. El llibre 
Los catalanes en la guerra de España, de Fontana, parla 
d’alguna manera d’això i dóna noms que estaven en 
aquestes llistes: anomena en Carles Riba, m’anomena 
a mi... Carles Riba va marxar a l’exili, però des d’Es-
panya el van enviar a buscar o!cialment i va poder 
tornar aviar. Va tornar o!cialment i la policia va anar a 
casa seva per tal de preguntar-li si l’havien molestat 
per res. Ara bé, jo no en tinc detalls perquè no anava 
enlloc. La meva solució ha estat no fer grup, ni co-
mentaris, ni feines en cap organització de la tendèn-
cia que fos. Primer, per la meva poca inclinació a la 
política activa, exceptuant les campanyes de catala-
nització en les quals sempre he intervingut. Vaig 
pertànyer a l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, la qual va fer una tasca força positiva. Però 
es va donar allò que, tantost proclamat l’Estatut d’Au-
tonomia, tothom se’n va donar de baixa pensant que 
en endavant ja se n’ocuparia la Generalitat.

NARCÍS COMADIRA. He llegit en algun lloc que els 
franquistes tenien primerament bones intencions 
respecte del català, que no volien reprimir-lo radi-
calment.

J. V. FOIX. Mal assumpte, no és bo de recordar aquells 
temps. No és bo.

NARCÍS COMADIRA. I, durant la postguerra, la re-
sistència oculta de què es parla tant, la clandestinitat, 
¿com es va anar iniciant?

J. V. FOIX. Primerament no deixaven publicar res en 
català. Més ben dit, no és així, vaig equivocat. Ells, 
quan van entrar les tropes d’en Franco, van arribar 
per Vallvidrera i a la plaça de Sarrià es van dividir en 
dues columnes pel passeig de la Bonanova i per l’a-
vinguda de Pedralbes. Anaven repartint uns fulls que 
jo he conservat durant molts anys i que venien a dir, 
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en català: “Catalans, no tingueu por, no us passar res, 
perquè respectarem el català i només serà perseguit 
si serveix d’òrgan antifranquista”.

NARCÍS COMADIRA. Dionisio Ridruejo s’inscrivia en 
aquesta política.

J. V. FOIX. Ell venia a Barcelona i visitava en Carles 
Riba. Un dia vaig anar a can Riba de visita i hi havia en 
Ridruejo. Vam sortir plegats i em va acompanyar !ns 
a casa. Ens vam adonar que ens seguia un cotxe. El 
vigilava la policia.

NARCÍS COMADIRA. En realitat, no van deixar publi-
car res en català durant molts anys.

J. V. FOIX. Jo tenia imprès des de l’any 1936 el meu 
llibre Sol i de dol a l’impremta Altés, però no s’havia 
distribuït. Les proves van quedar a la impremta i jo no 
hi vaig pensar més, perquè no tenia cap intenció de 
moure’m en un país on tothom et feia por, pel fet de 
no saber si havia canviat de parer en relació amb el 
dia anterior. L’Altés em va telefonar un dia per dir-me 
que allà tenia les proves de Sol i de dol i vam decidir 
de publicar-lo. Encara hi vaig afegir un parell de so-
nets. Va passar el llibre i només m’hi van treure una 
làmina de nu femení, un dibuix de l’Obiols, que des-
prés he publicat en un altre llibre editat per Aymà. La 
gent estava molt espantada, gairebé més espantada 
que no pas la por que feia el règim. El catalanista de 
tota la vida va perdre la fe. Algunes famílies podero-
ses van passar-se al costat franquista i parlaven en 
castellà als seus !lls.

NARCÍS COMADIRA. Jo tinc companys en aquesta 
situació, que s’han criat en castellà tot i pertànyer a 
famílies catalanes. Això a Girona no va passar tant. 
Suposo que també tenien molta por, però no es va 
donar de passar a parlar castellà.

J. V. FOIX. Són èpoques tristes de reviure.

NARCÍS COMADIRA. I, el fet d’escriure a part, ¿quina 
ha estat la vostra a!ció principal?

J. V. FOIX. La meva a!ció era anar a llegir a l’Ateneu i 
després voltar llibreries. He comprat molts llibres i en 
tinc molts, la majoria de !loso!a, de psicologia o 
d’història.

NARCÍS COMADIRA. Novel·la no?

J. V. FOIX. Poc. Les novel·les que tenien crit de tant en 
tant.

NARCÍS COMADIRA. L’altre dia vam parlar de diversos 
pintors dels quals vós heu estat amic, i amb els quals 
heu col·laborat. ¿La pintura és l’art que us ha interes-
sat més, fora de la poesia?

J. V. FOIX. L’art que m’interessa més és l’arquitectura.

NARCÍS COMADIRA. Sempre m’he preguntat quin 
tipus d’arquitectura us deu agradar.

J. V. FOIX. De les europees, m’agrada Florència i m’a-
grada Venècia, deixant de banda la part antiga de 
Roma. Tots els països tenen la seva arquitectura clàs-
sica: la té la Xina i la té el Japó. El gust per l’art orien-
tal no ha estat molt destacat en mi; ara em comença 
a interessar pel prestigi que van prenent la Xina i el 
Japó. La Xina és un país destinat a ser un gran imperi.

NARCÍS COMADIRA. I dels arquitectes d’aquí, ¿què 
opineu de Gaudí, per exemple?

J. V. FOIX. Jo no sóc gaudinià. Era un arquitecte ge-
nial, d’estructura en sabia com ningú, però el resultat 
plàstic, per exemple el portal de la Sagrada Família, 
no m’agrada. El parc Güell no m’agrada. La Pedrera és 
una cosa excepcional, és una arquitectura original. 
Però viure-hi no ha de ser agradable; és una imitació 
de la cova primitiva, aquelles coses que tenia en 
Gaudí. Era un místic de l’arquitectura. Va fer coses 
reeixides en ferro, coses precioses.

NARCÍS COMADIRA. En el terreny del ferro, Gaudí va 
treballar molt amb Jujol.

J. V. FOIX. En Jujol va dissenyar un establiment de 
tipus gaudinià al carrer de Ferran. Després, em sem-
bla que va projectar la font de la plaça d’Espanya.

NARCÍS COMADIRA. Sí, però això ja era en una època 
molt tardana, en l‘època “imperial”, l’any 1929. És molt 
feixista aquella font.

 El procés. Revista contracultural
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 

79



J. V. FOIX. Dintre de l’arquitectura, m’ha interessat 
sempre l‘estil neoclàssic, quan s’ha fet bé. Itàlia n’és 
ple i França també...

NARCÍS COMADIRA. I d’arquitectes catalans de la 
vostra generació, quins us han interessat?

J. V. FOIX. No en conec prou bé les obres. En Duran 
Reynals tenia molt bon gust.

NARCÍS COMADIRA. ¿I en Rubió i Tudurí, tot aquest 
grup, que imitaven l’estil "orentí, brunel·lesquià?

J. V. FOIX. Tots els que van tenir la in"uència italiana, 
han reeixit, pel meu gust.

NARCÍS COMADIRA. I en el terreny musical, ¿què opi-

neu de Wagner? Sou wagnerià?

J. V. FOIX. En certs aspectes. Hi ha una part de Wagner 
que m’agrada i una altra que no. No sé què em passa 
amb Wagner, però hi ha coses d’ell que t’eleven i d’al-
tres que et rebaixen. Es un cas molt curiós. Es un geni. 
A Barcelona van coincidir, en la mateixa època, el 
wagnerisme, el modernisme i Gaudí. Tot això va fer 

una mélange molt curiosa que es tradueix en algunes 
arquitectures que es veuen de tant en tant pels ca-
rrers de Barcelona. Hi havia gent que batejava els !lls 
amb noms wagnerians...

NARCÍS COMADIRA. Tant Tàpies com Brossa s’han 
declarat sempre molt wagnerians. És una cosa que no 
he acabat d’entendre mai.

J. V. FOIX. Jo no gaire.

NARCÍS COMADIRA. Un dia vaig comentar a Brossa 
que jo no tenia gaire simpatia a Wagner. I em va con-
testar sarcàsticament:  “A vós us deu agradar Mo-
zart”...

J. V. FOIX. Wagner tenia un fons germànic i guerrer. Va 
ser el músic dels nazis. Va passar igual amb Nietzsche, 
també era un !lòsof dual: per un cantó exaltava la 
força i per un altre l’amor. Ara ja no m’interessa tant la 
música. Una part del camí que ha seguit la música 
moderna, no l‘he comprés. M’ha interessat de conèi-
xer què passava, exactament com amb les exposi-
cions d’art. En vaig a veure moltes, com ho vaig fer 
dissabte passat, però és per voler conèixer la realitat. 
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En aquest món, un és un observador. No pots posar-
te a fer de dictador i !xar normes per a rotes les co-
ses. Cal observar el que passa en l’època en què t’ha 
tocat de viure, com diu la gent.

NARCÍS COMADIRA ¿Sempre us han interessat més 
les arts plàstiques que la música?

J. V. FOIX. Jo he estat durant molts anys soci dels 
Amics de la Música i de la Música de Cambra. He pas-
sat una colla d’anys anant regularment als concerts 
del Palau de la Música Catalana. M’han interessat més 
que res els clàssics Bach, Mozart, Schumann, Schu-
bert. Encara m’interessen ara.

NARCÍS COMADIRA. I el cinema?

J. V. FOIX. Em va interessar al començament, quan hi 
havia la tafaneria de saber què feien al cine. Hi anava, 
generalment, quan em recomanaven un protagonis-
ta. Ara hi vaig molt poc. He anat a veure aquestes 
pel·lícules que volen reproduir l’any 1917, La ciutat 
cremada i les dues Victòria. Però no he anat gaire al 
cinema, de tant en tant com a diversió o per acom-
panyar una noia que volia anar-hi. Quan es tractava 
d’una pel·lícula bona ho sabia pels amics i hi anava 
sempre. Com fan ara. L’altre dia me’n van recomanar 
una que fan sobre les classes d’un violinista a Xina 
Isaac Stern, de Mao a Mozart. Penso anar-la a veure. La 
joventut ignora completament el que va ser la Cata-
lunya d’abans de 1936. Fins i tot a les pel·lícules com 
aquesta que es titula Victòria, equivoquen dades. No 
dóna exactament el clima d’aquella època, que era 
quan mataven pels carrers, com diu el títol de la novel-
la. De la vida intel·lectual no en diuen ni una sola 
paraula, en aquesta pel·lícula. Només parlen d’anar-
quistes, militars i de prostíbuls. No comprenc perquè 
donen tanta import als prostíbuls i a aquestes coses 
que sempre han existit. Van començar amb Adam i 
Eva, i tenen una importància molt relativa. Va ser el 
primer pecat i el portem tots al damunt.

NARCÍS COMADIRA. El que passa és que la gent no 
treballa seriosament. Volen fer coses, però sense in-
vertir-hi l’esforç necessari.

J. V. FOIX. Per escriure sobre mi, ¡fan qualsevol cosa 
menys llegir-me! Només repeteixen el que han sentit 
dir, el que han dit els altres. Aleshores fan una suma, 

ho barregen, i el resultat és sovint inintel·ligible. Ara 
bé, llegir els versos, això mai! El mot d’ordre que els 
dic invariablement és: llegiu, jo ho tinc dit tot en els 
poemes i en els articles; si no em llegiu, no em vin-
gueu a preguntar res més. No vull pas que em llegei-
xin per força, però, si volen parlar de mi, com a mínim 
que em llegeixin. Avui dia va d’aquesta manera això. 
Ara estic molt allunyat. Antigament sortien revistes 
que representaven una tendència. Ara en surten al-
gunes, però no donen peu a les discussions que es 
produïen abans arran de l’aparició de certes revistes, 
de certs articles o de certs poemes. En pintura ningú 
no gosa opinar.

NARCÍS COMADIRA. I en poesia tampoc.

J. V. FOIX. I en poesia tampoc.

NARCÍS COMADIRA. Quan publiques alguna cosa, 
t’assabentes que t’han criticat d’amagat però ningú 
no fa un article polèmic. No hi ha tendències decla-
rades, ni grups de discussió estètica seriosa. És una 
situació molt avorrida, que segurament forma part 
de la crisi de valors general. ¿Com pot haver-hi in-
terès per la literatura o per la pintura, si de fet no hi 
ha interès per res? Tot és la mateixa història.

J. V. FOIX. Per la pintura, encara ho vaig veure dissab-
te passat, que és el dia que recorro les exposicions. 
Havia vist la d’en Joan Ponç i vaig tornar a veure-la. 
Vaig veure la d’en Tharrats, a la sala Gaspar. Vaig en-
trar a Eude, on hi havia unes coses que semblaven 
in"uïdes pel futurisme inicial. Després vam entrar a la 
Pinacoteca; hi havia una exposició d’un d’aquests 
pintors acadèmics que agraden a la gent. ¡I tot estava 
venut! Tots els quadres de l’exposició estaven venuts, 
amb els seus marcs barrocs i tots els convencionalis-
mes possibles. En canvi, a les altres exposicions n’hi 
havia molt pocs de venuts. De públic, passava igual. 
A la Pinacoteca, era ple que no t’hi podies ni moure. 
A les altres, algunes persones soles.

NARCÍS COMADIRA. Només són plenes el dia de la 
inauguració, perquè hi van els amics i coneguts. Sinó, 
no hi ha mai ningú.

J. V. FOIX. Vaig anar al vernissatge de l’exposició de 
Tàpies a la galeria Maegth el mes de desembre. Als 
vernissatges, hi va un cert tipus de gent triada. Sobre 
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tot hi van els esnobs i els amics dels esnobs. La gent 
prefereix la pintura que agradava als nostres pares. 
Són els quadres que omplen després els despatxos 
dels advocats, dels metges i dels notaris. La gent 
sempre compra el nom, altrament ningú no compra-
ria Miró fora dels qui són afeccionats a la pintura ex-
trema. En Tàpies, segueix investigant.

NARCÍS COMADIRA. L’última cosa que jo li havia vist, 
abans de l’exposició, era el monument a Picasso, que 

no em va agradar gens.

J. V. FOIX. Jo li vaig dir a ell mateix que allò era inte-
ressant com a assaig per a posar en una sala d’expo-
sicions o en un museu, però no diu per a l’ornament 
d’una ciutat. El que passa és que aquell monument 
porta intencions... Hi ha artistes molt senzills i molt 
simpàtics, però tenen la necessitat de cometre es-
tridències. D’altra banda, trobo que el monument de 
Joan Miró al parc de l’Escorxador lliga amb una ciutat 
on hi ha Gaudí.

J. V. FOIX. No és que Barcelona s’hagi anat espatllant, 
sinó que ha continuat espatllada. En tot cas, ha per-
dut catalanitat; el vocabulari català barceloní ha so-
fert una minva extraordinària de mots que eren po-
pulars i que han desaparegut del llenguatge de la 
joventut d’avui.

NARCÍS COMADIRA. Però la ciutat física, els carrers, 
els locals on es pot anar per tal de trobar-se...

J. V. FOIX. A Barcelona no hi ha cap local cultural, de 
la mateixa manera que no hi ha cap museu amb cara 
i ulls. Barcelona no ha canviat, ni tan sols en l’aspecte 
de la Rambla. A mi la Rambla no m’ha estat mai tan 
simpàtica com a d’altres barcelonins. No sóc ramblis-
ta.

NARCÍS COMADIRA. Jo tampoc!

J. V. FOIX. Una vegada, cap als anys 1925 o 1926, em 
van fer una interviu sobre la destinació que s’havia de 
donar a la Rambla i no van voler publicar la meva 
resposta. Jo proposava que hi fessin una gran avin-
guda d’entrada a Barcelona. La Rambla és la clave-
guera de la ciutat: ho era abans i ho és ara. Si no, 
aneu de la Boqueria en avall i a veure què en penseu. 

Aneu-hi com si fóssiu un foraster per tal de fer-vos 
una idea de la ciutat i no us agradarà gens.

NARCÍS COMADIRA. Però hi ha forasters il·lustres, i no 
tant, que precisament el que els agrada és això.

J. V. FOIX. Tots aquells novel·listes que els agradava el 
Barri Xinès —Ara n’hi ha tres o quatre de Barris Xine-
sos a Barcelona—. Tot hi és de mal gust. Tots aquells 
teatrets que feien espectacles de revista, eren de ca-
tegoria inferior. I les cantants, també. El Liceu, a la 
meva joventut, ja quedava desplaçat en aquell marc 
de la Rambla. Encara ara, la gent no es muda per anar 
al Liceu, sembla que no es posen joies perquè tenen 
por d’aquells indrets.

NARCÍS COMADIRA. A mi no m’agrada pels mateixos 
motius, la trobo desagradable per passejar-hi. En tot 
cas només m’interessa per anar a veure l’espectacle, 
però això ben poques vegades. Em deprimeix.

J. V. FOIX. No s’hi pot anar ni a veure edi!cis. A qual-
sevol altra gran ciutat del món, en una avinguda com 
aquesta, hi ha edi!cis dignes de ser contemplats, que 
criden l’atenció i que són assenyalats als turistes. A la 
Rambla no n’hi ha absolutament cap. Encara actual-
ment, els forasters que arriben per mar entren per 
una mena de porta de servei.

NARCÍS COMADIRA. En aquest cas també poden pu-
jar per la Via Laietana. Recordeu quan es va obrir?

J. V. FOIX. Sí, jo era jove. Va moure rebombori, va ha-
ver-hi controvèrsies, per causa de la manera de ser 
del propietari barceloní. La Via Laietana havia de ser 
més ampla però la van reduir. Els propietaris no vo-
lien perdre terreny edi!cable, talment com va passar 
en voler-se realitzar el Pla Cerdà.

NARCÍS COMADIRA. ¿Els joves d’aquella època eren 
partidaris de l’obertura de la Via Laietana?

J. V. FOIX. Això, no ho sé. Recordo que LA VEU DF CA-
TALUNYA en feia comentaris de tota mena.

NARCÍS COMADIRA. Però, a la Via Laietana, sí que s’hi 
va arribar a construir algun edi!ci notable: la casa 
d’en Cambó, la casa Guarro feta per Puig i Cadafalch, 
la Caixa de Pensions... És un carrer amb una certa 
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pretensió, té un cert to americà, com Chicago... ¿Quin 
és el lloc que us agrada més de Barcelona?

J. V. FOIX. No en trobaria gaires, em sembla. Barcelo-
na té més aviat racons agradables, pel costat de Sant 
Gervasi, de la Bonanova, on coincideixen quatre o 
cinc carrers amb arquitectura digna i tenen un cert 
to, que dura molt poc. Quan van traçar la Diagonal. 
també van protestar alguns propietaris que la volien 
fer més estreta per tal de no “malgastar” el terreny de 
la ciutat. Els edi!cis hi havien de tenir una certa unitat 
arquitectònica, com també els de la plaça Francesc 
Macià. El barceloní no vol ordre, correspon al seu 
tarannà. Per al barceloní, la ciutat són coses com la 
!ra de pessebres de la Catedral! Quan es porta un 
desordre intern, quan es tenen preocupacions espiri-
tuals, es desitja un cert ordre exterior. Com que aquí 
la gent no té cap d’aquestes preocupacions, es dis-
treu amb el desordre. A Barcelona no hi ha cap plaça, 
exceptuant la plaça Reial. La plaça Catalunya no és 
una plaça, sinó una con"uència de carrers. La plaça 
Urquinaona tampoc no en té forma. L’única plaça feta 
amb intenció de fer una plaça, com tenen tantes ciu-
tats d’Espanya, és la plaça Reial.

NARCÍS COMADIRA. ¿Heu vist la plaça deis Països 
Catalans, davant de l’estació de Sants?

J. V. FOIX. Sí, ara fan places dures. Fan provatures 
d’arquitecte.

NARCÍS COMADIRA. També han restaurat les placetes 
de Gràcia. I han plantat moltes palmeres, cosa que ha 
estat criticada.

J. V. FOIX. Tampoc no crec que la palmera sigui un 
arbre per miti!car d’aquesta manera. És característica 
dels pobles africans.

NARCÍS COMADIRA. Però d’aquí també, els america-
nos les van portar. A la costa, de tant en tant, alguna 
fa bonic: a Sitges, a Lloret... Però em sembla que a 
Barcelona n’han plantat massa. Algú deia que sem-
blen escombres posades de cap per amunt.

J. V. FOIX. Ja veurem el resultat que donarà la plaça 
de l’Escorxador a la visió dels ciutadans futurs, amb el 
monument d’en Miró al qual encara falten tots els 

complements al voltant. Em fa l’efecte que la plaça 
no agradarà a tothom.

NARCÍS COMADIRA. Tornem a Barcelona. O sigui que, 
en general, no us agrada.

J. V. FOIX. Recordo haver publicat sense signar en una 
revista de barri, cap a l’any 1916 o 1917, un article de 
que es titulava “La Barcelonota”. Doncs no ha canviat. 
Era una ciutat bruta. I després, les revoltes populars: 
jo he viscut una època de revolta popular contínua. 
En aquell article ja parlava de la desorganització so-
cial: els sindicats eren anarquistes en comptes de ser 
sindicats. Per damunt del sindicalisme pur que jo 
defensava, propugnaven l’anarquia, que era l’acció 
directa. L’acció directa ens ha costat quaranta anys de 
Franco. D’altra banda, els carnavals eren baixos de to. 
Les carrosses eren simples carros guarnits. Tot plegat 
quedava tumultuós. Quan feien una rua al passeig de 
Gràcia, la gent s’hi llançava amb uns crits i un guirigai 
molt carnavalesc, però el tipus de disfressa no era pas 
de bon gust, com podia ser-ho a Suïssa o a Viena. Els 
carnavals eren una expressió del gust de l’època que 
no era ben bé el nostre.

NARCÍS COMADIRA. Em sembla que Eugeni d’Ors ja 
deia que en aquest país tenir bon gust era allò més 
revolucionari que es podia fer.

J. V. FOIX. Exacte. Ell va ser qui va aixecar la bandera 
contra la Barcelona plebea. I això encara dura. Quan 
jo actuava com a membre de la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans, anava periòdicament a 
l’estatge del carrer de la Princesa amb el tren de Sa-
rrià, !ns a la plaça de Catalunya. El tren hi estava deu 
o dotze minuts. Doncs, dissabte passat, em van por-
tar en cotxe a la plaça Catalunya per tal d’anar a veu-
re l’exposició antològica de Pierre Bonnard a la nova 
sala de la Caixa d’Estalvis i el trajecte va exigir exac-
tament una hora. Amb el tren de Sarrià hi hauria estat 
un màxim de vint minuts. Sembla mentida que la 
gent es pugui habituar a aquests embussos de tràn-
sit. Una hora justa, no acabàvem d’arribar mai! I pen-
sar que amb el tren de Sarrià baixava a Barcelona en 
deu minuts...

NARCÍS COMADIRA. ¿Vau arribar a temps per veure 
l’exposició de Bonnard?
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J. V. FOIX. Per poc que no hi faig tard, però la vaig 
poder veure. Bonnard és de la meva època: ell va 
néixer el 1892 i jo el 1893. Quan jo era adolescent, ja 
sentia a parlar de Bonnard com a famós. Després van 
sortir altres impressionistes que van arribar a tenir 
més prestigi.

NARCÍS COMADIRA. A mi em va agradar molt aquesta 
exposició de Bonnard. N’havia vist alguns quadres als 
museus de París, però no n’havia pogut veure mai 
una col·lecció com aquesta. Per cert, ¿no m’heu dit 
què us va semblar l’última exposició de Tàpies?

J. V. FOIX. Continua en la mateixa línia. Potser en al-
gun quadre de gran format varia una mica el to dels 
vernissos que utilitza. El vernissatge va ser molt ani-
mat, hi havia molta gent, feia goig. En Tàpies estava 
content.

NARCÍS COMADIRA. Reprenguem el nostre !l. Dèieu 
que això de la Barcelona plebea i desordenada enca-
ra dura...

J. V. FOIX. Observeu que aquí no existeix el sentit de 
la convivència. Per exemple, quan jo escrivia els 
poemes de Cap d’Any i els enviava a tres-cents amics, 
només cinquanta o seixanta contestaven. Alguns són 
persones notables que es consideren ben educats i, 
ni contestaven la meva tramesa, ni et desitjaven un 
bon any. I entre els poetes passa el mateix: hi ha molt 
poca correspondència.

NARCÍS COMADIRA. Més aviat, hi ha moltes baralles. 
Amagades, però.

J. V. FOIX. De tota manera, com que no vaig a cap 
reunió de poetes, no m’he trobat mai amb batalles.

NARCÍS COMADIRA. Em sembla que no n’hi ha, de 
reunions de poetes. Alguns de la meva edat ens reu-
nim, però no pas com a poetes sinó perquè som 
amics i sortim plegats. No són reunions poètiques. 
De poesia, no en parlem pas mai.

J. V. FOIX. Crec que els més joves, com en Fulquet, sí 
que es reuneixen i fan com una penya. De tota mane-
ra, no és massa optimista la visió que tinc de la Barce-
lona actual. Ni tampoc de la del meu temps. No s’ha 
modi!cat. A la meva època, hi havia quatre diaris en 

català a Barcelona, però tots de tiratge limitat. La 
gent no llegia en català. LA REVISTA editada per Ló-
pez Picó l’any 1917, va començar per ser quinzenal, al 
cap de poc temps va passar a ser mensual, després 
trimestral i l’últim volum ja va ser anyal. De la revista 
TROSOS que va llançar al carrer en Junoy i no se’n va 
vendre cap exemplar! Això encara passa ara. LA REVI-
SITA DE CATALUNYA que feia en Rovira i Virgili, sortia 
amb di!cultats. LA PARAULA CRISTIANA que feia el 
doctor Cardó sortia puntualment el primer de mes. 
Érem uns quants que esperàvem l’aparició d’aquestes 
revistes perquè sempre hi trobàvem articles interes-
sants. Però era un grup triat de lectors, per no dir 
selecte, que seguia aquestes coses intel·lectuals. El 
moviment que va arrossegar més gent va ser el nou-
centisme d’Eugeni d’Ors, mentre Eugeni d’Ors va fer 
el Glossari a LA VEU DE CATALUNYA, molta gent la 
comprava pel Glossari.

NARCÍS COMADIRA. Però després l’Eugeni d’Ors se’n 
va anar a Madrid a fer la competència a Ortega y Gas-
set.

J. V. FOIX. Va triar mal competidor. Eugeni d’Ors va 
acabar renunciant exteriorment a allò català, però 
interiorment penso que no. De vell va tornar a escriu-
re en català. I ara, dintre del conjunt d’escriptors cata-
lans, no hi ha cap assagista important, no hi ha cap 
!lòsof important. En Ferrater Mora escriu en castellà, 
com ha fet en Diaz-Plaja. En Diaz-Plaja o en Sentís van 
començar escrivint en català. De manera que aquests 
pròfugs que hi ha ara, també existien abans.

NARCÍS COMADIRA. Han existit sempre, en Marquina 
era el mateix cas.
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