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Placa a la façana de l’edifici del carrer de Setantí, nº 9 

 

 

Benvolguts amics, 

 

és un honor per mi que la Fundació que vetlla per la conservació i difusió del 

llegat de J V Foix hagi pensat en la meva modesta persona per adreçar-vos unes 

paraules destinades a glossar l’acte que festegem avui: la col·locació d’una placa 

que recordi al vianant que en aquesta casa va viure el poeta. Una placa que, 

com tot el que en aquest país fa olor de cultura, o de ser una referència a la 

cultura, fa arrufar el nas al poder, a les institucions que n’haurien de ser els 

principals defensors i divulgadors. No és casualitat –trista casualitat, diria jo– 

que a l’acte d’homenatge que la Institució de les Lletres Catalanes va retre al 

poeta vigatà Lluís Solà, al Centre d’Arts Santa Mònica, no hi hagués cap 

representant de les institucions catalanes, començant pel conseller de Cultura 

(ocupat, suposo, a redactar felicitacions centristes als seus amics del PP i del 

PNB). Perquè, amics, la placa que des d’avui recordarà, a tothom que s’hi vulgui 

fixar, que en aquest número 9 del carrer de Setantí va viure un dels homes més 

brillants, més decisius, més emblemàtics de la poesia catalana del segle XX, 

aquesta placa, dic, arriba (i encara bo que ha arribat!) amb trenta anys de retard. 

Perquè el mes de gener farà trenta anys que Foix ens va deixar. En cap país del 

món (i quan dic això penso, posem per cas, en Anglaterra) la desaparició d’un 

home de l’alçada intel·lectual i literària de J V Foix hauria estat seguida d’una 

deixadesa, d’una indiferència iguals. En qualsevol país que s’estimés només una 

mica, a les institucions corresponents els hauria faltat temps per celebrar –amb 

la col·locació d’una placa a la casa on va viure– aquell científic, aquell literat, 

recentment traspassat del qual se senten orgulloses i al qual recorden, així, amb 

afecte. Aneu, si no, al londinenc barri de Bloomsbury i veureu com a la casa on 

van viure John Maynard Keynes, Virginia Woolf o Lytton Strachey hi ha una 
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placa que ho commemora i ho celebra. Com aquí. I si avui podem felicitar-nos 

que finalment la façana de la casa on Foix va viure té una placa 

commemorativa, és gràcies a l’esforç, la persistència i l’amor –sí, l’amor: per 

l’home i per la seva dimensió gegantina, però també per la tradició catalana i 

per la llengua que la vertebra– amb què la senyora Margarida Trias,  i la 

Fundació Foix, que tan dignament presideix el senyor Jordi Madern, han 

coronat el projecte. Sense oblidar el paper decisiu que l’Ajuntament de Sarrià ha 

tingut en el feliç desenllaç d’aquesta aventura. A tots ells, i en nom dels que avui 

som aquí, moltes gràcies. De tot cor. 

M’agradaria parlar breument també, si m’ho permeteu, de les hores de formació 

(perquè, en definitiva, les visites a J V Foix eren ben bé això: visites de formació 

intel·lectual i poètica) que vaig passar en aquest pis, i dels molts amics amb qui 

hi vaig compartir hores inoblidables. Com també devien compartir amb el 

mestre els habituals de les “soirées” que el poeta francès Stéphane Mallarmé 

oferia a casa seva. En el nostre cas, la llista seria llarga. Des dels que no fallaven 

mai els diumenge a la tarda –l’estimat Enric Badosa, la gentil senyora Carme 

Sobrevila, i els senyors Pere Sariola, Manuel Pla i Salat, Esteve Padrós o Joaquim 

Ventalló–, fins a figures senyeres de la nostra tradició literària com Gabriel 

Ferrater o Pere Gimferrer, o als que, si no diumenge, hi fèiem cap algun altre dia 

entre setmana, com l’amic i professor Enric Bou –autor d’un text deliciós, Tarda 

italiana a can Foix, en record d’una visita de juny de 1973, del qual no em puc 

resistir a reproduir-ne uns paràgrafs: 

 

“L’escala de la casa de Foix, que és estreta, és davant mateix de la ‘Scuola Italiana’, al 

carrer de Setantí,  [i] diu l‘amic poeta [jo mateix] que en Foix puja els esglaons de dos 

en dos. [La porta] Condueix a un rebedor i a un pis molt petit, amb bibelots per tot. Un 

Obiols a l’entrada, a la sala un tapís de Miró, un petit dibuix de Picasso i encara un altre 

de Miró. Una llibreria plena de llibres d’escriptors llatins, poetes catalans del temps de 

l’antigor i filòsofs clàssics, o potser superedicions de la Bernat Metge, relligats de 
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manera ben curiosa, amb els lloms blancs [...] El millor és que hi passem tres hores de 

conversa (de dos quarts de cinc fins a les nou) amb delicadesa, amorosint-nos, plegats, 

en la conversa del mestre. Perquè, és clar, l’home té una xerrera imparable i és ell qui 

dirigeix sempre tota la conversa, i tu no hi pots intervenir; només assentir, tota la tarda 

dient ‘sí’, amb el cap o de paraula. Un gest. I tota la conversa enfocada cap al passat...”   

 

Els qui hem tingut el privilegi de viure’n l’experiència podem confirmar la 

descripció d’Enric Bou.  

Si parlava, doncs, dels que com ell, anàvem a passar unes hores al pis de 

Setantí, no puc, ni vull, deixar d’esmentar l’estimat amic Carles Camps Mundó 

(ell, també, un sarrianenc exiliat), un gran poeta avui definitivament consolidat 

que m’hi va portar crec que per primera vegada i que aleshores, com jo mateix, 

feia els primers temptejos en el difícil art de la poesia. Resumint: són molts els 

records que, en un moment com aquest, et vénen a la memòria. Records que 

sovint es confonen, però que conflueixen en un punt central: la convicció que 

les hores passades en aquest tercer pis, en companyia del senyor Foix, no diré 

que ens hagi fet millors, que això és una altra història, però sí que ens va 

desvetllar la curiositat intel·lectual en un moment de la nostra història 

contemporània en què la desolació era absoluta. També va omplir, o va ajudar-

hi, les nombroses llacunes que molts de nosaltres teníem del nostre passat 

recent, de la tradició catalana que l’escola franquista ens havia negat. I ens va 

transmetre l’amor incondicional i insubornable per la llengua, i per la literatura 

riquíssima que ha generat, una llengua que ara, quan tot just sembla que 

albirem els perfils d’un país nou, agonitza més que mai per la defecció que, per 

mandra o per ignorància, o per totes dues coses alhora, en fan les generacions 

joves, un fet que sens dubte l’entristiria profundament.  Tot això, i altres detalls 

que, no cal dir-ho, dec oblidar, conflueix avui en aquesta placa que feliçment 

l’Ajuntament del nostre Sarrià i la coratjosa iniciativa de la Fundació Foix han 

rescatat de l’oblit. Moltes gràcies. 
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