
Quatre notes sobre la poesia de J. V. Foix 

U n  bloc compacte 

En el cas de I'obra de J. V. Foix -o sigui de la poesia de J. V. Foix, perque 
els seus textos en prosa s6n també poesia fins i tot quan intenten la critica o 
l'assaig- s'ha insistit sovint en la seva atemporalitat; vull dir en allb que te- 
nen de reiteratiu i d'unitari que permet posar de costat sense cap salt massa 
apreciable un text del Diari 1918 i l'últim dels seus Cap d'Any. Aixb és tan cert, 
que el mateix poeta ho ha reconegut quan ens diu que «la data que acompanya 
individualment els poemes en subscriu provisionalment l'experiencia i no en tan- 
ca el procés*. A conseqüencia d'aixb, els retocs i els retoms seran sempre pos- 
sibles en un anar i venir que implica un continu perfeccionament d'una substancia 
poetica que des del seu inici se'ns presenta amb una coherencia extraordinaria. 
El mateix llenguatge utilitzat, amb totes les seves variants i enriquiments estu- 
diats molt bé per Pere Gimferrer, ho corrobora d'una forma clara. 1 és dar que 
aixh no seria possible si una unitat m6.s interna no permetés aquest joc de su- 
perposicions sense cap brusquedat incoherent. Les dates són sempre provisionals 
perque en realitat no calen. L'obra de Foix és un bloc compacte. Temes, obses 
sions, imatges, noms i tot, s'aniran repetint indefinidament. Més que d'una evo- 
lució es tractara h a  illuminació. Potser per aixb ara vist en conjunt i en una 
relectura completa, em sembla gairebé t6pica de tot allb que s'imagina com 
élan poétique que sorgeix de sobte i ja armat des del primer moment. 1 també 
d'aquesta mateixa condició deriva, encara que sembli paradoxal, aquella quali- 
tat de classica que li atribuün. És estranya i sorprenent aquesta seguretat, aquest 
aplom dels mots i dels conceptes. Sobretot si es pensa que és extremament sen- 
sible a les vicissituds i a les circumsthncies del temps. Perb aixb ja és un altre 

Quatre notes s ~ b r e  la poesia de J .  Y'. Foix 7 



tema que veurem després. Ara ens cal insisúr en aquest primer esquclet q w  l'a- 
guanta amb tanta for~a.  

El poeta ha tingut sempre un interss especial a mostrar-nos inna halte- 
rable que el preservava de la usura del temps. Ha volgut ésser smpre jove 2 de 
fet ho era- preconitzant l'absoluta solvencia de deimpds inicial. Els seus w o r s  
seran inalterables, les seves admiracions també, i encara mks m e r t  mncepte 
d'ell mateix i de tot el que hi hagi al seu voltant -ni cal dir de resmiptu~a 
ideal i de la patria ideal. «Aquell és barbut als viat mys; queíl  d ~ ,  setantí, 
ens sobta, audag i lliure, amb imprevisibles úinovacions. El p h e r  madeva a 
la comuna reserva els llocs comuns més assimilables - d e  l'acsl&mía avmtpar- 
dista o de florals ateneus-; l'altre reneix amb mudes imprevistes i, a Ydba &un 
dia inedit, cull, substanciosa, la flor dels rous.» És dar que es descriu ell 
mateix i amb una certa coqueteria que tindria el seu equivalent en d gest, en 
l'arrogincia i la vehemencia del seu dir, fins i tot en una insistencia gakab6 
sobre tot alib que és jove i esvelt -jugador de tennis, peoner de raviacló, m- 
minant infatigable, són facetes personals que l'exalten. Toa plegat d i a  a parar 
a aquella voluntat d'afirmació i de permanencia que trobariem en totes k s  
seves esmfes. Desprendre's del contingent i a f i i a r  l'abmlut, eacam que aquest 
es trobi a través de detalls que podrien semblar-nos bsignificmts, 6 una cons- 
tant del seu cardcter. Després, naturalment, hi haura e! dubitne i h aisi  -9ri se- 
va i la dels altres, la de l'epoca sobretot-, perb el p d o r  d &a snoIunitah s'bi 
resistiran. La poesía no serveix per a p15anyer-se. La poesia 6s s m p ~  una miea 
a part i esti mis enllenlls de l'últim nucli gement del pabre m r  del pa. il%s una &P- 
mació aventurada que posa arrels en una tersa dnord que et trmscem-idek. Es 
suport i defensa, una murda protectora. 'Ber aqwst motiu no Bi fa por de re- 
petir consignes, gairebé mots d'ordre per a m a  dtisina s a 1 ~ 6 ,  Es una beha a 
fer que s'ha de fer ben feta. Un passat artesa es troibwh a h hase d'aglljlesa x- 
titud. Perb encara mes aquella aigmatka mG6 personal que ernchwu. abans 
i que fa intercanviables i comunicables poemes esaits a la flor de a"edat i poe- 
mes escrits en plena miidmesa. 0 conjunt, d &al, és m a  hamomia mental i 
estilística que contrasta amb les mptures, k s  vacillacims P d s  penedaments ha- 
bituals en qualsevol obra literaria. 

SurrrralJsme, ~oiuceatisme i neopoptlIarisme 
< _ 

-. Ja hem insbuat que la seguretat foixiana no 
a31ufly;amat de les vicissituds del seu temps. !Ki viw 
ríem p c s  escriptors a casa nostra tan sensP'b1es a les coses 
i d s  ismes que preeisament són característics 
Giuseppe E. Sansone ha assenyalar que les 
daten del 1818 i, per mt, s6n mteziors a 
que, despds .ca"mes tempbrives +vies, 
1925. No po&Eem, dones, parlar dJMu&acPes, sin8 m& avht de coP~&*ies, 
cosa que ens pOt srtrmya.r7 prqui? j,a & sabut que qudxvdl aorrenit Eterari 
o arti"stic irromp simdthiament en els ews d ' o r s  d'mo G,pwcan coni ob&t .a una 
necessitat d'eqressió que exigeix ger d vi nou un bt nou, &g Eamosa poG- 
mica sobre els odgerls Yrmesos, .;ngZes~~ O d ' ~ f n m ~ s  &iI mmmgidm n7&s m 
exemple esclamt que ha fet omplir m01tes pwes. L 3 ; z , ~ . . ~  ,E .' + c  - 
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Ea tot a s ,  aquella semibsiat exihemosa del -a d f& apte per a aqwsta 
empresa de recerca. Vaig aoneker Foix a la r&d6 & cc% hblicitat» &Is 
aays treMa, on en$ h v h  cridat a nodtres, &rti de Q u e r ,  Jmep Mataa &l.ique.t 
i Vergés i a mi, p q u k  cofla330rtssím a l'elitista $&a de I l e m  que eá1 
aaib tanta gracia i aa3b tanta autorhat. És segur que una gran part de h mwa 
a&aci6 prove~a  d"aquest e h a t  d"mqaaPed que es redlectia .en & seus uMe- 
ridians» habituals s m t s  amb 4 pse&nim de Fm5.t~. Era una fhestra obrta 
a tat el que passava fi m6n i encara9 en un OP& mlr hah, aquesks notes 
per a nosaltres no eren res m& que nin mrouari &unes converses h b b l e s  en 
les qads F& eas parhva deis temes m& oonndcmrk m b  h seva didicaia I 
precisa i coamndent. 
M, dones, l"awangwr&me, i m& (3onmetment d s d m e  o uai e r t  

swrdsme,  seria un dek pems de la ~ r s o ~ t a t  pdtica de F o ~  1 tdfptes dmxes 
mhscam successives amb qui? skmbo1& d yein esw no p&kn d e s h t - h o -  
Pero al mateix temps hurern ,i?a&tir de seguida que aquesta ortdbxia  de^- 
minada no podia ésser exckusiva qziata al mstat a drodñt sea d t e s  orto- 
dbxies feien sentir iiur veu. &ncreeaniens el nwceaa&mee i mis encara caies 
premisses morals del noumaisme, es plantejaven per a Foix en temes tan ab- 
soluts que no pdien &ser mai inegligias. No po&en &ser afxmdornts ni -L~P ob= 
dre ni un seny que s'imaghawen hpmMadoBks pec a una patria raakat. Fac- 
t o r ~  extraliteraris fan selatir lliad: vea, i Fok ens &u moltes vegades, ean wem 
i en prosa, que certes a c t i d s  mssa 1Aiuses son b e s  que e m a  no eas pdetn 
permetre. Tot pIegat crea un d a  de mnntra&aims que 6s go~ser  d& que ré 
de més propi 1 de més original una obra que es h s a  n una cataloga6 nnassa e s  
tricta. Es aactava &unir ext~ms, de  fe^ virab1e Peanmmmr &m d n  paisail 
i d'un m6n hternsaciond, peqiae a 2  m&ci6 i nowtat po$uesssdn oc~aviw. 
«M'exdta el nou i an'enamora d wU.» I mbretot, tot da qae en h parada 
vdl M pagui haver de he, de amgla i es&. 



Tot o res 

Un home -sol, i de dol. Si féssim massa cas d'un cert to precís i contundent 
que és propi de I'estil de Foix, potser ens passaria desapercebuda una ínti- 
ma vac~ació que esta en el fons de tota la seva obra, Ja hem dit que el pudor 
no deixa entreveure anecdotes personals reveladores, i, en tot cas, el joc metafí- 
sic les transcendentalitza. Encara allb que Pere Gimferrer qualifica de qafigura- 
cions i escamoteigs» va creant corn una boira que ~ d t a  els personatges i les co- 
ses. 1 les parades, sobretot, el prodigi veilad, que s'utilitza corn una careta o corn 
una evasió. Com en el fons d'un pou, va caimt aquesta cascada de formes ver- 
bals miminimes, de mots savis i popdars, en una justa posició ambigua que els 
fa més enigmdtics encara que siguin tan justos i concrets. Hi ha alguna cosa de 
selva frondosa en la successió de les imatges, en la visió momentania d'una llum 
o d'un color. En els seus poemes en prosa, sobretot, el discurs es fa dens i greu. 
S'encavalquen els supbsits i els conjurs. Un to corn de manifest s'imposa. 1 aixb 
mateix trobem a I'obra en vers, encara que les exighcies de forma ~bliguin~de 
vegades a una progressió més circumstanciada. 

Sol, i de dol, pero el to elegíac sera nfusat, corn inescaient en I.& home que 
es vol fort i dur davant I'adversitat. El rnón que li toca, encara que l'estimi 
tant, no acaba mai d'ésser ben bé el seu, i per aixb el cobreix amb una indumen- 
thia inshlita, fruit de la seva imaginació desbocada. També en aquest aspecte el 
poeta és del seu temps, i el seu refús del món corn a incomplet seria tan propi 
dels surrealistes corn dels postsimbolistes. Perb allo que en la majoria dels casos 
es converteix en plany i Ildgrimes en Foix adquireix un to més admonitori, corn 
d'adverthcia contínua contra I'engany que ens persegueix i ens oculta l'última 
veritat. El que podria derivar cap a l'elegia -aquella imatge repetida d'un home 
petit entre murs altíssims- és I'alqaprem d'una tensió interior que li va exigint 
una veu cada vegada més profetica. 

Ja hem dit que el poeta es refusa una confessió que podria ésser allibera- 
dora. Es vol sol i vern en el seu castell i tot és poc per a aquest combat extrem 
on les oposicions -el Tot i el Res- són contínues. La seva recerca uiexorable 
de síntesi i de plenitud dóna un to metafísic a les seves afirmacions. Un cert me- 
dievalisme de Foix no prové solament dels mots i de les formes metriques, sinó 
també d'aquesta concepció de la poesia corn a metode de coneixement. Com Au- 
sias March, s'interroga sobre d mateix, amb un afany dolorós per superar les 
prbpies contradiccions. 1, si no podríem parlar d'elegia, sí, en canvi, podem 
fer-ho d'un cert patetisme que en moments de maxima exaltació fa tibants les 
paraules, retallant-les, endurint-les, deixant-les en llurs ossos. Una vegada més el 
llenguatge és l'únic vehicle possible per als continguts darrers. Potser el millor 
d'aquesta poesia és la seva absoluta fatalitat; aquella síntesi imaginada es realitza 
en el vers, en la parada que s'encimbella. 

« Jo sento veus pertot i no sofreixo ducinació auditiva. Perb tinc en privile- 



Sol, i de dol, setanta sonets hendecasíllabs catalans impecables, és segura- 
ment el llibre de Foix on es fa més exemplar aquesta recerca metafísica. Perb la 
trobaríem també en qualsevol de les seves obres, fins i tot en els poemes més dis- 
cursius i de joc que semblen defugir tota transcendkncia, i ni cal dir dins el bosc 
espes de moltíssims dels seus poemes en prosa. S'ha assenyalat la coherencia 
d'aquesta obra en qualsevol de les seves facetes i, per tant, no hi pot deixar d'a- 
pareixer mai aquesta pregunta patktica que la informa plenament. Qui som, on 
som, «oposem cor i ment», és un leitmotiv constant. 

Una patri~ al fons 

Si, cok assenyala ~ a b r i e l  Ferrater, la crisi de la idea de personalitat típica 
del nostre temps afecta també 'l'obra més íntima i metafisica de  Foix i ens ex- 
plicaria en part el seu joc de sirnulacions, I'oposició de contraris, el blanc i el 8- negre continus, hi ha, perb, una zona en la qual el poeta se'ns presenta sempre 
sense vacillacions i amb una arrogancia exemplar. És el moment en qu* la terra 
que li toca i els seus avatars malastrucs li exigeixen la seva intervenuó personal. 
El poeta se sent llavors responsable i es fa consciencia d'una collectivitat. En tota 
la seva obra, hi trobarem aquest aspecte diríem dvic de la seva parada, que en 
la prosa de «Meridians» o de La revolzlció catalanista pot ésser gairebé programa- 
tica. Perb 15s evident que en la poesia agafa un fulgor més personal i arravatat, una 
pulsació mCs viva. La nostra guerra civil constitueix segurament un estímul per 
a aquesta veu que es va fent lapidaria i solemne, irosa i despectiva quan cal. L'es- 
pectable del món que el volta li encén el verb corn en les més illustres pagines 
prof&tiques. 

Aquesta patria al fons d'algunes de les millors pagines de J. Foix és sovint 
una estructura ideal que deu moltíssim a les premisses dels noucentistes. Home 
d'idees, a d e s  se sotmet, i hi ha sempre corn un retorn a fervors jovenívols que 
no serien mai abandonats. La fidelitat és una constant, i aquells noms que foren 
com l'emblema d'un poble seran presents corn una columna inamovible. Noms 
i estructures, una determinada visió de corn hauria d'ésser una patria perqus 
fos habitable i realitzés plenament el seu destí. En aquest terreny el poeta no 
vacilla i és categbric i clar. La Ciutat o la Patria - e n  majúscules, corn sempre 
que els mots volen contenir un rerafons ideal- es dibuixen amb uns perfils on 
historia i present, bcalismes i internacionalismes, el nou i el vell van construint 
el seu ordit perfecte. Com molts de la seva generació, la realitat en brut és una 
nosa a vencer per a arribar a un més enila de somnis i de perfeccions, a aquella 
patria que, com ens diria un altre poeta, Josep Carner, tan admirat per Foix, 
eencar no és nascuda corn I'han somniada els seus fillsa. 

Perb, si aquesta construcció ideal constitueix un límit a que aspira el poeta, 
no cal pensar tampoc que tot se li desarreli i se li desenfoqui en el seu anhel 
excessiu. Precisament s'hi arriba, corn sempre en el cas de J. V. Foir, a base de 
coses molt concretes, d'a&cdotes determinades, d'imatges que no podríem obli- 
dar. El paisatge, i molt concretament uns certs paisatges, ens acompanyen pel 
cami'. Hi ha una patria ideal al fons, pero també uns arbres i unes pedres que re- 
cordem i estimem. L'itinerari comencaria per Sarria, les seves places i els seus 
carrers, les sardanes al Desert, la muntanya proxima, recorreguda a peu; ens por- 
tarla a Lladurs, la terra dels avis, aspra i remota; i acabaria al Port de la Selva 
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i al Cap de Creus, un món de vegades dalinia, pero massa immergit en la vida quo- 
tidiana perquk no se'ns faci present a totes hores. «Quan érem prop de Talabra 
-algú ens cridava pel nom- era una pedra o era un arbre, -un c a s d  entre vi- 
nyots --o el somriure &una balrna- que paria dues fonts.~ Les veus de la terra 
tornen a ésser llegendaries en aquestes successives evocacions on ens són dits els 
noms dels pobles i de les carenes, dels puigsmals i de les cales. L'impuls verbal 
del poeta redescobreix i excita una toponímia massa vegades morta en els nostres 
llavis indiferents. 

Una terra molt concreta és el seu secret i la seva for~a.  Les Últimes englan- 
tines de la nostra llengua hauran estat escrites per aquest home que es negava 
a les englantines folldoriques, pero que ha conservat sempre la millor flama re- 
naixentista. En alguns dels poemes més decisius de Les irreals omegues i en mol- 
tes de les seves nadales aquest tema adquireix un relleu decisiu. Repetim que les 
vaciJIacions ja no existeixen. El poeta se'ns apareix segur de la seva condició. Sap 
el que li toca i el que li escau. Els hermetismes i les evasions deixen pas a una 
llum solar que ens eduerna. Aquest poeta, titllat de vegades de difícil i obscur, 
se'ns fa comú i per a ús del poble. La patria al fons el feia tocar de peus a terra 
i el salvava. 
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