Foix i Garcésj
poetes del cap de Creus
David Guixeras
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A la tarda, havenr dinat, jo anava
d'exciirsió gairebé cada dia peí
camí de Cadaqués o bé peí camí de
Roses, o a la Selva de Dalt a visitar
en Tomas Garcés», comentava J. V, Foix a
Narcís Comadira al gener del 84, a proposit
deis estius posterlors a 1948 (1). Aqiiell any
el poeta Je Sarria comprava, «per una quancitat inversemblant». una caseta de pescadors
ai Port, pero havia descobert el cap de Creus
ja l'any 22, en uns articles d'Alexandre Plana,
i la seva primera estada al poblé va ser al
1925. Hi va anar «a causa d'un article de
Josep Pía a La VxMxcmt, i potser atrec per la
presencia d'esciuejants il-lustres, entre els
quals el mateix Alexandre Plana i Josep M.
de Sagarra. Garcés, per la seva banda, bavia
pres contacte amb la costa nord alt-empordanesa quatre anys abans, i encara l'any 86
recordava amh enyoran^a aquell moment:
(<Jo veig com si fos ara aquell dia de 1921 en

que els perfums i els colors d'aquest inoblidable país de Cap de Creus varen sorprendre els
meus sentits.» (2). El Port de la Selva i Selva
de Mar baurien d'esdevenir punts de referencia privilegiats per a dos deis grans ptietes
catalans d'aquest segle.
En quin sentit, punts de referencia?
M'atreviria a dir que en el d'escenaris que gairebé mai no son imprescindibles, sino mes
aviat circumstancials: el poeta se'n serveíx
perqué s'bi esta o perqué els té presents, perqué els aprecia especíalment. El port des d'on
s'enibarca el mariner de Garcés és un, pero
ptxJria ser qualsevt)l, i en Foix és mes important saber reconéixer, posem per cas, els
nivells de significació (els valors simbolics)
del terme «mar» que no pas reteñir unes
referéncies espaciáis sempre explícites. Es ciar
que aquesta projecció és la que diferencia un
poeta de mires ampies d'un altre d'estrictament localista.
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Sera bo matisar ailo de «circiimstancials». Si Garcés presencii un «paisactíe,
físic i moral, mínim» (3), i si la tes! tradicional de la no intimitar en Foix, rebatuda (renovada?) recenrmenr per Narcfs
Comadira (4), Ferrater Tar^umenta,
entre altres punes, amb r«efectc de distanciament" aconseguit via ahandonainent a «coses allunyadcs» de la "incimitat» del poeta, com ara el Port de la
Selva (5), aixo no tradueix l'existencia
d'una presa de posició clara davant l'ús
d'un referent geografic? Ara ho renim
mes ciar: Garcés crea un univers -el país
del cap de Creus, expressió que es complau a utilitzar- tancat, segurament mes
que el de Foix, pero amlxlós el traascendeixen, i en fer-ho n'enriqueixen el significat. N o hi ha cap secret.
T r a n s c e n d i r la r e a l i r a t ( a m b
m i n ú s c u l a ) , heus aquí l'otici d e ( l )
poeta. Pero hi ha altres textos servits
per Foix i Garcés on la descodificació
és mes senzilla. Hi ha, per exemple,
els poemes-cronica d'escriptura mecanica, en algún deis quals Fñcius caricatura els estralls de la invasió turística,
i és Foix mateix qui, al proleg d'Ail í
salobre, de Sagarra, s'hi refereix, sense
concessions: parla del Port de la Selva
«pocs anys abans del seu afoilament
peU b a n d o l e r s de r e d i f i c a c i ó i els
paquiderms de respeculacio rústica»
(6). El mateix tema protagonitza el
primer deis poemes de DI^SÍÍ aquests llihres al calaix de baix: «Pero ve Thomc
astut, a m b guanys sense trescada, /
Que afolla pía i pujol, i les cales secretes, / i afita el que és de tots: soléis i
obagues» (7). Excmples també ancorats en la realitat immediata san, en
Foix, algunes proses de descripció de
paisatge o ambient, amb o sense figures humanes, com ara les recoUides
per Doménec i Panyella a Alhinn Fnív
dins l'apartat dedic a t al Port de la
Selva, i, en Garcés,
els textos del Quadern de la Selva, obra
que, sense deíxar de
ser « e n t r a n y a b l e
p o e s i a , és a d i r ,
recerca i expressió
d'un secret" ( 8 ) ,
tendeix a l'acumulació d'indrets i
situacions que ens
resulten
mes o
menys íamiliars.

El Port (i el cap de Creus)
ais poemes de Fobí

rutes üteránes, una ordenada i completa
revisió de la topografía foixiana.
Per Foix, «Les crostes solides del
Cap de Creus han obrat com un agent
El paisatge car a Foix és el de mar i
cabdal en la consolidado del temperamuntanya: canvianr i irreal (9), pero
ment pictoric de Dalí" (14). Hi bavia
amb un nom propi, el Port de la Selva i,
aquí un paraldel ciar entre el pintor i el
en general, la costa del cap de Creus. I,
poeta, que si comptava la cala Culip
junrament amb el Port, Sitges, on el
poeta va passar també alguns estius i on entre les seves preferides era per la seva
cal emmarcar els sonets erotics de mar naturalesa inhóspita, capturada en uns
versos de la «Balada del cap de Creus>í,
de Sol, i de dnl (10). Les rcferencies al
Port de la Selva i el cap de Creus, pre- on també apareixen consignades les
cales de Prona, Tavellera, Aiguadol^,
sents aquí i allá al conjunt de l'obra foiT a l a b r e i G a l e r a : Les M e d e l l e s
xiana, son molt rellevants a les onze
s'encrespaven / i a Culip tot és revolt.
nádales (les signades precisament en
aquests llocs) i ais textos de Les irreab Una tempesta viscuda des de la barca
va dur Foix a escriure «La pluja negra»,
omegiies i Diari Í 9 Í 8 . Es tracta sovint
una de les proses de Tocant a mci i és el
d'un paisatge elaborat sobre una base
mateix poeta-excursionista enamorat
precisa que n o queda anuMada, a Testil
de la prosa poética Els c¿ivalls de Cap d'una geografía turmentada qui recull a
les cales del Golfet troncs i peilres treGTOS, a la radia de l'allra mar, on uns
ballades peí mar i qui fa de les roques
d'aquells «roes corcats amb apareni^a
insolites del Cap Gros motiu recreat
abstracta» (11) que tant plaíen Foix
per diversos textos. Una altra tempesta
esdevenen cavalls de pedra que el poeta
és present a «Quan el vent i la trangoveu moure's des de la barca on navega.
lada...» (15), i en aquest cas «Les preEs magia i és instant fixar gracies a
gones remors del mar, la cruixidera de
l'estímul de l'insolit. Es també un
les fustes, el renou de la ferramenta, la
exemple de la tendencia de Foix a la
fregadissa de cordes i xarxes, i el grincreació de «paisatges ar(.]uerípics o absyol de tants d'ormeigs malendre^ats»
tractes que son escenari o reflex de la
originen una conversa sohrc la mort,
seva indagaciü." (12)
una companya de viatge que els pescaFoix, dones, localitza amb precistó
dors, «Massa eixerits, s'han avesat a no
un bon nombre de les seves poesies i
recordar...». «Quan el vent...» ofereix
proses, i ho fa empés per una motivació
amb agudesa coral la idiosincrasia d'un
ética: "pensa que al seu país la vaguetat
coMectiLi molt conegut del poeta.
prospera amb una exuberancia alarmant», i per a ell tot saber és «un saber
L'exemple mes significatiu de la
concret, de llocs i de camins» ( 1 3 ) .
importancia deis «objectes» del cap de
Bona pare deis textos inspirats en el
Creus en la creació d'un món «visionari
massís de cap de Creus, els recuUen Cari enigmatic" ens el forneix el conjunt
bonell i Sobrevila a J. V. foix. Cinc
de vuit proses tltulat «Notes sobre el
Port de la Selva» ( 1 6 ) . Aqüestes i
l'anomenada «Que n o emblanquinin
mes i que policormin!» (17) responen a
Foix, amb uÜcrcs fosques, en un passeig
una mateixa idea-intenció: vencer la
t'v. barca ¡)er les aigues de Cap de Creus.
presencia de l'home
per restablir l'ordre
primordial, del qual
participa «tina horrible processó de
monstres: pops amb
p o t e s de c a m e l l ,
gegants amb testa de
cavall, mans hercúlies sostingudes per
finíssimes
potes
d'estru^, ulls de cornia fostorescent entre
e n o r m e s pestanyes
d'escata." (18)
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la Selva, el de la Timba, sitúa Foix l'ultima de les proves de Tocaní a má. «Els
quatre pintors del molí de la Timba»
infonna, amb un extraordinari grafisme,
de la subjectivitat que es manifesta
necessariament en qualsevo! representació arrística del món real. «Reguenávem
vestits», text i n d o s a L'Eslrella d'en
Pe)ris, és k"K:alit2ac al rec de Canet, entre
el camping L'Erola i el trencant c^ue du a
la Selva de Mar, encara a la platja Gran.
Re^tenar és un terme d'ús comú entre els
pescadofs del Port, significant l'acció
d'<<anar amb barca a hora foscant per la
badia i resseguir les desembocadures deis
recs per pe-scar-hi" (21).
La Selva de Mar, població que Foix
freqüentava en atencíó a la seva amistat
amb Tomas Garcés -recordar, amb Riba
i Albert i Maria Manent, al Nadal de
1955-, és l'escenari del poema inicial
d'Oii he ckixat les claits... El poblé, que
identifiquem només per rao de l'esment
de la Font Vella a l'últim grup de quatre
versos, es troba immers en ranomialitat
que ha Uegat a Catalunya la guerra: en
'-aquest poblé / Amb flors al campanar /
I un riu amb arbres foscos» que ja no es
diu com abans, la gent conviu amb el
desordre i el poeta es veu obligar a preguntar el seu nom.

Tomas Garccs, jovc.

El ptiera Je Sarriñ també va estar
atent a la realitat qniiriJiana deis selvatans, integrada coni «un frese animadíssini" (19) al poema de Desa... on es
parteix de la brama que el feia mort. Al
Pnrt de la Selva lucalitza Foix una de
les seves ctimptisicions mes celebrades,
el Nadal corresptment a l'any 53. A
«Ho sap cothom, i és profecía...» persones d'arreii deis Paísos Catalans s'acoS'
ten al pessebrc per oíerir cls seiis regáis
a l'infant Jesús i, també, per acostar
posicions: és per aixd que "Els de Banyuls i els de Porrvendres / Entren amb
Ilanes de mars tcndres / 1 un raig de
mots de bon copsar / Pels qiii, entre
vents, saben comprendre's».
Ben próxima al Port, la cala Tamaríua té una especial significació en Tobra
foixiana. U n deis textos de L'Eslrella
d'm Penis, recollit a Diari ¡918, «Quan
han vist, amb tots dos iills, que jo caminava damunt raígua», Foix el sitúa a la
punta de la Creu, just a tocar de la cala.
Es tracta d'una de les proses mes riques
en notes geogriiíiques i d'ambient. A la
constemació inicial a peu del Far la succeeix la participació multitudinaria
-«Només els carabiners han romas en
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tena»-, seguint la ruta del Cap i recalant, «Ja gaiiebé de nit, i a Torsa», al
K4oll Major. Mes enllá de possibies significacions velades, la composició ser\-eix
d'exemple d'un deis temes clau i.[ue figuren a L'EstreUa d'en Penis: la presencia
del contingut meravellós en la imaginació popular. Cada poblé crea les seves
ficcions a fi de recrear-s'hi, projectant-les
en el seu vakjr idenrificatiu, per reivindicar-les després com a propies i reconeixer-s'bi da\-ant deis altres. Es amb aquest
punt d'orgull que «El mes vell, que viu
tot .sol darrere les FigLiera.sses, ba dit amb
els ulls plori5sos d'alegria: -Ai, quan ho
.sabrán els de Cadaqués!» (pag. 115)
A Tamariua el poeta va completar
el primer deis onze nadáis, el vers inicial
del qual se li havia acudir mentre .s'bi
dirigía, en una de les seves habituáis sortides en barca (20). «També vindrem,
Infant, a l'hora vella» obre un espai
d'atenció a la poesia popular i abandona
l'absrracció divina deis sonets religiosos
de Süí, í de dül per donar veu al penitent.
Entre les ofrenes dutes al nen Jesús hi ha
«els papers d'una casa forana / Escumejant vora la mar i el port».
En un deis quatre molls del Port de

La Selva de les Vint cangons
i el Quadem de la Selva
El poeta cjue neix l'any 22 amb la
publicació de Vim cangom és el Tomas
Garcés enamorar del paisarge que havia
conegut al mes d'agost del 21, en la
seva primera estada a la Selva de Mar i
el cap de Creus. La nova veu -nova i
definitiva- és deutora d'aquest país de
frontera on brolla «com un prodigi» «la
veu "prima i clara" de la cangó», i amb
el temps poeta i paisatge, veu tots dos,
bauran d'estrényer els Iligams fins que
el deute esdevindrá mutu. En el proleg
a la quarta edició de Vmí cangons, dins
Poesia completa, Garcés recordava que la
seva obra era casada amb un paisatge i,
amb Foix, apuntava la seva particular
interpretació del mateix: «Aqüestes (el
Port de la Selva, la costa de Torelló,
Peni, la Selva de Mar] son les terres de
Vine cangons i, amb mes o menys persistencia, les de tota la meva poesia si,
com va escriure j . V. Foix en una crítica improvisada, he copiar sempre "el
paisatge damunt un vidre glagat per
Palé del somni".» (22) ViJií cangons,
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Vomhra dd ¡leduner i Líi nii de Santjnan,
en poesía, i Quaderu de la Selva, en
prosa, son les obres on la «persistencia»
és más importanr.
Vint cangum és una excel-Ient opcixi
prima que escomet ja els grans temes del
conJLint de la poesia de Garcés -les éternes infantesa, mort i clara ruralia consignats a la Historia de la literatura catalana, pero també d'altres-, amb una ntnable diversitat de models cstrofics, de ritmes i de rimes, sempre al servei del vers
popular. Lluny de limttar-se a dibuixar
un escenari i un ambient concrets, Carees redueix a la mínima expressió el paisatge físic deis poemes: els elements
s'acumulen, pero ní es localitzen ni
actúen de fons. S'imposa una imatgeria
rica que ambiciona el salt d'un nivcil
literal a un altre Je simbíilic, i és aquest
procés d'ordre incel-tectual que confereix al paisatge costaner el protagonisme
que precisa.

tota observació ambiciona recrear: «Les
vinyes .semblen uns llacs adormits, / les
barques ombres de plata que fugen.» La
nit i el silenci son cómplices: el poeta,
enamorar del seu poblé («Oh poblé
meu, com et conec:»), el contempla en
solitud i no pot evitar de parlar-li. 1 el
poblé ho és cot i és cada cosa: «Dormin
les vinyes, les cases; dormiu, veles i rems
de la barca». 1 també: «Dormi la tont, i
el carrer vora la mar. / Dormiu, que us
vetlla la meva mirada».
A NocíuiTi la Uuna vetlla el son
d'aquestes vinyes, cases, veles i rems. De
nit la naturalesa és la protagonista d'im
espectacle sord on els actors pregunten i
responen, s'alegren i s'cntristeixen, dormen o esperen l'alba: «i recordant ¡'alé

La integrado home-natiira i una de
les seves variants, la participació en
l'escat de coses de qué tracta el poema
d'una natura que ha cobrat vida i és
sovint objecte d'interpel-lació, son
constanfs en l'obra, i constitueixen el
punt de referencia a qué han de confluir els altres elements recurrents de
Víiií cangons: els escenaris idíl-lics,
l'enamorada {«NoÍa de la doble trena
/... / noia de la sina forta»; «amiga») i
l'amor que passa (títol d'una de les
cani^ons), Toposició entre les triades
mar-perill-soledat i terra-seguretacamor. Son especialment significatius els
poemes Canga, amb la i.li>b!e escena de
la "térra dura», el vern «sense fuUes» i
la ginestera «seca» observáis peí caminant trist i el sol «dolf com la mel» i
l'arbre al qual «ha nascut ombra» que
saluden l'arrihada de r«amiga>>, i la
Carneó de l'amür que passa, on s'establcixen sengles identificacions entre veu i
flama, sospir i oreig i cant i onada.
Del recuil Vomhra del lledoncr
{1924} ens interessa sobretot Noctum,
un poema distribuit en tres unitats que
serveix una descripció concisa de la
ftjrma com veu el poeta la Selva
("Silenci del port, canteó / perduda,
selva dolida / deis arbres mestres...»} en
una nit d'hivem: Quina fantasma tan
pal-lida ets, / oh poblé meu, a la llum de
la Uuiia! (vv. 1-2). També en aquesta
ocasió els elements se succeeixen amb
rapidesa, per contribuir a perfilar un
quadre viu on les línies son confuses i
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j . V. Foí.v, ¡ove

del vent / sospira la vela». En le.s dues
ultimes estrofes, a m b «Testrella de
l'amor» colgada «en la tenebra», el quadre natural rep el nou component que
es pix.l¡a esperar: la parella d'cnamtjrats
que aparella la seva ñau perc]ué «la
menin, mar endins, / l'oreig i la besada!». Es la matcixa seducció popular de
les Vint caní^ons. amplificada aquí en un
conjunt de múltiples veus que conviden
a relacionar estretament paisatge i amor.
Per Garcés, Vint cangons i L'ombra
del lledoner son obres on el mite, el basteix «Una visió idíí-lica, sovint enyorívola» i on el dohiet paisatge-amor crea
«estampes de colors llises», donada la
insistencia en «una fórmula» facilitada
per la poesia tradicional (23). El poeta
sitúa «el comen^ d'un lirisme que em
sembla mes personal» amb la publicació
d'EI Som7i¡ (1927), malgrat que ens és
impossible reconéixer una veu falsejada
per les ctinvencions en les obres anteriors. 1 és que Garcés és un deis autors
que millor han sabut servir-se de les formes i els continguts d'aquella tradició en
vers. La nit de Samjoan (1951) és potser
l'exemple maxim d'aquesta condició.
L'argument de la c a n ^ ó , diu el
poeta, és tan sois un pretext, perqué ei
protagonista de l'obra és sobretot un
paisatge que li confereix nova llum: les
terres de Cap de Creus, a l'ombra de
Sant Pere de Rixla. En el proleg a La nit
de Samjoan Carees repassa rítínerari de
l'amant d'lsahel: Coll de la Torre, Rec
deis Cirerers, carrers de la Selva, parets
de Sant Sebastia, Sant Pere de Roda,
estimball del Salt de la Reina, la cova
de la cripta, la íont d'aigua gemada, el
pou de Sant Salvador. L'obra, lineal i
interrompuda per fragments narratius en
vers que projecten l'acció, la componen
una Marga serie de poemes breus, diversos pero filis tots ells «d'un mateix sentiment del paisatge» al qual el poeta sempre ha tomat, respectant la inscripció
Harina que es llegeix a la font gelada.
Les terres del cap de Creus, amb les
seves gents, juguen un paper decisiu en
el de,senvolupament de Cacció, sent una
barreja de món obert, de món tancar i
de món magic connectat al somni.
IM nit de Sant Joan arrenca amb el
«Cant del camperol", el maxim plaer
i.iel L[ual és la contemplació de «la mar
que no té fi», i segueix el plany de Joan,
perqué h a n casat la seva estimada
«lluny d'aquí», i «La muntanya entre
tots dos / és una paret molt alta». Mes
47 h í l

única («Record de Colip»). Vet aquí
l'artista-poeta. Qui sino intomia que al
mes de maig «s'esbadellen roses i clavells i Taire és una renda immensa, ben
clavada a térra per les estaques deis
arbres, inflada peí cant deis rossinyols i
les cardines» («Primeries de maíg»), o
que "El Port sembla adormit, com per
Cap d'Any, quan esdevenia un gran vaixell ancorar, amb les cases tancades i
barrades.»? («La carbonera»)
David Gubieras és filolct;.
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tard Juan soiniam «una alera parct hlanca», i sera en el somni que l'element
magic s'imposara, en una solida comunió home-natura que explicara l'atimiació rotunda de la «Can^ó final»: només
els somnis son veritat. Abans ángel,
gorg i esparver han ofert la IIÍ9Ó mes
savia: no abandonar-se a la dissorc.
Redactat entre els anys 48 i 49, el
Quadern de ia Selva havia de ser «un
veritable diari líric» que oferís «la visió
d'un paisatge, i el seu sentiment, de cap
a cap de l'any» (24), pero la seva extensió final no va respondre a aquell ambiciós projecte. No sabrfem, pero, lamentar-nos-en, perqué l'obra, .suma sobretot
de proses de paisatge, pero t a m b é
d'ambienrs («La verema»), persones
(L'Ángel de Pasqua deis textos primer i
últim, o l'Honest de «Nadal») i bésties
(«Dragó»), conserva la volguda disposició temporal de forma ágil. Deis mesos i
48

les estacions en resta només la visió
penetrant d'un paisatge, pero aquest pes
un record durable que val per tot un
temps. L'any que trancorre feixuc en un
diari és aquí capturar en la seva esséncia: cada moment és tots els moments.
La del Quadern de la Selva és una
prosa rtiEída que repta segura entre herbes i flors, vinyes i muntanyes, com un
element mes d'un paisatge mobil i bell,
d'una bellesa cada dia nova amb els
mateixos colors d'ahir. Garcés, pintor de
pinzellades textuals, estudia els tons de
térra, cel i mar, identifica la vegetació i
román atent ais moviments d'homes i
bésties, ais soroUs. Fins aquí l'observador. Amb aquests elements servirá relacions inesperades, penetrará els canvis i
sorprendrá amb estampes visibles, ara
repletes d'elements poc detallats («Matí
de gener», «La captiva», «Dia deis
morts»), ara relatives a una realitat
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