El poeta J.V. Foix, en ple temps del franquisme –del Nadal del 1948 al Cap d’Any del
1960–, tot editant-s’ho ell mateix, trametia als
amics i alguns coneguts un poema expressament fet per a l’ocasió i que, per completar
amb un element visual l’aspecte estètic de la
tramesa, consistia en un plec de paper d’un
cert gramatge i una il·lustració a la portada
exterior. Òbviament, sota la data, estampada
al final del poema, figurava (sobretot en les
trameses més afectuoses) la firma autògrafa
del poeta.
Molts d’aquests poemes –alguns de caire més
volgudament popular i festiu– han esdevingut
molt cèlebres, con el del 1951: Toca que tunc
tan tunc que tocaràs, il·lustrat per Guinovart;
el del 1952: Caraeixut i sense un sou, per Josep
Obiols, o el del 1953: A cal fuster hi ha novetat,
per Cuixart. Les altres nadales i el cap d’any
del recull que el poeta amb intenció precisa
edità posteriorment amb el títol d’Onze nadales i un cap d’any eren de caire més filosòfic,
d’assaig entre l’adequació del mot a la intenció
pel qual se l’utilitza i, atès que es tracta de poesia, que la sonoritat sigui adient i intervingui
en el missatge o reflexió que implica el poema.
Com hom pot adonar-se per la lectura de l’obra
del poeta i pel que aquí diem, Foix entenia la
poesia no com un estricte lirisme expansiu de
l’anima sinó com una totalitat vital, mental
i creativa, una mena d’obra total; d’aquí que
volgués expressament que els seus poemes fossin il·lustrats per artistes vius del seu temps
de totes les edats, sentiments i credos plàstics.
Foix, per convicció, era surrealista –un surrealisme especial autònom que ell s’havia fet i que
era una mena d’automatisme psíquic, oníric i
associacionisme cultural d’idees i de pensaments que permetés mantenir la sinceritat
del contingut– però, en tant que persona d’un
indret i d’un context social, es volia obert a
tots els vinclaments humans.
Amb aquesta intencionalitat creativa i amb
la sinceritat i convicció amb què la mantenia
i practicava, de mica en mica s’anà sentint
vexat quan molts del seus amics i coneguts,
en trobar-lo circumstancialment si s’esqueia
li deien amb franquesa: “Foix, de les nadales
em falta la de...” i tot seguit feien referència
al nom de l’il·lustrador del poema que ell
havia, amb tota sinceritat i profunditat, escrit
per a l’ocasió i en què exposava el seu estat
d’ànim, tan sovint –amb els distanciaments
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i respectes deguts– coincident amb els de la
situació intel·lectual i política de la circumstancia particular que vivíem els catalans. Per
aquest motiu exprés d’ignorància volguda o de
menysteniment de la inquietud intel·lectual i
de sentiments, Foix acabà remetent els caps
d’any a partir del 1961 fins al 1975 només
amb impressions mecàniques de gravats decimonònics de paisatges.
Tanmateix, encara cal una altra observació:
la major part dels artistes que il·lustren un
text ho fan d’una manera molt superficial; fins
al punt, com s’ha assenyalat, que la majoria

entenen que una cosa és la literatura i una
altra, la plàstica, i que quan s’uneixen en una
publicació cadascú pot anar molt bé pel seu
cantó. Com un principi, no ho negarem, però
com a intenció i capacitat estètica és molt
dubtosa aquesta llibertat creativa.
D’això en parlarem en una altra ocasió. Ara
diguem, només, que J.V. Foix no ho veia tan
clar si es tractava d’entendre les arts com
l’expressió total dels esperits. Potser aquest
és el problema imperatiu de la nostra societat
actual.
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