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J.V. Foix en la via d’una literatura total
per Joaquim Sala-Sanahuja

Ë-^’obra de J.V. Foix ha trobat entre 
nosaltres una acollida semblant a la que 
va rebre entre els portugueses la del 
gran poeta Fernando Pessoa: llevat 
d’aquests darrers anys, Foix publicà 
sempre les seves obres en edicions abso- 
lutament minoritàries, gairebé de bi- 
bliôfil, i el seu nom, em sembla, comp- 
tava molt poc en el panorama literari 
català fins a mitjans de la década passa- 
da. I no ha estât fins fa ben poc que els 
seus articles i textos de caire politic, pu
blicáis a tot de revistes i diaris d’abans 
de la guerra - “Monitor”, “La Publici- 
ta t” , “R esista  de C ata lunya”, 
“L ’Amic de les Arts”, etc..- han pogut 
aparéixer aplegats en un sol volum. 
Perqué, al capdavall, ben pocs havien 
considérât Foix com un poeta, sino, se- 
gons paraules de Caries Riba que el ma- 
teix Foix es compiala a citar, com “una 
altra cosa”.

Foix, en efecte, era una altra cosa, 
una estranya simbiosi, un aliatge de 
matéries dissemblants que, en el context 
de la cultura catalana, apareixia com a 
quiméric. El seu avantguardisme, fidel 
a Favantguardisme própiament histo
rie, i lligat ais corrents europeas de les 
dues primeres décades del nostre segle, 
per bé que empeltat també d’autors 
clássics i sobretot de literatura medieval 
segons unes liéis que ara no ens lieu 
d’esbrinar, el feia estrany enmig d’un 
país obsedit per assolir una cultura nor
mal, per unes normes culturáis orques- 
trades en forma de política a partir del 
mandat de Prat de la Riba i inspirades 
sobretot per Eugeni d’Ors. Val a dir, 
però, que aquella política cultural, la 
primera i última política cultural que ha 
conegut Catalunya, posseía una orien- 
tació profundament conservadora. El 
noucentisme de d’Ors, més exaltat pel 
que fa a les formulacions ideológiques 
-tal com apareixen a determinats capí- 
tols (redactats per Eugeni d’Ors) de La 
Nacionalitat Catalana-, encara que no
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gaire dissemblants a les tesis feixistes 
que més tard seguí el filòsof en la seva 
“ etapa espanyola” , va impulsar uns 
models, unes normes, un ordre, que 
eren el negatiu absolut d’allô que les 
avantguardes propugnaven a Europa al 
mateix moment: els vertigens maquinis- 
tics del futurisme, la destrucció de tots 
els valors per part de DADA, la supra- 
realitat i les vies de l’irracional dels sur
réalistes...

I no és pas que Foix negués aquelles 
normes, aquells models, ans ben a l’in- 
revés: els articles del poeta en aquells 
anys vint i trenta, aixi corn els frag
ments de diari anteriors fan palesa, de 
vegades de forma molt vehement, l’am- 
bició constant de l’autor per contribuir

a normalitzar la llengua i la literatura, 
integrant-les en una realitat europea (en 
el sentit que aquest mot tenia també per 
ais noucentistes), bo i servint-se de la 
nostra Tradició (els classics medievals), 
i tot aixo en nom d’un esperit patriotic 
al qual dedicá moites pàgines d’una 
prosa meravellosa. La qual cosa susci
té, al meu parer, un conflicte a l’inte- 
rior de la seva própia obra, conflicte 
que Foix va resoldre a la seva manera, 
amb un curios compromis que la seva 
teoría sobre el Veil i el Nou només fa 
que sintetitzar.

Els poetes surréalistes -Éluard, Bre
ton, Crevel...- cercaven una subversió 
total mitjançant la poesía, comptant 
amb un llenguatge calcat des del món 
deis somnis, capaç de subvertir tots els 
ordres establerts o acceptats. I Foix ma
teix comparteix clarament aquesta con- 
cepció de l’escriptura poética, tal com 
mostra un Ilibre de Mercé Tricás, J. V. 
Foix i el surréalisme, publicat fa pocs 
mesos. Els surréalistes cerquen la revo- 
lució integral, profunda, la subversió 
de tots els valors i de tots els ordres en 
nom d’una Ilibertat que obrirá a la 
ment uns mons nous i mer avellosos. En 
l’aspecte ideologic, els surréalistes 
s’oposen radicalment, com és lógic, a 
l’ordre cultural que, inspirât en les tesis 
de Maurras i d ’Action Française sobre 
les cultures nacionals i patriotiques ba- 
sades en la preeminéncia i el domini 
d’unes nacions damunt les altres, impo
sen en les dues primeres décades del se
gle els ideólegs de moites nacions. Així, 
mentre que a França les tendéncies 
maurrasianes, ultraconservadores en 
l’aspecte politic, i paganes o neo- 
paganes pel que fa a la religió i fins i tot 
a l’estética, prenen posicions directa- 
ment politiques i es constitueixen en 
partit parlamentari (Action Française), 
a Itàlia contribueixen a l’entronització 
del feixisme, a Portugal es manifesten a 
través dels moviments de renovellament
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nacional, moviments que en l’aspecte li
terari configuren la Renascença Portu
guesa, dirigida per Teixeira de Pas 
coaes, pare sublim, en els primers anys, 
de Fernando Pessoa, i a Catalunya, fi- 
nalment, troben un gran ressò en les 
idees d’Eugeni d’Ors i, per via de conse- 
qüéncia, en el noucentisme, projecte 
cultural endegat, com és prou sabut, 
per Prat de la Riba, assessorat i dirigit 
gairebé pel mateix d’Ors. Una lectura 
conjunta del Glosari i de La Nacionali- 
taí Catalana és extraordináriament re
veladora en aquest sentit.

Sigui com sigui però, el cas és que, 
en l’obra de Foix, copsada globalment, 
és a dir, considérant els primers Ilibres, 
Gertrudis i KR TV, però també Sol i de 
dol, per exemple, i sobretot els articles 
periodistics i els assaigs, va apareixent- 
hi nitidament una ambivaléncia que 
més endavant la caracteritzará davant 
els seus homólegs estrangers; hi ha, és 
veritat, una práctica literária que se- 
gueix els prédicats surréalistes, la matei- 
xa voluntat subversiva pel que fa a l’es- 
criptura i també a l’estètica en general.

Però albora el Foix d’aquells anys -ni 
tampoc el de després- no podia 
desinteressar-se de la reconstrucció de 
la nació catalana, reconstrucció que se
gui els camins que havia marcat el tàn
dem Prat-d‘Ors i que la majoria 
d’autors literaris adoptá per a la pròpia 
obra. En un pais on gairebé tot era per
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fer, recloure’s en un mateix semblava 
insatisfactori, egoista, fins i tot anti- 
patriòtic. El problema era complex; 
Folguera i Salvat-Papasseit, els dos al- 
tres avantguardistes més rellevants 
d’aquells primers anys, també hi van 
topar, i això explica en aquests dos 
autors les vacil.lacions entre les formes 
més populars. Els apunts de Foix reco- 
llits a Catalans de 1918, contribueixen a 
il.luminar aquest dilema, que era, em 
permeto de recalcar-ho, el dilema obli- 
gat de qualsevol innovador a Catalunya 
O a qualsevol altre pais en plena recons
trucció (Txecoslovàquia, Portugal, 
etc.).

En circumstàncies molt semblants, 
Fernando Pessoa havia resolt el pro
blema realitzant una obra múltiple i di
versa, créant els célebres heterónims: el 
clássic Ricardo Reis, l’avantguardista 
Alvaro de Campos, el virgiliá Alberto 
Caeiro o el mateix Pessoa ortónim. 
Créant, al capdavall, tota una literatu
ra. Foix, en canvi, adopta un original 
compromis, menys ambiciós potser, pe
rò no pas menys arriscat: el d’un aliatge 
del Nou i el Veli, de la innovado més 
radical i la tradició clàssica i medieval. 
Aquest aliatge va trobar formulacions, 
percentatges diferents ais diversos Ili
bres del poeta.

I aquest és el punt més original en 
l’obra de Foix: és un aliatge que la fa 
avançar en distintes direccions, que la 
projecta en ámbits de contrast i la con
fronta a tota una época: és gairebé una 
literatura total. I els textos periodistics i 
els assaigs politics, esbalaïdorament 
pròxims ais de Pessoa -exhumats no fa 
gaires anys-, vénen a recolzar l’existén- 
cia rotunda d ’aquesta literatura, 
situant-la, enclavant-la, ancorant-la en 
l’època adversa que els toeà de viure i 
traint-ne al capdavall virtuts i contra- 
diccions. •


