
odem estar satisfets de viure en un
país on El Procés, que es defineix com
una “revista contracultural a l’abast

de ben pocs” ha arribat al tercer número.
L’article editorial es limita a enumerar els
noms propis que s’apleguen en aquesta oca-
sió: Joyce, Schönberg, Sagarra, Flaubert, Es-
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priu, Alexandr Blok, Josep Maria Corredor,
Sondheim... Són 120 pàgines de paper de
qualitat, però que es poden llegir i descarre-
gar de manera gratuïta. Com s’ho fan? No
m’ho explico, però ho admiro.

A començaments de l’any passat es va pre-
sentar a Santa Coloma de Farners el primer

número d’El Procés amb un homenatge al lli-
bre Vida i opinions de Tristram Shandy, de
l’escriptor Laurence Sterne. Durant aquest
temps, la revista ha anat creixent en nombre
de pàgines sense disminuir en ambició.

Un dels textos que m’ha interessat més de
l’últim número ha estat l’entrevista que Nar-
cís Comadira va fer a Josep Vicenç Foix l’any
1984. Absorbits pels abismes del dia a dia, te-
nallats entre un horitzó paradisíac i un passat
heroic, ens oblidem de recordar com érem fa
trenta anys, que potser és l’única manera de
saber com som ara i com serem demà passat.

A l’entrevista, Foix valora l’esforç que va
fer Prat de la Riba a l’època de la Mancomu-
nitat per trobar professors prestigiosos que
formessin les noves generacions. En canvi,
manifesta les seves reserves pel que fa a la cul-
tura popular: “Sempre he estat antifolklòric,
des de jovenet. Aquest culte als xiquets de
Valls i a la Patum de Berga no m’ha interessat
mai. [...] Amb els gegants, els nans i les pubi-
lles, Catalunya no anirà enlloc.”

Quina opinió mereix a Foix el jovent dels
anys vuitanta? “Només parlen de les seves di-
versions. No van ni a concerts ni a exposi-
cions. S’ha de fer la salvedat de dir que la seva
carrera l’estudien a fons. Surten dotats com
mai. Però tot allò que representa indepen-
dència intel·lectual i preocupacions d’ordre
universal, no els interessa.” És remarcable
que un home nascut al segle XIX sàpiga fer
un diagnòstic tan precís del que succeeix avui
dia: la formació ha crescut, però en canvi ha
disminuït la curiositat, que és el que estimula
l’autoformació. És possible que els estu-
diants que es graduen avui hagin acumulat
més coneixements, però la manca del que
Foix anomena “independència intel·lectual”
–més vinculada a epifanies solitàries que no
pas als actes de masses– fa presagiar un futur
tèrbol.

La revista El Procés és un exemple del con-
trari, és a dir, d’una autoexigència com la de
J.V. Foix, que no només va deixar una obra
perdurable, sinó que va saber endevinar el
que avui dia ens explota a la cara. ❋

J.V. Foix recitant
amb energia,
durant una
celebració
d’aniversari de
Quaderns Crema,
davant el somriure
de Jaume
Vallcorba.
ROBERT RAMOS

L’apunt
Josep Vicenç Foix
(Barcelona,
1893-1987), el
pastisser de
Sarrià, va ser un
poeta, periodista i
assagista dels
més destacats de
les avantguardes
literàries
catalanes. Entre
el 1936 i el 1985
va publicar set
llibres de poemes
i deu de prosa
poètica, com ara
Sol i de dol,
Cròniques de
l’ultrason,
Gertrudis i KRTU.
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Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, Laie (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles
(Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)
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▼4 BRÚIXOLES QUE BUSQUEN
SOMRIURES PERDUTS
Albert Espinosa Editorial: Rosa dels Vents

▼6 PLUJA NETA BASSALS BRUTS
Mossèn Ballarín 
Editorial: Efadós

▲ 5 BARCELONA PAM A PAM
Alexandre Cirici, Itziar González
Editorial: Comanegra

▲4 M’AGRADA LA FAMÍLIA
QUE M’HA TOCAT
Carme Thió de Pol Editorial: Eumo

▼ 3 UNA VIDA ARTICULADA
Josep Maria Espinàs
Editorial: La Campana

▲ 2 JO NOMÉS IL·LUMINO LA
CATALANA TERRA
Valero Sanmartí Editorial: Males Herbes

▲▼ 1 S’HA ACABAT EL BRÒQUIL
Jaume Barberà
Editorial: Ediciones B

▼7 LA REINA DESCALÇA
Ildefonso Falcones
Editorial: Rosa dels Vents

▲6 ELS VIGILANTS DEL FAR
Camilla Lackberg
Editorial: Amsterdam

▲ 5 WONDER
R.J. Palacio
Editorial: La Campana

▲2 L’ESTIU QUE COMENÇA
Sílvia Soler
Editorial: Planeta

▲3LA MARINADA SEMPRE ARRIBA
Lluís Foix
Editorial: Columna

▲▼ 1

VICTUS
Albert Sánchez
Piñol
Editorial: 
La Campana




