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El d'Itàlia. La inscripció no deia que fos 
el d'Itàlia, però com que les lletres ne
gres que expressen el desig que visqui el 
rei són en un pont romà, cal concloure 
que és d’Itàlia el rei que té partidaris 
amb pots de pintura o amb esprais.

Pocs partidaris, perquè, a més que fa 
bastants anys la monarquia italiana va 
perdre el referèndum, em sembla que fins 
i tot va desaparèixer el petit partit mo
nàrquic que durant un temps contribuí 
a complicar la ja complicada política ita
liana. Pocs partidaris. O poquíssims. Però 
alguns n’hi ha, alguns que van sortir al 
carrer i van pintar a la barana del pont 
romà aquella inscripció.

Sobre l'abundor d'inscripcions polítiques 
a les parets romanes seria possible de 
parlar una bona estona. ¿Per què, si els 
partits tenen els seus òrgans periodístics, 
la llibertat d’enganxar cartells petits i 
grans amb prodigalitat notòria, per què 
totes aquestes inscripcions? ¿Per què els 
romans moderns escriuen amb tanta abun
dància les seves aspiracions i oposicions 
polítiques damunt els edificis que van fer 
els romans antics? A vegades és possible 
de trobar algun tret artístic en aquestes 
lletres negres, verdes o vermelles, però 
sovint no semblen un element embellidor 
d'un edifici justament famós dibuixat per 
un artista famós amb justícia.

Sigui com sigui, les parets són plenes 
d’aquestes inscripcions. Lletres ben abun
doses, de retòrica llatina, i llegides les 
d'un carrer, llegides totes, perquè són 
sempre, o gairebé, d'unes poques tendèn
cies. Si hom hi afegeix els cartells és pos
sible de tenir un panorama de les forces 
principals, tan expressives i expressades. 
Entre elles no hi figura la monàrquica.

Per això em van sorprendre aquelles 
lletres solitàries a la barana del pont. 
W IL RE. Insòlites, isolades i mínimes 
al costat de les lletres pintades i dels 
cartells enganxats DC o PC. Però, encara 
que no sigui monàrquic, el fet de la ins
cripció em va plaure. Era com un signe 
del respecte de les minories, fins i tot 
tan minoritàries com la dels partidaris 
de la monarquia a Itàlia. Perquè el res
pecte a les minories és una de les carac
terístiques bàsiques de la democràcia. 
Com és sabut (sabut?). — JOAN GOMIS.
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L’AFER DEL «GRANEFORS»

Recentment, el tribunal d’apel·lació de 
Gènova ha absolt tres iugoslaus acusats 
d’un triple assassinat que hauria estat 
comès fa sis anys, en el curs de la nit 
del trenta de juny al primer de juliol del 
1969, a bord del vaixell «Granefors», que 
navegava, amb bandera panamenya de 
conveniència, pel canal de Moçambic. El 
primer oficial Josko Glavicic va declarar, 
a la primera escala que l’embarcació va 
fer després d’aquella data, que s’havia 
calat foc a dos compartiments de la nau 
i que en les operacions per apagar l'in
cendi havien desaparegut el capità Renato 
Giurich, el segon Filippo Magistro i el 
grumet Angelo Vecchio. Per telegrama es 
va avisar de la desgràcia les famílies i 
durant algun temps no es van saber més 
detalls del que havia passat. Però un dia 
un mariner desembarcat del «Granefors» 
va revelar les desavinences entre els ma
riners —la tripulació estava formada per 
italians, iugoslaus, filipins i un sud-afri- 
cà— italians i iugoslaus, que havien mo
tivat escenes violentes en el curs del viat
ge. El jutge encarregat de la instrucció va 
rebre una carta de dos dels mariners fili
pins en la qual s’acusava concretament el 
primer oficial Josko Glavicic, el maquinis
ta Ratko Babac i el mariner Nedeliko Vu- 
kic, tots tres iugoslaus, d’haver assassinat 
Giurich, Magistro i Vecchio, i d’haver-ne 
llançat els cadàvers a la mar; i d’haver 
calat foc als dos compartiments que van 
cremar, per tal de dissimular la desapari
ció de les tres víctimes. El primer tribu
nal va absoldre els acusats per insuficièn
cia de proves, però el fiscal va creure que 
n’hi havia prou per condemnar-los i ha
via demanat la condemna del primer ofi
cial Glavicic i del maquinista Babac a 
trenta anys de reclusió i del mariner Vu- 
kic a vint-i-quatre. En veure’s la causa 
davant del tribunal d’apel·lació, cap dels 
tres acusats no era present a la vista. 
Alliberats per la primera absolució, Gla
vicic es trobava navegant per l’Atlàntic 
i Babac era a Holanda, on es va casar i 
va muntar un negoci; quant a Vukic, ha 
desaparegut; no se n’ha sabut res més. 
L’acusació era «d'homicidi voluntari, co
mès a ganivetades, i d’haver fet desapa
rèixer les víctimes llançant-les a la mar». 
Amb la sentència absolutòria del tribunal 
d’apel·lació es clou un cas que quedarà, 
probablement, en el misteri i que amb el 
temps passarà a l’oblit. La premsa italia
na se’n plany, perquè fets com aquest 
sovintegen als vaixells de bandera de con
veniència —les més usades de les quals 
són la de Panamà i la de Libèria—, als 
quals recorren diversos armadors, de na
cionalitats distintes —en són notoris, però, 
els grecs— per eludir el pagament d’im
postos. Essent ja tèrbol el mòbil inicial 
de l’ús d’aqueixes banderes, no és estrany 
que molts dels vaixells que les enarboren 
portin entre els seus tripulants elements 
de la marineria internacional que, pels 
seus antecedents dubtosos, no troben pla
ca en naus d’identificació clara. Barrejats, 
naturalment, amb personal honest que no 
troba un lloc millor per guanyar-se la 
rida, la qual cosa fa que, sovint, els uns 
i els altres treballin sense la protecció 
que les lleis laborals els atorguen, en al
tres condicions, als països respectius.

VICENÇ RIERA LLORCA

EL J. V. FOIX D’ARA
I EL DE TOSTEMPS

Amb el títol de 97 notes sobre ficcions 
poncianes, un gran volum, excel·lentment 
editat, reuneix textos de J. V. Foix i di
buixos de Joan Ponç, acarats els uns als 
altres però del tot independents. Ben se
gur que els qui s’estimen l’obra del poeta 
s’hauran d’acorruar un dia o altre cap 
als escrits rutilants que el «pretext» pon- 
cià i la singular visió editorial (d’Edicions 
Polígrafa) ens han proporcionat. Heus ací 
dos artistes, dos creadors, fidels a ells 
mateixos. És el Joan Ponç que fa una 
trentena d’anys visitàvem a la rerabotiga 
de tocant a la Plaça Molina i que ens 
donà un dibuix tan «maligne» com aquests, 
que es publicà a Ariel. És el J. V. Foix 
que en aquella mateixa època, fosca i 
tanmateix plena de delers, anàvem a veu
re els diumenges a la tarda a casa seva, 
a Sarrià, i ens enlluernava, ens endreçava 
i de vegades ens feia riure i no sabíem 
si havíem de plorar. Les innúmeres mu
tacions del temps que des d’aleshores hem 
viscut, així com la caiguda dels mites i la 
represa de les nostres realitats a pas de 
sacrifici i de no moure’ns, no han afeblit 
aquella qualitat foixana de fixació d’uns 
valors propis i de fer que siguin els altres 
els qui es posin a prova. Avui Foix veu 
la seva obra reconeguda com mai, després 
de travessar, íntegra, tot de purgatoris, 
i projectada poetes i poemes endins, di
fosa i tot més enllà dels addictes i dels 
entesos, i tan sovint admirada, amb in
tents de sacsejar-la, de cremar-s'hi, per 
rengleres que pugen, de joventut. El Foix 
d’ara i el de tostemps, reunits en el vo
lum que recull la seva poesia, ens han 
donat, alhora, l’ocasió, de sempre espe
rada, de tenir a la mà i en les condicions 
més autoritzades de lectura, un conjunt 
de poesia que si fos pintura o escultura 
es disputarien els museus d’art modern 
de tot el món : parlo del primer volum de 
les seves obres completes, prologat per 
Pere Gimferrer, autor també del llibre 
que és el primer estudi de conjunt d’a
questa obra: La poesia de J. V. Foix (to
tes dues obres a Ed. 62). Però Foix ma
teix ja ens avisa en un dels textos d’a
quest llibre de les 97 notes sobre ficcions 
poncianes: «L’afany de simplificar escur
ça la vista»... Assumit aquest risc, la lec
tura de la magnífica col·lecció d’escrits, 
suscitats, amb una gran independència, 
per l’obra de Joan Ponç, a la qual de tant 
en tant es refereixen, ens obliga a la sim
plificació de dir que ens trobem en un 
moment «foixà» de la nostra literatura. 
Si altra raó no hi hagués, el llibre esmen
tat de Pere Gimferrer, descriptiu i apas
sionant, per les seves minucioses referèn
cies concretes i la seva obertura constant 
cap a la interpretació de les dificultats 
que pugui presentar la lírica de J. V. Foix, 
fóra un argument de pes, situat en el punt 
just i per mitjà d’un noeta encara jove 
i «nou», de tot un ambient —pensem en 
l’«esclat» de Miró, d’altra banda— que 
valora el do verbal i la clarividència dels 
poetes, qualitats eminents dels escriptors 
d’una sola llengua, com J. V. Foix, i si 
cal d’un sol silenci. — JOAN TRIADO.
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