
J. V. Foix a casa seva, davant un tapís de Joan Miró. 
(Foto: Barceló.)

Fa deu anys, al número de gener de 1973, publicávem, sota el titol 
*J. V. Foix té vuitanta anys», un plec d'estudis sobre la personalitat 
del poeta —signats per Albert Manent, Maurlci Serrahima, Joan Triadú, 
Pere Gimferrer, Josep Romeu i Figueras i Enríe Sulla— amb tres home- 
natges plastics —de Joan Pone, Joan Miró i Antoni Tapies—. D'aleshores 
enea la lectura de la seva obra ha continuat aprofundint-se. Amb els 
treballs que hem reunit volem celebrar que J. V. Foix té noranta anys.

J.V FOIX I LES ARTS PLASTIQUES
per Alexcmdre Cirici

D’UNA LLARGA AMISTAT

El «Meridiá» de Fócius va ésser el meu 
meridiá, quan jo era noi. Llegint-lo vaig 
sentir per primera vegada l’esperó de 
l'Avantguarda, que m’empenyia cap a l’in- 
saciable vertigen de la descoberta imagi
nativa. Cada vegada he anat estimant més, 
des de llavors, Falta qualitat deis mots 
I les coses de Josep Viceng Foix i, de 
retorn, ell sens dubte m’ha ajudat duna 
manera decisiva en el meu combat obsti- 
nat per a comprendre i fer comprendre la 
meravellosa aventura deis artistes que es- 
berlaven fronteres.

El vaig conéixer personalment el 1946 a 
Els Blaus, de Sarria, presentat per Pere 
Tort, llavors que hi exposava amb August 
Puig, Joan Pong i Boadella, els primers 
artistes de recerca després del Diluvi. Foix 

els havia escrit el prefaci. Com que jo 
vivía al Peu del Funicular de Vallvidrera 
i ell a Sarria, vam retrobar-nos sovint, des 
d'aquell dia, al tren de Sarria, i moltes 
vegades vam prolongar les nodrides con
verses, aturats a la vorera del carrer de 
Pelai, un cop desembarcáis, o acostant-nos 
xino-xano a la Rambla. Recordó, i en tiñe 
notes, moltes d’aquestes converses deis 
anys quaranta i cinquanta, que espero po
der contar algún dia. Més tard, Fhe visitat 
algunes vegades, fins i tot a la botiga. 
A casa seva, va mostrar-nos un dia els 
origináis d'aquella magnífica publicado an- 
tológica deis més importants poetes del 
món que ell tenia la responsabilitat de 
publicar i que la Guerra va impedir. També 
hi havia anat a veure les pintures de Miró 
que serva. El 1962, quan érem a Florencia 
peí congrés de la COMES, recordó haver 

parlat amb ell a la Villa della Petraia i ha- 
ver discutit llargament sobre la memoria 
i l’oblit, pujant a peu a San Miniato, entre 
en Jordi Sarsanedas i la Maria-Aurélia 
Capmany. Ara, he tornat a casa seva i m’ha 
sorprés el contrast entre la idea que ens 
fem d'un home al Ilindar deis noranta anys 
i la serena joventut del poeta, capa? de 
fer-me unes descripcions i unes teoritza- 
cions d’una tan perfecta claredat, amb una 
tan evident pruíja d’ordenar les ¡dees i les 
dades a f¡ de fer-me entendre bé alió que 
m’explicava sobre les seves relacions amb 
les arts plástiques. Ha estat una tarda 
inoblidable.

L’EPOCA DE TORRES GARCIA
Foix em sitúa Finid del seu interés per la 
plástica en les relacions de companyonia 
amb Josep Obiols, que comengaren des
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que tenia quatre anys d’edat i Obiols en 
tenia tres. Van anar a la mateixa escola 
municipal, al carrer de la Creu. Acabat el 
batxillerat, Obiols treballava en un despatx, 
pero dibuixava per gust. Cada tarda, a les 
sis, Foix anava a cercar-lo a casa seva, al 
peu del passeig del Desert, i se n’anaven 
tots dos a caminar cap a la muntanya, cap 
a la Font d'en Llavallol, al Mas Guimbau, a 
Vallvidrera o a Sant Pera Mártir, a mirar 
el món i a parlar de tota mena de coses. 
Moltes vegades, d’art. Era quan Obiols rea- 
litzá la primera obra fora de casa, fent la 
portada interior de l’lnventari de la casa 
comercial on treballava.

Foix també havia rebut una iniciació artís
tica. Ais seus Catalans de 1918 explica que 
havia anat a classe de dibuix, quan tenia 
deu anys, amb el senyor Faceries, en un 
magatzem prop de la placeta de l’Orri, que 
feia olor de garrotes i de vi. Allí, copiava 
lamines amb testes, nassos, mans, cases 
de pagés nórdiques a la riba d’un rierol 
amb molins hidráulics i pontarrons cre- 
pusculars.
Ais Catalans de 1918 hi ha un full de 
dietari del maig del 1912, en el qual Foix 
parla de la fundació de ('escola de Torres 
García, que ell visita amb Obiols, ais Jose- 
fins. En un altre parla d’un día, el cap d'any 
del 1913, que Foix ana a ramblejar amb 
Obiols, que havia comenqat a anar a classe 
a I’académia de Torres García, i a la Ram
bla va trobar Martí Casanoves, que ano- 
mena «doctrinan sistemátic». Foix diu: 
«Com sempre que sóc amb ells hem par- 
lat de pintura: Torres García i més Torres 
García.» Explica que li parlaren del pro- 
jecte d’una revista que es diría «De l’Es- 
cola de Decoració», encarregada de defen- 
sar Torres García i la seva escola, que era 
la d’Obiols, «amb la collaboració de tres 
o quatre crítics d’art més actuáis». També 
van parlar d’un butlletí mensual de divul- 
gació amb un índex del moviment artístic 
actual. Foix afirma que ho trobá molt bé 
i proposá el títol de «Gaceta de les Arts», 
que els altres van considerar adequat i van 
adoptar. Embalat ja, Foix explica com els 

dona consells tipográfics. El mateix dia 
i també a la Rambla, en comprar «La Veu 
de Catalunya», va sentir l’alegria de veure 
les Normes de l'lnstitut d'Estudis Catalans, 
formulades per Pompeu Fabra, presentades 
amb un text de Prat de la Riba, i remarca 
que Carner i d'Ors ja Ies havien aplicades 
en textos recents.
El judici que el poeta s’havia fet sobre 
Torres García era el d'«un moralista afec- 
tat per la pintura». Observa, el maig del 
1912, que es desdeia del neoromanticisme 
classicitzant de les obres del 1900, i es 
dirigía cap a una pintura «en la qual l’ob- 
jecte ha d’ésser copsat per l’artista en la 
seva actualitat immediata i, simultánia- 
ment, en la seva eterna permanencia». 
Tenim la descrípció de la visita al taller 
de Torres García i la sorpresa en veure 
que, en lloc de lamines, copiaven del na
tural, una olla, un bol o un cántir de ter- 
rissa. Allí hi havia l’Obiols i en Puig Ba- 
rella, satisfets de participar en una activi- 
tat sorprenent de la qual Foix s'admirava, 
mentre pensava que veia «una Grecia en 
temps d’aurora» on totes les coses eren 
vistes «amb clarors d’eternitat».
Els seus companys, Obiols i Puig Barella, 
en aquell 1912 ja sabien que el «classi- 
cisme antiacadémic» era Noucentisme, i ho 
deien tot baixant fins al carrer de la Creu.

Poc després de la fundació de «La Revista» 
per López Picó (1915), que en principi era 
cosa de Rucabado, Manuel Revenios, Car
ies Riba —company també, i de la mateixa 
edat que Foix—, Alexandre Plana i Ferran i 
Mayoral, la publicació demaná més gent, 
i amb Foix hi va entrar el grup, polémi- 
cament noucentista, de Martí Casanoves, 
Joaquina Folguera i dos artistes plástics, 
Esteve Monegal i Josep Obiols, aquell ja 
a la cinquantena i Obiols amb poc més de 
vint anys. El grup es reunía cada vespre 
i se sentía molt identificat amb Obiols, al 
qual demanaren una portada.

EL 1917
El 1917, l’any de la mort de Prat de la 

Riba, fou un any important per al Noucen
tisme. Goday projectá él primer Grup Es
colar, el Baixeras, de la Laietana; comenqá 
a publicar l'Editorial Catalana, creada per 
Prat; s'inicíaven el «D’Ací i D’Allá» i la 
Tipografía Emporium; era construida la font 
d’Aragay, a la placa de Santa Anna; Jaume 
Mercadé arríbava tríomfant amb les seves 
joies; Puig i Cadafalch dibuixava el pro- 
jecte per a l’Exposició; Sunyer pintava la 
Cala Forn; Ricart feia la primera exposició, 
i Nogués, els muráis de can Plandiura. Pero 
també fou un any crucial per a l'Avant- 
guarda, perqué fou quan el dadaisme s'ins- 
tallá a Barcelona, Salvat-Papasseit publica- 
va el segon any de la revista «Un enemic 
del poblé», i Picabia, la famosa revista 
dada «391». Foix conegué el Futurisme i 
se’n sentí sedui't.

Fou aquell any que Foix publicá, a «La Re
vista», els seus primers poemes. A la 
mateixa publicació, Monegal dedicava un 
text poemátic a Obiols. També fou Ilavors 
que Obiols ¡Ilustré, sobre textos de Ro- 
meva, el Cartipas catalá (amb el qual jo, 
un any després, aprendria a llegir). Quan 
l’editorial Minerva publicá VAnuari de Ca
talunya 1917, Obiols en féu la portada.

Una nota més tardana, un full de calen
dan del 5 d’abríl del 1917, conta com va 
anar amb Obiols al Desert, per entrar al 
bosquet de can Sentmenat, del Desert. 
Mentre Obiols dibuixava o pintava, Foix 
llegia alt, perqué a Obiols li agradava es
coltar, i de tant en tant intervenía «amb 
monosíllabs esquerps o sorneguers». De 
tornada, Obiols li doná la nota pintada amb 
pins i oliveras i el blau del mar al fons. 
Ell li Ilegí textos copiats a la Biblioteca 
Universitária, de Llull, de Jordi de Sant 
Jordi i d’Ausiás Marc, pero va veure que 
Obiols ja no s’hi interessava.

Un altre full de dietari, datat el 10 d’abríl 
de 1917, conté una conversa de penya amb 
comentaris sobre Marinetti, que Foix con
sidera més original en els manifestos que 
en els poemes. Pensa que allí on el Futu
risme «fa més forat» és a les arts plásti- 
ques. Pensa que el cubisme s’ha quedat 
endarrera perqué pinta alió immobil: «Els 
futuristes volen donar estil al moviment.» 
Mentre els futuristes no refusen «alió que 
hi ha de líric i dinámic en els impressio- 
nistes», els cubistes continúen Ingres 1 
Poussin. Pero Foix no s’entusiasma. Acaba 
pensant que «és bona, de tant en tant, 
l’antiacadémia», i que, «deis futuristes, 
molts n'aprofitaran l'empenta», pero «a 
Marinetti l’enterraran al costat de d’An- 
nunzio» i «ningú no es recordará de les 
seves poesies».

Ens conta una intervenció de Rafael Benet, 
conciliador, que féu i'«apologia de la no- 
blesa de les intencions», mentre Aragay, 
«convenqut de teñir sempre la raó», soste
nía que «cadascú pot propugnar el seu fu
turisme i impugnar el deis altres. Els is- 
mes —deia— m’enfetgeguen. Hem d’anar 
de cara a l’esdevenidor, ésser del temps, 
pero sense desarrelar-nos. La tradició, nois, 
compta».



En aquell ¡nstant s’iniciá l’amistat de Foix 
amb Joan Miró, de la seva mateixa edat, 
amb el qual comencá —difícilment, per
qué, com diu Foix, «Miró no és parlador»— 
un llarg intercanvi d'idees sobre l’Avant- 
guarda. Des de llavors, Foix es llanca en
tusiasmar a l’interés per la descoberta con
tinua, sense cap por, dintre una fe deri
vada del Futurisme. En aquest camí, arros- 
segá Obiols a alguna aventura, com la pin
tura metafísica que Foix conserva a casa 
seva, amb un nu i un cavall, que recorda 
Chirico, pero en general cap deis dos grans 
amics seus, ni Caries Riba ni Josep Obiols, 
no arribaren a entendre’l ni a seguir-lo per 
aquest camí, en el qual el poeta va pros- 
seguir prop de Miró i, més tard, de Dalí.

TEXTOS ENTORN D’OBIOLS

Malgrat aixó, l’amistat amb Obiols, com 
l’amistat amb Riba, perdura sempre. 
Obiols és present a l'obra literaria del poe
ta. En un poema de Sol i de do!, que co
ntenga per «Si de noiet delia l’hora malva», 
Foix ens explica com deixá una primera 
suggestió modernista, i en una segona es
trofa, «si de fadrí fugia a punta d'alba, 
i anava al mar o al bosc sense voler», evo
ca les passejades joves amb l’amic pintor. 
El 1923 l¡ dedicava un «record de Sa Tuna», 
evocació d'un viatge nocturn per mar, en 
el silenci d’aquells que anomena «els mots 
que callen». El 1949, l¡ endregava I’Onse- 
vulla tiñe port, que contenga:

D'una tija faig palma
A l’arenell eixut;
De quatre roes la balma 
I en la celeste calma 
Un núvol m'és llagut.

El poema fou publicat per Rosa Vera, vora 
un gravat d’Obiols.
Del novembre de 1967 encara n’hi ha un 
altre, amb el llarg títol que comenga: Els 
de la Coromina de dalt, sentimentals i fin- 
gits... El poema és una consideració mani- 
quea, contra la gent que

Lloen l’efímer i exalten l'imprecís 
en escrits matussers, a la plebs deis diaris

i s'identifica, el poeta i amb ell Obiols, 
en un nosaltres:

Nosaltres
vells i novells alhora,
presa del que és i amb aire de firaire 
llegim versos antics i escrits deis que 

[vindran, 
com si fossin d'avui
(...)
Lloem el permanent i exalcem el constant 
(...)

Amb Obiols sempre visitaven exposicions, 
tots dos junts, mentre va viure a Sarria. 
Quan el pintor es va casar i va anar a 
viure a Gracia, aixó els va separar.
Del temps deis seus contactes seguits, 
del 12 d’octubre de 1918, Foix anota una 
reunió de la penya del Continental, amb
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el conflicte entre l’escultor Monegal i el 
teóric Martí Casanoves i Obiols. Foix con
sidera que «Martí Casanoves és un foll 
sistemátic que té la noble virtut de defen- 
sar l’Enric Casanovas com el més impor- 
tant deis escultors d’ara». Aragay inter- 
vingué d'una manera ambigua, atacant els 
excessos intellectuals pero donant-li la raó. 
Algú va dir que tota la discussió era Nou- 
centisme i tothom va protestar. Obiols es- 
coltava i callava, sempre molt tímid.

ALTRES NOUCENTISTES

Deis noucentistes, s’ocupá també de Joa- 
quim Sunyer. Un text del 1922, escrit a 
Sitges, es titula: En un penyal d’Aiguadolg, 
el pintor Sunyer i jo, en un migdia de marc, 
intentávem aturar un vol de gavinots. Hau- 
ríem volgut ésser soldáis, pero les bande- 
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res del nostre regiment havien estat arres
tados.

Una frase del poema sembla alludir alhora 
al poeta i al pintor:

Escrivim versos nous amb signes fósslls! 
Pintem en fulls arcaics nueses immatures!

També tingué contacte amb Francesc Galí, 
mestre de noucentistes. Un poema seu 
acompanyá un gravat de Galí a les edicions 
de la Rosa Vera, del 1962 (reproduit a la 
Nadala de 1963). Era la Balada deis pri
mers mesos de l'any, poema d’humor popu
lar i frese, vivíssim com una pintura, amb 
els anacronismes que agradaven a Galí, 
com els d’aquella estrofa medievalesca, on 
pinta el personatge «que va al Valí en bici
cleta» i «amb la forca d’en Banyeta».
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Per a Josep Mompou, a f¡ d’acompanyar 
un gravat seu a les 12 natures mortes de 
la Rosa Vera, escrigué un poema sobre 
l'anécdota del seu retorn del Port de la 
Valí fins al Port de Reig I la noticia que 
un diari duia la novetat de la mort del 
poeta.

Foix conegué també el petit noucentista 
Puig Barella, fill de la lleteria de la placa 
de la Vila de Sarria, que era company 
dóbiols a l'académia de Torres García. 
(És el pare d’August Puig, un deis que 
foren joves de la nova Avantguarda a l'ex- 
posició del centre excursionista de Sarria, 
Els Blaus, el 1946.) N’ha seguit l’evolució 
ingenua i es felicita que ara, de vell, i des 
de Vallvidrera, hagi trobat una clientela 
per a les seves pintures on sobreviuen les 
noies que l’alegraren, les noies del 1913.

ENTORN DE JOAN MIRÓ

L'aventura de l’Avantguarda, que l’atreia 
des del 1917, va portar-lo a continuar la 
revista que Junoy havia comencat el 1918 
amb el títol de «Trossos» i que ell repren- 
gué amb el de «Trocos», sense éxit. Diu 
que llavors va veure que Barcelona no 
s'interessava ni per l’Avantguarda ni per 
la Reraguarda.

L’amistat amb Joan Miró sembla que co- 
mencá peí fet que van ésser soldats, d’una 
mateixa lleva, l’any 1918, segons la Copia 
d'una lletra tramesa... publicada al «Dau 
al Set», on parla que els dos soldats, «sor- 
tint del pare del Turó, van conéixer una 
noia francesa, aneada i mamelluda, que 
sillabejava com una pitonissa».

Peí febrer i el mare de 1918, Joan Miró, 
el seu nou amic, feia la primera exposició, 
a les galeries Dalmau, de la Portaferrissa. 
Aquell octubre, Foix va escriure el poema 
profétic A Joan Miró, on descriu el futur 
éxit del pintor que comenqava:

Arribaran a vós, Miró,
Molts se us acostaran, Miró,
Port de nautes polígams i d’enxubats galld-

[fols, 
D’empiulats floralers i ginebrins bragasses, 
De falsos pirineus amb pebre a les par- 

apelles, 
De lletrats filipins i fellons criticastres. 
Tothom reposara

—llamee o Ilagoter—
Els olls filisteus, els vernissos bilingües, 
(...)
Flairem, Joan, l’espant al carrer clos deis 

[Mestres!
Riem ben alt quan ploraran els barbes
I els qui allisen copaltes a l'ombra deis 

[ullastres!
Salvem, espurnejant, la Mentí
Cremem, pertot, l'espígol!
Dellá la nit naveguen els pellaires.

C llegiu llibres en catalá Curiosament, el poema fou publicat per 
les Edicions de la Rosa Vera, a Els mesos 
de l’any, de 1962, amb un gravat de Fran-
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cese Galí, el papa del Noucentisme. Des 
del 1918, Foix entrava en contacte indirecte 
amb els poetes del dadaisme. El 1918 tra- 
duía Tzara I Soupault. Quan Miró presen- 
tava la primera exposició a París, a La 
Licorne, el 1921, s’introduía personalment 
en aquest cercle deis dadaistes que, el 
1922, organitzarien l'exposició a la galería 
Montaigne. L’amistat de Miró amb Tzara, 
Leiris, Soupault, Eluard, Péret, Aragón, 
Desnos, Bretón, Artaud, etc., seria aviat 
compartida per Foix. Des del 1924, tots 
dos se sentiren molt vinculats al Surrea- 
lisme. Com diu Joaquim Molas, Foix, es- 
timulat per aquest grup, cultiva l’escrip- 
tura automática i els que Gimferrer ano- 
mena «incisos visionaris» a Gertrudis 
(1927) i KRT'U (1932), que volgué que apa- 
reguessin ¡Ilustráis per Joan Miró.

Miró reapareixerá a la seva obra. El 1973 
li dedicará el poema Féiem estrella de les 
branques mortes, on evocará el foc de la 
revolta de joventut.

Érem, Miró —fa temps!—, carters de vila 
Arribárem molt d’hora deis afores
(...)
carregats amb fardells de cartes de tot

[gruix 
(...)
Cridavem, fos qui fos, per prada i horta, 
amb gestos altius i la paraula forta.

I fará un balang de les seves vides:

A les selves d'amunt o a la riba torta, 
hem fet estrella de la branca morta.

Un text oníric referent a Miró és al KRTU, 
del 1932, on fa una «presentació» de I’ar- 
tista dintre l’automatisme psíquic, acom- 
panyada de les presentacions d'altres pin- 
tors surrealistes, com Salvador Dalí i Artur 
Carbonell.
Molt més importants són els textos, exten
sos, escrits el 1969 i publicáis el 1975 per 

acompanyar cinc aiguaforts de Miró editats 
per Gustau Gilí, dedicáis respectivament al 
Negre, el Vermell, el Groe i el Blanc. Cal 
remarcar que, amb aire oníric, h¡ fa parlar 
Miró i dona, per tant, una interpretació 
d’alló que pensa que Miró pot pensar. Del 
negre, diu que no és l’ombriu ni el mar- 
morí, sino un negre orgánic, vigorós, que 
fecunda i fa prolífics els colors que s’hi 
posen. Del vermell, díu que és com un 
llamp, que está enamorat del vermell roent 
que mira, gaudeix, honora i serveix. Del 
groe, que és la ginesta, calent, amb venes 
sanguínies secretes. Del blanc, que és co
lor cec. Pero fa dir a Miró que aquesta 
ceguesa recorda la mateixa ¡dea que ex- 
pressa el poema de Foix: «és quan dormo 
que hi veig ciar».

Miró apareix de tard en tard ais seus tex
tos. Ja en un «Meridiá» I'anomenava «Joan 
Miró o el pessebrista astral». Al «Déu de 
cara al mar», del Darrer comunicat (1970), 
en parla així: «Havíem sentit fressa de 
passos, darrere nostre, i de fulla seca pet- 
jada per algú que caminava fatigat i apres- 
sat a la vegada. Era el pintor Joan Miró 
que ens volia aconseguir. Duia una imatge 
policroma del Sagrat Cor a cada brac, de 
bastant de pes. Ens va dir que cercava 
Déu i que s’havia hagut d’acontentar amb 
una aproximació.»

Ja a un «Conte de Nadal» del Gertrudis 
(1917) se li havia aparegut Miró, aquesta 
vegada «amb una carpeta carregada de 
planisferis celestes damunt els quals pro- 
jectava noves constellacions i modificava 
el tracat monóton de les existents».

A la Copia d’una ¡letra tremesa... publi
cada per «Dau al Set» el 1951, amb textos 
segurament vells, hi ha descripcions de 
pintures de Miró. Descriu una pintura on 
«En Carapalles, que n'és el personatge 
central, ha entrat en conjunció amb el Punt 
Vermell que li dona vida, i tot és més fose, 
menys els Groes Celibataris i Irresponsa

bles que no amaguen llurs intencions i es 
disbauxen».
N’hi descriu d'altres. Una amb «un fus, 
de vermell pungent, que, escápol d'un es- 
camot de negrors invertebrades que pug
nen per abatre'l, es dreca, altívol, com una 
murna que rebla, indemne, l'arpó».

Encara una altra on «els Rebosters Her- 
mafrodites, en les grogors de llur extrema 
solitud, cerquen, sense esma, per l’erm 
d’una estanga imperial, el Príncep que un 
fat advers ha convertit en una orquídea 
tropical que s’esfulla en aigües jussanes». 
O, encara, aquella del «pas llisquívol de 
les famoses Dames Crestalludes que, en 
estol desordenat, vaguen per la riba d’un 
estany del mesozoic, moridor sota una 
constellació de cremalls». O aquella on 
«l’espectre de les llísseres i de les angui- 
les primordials s'enroca a les espesses 
verdors d'un novembre submarí, mentre a 
l’horitzó mares es congria, lentament, el 
séu de les cándeles». O la deis «Gánguils 
Incorporáis que desenjoven les fletxes per 
a abatre el Mameluc Intestat», o la deis 
«Quitrans Figuratius» que «projecten llur 
fállica silueta a les pregones clarors de 
la Valí de Paper de Vidre».

A L’ENTORN DE SALVADOR DALÍ

Foix va conéixer Salvador Dalí quan ningú 
no el coneixia. Se li va presentar un bon 
día, quan tot just tenia vint anys, al pis 
del carrer de Setantí núm. 9, de Sarriá. 
Portava, sota l’aixella, una carpeta de d¡- 
buixos i alguna mostra acolorida, per en- 
senyar-los-h¡. Estava preparant l'exposició 
del 1925, encara tan noucentista, a les ga- 
leries Dalmau. Després, es van veure 
abans de Tañada de Dalí a París (1928),
quan tots dos collaboraven a «L’Amic de
les Arts», de Sitges. Foix assistí de prop 
al rodatge de Le chien andalou, de Buñuel,
amb Dalí i Miravitlles, i passá.jl¡es-aC.a- 
daqués, el 1928 i el 1929, quan Dalí encara 



vivía al Llaner, a casa del seu pare. Foix, 
en una petita pensió, era veí d’un matri- 
moni francés que viatjava amb una nena. 
Ai comeng no els coneixia. Resulta que la 
parella eren Paúl Eluard i Gala Dianaroff. 
Assistí al moment del retorn del grup de 
francesos, quan Eluard va partir amb els 
Magritte i el marxant Goemans, i Gala es 
va quedar a Cadaqués, amb Dalí.
El 1932 publica la presentació de «Salvador 
Dalí», dintre KRTU, en un text oníric sem- 
blant al que dedica a Miró, on afirmava, 
parlant de la visita a l’exposició Dalí de 
les galeries Dalmau: «Vaig teñir conscien
cia exacta de trobar-me ais moments pre
cisos de la naixenga d’un pintor.» A les 
seves teles hi veía «l’obertura a l”'altre” 
món».
Pariona fou la presentació del pintor me
nor del Surrealisme, «Artur Carboneíl», al 
mateix KRTU, on fingía trobar-lo vestit d án
gel i collint petxines i cargols per la platja 
de Sant Sebastiá, de Sitges.
Des del 1932 fins a la guerra, Foix fou un 
element actiu deis «Amics de l’Art Nou», 
ADLAN, que havien promogut Joan Prat 
i Josep Lluís Sert, a favor de l’art d’Avant- 
guarda.

AMB EL GRUP DEL «DAU AL SET»

Després de la guerra, era molt ciar que 
Foix i Miró eren les úniques referéncies 
assequíbles per a aquells joves que vol- 
guessin tornar a iligar la corda amb l’Avant- 
guarda d’abans. Imma Julián ha publicat, 
amb detall, com els joves plástics de la 
represa van connectar amb el poeta. Bros- 
sa havia conegut Pong per atzar, en una 
farmacia (suposo que la de Calders, del 
carrer d’Alfons XII), i d’altra banda havia 
obtingut el teléfon de Foix, que li serví 
per a presentar-se-l¡. Brossa es convertí 
en contertuliá de Foix, cada diumenge a la 
tarda, i va introduir-hi Pong. Tharrats, que 
coneixia Brossa, va posar en contacte amb 
ell i amb Pong els dos cosins Tapies i Cui- 
xart. Per aquests fets, tots els del grup 
que, el 1948, publicarien el «Dau al Set», 
van entrar en contacte amb Foix. De les 
converses amb Brossa, Foix recorda que 
li va explicar que la seva inspiració ¡in
mediata era Frégoli i que li va preguntar: 
«No us inspira, Frégoli?» Foix li va res- 
pondre: «No. A mi, Les Metamorfosis 
d’Ovidl.» Ovidi és, en efecte, una font per 
a ell. Quan Miró va fer un conegut gravat 
sobre Les Metamorfosis, Foix el va regalar 
a un amic.

Va interessar-se molt pels artistes d'aquell 
grup: Tharrats, el primer que va conéixer, 
Tapies, Pong i Cuixart. Ara creu que Thar
rats ha abandonat la recerca, que Cuixart 
s’ha perdut, que Pong continua fidel a una 
tradició propia i que Tapies fa un art es- 
peculatiu al damunt de les seves lectures 
orientáis. En aquell temps, els va convidar 
a passar uns dies a casa seva, al Port de 
la Selva. Preguntaven molt. Foix els expli- 
cava qué eren el cubisme, el futurisme, el 
dada, el surrealisme, i ells no deien res. 
En canvi, dibuixaven temes figuratius sobre 
els papers que trobaven. Un día, a la plat-

Dibuix de Cuixart, dedicat a J. V. Foix 
el 1951.

ja, van construir un personatge amb troncs, 
pedres, algues, petxines i altres coses tro- 
bades. No parlaven mai seriosament. «No- 
més bromejaven», diu ell. El va sorpren- 
dre molt que cap de tots quatre no sabés 
nedar. Va dedicar-los, el 1950, un poema, 
la Balada deis cinc mariners exclusius i 
del timoner, que era ¡o, del qual ha pu
blicat una versió modificada, dedicada 
«A N'Antoni Tapies, a En Modest Cuixart 
i a En Joan Pong, pintors.»

A mitja nit navegávem
A tres milles del Cap Gros; 
Érem cinc a eos de sarja 
i el timoner vestit d'or

És un poema llarg que acaba amb una 
frase que fa anys va explicar-me —en 
una reunió del Club 49— com l'havia es
crita sense saber per qué, i que Fhavia 
interpretada després:

Una campana descalca 
sotjava la nostra mort.

A Pong, li dedica dos textos escrits el 
1968: La pell de la pell i 97 notes sobre 
ficcions poncianes, editats per La Polígrafa 
el 1970 i el 1974, i altra volta, units, per 
La Magrana («Cristalls»), el 1978.
A La pell de la pell resumeix la pintura de 
Pong posant a la boca de l'artista l’allusió 
a «la pell que batega sota la pell, no pas 
com un decadent amorós térbol, ni, tam- 
poc, com un naturalista cru i nu, sino com 
el poeta que s’esforga per esquivar el 
rónec on vagareja, fer llum al magatzem 
deis accessoris i provocar el Fet».

A les 97 notes fa nombroses remarques, 
de les quals les més definitories són con
siderar que la pintura de Pong:

No ha estat elaborada a la claror de falsos 
gresols romanocristians.

Els personatges són de dues dimensions 
o d’una sola i s'arrosseguen per terrenys 
de lava i de cendra. Són figures sinistres 
de pell escamosa i amb manca de presa de 
corrent.

No afalaga ni gens ni gaire el gust...

Si us giráveu, topar i eu amb el Maligne...

Ni frivol ni fútil, pero malfiat i, segons els
[vents, trist... 

... quin Crist, sense mort ni resurrecció...

ALTRES PINZELLADES
En relació amb els més nous, hi ha un text 
de Foix referent a Frederic Amat, que es 
titula «La ventada del somni», dins Tocant 
a má... (Ed. 62, 1972). Hi ha frases molt 
allusives a la seva pintura, com aquella que 
diu: «Per qué omplim de melassa les ger- 
res més velles i pengem amulets a les por
tes del Temple?» O bé: «Júpiter fa llum a 
l'exhausta carcassa i les roses nocturnes 
enrosen els carmins, les ruñes i les tom- 
bes.»
A la pintora Carme Garcés (i ais seus ulls 
extraordinaris) dedica també un poema on 
diu, entre altres coses:

Veies tantost un ocea de cendres 
Primordials, al pas deis equinoccis, 
Amb els teus ulls, i deis teus ulls miratge. 
(...)
Tu que eres tu en el camí deis petáis
(...)
Signes amb sais les pedres desolades.
(...)

Altrament, Foix va fer servir la plástica 
ell mateix. Recordem el calligrama Poema 
de Catalunya, deis volts del 1918, que ens 
parla del Principat com d’un triangle que 
troba (o voldria trobar) la Mediterránia per 
tots tres costats, o aquell poema visual 
deis anys seixanta, titulat El preu, en el 
qual una creu d'aire románic es troba en
tre la ¡dea del reu i la creu i la del crit 
i el Crist, al damunt de la resposta de l’an- 
tiquari: «En vull seixanta mil pessetes!» 
Altra vegada militant a la segona Avant- 
guarda, així com ho va ésser de l’ADLAN 
els anys trenta, participa de les activitats 
del Club 49.
Va col-laborar amb el grup del «Dau al 
Set». Ells li van publicar, el 1951, la Copia 
d’una lletra tramesa a na Madrona Puignau 
de Palau ca Verdera.
La relació entre Foix i les arts plástiques 
ha tingut la base d’unes afinitats estéti- 
ques, pero ell ha acabat una llarga con
versa dient-me: «Les etapes et modifiquen 
a tu mateix i ja no saps quina tendéncia 
has seguit.» Afirmava que creía que alió 
més seu havien estat Les irreals omegues, 
pero remarcava que l’automatisme d'a- 
quests poemes no era l’automatisme abso- 
lut de Bretón, sino una espontanei’tat con
trolada que ell anomena superrealisme, 
quelcom de molt més alt, al seu judici, 
que el surrealisme a la francesa.

ALEXANDRE CIRICI


