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"amb ella i per ella a ultranza”

per Oriol Pi de Cabariyes

L’any 1918, com tothom sap, és un any 
crucial en la vida i l’obra de J. V. Foix: 
El jove sarrianenc (té vint-i-cinc anys) as- 
sumeix la direcció del quart número (cor- 
responent a mar?) de «Tropos», la revista 
de J. M. Junoy. Poeta d’antenes desplega
dos, Foix saluda la primera exposició de 
Joan Miró amb puntual entusiasme: «Joan 
Miró és deis nostres», deis qui «adrecen 
llurs esforpos a desvetllar una nova sen- 
sibilitat I inicien una marxa triomfal devers 
un nou classicisme —nervi del noucents 
i sang del futur—».

Mort Prat de la Riba i entaulat el Noucen- 
tisme en hegemonía, la nova generado 
literaria pot plantejar-se l'assaig d’un «nou 
classicisme». Els entesos farien bé de dis
cernir netament l'avantguardisme revoltat 
i anarcoide de Salvat-Papasseit i el neo- 
noucentista i cívic (amb totes les conno- 
tacions del mot) de J. V. Foix. Ambdós cer- 
caven la renovació de les actituds domi- 
nants al país (i per tant de la producció 
artístico-literária que se'n tradueix) a par-

J. V. Foix,
1928.

tir de les premisses futuristes. Pero men- 
tre l’un n'agafava l’esbravament individual 
i profétic, l’altre la voluntat de lluita a ul- 
tranca per un ideal collectiu vertebrador: 
entre l’anarquisme i el feixisme, Salvat- 
Papasseit i J. V. Foix temptegen camins 

alternatius al moderantisme regionalista. 
Des de la Intui'ció que calia desmuntar les 
bases de tot respecte al passat, o bé des 
de la seguretat que calia trobar nous mo- 
dels.

Mentre Salvat-Papasseit etzibava, icono
clasta i incapap de fer colla, els seus dards 
des deis «fulls de subversió espiritual», 
a Sitges els hereus jovenpans d’un Russi- 
nyol ja només externament modernista van 
creant infrastructura: la Festa de la Poe
sía de setembre de 1918 representa una 
alternanca noucentista al sarau literari de 
la f¡ de segle. N’és el secretari Josep Car- 
bonell i Gener, amb qui J. V. Foix realitzará 
munió d’iniciatives. El sabadellenc Fran
cesc Armengol, promotor de «Terramar», 
que havia de ser la primera ciutat-jardí 
de Catalunya, en el camí noucentista de 
la Catalunya-ciutat, té l’oportunitat d’iden- 
tificar el projecte turístic amb una neces- 
sária consciencia de ciutadania i permet 
a Carbonell els possibles per a I’edició 
d’una publicado periódica «quinzenal, d'art, 



Iletres i deports» que, apareguda entre 
1919 i 1920, aconseguirá de conciliar els 
ideáis de fons del noucentisme amb un 
avantguardisme formal i cosmopolita.
Quan Salvat-Papasseit s’assabenta del pro- 
jecte integrador de la revista «Terramar», 
que continua 1’eclecticisme «futurista» de 
la vilanovina «Themis» (1915-16), escriu a 
«Un enemic del poblé», número 14 (octu
bre de 1918), l’article Coagres. H¡ escomet 
els joves «apocats» que temen «si l’am- 
bient no es troba preparat» per a llur re
vista: «Extraordinaria virtut la d’aquell 
home, ideal deis discrets, el qual parlava 
a temps cada nova vegada que li era donat 
de fer oír sa veu. Extraordinaria virtut que 
ningú no ha sabut sino en les faules.» 
Salvat escomet la disfressa renovadora 
deis noucentistes sitgetans i, tot procla- 
mant que «no voldríem conéixer cap altra 
jerarquía que no fos jerarquía espiritual» 
i' que és perjudicial «reflexionar massa», 
es pregunta: «Quin pervindre espera a una 
generació que hom diu que és de bufons 
de reialesa i que tan sois desitja anar fent 
la viu-viu.» Una «generació» Hígada per 
l’amistat de J. V. Foix i J. Carbonell i Ge- 
ner (que al número següent escriu una 
faula sense tito! on un «heroi» alliberador 
de «la dama blanca» s’explica: «el braq 
se’m paralitzá enlaire i sois en paraules 
em fou donat esbravar-me»).

«Bufons de reialesa.» Salvat-Papasseit allu- 
deix els «camelots du roí» de l’Action Fran- 
qaise i no anava desencaminat. Ben aviat, 
des de les pagines de «Monitor —gaseta 
nacional de política, art i literatura—» 
(1921-23), els textos deis «redactors polí- 
tics» que en foren J. Carbonell i J. V. Foix 
s’encarregaran de confirmar, comenqant 
peí napoleónic capqal, les divergéncies en
tre l’avantguardisme rupturista del gitano 
i els joves integristes sedu’íts per Charles 
Maurras tant com per Marinetti. Mentre 
un comentarista iiterari h¡ qualificava L'irra- 
diador del port i les gavines de fruit del 
«braceig descompassat de la major part 
deis avantguardistes», J. V. Foix escrivia 
a la «gaseta» que l’únic avantguardisme 
amb vaiidesa era el futurisme italiá, «d¡- 
námic, optimista, nacional i militarista» 
(a l’article La literatura d'avantguarda del 
núm. 2, febrer de 1921). En nom de l’ordre, 
J. V. Foix i J. Carbonell combaten per la 
«Catalunya ideal» des de «Monitor» —per 
divisa, «amb ella i per ella a ultranza»— 
contra els «anarco-secessionistes», tant 
com contra els regionalistes que, morí
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M'he palpat barbarament
si m'han pres la cartera 

A fe que no en portava amic

J. Salvat-Papasseit

Al núm. 18 d’«Un enemic del poblé», 
maig de 1919, fou publicat aquest poema 
de J. Salvat-Papasseit dedicat a J. V. Foix.

Prat i fracassat l’intervencionisme en el 
govern central, havien esbravat la poten
cia col-lectiva. Afegint-se a Salvat-Papasseit 
(que formará en els rengles d’un Estat 
Catalá que proposa alternatives menys «re- 
flexives» i menys elitistes), Josep Pía ma- 
teix, en nom del lideratge de Cambó, no 
trigará a polemitzar amb aquests dos noms 
que són germináis del pensament d’Acció 
Catalana.

En efecte, els «camelots du roi» aviat te
ñen la seva versió en els «minyons d’Acció 
Catalana». A través de Foix i de Carbonell, 
de «Monitor», es va creant l’estat d'ánim 
necessari per a una reacció renovadora del 
catalanisme polític, reacció que, plantejada 
a la Conferencia Nacional Catalana, que se 
celebrá a l'Orfeó Gracienc peí juny de 1922, 
es materialitzará en Acció Catalana. D’una 
banda, el regionalisme establert era con- 
testat per la nova intellectualitat noucen- 
tista; de l'altra, l'activisme que estava dis- 
posat a fer servir alió que Alphonse Dau- 
det anomená «le couteau de la cuisine* 
s'agrupava entorn de l’ex-coronel Francesc 
Maciá.

Josep Pía (a Francesc Cambó) afirmá amb 
la seva rotunditat habitual que «la creació 

d’Acció Catalana creá una etapa de verbo- 
sitat almogáver i maximalista que no es 
podría pas comprendre si els qui la diri- 
giren no s’haguessin trobat en la flor de 
la joventut i de la vida» («O. C.», 25, pá
gina 582). Resulta, tanmateix, que els diri- 
gents del grup (Bofill i Mates, Nicolau 
d’Olwer, Rovira i Virgili) i els qui, com 
Foix i Carbonell, n'agitaren Ies conscién- 
cies sense integrar-s’hi mai, no feien sino 
respondre a les coordenades del seu 
temps: un temps de crisi social aguda pa
rlona a la incapacitat del regionalisme con
servador per dirigir la societat en convul- 
sió. Ja ha estat remarcat com a partir de 
1917, mort Prat de la Riba i feta ¡'adver
tencia de la primera vaga general revolu- 
cionária a l'Estat, així com la revolució 
a Rússia, les expectatives de redreqament 
reformista de la societat catalana no po- 
dien pas ser les mateixes que en els mo- 
ments de la Solidaritat. Les temptacions 
de fer prevaler l’ordre social fos com fos, 
el totalitarisme, emergeixen amb particular 
intensitat, i més que mai, en moments de 
crisi.

L'adaptació d’una economía «de prosperitat 
béllica» a una economía de postguerra, 
altrament, explica la simultánia crisi del 
catalanisme intervencionista que, cada cop 
més vacillant després de Prat, ja no con
trola establement els ressorts de construc- 
ció de la «Catalunya ideal». En aqüestes 
circumstáncies, Foix i Carbonell cerquen 
de trobar per al catalanisme que volen 
integral «un contingut i una praxis esta- 
tista més enllá de la mera sentimentalitat 
i del folklore», «un pensament net, ciar, 
per a llavors i per a l'esdevenidor, i una 
práctica política conseqüent a Catalunya, 
a Espanya i a l'Europa nova que glatia per 
néixer», com recordava a cinquanta anys 
vista Josep Carbonell (reproduTt per Vinyet 
Panyella a Notes per a la biografía de Josep 
Carbonell i Gener, dins «Miscellánia Pe- 
nedesenca», 1979, 208).

Seguidors de Charles Maurras, que exercí 
una influencia enorme en els inteflectuals 
de la segona lleva del Noucentisme, Foix 
i Carbonell vindicaven «llum ais ulls i for- 
qa al braq» per dur endavant el projecte 
d’una Catalunya vertebrada. El 1934, a fíe- 
volució catalanista, que editen ells matei- 
xos sota el nom d’«Edicions Monitor d'es- 
tudis polítics», insisteixen encara en les 
propostes teóriques que feren des de la 
revista amb anterioritat al cop d'estat de 
Primo de Rivera. J. V. Foix h¡ exposa uns 
«punts de meditació catalanista» a la pri
mera seixantena de págines: «La Revolu
ció catalana i catalanista és, per esséncia, 
futurista, aixó és antitradicionalista, actual 
i europea» (p. 10); «No essent ni un art, 
ni una literatura, refusa tot xovinisme es
piritual i accepta ádhuc i propugna el riso 
i l’aventura en totes les manifestacions 
del pensament i en les realitzacions d’or- 
dre práctic i Iiterari. Llatino-romá en la 
seva concepció de l'ordenació política de 
l’Occident, és antidogmátic en qo que afec
ta Ies activitats de l’esperit» (p. 10). No 
som lluny, dones, del «vivere pericolosa- 



mente» de F. T. Marinetti que, adherit ai 
feixisme mussoliniá, publica el 1931 Spa- 
gna veloce e toro futurista. I no pas gra- 
tuitament, les publicacions satíriques de 
l'etapa republicana es complaTen a bescan- 
tar el «foixista Feix».

El feixista Foix lluitava contra el «regio- 
nalisme sentimental» (que havia creat 
—diu— una «sensibilitat patriótica», pero 
no una consciencia nacional) amb la ma
teixa vehemencia que contra «els partida- 
ris ael secessionisme catastrófic» que «no 
admetrien, una vegada obtinguda la nostra 
independencia nacional, una jerarquía que 
permetés la instauració d’un govern d’or- 
dre que orientés la nació cap a un esde- 
venidor de grandesa imperial» (p. 27). 
I amb intensitat va contra la pérdua de 
l'esperit militar autócton tradu'ít en anti
militarismo sistemátic i pacifisme ingenu, 
contra la «mórbida exaltació anarco-seces- 
sionista», contra les «desviacions líriques 
del catalanisme» i contra el «residu iber» 
que fa creure en una unitat comuna de 
destí peninsular. Combatent la sinonimia 
catalanisme = democracia, J. V. Foix pro- 
posava un «nacionalisme positivista», aris- 
tocrátic i militarista: «Hi bagué un candor 
renaixentista com hi ha actualment una 
simplicitat de Sinn-fein pacífic en els ho- 
mes sentimentals. Adhuc aquell ha perdu- 
rat en els tópics de defensa nacional. Els 
separatistes genérics, inofensius amb tot, 
solucionaven el problema militar de Cata
lunya a base d’una ampliació del eos de 
Mossos de l’Esquadra. D'altres, un bell 
nombre, que han confós la independencia 
nacional amb la pau planetaria, ajornen 
tácitament la Hibertat de Catalunya per a 
quan siguí una realitat el desarmament 
universal. És freqüent entre nosaltres el 
patriota pacifista que subordina la causa 
utópica de la federació de pobles lliures 
de la térra, condicionant-ho encara a una 
serie de reformes socials igualitáries» 
(p. 51).
Per Foix, també era necessária una educa
do militar —«disciplina, abnegado, corat- 
ge, heroisme i sacrifici» (p. 43)— i la 
creado deis «estudis polítics necessaris 
per a obtenir per a Catalunya la direcció 
responsable que demanem» (p. 37) i la 
culminado de l’«obra iniciada pels homes 
de la Renaixenga» (p. 37). Les propostes de 
Revolució catalanista, síntesi de les expo- 
sades a «Monitor», encarnen en el voler 
deis autors «un esperit, un programa per 
al segon segle de la nostra Renaixenga». 
Continuadors d’un procés inacabat, afir
men: «En resum, es tracta de continuar una 
tradició, i d’una manera apassionant, de 
crear una cultura. Per ais més ardents deis 
catalans es tracta, a través de Catalunya, 
de conéixer la Veritat» (p. 24). «Per a al- 
guns, aixó és un sentiment vague, una 
romántica aspirado; per a d’altres, una vo- 
luntat» (p. 25).

La «revolució catalana» que proposen Car- 
bonell i Foix en tándem ultrancer pren de 
la revolució francesa els drets de l’home; 
de la soviética, «la destrucció del mite 
Rússia», i de la «italo-feixista» —saludada 

com a «magníficament llatina»—, I’«ordre 
i la disciplina», «factors políticament in
dispensables per a la realització integral 
de la democracia» (p. 7). Fet i fet, llur 
«catalanisme integrista», que segons que 
declaren «no té contacte espiritual o ideo- 
lógic amb l'irracionalisme germánic» (p. 8), 
sembla derivar directament del mediterra- 
nisme com a exaltador del bressol de la 
civilització d’Occident i de la «idea llatina» 
que va comencar a caminar pels volts de la 
contesa franco-prussiana de 1870: de Mis
tral a Maurras, fins a Pétain. L’occitanitat 
conservadora, incardinant-se en les esteres 
de poder a l’Estat francés, meresqué, se
gons que sembla, una viva atenció per part 
deis intellectuals del primer i del segon 
Noucentisme. Qué trobaren els intellec- 
tuals catalans en Charles Maurras o en 
Maurice Barrés, ens ho haurien d'aclarir 
estudis futurs que poguessin partir de les 
anotacions de Junoy sobre «el Gran Llatí» 
a «La Revista de Catalunya». En tot cas, 
les influéncies semblen notóries.

Maurras, encimbellat ais nuclis de deci- 
sió francesos, declarava que fou dut a la 
política per l'estética. Tal vegada fou tam
bé així per al poeta sarrianenc J. V. Foix. 
O més encara, per a tants i tants intellec- 
tuals catalans que, adscrits al cenacle al- 
miralliá o bé a la infrastructura de la Lliga, 
o bé a Acció Catalana, o bé..., han hagut 
de fer de teórics suplents per la mateixa 
impossibilitat histórica d’exercir amb nor- 
malitat una práctica. El cas de Foix és, 
possiblement, paradigmátic. Com ho fou el 
cas de Josep Pía. Més que en Xénius 
—don Eugenio ja és una altra qüestió—, 
es traben en Foix les formulacions darre- 
res del que només era insinuat a La na- 
cionalitat catalana com a doctrina nacional 
burgesa «conseqüent». Una ruptura que 
també té en J. V. Foix l’extrem d’una evo- 
lució forgada deis mecanismes expressius 
—comengant per la llengua— com a pro
posta absoluta de renovació d’un Noucen
tisme superficial, o purament formal. Entre 
el Futurisme i el Surrealisme, la línia de 
l'Avantguarda que va de Joaquim Folguera 
i J. M. Junoy a J. V. Foix —SalvabPapasseit 
de banda— no fa sino plantejar les possi- 
bilitats d’un Noucentisme absolut en l’es- 
sencial i permissiu en el matís. Com Car- 
bonell i Foix podien creure que l'hauria 
desitjat Prat de la Riba si hagués pogut 
preveure la inconsistencia de fons, en les 
conviccions nacionalistes, d’un Xénius útil 
en l’execució pero vacillant en les fidelitats 
essencials.
J. V. Foix, feixistitzant i avantguardista, és 
potser, d'entre tots els intellectuals cata
lans del seu temps creatiu, aquell mític 
1918 de postguerra, i els següents, qui 
millor sintonitza amb el ressó europeu del 
moment. Amb l'adveniment de la Dictadu
ra, només té possibilitats d'expressió el 
vers oníric i no la teoría. A vegades hom 
oblida els condicionants polítics a l’hora 
d’analitzar la historia cultural. De l’any 
1923 al 1930, els neonoucentistes, que di
ría Fuster, diversifiquen els esforgos en 
una activitat cultural prou intensa i crea
dora. Entre la naiveté de Salvat-Papasseit

1935. J. V. Foix en un deis indrets 
que ha preferit i que resten lligats 
a 4a seva obra: el Port de la Selva

i el pertinag desdeny de Salvador Dalí, 
J. V. Foix es refugia en els somnis d’una 
realitat no pas fragmentaria, que dogmá- 
ticament pren cohesió. I, ja en exili inte
rior, en fa versos, poeta que va devers un 
impossible «nou classicisme» en una im- 
Dossible «Catalunya ideal».
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