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J.V. FOIX I LES ARTS
per Mercè Vidal

El dibuix cubofuturista de Miró, tan significatiu, 
que reproduí el núm. 4 de la revista «Trossos».

Itenguatge~esquerràtic, sintètic,--fet de 
corbes i diagonals. En un mot, tenyida de 
modernitat i diametralment més enllà de 
la noia que l'Aragay entronitzà als plafons 
decoratius de la font del portal de l'Àngel, 
fets aquelles mateixes dates.

El número següent de «Trossos», el dar-
rer, també s'estampà sota la direcció de 
Foix, i incloïa creacions del poeta junta-
ment amb d'altres de López-Picó, Tristan 
Tzara, Folgore i V. Solé de Sojo, a més 
d'unes «Remarques» amb què Pere Al-
bert Biró, Folgore i Reverdy intentaven 
definir tendències o moviments com el 
Nunisme, el Futurisme i el Cubisme. 
Aquesta vegada era un dibuix de Torres- 
Garcia, d'escena urbana, el que il·lustrava 
«Trossos».

Des del camp literari hom s'ha referit a 

aquesta revista i als poetes: Foix, Junoy i 
Folguera, com les figures que comença-
ven a polaritzar l'ambient d'efervescència 
cultural i social d'aquells anys. Evident-
ment, amb les matisacions que perto-
quen: Junoy —ens diran Castellet i Mo-
las2— més mimètic i esnob, Folguera més 
experimentador, i Foix, tal com es consi-
derava, «un investigador en poesia». Tot 
això s'esdevenia en un marc internacional 
dins la crisi que l'esclat bèl·lic havia fet 
derivar. Un nou classicisme començava a 
surar. París, aquell centre punt de mira a 
bastança d'artistes i literats —«Realment 
tots formem el nostre esperit fora de 
Catalunya. Les nostres lectures, les nos-
tres preferències intel·lectuals, els nostres 
mestratges són cercats àvidament en au-
2. Josep M. Castellet i Joaquim Molas, Poesia catalana 
del segle XX, Edicions 62, Barcelona.

tors moderns de cultures solvents»,3 dirà 
Foix mateix—, es converteix després de la 
primera guerra mundial en lloc de retorn 
dels qui havien protagonitzat el cubisme 
—Braque i Picasso ho faran el 1917; 
Apollinaire, víctima de la guerra, no hi 
tornaria-—, però ja es feia impossible 
retrobar-hi aquell esperit d'abans; se'n 
flairava tot un altre. Georges Braque 
assajà un tipus de cubisme més sintètic 
—una mica a la manera de Juan Gris—, 
per passar pocs anys després a l'escultura 
de figures clàssiques, en aquell to que des 
de 1917 començava a aparèixer a les teles 
de Picasso i que, el 1926, portaria Jean 
Cocteau al significatiu llibre Le rappel à 
l'ordre.

3. J.V. Foix, La literatura. Algunes consideracions prelimi-
nars, «Monitor», any I, núm. 1, Sitges, gener de 1921, 
pàgs. 1-2.

L’amic de pintors. J.V. Foix amb Josep Obiols, en una foto de 1917 o 1918, i al costat de Joan Miró en una foto de 1978.
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Dibuix de Lluís de Dalmau, publicat, després 
de la seva mort, al número de
novembre 1919- març de 1920 de
«Terramar»,
amb una «Elegia» de J.V. Foix.

Poema visual de J.V. Foix publicat a 
«Consola» el setembre de 1920.

POEMA DE CATALUNYA

Joan Miró reapareix sovint a la producció 
de Foix. Hi tornarem més endavant; ara 
ens cal ressituar el poeta amb uns amics 
fidels, com Obiols, amic des de petits, 
amb qui compartí inquietuds, la desco-
berta bucòlica de paisatges sarrianencs 
—tots dos hi havien nascut—, de bells 
indrets pròxims i, evidentment, de certes 
afinitats estètiques. El poeta emprà aque-

Boix de Canyelles, al núm. 5 (agost de 
1926) de «L’Amic de les Arts». 

lles imatges familiars per confegir el seu 
món poètic, però ben aviat com a recurs 
fantàstic en proses com les publicades a 
la revista «L'Amic de les Arts» sota l'en- 
capçalament genèric de Sense simbolis-
me. La narració titulada 7H.50 - 11H.50 
relata fragments com aquest: «L'ombra 
del campanar tomba agònica damunt el 
passeig i un número 12 fosforescent la 
tatua recorrent els seus membres convul-
sos. Pengim-penjam, en totes les acàcies 
ballen, indescriptiblement tronades, cen-
tenars de parells de sabates. Mal cobrint- 
se les nueses amb un tros de primer full 
de "La Vanguardia", surten de llurs pa-
laus, pelosos, els Sàtirs. Un monstre 
mitològic, cavalcant son cavall alat, bran-
da, al cim de Sant Pere Màrtir, un manyoc 
de números esgrogueïts de "El Mundo 
llustrado" (1a. època) i il·lumina els flams 
de la muntanya. Quan s'acaba de fer nit 
amb son buf poderós fa oscil·lar suau-
ment les constel·lacions.»

Obiols, autor, el 1919, del conegut cartell 
de l'Associació Protectora de l'Ensenyan- 
ça Catalana i del no gens menys memora-
ble Cartipàs català, al mateix temps que 
Foix publicava Sense simbolisme (1926) 
iniciava les primeres realitzacions murals, 
les de la casa Guarro de Sarrià, seguides 
per les que figuren a l'edifici de Correus 
de Barcelona (1927) i, finalment, les del 
saló de te del Palau Nacional de l'Exposi-
ció Internacional de 1929. No tan sols hi 
ha la tipificació prototípica noucentista, 
sinó que alhora la tècnica muralista esde-
vé tipificació d'una pregona civilitat con-
ceptual.

Ara bé, podríem preguntar-nos: ¿Aques-
tes dissemblances amb figures com la 
d'Obiols—vehiculador d'un Noucentisme 
entès com un renaixement de Catalu-
nya—, o com d'altres artistes plàstics que 
atragueren l'atenció de Foix —Joaquim 
Sunyer, Jaume Guàrdia, Llorens Artigas o 
el joveníssim pintor sitgetà Lluís de Dal-
mau—, indiquen el dissentir amb un 
projecte que vol situar Catalunya a l'en- 
calç d'aquells «països que van a l'avança-
dor d'Europa»? Estem convençuts que 
no. En una de les proses recopiladas a 
Catalans de 1918 e\ poeta diu: «Un Xènius 
amb l'estil d'En Fabra, quin avantatge per 
a la tasca comuna d'ordenació civil!»

«TERRAMAR»

En aquest temps, principis dels anys vint, 
trobem J.V. Foix vinculat al nucli sitgetà a 
través d'aquell «minyó esprimatxat, fre- 
dolic i eloqüent», ens dirà, per a més 
endavant afegir que amb Josep Carbo-
nell, «tan aristocràticament clenxat», pro-
fessa una «coincidència en les lectures 
inicials i iniciadores: els clàssics grecs i 
llatins (...); la meva preferència per Plu- 
tarc i pels estoics (...); pels francesos de 
tots els temps; per Dant i per Petrarca (...) 
Hem parlat de Maurras i dels seus, de 
Sorel, de Rússia, d'Anglaterra, per la 
història de la qual, ell, políticament erudit, 
té sentimentals preferències». Carbonell 

vincularà Foix a la revista «Terramar» i a 
«Monitor».

«Terramar» fou una «publicació quinze-
nal d'art, lletres i deports» de la qual 
aparegueren, de fet, vuit números, publi-
cats entre el juliol de 1919 i el juny de 
1920. Creada arran de la iniciativa del 
sabadallenc Francesc Armengol, de cons-
truir a Sitges la ciutat-jardí «Terramar» 
com a resposta a l'ideal de la Catalunya- 
ciutat: una Barcelona descentralitzada i 
una reintegració del treball humà dins la 
«natura domesticada».4 Artistes com En-
ric Casanovas, Obiols, Sunyer, Rafael Be-
net, Darius Vilàs, Marià Espinal, E.C. Ri-
cart, X. Nogués, Jaume Guàrdia i Lluís de 
Dalmau hi són tema de comentari o 
il·lustren els continguts. Un estol artístic, 
d'altra banda, nodrit d'evocadors medi- 
terranismes que es presenten aparellats 
amb creacions literàries de Tristan Tzara, 
Reverdy, el moviment holandès De Stijl, 
Theo van Doesburg i L'Esprit Nouveau. 
Foix hi col·laborà amb una Elegia de to 
fúnebre i nostàlgic—gènere literari sorgit 
a la Jònia asiàtica i reprès per Ovidi— 
escrita arran de la mort de Lluís de 
Dalmau, a més del Poema de Sitges 
confegit com a cal·ligrama.

El to de la revista conserva un classicisme 
pregonament manifest, tant tipogràfica- 
ment com per al contingut. A través de 
l'ordre, es produeix un nexe que uneix 
l'estètica molt nou-cents amb moviments 
avantguardistes d'una onada classicit- 
zant.

L'experiència de «Terramar» havia gene-
rat una revista, un prestigiós concurs 
d'avantprojectes —presentats a les gale-
ries Laietanes i que comptà amb la partici-
pació d'arquitectes i jardiners significa-
tius de la plèiade noucentista— i una 
urbanització que moria al cap de poc i, 
amb ella, el seu portaveu literari.

«MONITOR»

Serà poc després, pel gener de 1921, que 
irromp la revista «Monitor, Gaseta Nacio-
nal de Política, d'Art i de Literatura», 
capitanejada per Josep Carbonell i J.V. 
Foix. Revista de caire combatiu, veritable 
òrgan d'expressió en el qual Foix se'ns 
manifesta amb una saludable força. Tan-
mateix al «pròleg» hom llegeix que «"Mo-
nitor" serà, doncs, un assaig de publica-
ció on en política, art i literatura, tendirà a 
cercar la unitat de direcció que permeti 
als seus redactors i simpatitzants d'allibe- 
rar-se de l'eclecticisme que per un excés 
de tolerància, una manca de confiança en 
els principis i un temor excessiu a adquirir 
responsabilitats, ha dominat quasi totes 
les nostres activitats espirituals».51 Josep 
Carbonell, en acabar l'article dedicat a 
política peninsular, escriurà aquest lema: 
«I cloem el pròleg amb aquests mots de 
fidelitat a la Pàtria: amb Ella i per Ella, a 

4. La proliferació d'iniciatives sota aquesta orientació 
demana encara avui un estudi seriós.
5. «Monitor», any I, núm. 1, Sitges, gener de 1921. pàg. 1.

12 [156]



ultrança.»6 A partir del número 5 (maig de 
1921), aquests mots seran encimbellats 
de forma heràldica i n'encapçalaran l'edi- 
torial.

Foix hi col·laborà amb assiduïtat i en tres 
seccions, d'una manera indistinta: la refe-
rent a literatura, la que s'anomena «revis-
ta de la premsa» i la dedicada a política 
nacional. Al llarg dels articles són força 
significatives i clares les referències a 
Maurras i a «L'Action Française», però no 
ho són menys les al·lusions a l'avantguar- 
disme.

«POEMA DE CATALUNYA»

En Algunes consideracions preliminars 
se'ns mostra un Foix normatiu. De què? 
Doncs de cosmopolitisme—«assaonar-se 
d'allò que passa a Europa»—; de purista 
de la llengua per així combatre els flora- 
listes, i, finalment, com a enemic de la 
demagògia «propagadora de tots els ro- 
mantismes i sentimentalismes vulgars». 
En l'article que és continuació del primer, 
titulat ¡.'avantguardisme, entén: «És ex-
plicable que en una nació i en una literatu-
ra ressurgents com les nostres, la falsa 
renaixença de les literatures dominants 
pugui aparèixer com una bella aurora i 
que l'incaut procuri d'imitar-ne les mani-
festacions extravagants (...) Certs aspec-
tes del futurisme italià, certes manifesta-
cions internacionals del sub-cubisme lite-
rari es deuen precisament a una romànti-
ca explosió d'arribismes (...) Si posats a 
Itàlia trobaríem per al Futurisme dinàmic i 
optimista (gairebé diríem nacional i mili-
tarista); a França per al Cubisme estàtic i 
intel·lectualista i a Alemanya per a l'Ex-
pressionisme pessimista i derrotista una 
explicació, un procés, àdhuc un tràgic 
moviment de reacció contra alguna cosa 
morta que els cohibeix tota expansió 
original, en canvi, a les nacions recepto-
res de les darreres creacions alienes, hom 
confon les diverses tendències i les aplica 
barroerament.»7 I acaba tot preguntant-se 
si per a l'adaptació d'aquesta modernitat 
Túnica variant és que sigui expressada en 
la nostra llengua; però la renúncia a allò 
nou ens pot limitar la «voluntat d'ésser 
moderns».

Creiem que les manifestacions de Foix 
són força plausibles per a entendre que hi 
ha un projecte comú, «un renaixement», 
però mentre els uns faran un salt cap al 
passat, per a d'altres, com Foix mateix, 
Miró o tants arquitectes, aquest projecte 
només serà possible saltant cap al futur, 
cap al «nou», cap a la «modernitat», 
sense, però, oblidar la idiosincràsia parti-
cular, fondament arrelada.

Foix publicava el 1920, a la revista sarria- 
nenca «Consola», el significatiu poema

6. Josep Carbonell, Política peninsular. Assaig d‘interna- 
cionalització del nostre problema nacional i de l’ideal 
peninsular, «Monitor», any I, núm. 1, Sitges, gener de 1921, 
Pàg. 1.
2. J.V. Foix, La literatura. L’avantguardisme, «Monitor», 
any I, núm. 2, Sitges, febrer de 1921. pàgs. 1-2.

visual Poema de Catalunya. Consisteix en 
un triangle equilàter disposat al bell mig 
d'un rectangle, i als tres costats del trian-
gle, repetides, les paraules: Mar Mediter-
rània. Recordem que Xènius situava la 
Ben plantada en un poble de mar, la mar 
mítica; Foix, amb una poètica innovadora 
—un cal·ligrama—, arremetia vers un es-
pai il·limitat, sense fronteres, universal. 
Aquest poema era publicat 1'11 de setem-
bre; a principis de 1921 sortia «Monitor» 
—n'aparegueren nou números—, i el ge-
ner de 1923 deixava de publicar-se; pocs 
mesos després era instaurada la dictadu-
ra del general Primo de Rivera.

«L'AMIC DE LES ARTS»

Les afeccions del poeta transcrites en 
significatius versos, com el tan recordat 
de «M'exalta el nou i m'enamora el vell», 
s'adiuen amb els contrapunts amb què 
—raó i sentiment, tradició i progrés, real i 
irreal...— hom ha anat perfilant la creació 
foixiana.

El somni és una constant de l'obra de 
Foix. S'ha parlat sovint de les afinitats que 
desvetlla amb les obres de pintors metafí-
sics com De Chirico o Carra i l'enigmàtic 
Magritte. La pintura metafísica es caracte-
ritza per la renúncia a la simultaneïtat de 
totes les impressions sensorials —pro-
pugnada pel Futurisme—, en benefici de 
¡'objectivitat i de l'efecte enigmàtic que 
els elements representats, en un aïlla-
ment total i d'incomunicació, provoquen 
en l'espectador. A vegades a l'obra de 
Foix es produeix quelcom semblant. Les 
visions poètiques aniran perfilant-se cada 
cop més, i la pintura anirà traduint-ho 
cada vegada més fins a fer eclosió en 
l’avantguardisme surrealista de Catalu-
nya, que dominarà des de 1928 fins a la 
guerra civil. El punt culminant, i la dava-
llada, és ADLAN (Amics de l'Art Nou), 
associació en la qual la participació de 
Foix fou destacada.

El clímax, l'embrió que ens apropa a 
l'aventura dels anys trenta, té un clar 
exponent —transitori i progressiu— a la 
revista sitgetana «L'Amic de les Arts». 
Dirigida per Josep Carbonell, Foix passà a 
formar-ne part com a redactor.

«L'Amic de les Arts», tipogràficament, 
serva un to ponderat; les lletres són 
clàssiques, i la maqueta, bastida mitjan-
çant filets, els uns gruixuts i els altres més 
prims, dóna un resultat ordenat, clar. La 
distribució d'il·lustracions al bell mig de 
les planes reforça encara més aquest 
caràcter neoclassicitzant. Els artistes de 
qui es parla, o dels quals es reprodueixen 
obres, formen un ventall ampli que de 
mica en mica donarà pas a dos corrents 
estètics dominants: un cubisme sintètic 
que arriba a una pregona «Nova objectivi-
tat» i una línia més onírica que arriba a

Dibuix de Man Ray
de la col·lecció de J.V. Foix.
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J. V. FOIX

«Dadà, 1916»: simultàniament, 
Futurisme — dinàmic — i Cubis-
me, estàtic. (Art vivent i transi-
tori tols dos, moridor). Enfront 
d’aquestes ducs posicions, anli- 
dogmàlic, internacionalista, 
subversiu: el moviment Dada 
(Tzara, lluelgenbeck: Zuric). 
Després d’alguns sondeigs, en-
cara artístics, Dadà intenta afir-
mar-se: a la poesia com a mitjà 
d’expressió oposa la poesia com 
a activitat de l’esperit, Per da-
munt de i’arl i del bon gust. 
Per damunt de la literatura. El 
Dadaisme, que és una actitud 
filosòfica eterna, no és però 
encara el Surrealisme. El Sur-
realisme és el Dadaisme sisle-MARCEl DUCHAMP - <IA CASADA DESPULLADA AOHUC PELS SEUS CEUBATARIS»

malitzal. Aquest ik i reconeix ni acccpla sistema; 
aquell l’hi sotmet. «Dada. I 9 I 7-1 !> I 8» Tzara, 
Scrner. Arp. (Aquest darrer oscil·la de l’abstrae- 
lisme a la surrealitzaeió). «Dadà, llilil» Ingrés 
de Picallia, influència de Duchamp. Picabia 
arriba a Barcelona on publica uns números 
de la revista abstraclo-dadaista «591». Ingrés de 
Man Itay. Anti-C.ubisme. «Dadà, 1919-1920»: 
Ingrés de Bretón i Aragón. Infil-
tracions gidistes, empelt metafísic 
de l’italià Chirico i del fanlasisme 
decadentista francès. Bifurcació: 
Dadà-Zuric mor. Naixença de 
Dadà-Bcrlín (político-realista, pro- 
lelarisla, comunista: Club Dadà) 
i de Dadà-París relativista i pre-
ciosista- « l.il léralure ». Dadà és 
absorbit per la política l’any 19 20, 
data de l’aparició de (’«Almanac 
Dadà» germano-franco-suís. l.’ac- 
lívisme poètic anlililerari, anliarlís- 
tic, antiinodern,esdevé a Alemanya 
comunisme pràctic, i a París surrea-
lisme evolutiu. A la revolució pràc-
tica oposa la revolució permanent.

391

l'abstracció. Els pintors són Miró, Ramon 
Gaya, Artur Carbonell, Salvador Dalí, Al-
fred Sisquella i Francesc Domingo, que se 
situarien en un o altre corrent. Tan sols els 
boixos d'en Francesc Canyelles —trame-
sos per Joan Prats per anunciar les nove-
tats dels capells—, amb escenes esporti-
ves (polo, boxa, esquí, natació, tennis...), 
esdevenen un leitmotiv des del primer 
número fins al penúltim (abril de 1926 - 
desembre de 1928). Després, «L'Amic de 
les Arts» marcarà distàncies amb el que 
podríem considerar la seva primera eta-
pa. La nova època, la inicia l'últim núme-
ro, aparegut el març de 1929, l'únic on es 
fa evident el canvi de format —és de mida 
més reduïda—, el color —les lletres són 
impreses en roig—, i sols hi figuren com a 
redactors J.V. Foix, Salvador Dalí, Sebas-
tià Gasch i Lluís Montanyà; els tres dar-
rers eren els qui, un any abans, havien 
llançat el polèmic i controvertit «Manifest 
groc».

J.V. Foix hi féu la primera col·laboració el 
mes d'agost de 1926 (número 5), i hi 
publicà narracions que després foren 
aplegades a Gertrudis, Diari 1918 i KRTU; 
també hi publicà poemes, escrits de com- 

Del cèlebre 
número de 
Nadal 1934 
de «D’ací i 
d’allà», la 
plana 
dedicada al 
moviment 
dadà que 
signava 
J.V. Foix.

bat com Algunes consideracions sobre la 
literatura i ¡'art actuals—n'havia donat un 
primer tast a «Revista de Poesia», el 
1925—, i féu la presentació de dos dels 
artistes que més han comptat en el món 
de l'art: Salvador Dalí i Joan Miró.

«SOU EN MIRÓ, ÉS CERT»

A «L'Amic de les Arts» de juny de 1928 
—il·lustrat, a excepció del boix d'en Ca-
nyelles, amb obres de Miró—, J.V. Foix 
publica Presentació de Joan Miró. Ei 
màgic llenguatge del poeta i el gust per la 
imatge inesperada i insòlita fan d'aquesta 
narració un objet trouvé.

La història transcorre l'abril de 1928 ai 
soterrani de l'estació de Sant Gervasi: hi 
apareixen senyores segons la moda de 
1890, litografies a mida natural de la 
Monna Lisa, «bigotis» tipogràfics, la refe-
rència a VAutoretrat de Miró presentat el 
1918 a can Dalmau, un inspector dels 
Ferrocarrils de Catalunya —que tan aviat 
és confós amb Miró com amb el marit de 
les senyores, molt 1890. Hi ha fragments 
d'un gran vivacitat, com la identificació 

de Miró: «Sou en Miró, és cert, En Joan 
Miró, el pintor Joan Miró. Què tal, Miró, 
com esteu, perdoneu.» I n'hi ha d'altres 
de més mòrbids: «En Miró seia al meu 
costat, adormit com per un son etern. En 
intentar desvetllar-lo, la seva testa desa-
paregué misteriosament per la finestra en 
forma d'òval fosforescent; del tronc deca-
pitat n'eixí un vol d'ocells en columna i 
damunt la meva falda caigué una mà 
enorme, gelatinosa, com una materialit-
zació mediúmnica de la mà de M.A. 
Cassanyes.» La narracció finalitza amb 
l'aparició de noves fosforescències que es 
desplacen per l'atmosfera i amb la con-
fessió personal d'un estat de crisi interior 
quan, el poeta, referint-se als òvals fosfo-
rescent, ens diu: «Anava a esclafar-ne 
alguns entre les meves mans i donar 
naixença als bells mons inèdits que por-
ten en germen, si els meus braços no 
haguessin estat les branques caigudes 
d'una cosa morta que projectava damunt 
el paisatge una ombra escanyada.»

La narració, a primer cop d'ull, traspua un 
món màgic, insòlit, irreal, però a un segon 
nivell de lectura esdevé força real. Les 
dates: 1928, 1890 i 1918 podrien ser 
llegides com esdeveniments puntuals, 
però definitius. 1918 i 1928 al·ludint a les 
dues exposicions, la de can Dalmau i la 
que té lloc, ara, a París. 1890 sembla 
al·ludir a l'època del Modernisme, comu-
na en el naixement d'ambdós o, també, a 
una època finida. La dels anys vint ens 
porta dades prou suggerents: moment en 
què Miró s'instal·la definitivament a París, 
a la rue Blomet, i es fa amic d'uns amics 
comuns (Tzara, Reverdy, Max Jacob), el 
nucli dels dadaistes es troba en activitat, i 
també és el moment en què Marcel 
Duchamp posa bigotis a la Monna Lisa a 
la cèlebre obra titulada L.H.O.O.Q. D'altra 
banda hem de tenir en compte que amb 
les al·lusions a la Gioconda i als «bigotis» 
tipogràfics se'ns pot mostrar que Foix vol 
aparellar indirectament dos noms: Du-
champ i Miró. El toc de morbositat, la 
decapitació de Miró, potser l'hauríem 
d'entendre com la voluntat manifestada 
manta vegada per Miró amb els mots 
«assassinar la pintura». Finalment, cre-
iem que els òvals fosforescents que es 
mouen per l'atmosfera —una imatge, la 
de la fosforescència, vibràtil, enlluernado-
ra— no són sinó elements que al·ludeixen 
a obres de Miró, en concret a la sèrie 
d'wlnteriors holandesos» (1924-1925). En 
aquesta sèrie, inspirada en la pintura 
flamenca del segle XVII, Miró, tot recor-
rent a l'antic, arribava al modern, del vell 
passava al nou, en feia un paradigma de 
la modernitat, com el poeta amb les seves 
creacions.

El 1936 esclatà la guerra civil, i el projecte 
avantguardista quedava truncat. Passada 
l'ensulsiada, els grups artístics més in-
quiets i amb voluntat de «modernitat» 
—«Ariel», «Dau al set»— retrobarien en 
Foix novament les conviccions.
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