
LLETRES 
DEFINICIÓ D'UNA FACETA ~ o ~ t c s  maiis ara cloquegeti al Poeta, pero m o ~ t  

DEL POLIEDRIC J.V. FOIX pocs abasten I'autentica poesia. 

Com defineix Carles Kiha, del qual relebrcm 

Manuel Pln i Salnt 
No puc evitar de sentir-me c«ndolgut quan es 

parla jocosament de J.V. Foix, taii admirat per 
Carles Riba i celebrat actualment en el seu cente- 
nari a Grenoble, Londres i París, i germa gran 
dels nostres poetes, com ho foren eii un altre 
temps Verdagucr i AusiAs Marc. Sovint hom 
comenta la seva vida com si constiti~ís un arxiu 
de facecicsoun magatzemde divertidesanecdo- 
tes. Certament que J.V. Foix, tímid, púdic i dis- 
cret, vclava la seva intimitat darrereunspampols 
d'amable ironia ciutadana, pero en el seu fons 
fou un gran desconegut, per el qual, pcr causa 
d'una gran honestedati Ileialtat,esdevinguédra- 
matica i entotsolada la seva vida. Ell, com pocs 
d'altres, tenia consciencia Que els inclements 
dominadors de I'pspasa iberica encara ens ana- 
ven robant la llengua i la patria, i, d'altra part, c i i  
la seva vida última, no tenia on estatjar i reposar 
el seu cor. Ben cert que "sol i de dril i nirih r ~ r l i ~ s f n  
goflrllri rs vein rozliirt per furqiies srilitirfs". Sembla, 
pero, que la solitut implica eshetor i ell, eticanvi, 
no romania pas clos en el scu carrer contigu al 
"Clos de Sama", car no mancava d'amistosos 
coneguts, si bé no compartien amh el1 el mateix 
horitzú d'avenqos i retorns, i romania sol entre 
molts, potser com en altres temps i patries es 
trobaren Jeremies, Virgili, Ovidi, Leopardi, el 
Dant, Verdaguer. També Foix fou '%roster en In 
prupin contrndn". En la seva jovenesa havia de fer 
el paper d'hcrcu de can Foix,enla vila sarrianen- 
ca, on els hereus eren seleccionats per portar el 
tilem decorpusiels calia pugnarper endur-se'n 
el ram en la Festa Major. 

Entre les mtines i envegetes vilatanes el1 escu- 
dava la sinceritat amb ironía i Iiumor plaents. 
Així podia escriure quasi festivament: " l o  sóc 
oq11el1 qire 0 1  mnr ndoers ur lr jn".  Aparentment, en 
els seus pnemes,sempreveleja acompanyat; pero 

"Vm 6s - e i n  dic- qirnii soliir per In dirrin 
Despirll lo Merit i cm trob - 7 1 1 ~  i 'wn l l rn~r i  
D e  tnntes rnans se17sr do vii semencn 
M ' n l ~ r i n  dcserts r n  la i r r rn  coniiino" 

també el centenari, "ln pi~esin r's i i i in fornin dr 
ctiririxeinent". Pero cal avancar que hi lia dues 
fcirmes de concixenca per I'esperit (que no és la 
mera coneixeii~aanimalper I'instint,lamemi>ria 
iels setitits). Aixíelsfilosofsi científics tracten de 
coneixer preferentment per la Raó, com Dcscar- 
tes i Kant. 

Els poetes i profetes, en canvi, tracten de 
conPixer preferenhcnt pel Sentiment i la Intui- 
ció com Homcr, David i Virgili. Talment, per 
exemple, profetitzava Verdaguer quan veia Rar- 
cclona als bracos &Alcides: 

"Trelinlln, pt2iisn, Iliritn, 
iiius ?reir, espera i ora; 
qi i i  ciifniisn i n l ~ n  CIS pofilt*s 
rs DC;I< q11c els hn crenf ." 

1 així mateix J.V. Foix augura i exhorta els 
catalans: 

"Oh oi,~orosn estirp! Esclriz?n iiiirlignn 
QIIP cobr,qrs í i l t a t i :  sugira i sigiin 
El  frrr r ~ í i r a t  i el returvi n In Idrn." 

Pero hi ha moltes formes il'expressiú cordial. 
Hi ha moltes vcus: els bards, els gl»ssadtirs, els 
versaires, r1s trobadors, els joglars; distints ob- 
jectius: I'hcroic, el bucblic, Ireri>tic, el satíric, i 
distintes escoles com el simbolisnie, el surrealis- 
me, el futurisme, el dad&. Per a en Foix totes 
aqucstes formes i tendPncies no eren més que 
generes de l'art poPtic, que "tr>t investigador en 
poesia podia perfectament assajar", com el1 va 
assajar Ramón Llull amb un calc entranyable. 

Aixb no obstant, per damunt de totes aquestes 
formes i topants hi 1ia el celobert de la trascen- 
dencia, on bateguen els cors mésenlla dels joiells 
ide  les flors. Hi ha la faceta dela poesia eminent 
que assumeix la vida intemporal en el temps, 
I'objectiu de la qual és I'Home: la vida de I'home 
i la historia de I'hnme en el trhngol dramatic del 
seu viatge terrenal incert. 

Aquesta 6s la poesia dels portes preclars, dels 
poetes-illa, a la frontera de l'etem. De la qual ens 
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