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<LA BORRA DEL MEU COS>:
A PROPOSIT DE <KRTU>

Els dos ptimers llibres que J. V. Foix va publicar responen,
com a mlnim, a un doble repte: el sorgit del contacte amb la li-
teratura d'avantguarda que es practicava a Fmnga i a Itilia i que
havia enlluernat una colla de joves del pais (Salvat-Papasseit,

J. M. Junoy, Folguera, Foix, etc.), i el provocat per la frustraci6,
o, millor dit, la clara consciBncia que, malgrat I'esforg del grup
noucentista, la cultura catalana -la literatura en un sentit m6s
restrictiu- era encara per normalitzar. La reacci6 cnfront d'aques-
ta situaci5 6s el que explica aquella tensi6 tan caracteristica en

J. V. Foix entre l'impuls vers les propostes m6s folles de la moder-
nitat i la voluntat de forgar (i de contribuir a) la normalitzaci6
cultural i lingiiistica del pais. Si hem de creure el Foix deI 1929,
el del text autocr(tic que publici a I'dltim ntimero de <L'Amic de
les Arts>> i que poc despr6s colloc) com a <prdlegn del segon vo-
lum de proses podtiques, Krtu, els primers llibres foren publicats
gaireb6 contra la seva voluntat. Perd malgrat aquest prejudici d' in-
dole dadaista -ben licit d'altra banda en aquell temps-, Foix
transigi i publici -i signi- llibres. De tota m net^, adverti prd-
viament els lectors catalans d'alguns dels perills que aquesta ma-
niobra representava. Els seus dicteris s'adreqaren especialment con-
tra aquells agosarats que practicaven a la babald un avantguardisme
d'estar per casa i menystenien els greus condicionants adversos
que planaven damunt la cultura del pais.

Aquesta consciBncia de la provisionalitat en qud es debatia la
seva generaciS f6u que adoptds una posici6 d'una rigorositat exem-
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plar. Com declari l'any 1967: <a Ia biblioteca de la Universitat,
transcrivia textos dels catalans medievals amb l'afany de nodrir-
me d'un vocabulari desinfectat>>. I no tan sols copii textos, sin6
que llegi intensament: des de la filosofia pre-socritica a la literatura
clissica catalana (Ramon Llull i Ausils March), passant per Mon-
taigne, Pascal i Spinoza. Fruit d'aquesta conscidncia fou tamb€ la
presa de postures molt reticents envers la introducci6 incontrolada
de I'avantguarda a Catalunya: <<Qui fa un sonet i no sap d'escriure
una carta-postal ds que, si ens hi fixem b6, el sonet €s m6s dolent
encara que les quatre ratlles mal redactades. Qui escriu versos
sense puntuaci6, o mots en llibertat, o gaudeix component un puz
literari ha de saber escriure correctissimament un sonet. Els atre-
viments, les innovacions nomds poden permetre's a temperaments
excepcionals. Alguns pastitxos de literatura d'avantguarda apue-
guts en catali us fan acotar el cap avergonyits>r. Aquesta declaraci6
ens fa mds ficil d'entendre la seva posici6 equidistant de les tbcni-
ques avantguardistes i cllssiques a I'hora de plantejar-se seriosa-
ment l'ofici d'escriptor: ..<No puc callar que, en poesia, amo totes
les tendtncies. Potser per una inclinaci6, que em ve d'anys, a
considerar les escoles literiries no pas com a tals sin6 com a gb-
neres>.

Krtu 4s una de les primeres intervencions ptibliques de Foix
en la literatura, un <<retroc6s> que estabilitz) definitivament les
quare consonants i les dues vocals del seu <<fals pseuddnimr>.
I aquesta intervenci6, en primer lloc, cal llegir-la des d'aquesta
doble perspectiva: de preservaci6 d'una puresa lingiiistica -d'aqui,

posem per cas, la radical opci6 ldxica, 61gni12a111- i de relatiu des-
marcament respecte als encisats per l'avantguarda.

Perd, malgrat tot, un llibre de les caracteristiques de Krtu
f6ra dificil d'explicar si no 6s en relaci6 amb I'avantguarda i el
rellanEament del poema en prosa, que a partir de Baudelaire havia
accedit a la consideraci6 de gran literatura. I en aquesta -di-
guem-ng- tradici6, el paper d'un Rimbaud i un Lautrdamont ds
molt destacable. Amb tot, l'impuls inicial de llibres com Gertrudis
i Krtucal cercar-lo mds a la vora de Les champs magnitiques d'An-
drd Breton i Philippe Soupault i, doncs, del naixement <<oficial>
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de I'escriptura automatica. Per I'onirisme aparent de moltes de
les proses foixianes, i per algunes coincidbncies significatives: els
maniquins, els guants, els ocells, la malenconia de I'avorriment.
Perb en relacionar aquests textos amb una determinada tradici6
topem altra vegada amb el doble repte que els ha originat: perqu}
\a filiaci6 de les proses foixianes no 6s unlvocament avantguardista.
No hi ha prou condicions. I, a mis, hi ha un altre referent ben
explicit: la prosa de Ramon Llull, de la qual Foix ha estat tothora
un admirador fervent, Vegeu, per exemple, la reivindicaci6 que en
feia, com a precedent de la poesia del segle xx:

<Quan I'Amat is present, la natura testa iHuminada amb tesplen-
dors eternes. En el Llibre d'Anic i Amat la poesia is no solament
un mitii de decoberta, sin6 que en els moments de mCs putesa lirica
ho is de possessi6.

Aquests contactes entre les proses de Llull i la poesia dels neo-
romlntics cristians d'avui, llevat la novetat frigil de les imatges, s6n
freqiients. Amb un grau de puresa i d'innoclncia i, qui en dubta?,
d'eternitat de classicisme a favor de Llull>.

La relaci6 enre Llull i Foix no €s gaire sorprenent si tenim
present, a m6s, que l'escriptor mallorqui fou una de les pedres de
toc de la formaci6 filosdfica i literiria de Foix. Llull li oferi un
model lingiiistic i itic: un intent d'ordenaci6 del m6n, el projecte
que, en claus de la modernitat, havia temptat Foix des dels inicis
de la seva vida intel'lectual. Precisament a Krtu hi ha un afortunat
pastitx lul'liA (de <<poema en "lul'lia")> el qualific) Foix mateix a
<La Publicitat>, I'any 1932), en la prosa 6 de les <<Notes sobre
el Port de la Selva>. I, f ins i tot, com a hipdtesi, es pot apuntar
que un dels referents del mitic Diari 1918 fou un dels primers die-
taris escrits en llengua c^t^l^na: el Libre d'Amich e Amat.

Sovint els dos primers volums de proses pobtiques de J. V.
Foix -Gertrudis (1927) i Krta (1932)- han estat considerats com
a integrants d'un tot, com un corpus unitari. Mds enll) de la bro-
ma que -com ha indicat Jaume VallcorbaPlana- es pot derivar
de la interrelaci6 fonitica: la correspondbncia de sons sonors i
sords entre els dos titols, GRTU i KRTU, sembla evident que
aquests volums apleguen el bo i millor dels primers tempteigs li-
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teraris de Foix, i que exemplifiquen millor que mai els deutes del
poeta de Sarrii amb l'avantguarda. Hi ha, a mds, una coincidin-
cia inicial: tots dos llibres van ser pouats, en bona part, d'un text
comri: el Diari 1918.I tots dos corresponen a un delicat moment
d'exaltaci6 personal.

Amb tot, hi ha una sbrie d'indicis que ens permeten de mar-
car algunes diferbncies enue ambd6s textos: Gertrudis 6s un llibre
construit entorn d'una faula amorosa.

Perd, iquins s6n els constituents d'un llibre tan singular com
KrtuT A primer cop d'ull ds ben clar, crec, el seu car)cter menys
unitari que el de Gertrudis. EI llibre no t6 un argument tan evi-
dent i 6s molt m6s un aplec de materials diversos amb una unitat
marcada per la redacci6, la intenci6, i molts dels temes i motius
que reapareixen al llarg d'aquestes proses i que connecten indestria-
blement amb el m6n aparentment oniric i abassegador, obsessiu,
de Gertrudis. Perb hi ha una distincia evident: si a Gertrudlr tota
la imatgeria anava destinada a expressar aquell enfrontament del
protagonista amb un m6n hostil i m6s concretament amb la solu-
ci6 d'un amor opressiu, a Krtu les imatges afecten la prbpia indi-
vidualitat, i s'a6rmen en la definici6 d'un estat moral: la solitud.
Al llibre hi ha una sdrie de motius recurrents que dibuixen la pre-
sbncia d'un m6n hostil: els ulls, els cavalls negres, els cossos mu-
tilats, I'opressi6 claustrofdbica, per empetitiment o en relaci6 a
dssers descomunals.

De fet, el llibre s'articula entorn d'un doble problema. D'una
banda, els interrogants sobre el sentit del m6n, aqui tan sols in-
sinuats, com un primer plantejament d'allb que seri tan caracte-
ristic a Sol, i de dol. Aixi, a Krtu trobem ja diverses pistes a favor
de la construcci6 d'una realitat ideal, espiritual, feta de visi6 in-
terior, i en combinaci6 amb una vindicaci6 activa de Ia modernitat;
perd, com fou el cas dels suuealistes parisencs -ho ha dit Val-
ter Benjamin-, J. V. Foix s' interessava pels aspectes mds tArbols
d'aquesta modernitat: les desferres, I'avorriment dels diumenges a
Ia tarda. Aixb 6s perceptible a partir de l'arquetipica oposici6
enne el m6n natural i el m6n artif icial, que 6s fonamental en
I'obra de Foix, com ha demostrat Pere Gimferrer. Com llegim en

la prosa que d6na titol al volurn: <<per qug lloen ers homes resmuntanyes, els boscs, els rius i les fontanis, i menyspr..r, iipa-crites!, els laberints que en -ll,,rs pro,elcio.,, m.talliqr.r,r-#r-
zen?>> (<<Krtu>). O b6 quan defineix .1, ,.u, <(paisatges dilectes>>:<Foradades a mig fer, murallats riberencs, galeries subterrinies
amb arbrede. d'.irrd.r.i pi..i, g.g*ri-nr, r.rrei*ides on pengen
mil cordes inritils>. Malgrat ,qu."rri' ^fiimaci6, en un alrre passar_
ge expressa la preferdnci, p., un. natura ia."f, lni.rio.;:tf;:,
quan en Ia meva desesperanga cloc els ulls, Ia'natvta.; ;;;r;;,prats, rierols, pollancres, fontanes i ocells viuen de llur vida en-cesa i es rendeixen a l,encfs de les teves danses>>. (ni.,o**u-i,
natura>).

I d'una alua banda, Ia solitud essencial de l,home, en oposici6violenta al m6n exterior, perceptible .., i., m.iltipt., ar..ni., Ja<<narrador>>: ds un mort ,.o'blurrt a una malet; .;ril;;'lir" ;"assassi, un fdssil, I'orat del poble, una mdmia, un maniqui oi; ;.borra' I d'una manera mds radicat ,'id.nJi.l;;##;#'il-
:yl* 

al m6n,vegetal: ds una <frigil figuraci6 vegetal>> (<<Retorna la natura>) i les mans s6n dues f,rll..-mort.r. O".1, b.rg;;;;n
"b.Tou..1 caigudes d'una soca -or,rr1*Joan Mir6>).Es aixi, doncs, que el sonet que obre.lil ib.. ,J, ir#ug, una do-ble missi.: anuncia. l,^lt  ̂  *or)i;r-foi"i;;^,la clissica, i enunciarel tema central del llibre, tant per f" .iirlfO del sonet XXXV dePetrar (el mal d,amor, el dol,^tan sols iompartible amb la na-tura) com per alld que anuncia:

No sd peribol en la terra obscura
eue s'aiusti el gest i la passa diversa
De qui la soledat Ii is bell viure.

Llegit aixi, Krtu 6,s-er tibre de'entotsolament. una de res for-mes de la crisi de Ia idea de personalirrr. U.r, condiciJ d; i;ril,
j:^1.!!1. loder.n que vestiri de sentit en els uolums posteriorsd aquesra <investigaci6> podtica. Llavors, perd, ja ,.ri, iefinitiur_ment, sol, i de dol.
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