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A L’ÚLTIMA

J.V. FOIX AL SÓNAR
Jordi Puntí

^ ra fa un segle, en algun moment de 1918, J.V.
Foix va començar a escriure les proses del seu
dietari, «un projecte inacabat» que, com diu Joan

R. Veny-Mesquida en l’edició recent a Labutxaca, «ni té
aparença de dietari ni va ser escrit, estrictament, l’any
1918». Més aviat, agafant-lo com a moment fundacional,
J.V. Foix va desenvolupar des d’aleshores una forma nar-
rativa d’arrel poètica, que a través d’un estil minuciós i
unes imatges rebuscades sabia disfressar —per pudor, per
distanciament, per joc— un contingut molt sovint auto-
biogràfic. En el recompte final van sortir 203 proses,
repartides en diversos llibres, com Del «Diari 1918»,
esclar, L’estrella d’en Perris o Darrer comunicat.

En un dels primers fragments, per
exemple, que formava part d’unes
«Notes sobre el mar», escrivia: «Ben
lligat un nas de cartó, grotesc, em
passejava pel moll amb un imponent
diccionari de sinònims sota el braç.
El barquer, vulgues no vulgues, em
féu navegar mar endins. Era un pas-
tor anglicà, i em volia demostrar
com els miracles més bells s’han
esdevingut a la mar. En adonar-se,
però, del meu nas arbitrari, tingué
la polidesa de calar-se el seu.» 

Aquell univers oníric i alhora
quotidià, que combinava l’estranyesa sobrenatural, topo-
gràfica i humana, es va anar ampliant al llarg dels anys
i, gairebé com si fos ca sual, va empeltar-se de l’esperit
de l’avantguarda. És un mon que comparteix diversos
llenguatges, des de les motivacions del Manifest Groc
(1928) de Dalí-Montanyà-Gasch («HI HA finalment,
una orella immòbil sobre un petit fum dret») als ready-
made de Marcel Duchamp i la llibertat gamberra del
surrealisme. I és també, a la seva manera, un dels eixos
que es consolida amb més força en els diversos llen -
guatges del panorama artístic català. I fins avui. De Joan
Ponç a Joan Casellas, de Francesc Pujols a Albert Serra,
de Víctor Nubla a Pascal Comelade, d’Adrià Puntí 
a Quimi Portet, de Fages de Climent a Adrià Pujol 
Cruells...

La llista es pot ampliar amb excursions al surrealisme
kitsch, o a l’humorisme de l’obvietat, i em sembla que
també caldria incloure-hi Sergio Caballero (Barcelona,
1966), artista multidisciplinari, creador junt amb Enric
Palau i Ricard Robles del festival de música electrònica

Sónar. Caballero explora els límits de l’humor i la parò-
dia en l’art, sovint a través de la relació entre històries
que sortirien a la secció de Fets Diversos i la cultura
popular. A la seva exposició Abstracción en el establo,
del 2011, presentava nou obres que havia pintat junt
amb un cavall, de nom Napoleó. Aquest imaginari 
d’avantguarda potser va trobar l’expressió més pura a
Finisterrae, pel·lícula del 2010 que seguia les peripècies
de dos fantasmes —clàssics, dels de llençol blanc— que
feien el Camí de Santiago en peregrinatge.

Des de fa 25 anys, a més, Sergio Caballero dissenya
la imatge del Sónar, i de mica en mica ha construït uns
referents que tothom reconeix i són centrals en la seva

producció. Aquest mes de juny, al
Centre d’Art Tecla Sala, de l’Hos-
pitalet, va veure-s’hi Ni flyers ni
pòsters, un recull ampli d’aquest
treball. A vegades la intervenció se
sustentava en una simple imatge
que surt de context, com la de 
Diego Armando Maradona, l’any
2002, o la de les noies cheerleaders
amb barba, de Txèquia, el 2013.
També hi havia lloc per a l’autocrí-
tica i la picada d’ullet social, amb
l’acció del 2011, Sónar es ven, que
en temps de crisi publicitava el

Sónar com una campanya de promoció immobiliària.
En d’altres moments s’ha buscat la sorpresa i fins i tot
la provocació, com en les imatges d’una família feliç,
burgesa i de ressons catòlics —possiblement de l’Opus—
que sortien sempre alegres i riallers, i despreocupats
davant del fet que s’havien pixat a sobre.

De tota manera, l’estranyesa naturalista d’un J.V. Foix
es manifesta amb més força en les propostes més narra-
tives de Sergio Caballero, que il·lustren un relat. Penso
sobretot en les bessones russes —de l’edició del Sónar
2000— que tenien la capacitat d’aguantar la respiració
durant hores i hores, i que a més tenien poders telequi-
nètics. O en els éssers peluts, d’un poble basc, que es
dedicaven a triturar objectes d’or d’una manera gairebé
industrial. En ells hi ressonen —ni que sigui per metem-
psicosi—, els mobles hipnagògics, la veïna somnàmbula,
la noia ullpresa, el faroner de mil bigotis, les germanes
Úrsula i Balbina, l’Home de la Duana «que té el plomat-
ge de la merla d’aigua i el bec d’una garsa»: el món del
Diari 1918. 

Cartell Sónar de l’any 2000.




