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NO HI HA CAP COMENTARI
18 DʹABRIL DE 2021
Dubto que les ments pensants i
decisòries de la nomenclatura
bibiotecària de la ciutat de
Barcelona tinguin present la
vàlua i la signiﬁcació de l’obra
literària de J. V. Foix, tant en el
camp de la poesia com en la
prosa poètica i el periodisme.
Dubto també que coneguin
l’abast d’aquesta obra i la seva
vinculació amb Sarrià, el barri
de naixença de J. V. Foix que va
habitar de per vida. Una
vinculació literària de vivències
i metàfores que va traslladar als
seus textos literaris i als articles
periodístics que va publicar
entre 1922 i 1936 al diari La
Publicitat.

J. V. Foix, a la seva biblioteca. (Fundació J. V. Foix)

Reconec que la qüestió m’ha
frapat pel que signiﬁca. Em
desconcerta, i molt, que l’excusa
donada sigui la de triar entre J.
V. Foix i un nom de dona
perquè
al
nomenclàtor
bibliotecari barceloní n’hi ha
poques. És cert que existeix un
dèﬁcit de visibilitat femenina
als espais públics, com també
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existeix als mitjans de comunicació i als consells d’administració. Però hi ha un punt de criteri que em
fa resistir i qüestionar un acompliment dogmàtic de quota en prejudici de causes igualment justes,
com són la qualitat literària i l’arrelament d’un poeta a l’espai que va anostrar.
¿Hi ha lloc més adient per atorgar el nom d’escriptors i escriptores que una biblioteca pública, que és
el lloc on s’ofereix de forma gratuïta i universal l’accés a la cultura, al coneixement i a la lectura? Si de
debò es creu en el poder transformador de la cultura i de les lletres, per què no atorgar espais de
reconeixement, memòria i difusió a les obres literàries i a les persones que les han creades ?
A Barcelona hi ha prou biblioteques que honoren els escriptors de proximitat com Juan Marsé al
Carmel, Mercè Rodoreda al Guinardó, Joan Maragall a Sant Gervasi o Xavier Benguerel al Poble Nou.
Pel que fa a Sarrià, J. V. Foix hi aporta el valor afegit d’haver universaliJat la denominació de l’antiga
vila independent – tant que li agradava escriure el nom de Vila referent a Sarrià, i tan poc que li va
plaure l’annexió a Barcelona… – a la nomenclatura literària universal a través de les nombroses
traduccions i estudis de la seva obra. Si el cosmopolitisme és un mèrit, J. V. Foix també el compleix.
Al catàleg de les biblioteques de Barcelona s’ofereixen cent quatre títols de J. V. Foix que palesen que
la seva presència no és aliena a l’oferta pública de lectura. I a partir d’aquí ja no tinc més arguments
per entendre els dubtes dels que decideixen els noms de les biblioteques públiques de la ciutat. Em
nego a acceptar que una denominació femenina s’argumenti com a excusa. En aquest cas, no se’ns fa
cap favor.
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