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Un poeta i assagista, de regust avantguardista
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1. Fill de pare cabaler
de Lladurs, bon pastisser,

25. I un, amb títol misteriós,
KRTU, el trenta-dos.

2. i de mare manresana,
treballadora i galana,

26. On es retroba ell mateix
transformat en home-peix.

3. a Sarrià treu el nas
Josep-Vicenç Foix i Mas.

27. Funda «L’Amic de les Arts»
i provoca alguns infarts.

4. De petit en J.V.
salta i corre pel carrer.

28. D'ells feia córrer «El Be Negre»
un rodolí ple de pebre:

5. Amb en Josep Obiols
van a escola a cor què vols.

29. «Carbonell, Foix i Cassanyes
són tres nois de males manyes».

6. On s'esmercen a parlar
en correcte català

30. Foix, rumia que rumia
investiga en poesia.

7. En Foix de ben jovenet
ja dominava el sonet.

31. El llibre SOL I DE DOL
no és un llibre qualsevol.

8. I llegia Verdaguer,
Ausiàs March i Carner.

32. És un llibre ple d'encís
escrit ja l'any 36

9. Supera el batxillerat
i va a la Universitat.

33. Amb seny, rauxa i picardia
hi acorda raó i follia

10. Els clàssics grecs i llatins
són per ell els més afins.

34. I es deixa dur pel rampell
d’enaltir el món nou i el vell:

11. D'ells, en fa seva marca.
Ovidi, Dant i Petrarca.

35. el pintar extrem d'en Miró
i els pintors de l'antigor.

12. Decidit el nostre artista
col•labora a «La Revista».

36. I el retorn a l'ideal
d'un Pàtria com cal.

13. que dirigeix en Folguera.
un poeta de bandera.

37. Un cop acaba la guerra
en Foix sol, pel país erra.

14. «Terramar», «Cònsola» i «Trossos»
són altres projectes grossos.

38. I no vol viure despert
la travessa del desert.

15. Com ho serà «Monitor»,
on defensa la nació.

39. Qui no ha sentir parlar
d'«És quan dormo que hi veig clar»?

16. Amb pseudònim ben trobat
signa a «La Publicitat».

40. .i d'«On he deixat les claus?»
No són versos per a babaus.

17. No cal dir, de bona gana,
es fa d’Acció Catalana.

41. Mentrestant fa amb tot afany:
ONZE NADALS I UN CAP D’ANY.

18. Amant del risc i l'esport,
en Foix condueix un «Ford».

42. A partir dels anys seixanta
la seva obra s'ageganta.

19. Li encanta l'avió,
fa tennis i natació.

43. Amb molts llibres que no dic
per no fer més embolic.

20. Gràcies a Pla i a Sagarra
al Port de la Selva amarra.

44. El cert és que el senyor Foix
és un escriptor gens toix.

21. Un lloc més que cantarà,
com Lladurs i Sarrià,

45. Que mereix ser conegut
pel seu vers profund i agut.

22. amb la seva bona veu
de pedra del Pirineu.

46. O si voleu, llaminer.
No en va era pastisser.

23. L'any 1927
escriu en prosa a pleret.

47. El mes de gener, amb el fred,
va morir el vuitanta-set.

24. GERTRUDIS, un llibre líric,
surrealista i oníric.

48. al seu barri, a Sarrià,
i aquí l'auca hem d'acabar.
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