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Estem davant
d’un assaig sor-
prenent en posi-
tiu. També gosem
advertir que és un
volumenelqualté
tantaimportància

el títol, que inclou el mot poètica, en-
senyamentquepractical’autordesde
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na,com“l’elegiacontemporàniaenla
líricacatalanadepostguerra”delsub-
títol.Ensendinsarem,doncs,enl’ele-
gia i quan arribem al darrer dels cinc
poetes tractats, Josep Carner, sols
trobaremelseuNabíambproufeines
esmentat, a favor, en canvi, del poe-
ma Bèlgica i del seu llibre Llunyania,
publicat l’any 1952.

Unaobradeprofessorque,aixòno
obstant, aspira johnsonianament al
lector corrent, aquell que té la verita-
blepoesiadelavidainoelsprejudicis
de la crítica. Sempre segons l’eco que
en va fer Virginia Woolf anys més
tard. A Poètica de l’exili les pàgines
sónnetes,nodevoradespernotes.De
fet, no hi ha ni una nota, segurament
perquè l’autor que aspira al lector
corrent sap incorporar el que seria
una nota al seu text, bo i falcant-lo

L’exili salvador,
vist per Jordi Julià

JORDI JULIÀ (1972)
HA PUBLICAT UNA
QUINZENA DE
POEMARIS I UNA
DESENA D’ASSAIGS,
BONA PART
RECOMPENSATS
PER PREMIS
LITERARIS. ARA
PRESENTA UN
ESTUDI SOBRE
L’EXILI INTERIOR I
EXTERIOR QUE
ASPIRA AL LECTOR
CORRENT.

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL ambunaesplèndidabibliografia,com
és el cas present.

Una altra novetat del volum, que
sorprendrà més d’un, és el tracta-
ment de dos poetes de l’exili interi-
or, Màrius Torres i J.V. Foix. Certa-
ment, ni l’un ni l’altre van passar la
ratlla amb França als primers mesos
d’aquell atziac 1939. Tant ells, però,
comCarlesRiba,JoanOliveroelCar-
nerjaesmentat,objectedelllibre,van
serunsexiliats.Dubtemqueningúho
posiendubte–redundànciavolguda–
després de llegir aquesta poètica. Un
exercici que Julià ens prepara amb
una introducció a l’elegia, Super flu-
minaBabylonis,oprimercapítoldela
present obra. Mana, i ho agraïm, el
professor. Recordem, també, que Ju-
lià és l’autor d’Un segle de lectura
(Edicions62,2002),unaobraqueens
vabocabadartantcoml’actual.Obres
totesduesfetesperunprofessordeli-
teratura, no pas per un historiador
sensu stricto. Per tant, no tenim cap
coordenadacronològicapelquefaals
autors objecte d’estudi en tant que
elegíacs i exiliats. És un criteri que
respectem i que l’autor en certa ma-
neraatenuaparlantdel’edatd’alguns
d’ells en el moment de redacció o pu-
blicació d’un poema o d’un llibre.

Encara que fa la impressió que Ju-
lià té en compte estudi i més estudi
sobreunautorounaobraques’hapu-
blicatfinsalmoment,agafalesdrece-
res que li convenen. Així, anirem a
epistolaris,entrevistes,etc.Enpodrí-
em dir eclecticisme, però en direm
encert. Com també és un encert pre-
disposar-nos a l’elegia internacional,
diguem,desdelprimercapítolperre-
calar en la nostra i exiliada o relacio-
narelsnostrespoetesambd’altresfi-
gures de la poesia internacional, sen-
se oblidar la nostra tradició: de Jor-
di de Sant Jordi a Verdaguer, per
exemple.Especialmentbrillantésre-
lacionar Pere Quart i el seu Saló de

Tardor amb un article de Josep Pla
dels anys vint del segle passat del ma-
teix títol i, de passada, fer una llam-
bregada al concepte de saló i la cul-
tura parisenca. O relacionar l’Epísto-
la d’alta mar perequartiana amb
l’Epístola d’Islàndia de W.H. Auden.
Congratulations!JuntamentambPe-
re Ballart, Julià és autor de dos vo-
lumsd’obradeMàriusTorres:Lesco-
sescomsón(Acontravent,2011)iVer-
sions de poesia europea (Pagès, 2011).
Un circumstància que ens explica la
seguretat amb què ens presenta l’au-
tor del conegudíssim Dolç àngel de la
mort molt més enllà del corprenedor
poema. La tragèdia, per a Torres, no
va ser sols la malaltia, ans un exili in-
terior en el qual va morir.

Per altra banda, quan semblava
que ja s’havia dit tot de les justament
famoses Elegies de Bierville ribianes,
Julià hi fa valuoses aportacions.
Com el pas ribià d’“emigració” en un
primer moment d’haver passat la
ratlla, a “exili”, ras i curt. O, aparellar
Del joc i del foc (1946) a les elegies es-
mentades. També, i no és poc encert,
unir a la Llunyania carneriana un
poema tan poc conegut com Bell és
París. El pinyol, però, és sens dubte
l’apartat J.V. Foix i el seu exili inte-
rior que, si se sap llegir, es troba en la
seva obra. Un passeig que desarma-
rà als qui liquiden el gran líric a ba-
se de considerar-lo lector de Charles
Maurras! Afegim nosaltres: Eliot
considerava Maurras el més gran as-
sagista i la crítica anglosaxona està
tan tranquil·la.

Per acabar, obra recomanable en
la qual es detecten pocs errors, que
una millor cura editorial hauria evi-
tat. Amb un missatge, però, que go-
sem afegir nosaltres. La salvació de la
Catalunya que tenim avui no la van
aconseguir els governs a l’exili, ans
poetes i d’altres escriptors en la ma-
teixa situació. No ho oblidem.✒

“A ‘POÈTICA
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EL SECRET DE...

Faci el que faci, Paul Auster és
venerat a Barcelona. El seu
Diari d’hivern és al capda-

vant de les llistes de llibres més ve-
nuts, com és habitual cada vega-
da que publica un llibre. El que és
menys conegut per al gran públic
és que Auster té una vessant com
a poeta, i que durant la dècada dels
70 va ser crític de poesia del The
New York Review of Books. Va ser
amb una de les crítiques que hi va
escriure que va protagonitzar un
conflicte literari avui oblidat que
en el seu moment va causar un pe-
tit terrabastall: l’article el va en-

frontar amb la cèlebre poeta Lau-
ra Riding Jackson, dona de Robert
Graves, matrimoni que va projec-
tar Deià al món.

Graves i Riding es van traslla-
dar a viure a Mallorca per consell
de Gertrude Stein. Allà hi havien
de trobar la pau necessària per
crear després d’uns anys convul-
sos en els quals fins i tot hi va ha-
ver un intent de suïcidi de Riding.
El matrimoni va viure a Deià des
del 1929 i fins a l’esclat de la Guer-
ra Civil (Graves hi va tornar més
tard i s’hi va establir de manera
intermitent fins a la seva mort).

Després de dècades de silenci cre-
atiu, Riding va publicar als inicis
dels setanta dos nous reculls de
poemes. Auster va ser l’encarregat
el 1975 de fer-ne la recensió per a
The New York Review of Books i a
Riding no li va agradar gens el que
va escriure Auster. En una carta
de rèplica, Riding l’acusava d’ana-
litzar la seva obra “amb conside-
racions subjectives i insubstanci-
als”, de presentar la seva biografia
de “manera pobra” i de mostrar
uns coneixements acadèmics “su-
perficials”. L’article d’Auster
aprova els poemes de Riding i en

cap cas és irrespectuós. Però a Ri-
ding, pel que apunta a la seva rèpli-
ca, la va molestar que no en fes un
panegíric. La resposta d’Auster va
ser concisa i brillant, en cap mo-
ment atemorit per contradir un
tòtem de la literatura: “El to que la
senyora Jackson utilitza a la seva
carta és el mateix to d’autoconsi-
deració que trobo tan desagrada-
ble en els seus escrits, i de la ma-
teixa manera que el meu article no
era condescendent amb els seus
mèrits, ara tampoc seré condes-
cendent i no respondré als seus
atacs personals”.✒
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