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C.V. Eckersberg a la Fundació Custodia de París

GABINET DE CURIOSITATS ARTUR RAMON

uan a París fa calor és gairebé
pitjor que quan en fa a Barcelo-
na. Humitat i xafogor a la vora

del Sena. La ciutat encara està de dol i es
nota en el fet que hi ha més taxis disponi-
bles i menys gent a les terrasses.

Guiat per una crítica de Le Monde, visi-
to una de les millors exposicions que he
vist últimament: la monogràfica que la
Fundació Custodia dedica al pintor danès
Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-
1853). Inicis neoclàssics i davidians, pai-
satges de Roma on la llum de rovell d’ou

Q cau sobre els pins de la Villa Borghese, el
retrat com un esmalt de l’escultor i com-
patriota Bertel Thorvaldsen (1770-1844),
els nus que va dedicar a la model Florenti-
ne, plens de lascívia i celebrant allò de bell
que sovint la vida et posa davant els ulls.

I, sobretot, em crida l’atenció un qua-
dre misteriós en què es poden veure uns
personatges corrent per un pont una nit
de lluna plena tot assenyalant alguna cosa
que no veiem: un vaixell exòtic, un incen-
di, una baralla? El nus de l’escena passa
més enllà del rectangle de la pintura, un

mecanisme cinematogràfic, l’embrió del
suspens.

Surto amb els ulls plens de la pintura
primorosa i neta d’Eckersberg. Un record
agradable que s’esvaeix aviat davant les fa-
mílies romaneses dormint damunt de ma-
talassos al terra del bulevard Saint Ger-
main, sense cap dignitat humana i a tocar
dels celebres cafès on els nord-americans
encara pensen que París és una festa.

Ho era, malauradament, tot i que el
Ritz i el bar Hemingway hagin reobert
després de tants anys. ❋

e tard en tard, apareixen a l’ho-
ritzó llibres insòlits que tenen un
gran impacte al sistema literari,

un impacte que acaba afectant de dalt a
baix la nostra manera d’aproximar-nos a
una època o a un autor. A tall d’exemple
podem citar l’edició pòstuma de Pour un
tombeau d’Anatole, a cura de Jean Pierre
Richard, el 1961, que ens va canviar la vi-
sió que teníem del gran Mallarmé. O tam-
bé podríem pensar en The intellectual life
of the British working classes (2001), de Jo-
nathan Rose, que va significar una autèn-
tica revolució copernicana en la nostra vi-
sió de la cultura de la classe treballadora
als segles XIX i XX. 

El darrer assaig del poeta, crític i teòric
Jordi Julià, Els cants de l’èxode. Figuracions
poètiques de l’exili republicà de 1939 (II
Premi Internacional Memorial Walter
Benjamin), és certament un d’aquests lli-
bres que estan destinats a marcar un abans
i un després. Julià ha fet una contribució
innovadora de primera magnitud en el
camp de l’estudi de la literatura de l’exi-
li. L’aportació renovadora de Julià es pot
concretar en tres punts essencials.

En primer lloc, Julià contextualitza
l’exili català en l’àmbit internacional, una
qüestió que feia anys que clamava al
cel. En segon lloc, paral·lelament, l’autor
emmarca l’exili català en el context del de-
bat teòric internacional sobre l’exili, utilit-
zant les eines de grans teòrics com ara
Harry Levin, Terry Eagleton, Claudio
Guillén, Edward Said i Paul Tabori, una
altra qüestió que clamava al cel.
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Llibres revolucionaris

En tercer lloc, Jordi Julià se encara di-
rectament amb la complexitat del tema,
estudiant de prop, per exemple, el feno-
men mateix de l’exili i les diferents catego-
ries d’allunyats com ara l’exiliat, el refu-
giat, l’expatriat i el transterrat. En quart
lloc, Julià integra la literatura catalana de
l’exili dins el mainstream de la literatura
catalana moderna. En cinquè lloc, Julià
planteja en profunditat elements fona-
mentals de la figuració del discurs poètic
dels exiliats com ara l’ús de la mitologia, el
vincle amb la natura i la terra i el sentit de

l’orientació a partir de les constel·la-
cions. I en sisè lloc, l’autor es mostra molt
més plural i ens parla de referents poètics
com Joaquim Amat-Piniella i Joan Sales
que fins ara no han tingut l’atenció crítica
que es mereixien. 

Els cants de l’èxode. Figuracions poèti-
ques de l’exili republicà de 1939 nodrirà to-
ta casta de lectors, investigadors i especia-
listes. Ja era hora que algú pensés en gran
a l’hora d’aproximar-se al tema de l’exili
català en literatura. Benvinguda la revolu-
ció juliana. ❋
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