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La música com a alliberament 
de l’ésser i del pensament
Cada llibre que llegeixo de Pascal Quig-
nard em produeix sorpresa per la seua 
erudició i per l’elegància que posseeix 
a l’hora de plantejar dicotomies sobre 
l’existència. El francès és una espècie 
d’encantador de serps o de flautista 
d’Hamelín, és un trobador, una espècie 
de maestre, un filòsof antic, un pensa-
dor nat, un faulista extraordinari. Se-
dueix com pocs la seua manera de na-
rrar, d’aquí que digui això d’encantador 
de serps; i la seua prosa, moltes vegades 
poètica, et condueix per on vol, d’aquí 
el de flautista d’Hamelín.

No vaig llegir en el seu moment Butes 
quan va aparèixer en 2011 aquí a Espanya, 
però he tingut la fortuna que l’editorial 
Sexto Piso publiqui ara la tercera edició 
d’aquest llibre que, com tots els de Quig-
nard, t’introdueix en una espècie de món 
oníric, o més aviat t’alliçona sobre un pas-
sat mitològic que ha configurat en gran 
manera el nostre pensament.

Si en Las lágrimas Quignard ofereix un Eric Gras
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relat sobre l’origen de la llengua france-
sa reflexionant sobre la pròpia funció 
del llenguatge, en Butes parteix del relat 
d’aquest argonauta que va saltar al mar 
quan va escoltar el cant de les sirenes, fent 
cas omís a la música que interpretava Or-
feu intentant contrarestar el seu efecte, 
per a raonar sobre la música i la seua im-
portància en la història de la humanitat.

Se sap, per la mitologia, i així ho reflec-
teix també l’autor francès, que Butes, per-
sonatge oblidat, va ser rescatat abans de 
morir per Afrodita i portat a Lilibea —la 
moderna ciutat de Marsala, a Sicília—. 
No obstant això, Quignard no es confor-
ma amb contar-nos aquesta «simple» his-
tòria, no. Ell va més enllà, i contraposa la 
figura d’Orfeu i la seua cítara amb la figu-
ra de Butes, i ho fa per a plantejar, entre 
moltes altres coses, una de tantes dico-
tomies que converteixen aquest món en 
el qual vivim en paradoxa i contradicció: 
l’ímpetu contra la reserva, o el salvatge 
versus el benestar. Arriscar-se o roman-

dre en un fals estat de confort, viure o 
simplement veure passar els dies davant 
la nostra impertorbable mirada.

En aquest sentit, la música serveix de 
motor de vida, com un reactiu. «Allí on el 
pensament té por, la música pensa», es-
criu Quignard, i parla d’una música que 
sap «perdre’s» i que no té por al dolor, una 
música experta en «perdició». Butes puja 
al pont i salta en escoltar aquest cant ce-
lestial de les sirenes, es deixa portar per 
aquesta melodia que desferma les passio-
ns. Pren una decisió, qui sap si deliberada 
o no, però en fer-ho s’allibera, encara sa-
bent que això li implicaria la mort. Però, 
què és la mort sinó una espècie de res-
pir del dolor i incongruència que assola 
el món? La música com a alliberament, 
com una manera de ressuscitar com a és-
sers que afronten la por d’una manera 
molt més tranquil·la, conscients que, a 
vegades, el veritablement important és 
trencar amb el que s’estableix.

Una vegada més, Quignard em se-
dueix amb les seves reflexions i co-
neixements, amb la seva perspectiva de 
la cultura occidental, del nostre pass-
at. Delicat, subtil, enriquidor. Una obra 
meravellosa.  H

Com és evident, abans 
del correu electrònic, 
les persones es comu-
nicaven per correu pos-
tal i n’hi havia que no 
només conservaven la 
correspondència, sinó 
que a més feien còpia 

en paper carbó de les cartes que envia-
ven. Eixes precaucions ens han permés 
assabentar-nos de les interioritats d’un 
determinat afer, una vegada que els in-
vestigadors sobre l’evolució de tal o qual 
personatge han exhumat l’epistolari co-
rresponent depositat en un arxiu públic, 
l’han pogut estudiar per tal d’aclarir un 
episodi significatiu i l’han i publicat.

És el cas de doctor Teixell, professor 
de la Universitat Rovira i Virgili de Ta-
rragona, qui en aquest volum repro-
dueix un centenar de cartes de la corres-
pondència entre Joan Puig i Ferreter, 
d’una banda, i de l’altra el poeta Josep 
Carner, el periodista Domènec Guansé 
i el novel·lista Xavier Benguerel, sobre-
tot a propòsit de la represa de les Edi-
cions Proa (i la col·lecció A Tot Vent) a 
Perpinyà pel 1949, on s’havia exiliat i 
on, d’acord amb l’editor Josep Queralt, 
van tractar infructuosament de recupe-
rar les publicacions, així com les vendes 
que Proa havia assolit abans de la gue-
rra civil. Uns projectes vitals plens de 
llums i d’ombres. JP
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Éric Vuillard torna pels seus 
furs amb aquest 14 de julio, 
a cavall entre la novel·la his-
tòrica i la novel·la de no fic-
ció, en la qual es recreen —
més que relatar-se— els prin-
cipals fets succeïts a París 
des de finals d’abril de 1789 

fins al cèlebre 14 de juliol en què va ser pre-
sa La Bastilla, donant així començament a 
l’anomenada Revolució Francesa.

Composta amb la intenció explícita 
d’«escriure el que s’ignora» enfront dels 
relats historiogràfics oficials «encotillats 
o desaparellats […] a partir de la multitud 
sense nom», el resultat és un relat emocio-
nat, vibrant i gens objectiu per part d’un 
narrador omniscient que obvia els tractats 
històrics sobre el tema per a basar la seua 
crònica-dietari d’aquelles jornades del Pa-
rís pre-revolucionari en testimoniatges 
anònims o de participants gairebé anòni-
ms que van ser ignorats per la macrohisto-
ria —sigui aquesta del signe ideològic que 
sigui—, barrejant en un emocionant totum 
revolutum, en la massa que «anhelava saber 
fins a on es pot arribar, allò que un mul-
titud tan nombrosa pot fer» personatges 
històrics reals —Réveillon, Lafayette, Mira-
beau, Desmoulins, De Launay, etc.— amb 
personatges ficticis o de segon ordre i amb 
personatges literaris extrets de la gran lite-
ratura francesa del segle XIX —Julien Sorel 
de Sthendal, el Étienne Lantier de Zola o el 
Jean Valjean de Victor Hugo—.

14 DE JULIO
d’Éric Vuillard 
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Novel·la

Centrats en els moments i els llocs més 
emblemàtics d’aquells dies històrics, els ca-
pítols de la novel·la insisteixen a mostrar-
nos les falsedats interessades de molts his-
toriadors —Michelet, per exemple— que 
van escriure la història oficial de la Revolu-
ció Francesa enfront del poble protagonista 
real d’aquells successos, per a fer entendre 
al lector que durant aquelles jornades glo-
rioses i violentes «la realitat va despullar a 
la ficció. Tot es va tornar veritat», una veri-
tat en la reconstrucció de la qual s’obstina 
un narrador que oscil·la entre el passat i el 
present narratiu per a donar major drama-
tisme a les històries contades, que avança 
esdeveniments, que s’identifica constant-
ment amb els protagonistes més o menys 
anònims fins a mitificar-los com a éssers 
completament decebuts, humiliats i des-
esperats. El dramatisme del discurs es ten-
yeix d’una ironia o de sarcasme en l’anàlisi 
psicològica d’una ciutat considerada com 
un personatge en si mateixa, única prota-
gonista d’aquest relat del que va succeir i 
va quedar silenciat i del que va poder ha-
ver succeït. Les conjectures, suposicions i 
rumors, la imaginació i el desig es conver-
teixen llavors en les principals referències. 
14 de julio és en definitiva una novel·la èpica, 
un cant que traspua lirisme i civisme. Éric 
Vuillard sap que llegir —interpretar— el pas-
sat, aquesta ombra infatigable que ens per-
segueix fins a acabar aconseguint-nos tots, 
és també una bona manera de llegir —inter-
pretar— el present. JMSR

Abans del segle XVIII al-
guns viatgers alemanys 
que van passar per 
València van plasmar 
unes observacions me-
morables, com Hieron-
ymus Münzer, però en 
la primera mitat del se-

gle XVIII l’activitat viatgera alemanya es 
va reduir notablement, llevat del cas de 
Wilhelm von Humbolt i Christian Au-
gust Fischer. En la segona part del Huit-
cents ja en van vindre alguns més: Carl 
Christoph Plüer, Franz Jenne. En aquest 
llibre s’han traduït per primera vegada 
fragments de les obres dels tres últims, 
s’ha indicat l’itinerari que van fer, s’ha 
presentat una relació dels seus viatges i 
s’han documentat les seues observacio-
ns amb citacions textuals, traduïdes per 
les mateixes autores.

El segon capítol està dedicat als ale-
manys del segle XIX, quan el Romancitis-
me va idealitzar el passat àrab d’Espanya 
i la figura del Cid es va unir a la València 
aràbiga. En van deixar constància Rigel, 
Huber, Ida Hahn-Hahn (la primera viat-
gera), Delius, Wilkomm, Rochau, Wol-
zogen i altres, que destacaren el Sagunt 
romà, la Glorieta, el Parterre, el Grau, 
etc. Una sèrie de tòpics que van fecundar 
l’imaginari que de València van impac-
tar els lectors alemanys d’un gènere que 
va perdurar al llarg del segle XIX. JP
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