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Com és evident, abans
del correu electrònic,
les persones es comunicaven per correu postal i n’hi havia que no
només conservaven la
correspondència, sinó
que a més feien còpia
en paper carbó de les cartes que enviaven. Eixes precaucions ens han permés
assabentar-nos de les interioritats d’un
determinat afer, una vegada que els investigadors sobre l’evolució de tal o qual
personatge han exhumat l’epistolari corresponent 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 Tarragona, qui en aquest volum reprodueix un centenar de cartes de la correspondència 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, sobretot a propòsit de la represa de les Edicions 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 recuperar les publicacions, així com les vendes
que Proa havia assolit abans de la guerra civil. Uns projectes vitals plens de
llums i d’ombres. JP

destaquem...

La música com a alliberament
de l’ésser i del pensament
Cada llibre que llegeixo de Pascal Quignard 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 pensador nat, un faulista extraordinari. Sedueix com pocs la seua manera de narrar, 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
quanvaaparèixer en2011aquía Espanya,
però he tingut la fortuna que l’editorial
Sexto Piso publiqui ara la tercera edició
d’aquest llibre que, com tots els de Quignard, t’introdueix en una espècie de món
oníric, o més aviat t’alliçona sobre un passat mitològic que ha configurat en gran
manera el nostre pensament.
Si en Las lágrimas Quignard ofereix un

relat sobre l’origen de la llengua francesa 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 Orfeu intentant contrarestar el seu efecte,
per a raonar sobre la música i la seua importància en la història de la humanitat.
Se sap, per la mitologia, i així ho reflecteix també l’autor francès, que Butes, personatge 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 conforma amb contar-nos aquesta «simple» història, no. Ell va més enllà, i contraposa la
figura d’Orfeu i la seua cítara amb la figura de Butes, i ho fa per a plantejar, entre
moltes altres coses, una de tantes dicotomies 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», escriu 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 celestial de les sirenes, es deixa portar per
aquesta melodia que desferma les passions. Pren una decisió, qui sap si deliberada
o no, però en fer-ho s’allibera, encara sabent que això li implicaria la mort. Però,
què és la mort sinó una espècie de respir del dolor i incongruència que assola
el món? La música com a alliberament,
com una manera de ressuscitar com a éssers 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 sedueix amb les seves reflexions i coneixements, amb la seva perspectiva de
la cultura occidental, del nostre passat. Delicat, subtil, enriquidor. Una obra
meravellosa. H
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