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Amaràs la llibertat
sobre totes les coses

Passat, present i futur
de l’escriptura

Amb El retorn de Voltaire Martí
Domínguez culmina la triologia ence-
tada amb Les confidències del Comte
Buffon i El secret de Goethe. L’autor
valencià ofereix en la seua última obra
un fabulós retrat intel·lectual i humà de
Voltaire i mostra l’escriptor francés
com un referent crític que manté plena
vigència. I és que el darrer Premi Josep
Pla novel·la «l’èpica de la llibertat» a
través dels últims dos mesos i mig de
vida de Voltaire, quan aquest abando-
na el seu exili a la finca de Ferney, als
Alps, per regressar i «mostrar-se» a
París, als vuitanta-quatre anys. Voltaire
es meravella del gran reconeixement
que, malgrat els anys de forçosa
absència, els parisencs encara li pro-
fessen: l’estrena de la seua obra Irene
rep vint minuts d’aplaudiments i l’autor
és coronat amb llorers. 

La cita que encapçala l’obra, «Sem-
pre he preferit la llibertat a totes les
coses», constitueix tota una declaració
de principis del polièdric escriptor
francés. No debades, la defensa irre-
nunciable a la llibertat va guiar l’e-
xistència de Voltaire, fins al darrer alè.
Una vindicació que va conéixer, és
clar, certs moments de debilitat, de
contradicció, d’infelicitat; perquè la
por i la feblesa són consubstancials a
la naturalesa humana i, fins i tot en el
cas de personatges d’un tarannà corat-
jós com el de Voltaire, no es pot espe-
rar un pensament compacte, d’una
sola peça. Així doncs, el «patriarca
dels filòsofs» es malfia dels seus
detractors i enemics i tem que li
neguen reposar en sepultura cristiana.
D’ací la seua preocupació per la con-
fessió, malgrat la seua reticència de
«caure a mans dels jesuïtes», a pesar
«dels seus anys i anys de batalla i la
seua coherència rebregada». La seua
retractació, però, serà insuficient per a

l’Església i Voltaire encertarà de ple en
el destí final que havia vaticinat per als
seus ossos.

Martí Domínguez, però, eludeix mos-
trar-nos un visió unívoca del personatge
i desplega una mirada comprensiva, cle-
ment, que inclou, com apunta la contra-
portada del volum, «una lleu ironia des-
mitificadora». I tanmateix, personatges
com aquests no naixen cada dia, de
manera que quan hi apareix algú de la
fusta de Voltaire, un home que es
deleix, que frisa i es desviu per adquirir
coneixements i defensar la veritat per
sobre de tot i que, per torna, està dotat
d’intel·ligència i talent literari, aquest
personatge de seguida queda anotat
als annals del món. No debades, l’ad-
jectiu voltairià, ha passat a la història
per definir els esperits arrauxats, vius,
impetuosos, mordaços, caústics i, sobre-
tot, crítics, avalotadors, activistes de la
llibertat, de la intel·ligència, enemics de
la ignorància i de la intolerància. Fins i
tot molts personatges de la literatura s’hi
han inspirat, com és el cas de Bearn o
la casa de les nines (1962) del mallor-
quí Llorenç Villalonga, en què el prota-
gonista —voltairià de cap a peus—
defensa una visió de l’estètica clàssica i
la cultura francesa com a cim de la cul-
tura europea que, als anys seixanta,
estava en vies de desaparició. I, preci-
sament, la substitució d’unes formes
antigues de pensar i de viure per unes
altres de noves també és un dels temes
proposats a El retorn de Voltaire. Fet i
fet, l’últim premi Josep Pla planteja el
xoc dels ideals humanistes amb les ins-
titucions de l’Antic Règim i la intoleràn-
cia religiosa mitjançant els conflictes
que Voltaire afronta en els últims mo-
ments de la seua existència. Cal desta-
car, entre altres, el passatge en què
Voltaire es troba amb Diderot i aquest
apunta ja algunes idees modernes que
superarien fins i tot la Il·lustració.

Com en els seus dos relats anteriors
de Domínguez sobre personatges
històrics, en aquest darrer lliurament
de la trilogia, destaca el doble treball
d’investigació i d’imaginació en abor-
dar la figura del personatge més
influent del Segle de les Llums. A més,
com és ja habitual, l’autor valencià
ens delecta amb l’adjectiu colorístic,
que fa que les seues obres siguen uns
relats magnètics, curulls de ressonàn-
cies poètiques.

Alícia Toledo

Assaig de llenguatge planer i ritme tre-
pidant, Lletres sobre lletres reuneix totes
les condicions per convertir-se en un
altre best-seller com Mal de llengües o
Una imatge no val més que mil parau-
les. El nou lliurament de Jesús Tuson
compagina la relació entre la parla
oral i l’escrita amb un recorregut ente-
nedor per la història de l’escriptura.

Malgrat que puga semblar contra-
dictori pel títol, el llibre s’enceta amb la
reivindicació de l’oralitat en contrapo-
sició a l’acte de grafiar. Fidel a postu-
res ja difoses en obres anteriors, l’autor
no escatima l’elogi de la dimensió
oral. Aquesta premissa encapçala la
reflexió sobre el poder social que l’es-
criptura ha exercit al llarg del temps,
amb tot d’exemples pràctics imaginaris
sovint no exempts d’humor («extrate-
rrestres d’intercanvi comunicatiu estric-
tament telefònic», referències als «se-
nyors dels guionets» proferint tòpics
sobre els textos escrits), i d’elucubra-
cions punyents relatives a l’acte d’es-
criure, que no debades «pot servir per
construir i, pervertir-ne l’ús, per des-
truir: pot vehicular la veritat i el progrés
o pot estendre la mentida».

L’obra es fa ressò de com la nostra
ment transforma les «figuretes» enllaça-
des sobre el paper en matèria visual a
partir de l’experiència personal acumu-
lada. Ara bé, Tuson convida el lector a
relativitzar la vàlua excessiva que tradi-
cionalment s’ha atorgat als signes que
conformen l’escriptura (mots com mar o
amic no poden ni mullar ni fer com-
panyia). Amb un discurs construït pel
condicionant de la superioritat de la
parla viva, formula i descriu fins a quin
grau poden reflectir aquestes «pobres»
lletres la riquesa del discurs directe.

Altrament, l’autor posa en tela de
judici que «la línia divisòria entre la
barbàrie i la civilització passi per
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