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A Catalunya hi ha 
pocs escriptors 
més en forma que 
Valentí Puig. Als 
68 anys sembla 
haver-se rebel·lat 
contra l’ideal 

d’una jubilació plàcida, i aquest 2017 
ha estat hiperproductiu: a la novel·la 
El bar de l’AVE i al llibre de conver-
ses amb Ignacio Peyró La vista des-
de aquí cal sumar-hi els dietaris i els 
poemes que aquí ressenyem, a part 
d’una aportació al volum col·lectiu 
En la era de la posverdad, els articles 
a El País i la direcció de la revista de 
Foment del Treball. I segur que ens 
estem deixant col·laboracions. 

Una part important de les energies 
de Valentí Puig van a la reescriptura. 
Tal com feia el seu admirat Josep Pla, 
Valentí Puig poleix i reescriu els die-
taris que ha anat omplint durant to-
ta la vida i dels quals ara en publica el 
cinquè volum, La bellesa del temps, 
amb les anotacions de 1990-1993, 
quan aterra a Londres per encàrrec 
del diari Abc. Hi farà de corresponsal, 
una feina que consisteix sobretot a lle-
gir tots els diaris de bon matí, veure els 
telenotícies de migdia i vespre i estar 
tot el sant dia enganxat a la BBC. Du-
rant aquesta estada a un Regne Unit 
on “el turisme de masses ha envaït 
allò que Hitler no aconseguí domi-
nar”, l’escriptor palmesà ens farà de 
guia per la majoria dels pubs de Ken-
sington, i l’acompanyarem a rodes de 

Un escriptor  
que fa de 
periodista

DES QUE VA 
DEBUTAR EL 1982 
AMB EL DIETARI 
‘BOSC ENDINS’ A 
QUADERNS CREMA, 
VALENTÍ PUIG 
(PALMA, 1949) HA 
PUBLICAT UNA 
TRENTENA DE 
LLIBRES I HA 
GUANYAT PREMIS 
COM EL RAMON 
LLULL, EL JOSEP 
PLA I EL SANT JOAN. 
EL 2017 HA SIGUT 
ESPECIALMENT 
FRUCTÍFER. 
DESPRÉS DE LA 
NOVEL·LA ‘EL BAR 
DE L’AVE’ PUBLICA 
UNA NOVA 
ENTREGA DE 
DIETARIS, ‘LA 
BELLESA DEL 
TEMPS’, I EL 
POEMARI ‘ORATGES 
DE LA MEMÒRIA’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL premsa i sopars diplomàtics, cimeres 
del G-7 o el llarg part del Tractat de 
Maastricht. També viurem la fi del 
thatcherisme, els primers rumors de 
crisi entre el príncep Carles i Lady Di, 
la caiguda de l’URSS i l’esclat de les 
guerres del Golf i els Balcans, amb la 
presa de consciència que, a partir de 
llavors, les guerres es veuran per la te-
le i es guanyaran davant l’opinió pú-
blica. Precisament de Kuwait ha fugit 
la veïna de l’escriptor, una noia en hi-
jab que serà un dels personatges re-
currents del dietari des del dia que, 
per la finestra, veu “l’espectacle d’un 
home pelut, calb i poc esvelt que pica 
i pica a l’ordinador”.  

Un estil literari i lliure 
Però no som al davant de la típica guia 
turística del corresponsal, com els 
longsellers que Enric González ha de-
dicat a tantes destinacions. Aquí l’es-
til és molt més literari i lliure, amb 
entrades senceres que glossen els 
grans autors britànics, com Wo-
dehouse, Agatha Christie, Conan Do-
yle, Tolkien, Lovecraft i Greene. 
També cròniques d’exposicions –de 
Lucian Freud a Andrea Mantegna– i 
la tertúlia periòdica amb Cabrera In-
fante. Per a Puig, Anglaterra és la pà-
tria del conservadorisme, encara que 
ara hi campin “més hooligans que 
gentlemen”, i en aquest ambient de 
whiskys i caoba creixerà la “urgència 
d’arrelar” que hi ha darrere la defen-
sa de l’ordre i els valors, la meritocrà-

cia i la tradició. En un moment dels 
diaris s’arriba a preguntar: “¿Quant 
temps haurà de passar fins que dir-se 
conservador a Espanya ja no sigui 
considerat reaccionari o franquista?”  

La prova que el món de Valentí 
Puig és fet de harris i havans la tro-
bem al final d’aquest volum, quan és 
enviat als Estats Units per cobrir les 
presidencials de 1992. A partir 
d’aquest moment les anotacions es-
devenen involuntàriament còmiques 
en imaginar-nos el nostre correspon-
sal entrevistant surfistes californians 
i taxistes exhippies, o intentant recór-
rer a peu Los Angeles, “un cas evident 
de democràcia excedida per la pul·lu-
lació extrema”. I enmig del caos 
nord-americà, la premonició: Puig, 
entristit per la derrota de Bush pare, 
ens regala un gran retrat del candidat 
Ross Perot, el milionari outsider que 
anticipava Donald Trump. Als dieta-
ris també s’hi albira de manera profè-
tica la desafecció anglesa cap a Euro-
pa i la passivitat de la UE davant Slo-
bodan Milošević o Saddam Hussein, 
“l’Europa-mercat que no vol o no sap 
ser l’Europa-gendarme”. 

Si és cert que, com deia Xavier Pla 
arran de La vida lenta, els dietaris són 
el grau zero de l’escriptura, en el cas 
de Puig estaríem llegint el carnet 
d’esbossos de tants personatges fu-
turs. La bellesa del temps trena llar-
gues reflexions sobre política, econo-
mia o literatura al costat d’aforismes 
i petits exercicis de creació literària, 
l’estilista que no pot deixar de ser-ho. 
També hi entreveurem les preocupa-
cions i els temes clau del Puig no-
vel·lista, com l’obsessió per les trajec-
tòries vitals i les tragèdies fundacio-
nals de les grans sagues –el dietari és 
ple de retrats de polítics, financers i 
diplomàtics de la cort–, així com les 
ressonàncies entre la macroecono-
mia i la microhistòria, els grans pla-
ers, la gran rutina: “Amb tantes crò-
niques i relats de fusions, d’opes, d’as-
censions i complots, qui va dir que ja 
no hi ha temes de novel·la?”✒

ALBERT 
FORNS

LA BELLESA 
DEL TEMPS 
VALENTÍ PUIG 
PROA 
320 PÀG. / 20 €

PERE TORDERA

Pràcticament en paral·lel als dietaris 
La bellesa del temps, veu la llum el 
setè volum de poemes de Valentí 
Puig, Oratges de la memòria (Proa). 
Encara que treballi tots els gèneres, 
encara que sigui un intel·lectual de 
primeríssim nivell, per a molts crítics 
i lectors Valentí Puig sempre serà un 
poeta. Una ploma incansable que 
guarda les millors troballes per als 
versos i que reserva per als poemaris 
els resultats, sempre reveladors, 
d’enfocar cap endins la seva mirada 
d’observador incisiu i despietat. En 
aquesta nova remesa de textos tar-
dorals, publicats sense els habituals 
blocs temàtics de reculls anteriors, 
Valentí Puig plana sobre preocupaci-
ons i anècdotes, però ho fa més lleu-
ger, amb més ironia i menys solem-
nitat que a Dormir mil anys (2015). A 
Oratges de la memòria el poeta con-
tinua fent les paus amb el món sen-
se deixar de posar els punts sobre 
les is, amb una suficiència, marca de 
la casa, que sovint esdevé incòmo-
da, com quan li sobrevenen revelaci-
ons místiques “mirant la regata de la 
caixera del súper” o quan se’n fot de 

les noves generacions, que “renteu 
tasses a un Starbucks”. El sexe ha 
quedat enrere i la Viagra, omnipre-
sent en reculls anteriors, no apareix 
per enlloc. “Què n’has fet de la il·lusió 
d’anar pels bars, veure dones que es 
despullen o fumar un havà?” Pre-
gunta retòrica. Els pubs de Londres 
ja són només emanacions literàries, 
els “paisatges amorals” només res-
ten a la retina i queden els petits con-
sols de cada dia, com el goig de “ba-
dar pel carrer amb un feix de diaris 
ara que tothom / s’espera als semà-
fors parlant per l’iPhone”. Crits en va 
contra la mediocritat imperant, la por 
de ser insignificant davant de la na-
tura i els conflictes eterns i irresolu-
bles: “Compten més les baralles del 
fracàs o les guerres de la culpa?” Com 
a bon poeta conservador, dels pocs 
que ens queden, Valentí Puig lamen-
ta que les catedrals avui s’omplin 
“amb més clics de selfies que batecs 
de fe”, i enyora la joventut, “quan de 
nit vèiem passar l’Sputnik”, a l’espe-
ra d’un més enllà on finalment po-
drem veure “Cervantes passejant 
amb Velázquez”.

ORATGES DE 
LA MEMÒRIA 
VALENTÍ PUIG 
PROA 
96 PÀG. / 15,50 €

POEMES QUE SÓN MIRATGES DE 
L’EXPERIÈNCIA


