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bans d’entrar en matèria, dos
aclariments contextuals. Primer:
poeta, narrador, memorialista, as-

sagista, crític, articulista, Valentí Puig és
una de les personalitats més complexes i
riques del panorama actual de la literatura
catalana. Segon: autor de cinc reculls de lí-
rica, publicats entre el 1985 i el 2011, la
poesia ocupa un lloc principal a l’obra ge-
neral de Puig perquè constitueix el nucli
central que després es desplaça d’una
manera o altra cap a tots els altres gène-
res que conrea.

Si els poemaris anteriors de Puig tenien
un origen natural o orgànic, Altes valls va
néixer del fet puntual d’haver assolit l’edat
de seixanta anys. Aquesta fita cronològica
ha provocat en el nostre poeta la necessitat
de produir una reflexió autobiogràfica en la
forma d’una summa existencial. Però ens
hem d’afanyar a constatar que no es tracta
d’una summa existencial a partir del narci-
sisme actual de poca volada, sinó que ens
trobem davant d’un autèntic aprofundi-
ment en l’autodescobriment i autocons-
trucció de la personalitat humana amb la
seva intensa i difícil interacció amb el con-
text històric i cultural que l’envolta.

Altes valls és un llibre extraordinària-
ment ben afaiçonat que consta de sis
parts independents i alhora entrellaçades.
La primera i la sisena són dos poemes
llargs, Altes valls i Fer-ne seixanta, que for-
men un marc temàtic general per enqua-
drar les quatre parts centrals que giren a
l’entorn de nuclis particulars, com ara el
desig; la història, la política, i la tradició
cultural; l’alteritat; i la consciència, l’esperit
i la religió, respectivament. Contra aquest
rerefons, Puig va revelant i consolidant la
seva identitat i va explorant els vincles que
l’uneixen als altres i al món.

A

D’una manera complexa, amb grans
dosis d’intel·ligència, tendresa, ironia i au-
tocrítica, Puig ho investiga tot. El poeta es
defineix com un amant de la veritat, la cla-
redat, la justesa, la tradició, l’ordre, la lle-
ialtat, el coratge, l’ambició, la fortalesa, la
pietat, el perdó, l’afecte, l’amor, l’erotisme,
la sensualitat, les arrels, el coneixement, la
discreció, el vitalisme, la bona vida, els va-
lors morals, la integritat, la sofisticació... I

sosté una relació tensa d’amor i odi amb
un món que es caracteritza per la banali-
tat, la vanitat, l’engany, la simplificació, la
por, la corrupció, la mentida, les falsifica-
cions, la traïció, la vulgaritat, la debilitat, la
ciència deshumanitzada, la retòrica, la ca-
ducitat de tot...

En l’àmbit estètic i en el formal, Altes
valls és un llibre d’una gran exigència. Hà-
bilment, Puig barreja el rigor intel·lectual

cognitiu de l’alta modernitat, la subtilesa
metafòrica del postsimbolisme i la imme-
diatesa i el coneixement moral del realis-
me líric. I, pel que fa a la versificació, el rit-
me, el lèxic, el to i l’estructuració del dis-
curs poètic, Puig sotmet la lírica catalana a
molta pressió per mirar de despertar-la
del mecanicisme, la previsibilitat, l’auto-
complaença i la flonjor general en què es
troba instal·lada ja fa massa temps. ❋

Poesia D. Sam Abrams

Viure, pensar, escriure

El polifacètic Valentí Puig ha publicat gairebé alhora un poemari i un dietari ORIOL DURAN

Altes valls
Autor: Valentí Puig
Editorial: Proa
Barcelona, 2010
Pàgines: 79
Preu: 15,50 euros

mb quatre copes, puc
tornar a dir que donaria
el que fos per saber to-

car el piano”. Tal vegada no sigui
aquesta la cita més rellevant del lli-
bre que ara ens ocupa però sí que la
trobo d’allò més il·lustrativa de l’es-
perit general –si és que un es pot
permetre la frivolitat d’essencialit-
zar– de Rates al jardí. I és que
aquest dietari del 1985 de Valentí
Puig (Palma, 1949) és, com acostu-
men a ser tots els dietaris, moltes
coses alhora, una acumulació de re-
flexions multitemàtiques, d’apunts
improvisats, a vegades maquillats, i
una bona col·lecció de pensaments
íntims.
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Una vegada vaig llegir una crítica
on s’escrivia que publicar un diari
personal és un acte exhibicionista,
fins a cert punt pedant, en què es
dóna per suposat que al lector li in-
teressarà assabentar-se de trossos
de la vida de l’autor. Com a reflexió
literària em va semblar més aviat
pobra. ¿Què és el la literatura si no
un acte de generós exhibicionisme?
I encara més enllà: no pot ser un die-
tari un pur exercici de ficció literària?
On està escrit que és obligatori que
tot el que conté un dietari hagi de
ser veritat? A qui li interessa avui en
dia l’ortodòxia dels gèneres?

Doncs bé, mentre un llegeix Rates
al jardí es veu envaït d’una perma-

nent i abellidora sensació de puresa:
no són apunts més o menys engi-
nyosos, més o menys interessants
el que va fluint, sinó un relat tan ho-
mogeni com el que podríem trobar
en un conte o una nouvelle, per citar
dos gèneres a l’atzar. Recordo el
dietari de P.D. James La hora de la
verdad (Un año de mi vida) i és la
mateixa sensació de placidesa la
que m’envaeix mentre devoro les
pàgines de Puig.

L’escriptor evoca els anys d’infan-
tesa, les olors pretèrites, la petjada
dels seus pares, els paisatges de la
seva estimada Mallorca... I van apa-
reixent pensaments més adults, la
passió femenina –sense pudor des-

criu trobades amoroses–, la relació
amb la literatura i el periodisme, co-
neixences coetànies, un convençut
americanisme, la creença catòlica, la
ideologia política... Però per sobre de
tot, embolcallant el to general de
l’obra, la radical defensa del gaudi,
l’hedonisme com a defensa contra la
grisor, la bellesa d’un instant fugis-
ser mereix ser guardada en la me-
mòria.

El pas del temps és irremeiable
però mereix ser notat en els senyals
que deixa sobre la pell i no pas en
l’ànim. “El final de la dècada potser
ens agradi més, diuen que torna la
predilecció de les dones per l’ús de
roba interior de seda”. ❋

De seda i de cel
Dietari Toni Vall


