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Valentí Puig publica un poemari quinze anys després del primer

El temps com una
construcció mental
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E
l 1985, després del
notable dietari Bosc
endins i del recull de
narracions Dones que
fumen, Valentí Puig

presentava L’estiu madur, un
poemari horacià, de lirisme
contingut i d’un escepticisme
farcit de tristesa. Com a la po-
esia de maduresa d’Horaci,
Puig buscava un diàleg íntim
amb ell mateix, un exercici de
reivindicació de la tolerància i
de l’experiència humana des
d’un evident epicureisme. La
poesia contemplativa de Va-
lentí Puig, més culta que in-
tel·lectualista, visualitzava l’a-
nècdota, recreava la naturale-
sa i ens parlava en una rigo-
rosa veu baixa.

Després d’aquest promete-
dor L’estiu madur, Puig ha pu-
blicat contes, tres novel·les, ha
conreat intensament la crítica
literària i el periodisme, ha
demostrat novament la seva
perícia en el dietari i, fins i tot,
s’ha acostat a la biografia amb
un estudi interpretatiu sobre
Josep Pla. Podria semblar que
s’havia distanciat definitiva-
ment de la poesia si no fos
perquè la seva literatura més
reeixida tenia un peu en aquest
gènere. I la seva ànima de poeta
ha tornat a superar la timidesa
amb un nou volum, Blanc de
blancs, germà gran de l’anterior,
però, al cap i a la fi, germà.

Blanc de blancs és també un
poemari que busca l’anècdota
en la vida quotidiana per fer-la
transcendir fixant-la com una
mena de fotografia de la me-
mòria. Al llibre, trobem un
home diferent, marcat encara

per la reflexió sobre l’existèn-
cia, però que ha evolucionat
de l’escepticisme a l’estoïcis-
me. La seva poesia continua
mantenint una vinculació
prou clara amb la plenitud i
contundència de la poesia lla-
tina que passa per Horaci i per
Marcial, però que es conforma
amb els entreteniments de la

vida adulta. D’aquesta con-
cepció es desprèn un evident
hedonisme que es reflecteix
en una actitud contemplativa
davant del món –com un pai-
satge–, de la literatura –com
una excusa– i de la infància i
de la joventut –autèntica i
única pàtria del poeta–. I al
centre de tot plegat, l’univers

de Puig té un nucli que és la
visió de la dona. No resulta
estrany, doncs, que una de les
parts del llibre, Enciclopèdia
d’Eva, estigui dedicada a la do-
na. I com sempre des d’una
posició voyeurista, que no
deixa per l’oblit un taconeig,
el record d’un meublé, un retoc
ràpid de pintallavis, la perícia

d’encertar els gafets dels soste-
nidors, un dit sota l’elàstic in-
ferior del mallot abans de llan-
car-se a la piscina, els cabells
mullats que s’enganxen a la
banyera o una escena en un
emprovador d’una botiga de
roba. Tot amb llum de dona,
una dona vista entre la idealit-
zació i una discreta misogínia.

Un altre dels moments àl-
gids del poemari és l’home-
natge a Moby Dick. Quan E.M.
Forster va definir la novel·la
com un plànol geogràfic, en-
tre muntanyes que eren la
història i la biografia i un riu
que era la poesia, va cloure
l’asseveració dient que el mar
era Moby Dick, la novel·la de les
novel·les. Puig no se sostreu a
la força hipnòtica i metafòrica
de la novel·la de Melville i ti-
tula un dels poemes llargs
L’amic de Queequeg, és a dir, Is-
hmael, narrador de la histò-
ria, que salva la vida precisa-
ment a bord del taüt del seu
amic, l’indi Queequeg. Totes
aquestes referències, però, no
treuen protagonisme al to re-
posat del recull i al pòsit clàs-
sic de la seva poesia. Un dels
poemes està dedicat a Agustí
d’Hipona –ho podia haver es-
tat perfectament a Sèneca o a
Boeci–, amb un vers d’entrada
d’una gran bellesa: “Va gosar
entendre que el temps és una
construcció mental”.

La lectura d’aquest esperat
poemari de Valentí Puig és, a
banda de tots aquests refe-
rents, un plaer. Blanc de blancs
implica la recuperació d’una
veu que té moltes coses a dir,
que ens pot recordar els poe-
tes romans, l’indiscutible Lar-
kin o l’immens Melville. Per
disfrutar-lo, els recomano una
copa de blanc de blancs i un
recopilatori de Frank Sinatra,
que inclogui, si pot ser, la
cançó Summer Wind. I que no
passin quinze anys més.
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J
oan M. Minguet, pro-
fessor d’Història del
cinema a la Universi-
tat Autònoma de Bar-
celona, relata a Cinema,

modernitat i avantguarda el
procés de recepció i desenvo-
lupament del cinema en la
cultura catalana entre els anys
1920 i 1936. El llibre està es-
tructurat en dues parts dedi-
cades a descriure respectiva-
ment les relacions del cinema
amb la modernitat i amb l’a-
vantguarda. D’entrada, Min-
guet subratlla l’actitud antici-
nematogràfica dels noucentis-
tes que, amb Ors al capdavant,
consideraven el cinema un
fenomen incòmode a la seva

estratègia classicista. Tot se-
guit, l’autor exposa el naixe-
ment d’una nova cultura de
masses de la qual, juntament
amb la ràdio, el jazz o l’esport,
forma part el cinema.

Així les coses, el cinema co-
mençava a merèixer l’atenció
per part dels mitjans de co-
municació; paral·lelament
–indica l’autor– apareixien
les primeres reflexions sobre
les possibilitats expressives
del cinema, que aviat comen-
çaria a ser considerat com una
manifestació artística. Min-
guet descriu en aquest procés
la participació de periòdics
com La Veu de Catalunya, La Pu-
blicitat o, més endavant, D’Ací i
d’Allà, La Nova Revista i Mirador.
També repassa els articles es-
crits per comentaristes de tan
relleu com Josep M. de Sagar-
ra, Alexandre Plana o Josep M.
López-Picó. Més endavant res-
segueix la reivindicació que
Guillem Díaz-Plaja va fer del
cinema des de la universitat i

la configuració d’una nova
generació de crítics que in-
clou, entre altres, Sebastià
Gasch i Lluís Montanyà. Així,
doncs, l’autor ens mostra en
aquestes primeres pàgines la
consolidació del cinema en el
si de la nostra societat i l’es-
treta relació que va tenir amb
el procés de renovació i mo-
dernització conceptual de la
cultura catalana que es va
produir a partir del 1925. La
primera part del llibre finalit-
za amb l’anàlisi de la intro-
ducció del cinema sonor i amb
el relat, ple de referències a
l’actualitat, de les dificultats
en el desenvolupament d’una
cinematografia nacional cata-
lana i en la introducció del
català en la titulació i doblat-
ge dels films.

LES AVANTGUARDES
Les relacions del cinema amb
les avantguardes artístiques
ocupen la segona part d’a-
quest llibre. Minguet edifica

una crònica que enllaça des de
l’actitud de les primeres
avantguardes fins a la fasci-
nació pel cinema soviètic a fi-
nals dels anys trenta. L’autor
constata, d’entrada, el vincle
inicial entre cinema i avant-
guarda i exposa les mencions
explícites al món del cinema
en l’obra de Joan Salvat-Pa-
passeit i J.V. Foix.

Tot seguit relata l’actitud de
les segones avantguardes amb
la cinematografia i destaca, a
banda del paper desenvolupat
per L’Amic de les Arts o per les
Sessions Mirador –les vetllades
de cine-club organitzades per
la revista d’aquest nom–, el
cas exemplar de Salvador Dalí.
La poètica cinematogràfica de
l’artista empordanès, que
Minguet ja havia tractat en
obres anteriors, ocupa bona
part de la segona meitat del
llibre. L’autor hi descriu l’ac-
titud radical que Dalí, acom-
panyat de Gasch i Montanyà,
va vehicular a través de les
planes de L’Amic de les Arts, la
revista dirigida pel sitgetà Jo-
sep Carbonell. En aquest sen-
tit, analitza àmpliament l’es-
tètica de l’antiart exalçada en
el Manifest Groc i concretada en
la Guia sinòptica, que tots tres
autors signaven l’any 1928 a
L’Amic de les Arts. Minguet de-

talla les principals línies pro-
gramàtiques formulades per
Dalí i assumides per Gasch i,
en menor mesura, per Monta-
nyà: la influència del maqui-
nisme futurista, la implicació
dadaista, l’elogi del món in-
dustrial i tecnològic i la con-
sideració de l’art com un obs-
tacle per a l’evolució de la so-
cietat moderna. Des d’aquests
supòsits es concebia el cinema
com un element de la nova
societat industrial que havia
d’allunyar-se de les influènci-
es artístiques tradicionals. Tot
seguit, Minguet relata la par-
ticipació de Dalí en la filmació
d’Un chien andalou, la identifi-
cació del documental amb
l’escriptura surrealista i la
vindicació del cinema còmic
nord-americà. És probable-
ment aquesta la part del llibre
on resulta més explícita la
confluència del cinema amb
el món cultural català que tan
encertadament exposa Joan
Maria Minguet al llibre. I és
que la seva proposta permet,
en definitiva, no tan sols cop-
sar el pensament cinemato-
gràfic a la Catalunya dels anys
vint i trenta, sinó sobretot en-
tendre les implicacions del ci-
nema en la renovació de la
cultura catalana que van
aportar les avantguardes.


