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Valentí Puig mostra el canvi de segle en el seu nou dietari

La satisfacció de l’home
de l’esmòquing
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E
n el lleuger esquinç,
imperceptible, del
pas d’un segle a un
altre, Valentí Puig ha
decidit afrontar les

incerteses i els interrogants de
l’inici d’aquest nou mil·lenni
vestit amb desafiant esmòqui-
ng, una copa de Moët a la mà i
un somriure a penes insinuat
en un rostre serè. Amb senti-
ment de gratitud per tot allò
que li ofereix la vida i amb un
desig mai del tot satisfet per
llegir, escriure i assaborir les
petites engrunes de bellesa i
pulsió que conté cada dia. Mal-
grat que la barbàrie i la pre-
sència del mal sotgen cons-
tantment les nostres febleses. El
vertigen d’aquest inaugural
2001 l’estimula i el reconcilia
amb ell mateix. O potser també
és la maduresa que ha de
fer-nos “més comprensius amb
els nostres defectes”.

Des de la frontissa sempre
estimulant entre literatura i
periodisme, Puig es troba cò-
mode per avaluar en els pri-
mers dies del mil·lenni algunes
lliçons que ens ha deixat la
història en el segle que s’acaba,
i assajar les que ja comencen a
insinuar-se: una moral civil im-
probable, els reptes de la bio-
tecnologia, la benedicció de les
noves comunicacions o les lleis
quasi perfectes que li ofereix el
mercat, és a dir, el capitalisme.
De fet, exultant davant les pos-
sibilitats d’Internet –la nova
illa del tresor– es defineix, amb
entusiasme desbordat, com un
“cibereremita”. La volta al món
en vuitanta clics.

Cent dies del mil·lenni és un di-
etari que parteix d’aquestes
premisses per traçar les línies
del pensament –estimulant,
intel·ligent, tothora provoca-
tiu– de Valentí Puig. Amarat
d’ideologia i d’actualitat perio-
dística, més que amb els llam-
pecs literaris, efervescents, de
Bosc endins, connecta millor
amb la mirada descarnada i
implacable de Matèria obscura.
Sense l’abundància, però, de
reflexions morals ni la potència
o el to desassossegant que pre-
sidien algunes notes d’aquell
magnífic llibre. La recerca d’un

Déu que l’allunyara, amb l’au-
toritat de l’Antic Testament, de
la dispersió i del caos, contrasta
ara amb la “pietat d’un Déu que
sostingui una certa noció del bé
comú” d’aquest nou dietari.

Si l’ideari vital de Matèria
obscura es condensava en la de-
fensa blindada de “la solitud,
única pàtria” –tal i com s’im-
pregnaven també els personat-
ges del conjunt de narracions
Maniobres privades–, en l’autore-
trat que va confeccionant Puig
en Cent dies del mil·lenni se’l veu
engrescat i feliç mentre saluda
amb complicitat els maitres dels
grans restaurants i comparteix
taula amb el bo i millor de
Barcelona. Guaita la ciutat des
del despatx de Duran i Lleida
mentre escolta les confidències
del líder democristià. Els som-
riures entremaliats revelen
amb més nitidesa les intenci-
ons de Pasqual Maragall que
unes declaracions explícites. En
un sopar amb José María Aznar
es mostra seduït per la valentia
en algunes decisions. Amb tots
ells manté concessions i hàbils
equidistàncies. En el terreny
dels amics és partidari de re-
soldre les diferències ideològi-
ques per la ironia i el menú.

L’escena en què Jordi Pujol
l’agafa de bracet en el lliura-
ment d’uns premis literaris és
un gest que caldria patentar.
Però l’ambivalència de les opi-

nions sobre el president es tor-
na reticent quan es refereix al
nacionalisme. Catalunya pot
sobreviure sense l’idioma. El
llenguatge del nacionalisme
pràcticament s’ha esgotat i
l’objectiu “de vegades no sem-
bla ser l’eficàcia, sinó l’emble-
matisme”. En canvi, en una
contradicció que queda irresol-
ta, Puig adverteix que no es pot
dur a terme cap política que
ignore el passat i la tradició.

Encara que Cent dies del mil-
lenni adopta la forma d’un die-
tari, l’abundància d’anàlisis pe-
riodístiques i de juís ideològics
l’acosten en ocasions, a més de
Matèria obscura, al Valentí Puig
d’Annus horribilis (cròniques pe-
riodístiques del 1992). Amb
sarcasmes i escepticisme més
dosificats, referma i cristal·litza
uns fonaments conservadors
que travessen tota la seua obra.

Davant la retòrica multicul-
turalista, s’aferra a l’Europa de
les catedrals. I en contra de
“l’angelisme irresponsable”, la
política ha d’intentar resoldre
els problemes pas a pas. És un
aprenentatge més de la Història
–i no de les ideologies– en el
càlid continent de la vida adul-
ta. La solidesa i l’astúcia de la
prosa en Valentí Puig són deu-
tores dels escriptors de l’escola
de la vida, com en l’homenatge
a Bernard Frank. Per tant, ser
un conservador és, per a l’au-

tor, una conseqüència inevita-
ble del sentit comú. Dit d’una
altra manera, es mostrarà in-
condicional de la definició de
Michael Oakeshot: “Un conser-
vador és un aventurer amb ar-
rels”.

Per a l’escriptor mallorquí,
sense un mínim utillatge de la
nova economia s’allunya la
possibilitat d’entendre el món
actual. Com un senyor de l’u-
nivers domèstic, el zàping i el
ratolí de l’ordinador, a més
d’esponjar-li els sentiments, re-
presenten la quota d’ordre es-
pontani del sistema capitalista.
Davant els discursos apocalíp-
tics sobre la xarxa i l’avanç de la
genètica, Valentí Puig confia
que el segle XXI serà el de la
tercera cultura, una fusió del
pensament humanista i el tec-
nocientífic. L’esperit d’Aristòtil,
d’un savi amatent a l’actualitat,
ha d’abolir el paper funest de la
figura de l’intel·lectual com-
promès.

Així les coses, el que es fa in-
evitable és preguntar-nos on
comencen les conviccions gra-
nítiques i on acaba la provoca-
ció connatural de Valentí Puig.
Qualitat i interès garantits en
tots els seus llibres, bara-
llem-nos una mica. Sota l’ad-
miració de Reagan i Bush seni-
or, l’obsedeix que Clinton
“mentira, malgrat ser un polí-
tic eficaç” –modestament, crec

que un aprenent al costat de
Nixon–. Fischer és l’exemple de
revolucionari irresponsable
que acaba acceptant el joc de-
mocràtic per permisivitat del
sistema (i Gianfranco Fini en el
govern del seu lloat Berlusco-
ni?). Pel que fa a la consideració
del crític alemany Reich-Ranic-
ki em sembla la més injusta del
llibre; “rancúnia secreta, opor-
tunisme penombrós i assassí”
és el que demostra el crític per
aproximar-se a la vanitosa –de
vegades insufrible– condició
d’escriptors. El retrat íntim que
fa Bellow de Ravelstein-Allan
Bloom inquieta Valentí Puig pel
que té de frivolitat. L’autor, pe-
rò, no es menysté d’entrar “en
el misteri de la vida sexual de
J.V. Foix”.

És elogiós amb Baltasar Por-
cel, cordial amb Ferran Torrent
i militant de les idees i la prosa
de Joan Maragall. El crochet que
llança a Vázquez Montalbán no
és poca cosa: “Un cas patològic
de mala fe sartriana”. Pel que fa
a la cita sobre Martí i Pol, és el
Valentí Puig assedegat del colp
que assegure el KO Els retrats
en miniatura de Ramon Bar-
nils, Armand Carabén o Aube-
ron Waugh, inoblidables.

Amb un cigar a la mà,
premsa estrangera i un enllus-
trador prop –Valentí Puig
sempre atent a l’escenografia–
entona un sincer Deo gratias. En
el garbuix urbà, entre grafitis
subrupestres, melics perforats i
un llenguatge en estat de des-
composició en boca de perso-
natges amb crestes ataronjades,
la corbata és una barrera de ci-
vilització. Però l’instant fugaç
de la vida ciutadana també li
ofereix la propina d’un canell
delicat de dona que remena un
cafè, o la mirada furtiva d’una
envejada lectora madura men-
tre fulleja algun best seller en
uns grans magatzems.

És el Valentí Puig d’observa-
ció diamantina i omnívora de
Blanc de blancs, més que un poe-
mari un manual de felicitat per
immortalitzar qualsevol revela-
ció intangible, evanescent. Com
el gest majestuós de la dona
que s’ajusta el banyador en ei-
xir de la piscina o els movi-
ments quasi divins de les mans
que encaixen els gafets d’un
sostenidor “com una insinua-
ció sempre inaugural”.

Després d’haver sotragat el
nostre sistema neuronal/ideo-
lògic amb Cent dies del mil·lenni,
Valentí Puig ens dirà, amb la
mateixa rotunditat que si fos el
mercat lliure o Internet, que és
millor confiar en la bioquímica
que no en la psicologia. I el
somni ingenu de l’igualitaris-
me se’ns revelarà ja del tot im-
possible en no tenir accés a un
metge com el de Valentí Puig,
que de l’abús del vi i el whisky,
amb sàvia i comprensiva hu-
manitat, tan sols ens convidarà
a abandonar el Dry Martini.
Laus Deo.


