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Sensibilitat dissimulada
➤ La importància conceptual, moral, artísti-
ca i humana de l’obra de Valentí Puig (Palma,
1949) és un dels secrets més ben guardats de
la literatura catalana actual. És un autor pro-
teic, capaç de conrear successivament o si-
multàniament poesia, novel·la, conte, dietari,
crítica, assaig, periodisme, biografia i llibres
de viatge. I a cada gènere va deixant títols in-
dispensables, com ara el poemari Blanc de
blancs (2000), la novel·la Primera fuga (1997), els
contes Maniobres privades (1999, premi de la

Crítica), el dietari Matèria obscura (1991), l’as-
saig L’home de l’abric (1998, premi Pla) i l’in-
classificable Diccionari Pla de literatura (2001).

Malgrat la seva aparença fragmentària o
fragmentada, l’obra de Puig té una gran unitat
i coherència interna gràcies a una sèrie d’ele-
ments en comú, com ara la intel·ligència, la
voluntat d’estil, la sofisticació, el gran bagatge
cultural, l’agudesa i la ironia, i una sensibilitat
i un sentimentalisme molt ben dosificats, o
potser seria millor dir molt ben dissimulats.

E N T R E V I S T A

Valentí Puig
Assagista i poeta

➤ ➤ ➤

JORDI GARCIA

D.S.A. Voldria encetar la conversa
parlant d’un tema important del
seu darrer llibre, ‘L’os de Cuvier’,
que, pel que veig, no ha suscitat
gaire interès per part dels co-
mentaristes. Em refereixo, natu-
ralment, al tema de l’honor. Em
sembla un concepte essencial a la
cultura occidental des dels seus
inicis.
V.P. Ja és ben curiós que la no-
ció d’honor tingui avui consi-
deració de fòssil. O és que el
model moral i cívic de Ciceró
o de Jefferson no té cap vi-
gència? Fins i tot la llibertat és
un honor, com més o menys
deia Bernanos. L’honor és el
fonament d’una aristocràcia
de l’esperit, i era una pedra de
toc en plena glòria del Renai-
xement, com ho és a la civi-
lització del sud nord-americà.
Què seria la literatura de
Faulkner o d’Allen Tate sense
l’honor? Ara mateix, el sentit
de l’honor no és una simple
qüestió d’escrúpols morals,
sinó d’ambició i afany de no-
ble grandesa. Esclar que tot
això fa riure als qui s’estimen
més una cultura sotmesa a la
pantomima. Per aquesta raó
insisteixo en la manca d’elits.
Si no cau en la temptació to-
talitària, una elit intel·lectual,
per definició, pot actuar per
honor i per sentit de la res-
ponsabilitat pública.
D.S.A. I ara que parlem d’història i
tradició, quin és l’ús correcte que
s’hauria de fer de la tradició lite-
rària d’un país? Vostè què creu
que s’hauria de fer per assegurar
la transmissió correcta d’una
tradició? Què li sembla el fet que
clàssics moderns i contemporanis,
com ara Carles Soldevila i Joan
Teixidor, no es puguin trobar
amb facilitat a les llibreries?
V.P. Les coses que podem trobar
a les llibreries sovint repre-
senten les antípodes del conti-
nuum vivent de la cultura. Per
exemple: teníem moltes tra-
ducciones de Marx i gairebé
cap de Maquiavel. Fins fa poc
no hi havia cap traducció d’un
pensador liberal de tanta im-
portància com Hayek. El mes-
tratge de Tocqueville o, des-
prés, d’Aron no arribava mai.
Fixi’s en l’impacte d’un mes-
tre gairebé clandestí com Leo
Strauss, per exemple, als EUA.
La ideologia va ser una intro-
missió funesta dels anys 60.
Ideologia marxista. Entre al-
tres coses, va fer malbé la crí-
tica literària. El món intel·lec-
tual catòlic preferia les cata-
cumbes. El mestratge de Riba
s’oblidava. La revista Destino
salvava els mobles com podia.
L’oficialisme resistencialista
actuava amb tanta bona vo-
luntat com precari sentit crí-
tic. La imaginació liberal to-
pava amb obstacles d’un cos-

tat i de l’altre. La paraula pa-
tia en mans de la ideologia.
Crec que l’ús correcte de la
tradició literària d’un pais
passa pel respecte de la socie-
tat, la capacitat transmissora
de l’escola i l’existència d’un
públic –per bé que sigui soci-
alment minoritari– que des-
triï el gra de la palla.
D.S.A. El fet que la tradició catala-
na sigui una tradició discontínua,
de manera que no ha viscut èpo-
ques de profunda transformació
com els segles XVII i XVIII, repre-
senta per vostè un problema irre-
soluble?
V.P. Si fos irresoluble en parla-
ríem en termes de tragèdia,
però ara per ara només som a
l’últim entreacte. Vivim en un
entorn d’inèrcies –Òmnium
Cultural, IEC, Serra d’Or– que
ben bé necessitarien un ajus-
tament de cirurgia. Ara: si els
escriptors fan llengua, les
discontinuïtats del passat
poden passar a un segon ter-
me. Un empelt de noves
energies pot anul·lar el fata-
lisme. Ben al contrari, més
desídia col·lectiva ens acosta-
ria a la ruïna.

D.S.A. Vostè troba que hi ha el pro-
blema addicional de la fragmen-
tació territorial de la tradició que
existeix? Per exemple, creu que
Miquel Costa i Llobera, Miquel dels
Sants Oliver o Joan Estelrich ocu-
pen el lloc que haurien d’ocupar en
el si de la literatura catalana?
V.P. No, i ho veiem enguany,
quan fa 150 anys que va néixer
un poeta tan noble i fi con Jo-
an Alcover. Com és que, d’altra
banda, els llibres editats a Ma-
llorca o Alacant no són a les
llibreries de Barcelona? Hi ha
qui s’omple la boca parlant de
Països Catalans i després te-
nim una logística de distribu-
ció molt poc eficaç. Potser se-
ria millor constatar dia a dia
un espai lingüístic i deixar
córrer la terminologia tan in-
oportuna de Països Catalans.
Ha generat més reaccions en
contra que adhesions positi-
ves.
D.S.A. És per aquest mateix fenomen
que vostè es considera un ‘outsider’
a la cultura catalana d’ara? Però
no pensa que més aviat vostè, Bal-
tasar Porcel, Carme Riera i Sebas-
tià Alzamora són precisament
mallorquins oficials o totèmics?

V.P. Si em considero un outsider,
el factor mallorquí només hi
compta una mica. Ho sóc per-
què no crec que Catalunya
visqués millor si no fos part
d’Espanya, perquè no sóc d’es-
querres i perquè dono per fet
que la monarquia és un gran
invent. A més, sóc elitista i re-
butjo l’avantguardisme oficia-
lista de la ciutat de Barcelona.
D.S.A. Però no és veritat que aquesta
posició d’‘outsider’ justifica a fons
una de les característiques més fo-
namentals de tota la seva obra:
l’absoluta llibertat de pensament?
V.P. La llibertat de pensament la
permet el sistema de societat
oberta, és a dir la combinació
d’Estat de dret i capitalisme.
Després veiem com cada soci-
etat, si vol, té tabús. Jo crec que
la llibertat d’esperit és un
deure i que és del tot higiènic
dir amb la màxima precisió
possible les coses que realment
pensem.
D.S.A. Tornant al tema de la tradi-
ció, no creu que idealitza el Nou-
centisme a ‘L’os de Cuvier’, i potser
exagera la centralitat de Carner al
costat de figures com ara Carles
Riba i Eugeni d’Ors?

V.P. Si fos així, ho podríem atri-
buir al fet que Carner és un
dinamolingüística. Riba i
D’Ors perviuen per un liderat-
ge poètic o intel·lectual, fins i
tot moral, però qui fa i refà la
llengua és Carner, en virtut
d’una multiplicitat de regis-
tres que encara ens pot deixar
astorats. Sense anar a Nabí, no
crec en la pretesa superficiali-
tat de la poesia de Carner. Pel
que fa al Noucentisme, no li
alabo el model de llengua sinó
la voluntat d’exigència. Si lle-
gim Catalans del 1918, de Foix, o
el Quadern Gris veurem quin
impacte pot tenir Eugeni d’Ors
en la formació d’una nova elit.
D.S.A. Per un costat vostè reivindica
el Noucentisme, tot i la seva clara
vinculació amb el món de la polí-
tica, però d’altra banda és molt
crític amb la politització actual de
la literatura i cultura catalanes.
Quina hauria de ser per vostè la
relació exacta entre política i cul-
tura? A la vista dels resultats, cal
tant de suport institucional a la
cultura? S’haurien de modificar els
criteris del suport?
V.P. El postfranquisme i la re-
cuperació de la Generalitat tal
vegada imposaven una certa
institucionalizació de la cul-
tura catalana, per donar-li un
aire de normalitat. Ara seria
l’hora de retirar la bastimen-
tada i veure què en queda de
tot plegat. Sospito que si reti-
réssim els suports genèrics a
l’edició de llibres i molts pre-
mis literaris, la literatura mi-
lloraria, perquè els escriptors
de veritat no s’arronsarien i els
mediocres buscarien una altra
dedicació.
D.S.A. Caldria buscar els mitjans per
estimular la societat civil perquè es
fes càrrec d’una part més signifi-
cativa de les activitats del món
cultural? I la famosa llei del me-
cenatge, tan imprescindible a paï-
sos com els Estats Units, podria
representar aquest estímul?
V.P. Hem de confiar que una
llei de fundacions privades
com cal aclareixi les coses. Si
la societat no és fa responsa-
ble de la cultura, continua-
rem amb la cultura de la de-
pendència. Seria bo substituir
les subvencions pels incen-
tius. Donem beques a cinc es-
criptors que prometen i no
mil dues-centes a pseudoes-
criptors que ploren. Ja és això,
el mecenatge, els sistemes de
sponsoring. Donem rendibilitat
a l’energia creativa.
D.S.A. Vostè denuncia la manca
d’unes elits a Catalunya. Suposo
que pensa en elits a l’estil de les
que demanaven Coleridge i Eliot,
és a dir, unes elits intel·lectuals i
morals, generoses i intel·ligents, i
no unes elits socials que enyorin la
vida aristocràtica de privilegis.


