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Mercè Macià, Els geranis.
Fundació Ramon Trias

Fargas. Barcelona, 2003.

P er recuperar la memòria
de la Guerra Civil, la
Fundació Trias Fargas va

organitzar actes commemo-
ratius i, com a colofó final,
han publicat aquest llibre de
records de Mercè Macià, que
va néixer a Barcelona el 1929
i que va patir poliomelitis.

Diversos autors,
Escriptores i cultures.

Pòrtic. Barcelona, 2004.

A ssaig coordinat per
Marta Segarra i Àngels
Carabí que ens aproxi-

ma, a través de l’anàlisi de
textos i de relats orals, a li-
teratures dels continents
africà, americà, asiàtic i eu-
ropeu des del punt de vista
femení.

Xavier Grasset i Andreu
Faro, Aznarografia.

Cossetània. Valls, 2004.

R epassada en to humo-
rístic i gairebé premo-
nitori dels vuit anys en

què Aznar ha estat president
de l’Estat espanyol. Els textos
són del periodista Xavier
Grasset i els dibuixos d’An-
dreu Faro, que els publica al
Diari de Tarragona.

Raïssa Maritain, Les grans
amistats. Traducció de Joan

Carrera. Claret.

Barcelona, 2004.

R elat autobiogràfic de la
jueva nascuda a Rússia
Raïssa Maritain en què

assistim a l’aventura de la
recerca i el descobriment del
sentit de la vida, acabada i
coronada amb la descoberta
del Déu vivent.

José Hernández, Martín
Fierro. Alianza Editorial.

Madrid, 2004.

R eedició d’aquesta im-
portant obra poètica,
que va ser lloada per

Borges, en versió de Santiago
M. Lugones, que va afegir tot
de notes a peu de pàgina
molt útils per comprendre la
vida i l’argot del món dels
gautxos.

Diversos autors, Llegir el Nou
Testament. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

J ean Brière, Philippe
Gruson, Fernand
Prod’homme i Marie-No-

ëlle Thabut, amb traducció
de Just M. Llorens, ens ofe-
reixen aquesta iniciació als
Fets dels apòstols, les Epístoles i
l’Apocalipsi.

Ferran Salmurri, Llibertat
emocional. La Magrana.

Barcelona, 2004.

A ssaig del psicòleg Fer-
ran Salmurri amb què
ens posa damunt la

taula una porció important
dels seus coneixements per
motivar-nos i guiar-nos a mi-
llorar la nostra salut psicolò-
gica, controlar l’estrès i aug-
mentar la felicitat i benestar.

Lluís Gavaldà, Treballs de
camp. Cossetània.

Valls, 2004.

E l líder d’Els Pets ens
ofereix una col·lecció de
reflexions plantejades

amb humor i mala llet, com
ara demanar-se si hi ha vida
intel·ligent en el món del
futbol i per què els fills dels
nostres amics són tan mal
educats.

Francesc Cusí i Jerònia
Vidal, Rumb a un somni.

Columna. Barcelona, 2004.

A mb el subtítol El viatge
d’una parella durant sis
anys a bord d’un veler, els

periodistes Cusí i Vidal ens
expliquen les experiències
que van viure fa 18 anys en
un llarg viatge pel Carib,
Austràlia i illes del Pacífic a
bord d’un veler.

E N T R E V I S T A

Valentí Puig
Assagista i poeta

➤ ➤ ➤

JORDI GARCIA

V.P. La meritocràcia és un estadi
evolutiu dels sistemes demo-
cràtics. Permet que els més do-
tats arribin a les millors posici-
ons. Qui aplica la meritocràcia
a Anglaterra, per exemple, és el
laborisme. Per això el sistema
educatiu ha d’exigir, i així sa-
bem qui són els millors i fins
on poden arribar, sense dife-
rència social o patrimonial. El
principi d’igualtat d’oportuni-
tats fa que tots puguem partir
des del mateix punt i, per con-
trast, l’igualitarisme voldria
fer-nos arribar tots a la vegada
i a la mateixa fita. A cadascú
segons el seu esforç intel·lectu-
al: és la idea fonamental de
superació.
D.S.A. La seva obra és molt rica i
variada, però darrerament es dedi-
ca gairebé exclusivament només a
quatre formes: periodisme, dieta-
risme, assaig i poesia. Podríem dir
que el periodisme i el dietarisme
són les dues cares de la moneda de
l’actualitat, una més immediata i
més incisiva, i l’altra més reflexiva
i més ponderada? Podríem establir
la mateixa relació, pel que fa al
pensament, entre l’assaig i la poe-
sia, de manera que assaig i poesia
són formes de projecció del pensa-
ment, l’una més directa, l’altra més
retreta?
V.P. Ara mateix m’engresca molt
l’assaig i el poema però he de
dir-li que tot just he acabat
d’escriure un relat. Qui sap mai
per on sortiran les coses? Sé
que no m’agrada sembrar una
vegada i altra el mateix arbre.
Potser és dispersió. La relació
entre el periodisme i l’assagis-
me és molt estreta i ja veiem
que els assajos actuals de més
influència solen provenir d’un

article. Els vasos comunicants
entre la poesia i la prosa dis-
cursiva són més alambinats. Sí,
en tot poema hi ha un pensa-
ment, però és més aviat l’expe-
riència d’una idea que no una
aventura del concepte.
D.S.A. Per què ha anat deixant de
banda altres gèneres com ara la
biografia, els llibres de viatge, les
biografies i les novel·les?
V.P. De fet, no deixem res de
banda; és el temps que ens
deixa de banda. I per això anem
comprant temps com podem,
obrint llibretes d’estalvi de
temps, hipotecant les coses
d’avui per al temps de demà. I
això li diu algú a qui li agrada
molt perdre el temps.
D.S.A. Vostè és molt valorat com a
escriptor a la resta de l’Estat es-
panyol, però altres escriptors de
vàlua com ara Màrius Sampere i
Bartomeu Fiol són absolutament
desconeguts. Quin problema hi ha
amb la projecció exterior de la
cultura catalana?
V.P. Si deixem el meu cas a ban-
da perquè no el conec prou, jo
li diria que el primer problema
amb poetes de l’alta dimensió
de Sampere i Fiol és que gaire-
bé no tenen projecció a Cata-
lunya. Si la tinguessin com cal,
potser també la tindrien a la
resta de l’Estat espanyol. Al
marge de la política, crec en un
bloc de cultura –hispànica,
d’Espanya– que ho inclogui tot
i que sigui una metapolítica.
D.S.A. A ‘L’os de Cuvier’ hi detecto un
sentiment d’enyor pels ‘maîtres à
penser’. Vostè no s’adona que corre
el perill, precisament, de ser consi-
derat un ‘maître à penser’ a partir
de la publicació d’aquest llibre?
V.P. Si li sembla, deixem-ho es-
tar. Gràcies.


