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Valentí Puig ha publicat un nou llibre de poemes, aquest cop titulat ‘Molta més tardor’

El desballestament d’una bicicleta
P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

És la poesia
d’algú que ha
fet moltes
hores de barra,
“a peu dret,
esclovellant
ous bullits”

Valentí Puig, Molta més tardor.
Edicions 62-Empúries.

Barcelona, 2004.

E
l llibre ha sortit a co-
mençament de l’es-
tiu, però es deurà be-
neficiar del nou curs
editorial de la tardor.

El poeta el titula –un títol que
a mi, per cert, no m’agrada
gens– Molta més tardor. Deu
molts versos, en efecte, a la
“rentrée a la intempèrie”, però
no oblida l’estació més càlida,
la bonança –i fins la canícula–
de la vida. La sensualitat, en
definitiva. Una mena de vida
moral que s’hi adigui, que es
faci càrrec d’aquesta bonança.
De l’agost, vaja.

Valentí Puig és un hedonista
convenientment escèptic, que
advoca per la politesse –allò que
abans se’n deia els modals–, per
la cultura, pel refinament de
les formes i de l’esperit (“cap
embrutiment resta”), però que
sap que, com la “natura revol-
tada” d’un dels poemes, l’im-
puls de la vida més desorde-
nada puny per sota, ben en-
dins. Triomfa, d’alguna mane-
ra, allò que en un poema de
Blanc de blancs en deia “la gran
cadena del ser”. Només falta-
ria. Una cosa és l’escorça; i
l’altra, el cor –tant si parlem
de la Terra com de l’home–.
Aquí, el poeta defensa la gas-
tronomia poc feixuga, com si
diguéssim la mica de plaer que
no enfita. Tot i que “a la tardor,
[...] la regió dels sentiments
canvia els mapes, / com canvi-
en –més denses i sucoses– / les
cartes dels restaurants”. Hi ha
la humana contradicció, en els
seus versos (i és significatiu
que consagri els d’un poema
sencer al “dolent” –en el sentit
foixià– Georges Bernanos). Hi
ha manifesta dualitat feta lle-
tra de motllo: cultura i natura,
el bé i el mal.

VERSOS DEDICATS AL TEMPS
El poeta abomina dels cosacs de
l’hora, condemna la barbàrie
del mal gust, la indigència in-
tel·lectual, la moda àgrafa. El
poeta, pel fet de ser poeta, però
també pel fet de ser home, de-
dica un bon munt de versos al
temps. Al temps anònim, que
s’endú una de les imatges més
esplèndides del llibre: “Un
temps que no és de ningú, com
aquella bicicleta / que algú va
deixar lligada al fanal / i ja no té

rodes, ni manillar, ni és de
ningú”. El poeta pondera la mel
de la civilització, però deixa es-
crit que tot aquest magne es-
forç civilitzador amb un sol
gest se’n pot anar al carat.

És la poesia d’algú que ha fet
moltes hores de barra, “a peu
dret, esclovellant ous bullits”.
El vers d’un voyeur sofisticat de
la vida. De la vida informe,
venturosa o irremissiblement
hortera. O la vida pròpia, tan
lluny de la infància, “arran del
colesterol”. La poesia d’un cro-
nista sentimental a qui li bull el
cap d’idees. Màrqueting del
perdó, fills bioincorporats al
videojoc, Meteosat, raigs UVA,
porno-shop, IRPF, late shows i MTV.
Són alguns dels conceptes i as-
sociacions agosarades amb què
aquest líric esquitxa els seus
poemes. Incorporacions lèxi-
ques, assimilacions de la cons-
ciència. Les palpitacions del
temps, que deia el Pantarca.
Dels temps que canvien, que
cantava Dylan.

Puig divideix el llibre en cinc
seccions. El pas del temps –pe-
rill de terratrèmol–; personat-
ges enfebrats de tanta vida, no
res, al capdavall –“pollinada de
semàfor”–; testimoniatge
d’uns quants grans homes
–Hitler, Nietzsche: ens els
mostra sempre en sabatilles i

bata, com si diguéssim–; vida
social i qüestions d’identitat
–“mai podràs refiar-te de qui
siguis”–; i metafísica particular
–dualitats irresolubles–. Cada
part té el seu títol correspo-
nent, no cal dir-ho.

La vida té tota la raó, constata
en un vers que recorda el co-
negut vers de Gil de Biedma. La
vida anava de veres, cada dia
que passa ho certifiquem una
mica més. Un escèptic, Puig,
que tracta l’apocalipsi –els di-
versos apocalipsis del món ac-
tual– amb ironia; encara més:
amb sarcasme. Un centurió i
una vídua, una colla de dema-
gogs (voceros, que en diuen en la
llengua de Cervantes). Es tracta
d’una poesia poblada de perso-
natges, dels que surten als lli-
bres i dels que no: la llibretera

que està molt bona i que, si té
la bondat de mirar-nos, consta-
ta que existim. Que trista, la
vida de rellogat! –no n’hi ha
cap que no ho sigui–. Fem per
maneres de fer créixer, ni que
sigui un mil·límetre, la carrete-
ra de la civilització: “No siguis
vell per anys, sinó per savi, atà-
vic, / i sempre útil com el mà-
nec d’un aixada”. L’aixada, el
mànec de la qual –o, més ben
dit: la fulla de la qual– ens
connecta amb el poema Eines,
de L’estiu madur: “Ganivet / o
martell, estisores i agulla: / pe-
nyores que obtenim de la na-
tura, / eines i mans i armes
contra el món”.

ESDEVENIR ESCÈPTIC
Deia Espriu que la poesia li re-
presentava “una mica d’ajuda
per a viure rectament i potser
per a ben morir”. No és el cas de
Puig, per descomptat, que en
un poema del llibre anterior
havia deixat escrit que, si de
cas, la poesia serveix per re-
compondre la vida com una
història augusta. Llegint la seva
poesia, un pot acabar esdeve-
nint més escèptic que no era.
Ètiques i estètiques del món
tenen mala, malíssima, peça al
teler. Si Heaney es refereix, una
vegada i una altra, al “valor
moral” de la terra (és irlandès. I

del nord), Puig tracta aquest
valor amb un punt descregut
(tot i que també és illenc). “Són
moltes hores de barra”. Molta
mili, que diuen alguns dels qui
no escriuen poesia. La penosa i
precària existència de la justícia
en aquest món de mones (un
altre tema). La dicció és relaxa-
da, la forma molt lliure –mas-
sa, pel meu gust–. Els versos,
blancs –per no dir de tots co-
lors–. I, en un altre poema,
blasma amb elegància la moda
de fa quaranta anys de les no-
vel·les existencialistes. (“Péché
mignon” excusable.) Ja ningú no
parla francès, si no és en els
versos de Valentí Puig. Fins i tot
quan en redacta quatre de se-
guits que recorden Derek Wal-
cott, o potser encara més T.S.
Eliot (amb una mordacitat que
el sentenciós Eliot no tenia a
The Waste Land): “Ventre disforjo
del segle, fenotip d’una època,
terra venal / que encara avida
arrels de buguenvíl·lia i assimi-
la ossos / de poeta mort, errat
de segle, enyoradís d’un món /
de deesses i animals perfectes”.
I és que Eliot també reflexiona-
va, en els seus llibres, sobre tota
aquesta cançó de l’enfadós de la
civilització. I censurava, com
Valentí Puig, les idees mortes
del seu temps, que no era el
nostre.


