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A prop dels mestres
➤ Periodista, assagista, narrador, poeta,
Valentí Puig (Mallorca, 1949) cada dia
que passa s’assembla més a la figura del
maître à penser que reivindicava a l’ante-
rior L’os de Cuvier (Destino, 2004), un lli-
bre que va suscitar diverses polèmiques
ja que l’autor adoptava posicions incò-
modes com ara una aferrissada defensa
del Noucentisme i la queixa per l’avant-
guardisme estèril de Barcelona.

La seva obra diversa inclou poemaris
com Blanc de blancs (2000), la novel·la
Primera fuga (1997) i les obres sobre Jo-
sep Pla L’home de l’abric (1998) i el Dicci-
onari Pla de literatura (2001). Enguany ha
publicat L’os de Cuvier, el llibre de poe-
mes Molta més tardor (Edicions 62/Em-
púries) i l’assaig Por un futuro imperfecto.

Los retos políticos en el umbral del siglo XXI
(Destino).

Com a mostra de la seva independèn-
cia, en aquest darrer no dubta a defensar
que Al-Qaida no només va atacar Madrid
l’11-M per la presència espanyola a l’Iraq,
sinó potser també per la pèrdua
d’Al-Andalus, apropant-se a les criticades
i ridiculitzades declaracions de l’expre-
sident del govern central, José María Az-
nar, a Georgetown... Tot i que assegura
que no va sentir el que va dir Aznar, “en
tot cas, Al-Qaida ja havia passat per aquí
per als preparatius de l’11-S. No es pot
demostrar que l’11-M sigui per la parti-
cipació espanyola a l’Iraq: és possible,
però existeixen declaracions prèvies de
Bin Laden en què parla d’Al-Andalus, i la

idea de recuperar el califat a l’Aràbia
Saudita és el fonament d’Al-Qaida, i
s’han cansat de predicar-ho”. “La qüestió
–assegura– és que ens trobem amb un
fanatisme d’una força impressionant i
d’unes arrels atàviques i que s’ha posat a
la cresta de dues ones: la globalització i
les noves tecnologies. Bin Laden es be-
lluga per Internet amb una facilitat ex-
traordinària: un home amb un ordina-
dor situat a les cavernes del Pakistan pot
fer bellugar milions de pessetes que van
a parar als mercats d’armes clandestins,
a contractar pilots, a pagar gent que
pugui matar dues-centes persones a Ma-
drid...”.

El poemari Molta més tardor, en canvi,
és un llibre que d’alguna manera refle-
xiona sobre la maduresa sense abando-
nar un cert hedonisme i una fina ironia
amarats d’erotisme, però també d’idees.
Actualment està enllestint una novel·la.
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F.B.V. Defensa una jerarquia?
V.P. Jo crec que hi ha un sistema
de valors. Al Liceu i al Palau de
la Música, per exemple, de ve-
gades s’hi fan coses que estan
fora de lloc, però això ja depèn
de la rendibilitat que en vul-
guin treure. Crec en una certa
idea de l’alta cultura i de l’eli-
tisme, en què cada cosa té el
seu lloc. Jo disfruto amb la co-
mèdia lleugera o escoltant
Frank Sinatra, però Sinatra no
és Verdi ni Wagner. Hi hauna
jerarquia, sí, encara que sigui
una paraula horripilant. No és
el mateix el poema que fa el
nen espavilat de la casa per a la
boda de la seva germana que
un poema de Carner o de Riba,
i algunes vegades ho barregem
tot. La tradició és una paraula
que té un llast negatiu, tot i
que a mi no em molesta, però
podríem parlar de continuïtat.
La cultura actua per ruptures,
però sempre s’estableix un
pont amb el passat. Hi ha una
generació que trenca i després
una que recomença. En cultu-
res com la catalana, si ens ba-
séssim en la ruptura i no en la
continuïtat no existiria res del
que hi ha ara. Jo crec en una
idea de comunitat en què en-
tren els vius, els morts i els que
encara no han nascut. Tot això
representa un bé comú en què
conflueix tot: la propietat, la
llibertat i la cultura.
F.B.V. ¿L’escriptor ha de prendre po-
sició davant la societat? ¿L’escriptor
ha de ser un intel·lectual?
V.P. Aquí hi ha un malentès per
què els escriptors no tenen
perquè ser intel·lectuals i a
l’inrevés. El que estaria entre-
mig seria l’escriptor públic,
l’home que com a escriptor
pren posició sobre qüestions
que afecten la vida pública, i
llavors l’ha de prendre amb to-
ta la responsabilitat i intentant
entendre les coses per treure’n
unes conclusions per compar-
tir-les amb la gent que el lle-
geix. Ara bé, la persona que
vulgui estar-se a casa seva es-
crivint les seves coses i es des-
entén de la vida pública és tan
escriptor com l’altre. L’intel-
lectual és una figura del segle
XX que desapareixerà, perquè
en el fons estava al servei de les
ideologies, en el pitjor sentit de
la paraula. És impressionant de
quina manera els intel·lectuals
d’Occident van ser propagan-
distes de les tesis de Hitler i
Lenin. Segurament eren més
servils els intel·lectuals respecte
als totalitarismes que no la
gent del carrer, perquè instin-
tivament sabien que allò no era
bo, i en canvi l’intel·lectual es
deixava embriagar per la idea
absoluta. Hi ha escriptors que
es desentenen de la vida públi-
ca i després pretenen que la
seva opinió valgui més que la
del metge o la del quiosquer.
Dit això, també és bo que hi
hagi gent que pugui aglutinar
distints coneixements, perquè
els especialistes de vegades
perden l’horitzó i qui sap de tot
una mica potser de vegades pot

aportar un cert seny, però això
no justifica aquesta omnisapi-
ència dels tertulians.
F.B.V. Com s’enfronta a la poesia en
contrast amb els altres gèneres?
V.P. Gairebé tots els poemes
provenen d’una experiència
àmplia, fins i tot imaginada. Hi
ha imaginació, memòria, però
també idees, un concepte pot
ser experiència, o una lectura,
un quadre. Els poemes prove-
nen d’una acumulació de coses
molt estranyes que arriben a
convertir-se en un col·lapse que,
per dir-ho metafòricament, si
no es convertís en poema po-
dria convertir-se en un coàgul
de sang que ens parés la circu-
lació. Vaig començar de jove a
escriure poesia i encara que he
escrit pocs llibres és de les coses
que més m’agraden.
F.B.V. Tot i que predica l’excel·lència,
busca una poesia senzilla.
V.P. No ho dic per falsa modès-
tia, però potser és que no sóc
capaç d’arribar a una poesia
més complexa. És la poesia
d’algú que va pel carrer i mira
la gent, no seria capaç de crear
un sistema poètic ni d’enfron-
tar-me a reptes de mètrica. Els
grans poetes són mestres a
controlar el llenguatge a través
de la mètrica, i jo no tinc
aquest control. Pretenc simple-
ment apropar-me al màxim
amb la més mínima inexacti-
tud a l’hora d’expressar el que
he vist o he viscut. No pretenc
entrar als cercles de la gran
poesia, és una poesia d’anar per
casa.
F.B.V. Els crítics l’han catalogada de
poesia moral...
V.P. Sempre hi ha un fet moral,
un judici sobre el nostre com-
portament i el dels altres. Però
sóc un poeta domèstic i no sóc
capaç de teoritzar sobre la po-
esia que faig, puc fer-ho sobre
la dels altres, però no sobre la
meva perquè és instintiva, que
no és el mateix que espontània.
Procuro que el llenguatge sigui
el més exacte possible, però no
sóc un metapoeta. La literatura
és vital, critica la vida i a la ve-
gada en fa un elogi, i d’aquest
joc de miralls i de distàncies
entre les coses i tu és d’on ve la
literatura.

F.B.V. Vostè es defineix com a con-
servador, però a la seva poesia no
ho sembla...
V.P. És que la idea que els con-
servadors són gent convencio-
nal és absurda. Pla era un con-
servador i la seva vida no va ser
mai convencional, i hi ha al-
guns personatges d’esquerra
molt més convencionals. Pen-
sar que una persona perquè
políticament o culturalment és
conservadora no pot ser alhora
un voyeur o no pot tenir la
temptació de beure més del
compte és absurd i respon a
una visió maniquea o infantil
de la distinció entre dreta i es-
querra. El concepte del conser-
vador confós amb la derechona
de vegades és fins i tot ofensiu,
hi ha tot un grapat de tòpics
que sovint són utilitzats per

gent que si furgues en la seva
vida privada són molt més
convencionals que tu. Jo crec
en l’ordre públic precisament
perquè crec en l’anarquia pri-
vada. La vida privada és sagrada
i per això reclamo un sistema
de drets, seguretat, llibertat... I
no tinc cap propensió a mani-
festar-me pel carrer, però si tinc
res a dir ho escric i de vegades
correspon al que s’espera de la
dreta i d’altres no.
F.B.V. La societat s’infantilitza?
V.P. La societat és d’un narcisis-
me molt infantil, amb tot
aquest culte actual al gimnàs,
l’obsessió per la dietètica, el
lífting, també entre els homes
amb la nova cosmètica... És el
voler ser jove a qualsevol preu,
la qual cosa indica un despres-
tigi total de la maduresa, que

no té cap valor en la vida social:
tots hem de ser més joves que
els altres, hem de vestir de
manera juvenil, hem de ser
més esvelts, menjar més frui-
ta... És una societat moralment
narcisista i minimalista, i en
això Barcelona hi cau de quatre
potes, perquè això és el que
agrada als progres d’aquesta
ciutat, i el mateix que fa uns
anys era estalinista ara va en
bicicleta per la Diagonal i demà
el veuràs patinant per la Vila
Olímpica i sempre el veuràs
posant-se al dia i fent el ridícul,
bàsicament.
F.B.V. ¿Ha aconseguit escriure cada
dia o només quan se sent
inspirat?
V.P. Sent una persona caòtica i
propensa al caos, com explico
en els poemes, per sort he
aconseguit controlar l’hàbit
d’escriure, i no em costa as-
seure’m i posar-m’hi i fer el
que s’hagi de fer. El periodis-
me dóna aquesta disciplina,
tot i que escriure periodisme i
fer poesia no és el mateix. Sí
que procuro fer un projecte
darrere l’altre, no acostumo a
treballar en dos projectes a la
vegada, fins que no acabo un
llibre no en començo un altre
i normalment no em com-
prometo amb cap editor, per-
què em produeix una ansietat
que no em deixa treballar: sóc
de classe mitjana i m’agrada
complir els compromisos. Si
pogués no pararia, tinc pro-
jectes per bastants anys, i
mentre tingui temps i salut...
No crec en l’escriptor gandul:
per molt exquisit i depurat
que sigui no deixa de ser un
gandul, s’ha de treballar i so-
bretot s’ha de llegir molt, i
encara més quan has de trac-
tar temes que molta gent ha
tractat abans que tu, en as-
saig, perquè si no ets primitiu.
Per això em sorprenen
aquests escriptors que de cop
i volta es posen a opinar del
que sigui, perquè el món és
complicat i has de tenir una
referència, però es veu que
avui en dia no cal... Puc passar
dies i dies sense sortir de casa
escrivint, i no me n’adono, si
no tinc altres compromisos.


