
— Vaig molt errat si definesc moral -
ment el Valentí Puig de P o rta incògnita
com un epicuri jansenista en procés
de cristal·lització?
—Potser sigui fosil·lització però sí és
veritat que ara veig Montaigne com
una mena de sofà. És un escriptor amb
babutxes i batí. Certament, Pascal ve
en part de Montaigne però té la duresa
del diamant, una agilitat de tigre i el
tacte ineluctable del pecat original.
També és cert que detesto l’hedonisme
de masses, els espasmes de l’emocio-
nalitat. Pel que fa al jansenisme, tantes
i m p e rfeccions humanes ens ho fan
inabastable, l’últim reducte mitològic
d’un rigor espiritual que ningú ja no
gosa imposar-se. Diguem que estem
obligats a la pietat amb els altres i
també amb nosaltres mateixos, sense
que sigui del tot autoindulgència.
—M’ha encantat i sorprés la seua refe -
rència a Montaigne, potser més pirrò -
nic que epicuri. Pensava més aviat en
Horaci -«i vi i flors al Geni que ens
recorda que la vida és breu». Xampany
i escriptura per celebrar al Déu que ens
recorda que la vida és breu; el bosc,
pecat original, i el jardí —la felicitat—,
deure i salvació.
—Sr. Martí: no sé si vosté m’ha fet arri-
bar una pregunta o un comentari. Puc,
en tot cas, comentar-li el comentari. Si
hi ha somriures escèptics, per què no
pot haver-hi somriures pessimistes?
Horaci i Maquiavel, un mateix somriu-
re. Sí, Horaci, i també Pascal. El tiralí-
nies i el difuminador que fa les franges
d’ombra, la penitència i l’esclat d’un
culo d’angello, la fe i la indiferència,
tenir el cor a la guerra i ajudar els cecs
a passar un semàfor, estar casat i tenir
el tacte permanent de la solitud, escriu-
re i voler llegir. Viure emboscat i tenir
fama de persona cordial. Vosté sí que
és un emboscat, senyor Martí.
—La seua última resposta m’ha deixat
K.O. i abandonat bosc endins, sen -
yor Puig. Potser siga hora d’arredos -
sar-se al jardí, si li sembla. La seua
valoració de l’obra de Nabòkov ha
variat, a pitjor, des de P o rta incògni-
t a. Borges, com a Pla, mai no li ha
acabat de fer el pes. Què n’opina del
tercer extraterritorial, Beckett? Me’n
parla, dels tres —o quatre, si hi
inclou Steiner?

—Quan l’artista madur i ja sage perse-
vera en les lleis de l’art per l’art gaire-
bé sempre o bé cau en la litúrgia o bé
arriba a trobar-se cara a cara amb
unes entranyes gèlides. Allí només hi
bateguen els engranatges d’un rellotge,
com és el cas de Nabòkov. És una gran
obra literària, adesiara bellíssima, però
malbaratada per la contumàcia amo-
ral. És l’esteticisme en nom de  la pre-
cisió perceptiva, de  la sensació exac-
ta. En el cas de Borges, el bibelot
intel·lectual té un excés de conversa
entre prínceps del joc d’escacs. Els seus
poemes són una altra cosa, certament,
perquè contenen sovint una experièn-
cia moral i un afany de grandesa
humana. De tota manera, considero
que el gran extraterritorial és Conrad.
De Beckett puc dir poca cosa, però
recordo que l’única vegada que m’he

adormit al teatre va ser amb Esperant a
Godot. Això era al Palau de la Música,
a finals dels anys seixanta. Sospito que
Beckett és un bluff. Sigui com sigui, més
m’estimo Simenon.
—Jo també m’estime més Simenon que
Beckett —tan irlandés, tan poc extrate -
rritorial que, preguntat per una dama si
era anglés, va respondre amb un lacò -
nic i tribal: «Au contraire». Però, litúr -
gic, gèlid i contumaç amoral el
Nabòkov de Pnin, Lolita, Parla, memò-
ria? No m’estarà parlant d’Ernst Jünger,
aquell esteta en guerra tan ben retratat
per Chatwin? I malgrat el seu tacte de
serp, o potser per això, un dels grans
dietaristes del segle XX —aquell segle
tan amoral. La pregunta és, prefereix
els escarabats de Jünger a les papallo -
nes de Nabòkov?
—Fa anys, la fascinació per Nabòkov
podia incloure o veure’s afavorida per
un desenteniment deliberat de la
Història. Però és el cas que ara sento
més fascinació per la Història que per
Adaville. Això no és de cap manera un
judici literari sinó una opció vital.
Jünger, errat o no, té sentit de la
Història. Jo no em refiaria massa del
retrat de Chatwin, entre d’altres coses
perquè els autoretrats de Chatwin són
un frau. Ara: li he de confessar que
sovint m’he saltat les pàgines de Jünger
sobre insectes —i sobre interpretacions
esotèriques— de la mateixa manera
que veig un punt de posa fotogènica en
el Nabòkov caçapapallones. Qui hi
toca més a l’hora de percebre la natu-
ralesa humana, Jünger, Nabòkov o
Simenon? Sigui com sigui, Nabòkov és
un món privat, molt aconsellable pels
individus, i Jünger és un paisatge tectò-
nic, més aviat aconsellable pels tancs
Panzer i si ets oficial d’estat major.
—Al meu parer, i ja hi veig que discre -
pem, ni Simenon ni molt menys Jünger
mai han percebut la naturalesa humana
castigada per la història amb el vigor i
l’emoció de Nabòkov a Pnin —el ten -
dre pària desarrelat i mutilat pels totali -
tarismes europeus. Per cert, a què creu
que és deguda la fascinació que massa
escriptors i intel·lectuals senten per tota
mena de tiranies i moviments totalitaris?
—Pnin és un gran personatge, en la
mesura d’un personatge secundari que
l’autor sap retratar amb tanta precisió

Boscos i jardins

Una conversa per internet amb Valentí Puig 
a propòsit del seu dietari Porta incògnita

Durant l’estiu de 2003, poc després de
la reedició en un sol volum —Porta
incògnita— dels seus dos dietaris ini -
ciàtics —Bosc endins i Matèria obscu-
ra—, Valentí Puig em va permetre que
l’assaltara a través de la xarxa per par -
lar-ne en extens. Aquest paper que ara
els presente, doncs, no és una entrevis -
ta a l’ús. És una conversa escrita al vol -
tant del dietari més suggestiu i ric de
prosa publicat en català des de Notes
del capvesprol de Josep Pla.
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Vicent Martí

Valentí Puig

—una precisió cruel però generalment
benigna, poc nabokoviana— que
podria entrar a les pàgines del C l u b
Pickwick i fer-se’n personatge central.
De tota manera, Nabòkov mai no va
deixar que la seua literatura s’infectés
d’història i només la reflecteix en virt u t
de biaixos i refraccions meravelloses.
No és, en tot cas, una literatura de grans
batalles, i el segle XX és un segle de
batalles i matances. És un segle
d’intel·lectuals pro-totalitaris. La fascina-
ció intel·lectual pels absoluts ideològics
—el paradís del proletariat, la raça per-
fecta— ens ve donada des de la Il·lus-
tració perquè oferien un futur perf e c t e .
La utopia tenia, per desgràcia, un pre u
incalculable de sang i de foc. El segle de
les ideologies donava protagonisme als
intel·lectuals: preferien oblidar-se de l’ex-
periència de la història. És més, la nega-
ven. Mai no acceptaren la finitud de la
condició humana. Vet aquí Treblinka i
Cambodja. És la psicosi totalitària que
ho vol encabir tot avui per demà, a fi de
ser definitivament iguals i feliços. Pro c u s t
és el patró dels intel·lectuals: si la re a l i t a t
no s’ajusta a la ideologia, trenca-li les
cames. Ben al contrari, la consciència
de la finitud és una font de llibert a t .
—Podríem dir que els intel·lectuals pro-
totalitaris tenen l’ànima còsmica i la
consciència minúscula, vaja, que són
fills de Rousseau?
—Hi ha la versió que fa a Rousseau l’ho-
me fort de la democràcia en virtut del
contracte social. Tenim una altra versió:
Rousseau, pare del totalitarisme. En tot
cas, de Rousseau ve el Romanticisme i
ben bé  potser la idea d’intel·lectual,
conseqüència de la Il·lustració. Sobre
els intel·lectuals, Kolakoswki —pensa-
dor extraordinari— ve a dir que no són
estrictament mentiders: són seductors.
Però, si cal, practiquen la mentida.
L’intel·lectual sempre està disposat al ser-
vei d’alguna cosa, com més abstracta i
absoluta, millor. Històricament, és una
idea francesa. És curiós rebobinar el cas
D reyfus i veure que aleshores els
intel·lectuals pro - D reyfus tenien més inte-
rés per l’erosió institucional —l’exèrc i t
francés, l’estabilitat— que no per la
innocència de l’acusat. Proust, que era
d re y f u s a rd, conta com és per això que
Saint-Loup, l’amic de Marcel, deixa de
s e n t i r-se part del partit pro - D reyfus. Al
segle XX, i de la mà de Rousseau, l’in-
tel·lectual és còmplice i assistent de l’en-
ginyeria social utòpica, una forma de
remodelar l’ésser humà, sigui amb la
guillotina o al g u l a g. Sí, és clar, Dre y f u s
era innocent.
—Al dreyfusisme arribaren molts opor -
tunistes, com negar-ho quan el mateix

Proust—«Jo vaig ser el primer dreyfu -
sista, perquè vaig ser qui va visitar
Anatole France per a demanar-li la
seua signatura»— els titlava de dreyfu -
sistes de l’hora onzena. Saint-Loup, més
s a l o n n a rd que intel·lectual, és d’ells
que se’n distancia, sense caure per
això en la bestialitat antisemita dels
intel·lectuals antidreyfusistes —Barrès o
Maurràs, fundador de la protofeixista
Ligue de la Patrie Française. Com l’es -
querra més o menys dreyfusista timone -
jada per Jean Jaurès —«denunciar en
l’acció jueva un cas particularment
agut de l’acció capitalista», Marx en
píndoles— també va ben servida d’an -
tisemitisme, potser podem concloure
que Dreyfus no era innocent. Era cul -
pable. Culpable de ser jueu. La pre -
gunta és, el que més s’assembla a un
antisemita de dretes és un antisemita

d’esquerres? I, com pense jo, darrere
de tot antisemita hi ha un totalitari?
—Per desgràcia, no tenim un Proust a
mà. Com s’ho faria en un temps de
populisme o davant la nova judeofò-
bia? Seria una ingenuïtat dir que l’an-
tisemita és, per definició, un ignorant:
és l’antisemita del poble, assequible a
la caricatura. Però tot té una dimensió
més esglaiadora, a dreta i esquerra.
Intacta, als arxius del tercer Reich ha
quedat la minuta de la reunió de
Wannsee, l’acta de la solució final. I
l’antisemitisme vertebra la criminalitat
stalinista. Dècades després, encara
veiem com hi ha una gran part de l’o-
pinió europea —a dreta i esquerra—
que empra la doble mesura a l’hora de
jutjar Israel. És, en definitiva, una
manera de dir que Israel no té dret a
defensar-se: és a dir, no té dret a exis-
t i r. Personalment, dono una gran impor-
tància al papa Wojtyla quan parla dels
jueus com «els nostres germans grans»,
i quan va anar a la Sinagoga de Roma.
Sospito que allò que en podríem dir la
intel·lectualitat del nostre país no es pre n
seriosament l’existència i operativitat de
l’antisemitisme, si no és el cas que hi
p a rticipa de forma activa. És part de l’a-
malgama d’antisemitisme, antiIsrael,
antiUSA, antisistema, antiglobalització.
I després hi ha l’antisemitisme vast i sis-
temàtic que s’ensenya a les escoles del
món àrab i que proclamen uns mitjans
de comunicació del tot aliens a la lliber-
tat d’expressió, sotmesos a l’entorn auto-
cràtic, de Líbia a Síria. L’antisemita és el
reaccionari paradigmàtic del segle XXI.
—En qualsevol cas, l’antisemitisme hege -
mònic a Occident després d’Auschwitz és
un fenomen que es vol d’esquerra revolu -
cionària. Subestimar el paper central dels
jueus antisemites i antisistema —de Marx
a Chomsky— en la catalització del
magma ideològic de la nova judeofòbia
em sembla una significativa mancança
del llibre de Ta g u i e ff —tan higiènic i
valent, d’altra banda. Creu, senyor Puig,
que exagere si afirme que, a Europa i els
USA, Marx, el jueu antisemita, està més
viu del que voldríem vosté i jo?
—No estic segur que l’antisemitisme
de Marx bategui fort a les universi-
tats. Per descomptat, Marx n o m é s p e r-
dura a les universitats d’Europa —
E u ropa Occidental, certament— i als
Estats Units, a més de Sudamèrica.
També hi vegeten els deconstru c c i o-
nistes, etc. Ara bé: la feredat antise-
mita té, al meu pare r, dos grans terr i-
toris expansius: el món àrab i la
causa radical que als Estats Units
coneixen com a nació negra. Ve g i ’s la
p ropaganda antisemita dels m e d i a i



del sistema educatiu egipci o vegi’s les
l l e t res de les cançons del r a p n e g re de
la nació de l’Islam als USA. Ho veig més
perillós que la presència intel·lectual-
ment fòssil de Marx .
—Que l’islamisme integrista és el tota -
litarisme del segle XXI, —els règims
totalitaris són sempre, per instint, anti-
s e m i t e s —, és una vella discussió i un
recent acord entre vosté i jo. Pel que fa
al marxisme a Occident, jo no hi faig
referència als enderrocs acadèmics
—com és ara un paleoestalinista com
Hobsbawn, un altre jueu antisionista,
per cert—, de la filosofia de la història
de Karl Marx. L’únic Marx que l’anti -
globalització ha fet seu és el de S o b re
la qüestió jueva: «Els diners són el
zelós Déu d’Israel, davant del qual cap
altre déu pot ser». Per al nacional-
socialisme els jueus són capitalistes i,
a l h o r a, bolxevics. Per al neocomunis -
me els jueus  són capitalistes i, p e r
t a n t, nazis. Els totalitarismes es retroa -
limenten. Ara, a més, la convergència
judeofòbica entre l’integrisme islamista
i el fonamentalisme antisistema, que té
a Chomsky com a papa urbi et orbi —
es pot consultar la letàrgica prosa dels
seus inestroncables articles indistinta -
ment en pàgines web alternatives, isla -
mites o neonazis dels USA i tot el
m ó n—, ens acabarà donant un bon
disgust, com va anunciar el pogrom de
Durban. La política angelista: els fru i t s
més monstru o s o s, escrivia vosté l’any
8 2.
—Tan sols en l’administració de la justí-
cia o les concepcions pedagògiques,
l’angelisme ja és prou pervers. Jo diria
que la prioritat no és fer bondats sinó
tenir una societat amb les normes ben
c l a res, normes sòlides, normes que no
p rovinguin d’una passió abstracta per la
justícia absoluta sinó de l’experiència
consuetudinària i de la concreció de les
l l i b e rtats. En nom d’un bé futur, l’angelis-
me acaba construint inferns vastos i her-
mètics. Ara bé: l’home depre d a d o r, l’ho-
me hobessià a la vegada és capaç d’al-
t ruisme. Ni àngels, ni bèsties. Un cert
angelisme, per exemple, va inspirar les
polítiques de Munich. Per això algú ha
dit que si l’OTAN aleshores hagués exis-
tit, en altra forma i expansió, Hitler no
hauria saquejat Polònia. L’angelisme ha
enquistat en la vida moral de les socie-
tats la confusió entre el desig de viure en
pau i el pacifisme. És la mateixa confu-
sió de l’antifranquisme en la re a l i t a t
democràtica: l’erosió del concepte d’au-
toritat o del monopoli de la violència.
Però tampoc és del tot just cre u re’ns en
la pura selva hobessiana. Hem viscut
evolucions i re f o rmes institucionals que 

p e rmeten una coexistència més plàcida 
e n t re la naturalesa humana i els seus
dimonis de sempre .
—Sens dubte, senyor Puig, i cal perseve -
rar-hi perquè si el segle XX ens ha ensen -
yat res és que «El lobo es un hombre
para el lobo», que diria Carlos Edmundo
de Ory. Vosté políticament continua sent
liberal en els moments de bon humor i
c o n s e rvador en els de mala llet?
—Vosté ja sap que no em dedico a la
j a rdineria de paradoxes, però la seva
p regunta m’ha fet pensar que ara
mateix podria capgirar aquella afir-
mació —aquella fórmula— i dir-li que
sóc liberal en moments de mala llet i
c o n s e rvador quan estic de bones. Per
què? El liberalisme radical és indivi-
dualista, però el conservadurisme —el
bo, Burke, la tradició del pensament i
no el clixé reaccionari— manté la
noció del bé comú. Un liberalisme
d ’ e x t rems —el llibertarisme—, nega-
ria la noció de bé comú, de la matei-
xa manera que s’absté de considerar
allò que en termes socials signifiquen
les virtuts cristianes. D’altra banda, el
liberalisme econòmic i polític han
triomfat: ningú renuncia a l’economia
de mercat i a la democràcia re p re s e n-
tativa. En canvi, la maror de 1968
encara erosiona els valors conserv a-
dors: la tradició, el paper de la famí-
lia, la idea d’imperfecció humana, la
fe religiosa i el paper social de la re l i-
gió. També és cert que l’edat, per sort ,
ens fa perd re mala llet i que acceptem
els altres com són, precisament per-
què ens acceptem més nosaltre s
mateixos. Pel que fa a la política,
seria més conservador que liberal re s-
pecte a immigració i sistema educatiu,

i més liberal si parlem de pensions i
política cultural.
—L’edat i el cristianisme l’han assere -
nat, ho diu vosté, senyor Puig, i ho
corrobore jo. De tota manera, fóra
força injust aplicar al Valentí Puig de
Porta incògnita la definició moral que
feia d’ell mateix un madur Evelyn
Waugh: «Jo seria molt pitjor si no fos
catòlic; sense ajuda sobrenatural a
males penes arribaria a ser un ésser
humà». Tot i que, com dir-ho?, vosté
mantenia aleshores una relació bastant
intensa amb Waugh i la seua obra.
Què l’atreia d’ell? I ara?
—Vaig començar a llegir Waugh quan
vivia a Irlanda del Nord, a principis
dels anys setanta. Fins i tot vaig pensar
que era el gran tema per a una tesi
doctoral. No cal dir-li que mai no he fet
tesi ni tesina. Bé, Waugh tenia dues
característiques fonamentals: era un
satíric ferotge i moral —ja sabem la
dita de Nabòkov: la sàtira és una lliçó,
la paròdia és un joc—. L’altra caracte-
rística era la seva forma d’enfrontar-se
a l’època. A Retorn a Brideshead i a la
trilogia de la Segona Guerra vaig arri-
bar-hi més tard. He escrit un grapat
d’articles sobre Waugh. Després ve la
lectura dels dietaris, les cartes, les bio-
grafies que tenim a l’abast. I per arro-
donir-ho, hi ha el volum d’articles i
assaigs, un llibre que permet constatar
la solidesa i el rigor intel·lectual d’algú
que per anys ens presentaven com una
mena de bluff conservador, un reaccio-
nari etílic i pseudoaristocràtic. A la llar-
ga crec que Waugh és millor escriptor
—i millor prosista, sens dubte, que
Graham Greene. Potser fos més mala
persona i tal vegada la posa l’ha per-
judicat. Però tenim els llibres: Waugh
és escriptor de pàgina i de llibre. I era
un home valent disposat a defensar les
coses en què creia. Quan era a
Iugoslàvia, va fer córrer que Tito era un
transvestit i per poc l’afusellen.
L’anècdota que vosté cita encaixa en
un context molt propi de Waugh: crec
que era un dinar d’ambaixada, des-
prés d’un gran aperitiu. Waugh volia
dir que l’acceptació de la fe ens fa una
mica més bons, tot i que provenim de
la selva. Mutatis mutandi , quins insults
no li faríem al veí que trobem a l’as-
censor si no ens haguessin ensenyat a
dir bon dia? Quin seria el llenguatge
quotidià entre nacions si no existís la
diplomàcia? Ah!, la prosa de Waugh,
la precisió augusta.
—A més de Waugh, amb quins altres
escriptors, grans o no tan grans, ha
mantingut relacions particularment
còmplices? Parle d’aquells autors que 9
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fan que s’exclame davant la seua litera -
tura —Ah! La prosa de Waugh, la pre-
cisió augusta— i alhora li interessa o el
fascina la persona i el personatge. Parle
de Pla, és clar, però no sols d’ell.
—Si vosté no insisteix, podríem deixar
de banda les lectures d’infància i d’a-
dolescència, fins que no sabem que som
lectors, que tenim un llibre a les mans, i
que als llibres hi ha personatges, idees,
paisatges. Crec que quan refem de cap
al passat el camí com a lectors gaire b é
s e m p re caiem en els estralls de la nos-
tàlgia, de cre u re’ns que érem m é s l e c-
tors del que ens pensàvem, que ére m
més consistents. Sense ord re de pre l a-
ció, compto amb Stendhal —ja no
tant— i amb Proust, i amb Proust cre c
que hi comptaré tota la vida, però no
amb Joyce, per exemple. De la literatura
espanyola, el primer gran impacte va
ser Baroja, i ara ja no ho seria, però
c rec que Ortega ho serà per molt de
temps. D’altra banda, sóc dels qui dub-
taria entre Quevedo i Cerv a n t e s .
Dickens va ser un bon amic ben d’hora.
Tot va una mica així, com de cop i volta
la lectura dels surrealistes: ara penso
que no s’ho pagava. Wi t o l d
G o m b rowicz em va canviar tots els
mobles de lloc, però ara m’estimaria
més poder llegir més a Tucídides. Dels
catalans? L’Escola Mallorquina —Joan
A l c o v e r, sobretot— i Pla. Després, l’im-
pacte Ferr a t e r, un impacte intens i deter-
minant, tot i que ara m’ho miro a més
distància. Nabòkov va ser una llarg a
passió, avui una mica esllanguida. No
sé quantes vegades he llegit el C à n d i d
de Vo l t a i re, els poemes de Borges, Eliot
i Saint-John Perse. Des de fa anys,
Pascal m’agafa pel braç i m’ajuda a
p e rd re’m encara més pel laberint humà.

—Parlant de laberint humà —«el labe -
rint és la pàtria del qui dubta» ens
recorda Benjamin—, hi trobe a faltar
Salvador Espriu. El mateix dia que el
vaig conèixer —a mitjans dels 80 vaig
anar a Mallorca a entrevistar-lo per a
El Temps—, vosté ja es demanava si
Espriu no era més poeta que Ferrater
—d’impacte intens i determinant. I sé
que compartim una rotunda admiració
per la prosa de Salom, com Joan
Fuster, d’altra banda —«i aquell gran
llibre que és Ariadna al laberint gro-
tesc». Quina ha estat i és la seua rela -
ció amb l’obra d’Espriu?
—Tot just quan vaig arribar a Barc e l o n a
com estudiant universitari, l’any 1966,
Ronda de mort a Sinera al teatre Romea
va ser un gran cop de vent. No coneixia
g a i re l’obra d’Espriu, però allí hi havia
un món, i la presència enaltidora de la
paraula. Crec que el teatre, encara que
ara sigui un can pixa, és on la paraula
d’un poble s’enalteix i obté vida perpè-
tua. Allò era Ronda de mort a Sinera. Els
amics hi anàrem, quatre, cinc vegades,
no sabria dir-ho. Anàvem a la claca o a
les localitats de més baix preu. En sort í-
em entusiastes, sentint-nos part d’alguna
cosa que ens transcendia i millorava.
Després he pensat que devia ser com
quan a l’Abbey Theatre de Dublín hi va
néixer el gran teatre irlandés. Ara no
estic segur que Ronda de mort o P r i m e r a
història d’Esther siguin «gran teatre»: en
tot cas, per un estudiant de disset anys
e ren un gran impacte d’energia verbal i
simbòlica. No vaig ser lector aplicat
d’Espriu fins molt després. Em desagra-
dava que volguessin fer-lo poeta nacio-
nal —una estratègia típicament localis-
t a— i se’m posà pel mig La teoria dels
c o s s o s de Ferr a t e r. Per nosaltre s ,

F e rrater era l’anti-Espriu: bevia, parlava
de dones, tenia una intel·ligència mons-
t ruosa i no era el re p resentant oficial de
la Catalunya resistencialista. A més:
havia aprés molt de la poesia anglosa-
xona. Ara bé: crec que l’Espriu de fons
és un gran poeta de mites, de cicles sim-
bòlics, tot i que la seva llengua no re p re-
senti la radicalitat generativa que tin-
g u e ren Carner i el millor Ferr a t e r. La
p rosa, la prosa d’Espriu: és una mera-
vella i ho dic sense mala intenció, ben al
contrari de com podríem dir —per
exemple— que la millor prosa de Mart í
i Pol és la poesia. No: Espriu és un vin-
cle perdut després de Ruyra, molt més
p rosista que Carles Soldevila, per exem-
ple. És un re g i s t re complet de la pro s a
com ho va ser Pla. És clar que jo seria
més planià fins i tot per interessos cre a t s .
—Abans d’abordar el colossal home
de l’abric, seria imperdonable que no li
preguntara per Carner —«que tots
nosaltres ens ha fet». Exagera Ferrater
en el seu vers? I, si li ve de gust, també
m’agradaria conèixer la seua opinió
sobre la recent polèmica periodística a
Catalunya a propòsit de Carner.
—Hauria dit Ferrater de Carner «que
tots nosaltres ens ha fet» si la literatura
catalana tingués un c o n t i n u u m m é s
constatable i pletòric? Fins i tot una lite-
ratura com la russa, que té els inicis al
segle XIX de cop i volta entra per la
porta gran de la literatura universal,
com ho ha fet la nord a m e r i c a n a .
Simplifiquem-ho: allà on els francesos
tenen registres que van de La Fontaine
a Hugo o de Retz a Céline, la literatu-
ra catalana pràcticament només té dos
models practicables, la poesia de
Carner i la prosa de Pla. No sé si
Carner val per tota una literatura: en tot
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cas ens hi podem agombolar, hi tro-
bem geografies i paisatges, moral i
costum, una versatilitat lingüística que
refà el català i el posa a disposició de
les aventures modernes. Si parlem
d’excel·lència literària, gairebé anem
d’Ausiàs Marc directament a Carner, i
pel mig queden un grapat de segles. I
queda penjada la prosa, desproveïda
a Catalunya del que significa gairebé
pertot arreu el segle XVIII. Per empitjo-
rar-ho, Carner encara ens és un desco-
negut, com ho demostra el sostre tan
baix de la polèmica recent. Si una lite-
ratura amb tan poca tradició ens dedi-
quem a desprestigiar-la i a matar els
pocs avantpassats que tenim el diag-
nòstic és d’UVI.
—La prosa del XVIII és francesa i
anglesa, i poc més. Kundera, parlant
d’Europa Central: «L’ombra parada
del catolicisme barroc s’estén fins al
segle XVIII: cap Voltaire, cap Fielding».
«Segle XIX: alguns grans poetes però
cap Flaubert». Els forats negres histò -
rics no són privatius de la literatura
catalana —i encara sort de Llull i
Marc, de Carner i Pla: Kafka va escriu -
re en alemany i no en txec. No troba,
però, que una literatura digna i exigent
també se sustenta en les traduccions,
en les adaptacions a la llengua pròpia
de les obres indefugibles de la literatu -
ra universal? En el ben entés que la ver -
sió catalana de la Bíblia de Montserrat
és modèlica i  el Pickwik de Carner cal
tornar-lo a traduir.
—Senyor Martí, vosté demostra una
molt bona voluntat a l’hora de tapar el
forat negre i per això parla del segle
XVIII. Havia vist emprar distintes mides
amb el forat negre de la Decadència
però mai de tan generoses com la seva.
Jo veig un forat negre que va des de la
m o rt de Roís de Corella a La pàtria.
M i rem les dates a les enciclopèdies.
Roís de Corella mor a finals del segle XV
i el poema d’Aribau és de l’any 1833.
Una mida més benèvola re t a rda l’inici
de la Decadència fins els inicis del segle
XVI. De manera que estem parlant d’un
forat negre i que si d’altres literatures en
tenen o n’han tingut no crec que serv e i-
xi de consol. Tot això vol dir que des de
finals del segle XV fins Aribau, la llen-
gua catalana perd, com a literatura, un
infinit de re g i s t res d’expressions i d’ex-
pansions estilístiques. Traslladem-ho al
c o n t i n u u m de la literatura francesa, per
posar un exemple. Parem a Villon i
re p renem la marxa l’any 1833 amb
l ’Eugènia Grandet de Balzac. Quina
vastedat perduda!: han anat a parar al
forat negre Rabelais, Ronsard i
Montaigne, tot el Grand Siècle d e

C o rneille a Bossuet, el Segle de les
Llums de Montesquieu a Diderot, i del
segle XIX tindríem fora de joc
Chateaubriand, Benjamin Constant i, ai
las!, El roig i el  negre. Fem-ne una
extrapolació des de Marc a Aribau  i
v e u rem la immensa discontinuïtat, esfe-
reïdora, anòmala. Pel que fa a les tra-
duccions, és un dels mites de la cultura
catalana. Algunes són bones i d’altre s
són pèssimes. Les d’ara, pitjor que mai. 
—Com no m’identifique gens amb el
Vicent Martí que vosté aporrina amb
la literatura francesa —i podria fer-ho
també amb l’anglesa— potser el més
prudent siga passar a Pla. Vosté va lle -
gir El quadern gris a finals dels 60,
quan estudiava a Barcelona. Quina
impressió li va causar aquella primera
lectura?
—Tot i que ja havia llegit Pla i no de
manera fortuïta, El quadern gris va ser
molt més que la constatació d’una pre-
ferència. De sobte, el paisatge s’ex-
pandia i les finestres quedaven de
plint en ample davant la mar. A la
vegada, tota la complexitat moral i
intel·lectual —humana— de les dues
tertúlies, els dos pols, Palafrugell i
l’Ateneu, Gori i d’Ors, per exemple. El
quadern gris és un bildungsroman,
una novel·la d’aprenentatge. I, a la
vegada, la post-adolescència, la famí-
lia com a mal necessari, la sexualitat
mai no assaciada. També hi havia la
iniciació al periodisme: això em fasci-
nava potser perquè d’alguna manera
ja sabia que jo també hi aniria a
parar encara que, per sobre de tot,
volgués ser escriptor. Ara em demano
si la tertúlia de l’Ateneu era més o
menys com la descrivia Pla o si és que
la va reiventar tal com hauria volgut

que fos. No puc concebre una distàn-
cia tan abismal entre l’ahir i l’avui.
Després ve la discussió sobre si El qua -
dern gris està escrit en temps real o
reescrit més d’una vegada. Confesso
que m’és igual.
—A mi, la veritat, també. La lectura
d’El quadern gris és a l’origen de la
seua decisió de començar a escriure
els seus dietaris? Quins altres dietaris
l’hi influïren? I ara, quins en recorda
amb més plaer o agraïment?
—No, i és ben curiós. La intenció d’es-
c r i u re un dietari ve de la necessitat de
tenir prosa. Pensi que jo era un estricte
poeta d’adolescència. Aleshores vaig
llençar els poemes a una paperera de la
Ronda de Sant Antoni i vaig comprar
una plagueta amb espiral per a fer exer-
cicis de prosa. Abans havia llegit alguns
dietaristes: re c o rdo Amiel, per exemple,
influït com tothom per la lectura del llibre
de Marañón. També el Diario de un
escritor de Dostoievski. Ara bé: quan
vaig començar el meu dietari, la lectura
més immediata era el Catalans de
1 9 1 8, de J. V. Foix, d’Antologia
Catalana. Per la resta, potser podríem
distingir entre els dietaris que ens can-
vien la vida i els dietaris que ens exerc i-
ten la curiositat. Posem per cas: fa temps
Stendhal i Gombrowicz em varen sotra-
gar la vida; per un altre costat Pepys o
els Goncourt m’han alliçonat en el vici
de la curiositat. Després hi ha qüestions
de més alçada: són els P e n s a m e n t s d e
Pascal una mena de «carnets» o un trac-
tat? Pel que fa a dietaris, afegeixo una
llista de preferències: sí, Renard; no,
Gide; sí, Pavese; no, Lewis Carroll; sí
Katherine Mansfield; no, Vi rg í n i a
Woolf; sí, Kafka; no, Thomas Mann; sí,
Tolstoi; no, Dostoievski. Léautaud, a la
l l a rga, cansa. Anaís Nïn extenua. Julien
G reen ensopeix. Entre Jünger i Musil,
fem un entreacte amb Saint-Beuve, com
qui delega poders en la notaria.
—Com veu el Valentí Puig del 2003 al
Valentí Puig de P o rta incògnita? Com a
persona, com a escriptor.
—Més immadur, més il·lús que ara.
Com ara, lector sense mètode. Poc
pràctic en la vida pràctica. Més lluny
que ara de la fe. Més bevedor de
b a rra, de barra de bar. Perdia més el
temps, tenia més vida social, més dis-
bauxa nocturna, més amics potser.
Encara no sabia fins quin extrem pas-
sen els anys i augmenta tant la llista de
persones que t’han decebut. Llegia
menys Història que ara i això fa la dife-
rència en moltes coses. Pecava molt
d ’ o rgull, exactament tant com ara.

Vicent Martí 


