
ris i narracions, pot agradar, inte-
ressar, avorrir o fins i tot marejar.
De la mateixa manera, les seves
idees sobre la societat, la moral i
la política –expressades regular-
ment des de la premsa, però
també des de les obres més pròpi-
ament literàries– poden convèn-
cer, entusiasmar, irritar o ofendre.
Siguin quines siguin les reaccions
que provoqui, però, no es podrà
negar que Puig ha tengut la
intel·ligència, la destresa o el ta-
lent necessaris per confegir una
obra literària amb un segell distin-
tiu, una obra que emana –sense
exagerats artificis– de la seva per-
sonalitat i que és un re-

flex directe –timbre i temes propis
de la poesia de l’experiència– del
seu estil de vida.

El darrer llibre de poemes que
ha publicat –Altes valls– és una
nova mostra de literatura made in
Puig. Per dir-ho parafrasejant traï-
dorament Gabriel Ferrater, en els
poemes d’Altes valls el lector tro-
barà la descripció, passant de mo-
ment en moment, de la vida
moral d’un home que es vanaglo-
ria, amb raó o sense (això és
igual), de no ser ordinari i d’anar a
contracorrent dels fluxos domi-
nants de la nostra època.

En el fons, Puig és un conserva-
dor amb sortides de reaccio-

nari altiu i desafiador, que
es bunqueritza en una

sèrie de rituals, convic-
cions i preferències

davant la suposada
vulgaritat del món
en què li ha tocat

de viure. El poema Esser-hi funci-
ona, en aquest sentit, com una de-
claració de principis en tota regla:
“Ser a Roma quan Sant Pau parla-
va als gentils (...) / potejar el fang
de Gettysburg quan parlava Lin-
coln (...) / guiar el pas cec de Mil-
ton quan tornà la monarquia (...) /
passar l’estret amb Magallanes i
entrar al Berlin vençut (...) / Ser
un privilegiat de Déu a la barra del
bar Joe’s”. El catolicisme en la
seva versió més pura o més ofici-
al, la democràcia nord-america-
na, la monarquia britànica i la civi-
lització occidental propagant-se
arreu del món gràcies a un nave-
gant intrèpid: grans fetes de la his-
tòria que ara ja no es poden emu-
lar, només recordar o celebrar des
de la barra d’un bar mític.

El llibre consta de quatre parts
perfectament diferenciades. En la
primera, Belle dame, Puig elabora
una galeria de dones fatals a partir
del tema clàssic de la belle dame
sans merci. Enginyosos i provoca-

dors, són poemes de rancor i d’es-
carni: “T’entreté veure els amants
fent ràfting per torrents d’aflic-
ció”. O també: “No tens toc de dis-
tinció més precís / que apagar ci-
garretes al front dels teus nuvis.”
La segona part, Criminals i estadis-
tes, és la més política. Conté un
poema patriòtic (la pàtria és Espa-
nya), i alguns dels poemes –Qües-
tió d’estil i Realpolitik– funcionen
com diagnòstics durs i arrogants
del nostre temps. Les dues darre-
res parts, Biologia i Massacres de
l’oblit, són les més personals: in-
fantesa, família, intimitat i memò-
ria. Tanmateix Puig mai no es
deixa endur ni sotmetre per cap
tipus de calrada sentimental, i so-
vint es protegeix amb una cuiras-
sa de cinisme explícit.

El llibre comença i acaba amb
dos poemes llargs. El primer es ti-
tula Altes valls i és grandiloqüent,
erràtic, un pèl feixuc. El darrer es
titula Fer-ne seixanta i és un còctel
excel·lent de nostàlgia i de vitalis-
me, de sublimació i de sarcasme,
d’enyor pel que s’ha perdut i d’es-
perança pel que encara queda:
“Joventut, joventut, te m’esmunyi-
res entre un blues i Wagner”.
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Trobar o inventar-se una veu prò-
pia. Construir una personalitat li-
terària singular que es mostri o
s’expressi a través d’un estil parti-
cular, definit, si pot ser intransferi-
ble. Tenir un grapat suficientment
abundós d’idees força a partir de
les quals articular una visió més o
menys ampla, rica i coherent de la
vida i del món. Col·leccionar i cul-
tivar hàbits, gustos, manies, tics,
prejudicis, supersticions, cos-
tums.., i clavar-los en cada text
com un estendard que serveix per
marcar territori. Qualsevol escrip-
tor que pretengui fer-se un lloc
avui dins el món de la literatura ha
de ser capaç de cuinar aquesta re-
cepta. O, per dir-ho d’una manera
menys prosaica, ha de ser capaç
de sortejar la trampa de la massifi-
cació i fer-se notar –literàriament,
no tan sols mediàticament– dins
l’olla bullent i plena a vessar d’un
panorama literari superpoblat,
sovint irremeiablement confús.

L’obra literària de Valentí Puig
(Palma, 1949), que consta de
novel·les, assaigs, poemes, dieta-
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ni sotmetre per cap tipus 
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i sovint es protegeix 
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UNA VEU PRÒPIA QUE PARLA POESIA
Les Altes valls de Valentí Puig

En els poemes d’Altes valls el lector trobarà la descripció, passant de moment en moment, de la vida moral d’un home
que es vanagloria, amb raó o sense (això és igual), de no ser ordinari i d’anar a contracorrent dels fluxos dominants
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