
Guia urbana de
la ciutat de
València
Josep V. Boira

PUV
València, 34 pàgines

La vocació d’aques-
ta guia és eminent-
ment pràctica. I di-

dàctica, com s’expli-
cita en el mateix sub-
títol: “un itinerari di-
dàctic”. Va, per
tant, adreçada a
aquells que vulguen
explotar les possibi-
litats del coneixe-
ment del medi urbà
per a la formació
dels estudiants. Jo-
sep Vicent Boira
l’ha estructurada en
dos intineraris con-
vergents i amb un
format de fitxes,
acompanyades d’un
CD que aporta in-
formació gràfica i
estadística de la ciu-
tat i els seus barris.

Costumari va-
lencià
Bernat Capó

Edicions del Bu-
llent
Picanya

Els dos volums del
Costumari Valen-
cià, de Bernat Ca-

pó, són ara reedi-
tats per l'editorial
com a commemora-
ció del desé aniver-
sari del premi lite-
rari que porta el
nom d'aquest au-
tor, recopilador i
promotor de la cul-
tura popular dels
valencians. La seua
aproximació a la
tradició i els cos-
tums dels nostres
pobles inclou, fins
ara, més d’un cente-
nar d’articles. L’au-
tor prepara actual-
mente el tercer vo-
lum d’aquesta
obra.

Llibre dels
adéus
Isabel Robles

Perifèric Edicions
Catarroja, 80 pàgines

No és casual que
una citació d’Anne
Sexton òbriga
aquest llibre d’una

autora que ha tra-
duït i comentat des
de fa temps l’obra
de la poeta nord-
americana. En la lí-
nia d’una poesia in-
timista i sensible al
temps i les emo-
cions, Isabel Robles
escriu per a lluitar
contra el dolor, la
perplexitat i el desa-
mor, en un exercici
seré, però també ca-
tàrtic, que permet
l’escriptora assu-
mir el sentiment de
pèrdua, fins i tot
amb tocs d’humor
o d’ironia molt sub-
tils.

Assaig AssaigPoesia

Dimecres passat, en un
article publicat a
l’Avui, el crític Sam
Abrams es referia amb

indignat estupor al silenci que
s’ha estés sobre l’obra de Valentí
Puig. Ho il·lustrava amb una en-
questa adreçada a 150 escrip-
tors i professors que ha publicat
la revista valenciana L’Espill.
L’enquesta pretenia aclarir
quins són els dietaris en català
més ben valorats pel gremi lle-
trat; una iniciativa perfectament
normal, ara que es fan enques-
tes sobre qualsevol cosa, i que
va donar uns resultats curiosos.
Entre els 18 dietaris més votats,
hi havia, com és lògic, els clàs-
sics indiscutibles (amb El qua-
dern gris de Josep Pla i el Diari
de Joan Fuster al capdavant), se-
guits per una gamma de títols
molt variada.

Fins ací, res a objectar-hi.
Amb tot, entre les coses rares de
la llista, hi destaca l’absència de
dos dietaris del mallorquí Valen-
tí Puig: Bosc endins (1982) i Ma-
tèria obscura (1991), més tard re-
units en un sol volum, Porta in-
cògnita (2003). Puig té un tercer
dietari, amb més pretensió perio-
dística que literària, Cent dies
del mil·leni (2001), que, sense es-
tar gens malament, no ve ara al
cas. Els altres dos són obres mes-
tres. Crec que el primer és en-
lluernador, per la traça en la
construcció de la veu pròpia,
per la intel·ligència, per l’habilís-
sim sentit de la ironia, per la grà-
cia infal·lible en l’art de l’apunt
revelador, pel do de l’encunya-
ció verbal guspirejant, exacta.
També és possible que els dos
llibres tinguen una qualitat sem-
blant i que l’única diferència en-
tre ells siga cronològica: el segon
representava una confirmació,
però ja no podia constituir, com
el primer, una enorme sorpresa.
Com els altres grans clàssics
d’aquest gènere —tampoc n’hi
ha tants—, Bosc endins marca
un abans i un després en la his-
tòria del dietarisme català. És
un llibre d’aprenentatge, com el
Quadern gris, en què un jove es-
criptor assaja el seu ofici tot in-
vestigant-se a ell mateix i el
món, però no es refusa a usar el
seu quadern d’esbossos estilís-
tics com a palestra per al debat
intel·lectual, a la manera de Fus-
ter, i d’altra banda té una morda-
citat esclatant i un lirisme enco-
bert, entre el pudor i la coquete-

ria, que són únicament seus. De
gustos, per descomptat, n’hi ha
més que de persones, però aques-
tes coses no es poden ignorar.

Es mesuren pel criteri que es
vulga (eficàcia expressiva, rique-
sa de món, fondària, estructura,
veracitat de to, etc.), els dos die-
taris de Puig estan entre els pri-
mers de la nostra literatura. Su-
porta amb dignitat la compara-
ció amb els dos o tres millors i
no hi ha dubte que deixa enrere
obres tan valuoses, en els seus
propis termes, com les Medita-

cions en el desert de Gaziel, per
no parlar del Dillatari de Ponç
Pons (o, per al cas, dels meus,
sense anar més lluny). A l’anèc-
dota de l’enquesta, cal sumar el
silenci amb què s’ha rebut l’úl-
tim poemari de Puig, Passions i
afectes (2207), i els seus llibres
següents: La fe de nuestros pa-
dres i Moderantismo, que és un
volum de reflexió política que
mereix discussió.

Com que no es tracta, doncs,
d’un mer descuit, cal buscar-ne
alguna explicació. Quant als die-
taris, es podria dir que els de
Puig encara no han entrat en el

nínxol canònic d’aquells títols
venerables que tothom fa com
que ha llegit perquè fa massa
vergonya no citar-los, i, d’altra
banda, ja no són novetat, i els
més recents els tapen. Entre el
passat i el present, naden entre
dues aigües, com el mateix gène-
re a què s’adscriuen. Quant a la
poesia, a penes es ressenya mai, i
si els crítics estrella es prenen la
molèstia de dedicar-li un mo-
ment, ho fan amb aquella con-
descendència de qui et perdona
la vida al mateix temps que t’es-
clafa. Així, que Passions i afec-
tes haja passat desapercebut s’ex-
plica sol. I atés que les pàgines
de crítica de llibres dedicades a
la nostra literatura no comen-
ten, lògicament, llibres en caste-
llà, de Moderantismo no n’ha
dit res ningú, com si l’haguera
escrit en sumeri i encara no l’ha-
gueren traduït.

Respecte al silenci que últi-
mament cobreix, almenys a Ca-
talunya, l’obra de Valentí Puig,
cal afegir-hi dues explicacions
més, i les dues fan un punt de
vergonya. La primera és que
Puig és un intel·lectual conserva-
dor, amb uns punts de vista
molt allunyats dels que predomi-
nen a Barcelona. El seu mateix
estil, en l’articulisme i la polèmi-
ca, és diferent. Resulta, per dir-
ho d’alguna manera, massa bri-
tànic per als gustos locals. S’en-
tén què diu i on vol anar a parar,
i dispara amb el somriure als lla-
vis arguments redons de refuta-

ció molt problemàtica. A Barce-
lona (i a València), on el debat
intel·lectual bascula entre la co-
sa energumènica i les complici-
tats de sagristia, discutir amb
Puig és un repte que pocs estan
disposats a acceptar. Obliga a
apujar el llistó, i és molt incòmo-
de. Un conservador de veres cul-
tivat és una espècie per a la qual
encara no han previst cap antí-
dot. Si poden, se l’estalvien. I
ara poden.

Ací passem a la segona expli-
cació, que és la més trista. A
Puig li van fer prou de cas men-
tre vivia a Barcelona i publicava
ressenyes literàries en el Qua-
dern de EL PAÍS. Quan es va
centrar en l’articulisme polític,
els literats el van deixar de ban-
da i, quan se’n va anar a Ma-
drid, se n’han oblidat tots, com
d’un ocell exòtic que va estar de
visita i, afortunadament, ja no
destorba. El gremi lletrat català
és molt territorial. Si te’n vas, ja
no hi comptes. És igual que
Puig haja escrit una pila de lli-
bres en aquesta llengua nostra i
que continue pensant en català
el seu moderantisme. En el fons
és un mallorquí estrany, que sos-
té idees rares amb una prosa
massa civilitzada. No és dels
seus. A Catalunya, com a tot
arreu, l’alça o la baixa dels va-
lors intel·lectuals i literaris tenen
més a veure amb els costums de
la tribu que amb el contrast de
les idees. I ho paguen els dieta-
ris, i els debats.

CARTES DE PROP

Llibres desertats
ENRIC SÒRIAEls còdols de la platja de l’Alma-

drava de Dénia són particular-
ment blanquinosos i de segui-
da t’empolsimen les sabates.

La mar s’estén immensa, amb la seua
portentosa bellesa, i més encara en
aquell rodal on les praderies de posi-
dònia confereixen als blaus les dife-
rents gammes marines. Però la platja
de còdols és un espantabanyistes ben
eficient, i fa fugir xiquets i famílies i
passejants baliga-balagues. Una mica
més enllà, de manera sorprenent, hi
ha platges d’arenes blanques i fines,
on s’agrumollen en bulliciosa festivi-
tat dominical gernacions humanes.
En canvi, en aquella platja de l’Alma-
drava no hi ha una ànima, i pots fitar
l’infinit marí amb transcendència
romàntica, mentre els xatracs assa-
gen garlandes aèries a la recerca
d’una llissa o d’una palometa. És tot
un espectacle, i la mer toujours recom-
mencée ressona d’una manera espe-
cial, en un glissando on les pedres
componen la seua eterna simfonia.
En aquell marc pensava en la corpre-
nedora novel·la Chesil Beach de Ian
McEwan: en la descripció d’aquella
platja de còdols del sud d’Anglaterra,
per la qual caminen com ànimes en
pena els desesperats amants. A la plat-
ja de l’Almadrava de Dénia pensava

en la platja de
Chesil de Ian
McEwan, i do-
nava forma in
mente a aquest
article, amb el
profund deler
de fer-vos sa-
ber com havia
gaudit amb
aquell llibre, i
a n i m a r - v o s
amb tot l’entu-
siasme a llegir-
lo. Sovint re-
corde les perso-
nes per les bo-
nes lectures
que m’han des-
cobert, i a la
platja de l’Al-
madrava esta-
va segur que si
jo, amb aquest
article, us reco-
manava la lec-
tura de Chesil
Beach tindria
un bon grapat
de lectors
agraïts. Per-

què de vegades els crítics literaris
s’obliden de recomanar els llibres, es
perden en la seua logomàquia especu-
lativa i deixen el lector amb el dubte
de si la lectura paga o no paga la
pena. En aquest cas, no hi ha cap
dubte, és un dels llibres més bells i
plens de saviesa que he llegit recent-
ment, una obra mestra, una petita
obra mestra de tan sols 184 pàgines,
davant de l’últim llibre d’Ildefonso
Falcones, que acumula 960 pàgines.
Comparava tots dos llibres i pensava
que, amb ben poc, es pot dir tot i
d’una manera tan intensa que fa que
alguns lectors viatgen en peregrinació
literària fins a Chesil Beach, i s’em-
porten com a record un còdol de la
platja. Fins a l’extrem que les autori-
tats han hagut de prohibir aquest ri-
tual, però la gent els pren d’amagato-
tis, com els pelegrins cullen les fulles
de llorer de la tomba de Virgili. I pen-
sava jo que, per a homenatjar Ian
McEwan, no necessàriament calia pe-
regrinar fins a Chesil Beach, que qual-
sevol còdol erosionat per la mar po-
dia transformar-se en un petit reco-
neixement. Per això vaig caminar una
estona buscant-ne el més bonic, per
conservar-lo com a testimoni d’a-
quell dia vora mar. En honor de Ian
McEwan i, també, és clar, de la soli-
tària platja de l’Almadrava de Dénia.

Còdols
MARTÍ DOMÍNGUEZ

Ian McEwan.

Puig és un intel·lectual
conservador, allunyat
dels que predominen
a Barcelona

L’escriptor Valentí Puig. / TEJEDERAS
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El festival Cinema Jove, que se celebra a València del 20 al 27 de juny, dedica un homenatge al
cineasta suec Bo Widerberg, que va impugnar la influència de Bergman � Enric Sòria comenta

les claus de l’oblit que l’obra de Valentí Puig pateix ara mateix a Barcelona

CARLES GÁMEZ

Quan Luis Eslava va
crear l’any 2006 la
“Mare-de-Déu de
la Memòria”, un
petit artefacte o

USB per a guardar-hi infor-
mació, posava en el mercat
un objecte destinat a con-
vertir-se en una de les ico-
nes del nou disseny espa-
nyol del segle XXI. Produït
per l’empresa catalana
ABR, l’objecte revestia
d’humor i d’iconografia
kitsch un paisatge tan sofis-
ticat i pulcre com el tecnolò-
gic. Des del seu estudi, al
cor del centre històric de
València i prop de la plaça
del Carme, Luis Eslava ha
esdevingut ara un dels refe-
rents del nou disseny valen-
cià. “La meua motivació i
la del nostre estudi”, diu
Luis, “es fonamenta a sor-
prendre, a dissenyar un ob-
jecte que capte l’atenció;
aquesta, si vols, seria la pri-
mera intenció”. I per des-
comptat que la seua “Mare
de Déu salvadora” ho va
aconseguir, com escrigué
l’historiador del disseny Ju-
li Capella a l’hora de presen-
tar-lo. “L’objecte”, escriu
Capella, “ens retornava de
colp la quotidianitat més
elemental i atàvica de l’és-
ser humà”. Per a l’estudi sig-
nificaria la seua carta de presentació.

Igual que uns altres futurs dissenya-
dors valencians, Luis Eslava va passar
pel CEU en la dècada dels noranta.
“Jo crec que per a molts de nosaltres
l’experiència formativa va ser molt de-
terminant, feia anys que el CEU impar-
tia la disciplina de disseny i la Universi-
tat Politècnica hi començava en aquells
moments, a més, era un tipus d’ensenya-
ment molt projectat en la pràctica”. En-
tre les professores del centre hi ha la
dissenyadora Gemma Bernal, que el
convidà a treballar al seu estudi de Ru-
bí. “Va ser el primer contacte”, diu Es-
lava, “amb el món professional i hi vaig
aprendre molt, des de qüestions tècni-
ques fins a qüestions més personals i
humanes, i sobretot a formar part d’un
equip, a saber treballar en equip”.
D’aquella experiència col·lectiva beu
en part l’actual filosofia del seu estudi.
“Un estudi de disseny”, assenyala,
“com qualsevol altra disciplina creati-
va, no pot ser un lloc on la gent treballe

com en una oficina bancària, ha de ser
un espai d’intercanvi generós d’infor-
mació, d’energies, de coneixements;
així és com nosaltres entenem la nostra
manera de treballar”. El pare de Luis
és l’encarregat de preparar cada dia el
menú gastronòmic que compartirà tot
l’equip, format pel “nucli dur”, David

Leziñana, Lorena Sauras i el mateix
Eslava, a més d’una sèrie de
col·laboradors arribats des de diferents
parts d’Europa. “A l’estudi”, diu Luis,
“vam començar David i jo, i recorde
que en aquell moment li vaig dir que
no li podia pagar i que l’únic que podia

oferir-li era la meua experiència; i co-
mençàrem així a casa meua, amb una
taula, un ordinador, i res mes”. D’això
ja fa més de tres anys i a poc a poc han
aconseguit fer una cartera de clients,
de manera que han pogut posar en el
mercat alguns dels seus dissenys. “La
filosofia o motivació del nostre estudi
es basa en l’experimentació amb nous
materials i noves tipologies d’objectes, i
l’univers quotidià i visual com a nu-
trient, com a font d’inspiració”.

Part d’aquesta filosofia eixirà del
Royal College of Art de Londres, una
de les institucions de capçalera del dis-
seny internacional. “Per a mi van ser
uns anys decisius, en els quals et dedi-
ques a desenvolupar i a treballar un
projecte teu, personal”. “Allí”, conti-
nua, “no et diuen allò que has de fer,
sinó allò que tu vols fer”. Abans d’in-
gressar en la institució britànica, pas-
sarà per l’empresa de calçat mallorqui-
na Camper, a la factoria d’Inca.
 Passa a la pàgina 2

El personatge Silvio Bers-
lusconi, que ocupa el Pa-
lazzo Chigi de Roma (pa-
lau de vells banquers,

agents dels Borja i competidors
dels Medici), té una tendència
peculiar a la megalomania: no
solament pensa que és “el més
gran dirigent del món occiden-
tal”, vencedor dels poders infer-
nals de l’esquerra, heroi que
portarà el poble italià a un futur
d’espectadors feliços, sinó que
vol que ho pense tothom, a tra-
vés de televisions, diaris i edito-
rials pròpies o apropiades, a tra-
vés de la publicitat, i a través de
la presidència del govern. El po-
lític Berlusconi és un demagog,
capaç de prometre el paradís en
la terra, impostos universal-
ment baixos, i seguretat per to-
thom, si pot ser sense immigrats
indesitjables, i amb una parafer-
nàlia de reminiscències mussoli-
nianes. El cavaliere Silvio Bers-
lusconi té molt més de nou ric
sense cultura que de cavaller: ex-
hibicionista, pagat de si mateix
fins a extrems de deliri (inclosos
els deliris amb abundància de
senyoretes llogades), que mos-
tra la riquesa de manera desca-
rada, i que ha fet bona part
d’aquesta riquesa amb televi-
sions que promouen la ba-
rroeria i la vulgaritat manera
permanent i metòdica. Dit això,
cal fer dues consideracions im-
portants. La primera, que la ma-
or part dels electors —una peti-

ta major part, però suficient per
salvar l’honor d’Itàlia— no s’ha
deixat enredar pel cavaller. La
segona, que no hem de pensar
que el berlusconisme és una exò-
tica exclusiva italiana: els ele-
ments bàsics de la definició no
són tan diferents dels que pro-
mou la dreta en aquest regne o
país de València. Inflació de li-
deratge, megalomania, control
dels mitjans de comunicació,
descrèdit de la intel·ligència,
mal gust institucional, nous rics
d’aire dubtós en els cercles del
poder, i alguns petits detalls
més que Zaplana encarnava
exemplarment, i que el seu suc-
cessor perpetua. No sé si Berlus-
coni a Itàlia és o no és un feno-
men històric. Sé que al País Va-
lencià ja fa anys que s’ha
instal·lat, amb èxit indubtable,
una trista variant de berlusco-
nisme civil, cultural i polític. I
que, vista la inèpcia de l’oposi-
ció oficial, la passivitat dels
intel·lectuals i l’acceptació del
públic en general, té tota la
traça de durar més que a Itàlia.

La transformació de
l’univers quotidià

Luis Eslava encapçala el nou disseny valencià

Berlusconismes
JOAN F. MIRA

Luis Eslava, en una imatge de la seua web.

“Començàrem així
a casa meua,
amb una taula, un
ordinador, i res mes”


