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Escriure és men-
tir. Se n’adona 
Parcerisas en un 
dels fragments 
“cosits i recosits” 
als quals interro-
ga al diari La tar-

dor em sobta (Quaderns Crema). Es 
demana “com podem convertir 
aquestes engrunes en un tot que tin-
gui una mica de sentit” i ho fa escru-
tant-se a ell mateix com si fos un al-
tre, com advertia Ricardo Piglia que 
porta a fer aquest gènere (“al trans-
cribir, uno ya es otro”). Parcerisas in-
tenta posar ordre “inútilment” a 
aquests fragments trobats a les but-
xaques dels pantalons, en llibretes i 
calaixos, al revers dels tiquets de 
compra, i s’adona que no sap si la vi-
da és una continuïtat que es disgrega 
en trossos o si és una intermitència 
a la qual, a pilota passada, volem do-
tar de sentit i unitat. El volum és una 
apologia del fragment com a “gene-
rador simbòlic”, una filosofia del co-
sir, de la metonímia com a activitat 
de la mirada densa que és escriure. 

Bocins diversos dels molts miralls 
trencats, recollits al marge de molts 
camins, seguint la comparació de 
Stendhal, el volum s’inicia amb una 
cita de l’Espriu de Primera història 
d’Esther que adverteix que el mirall 
de la veritat s’esmicola en fragments 
petitíssims, “i cada un dels trossos 

El fragment com  
una de les belles arts

recull tanmateix una engruna d’au-
tèntica llum”. Francesc Parcerisas 
mira de configurar un ordre en 
aquest conjunt d’experiències recor-
dades i ens descobreix que la imagi-
nació i la memòria són possiblement 
el mateix. El neguit de Parcerisas da-
vant de la pobresa de la literatura a 
l’hora de copsar la multiplicitat de 
l’experiència ens fa recordar Samuel 
Beckett, el programa literari del qual 
consistia a obrir els ulls i contemplar 
el desordre, un desordre que adver-
tia que ni podem ni ens cal compren-
dre: “Proposo que el deixem entrar 
perquè és la veritat”. 

Entre el privat i el públic 
Seguint-ne l’estela, Parcerisas, po-
eta, prosista i traductor profusa-
ment premiat, autor d’un altre dia-
ri recent, La primavera a Pequín 
(Quaderns Crema), que va guanyar 
el premi Llibreter el 2013, admet 
que el que ell pot escriure és trivi-
al: “Però no puc escriure sobre res 
més que sobre aquesta vulgaritat”. 
Certament, el valor de la literatura 
del jo és proporcional a l’interès que 
ens desperta el jo que hi ha darrere 
d’aquesta literatura. Així, devorem 
els diaris de Pavese (L’ofici de viure), 
de Gaziel (Diari d’un estudiant a Pa-
rís o Meditacions en el desert) o de 
Kafka, com els de tantes altres figu-
res que ens plau de conèixer en 

aquest territori híbrid, límit, en-
tre l’íntim, el privat i el públic. 
També Parcerisas hi combina re-
flexions lúcides sobre poesia, tra-
ducció, música, literatura –el va-
lor d’uns versos de Tomàs Gar-
cés, o de Joaquim Ruyra– amb 
memòries familiars o peripècies 
diverses, moltes d’elles mentre 
malda per completar la seva bi-
blioteca: l’acompanyem pel mer-
cat de Sant Antoni o el veiem re-
menar un túmul de volums aban-
donats al costat d’un contenidor. 

Formalment el diari adopta un 
ritme àgil, basat en fragments de 
diversa longitud però sobretot 
breus, on la prosa defuig l’engola-
ment. L’autor es declara admira-
dor de diaris “agres, esquerps i ben 
escrits”, com el de Ramon Ramon 
o Guillem Simó, però Parcerisas 
construeix un narrador amable, 
pròxim, a voltes estupefacte. “Tan 
confusa la verdad, tan claro el er-
ror, tan denso el caos”, escriu bo i 
copiant l’aforisme del poeta i tra-
ductor Ricardo Pochtar. A la por-
tada del volum, el dodo d’Alícia al 
país de les meravelles ens indica 
que, si la vida és una cursa, no en 
coneixem les regles, no sabem ben 
bé com comença, ni quan acaba, ni 
si hi ha ningú que, veritablement, 
arribada la tardor que ens sobta, la 
pot arribar a guanyar.✒
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‘Like  
a virgin’ 
M’han fet una proposta 

per a aquest espai i és la 
següent: aprofitant que 

soc una –relativament– nouvin-
guda al món literari, preserva la 
mirada del descobriment i de la 
meravella en tot el que tingui a 
veure amb els llibres i trasllada-la 
like a virgin, touched for the very 
first time als lectors. Soc psicòloga 
de professió i, tot i que de jove vo-
lia ser guionista de programes in-
fantils, vaig deixar la carrera de 
comunicació audiovisual per estu-
diar psicologia. Conservar la mira-
da curiosa i novella pot ser un en-
càrrec bonic i, de fet, és per això 
que m’agrada escriure, vaig pen-
sar quan vaig decidir assumir el 
compromís.  

Així que, conscient de la meva 
nova tasca i per primer cop com a 
autora publicada, vaig baixar a la 
Setmana del Llibre en Català, de-
cidida a observar-ho tot amb ulls 
d’infant. Vaig quedar amb la meva 
amiga i escriptora Anna Punsoda 
a passeig de Gràcia amb Diagonal, 
vam agafar la L3 i, ben joliues, vam 
arribar al Moll de la Fusta. Abans 
d’entrar al recinte vam demanar 
unes canyes al bar (perquè haig 
d’observar com un infant, vaig 
pensar, però puc permetre’m beu-
re com una adulta). La primera 
sorpresa de la tarda, la mirada me-
ravellada, va arribar quan ens van 
cobrar dos euros amb vuitanta per 
cada cervesa. Sempre m’he consi-
derat una dona del Renaixement: 
soc persona de lletres, però també 
de números. Així que no em va cal-
dre gaire esforç calcular que, per 
sufragar les dues cerveses (perquè 
em vaig estirar i vaig voler convi-
dar l’Anna, amb aquella alegria 
que et dona el no ser conscient que 
estan a punt de pentinar-te a rat-
lla fina), el meu estimat editor Mi-
quel Adam hauria de vendre tres 
llibres i escaig dels meus. Sort que 
m’agrada la meva feina i no aspi-
ro a viure només d’escriure, vaig 
pensar; si no, a la pròxima edició 
hauré de complementar el sou 
com a venedora ambulant (coco-
coco-canya-canya!). Perquè una 
cosa que sí que és ben curiosa, vaig 
reflexionar mentre passejàvem 
entre actes i parades, és que, de to-
ta la cadena de professionals que 
es dedica al llibre, l’únic que no 
pot viure de la professió és l’es-
criptor. Hi hauré de rumiar més 
per poder-ho acabar d’entendre. 
Com un infant quan intenta desxi-
frar el món no gaire intel·ligible 
dels adults.✒
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