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punt són universals?
M’agrada molt, per exemple, el poema de la sa-
bonera...
Ara ja no se’n veuen gaires, de saboneres. En
aquest poema, hi ha una barreja de records i
sensualitat, i tot allò altre que du associat
aquest objecte. Els versos descriuen un lloc
on anàvem sovint de petits. En el fons, sem-
pre hi havia la vivència d’una cosa diferent de
totes les altres que vivim.
La poesia, ¿és com aquella capsa on es fica un
ocell mort? ¿O com “aquelles capses on podem
desar-nos, com les figures” del pessebre? ¿És
aquest consol?
Sobre el poema de l’ocell, pots agafar un ele-
ment molt diguem-ne tronat, i intentar deri-
var d’aquest element alguna cosa que és més
transcendent des del punt de vista literari. Es
tracta, en definitiva, que allò que jo veig acabi
sent alguna cosa que ens dugui un ensenya-
ment, alguna cosa que tingui, potser, un fo-
nament per a algú. La capsa d’un mòbil ser-
veix de tomba a un periquito.
¿I què ens diuen les espelmes enceses que apa-
reixen sovint en els seus poemes?
A mi m’agrada la llum grogosa, no m’agrada
gens la llum blanca i freda dels fluorescents.
La de l’espelma és una llum molt càlida, que
solem associar a la intimitat, a la fragilitat. Es
consumeix, dura poc. ❋

otser sí que, com ens diu el poeta en
Garrofer enterc, “en les paraules
només hi ha una llum petita del

sentit”. A mi em sembla que ja és molt!
Tant més perquè vivim temps d’una con-
fusió atabaladora, d’una alarmant tendèn-
cia a la dispersió, d’un relativisme orgullós,
d’un soroll que no es pot netejar. En alguns
dels seixanta-un poemes continguts en
aquesta obra, Francesc Parcerisas reflexio-
na sobre les paraules. De vegades, ens diu
que, amb el llenguatge, no n’hi ha prou:
que hi ha emocions que ens punyen tant (i
tan endins) que la paraula se’ns revela in-
eficaç o no prou esmolada. I, tot i això, qui-
na sort que tinguem les paraules, les parau-
les amb les quals ens fem entendre i mirem
d’entendre el món i, com diria Vinyoli,
també a El Callat! I
quina sort que so-
vint s’ordenin, totes
aquestes paraules,
de manera que
componguin poe-
mes tan bells com
els del llibre que
presento!

Des de L’edat
d’or, Parcerisas
sembla un poeta tocat per la gràcia. Si Co-
madira, un altre dels noms majúsculs de la
seva generació, sol treure un llibre cada
cinc anys, el barceloní encara ho allarga
més: l’últim que ens havia donat, Dos dies
més de sud, datava del 2006. En trenta-un
anys, Parcerisas només ha publicat cinc lli-
bres. No és, per tant, un poeta prolífic. És
cert que, ara fa es-
cassament un any,
va donar-nos el die-
tari La primavera a
Pequín. I és cert que
aquest llibre, en
tants aspectes, neix
de la mateixa font
d’on neixen els seus
llibres de versos.

Seixanta-un poe-
mes és una obra escrita amb paciència i
amb una inequívoca voluntat de compren-
dre el desgavell del món i la riquesa de
l’existència. Un llibre que ens ajuda a refer-
mar algunes certeses, i que, encara més,
serveix per dubtar de moltes idees. La vida
hi és acceptada, acollida, en la seva extrema
varietat de matisos: en el goig i en el dolor,
en l’experiència íntima, però també en la
consideració de l’altre, dels altres. Hi ha
l’assumpció de la pèrdua, però també la re-
solució de no tenir por per continuar vi-
vint. Molt del que, en el conegut títol d’un
aplec d’obra completa (completa fins a
l’any 1983), ell mateix en va dir el “triomf
del present”.

Parcerisas excel·leix, entre altres qües-
tions, a revelar-nos un món –un món es-
sencialment íntim, perquè aquesta és una

P poesia de reflexió moral, sempre compar-
tible– per mitjà d’uns referents que, amb
una vivor commovedora, amb una gran
qualitat de detall, concreta molt bé en el
poema. En la poesia d’aquest autor, sobre-
tot d’ençà del tantes vegades esmentat
L’edat d’or, els objectes despullen les inten-
cions i els afectes dels homes i de les dones.
Els despullen o els precipiten, els subrat-
llen, els fan universals, i tot plegat ho fan
amb una delicada llum d’evocació. Potser
el poema més revelador d’això que escric és
Sabonera, en què es recrea una antiga boti-
ga, i, doncs, un temps passat (exactament
igual que feia amb el guant olorós de most i
de terra del poema Celler, de Natura morta
amb nens). Però aquest llibre en conté
molts altres, d’objectes: una carta, una fi-

gura de pessebre de
fang, un còdol, es-
pelmes, molles de
pa, capses per guar-
dar-hi coses (o un
ocell mort) i conte-
nidors per llen-
çar-n’hi d’altres, un
rellotge de sorra.
Objectes que, com
el pèndol del saurí

amb l’aigua oculta sota terra, descobreixen
l’emoció i la duen a la superfície de la pàgi-
na. També ens la poden revelar, l’emoció,
una orella marcada, una mà que regala es-
calf (hi ha moltes mans, en aquesta obra!),
uns llavis. I és això que ens fa la lectura tan
agraïda. Aquesta, al meu entendre, és una
de les raons més fortes per a la defensa de

l’obra.
M’he referit al pas-
sat. Aquest llibre,
com tants altres del
mateix poeta, no es
rabeja en la malen-
conia. Més aviat al
contrari: el passat
sempre ens pica
l’ullet, però l’afany
de capturar el pre-

sent acaba derrotant qualsevol temptació
de nostàlgia: “Cada cop ens acabem, sen-
cer, / tot el futur, única pàtria / de la culpa i
del perdó.” Pesa molt més aquest temps, el
present, que no pas els anys que ja hem
amortitzat: “Acotxem, joiosos, aquest pre-
sent, / càlid i feble, poc sever.” L’últim poe-
ma, No tocar res, acaba proclamant “la il-
lusió de fer mans plenes del present”. Sei-
xanta-un poemes té molts versos que par-
len d’amor, i aquesta visió de l’amor també
ens remet al “triomf del present”. A plantar
cara a la “intempèrie que ens devora”. A de-
fensar aquella “llenca de llum, / prima, per
si volies, a poc a poc, / en la posta, acompa-
nyar-m’hi”.

Un llibre, un altre llibre de Francesc Par-
cerisas, que s’ha escrit per acompanyar-
nos fondament. ❋
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