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“Molts dels
meus poemes
estan fets a
partir d’un
mateix patró,
amb escenes
assumibles per
qualsevol
persona”

“Els poemes
sempre parlen
de molt poques
coses: el pas del
temps, l’amor,
la passió. De la
vida i de la
mort, en
definitiva”

“El tema
de la
paternitat
surt poc
a la poesia,
i com que aquí
hi apareix
explícitament
crida l’atenció”

E.P. ¿Quina distància hi ha entre
‘L’edat d’or’, ara reimprès, i ‘Na-
tura morta amb nens’, a part dels
disset anys que els separen?
F.P. Entre aquests dos llibres
n’hi ha un altre, Focs d’octubre.
El poema més antic de Natura
morta amb nens gairebé s’en-
cavalca amb aquell volum
anterior. En el procés d’es-
criptura no existeix la dis-
tància que sembla que mar-
quin els llibres. Procuro que
cada llibre tingui una certa
homogeneïtat de to. Entre
L’edat d’or i Natura morta amb
nens hi ha una diferència
d’escenari, no pas de la ma-
nera de construir el poema. A
Focs d’octubre hi havia més
complexitat d’imatges que a
L’edat d’or, i a Natura morta
amb nens aquesta complexitat
es mostra més despullada:
l’estructura sintàctica dels
poemes és més senzilla però
la imbricació de les imatges
és una mica més dura.
E.P. ¿Sempre construeix els poemes
amb una mateixa tècnica?
F.P. Molts dels meus poemes
són cases fetes a partir d’un
mateix patró. Hi ha un esce-
nari molt sovint visual que
crea una complicitat de con-
notació cultural amb el lec-
tor. Parteixo d’escenes assu-
mibles per qualsevol persona
amb facilitat. Quan llegim

poemes reconeixem experi-
ències que tots hem viscut
personalment o que sabem
que existeixen i que se’ns
plantegen d’una manera vi-
vible per nosaltres en tant
que lectors.
E.P. Però l’experiència com a lector
és diferent si allò que llegeixes ho
has viscut o no.
F.P. Si tu ho has viscut, és evi-
dent que hi afegeixes un plus
personal. Davant la lectura
d’un poema hi afegim tot el
nostre bagatge. Però aquest
bagatge no ha de desvirtuar
el poema, el poema no pot ser
mal llegit. No podem inter-
pretar com a humorístic un
poema que vol ser tràgic.
E.P. ¿És convenient que el poeta
expliqui els seus poemes, o això
juga en contra de la llibertat
d’interpretació del lector?
F.P. Tot poeta hauria de saber
explicar els seus poemes, de
la mateixa manera que tot
director de cinema hauria de
ser capaç d’explicar per què

ha fet aquella pel·lícula i no
una altra, i per què l’ha fet
com l’ha fet. Forma part del
nostre ofici. No crec que hi
hagi cap raó per la qual un
poeta hagi de dir que a ell li
ha sortit allò d’aquella ma-
nera perquè sí, perquè li ha
vingut donat. No dic que
l’inconscient no existeixi, pe-
rò tots els poemes passen pel
sedàs de la nostra consciència
crítica.
E.P. ¿Què explica a ‘Natura morta
amb nens’?
F.P. Els poemes sempre parlen
de molt poques coses. Del pas
del temps, l’amor, la passió,
la mort. De la vida i de la
mort, en definitiva. Són els
grans temes que ens angoi-
xen. L’últim poema de Natura
morta amb nens [el poema au-
tobiogràfic Els morts] és for-
malment diferent. Vol ser
una mena de discurs del fluir
de la consciència on es bar-
regen el record i el diàleg. No
té una estructura tancada, té

una temporalitat molt més
llarga, hi ha moltes veus.
E.P. Voldria que m’expliqués al-
gun vers del seu últim poemari,
caçat al vol. Per exemple: “Però
jo m’he inventat que he de ser
lliure”.
F.P. La llibertat és una invenció
constant, és la invenció del
dia a dia. O decideixes exer-

cir-la i te la vas inventant
moment a moment o et sem-
blarà que és un joc, bé d’atzar
o bé de determinisme. Però
fins i tot una persona deter-
minista pot pensar que exer-
ceix la llibertat constant-
ment. No té sentit pregun-
tar-nos què hauria passat si
en el passat haguéssim actuat
de manera diferent, hem de
pensar que obrem en cada
moment en funció de les da-
des que tenim. M’agrada el
triomf del present. [Triomf del
present és el títol d’un poema
inclòs a L’edat d’or.]
E.P. ¿Com es pot exercir la llibertat
si, com diu en un altre vers, “Ni
tan sols no sé què vull saber”?
F.P. Juguem amb les cartes que
disposem, no amb unes al-
tres. Hem de confiar que tin-
drem sort i guanyarem la
partida. Potser no ens toca el
100 per cent però sí el 70 o el
80, i hem d’aprofitar el 70 o
80 per cent que tenim. La vida
és massa curta per preocu-

par-nos només del 20 per cent
que ens falta.
E.P. Publica un llibre cada vuit o
nou anys. ¿És un poeta lent per-
què vol o perquè no pot ser d’al-
tra manera?
F.P. Escric molt a tongades. Hi
ha períodes de sis mesos en
què he escrit molt i períodes
de sis mesos en què he escrit
molt poc.
E.P. ¿Aquests períodes creatius co-
incideixen amb estats emocionals
o més aviat amb disponibilitats
horàries?
F.P. Normalment coincideixen
amb estats emocionals. Du-
rant les crisis productives les
coses surten molt de cop.
Sempre tinc idees al cap en
estat latent, i quan arriba el
plus de foc que provoca l’e-
bullició, llavors tot bull. Però,
perquè bulli en un moment
donat, el líquid s’ha hagut
d’anar abocant a poc a poc
dins l’olla.
E.P. ¿Els poemes es busquen o es
troben?
F.P. Totes dues coses. Si no els
busques, no els trobes. Els
motius externs hi són sem-
pre, i en els moments de cre-
ació aprofites tots els motius
que has anat acumulant. Un
arquitecte camina pel carrer
mirant les totxanes i els edi-
ficis en construcció, s’hi fixa
per deformació professional.

L’escriptor també es fixa en
temes i imatges i els va guar-
dant en una mena de rebost.
En els moments d’eferves-
cència recorre al material
emmagatzemat.
E.P. Els seus fills juguen un paper
important en aquest últim llibre.
F.P. El tema de la paternitat
surt poc a la poesia, i com que
aquí hi apareix explícitament
crida l’atenció. En els meus
poemes també hi apareix la
passió amorosa, però aquest
tema ja es dóna per des-
comptat que surt sempre als
poemes, i per tant ningú el
destaca. El fet de tenir fills
petits em possibilita veure a
través dels seus ulls moltes
coses noves, i em fa reviure
coses que jo ja he viscut. És
un fenomen molt atractiu i
molt productiu. Tots tenim
una perspectiva única i ins-
transferible, però al mateix
temps només som una anella
dins una cadena molt llarga.


