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De la política cultural
a la cultura política

➤ Francesc Parcerisas (Barcelona, 1944) és poeta, traductor
i crític. Des del juny del 1998 és també el director de la
Institució de les Lletres Catalanes. Resulta inevitable, doncs,
que la conversa derivi cap a temes de política cultural. “Si
parlem de política cultural posem per davant la política, i
potser caldria parlar també d’una cultura política, en què la
cultura fos la part substantiva i la política fos l’adjectiu. La
política té com a objectius interessos de govern, de partit,
mentre que la cultura hauria de tenir com a objectiu pro-
porcionar serveis culturals als ciutadans. Entre política i
cultura hi ha una frontera de dependència. Poder mantenir
la frontera sense que tot plegat es desvirtuï és difícil. Des de
la Institució s’ha de fer feina en els dos sentits: en el de la
visibilitat i en el de la infraestructura. Una cosa són les
operacions a cor obert retransmeses per televisió i una altra
els centres d’assistència primària. Jo sóc partidari de po-
tenciar els centres d’assistència primària”. Segons Parceri-
sas, l’assistència sanitària és millor ara que fa dos anys i mig:
“Hem millorat la dotació dels ajuts als creadors. Encara són
insuficients, però són molt més elevats del que eren. En lloc
de donar ajuts de 300.000 pessetes donem ajuts de 900.000 o
d’un milió de pessetes. Amb un milió de pessetes un escriptor
no fa gran cosa, tant de bo poguéssim donar cinc milions de
pessetes a vint escriptors, però la disponibilitat no és il·limi-
tada. Els programes d’enviar escriptors a escoles i ateneus
també funcionen molt bé. El més difícil de consensuar són les
operacions de visibilitat, que són més cares i no sempre tenen
una bona acceptació, són més discutides. Però si es crea una
bona infraestructura, la cosa funcionarà. Almenys fins que
algú decideixi que això de la cultura s’ha d’esbandir”.

E N T R E V I S T A

Francesc Parcerisas
Poeta i director de la Institució de les Lletres Catalanes
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CRISTINA CALDERER

Podem tenir aquesta pers-
pectiva única perquè som
part d’aquesta cadena. La
tradició és la biologia, cada
persona és com eren els seus
avantpassats. Aquest lligam
desafia el pas del temps.
M’agrada molt pensar que els
meus néts, o els fills dels
meus néts, un dia viuran una
cosa que és exactament la
que jo he viscut abans. Que es
despertaran un matí feliços
al costat de la persona que
estimen; o que veuran els
colors de la posta de sol; o
que la immensitat del mar
els omplirà d’emoció. Això
ha passat fa segles i seguirà
passant en el futur.
E.P. ¿La vida (i, per tant, la lite-
ratura) està feta de memòria i de
passió?
F.P. Segur. Sense memòria no
existiríem. Una persona sen-
se memòria no coneixeria la
tradició, ni el futur, ni el
desig. Dubto que una perso-
na sense memòria es pogués
enamorar. L’amor és record i
projecció. El desig ens porta
a construir en abstracte a
partir de la nostra memòria,
personal o adquirida. La pas-
sió és un dels grans motors
de la memòria.
E.P. ¿L’escriptura pot servir com a
teràpia?
F.P. Escriure pot ser una terà-
pia, però això no vol dir que
el que s’escriu com a teràpia
sigui literatura. L’escriptura
confessional, per ser litera-
tura, requereix un
cert distanciament,
una actitud crítica
que permeti que el
text sigui llegit per
un lector descone-
gut. I això s’aconse-
gueix per mitjà d’u-
na tècnica, per més
que tècnica sembli
una paraula lletja
aplicada a la poesia.
Sense tècnica és difí-
cil que el resultat si-
gui efectiu.
E.P. S’acaba de publicar
la seva traducció d’‘Un
esborrany de XXX can-
tos’, d’Ezra Pound.
¿Traduir poesia és un
estímul per escriure’n
de pròpia?
F.P. És un estímul per
aprendre’n. La lectu-
ra més intensa i pri-
vilegiada és la del
traductor, sovint fins

i tot per damunt de la de
l’autor. El traductor ha de
reconstruir, és un copista, i
davant del text ha de refle-
xionar sobre els colors, la
forma, la composició... n’ha
de fer una anàlisi molt deta-
llada, i en aquest sentit la
traducció és una escola úni-
ca. Sempre se n’aprèn molt,
traduint, tant en poesia com
en prosa. En el meu cas, la
barreja de dos nivells d’i-
matges en un mateix poema
crec que prové de les traduc-
cions de Seamus Heaney,
perquè és un recurs enriqui-
dor que ell fa servir sovint.

E.P. Des de la seva condició de
crític literari, ¿s’atreviria a jut-
jar la crítica que es fa ara i
aquí?
F.P. El crític s’hauria de moure
en dos nivells: el de l’apreci-
ació subjectiva i el de la ca-
pacitat d’incloure una obra
dins un context. Els paràme-
tres subjectius són un valor,
però no poden ser els únics.
El crític també ha d’informar
i orientar. Trobo a faltar en
general a la crítica que es fa
aquí una part informativa
globalitzadora, on s’expliqui
qui és l’autor, què ha fet, per
quins canvis ha passat, com

ha arribat a fer allò
que ara fa... Potser
per això es necessita
més espai i es neces-
sita tenir un pòsit de
lectures que vagin
més enllà d’haver
llegit una novel·leta.
Es fa una crítica molt
efímera, molt apres-
sada.
E.P. Com a director de la
Institució, ¿té la sensa-
ció d’estar posant remei
a la falta d’autoestima
cap als autors catalans?
F.P. La falta d’autoesti-
ma depèn de les per-
sones i dels recursos.
Quan hi ha una expo-
sició sobre Pere Cal-
ders com la del Centre
de Cultura Contem-
porània, no podem
pensar que hi hagi
falta d’autoestima.
Nosaltres ens hem de

sentir hereus de Calders, ell
ens representa. Calders va es-
tar durant molts anys a Mèxic
escrivint en català per a nin-
gú. ¿Quants escriptors d’avui

estarien disposats a passar per
una situació tan indesitjable
com aquesta? Gent com Pere
Calders i Josep Palau i Fabre,
de qui ara hi ha també una
exposició d’homenatge [al
Centre d’Art Santa Mònica],
ens han passat el testimoni de
la cultura. Nosaltres ens quei-
xem amb raó, i jo sóc el pri-
mer que vull viure bé, però de
vegades confonem les coses.
Stephen King es guanya la vi-
da amb la literatura, però això
no vol dir que tots hàgim de
fer llibres com els de Stephen
King. El mercat és una cosa i
l’exigència literària, una al-
tra.
E.P. ¿Viure d’escriure és incompa-
tible amb fer bona literatura?
F.P. No, però els que ho acon-
segueixen són molt pocs. I no
només aquí sinó a tot arreu.
Això ha passat sempre. Els
autors que han volgut viure
d’escriure han hagut de re-
nunciar a moltes coses, amb
independència que després la
seva obra hagi estat un bunyol
o una meravella.

Cistella de préssecs

Aquest préssec és una vella,
i aquest el cap d’un nen de bolquers,
i aquest el pit turgent d’una mare,
i aquell la noia pèl-roja i pigallada
que veies passejar per la platja.

Corre madura i atabalada
la llum d’agost damunt la taula
i fa llunes de sol i d’ombra
que són un instant etern
que se’ns eclipsa a les mans.

Enfonso els dits dins el temps
i en mossego amb força la llum:
i de sobte aquesta gota riallera
que em regalima, entremaliada,
és el teu record d’un dia d’estiu.

(Del llibre Natura morta amb nens)


