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“Cada vegada m’interessa més saber 
què pensen les formigues de nosaltres”

Poeta, traductor i crític, 
Francesc Parcerisas (Begues, 
1944) ha aplegat en el llibre 
Seixanta-un poemes (Qua-

derns Crema) part de la producció 
poètica de sis anys, del 2006 al 
2012. El volum bascula entre el pas 
del temps i el record (a la primera 
part) i l’amor (a la segona). Acabats 
de fer els 70 anys, Parcerisas es 
jubilarà com a professor de traducció 
a la UAB aquest curs amb diversos 
projectes al cap, que el tornaran a 
menar pels camins de la prosa, com 
ja va passar el 2013, quan va pu-
blicar el dietari Primavera a Pequín. 
Seixanta-un poemes. És el darrer títol 
que va treballar amb Jaume Vallcor-
ba –mort a l’agost– al capdavant de 
Quaderns Crema, per bé que Parceri-
sas continuarà en el segell.

—Per què aquest títol?
—Són escrits sense pensar en un 

llibre, sinó que és una acumulació. 
Feia temps que pensava que m’agra-
daria fer un llibre que tingués un títol 
absolutament anodí, descriptiu. És una cosa que en la nostra 
tradició no existeix, però sí que existeix en d’altres, com l’angle-
sa. També és un parany. El lector hi ha d’entrar i ha de buscar 
entre aquests 61 poemes què és el que hi ha.

—El neguit del pas del temps com a tema literari s’ha ac-
centuat?

—El temps m’interessa molt, i segurament m’interessa més 
en el moment que tens més passat que no pas futur. En el món 
de l’escriptura, m’interessa no tant el que és l’arqueologia, que 
podries fer a través d’unes memòries, sinó trobar els moments, 
aquells moments que són clau. La intensitat del moment de la 
troballa és el que et fa connectar amb aquest passat i portar-ne 
algunes essències cap al present.

—Sovint hi ha una verbalització de la mirada...
—Sóc una persona visual. Jo ho veig d’una manera, però no 

estic segur que els altres ho vegin de la mateixa que jo. A vega-
des, sobretot en les relacions entre persones, segurament jo tro-
bo en una persona determinada unes qualitats o uns defectes 
que un altre no hi troba. És una manera de relativitzar...

—De prendre distància...
—Sí, la mirada que per a mi és un element d’estructuració 

en l’espai i en el temps no me l’he de creure massa, perquè 

podria ser que això també fos enga-
nyós. Per què veiem les coses com 
les veiem? Cada vegada m’interessa 
més saber què pensen les formigues 
de nosaltres, en lloc de què pensem 
nosaltres de les formigues. Quin és 
el record que té una roca, que té una 
memòria estructural en la seva com-
posició, molt més llarga que qualse-
vol persona? M’he abocat més cap 
a una mena de panteisme, de veure 
que la natura, l’univers és un conjunt 
i nosaltres som un polsim.

—Us trobeu en un moment més de 
poeta, d’assagista o de dietarista?

—Estic en un moment de recollir 
moltes coses. Aquest és l’últim any 
que faig classe. Ara me’n vaig als 
Estats Units tres mesos a fer classe 
[a la primavera, a la Càtedra Joan 
Coromines de la Universitat de Chi-
cago] o sigui, que a partir de l’estiu, 
si tot va bé, tindré més temps lliure. 
La primera cosa que vull deixar en-
llestida és un recull d’articles, sobre 
poesia, literatura... Exclosa la part de 
traducció. Hi ha altres coses de tipus 

memorialístic, que lliguen amb la Primavera a Pequín. En tinc 
un que es diu “Autobiografia amb llibres, tot desembalant la 
meva biblioteca”. És un llibre sobre llibres que han represen-
tat alguna cosa per a mi, autobiogràficament.

—Acabeu de fer 70 anys i pertanyeu a la generació dels 
70. Com us la mireu?

—Em veig amb una gran innocència, com un xitxarel·lo. Em 
costa molt de reconèixer-m’hi. Hi havia una cosa generacio-
nal molt important, que era la il·lusió. Il·lusió perquè el món 
del qual sortíem era un món molt gris, molt tancat, fosc. 
Tota aquesta generació de gent que hem escrit en català el 
primer defecte que teníem és que no sabíem català. Tot ho 
vas haver de construir, per sort, amb la molt bona voluntat 
i l’ajut de les generacions anteriors. El més normal hauria 
estat que tota aquesta generació escrivís en castellà, i més 
en aquell moment, que era el boom llatinoamericà. Hi va 
haver aquesta cosa de fer pinya, de recuperar unes arrels, 
com un mite llunyà. La cultura catalana era una mena d’At-
làntida. En senties parlar però no n’hi havia restes enlloc, 
era la llegenda. 

Anna Ballbona

El poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas.
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