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a dos anys (setembre 2012),
l’editorial Comanegra va recu-
perar i publicar Barcelona
pam a pam, d’Alexandre Cirici

Pellicer. És un llibre de llarg recorre-
gut, que s’inicià el 1952, amb l’edició
d’una guia de Barcelona a la col·lecció
de guies de l’editorial Teide, i que el
1971, actualitzat i amb format més
divulgatiu, es va publicar amb el títol
Barcelona pam a pam.

L’EDICIÓ DE 2012 ANAVA acompanyada
d’un pròleg d’Itziar González Virós i
d’un llibret complementari de la matei-
xa autora, Per no perdre peu, en el qual
tractava de presentar-nos els itineraris
i recorreguts proposats per Cirici amb
una actualització de dades i referèn-
cies per mantenir la utilitat pràc-
tica del conjunt dels dos lli-
bres. Aquests itineraris
barcelonins tenen l’aro-
ma de la modernitat i la
pretensió de tractar,
de tu a tu, la ciutat a
peu de carrer, gai-
rebé, a peu d’es-
cala de veïns, de
manera que la
normalitat i la
monumentali-
tat de la ciutat
conflueixin en
una visió car-
regada d’hu-
manitat.

ARA (octubre
2014), la ma-
teixa editorial
ens presenta
l’atractiu Diari
d’un funàmbul.
Les llibretes d’Ale-
xandre Cirici Pelli-
cer, en edició de Glòria
Soler, que la prologa i
anota, alhora que planteja
una breu síntesi de cadascun
dels anys coberts pel dietari. A
partir de 134 llibretes de petit for-
mat, amb anotacions diàries, Glòria
Soler ens presenta els diaris, que van
des de l’any 1946 fins l’any 1961; res-
salta amb negreta la data de l’anota-
ció i aborda la necessitat de “reduir-
ne l’extensió per facilitar-ne la lectu-
ra”, alhora que garanteix “una antolo-
gia prou representativa que conservi
tota la riquesa i la complexitat de
l’original”. Completa l’edició un útil
índex onomàstic.

F EN UN PRIMER PLA DELS DIARIS se situa la
constant reflexió personal sobre el seu
itinerari vital i espiritual. La vida, la fa-
mília, l’amor. La lluita per la vida com
una constant inevitable, la recerca de
nous camins i noves feines, la tensió
diària per assegurar uns ingressos, per
arribar a final de mes. Hi desfilen els en-
càrrecs editorials, els rebuts i els propo-
sats, en una constant hiperactivitat
que, sovint, es quantifica. La recerca de
noves feines en el terreny de la docèn-
cia, del dibuix, de la cinematografia. Hi
ha, en els diaris de Cirici, una explora-
ció gairebé diària dels estats d’ànim,
dels sentiments, de la convivència. Pas-

sen, així,

els dies, les estacions, els anys, els Na-
dals i els estius. La vivència dels Nadals,
les cançons i els pessebres, els regals,
els records d’altres Nadals i la recerca
de la solitud i la calma del carrer i, en un
costat oposat, els escenaris dels estius:
Cadaqués, cap de Creus, Roses, les tro-
bades amb Jaume Vicens i els Rahola,
les banyades, les passejades, el sentit
del paisatge; i més tard, Queralbs.

EL MÓN DE L’ART I DELS ARTISTES, els seus
contactes i amics, els seus viatges i la
descoberta successiva dels escenaris
que li són familiars pels llibres, abans
del contrast amb la realitat.

ELS CONTACTES AMB MONTSERRAT i amb
tot el teixit associatiu prenen un prota-
gonisme especial, que s’estén a tot el
territori que Cirici visita fent conferèn-
cies i reunions, mentre malda per con-
cloure els estudis a la Facultat de Lle-
tres, on l’11 de juny de 1957 l’examinen
de llicenciatura, Vicens, Castillo, Palo-
meque, Mateu i Delgado.

EL MÓN DE L’EXILI I les seves con-
seqüències apareix com un

teló de fons en el record
revifat a cada contac-

te, que en recupera la
vivència i la intensi-

tat dramàtica.
Sense solució de
continuïtat és fà-
cil de trobar
tots els ingre-
dients d’un exi-
li interior, que
pren la forma
del resisten-
cialisme més
elemental. Els
primers grups
organitzats a
l’empara de la

cultura, com Mi-
ramar; les prime-

res revistes, les
reunions a les ca-

ses, les excursions.
Maurici Serrahima,

Josep Benet i molts al-
tres desfilen en multitud

de trobades que assoleixen
un nivell molt vibrant i bri-

llant, en algunes trobades al do-
micili de Jaume Vicens Vives.
D’aquestes, voldria remarcar la del 27
d’abril de 1950, amb Calvo Serer que
“vol fer catalanització d’Espanya”, i el
sopar del 23 d’abril de 1954, amb Pier-
re Vilar com a convidat de Vicens. La
vaga de tramvies de 1957, les deten-
cions i el seu interrogatori, conduït,
perpetrat, per l’inspector de policia Vi-
cente Creix. Glòria Soler ha entrat,
diu, a la “sala de màquines” de Cirici.
I és el mateix Cirici que parla.

Alexandre Cirici

UN REPÀS DE L’OBRA
D’AQUEST ESCRIPTOR
BARCELONÍ

Historiador.
Universitat de Girona

Joaquim Nadal i
Farreras

Hi ha, en els diaris de
Cirici, una exploració
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 partir del 9-N, el que sabem se-
gur és que a Catalunya hi ha, com

a mínim, 1.861.753 independentistes.
Això no implica una majoria clara en
un hipotètic referèndum, però sí que
pot convertir-se en una gran força
electoral, entre d’altres raons perquè
fins i tot supera la suma global dels
vots que van obtenir les candidatures
de CiU, ERC, CUP i Solidaritat en les
eleccions de 2012. Amb una novetat:
ara ja ningú no pot discutir el caràcter
netament independentista de la totali-
tat dels votants de CiU. Des del 9-N,
Duran es representa a si mateix.

En definitiva, per primera vegada
disposem d’una dada fins ara inèdita,
que és el sòl electoral de l’indepen-
dentisme. I és aquesta força social la
que ha de proporcionar una victòria

contundent al projecte de creació
d’un estat català. Aquests dos mi-
lions de persones són els que han
protagonitzat les mobilitzacions
massives que han cridat l’atenció
dels mitjans de comunicació interna-
cionals. Unes demostracions que
haurien tingut ben poc valor si s’ha-
guessin dividit en dues o tres convo-
catòries allunyades, acompanyades
per lemes diversos exhibint samarre-
tes de colors diferents. De la mateixa
manera que si ERC hagués negat el
suport parlamentari a CiU el procés
s’hauria col·lapsat ràpidament. La uni-
tat no és un valor, és la millor eina.

Dit això, la direcció d’ERC té raó
quan assenyala amb el dit el Baix Llo-
bregat, una comarca tradicionalment
escorada a l’esquerra clàssica i amb
una adscripció nacional ambivalent.
Però també és cert que CiU va ser
capaç de guanyar allà les eleccions
de 2010, a costa, precisament, d’una
davallada d’ERC. Un fet que demos-
tra, una vegada més, la gran permea-
bilitat de la frontera electoral entre
republicans i convergents. O sigui
que el partit del sí-sí ja existeix, al
Baix Llobregat també.
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La unitat no és un valor,
és la millor eina

Som els
del sí-sí

Keep calm
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