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La lògica
administrativa

Fa un temps, va sobtar-me que una
editorial valenciana (i que publica en
català) afirmara que el seu mercat
natural era el País Valencià. Deia això,
però en realitat estava dient que renun-
ciava a vendre llibres més enllà: a les
Illes Balears i sobretot a Catalunya. No
discutiré que, al darrere, hi devien
haver raons poderosíssimes: cap
empresa no deixa de banda perquè sí
cap mercat. Igualment, bona part de
les editorials del nord es preocupen
ben poc pel mercat valencià. Tan poc,
algunes, que ni els interessa què diuen
els mitjans de comunicació valencians
dels seus llibres.

Si observem els escriptors, veurem
que en són bastants (de dalt i de baix
del mapa) els que no es plantegen
més àmbit literari que l’immediat.
Vegem-ho amb dades. Repassem la
nòmina de guanyadors dels premis
d’Alzira i comparem-la amb els de
Tarragona, per exemple, i veurem que
hi ha ben pocs autors que travessen
l’Ebre. I, així mateix, podríem parlar
dels mitjans de comunicació. I calcular
els percentatges d’atenció (o siga,
d’espai) que dediquen als seus i als
altres (dit siga en la pitjor accepció
del terme). La conclusió seguiria sent
la mateixa.

Sembla, doncs, que la lògica admi-
nistrativa s’ha acabat imposant a l’afi-
nitat lingüística. Que l’Estat de les
Autonomies ha creat unes fronteres
inesperades. Barreres mentals, sobre-
tot, que vicien actituds i raonaments.
Em direu que hi ha l’editorial Bromera
i els seus intents d’expansió cap al
nord, tan lloables. I que hi ha els
Octubre, també, i el seu palmarès tan
plural. I Joan Francesc Mira i Maria
del Mar Bonet i Lluís Llach i potser fins
i tot el Barça. O que hi ha Caràcters i
l’Institut d’Estudis Catalans i alguns
altres casos. Pocs i excepcionals, per-
vivències quasi sempre: una prova més
del fenomen. I la pregunta és si en som
conscients, d’una lògica que ens fa
bastant més febles. I encara més: si
ens ho podem permetre.

Vicent Usó

Cirici
torna

Per bé que Alexandre Cirici Pellicer
(1914-1983) va ser un dels homes clau,
juntament amb Jaume Vicens Vives o
Joan Fuster, per a la recuperació i l’im-
puls de l’estudi de la història i de la cul-
tura catalana durant la segona meitat
del segle XX, han hagut de passar més
de vint anys des de la seva mort perquè
es publiqués un estudi rigorós i complet
sobre la seva vida agitada com a
intel·lectual, professor, polític i home
d’acció i sobre la seva obra àmplia i
diversa com a crític i estudiós de la
història de l’art, principalment. Editorial
Afers acaba de publicar un documentat
i apassionant estudi sobre Alexandre
Cirici Pellicer, subtitulat Una biografia
intel·lectual, a càrrec de Narcís Selles
Rigat. El llibre s’inicia amb el retorn a
Barcelona, el setembre de 1941, des-
prés de l’exili francès, quan Alexandre
Cirici, casat amb Carme Alomar, i amb
una filla de dos anys, ha de refer la
seva vida en una Catalunya derrotada i
desfeta. Narcís Selles hi realitza una
pacient i detallada reconstrucció del
complex procés intel·lectual que menà
Cirici d’una posició propera al catala-
nisme catòlic progressista, transcendent
i antimaterialista, durant els anys qua-
ranta i primers anys cinquanta, fins a un
catalanisme marxista, defensor de la
modernitat, de l’avantguarda i del pen-
sament diàlectic, a partir dels anys sei-
xanta, que el portà a ser un dels
intel·lectuals catalans més prestigiosos
durant els anys setanta. Fins al punt
que, als primers anys de la transició
política, es presentà, el juny del 1977,
com a senador en la mítica candidatura
Benet-Candel-Cirici de la coalició
Entesa dels Catalans, i, en les darreres
eleccions a les quals va participar, en la
llista del PSC, l’octubre de 1982, fou el

senador amb més vots de tot l’Estat
espanyol.

L’ingent projecte intel·lectual de
Cirici, que tingué als historiadors Josep
Pijoan i a Jaume Vicens com a primers
mestres, es proposà, en els temps més
difícils de la repressió franquista, d’es-
criure les bases d’una història de l’art
que abastés tots els territoris dels
Països Catalans. Després d’un primer
assaig sobre els orígens de Picasso,
Picasso antes de Picasso (1946), Cirici
fou un dels primers estudiosos profunds
del modernisme, El arte modernista
catalán (1955), i publicà un conjunt de
llibrets, L’arquitectura catalana (1955),
L’escultura catalana (1956) i La pintura
catalana (1959), amb afany divulgatiu
i reivindicatiu. Però fou a partir dels
anys 60 que consolidà la seva activitat
com a renovador dels mètodes d’anà-
lisi crític i historiogràfic, des de la
sociologia i la semiòtica a la lingüísti-
ca i l’estructuralisme, i com a crític
d’art des de les seves col·laboracions
emblemàtiques a Serra d’Or. Llibres
com L’art català contemporani (1970),
Tàpies, testimoni del silenci (1970) o
Miró mirall (1977) són algunes de les
fites de l’obra assagística de Cirici. 

En la seva exigent i lúcida biografia
intel·lectual Narcís Selles no deixa de
referir-se als diversos conflictes polítics i
estètics que Cirici va haver de capejar,
amb les autoritats franquistes o amb
posicions antagonistes, sempre mirant
d’afavorir la defensa de la modernitat i
la màxima obertura intel·lectual. Així
mateix, quan cal, es refereix a les insufi-
ciències o a les limitacions d’alguns dels
seus arguments crítics. Però el combat
crític i intel·lectual de Cirici és ben viu.
Com afirma Selles, «Cirici constatava un
moviment agressiu en què s’enllaçaven
valors postmodernistes emergents amb
interessos econòmics i mercantils i
amb polítiques estatals abonadores
d’una visió unitarista espanyola irres-
pectuosa amb el principi de l’autonomia
cultural». La pèrdua d’automia del PSC i
la LOAPA foren algunes de les derives
centralistes que Cirici visqué abans de
morir. Per completar aquesta imprescin-
dible biografia intel·lectual caldria
emprendre la publicació i l’edició de les
mítiques col·laboracions de Cirici a
Serra d’Or. Tant de bo el retorn de Cirici
es correspongui a una nova represa de
l’esperit crític i combatiu en el camp del
pensament i de la crítica de l’art. 
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