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LLIBRES

arcís Selles ha seleccionat tren-
ta-set textos d’Alexandre Ciri-
ci. La seva lectura comprèn

una evolució de la concepció de l’art se-
gons cada context històric que condicio-
na els moviments creatius. La tria és
oportuna perquè reflecteix la integració
del fons i la forma estètics. Aquesta rela-
ció, que cal no separar mai, és fonamen-
tal per comprendre el sentit semiòtic de
la producció del creador. Aquest factor,
sovint descontextualitzat, permet de va-
lorar el «contingut de la forma», prepon-
derant per capir el significat de la poètica.
Alhora, Cirici vincula l’obra d’art amb la
dinàmica sociohistòrica hegemònica i
estudia la percepció de la creativitat per
part de l’observador. Aquest segon graó
de lectura (des de la base) explica que el
crític llegeixi Gramsci i n’extregui les
aportacions sobre els moviments ideolò-
gics contemporanis, ja que l’art forma
part del complex cultural que ha de cons-
truir un nou model estructural d’inter-
pretació de la realitat. Dels textos publicats es desclou que la relació en-
tre lectura microanalítica i macrosociològica d’una sèrie artística és allò
que permet de situar la trajectòria estètica en el marc del projecte i del
context. Per què cal llegir Cirici avui? Com diu Selles, podem comparar
la metodologia historiogràfica de Pierre Vilar i la de l’autor d’Art i socie-
tat. La comparativa ve donada per un programa de recerca que oposa
(denuncia) el que és aparença (fals realisme) a allò que és objectivitat
(nou realisme), que ha de reflectir el conflicte social i que pot concretar
una estratègia basada a «transformar la vida». Al capdavall, l’obra de Ci-
rici és un referent contra la pseudocultura postmoderna, ara traduïda
en hiperindividualisme cosmopolita.
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Art sociològic
Una tria de les reflexions d’Alexandre Cirici
que van més enllà de l’estètica

«VIURE L’ART,
TRANSFORMAR LA
VIDA»
Autor: ALEXANDRE
CIRICI
Editorial: AFERS
Pàg.: 250 / Preu: 19 €

Un ampli recull
d’articles sobre l’art i la
cultura d’un dels grans
autors de la crítica
artística al nostre país.
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Andreu ja sobrepassa la qua-
rantena d’anys i s’acaba de se-
parar. A partir d’aquí, el prota-

gonista d’aquesta història viu una expe-
riència que l’obliga a replantejar-s’ho tot,
a refer-se i ressorgir de les pròpies cendres
íntimes. L’espurna que motivarà el viat-
ge d’aquest heroi a la deriva serà la neces-
sitat de trobar el Sant Drap, un tros del
bolquer de Crist, que pertanyia a la Seu
Vella de Lleida fins que la Guerra Civil i
els seus daltabaixos el van fer aparèixer a
Segòvia. Aquest pretext mig còmic mig
desesperat, permet a Vidal Vidal comen-
çar a bastir una història interior que és al-
hora una aventura d’exploració –un pe-
legrinatge–, la d’aquest crític gastronò-
mic que tasta els hotels de carretera i el se-
xe més tèrbol, com un Ulisses de camí a
Lisboa. Hi trobem moltes referències
musicals, molt d’amor per una ciutat,
Lleida, la qual en molts moments sembla
la protagonista de la història, evocada i
refeta des d’una distància –també tem-
poral– que accentua els matisos i dóna relleu a les veritats més feridores.
L’autor retroba que, per sobre de tots els daltabaixos, hi ha el veredicte
de la sang, la relació amb un fill que roman com allò que dóna un sentit
indisponible al conjunt de la vida. Vidal ha fet una novel·la estranya-
ment trepidant en molts dels seus episodis, intensa i sovint complexa,
generacional i ambiciosa, amb tocs de farsa molt tendra que contrasten
amb el pols corrosiu que tenen sovint les seves proses en la seva vessant
com a articulista. Fet i fet, aquesta és una història d’amor amb allò que
dura i amb la lucidesa que comporta aprendre què és l’essencial i què és
prescindible. Un llibre llegidor, a vegades un punt rebuscat, però que
dóna la dimensió d’un caràcter i un bon tast del talent d’un autor.
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Viatge a la llavor
Vidal Vidal fa una novel·la de pelegrinatge i
de recerca a «Nit endins»

«NIT ENDINS»
Autor: VIDAL VIDAL
Editorial: PAGÈS
Pàgines: 264
Preu: 18 €

Una relíquia perduda, i
un crític gastronòmic
de mitjana edat que
emprèn la seva recerca,
tot buscant el sentit a
la pròpia vida i amb
l’evocació d’una ciutat.
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«EL MOMENT EN QUÈ TOT
VA CANVIAR»
Autor: DOUGLAS KENNEDY
Traducció: NÚRIA PARÉS
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 720 / Preu: 22,50 €

Un matí d’hivern, l’arribada
d’un paquet trasbalsa la vida

d’en Thomas, un escriptor immers en un mo-
ment solitari i trist. El paquet el signa la Petra
Dussmann, la dona amb qui va tenir una intensa
relació amorosa en un Berlín marcat per l’ombra
de la Guerra Freda. És llavors quan en Thomas es
veurà obligat a enfrontar-se amb el passat.

«RELIGIÓ I RELIGIONS»
Autor: RAIMON PANIKKAR
Editorial: FRAGMENTA
Pàgines: 576
Preu: 34,50 €

Religió i religions inclou, a més
del pioner llibre homònim pu-
blicat l’any 1964, nombrosos

articles que aborden la temàtica des de diverses
perspectives. Sobresurten especialment els dos
textos dedicats a la relació de la religió amb el
cos i amb la medicina, així com l’epíleg titulat
Les religions cridades a la conversió, que pot ser lle-
git com el testament espiritual de l’autor.

«QUIRAT I MIG»
Autora: M. DOLORS MILLAT
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 350
Preu: 18 €

L’Alícia, una dona madura que
treballa de controladora aèria,
casada amb un metge i amb

dos fills, comença a desaparèixer de manera in-
termitent. Quirat i mig és la història d’una recerca
interior. No hi ha res que passi avui que no hagi
tingut un inici temps enrere. Trobar aquest fil i
seguir-ne el recorregut és el que intenta la prota-
gonista d’aquesta novel·la.




