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per Montserrat Roig

Hi ha pocs personatges al nostre país que 
siguin «exportables». Ens hem acostumat 
massa a la mediocritat ambiental, imposa
da o no, i ens embadalim amb les escadus
seres brillantors. Hi ha els provincians que 
miren cap endintre i els provincians que ho 
fan cap enfora. Als primers, els cau la bava 
si algú els fa una mica de cas —sense caure 
mai en l’evidència que el cas pot ésser fill 
de l'oportunisme—, i els segons es fonen 
per parlar de cultures alienes que només 
coneixen a través de viatges fets amb molt 
de soroll publicitari, o dels llibres. Aquests 
confonen internacionalisme amb cosmopoli
tisme i citen Proust i Joyce a desdir sense 
adonar-se que aquests dos escriptors co
neixien millor la pròpia realitat que no pas 
ells coneixen la seva. Els altres, els provin
cians cap endintre, no deixen de ser uns 
badocs, i encara creuen que Catalunya és 
el melic del món. Totes dues actituds re
sulten còmiques i totes dues, encara que 
s’enfrontin damunt dels papers, són filles 
de la mateixa pobresa cultural. Per això 
t'ho passes bé quan parles amb gent com 
en Cirici Pellicer, un home que posseeix 
la virtut extraordinària de la xafarderia, 
que, com deia en Josep Pla, és una manera 
d’entendre la cultura. I d'anar pel món. 
En Cirici ha desplegat la seva enorme xa

farderia al món obert sense oblidar les se
ves pròpies arrels. I em sembla que aquesta 
és l'única manera sana que tens d'explicar- 
te el món i també la teva realitat. Ño ho 
pots fer des del buit, et cal un llenguatge, 
unes fórmules culturals que et serveixin 
com a eines de treball. En Cirici Pellicer 
ha elaborat una visió lúcida i treballada 
de tot l'art català actual, ens ha donat una 
visió dels seus artífexs lligats a la seva 
obra, ha intentat de fer-nos entendre el 
llenguatge de l'art a través del detall i de 
l'aprofundiment de l’obra. Les seves críti
ques a «Serra d’Or» sempre són obertes, 
plantegen més preguntes que no ofereixen 
respostes i mai no usen de la retòrica o de 
la manipulació banal de les paraules. En 
Cirici ha viatjat molt, però després ha tor
nat aquí per a entendre millor el seu país. 
Nen, no t'enfilis! i El temps barrat, els dos 
primers volums de la seva autobiografia, 
no són sinó una llarga i matisada resposta 
vital a la seva incansable xafarderia. No 
sols l'interessa llegir Miró des d'un punt 
de vista estructural i que, si més no, la 
seva lectura no resulti tan suada com allò 
que acostumen de fer els crítics d'art, ni 
tampoc es conforma a plantejar-se el si
lenci d'en Tàpies a les seves pintures tan
cades, sinó que escorcolla dins el seu propi

passat a través d’una manera de fer racio
nal i, potser, de vegades una mica freda.
Per això m'agrada parlar amb en Cirici 
Pellicer. Perquè no és ploramiques. Perquè 
sap matisar i perquè té sentit de l'humor. 
Avui, un dia més aviat enganxós i ensopit 
de la darreria de setembre, ens trobem al 
seu despatx del carrer Tuset. Sota un llum 
de color verd que puja i baixa, voltat de 
llapis de tots colors i de diverses marques, 
darrera un enorme plànol que ell ens ex
plica tot divertit, seu en Cirici Pellicer amb 
mànigues de camisa i una corbata mig es
portiva mig senyora. Perquè en Cirici no 
deixa mai aquest aire, una mica dels anys 
trenta, d'home amb elegant savoir faire a 
qui li agrada l’esport, potser més parlar-ne 
que fer-ne, i demostrar desimboltura als 
llocs on la distinció, la discreció, el res
pecte, l'agudesa mental, la ironia i la intel- 
ligència encara són valorats.
—Escolta, Cirici, hi ha una cosa sobre tu 
que fa temps que em pregunto...
—Digues, dona.
—Vols dir que no et dediques a la crítica 
d’art perquè et sents impotent com a crea
dor?
—No, perquè mai no he intentat de fer art.
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M’he dedicat a activitats artístiques com a 
divertiment. A mi m'interessa tot: el gra
fisme, treballar al cinema, a la televisió... 
—Per què t’hi dediques, doncs?
—És una mica difícil de parlar-ne sincera
ment... M'hi dedico per circumstàncies, po
lítiques. M'interessa la crítica de la realitat 
i l'art em permetia de fer-ne d'una ma
nera impune. El que pretenc és fer un 
estudi científic de l’art. Confesso que l’art 
m'ensopeix més que la realitat. El que pas
sa és que la gent de seguida et classifica. 
—I molts et critiquen que hagis canviat 
tantes vegades de metodologia.
—He canviat amb el temps. Al principi era 
molt culturalista: m’interessava l'art antic 
quan, el 1945, vaig fer el llibre sobre en 
Picasso. Hi vaig voler aplicar mètodes ar
queològics. Això tenia per a mi més interès 
perquè estudiava l'obfecte en ell mateix. 
Fins aleshores els historiadors d'art parla
ven de tot menys d'art. Amb aquest mè
tode, hi substitueixes quadres per sabates, 
i la cosa també funciona. No diuen res, 
sols creen mites. Ara parlen molt del mes
tre de Taiill, i les pintures de Sant Climent 
no tenen res a veure amb les de Santa 
Maria; només que et fixis en la manera 
d’aplicar els colors ja ho veus. L'historia
dor de l’art és un senyor que no veu l'art. 
Jo intentava de comprendre l'obra en ella 
mateixa, relacionant-la amb altres fets 
culturals. Però després he anat ampliant 
el meu mètode, i una preocupació sociolò
gica ha substituït el primer mètode cultu
ralista. Al meu llibret sobre escultura cata
lana ja vaig intentar de relacionar les for
mes amb les variacions de l'art.
—Molta gent et troba una mica hermètic, 
sobretot a les teves darreres crítiques. Cos
ta de creure que el lector mitjà de «Serra 
d'Or» et pugui entendre.
—Ja ho sé, a mi també m'ho han dit. 1 la 
cosa es complica quan ho vull enriquir 
amb la lingüística. Per a utilitzar amb pa

raules vulgars una determinada tècnica ne
cessitaria una pàgina. I resulta impossible 
amb els pensaments de segon grau. Per 
contra, pots resumir una cosa molt com
plexa amb una petita fórmula. Si es tracta 
de relacions entre idees et perds amb pa
raules vulgars. I si vols relacionar rela
cions d'idees amb relacions d'idees no ho 
pots fer. Això que no ho entenguin, passa 
perquè ho escric a «Serra d'Or», que va a 
parar a totes les mans. He observat que 
tinc molt d'èxit quan escric un article anec
dòtic. Aleshores, per elogiar-me’l, em diuen 
la paraula «divertit».
—Als teus llibres autobiogràfics, tampoc no 
hi col·loques gaires paraules vulgars.
—Potser els agrada per l’aspecte de la xa
farderia. La gent s'ho passa molt bé quan 
troba noms de la realitat. Ara escric el 
tercer volum, que es refereix a la guerra. 
I serà molt més circumspecte, perquè l'èpo
ca era més greu i no vull complicar la vida 
a ningú.
—Em sembla que has fet massa cas dels 
joves, en qüestions d’art.
—No hi crec, en això dels joves. El que 
passa és que me n’he ocupat. La meva mis
sió, a «Serra d'Or», és d'informar la gent 
del que passa. I el que passa és allò que 
fan els joves. En Miró i en Tàpies no evo
lucionen tan de pressa com ells, perquè 
n'hàgim de parlar. Però els vells han reno
vat sempre més i són els qui han fet les 
arts d'avantguarda. Mira el cas d'en Mar- 
cuse, és claríssim. La seva irradiació ha 
estat ara, de vell.
—Què en penses, del descrèdit del realisme?
—És una paraula una mica estranya i crec 
que hi ha una confusió: la gent confon rea
lisme amb aparentisme. Al segle passat pin
taven les aparences, que no tenen res a 
veure amb la realitat. El realisme, si l'en
tens bé, vull dir si fa referència a la rea
litat, és l'única cosa que val. Però molts

han entès el realisme o bé com el contin
gut, o bé com una cosa immediata. I això 
és allò que en diuen «sociologisme ingenu», 
com el realisme socialista o els plejanovis- 
tes. I també en Lukdcs hi va caure moltes 
vegades, quan no passava del nivell del 
contingut. La lingüística m'ha descobert 
que el significat i el significant no tenen 
més relació que la convencional. El meca
nisme fou ben explicitat per Lucien Gold- 
mann, en literatura, quan ell veu que les 
relacions de treball establertes en una so
cietat determinada creen unes determina
des visions del món. Hi ha qui creu posi
tiva una visió jeràrquica, i un altre veurà 
com a bona la igualitària; aquestes dues 
visions condicionaran una determinada ac
titud davant el món. A Miró llegit em vaig 
proposar un sistema de lectura de l'obra 
i l’escatiment de quines relacions hi ha
via. Una obra, també, cal llegir-la en funció 
de les altres...
—Vols dir que no has fet de crític d’art 
una mica per «sentiment patriòtic»?
—Bé... Això s'hauria d’interpretar en rela
ció amb el que he dit abans. La meva in
tenció és fer una crítica de la realitat i en 
això sí que entra el meu sentiment pa
triòtic.
La realitat, crítica de la realitat... He coin
cidit algunes vegades amb en Cirici, en 
presentacions de llibres i actes encara més 
públics, actes on érem forçats a demostrar 
una actitud o altra davant aquesta crítica 
de la realitat. En Cirici fa molts anys que 
hi lluita, contra aquesta realitat feixuga, 
monocorde, mediocre, esterilitzant. L'he 
vist, moltes vegades, repenjat en una bara
na, a la paret, assegut amb l'esquena dreta 
i les mans encreuades. Aleshores mou els 
polzes com si fes ganxet i té la mirada 
absent. Algunes vegades he pensat que pot
ser no escolta els qui parlen, com si la 
lliçó es repetís de manera interminable. 
Però, de sobte, s'aixeca i hi diu la seva. 
La diu amb una veu calmada i equànime, 
desproveïda d’agressivitat verbal. I torna 
a asseure’s amb l'esquena dreta i torna a 
moure els polzes com si fes ganxet. Si 
alguna vegada es posa nerviós, aleshores 
mou els polzes més de pressa i la pell de 
la cara, abans rosada, se li torna ben roja 
i tibant. En Cirici no s’ha negat mai da
vant aquesta crítica activa de la realitat. 
Encara que no sigui parlador, malgrat el 
seu aire absent, de vegades una mica fred 
i distant, en Cirici Pellicer ha combinat, 
durant tota la vida, un esforç crític per a 
entendre la cultura que ha donat el país 
amb una visió política i un cert tarannà 
optimista de cara al futur. En Cirici, fill 
d’una classe social que en un moment do
nat es va pensar que seria sempre la cap
davantera d'aquesta realitat, ha intentat 
d’entendre, a través del treball i de la re
flexió, els estralls que ha anat produint al 
nostre país el pas de la Història. Uns es
tralls que ja no tenen remei.
—Què és, per a tu, fer política?
—Governar.
—En fas?
—Oh! Si ja governen els altres!
—T’agradaria governar, si poguessis?
—Sí pogués, si. De Gaulle, que era un home 
molt intel·ligent, deia que hi havia dos tipus 
de política: la política d'Estat i la políti
ca de partit. Si jo tinc vocació de disse- 
nyador, és que la tinc a la manera de com 
ho diu Alexander: el dissenyador s'imagina
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una cosa i té la voluntat que existeixi. Po
lítica, dones, és per a mi una manera d’ima- 
ginar-te coses col·lectives i de fer que exis
teixin.
—Però aquesta voluntat mai no acomplerta 
—almenys per ara— t'ha de donar un re
gust permanent d’insatisfacció.
—Si, és bastant empipador. Resulta que 
intentes d'actuar amb una finalitat global 
i veus els límits infranquejables que cada 
camp té. Però és una frustrado col-lectiva, 
tots la sentim.
—Suposo que vols dir tots nosaltres, no? 
Perquè em sembla que els altres... Com 
veus el futur de Catalunya?
—Home! Hi ha aspectes que es poden dir 
i d'altres que no...
—Ja m'ho penso, ja... Pensa que ho dius 
per a «Serra d'Or», no a mi personalment. 
—Per a mi la realitat té més força que les 
idees. Per tant, Catalunya té una força per
què és una realitat.
—Una realitat? De vegades penso si no és 
una sublim ambigüitat...
—Dona, Catalunya no és una cosa física, 
evidentment. És una convenció. Com totes 
les coses convencionals, només existeix si 
té voluntat d'existir. I no ho dic per raons 
històriques, ara penso en el present.
—Així, doncs, et sents optimista? 
—Optimista en el sentit de permanència, si. 
—Quan estic a fora, em sembla de vegades 
que Catalunya no existeix.
—És clar, perquè tenir un Estat és essen
cial perquè et facin cas.
—Quins són els teus polítics catalans pre
ferits?
—Això tampoc no ho puc dir... Una vegada 
em van clavar una multa de dues-centes mil 
peles per haver format part del jurat d'un 
premi que es deia Francesc Macià... Si ho 
dic, ara me'n clavaran tres-centes mil.
—I jo no podria pas ajudar-te a pagar-les... 
Tens por d’aquest futur hipotètic en què 
ara, alguns tímidament, d'altres eufòrics, 
estem començant a pensar?
—Crec que serà molt difícil.
—Hi veus implicat el teu futur personal? 
—A mesura que van passant els anys, cada 
vegada menys. Em faig vell, noia.
—Doncs tens un aspecte molt jove.
—Gràcies. Però he fet seixanta anys. Puc 
fer com en Miró, que fa estadístiques. Ell 
pensa que en Michelangelo va viure molts 
anys i que aques.t és el seu cas. S’hi com
para, és clar! Veu que li queda molta obra 
per a fer, i per tant, molt de temps per a 
realitzar-la. Entre d’altres coses ha de di
buixar tot el paviment del Pla de la Bo- 
queria.
—Tu també tens molta feina. Com la teva 
autobiografia, i, a mesura que vagis vivint, 
més coses tindràs per explicar.
—No ho creguis, va de deu anys en deu 
anys. T'has adonat que seixanta anys no 
és més que el doble de trenta? Vol dir que 
acabo d'escriure la meitat de la meva vida, 
encara que sembli mentida. Els deu anys 
que escric ara, els de la guerra, sembla que 
hi hagin passat moltes coses perquè tot era 
vida pública. Fins després no puc dir que 
hagi tingut vida privada. I perquè les cir
cumstàncies ens hi obligaren.
—Doncs imagina't nosaltres, que només te
nim vida privada.
—Jo, fins després de la guerra i de l'exili,

no vaig pensar en coses com guanyar di
ners ni vaig considerar centrals els aspec
tes sentimentals de la vida.
—Quin seria el teu país ideal?
—Cap. Trobo bonic d'acceptar el país que 
m'ha tocat. El local m’agrada molt i penso 
que és un dels més variats del món. Però 
la gent no m'agrada gens. La trobo mes
quina, d'horitzons estrets.
—Potser això dels horitzons estrets passa 
perquè no se’n veuen de més amples, no 
ho sé. A mi tampoc no m’agrada gaire, la 
veritat.
—És un país petit, i això s'hi nota. Moltes 
vegades he pensat en allò que Bernini va 
dir a Lluís XIV: «No em demaneu res que 
no sigui gran».
—Hi ha coses d'aquest país que et fan certa 
mandra per la transcendència que s’hi dóna 
i que, al meu parer, no tenen. Per exem
ple, et va agradar el rebombori per la 
qüestió del premi d’honor de les lletres 
catalanes?
—Gens ni mica. Ho trobo horrorós. Per a 
mi la política és. una qüestió de realitats, 
com et deia abans.
—També el que passa és que aquest és el 
país de la rebentada i de les falses suficièn
cies, com aquests que s'han carregat la uni
versitat d’estiu de Prada...
—Són antiquats. Ara ja no toca, aquesta 
actitud. Abans tot ho volien «revoluciona
ri». Els. qui són marxistes de debò s’ado
nen que les coses són filles de la realitat 
on viuen... Alguns sectors han reaccionat, 
com els arquitectes, els quals ara s'han 
tornat una mica cínics i a la fi fan cases. 
Abans alguns arquitectes creien que trans
formarien el món a través, de l'arquitec
tura. També passa amb la poesia: després 
del desprestigi de la poesia social, els poe
tes s'han adonat que el que cal és que 
sigui bona.
—Quin és el teu sentit de la llibertat?
—Què vol dir, això? Com et deia abans 
amb la política, llibertat és poder realitzar 
les coses que imagines. Com deia Wittgens- 
tein, «les preguntes que no es poden contes
tar no es poden fer».

Potser per amagar la seva timidesa, en Ci
rici Pellicer es passa la vida citant els al
tres. És tan tímid que hi ha qui creu que 
és molt orgullós i distant. Si voleu conèixer 
quan una persona és tímida de debò, par
leu-hi per telèfon. Si la conversa es des
plega a base de llargs silencis, de frases 
curtes, de comiats sobtats i poc amables, 
és que parleu amb una persona tímida. Els 
tímids se senten indefensos davant d’allò 
que no poden controlar. I ells no dominen 
una persona que no veuen. Sempre que he 
parlat per telèfon amb en Cirici Pellicer 
m’ha passat això: els silencis s'han fet de
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vegades feixucs, pesats, i no saps mai si 
és que està empipat amb tu o bé que se 
n'ha anat.
—Quina imatge tens de tu mateix?
—No ho sé pas... És molt difícil de dir... 
—T’agrades?
—No. Però hi tinc el mateix sentiment que 
respecte al país. M’ha tocat aquest perso
natge. No hi puc fer més. No el puc can
viar.
—Però, t’hauria agradat tenir alguna quali
tat que no tens?
—Bé... M'hauria agradat ser molt guapo. 
—Home!... Ets un home de sort. Si més 
no de més sort que nosaltres. Has viscut 
èpoques millors.
—Sí, però ara ho tinc tot destruït. He vis
cut deu vides. Això és el que contesto al 
meu fill quan em diu això mateix que tu. 
M'ha calgut tornar a començar tantes ve
gades!
És possible que en Cirici doni d'ell mateix 
una imatge equivocada. Perquè li agrada 
l’obra ben feta, fóra fàcil confondre el seu 
rigor amb l'orgull. Perquè és aparentment 
distant, podem oblidar el seu sentit de l’hu
mor i, sobretot, el gran ús de la ironia. 
Perquè acostuma a callar quan hi ha molta 
gent, podríem pensar que prefereix la mar- 
ginalitat a l’actitud activa davant fets col
lectius. Perquè és molt rigorós amb el que 
fa, hi ha qui pot creure que ha esbandit 
els sentiments de la seva pràctica intel·lec
tual i humana. Però no és cert, em sembla: 
en Cirici és un home sentimental, una mica 
púdic i que es fon pels plaers de la vida. 
Lluita, en aparença, contra aquesta sensi
bilitat que l'ha portat a intentar d’entendre 
aquest país, un país que més aviat és un 
garbuix d’homes i de fets. L'han acusat de 
sofista i de voluble. Però aquestes acusa
cions, sempre les fan els menys agosarats 
contra els qui es mouen per la tossuda 
xafarderia. La seva autobiografia i els seus 
llibres d’art no són res més que això: l’evi
dència de la seva obstinació per a entendre 
la realitat que l’envolta. Ell és una peça 
més d'aquesta realitat, i a través de l’anà
lisi de l’educació rebuda, de l’ambient fa
miliar, del clima polític de la seva època, 
dels canvis que comporta l’estètica, s’ha 
anat confegint a poc a poc una imatge del 
seu país. I tot això perquè és un home 
tremendament lúcid que no ha jugat al joc 
de la badoqueria, de la sensiblería o del 
cofoisme.
—N’estàs content, de la teva vida?
—Sí m'ho miro de conjunt no em queixo. 
—Quina és la teva ètica personal?
—No ho sé... Aquí hi ha contradiccions. 
Una cosa és el que penses i una altra el 
que sents. Si hi penso, lògicament calculo 
el que és millor per a tots. Però, en canvi, 
sento una gran atracció per virtuts que no 
semblen lògiques, que són absurdes però 
que m'atreuen. I molt. Són la lleialtat, la 
fidelitat. Els qui estudien la conducta hu
mana d’ttna manera científica diuen que el 
passat no existeix i que cal fer per al futur. 
Ho admeto. Però jo sento una gran atrac
ció per altres coses en què el passat té un 
sentit.
—A quina classe de lleialtats et refereixes?
—A totes. En aquest cas la fidelitat a Ca
talunya. Potser amb vista al futur em fóra 
més rendable renunciar-hi i convertir-me 
en un ciutadà anglès.
—Et fa por la mort?
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—No, la trobo molt natural. Quan es va 
morir el meu avi tothom plorava i jo m'a
vergonyia de no plorar gaire. Ara es per
den, aquestes coses. Avui ja no plora nin
gú. S'ha perdut el respecte pel cadàver. 
D'altra banda, m'empiparia la idea de no 
morir-me. La vida té les seves proporcions. 
Com aquest fenomen en què moltes vega
des he pensat: trobem boniques les coses 
tal com són, el paisatge, les dones que 
veiem, el menjar. 1 no pensem que sempre 
les hem vistes així i no d’altra manera. Una 
de les causes de felicitat per a mi és que 
faci bon dia... I quan veig que fa temps 
que no he plorat m'espanto.
—Ets religiós?
—Vet aquí una altra pregunta dificilíssima 
de contestar. És clar que és qüestió de vo
cabulari. Racionalment no en sóc. Senti
mentalment, sí.
—Quin tipus de religió és la teva, si par
teixes del sentiment?
—Quan m’ho passo molt bé tinc ganes 
de donar les gràcies. Això em passa quan 
sóc feliç, no quan estic trist, al revés de 
molta gent.
—Penses en Déu?
—No, és una paraula que no m'agrada. 
Crec que els cristians han fet malament de 
treure-la de la mitologia grega. L’església 
fa un disbarat quan divideix el món entre 
els considerats creients i els considerats 
no creients; avui això ja no serveix. Sim
plement, la idea al voltant de Déu és autèn
tica però és presentada d'una manera des
plaçada, anacrònica. Una vegada discutia 
sobre això amb un monjo de Montserrat, 
el pare Pinell. Li vaig preguntar què volia 
dir Jehovà en hebreu i em va dir que sig
nificava «el que és»; i això ja m'agrada, 
perquè ningú no pot deixar de creure en 
allò que és, fins i tot els materialistes.
La vida, segons en Cirici Pellicer, no és una 
línia recta, sinó que està feta de corbes 
i sempre hi ha punts culminants, a dalt i a 
baix. Mentre cau una plugeta fina i empi
padora a fora, en Cirici passeja pel seu 
despatx amb les mans a les butxaques o 
repenjades a la paret, on hi ha un formi
dable tapís de la Maria-Teresa Codina i la 
curvatura incitant d’un genoll. M’ensenya 
el plànol que ara dibuixa; segons que sem
bla, d’una oficina.
—Aquí treballaran els. desgraciats —em diu 
mentre m’ensenya un habitacle de propor
cions més reduïdes.
—Em deies abans que quan fa molt de 
temps que no plores t’espantes.
—Sí, trobo que és molt sa, això de plorar.
I encara que sembli mentida, crec que els 
homes ploren més que les dones. Una ve
gada vaig fer una prova: vaig preguntar 
a amics meus quant de temps feia que no 
ploraven, i em sembla que no n'hi havia 
cap que fes més d’un mes!
—Bé, ara fa menys vergonya dir que has 
plorat. Recordo que durant molt de temps 
m’havia de reprimir les llàgrimes al cinema 
perquè estava molt mal vist això de plorar 
davant una pel·lícula trista.
—Tinc un amic, que tu també coneixes, que 
una vegada em va confessar que quan ana
va al cinema es posava un vestit fosc per
què no se li notessin tant les llàgrimes.
Els ulls menuts d’en Cirici Pellicer s’em
petiteixen damunt la seva enorme promi- 
nència nasal. Els seus llavis prims i rosats 
insinuen un esbós de somriure. En Cirici

ELS QUATRE 
CANTONS

CONDICIONAL I SUBJUNTIU
El nostre poble és força afeccionat al 
condicional i al subjuntiu. Per exemple: 
«què hauria passat si...», o bé: «què ha
gués passat si...». Ho hem sentit dir ben 
sovint, i ho hem dit i pensat ben sovint, 
referit a molts esdeveniments del passat. 
Això revela que considerem que la nostra 
història és malaurada, no reeixida, insa
tisfactoria, avortada, interrompuda, fora- 
viada... Digueu-ho com vulgueu, però sem
bla cert que un poble que considera més 
satisfactòria la seva història no empra 
tan sovint aquell condicional o aquell 
subjuntiu que, al fons, pretenen de refer 
la història en un nivell imaginari i trobar 
en aquest exercici mental i cordial un 
cert conhort. No ens hem d’estranyar, 
doncs, que aquella afecció no solament 
es reveli dins el marc de converses sense 
pretensió científica, sinó que fins i tot al
guns científics socials com són els his
toriadors dirigeixin a vegades els seus 
passos cap als camins poc científics d’allò 
que hauria passat, que hagués passat.
És ben comprensible, perquè hi ha unes 
causes prou reals que expliquen aquestes 
reaccions. Però també és possible de pre
guntar-se si l’ocupació de refer el passat 
imaginàriament per tal de situar-nos en 
un present també imaginari no és una 
ocupació que té perills, i que no esborra 
el passat ni canvia el present. Ben cert 
que hi ha això que en diem lliçons de la 
història, però una cosa són les lliçons 
de la història, que han de ser aprofitades, 
i una altra els somnis sobre què hauria 
passat si no hagués passat tot allò que 
va passar realment. Ningú no dirà a una 
persona que sofrí una desgràcia que 
aquesta fou una benaurança. Però si vo
lem tractar de donar-li un altre cop gust 
per la vida no li direm que pensi conti
nuadament en aquella desgràcia d’ahir i 
en les seves causes, i encara menys que 
imagini què hauria succeït si la desgrà
cia no hagués arribat.
Personalment, m’agradaria, doncs, que de 
manera col·lectiva fóssim menys afeccio
nats al condicional i al subjuntiu. 1 més 
al present d’indicatiu i al futur.

JOAN GOMIS

té de vegades Taire d’un pintor modernista 
ben peixat. Els seus cabells són d’un blanc 
potser massa virginal. Se’m fa difícil de 
creure que aquest home de parlar asse
nyat, que no gesticula gaire, d’una agrada
ble entonació barcelonina, potser una mica 
nasal, d’una façana harmònica i ben pro
porcionada, nat en plena calma i control 
noucentistes, sigui un home a qui agrada 
de plorar i de fer l’amor. Però aquestes són 
les coses bones que té la realitat: és corba, 
suggestiva, plena de racons amagats. És 
tan suggestiva com aquest genoll que té en 
Cirici Pellicer al seu despatx, un genoll que 
sembla púdic i controlat i que, en el fons, 
t’amaga un món profund i canviant."Aquest 
món que en Cirici Pellicer intenta d’expli- 
car-se sota totes les fórmules coherents 
possibles. - MONTSERRAT ROIG.

(Fotografies: Pilar Aymerich.)


