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David Cirici imagina el desig 
amb el tacte d’un noi cec

no hi ha cap drama. No tenen una 
sensació de pèrdua”.  

Més enllà de l’originalitat del seu 
protagonista, la novel·la està marca-
da per tres personatges més: una 
mare pedagògicament avançada 
que va expandir el món del protago-
nista educant-lo com una persona 
no dependent; un amic confident 
que resulta ser Pablo Picasso, i una 
professora d’història amb qui man-
té una relació secreta (i edípica). 
Tant Picasso com Madame Lamy 
cauen rendits a la manera que té de 
veure el món, i també l’art, aquest 
noi tan especial, intel·ligent, curiós 
i innocentment seductor.  

Després d’aconseguir el premi 
Sant Jordi 2016 amb El setè àngel, 
Cirici va ensopegar amb aquesta no-
vel·la quan va unir dos arguments 
que estava treballant, l’un sobre 

l’enamorament d’una alumna i un 
professor i l’altre una novel·la infan-
til d’un nen que preguntava a Picas-
so què és l’art. Cirici, que ja havia fet 
reviure Picasso i Miró a El lladre del 
Guernica (2015), va col·locar la his-
tòria a la França de principis dels 
anys 60, en la breu etapa que Picas-
so va viure al castell de Vauvenarga  
(1959-61). És on està enterrat en la 
realitat i on se suposa que fa de jar-
diner el pare de l’André. 

Un missatge feminista  
També és una època en què les teo-
ries feministes de Simone de Beau-
voir comencen a tenir prèdica. Ciri-
ci crea una professora rebel, infidel 
i feminista avant la lettre. “Aposto 
per la figura de la dona alliberada, 
moderna”, diu l’escriptor. La cegue-
sa del noi permet que s’acosti a la fe-

minitat des dels sentits, 
sense valorar-ne la belle-
sa. Perquè com indica el tí-
tol, tota la novel·la gira en-
torn el desig, el tacte, el se-
xe, l’amor.  Fins i tot un Pi-
casso gairebé octogenari 
està obsessionat pel sexe i 
pinta dibuixos explícits: és 
l’època en què elabora  va-
riacions del Déjeuner sur 
l’herbe. Picasso també ha-
via tractat el tema de la ce-
guesa en la seva obra. En la 
literatura, en canvi, hi ha 
pocs protagonistes cecs. 
David Cirici espera que 

L’olor del desig tingui una versió 
Braille gràcies a l’ONCE.e   

‘L’olor del desig’ fa reviure Picasso i se situa a la França dels 60

David Cirici va presentar el llibre a la premsa ahir a la llibreria Jaimes. FRANCESC MELCION
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Al final del primer capítol es revela 
l’element més significatiu i singular 
de la nova novel·la de Davi Cirici, 
L’olor del desig (Proa): el seu prota-
gonista, l’adolescent André, és un 
noi cec. Però aquesta discapacitat no 
serà el tema central del llibre, ni 
tampoc cal imaginar un protagonis-
ta que inspiri compassió i pena, si-
nó que és una excusa literària per 
poder viure el món des d’una nova 
perspectiva, més “primària i sim-
ple”. “Un grau abans del nivell in-
tel·lectual, m’interessa com percebo 
la realitat com a animal”, diu l’autor.  

David Cirici, professor i expubli-
citari, es veta aquí l’ús de l’univers 
visual, tan propi de la nostra època. 
Però la limitació d’un dels 
sentits fa florir els altres, 
així que a les pàgines de la 
novel·la guanyen terreny  
els sons i les olors i el tac-
te, com si calgués palpar el 
paisatge per entedre’n els 
contorns. “És una sensa-
ció similar a llegir El per-
fum de Süskind”, apunta 
l’editor  Jordi Rourera. “És 
com quan tanquem els ulls 
per escoltar música. O 
quan apaguem la ràdio per 
aparcar –exemplifica Ciri-
ci–. Aquesta concentració 
dels sentits es dona. La no-
vel·la explora què ens passa quan no 
hi veiem. Per als cecs de naixement 
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El gallec Dani Polo actuarà a la gala de 
màgia de Badalona. FESTIVAL LI-CHANG

Un dels números 
més perillosos de la 
història, al festival 
de màgia Li-Chang

MÀGIA

L’il·lusionista porto-riqueny Reynold Ale-
xander s’atrevirà amb un dels espectacles de 
màgia més agosarats: atrapar amb la boca una 
bala disparada per una arma de foc real. Se-
rà durant la gala internacional del Festival In-
ternacional de Màgia - Memorial Li-Chang, 
que tindrà lloc el 22, 23 i 24 de febrer al Tea-
tre Zorrilla. Es tracta d’un homenatge al mag 
nord-americà Chung Ling Soo, que va morir 
el 1918 fent aquest truc. Ara es considera un 
dels més perillosos de la història. Enric Ma-
goo, director artístic del festival de Badalona, 
admet que molta gent pateix veient-lo, però 
subratlla que aquest és un espectacle lúdic 
que juga amb les emocions: “De la mateixa 
manera que en una pel·lícula disparen algú i 
no t’escandalitzes, en un número de màgia ex-
trema tampoc”. La gala la completen l’artis-
ta xinesa Huang Zheng, el jove artista Dani 
Polo, que farà aparèixer para-sols al ritme 
dels Beach Boys, el duet còmic Los Taps, que 
canviaran de vestuari fent ús de la màgia, i el 
mag francès Néstor Hato, premiat en l’últim 
Congrés Mundial de Màgia 2018, que hi pre-
sentarà jocs de cartes propis. La mateixa nit 
es donarà la menció honorífica a Toni Cacha-
diña, que, tot i no dedicar-se professional-
ment a la màgia, ha aconseguit guardons com-
parables als dels millors professionals.  

La màgia i les il·lusions envairan els carrers 
de Badalona en la 19a edició del Memorial Li-
Chang, que aplegarà més de 50 mags locals i in-
ternacionals i una vintena d’activitats del 2 de 
febrer al 12 de març. Un altre dels plats forts 
serà l’espectacle Embrossa’t (17 de febrer), que 
celebra el centenari de Joan Brossa. La com-
panyia Adduara Teatre ressuscitarà l’esperit 
de l’artista amb un espectacle familiar basat en 
la poesia visual, la dansa, els titelles i la màgia 
del seu univers. “Brossa tenia molta afinitat 
amb Li-Chang perquè la poesia visual té una 
part màgica”, explica Enric Magoo. El festival 
també proposa un espectacle més gamberro 
que s’ha anat consolidant les últimes edicions: 
Màgia i humor, en format de cabaret, que pre-
sentarà l’actriu Yolanda Ramos i que compta 
amb números dels mags Gerard Borrell i Pe-
re Rafart. A més, el festival impulsa el Premi 
Jove Li-Chang, un guardó en què el públic po-
drà votar el mag o el grup que més li hagi agra-
dat durant les gales.e
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Le déjeuner sur l’herbe segons 
Manet (1960) es va poder veure a 
La cuina de Picasso. MUSEU PICASSO / VEGAP


