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Alexandre Cirici i Pellicer
(Barcelona, 1914-1983) no
va ser a temps d’escriure
les seves memòries. Afor-

tunadament, en complir-se els 25
anys de la seva mort, l’historiador i in-
vestigador Narcís Selles Rigat ha estat
capaç d’abordar la complexitat
intel·lectual i vital d’aquesta figura de
l’artigrafia catalana que ens ha deixat
com a herència la construcció de la
imatge de l’art contemporani a Cata-
lunya des dels anys 40 fins a final dels
anys 70, una visió de la segona mei-
tat del segle XX que s’ha imposat en-
front d’altres lectures.

Però Alexandre Cirici, a part de
contribuir a renovar la crítica, l’assaig
i la historiografia artística amb nous
mètodes i perspectives, va militar en
la resistència antifranquista i, més
tard, va participar en la constitució de
l’Assemblea de Catalunya i el PSC, i va
arribar a ser elegit senador a les pri-
meres eleccions democràtiques. A ni-
vell internacional, va formar part de
l’Assemblea Parlamentària del Con-
sell d’Europa i va ser president de
l’Associació Internacional de Crítics
d’Art (AICA).

El seu compromís cívic, polític i ar-
tístic el dugué a moure moltes inicia-
tives, entre elles la de crear el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona, el
1960, al FAD, del qual va ser el primer
director. Els seus llibres van ser tra-
duïts a diversos països del món. A ell
es deu la consciència pública de la
importància de l’art català a nivell in-
ternacional a través de les figures de
Picasso, Miró, Dalí i Tàpies.

Cirici i la imatgede l’artcatalà

Per una doctrina de
l’art català. La
catalanitat de Cirici i la seva
defensa cultural dels Països
Catalans es troben fora de
dubte, ja des del seu primer
llibre sobre Picasso, el 1946,
passant per la recuperació
de l’art modernista català,
l’arquitectura, el disseny, els
corrents informalistes i l’art
conceptual. La seva visió
arrencava d’una geopolítica
mediterranista que no
coincidia amb el

noucentisme d’orsià i
menys amb la seva posició
franquista. Admirava
l’arbitrarisme de Xènius,
però no podia deixar de ser
un deixeble de Francesc
Pujols, a qui tractà durant
l’exili a Montpeller.

Art i cultura popular.
La valoració de l’art al
costat de l’artesania o la
cultura popular el
convertia en una mena
d’antropòleg que veia l’art

dissolt en la vida
quotidiana. Aquesta visió el
separava de la visió
autonomista triomfant de
l’art modern pregonada
per Greenberg, en què
l’artista es transformava en
un demiürg en un món
sense déu. I és que les
seves conviccions
religioses el frenaven,
mentre la sociologia el
modernitzava. Només es va
desprendre de la pràctica
religiosa els darrers temps.

Cirici va ser un intel·lectual
creador, imaginatiu,
sorprenent, que va intentar
explicar la cultura i l’art
d’aquest país sobre les
bases d’una civilització
antiga, clàssica, un univers
de valors malmès per
segles d’“infern espanyol”.

La defensa dels
artistes conceptuals.
Cirici s’allunyà dels
realismes socials tot i la seva
visió sociològica de l’art, va

voler donar a l’art una visió
científica i així s’adscrigué a
mètodes com la semiologia i
la sociologia lingüística per
abordar l’art dels joves
artistes catalans dels setanta
des de les pàgines de Serra
d’Or. Finalment, els artistes
conceptuals, amb les seves
propostes efímeres
d’acostar l’art a la vida,
complien amb la seva visió
antropològica de l’art
des del seu marc territorial
de referència.

Biografia❚

Un intel·lectual incòmode
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salvar-lo, amb la represa del catala-
nisme ja a partir dels anys 60, i la seva
entrada definitiva al món privat del
disseny i la publicitat, amb els quals
es guanyava la vida, primer a l’agèn-
cia Zen i després a Publicis.

El llibre no té més remei que ser
també la crònica de l’època que va
viure Cirici i demostrar com el discurs
cultural i artístic no ha estat mai uni-
tari en aquest país a causa de factors
ètics, polítics i d’adscripció nacional,
que a la Catalunya de postguerra van
ser encara més aguts. Aquestes dife-
rències afloren entre Cirici i altres crí-

tics com Santos Torroella, Juan Edu-
ardo Cirlot i Arnau Puig.

També s’analitza a fons la relació
d’estira-i-arronsa amb el pintor Anto-
ni Tàpies i la promoció que va fer de
Modest Cuixart. La seva intervenció
va ser clau en la difusió de l’art cata-
là, analitzant el que estava succeint a
Catalunya d’acord amb els corrents
internacionals. Intentà crear les con-
dicions favorables perquè les opcions
de l’avantguarda internacional tin-
guessin continuïtat aquí i mirà d’es-
curçar la distància entre els artistes i
la societat.❋

Escrit en clau de biografia, Narcís
Selles va desgranant la vida i la posi-
ció intel·lectual i artigràfica de Cirici
talment com si fos l’escriba objectiu
de les seves memòries. Una carrera
d’arquitectura frustrada, una posició
social familiar vinguda a menys, un
exili forçós i les precarietats econò-
miques amb què topaven les “vola-
des intel·lectuals” a la Catalunya de
postguerra, sobretot si venien de
mans catalanistes i republicanes, van
fer de Cirici una diana constant de
mesquineses irrecuperables. Només
la vàlua i la brillantor intel·lectual van
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Alexandre Cirici va fer gala d’un compromís cívic, polític i artístic
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