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«Estimo la meva térra i el metí temps, i no em canso de voler-los comprendre.» *

INFANTESA I ANYS DE FORMACIÓ
«Un deis grans temes de la meva infantesa era la pre
sencia de l'Art, especialment de /'Arquitectura. És un 
fet que, des de molt petit, vaig considerar-la com 
un món especialment meu.*

1914 El 22 de juny neix a Barcelona, al carrer de Cor- 
sega núm. 333, en una casa construida peí seu 
avi, mestre de cases, Josep Pellicer Feynés. Ale
xandre Cirici és el tercer fill d’Alexandre Cirici 
i Jordana, advocat, i de Clotilde Pellicer Mont- 
seny, que tenen també dues filies, Tildona (nas- 
cuda el 1909) i María (n. 1912).

1919 Comenca els estudis a l’Escola Montessori de la 
Mancomunitat. A l'ambient vuitcentista i moder
nista que respira a la llar ara se li afegeix el de 
la Catalunya noucentista.

1924 Amb la Dictadura de Primo de Rivera, el movi- 
ment pedagógic avancat de Catalunya es refu
gia a la iniciativa privada. Alexandre Cirici assis- 
teix a la Mutua Escolar Blanquerna, dirigida per 
Alexandre Galí.

1925 Comenca el Batxillerat a l’Académia Monturiol 
(secció de la Blanquerna) i a ITnstitut Balmes.

1928 Narcís Masó crea la revista -Júnior», en la qual 
Alexandre Cirici escriu els primers articles sobre 
art; són treballs histórico-arqueológics.

1930 Col-labora a la revista «Prismes» amb textos so
bre art i arquitectura.

1931 Obté el títol de Batxillerat Universitari, secció 
de Ciencies, a ITnstitut Balmes. Entra a la Uni- 
versitat, a la Facultat de Ciencies, i a l’Académia 
Dalmases prepara l'examen de Dibuix per a estu
diar Arquitectura.
Forma part de Palestra, de í’Associació d'Estu- 
diants d’Esquerra i del Front Nacional d’Estudiants 
de Catalunya.

1932 Comenca a interessar-se per l’art d’avantguarda 
a través de les exposicions organitzades per 
ADLAN (Amics de l’Art Nou).

1934 «La publicado del gran número del "D'Ací i dAllá" 
sobre l'Art del segle XX, rea/itzat per J. L. Sert 
i Joan Prats, va donar-me la primera visió pano
rámica de l'avantguarda internacional i deis seus 
moviments, que em vaig aprendre de memoria.» 
Aquest any és secretar! general de la FNEC i 
forma part del Bloc Escolar Nacionalista.

* Els textos en cursiva són de Cirici mateix, extrets deis seus 
llibres de memóries, articles o entrevistes.
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1936 «Per a mi, aquell temps es va acabar bruscament 
el cap d'any del 1936, quan, vestit de caqui, vaig 
entrar a fer de soldat en una caserna.»

LA GUERRA I L’EXILI

«L’espai de temps entre els vint i els trenta va ésser 
l’espai de dues guerres consecutives, la guerra d'Espa- 
nya i la guerra mundial, que també va enxampar-nos 
(...) Entre els vint i els trenta una ventada se'ns havia 
d’emportar el futur.»

1936 Participa en el Comité Revolucionan de l'Escola 
d’Arquitectura, que amb Torres Clavé com a De- 
legat de la Generalitat elabora un nou pía d’estu- 
dis en collaboració amb el CENU.
En els anys de guerra lluita amb l’exércit repú
blica al Front d’Aragó; després torna a Barcelona 
i collabora en les Industries de Guerra.

1938 El 10 d’abril es casa amb Carme Alomar Bayo. 
Treballa amb Jaume Vicens Vives per al Departa- 
ment de Cultura, en la confecció d’una Historia 
de Catalunya. Cirici hi té cura de la ¡Ilustrado 
cartográfica.

1939 El 21 de gener neix la seva filia Marta; pocs dies 
més tard marxa a Franca.
Després d'un breu pas peí camp de concen
trado, Tagitada i dificultosa vida d’exiliat trans
corre principalment a Montpeller, on cursa estu- 
dis d’Arquitectura a l'Escola de Belles Arts, i 
d’Arqueologia i d’Historia de l’Art a la Facultat 
de Lletres. Per estudiar Arquitectura es trasllada 
a París, pero l'entrada deis alemanys ('obliga a 
deixar la capital.

ANYS DE RESISTENCIA

«Quan els homes es ¡uguen tantes coses essencials, 
és una tra'ició restar assegut a la porta i no baixar al 
carrer per prendre part a la lluita.»

1941 Torna de l'exili. Neix el seu fill Cristian.

1942 Comenpa a publicar llibres sobre art: Resumen 
de Historia del Arte y de los Estilos, Los estilos 
antiguos, Los estilos medievales, Los estilos mo
dernos. Són llibres de síntesi en els quals volia 
«tractar la historia de l'art com una manifestado 
vinculada a la cultura: ciencia, formes de vida, 
etcétera. Aquest culturalisme em va dur a estu
diar les coses de l'art antic com si fossin d'art 
contemporani, fugint del tráete merament historie 
que sempre se li aplicava. I viceversa: a tractar 
l'art contemporani en termes d'história de l'art».

1944 Neix el seu fill Albert.

1945 Publica Arte Gótico, un petit llibre en el qual 
utilitza sinopsis comparatives acompanyades d’há- 
bils dibuixos propis, d’una evident qualitat didác
tica, que retrobarem a d’altres publicacions, com 
els coneguts llibrets dedicáis a la pintura, l'es- 
cultura i ('arquitectura catalanes, o a Barcelona, 
pam a pam (1971).
Entra en relació amb el Front Universitari de Ca
talunya.

1946 Picasso antes de Picasso (tradu'ít al francés el 
1950). És el primer llibre important publicat so
bre Picasso al nostre país, i apareix en un mo
ment en qué Picasso és una figura maleída a ulls 
de la cultura oficial.



Participa en la fundació del Moviment Socialista 
de Catalunya i del Grup Gerbert deis Grups Na- 
cionals de Resistencia. També intervé en la fun
dació del grup Miramar. Aquest mateix any sor- 
geix «Ariel, Revista de les Arts»; Cirici h¡ colla- 
bora ja al núm. 2 (juny).

1947 Cirici és membre actiu de la Comissió Abat Oliba, 
que impulsa la primera manifestació coílectiva i 
pública catalana després de la guerra amb motiu 
de l’entronització de la imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat. Dos textos d’Alexandre Cirici 
reflecteixen aquest moment: El tron de ¡a Mare 
de Déu de Montserrat i el seu poema guardonat, 
Muntanya única.

1949 Continua escrivint sobre art: El Surrealismo, Miró 
y la imaginación, La estampa japonesa... Al ma
teix temps és el director plástic de l'Esbart Ver- 
daguer, amb el qual «aspirávem a crear per a 
Catalunya una companyia de ballet que pogués 
portar peí món el nom del país unit a l'avant- 
guarda artística, com alió que va fer Diaghilev 
amb els ballets russos». També treballa en arqui
tectura, pinta, i crea els decorats del llarg-me- 
tratge Érase una vez... (Estela Films), guardonat 
l'any següent a la Biennal de Venécia.
Neix la seva filia Beta.

1950 Neix el seu fill Jordi.

ART I SOCIETAT
«El meu interés fonamental és prendre consciencia de 
la realitat. I l'estudi de l'art m'importa perqué n'és un 
camí privilegiat.»

1951 Publica El arte modernista catalán, una peca fona
mental i peonera sobre un moviment artístic lla- 
vors poc valorat. Dins les activitats del Club 49, 
presenta una peca teatral de Joan Brossa.

1952 Publica La Sagrada Familia de Gaudi. Dins les 
activitats del Club 49, dona uns cursets de pin
tura i d'escultura contemporánies.

1953 En unes reunions del Cercle Artístic pren eos la 
iniciativa de fundar el Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona; d'aquí sorgirá també l’Associació 
d’Artistes Actuáis (AAA), de la qual Alexandre 
Cirici será president fins el 1958.
Aquest mateix any intervé a la Universitat Inter
nacional Menéndez y Pelayo de Santander amb 
una ponencia sobre «Aspectos sociales del arte 
abstracto».

1954 Participa en la construcció deis nans de Castell- 
tercol, en collaboració amb Riu Serra.
Neix el seu fill David.

1955 Obté la Llicenciatura en Historia a la Universitat 
de Barcelona. Publica L'arquitectura catalana, que 
juntament amb L'escultura catalana (1957) i La 
pintura catalana (1959) serán els primers treballs 
de síntesi de la Historia de l’Art ais PaTsos Cata
lans, des de la prehistoria a l'actualitat.

1959 Promou TEscola d’Art del FAD. Els noms de les 
aules (Gropius, Klee...) són significatius del pes 
de la Bauhaus en aquesta iniciativa.

1960 És vice-president del l’ADIFAD. L'interés peí dis- 
seny i per la publicitat ja des deis anys cinquanta 
el porta a treballar en diverses empreses d’a
quest ram (Zen, Espira...); alguns deis seus tre-
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balls serán seleccionáis per ais premis Delta. 
En aquest camp continuará treballant fins el 1981.
S'inaugura el Museu d’Art Contemporani de Bar
celona a la Cúpula del Cine Coliseum; Alexandre 
Cirici n’és director-gerent fins a la clausura 
(1963).

1961 Es fa carree de la secció d'art de la revista 
«Serra d'Or», des de les pagines de la qual dura 
a terme una tasca de difusió de l'art del se- 
gle XX. Amb una atenció constant per l’art del 
país, sempre mostrá una visió oberta i al día de 
cara ais problemes i els esdeveniments de l’ac- 
tualitat més punyent.

1963 Participa en la creació de l'Escola Elisava, dedi
cada al disseny grafio i industrial i a l’interio- 
risme. Intervé en el Congrés de l'Associació In
ternacional de Crítics d’Art, a Tel-Aviv, amb una 
ponencia sobre «Art i Tecnología».

1964 Publica Art i Socíetat, amb próleg de Giulio Cario 
Argan —aparegut a Italia amb el títol Arte e So- 
cietá—, el primer treball fet a l’Estat espanyoi 
de cara a elaborar un sistema de sociología de 
l’art. És una obra significativa de les preocupa- 
cions que presideixen els seus treballs de crítica 
d’art.
Publica Tapies 1954-64.
Participa en el Convegno de Rimini amb la po
nencia «Ideología i Tecnología en I’Art».

REDREQAMENT CULTURAL I POLÍTIC

«L'avantguarda destrueix ara el sistema vigent i des
arma els que l'usen. El seu únic combat possible és 
aquest capgirament: avergonyeix els aferrats al passat 
i converteix en semilles, visibles, audibles les noves 
formes de pensament. Aixi el pensament es fa expe
riencia i dona un model per a l'acció.»

1966 Es crea ['escola Eina (grafisme, interiorisme i 
disseny); Cirici en será professor alguns anys 
i habitualment (fins el 1982) hi fará una conferen
cia d’inauguració de curs. Participa en l'Assem- 
blea constituent del Sindicat Democrátic al con- 
vent deis caputxins de Sarriá.

1969 «Els anys seixanta van estar dominats per la 
recerca en la relació entre l’art i el llenguatge.» 
Aquesta recerca es concreta en un estudi semió- 
tic de l’obra de Miró: Miró en su obra (després 
publicat en catalá: Miró llegit).

1970 Publica Tapies, testimoni del silenci i L'art catalá 
contemporani. Entra com a professor a la Univer- 
sitat de Barcelona, on impartirá classes de Socio
logía de l'art i d'Art del segle XX; més tard ob- 
tindrá la cátedra d'História de I’Art.
Participa en l'Assemblea d'lntellectuals de Mont
serrat, contra el consell de guerra de Burgos.

1971 Obté el grau de Doctor en Historia per la Univer- 
sitat de Barcelona, amb una tesi sobre Elies Ro- 
gent.
Intervé en la creació de l'Assemblea de Catalu
nya, i és empresonat.
Inicia la publicació de les seves memories amb 
Nen, no t'enfilis.

1972 Participa al simposi sobre Arquitectura, Historia 
i Teoría deis Signes, organitzat peí Collegi d’Ar-



quitectes, amb el tema «Arquitectura gótica cata
lana. Primera lectura».
Obté el Premi de la Crítica «Serra d'Or» d’Assaig 
per Miró llegit.

1973 Se li atorga el Premi Josep Pía 1972 per El temps 
barrat, el seu segon Ilibre de memóries.

1974 Publica L'art gótic caíala, segles XIII-XIV.

ELS ANYS DE LA DEMOCRACIA

*Quan un país, com Catalunya, necessita tan urgent- 
ment una reconstrucció, una reconstrucció de la seva 
plena identitat, el problema de la conservado del patri- 
moni no és solament un problema cultural. Es un pro
blema de política nacional.»

1975 És un deis impulsors del Grup d’lndependents 
per al Socialisme.
Publica Dues esglésies romániques: Queralbs i 
Fustanyá i Viladecans: un assaig de lectura. Des 
d'aquest any és vice-president del Patronat de 
la Fundació Joan Miró.

1976 Participa en la preparació del congrés constituent 
del Partit Socialista de Catalunya.
Intervé en el Congrés de Cultura Catalana.
Aparicio d’un tercer llibre de memóries: A cor 
batent.

1977 És elegit Senador dins la candidatura unitaria de 
l’Entesa deis Catalans.
Publica Les hores clares, sobre els anys d’exili. 
També Miró mirall, Cerámica catalana, La estética 
del franquismo i Muráis per la llibertat. És elegit 
President de l'Associació Internacional de Crítics 
d’Art (AICA), carree que ocupará fins el 1980.

1978 Com a membre de la Comissió Constitucional del 
Senat obté l’aprovació de la seva esmena al 
projecte de Constitució Espanyola, a favor de 
l’abolició de la pena de mort.

1979 És Senador per la coalició PSC-ERC.
Publica Botigues de Barcelona i L'art gótic caíala, 
segles XV-XVI.
Organitza a Barcelona la 31 eme. Assemblée Gé- 
nérale de l’AICA.
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A la inauguració d'una exposició del personal 
de ['Hospital de Sant Pau, on moriría 
pocs dies després. (Foto: Barceló.)

1981 A i’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Euro- 
pa presenta un Informe i un Projecte de Reco- 
manació sobre els problemes de les llengües 
minoritáries, adregat ais vint-i-un Estats del Con
sell i basat en tres principis: respecte a la veri- 
tat científica, el dret del nen a la seva propia 
llengua i el dret de les comunitats humanes al 
desenvolupament de la llengua i la cultura pro
pies. El projecte és aprovat sense cap vot en 
contra i amb una sola abstenció.
Membre de l'equip de la UNESCO per a la comme- 
moració del centenari de Picasso, a París i a Bar
celona.
Publica Picasso, su vida y su obra.

1982 Senador per tercera vegada, havent estat presen- 
tat peí grup socialista. És el senador més votat 
de tot l’Estat.
Publica Museus d’Art Catalans.
Mor el seu fill Albert.

1983 Mor a Barcelona el 10 de gener.

6 de gener. Amb la Carme, 
al sopar deis premis Nadal i Pía.

La seva darrera foto?
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