
Alexandre Cirici, 
en una foto retallada, 

davant una llibreria 
plena de Ilibres seus 

o amb escrits seus, 
com els volums 

de «Serra d'Or».
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homenatge de Catalunya a Alexandre Cirici
per J. Corredor-Matheos

Imagino Alexandre Cirici observant els qui 
organitzaven i muntaven l’exposició en 
homenatge seu, i barrejant-se amb els 
seus amics, els alumnes, les autoritats 
i els curiosos el dia de la inauguració. 
No devia acabar de creure-s'ho. «Jo escric 
perqué m'estimin», havia dit alguna vega
da. Durant la seva vida ja havia rebut tes- 
timoniatges d’admiració, pero aquella timi- 
desa que no tothom sabia descobrir-li i la 
desconfianqa de l'home a qui les coses 
han costat molts esforqos i molt temps 
el devien fer dubtar. Aquell homenatge, 
era realment per a ell? Si havia tingut 
ocasió de llegir els diaris deis dies que 
van venir després de la seva desaparició, 
tan sobtada que ell mateix n’havia estat 
el primer sorprés, havia pogut comprovar 
que tothom l'estimava i tothom reconeixia 
els seus mérits: la gent de sempre i els 
qui li havien regatejat tantes coses o 
els qui més l’havien atacat. Si va poder 
rebre tota aquesta informació post mor
tero, ell, mestre de la comunicació, devia 
quedar-ne tan sorprés com afalagat.

Virgina Woolf va escriure unes paraules 
per definir un altre gran crític i gran ani
mador —o impulsor, com cal dir-ne?— de 
l’art, Roger Fry. «Cap persona actualment 
vivent —és a dir, cap del seu calibre— 
(i eren paraules que l’autora de Mrs. Dal- 
loway manllevava a E. M. Forster) ocupa 
exactament el lloc que ell ocupava.» Pero 
no n’hi havia prou, amb aixd. Perqué el 
retrat de Fry, i de Cirici, quedés complet, 
calía que Virgina Woolf afegís: «Va can-
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Un catáleg que és forca més 
que un catáleg.

viar el gust de la seva época amb els seus 
escrits, va modificar el curs de la pintura 
anglesa (i aquí hauríem de substituir aquest 
mot per «catalana») amb la seva defensa 
deis postimpressionistes (i aquí podríem 
esmentar moltes coses), i va augmentar 
incommensurablement l’amor per l’art amb 
les seves conferéncies. També va deixar 
una impressió molt rica, complexa i defi
nida a la ment deis qui el van conéixer.» 
Cal alludir la seva capacitat de treball. 
Aquí, a l’exposició que visitávem tots ple
gáis —qui sap si Roger Fry també s’hi va 
afegir a l’últim moment?—, n’hi havia pro
ves més que suficients per a fer-nos ado

nar de fins on havia anat. Fins i tot molts 
deis seus amics se n'estranyaven. De sob- 
te hi sorgien facetes desconegudes: unes 
aquarelles sensibles, un film, decoracions, 
gegants i caps grossos... La més gran part 
del material, la constituíen els seus es
crits. Llibres, molts llibres: sobre art i 
arquitectura, memóries, poesía, articles. 
El catáleg en recull, sens dubte —atesa la 
cura escrupolosa amb qué ha estat fet—, 
la quasi totalitat. Pero volem creure que 
encara queden molts escrits solts: colla- 
boracions en revistes d’escassa divulgació, 
presentacions de catálegs i tants altres 
textos, escrits amb generositat, sobre 
qüestions que sempre tenien per denomi
nador comú l'obertura, l’aventura.

Els llibres publicáis, en les diverses edi- 
cions, els exemplars de revistes i d'altres 
publicacions, anaven acompanyats de do- 
cuments que ara resultaven preciosos: al- 
guns origináis manuscrits. Sí, era la seva 
lletra, menuda, apressada, nerviosa: en 
fulls solts, llibretes, fitxes... I en aqüestes 
pagines apareixia, barrejat amb els textos, 
alió que algunes vegades eren ¡Hustracions 
i altres vegades dibuixos espontanis, es- 
bargiment d’algú que no podía ni volia 
renunciar a cap mitjá d’expressió. Algún 
deis seus llibres —recordem els tres vo
lums de «Raixa»— portava ¡Hustracions 
seves: esquemátiques, pero definitóries. 
Junts, la lletra i el dibuix, ens adonávem 
de fins a quin punt eren inseparables. Si 
en Roger s’havia entestat intermitentment 
a compaginar la pintura i la crítica, l'Ale-



L’exposició 
installada 
en un ¡ndret 
significatiu 
per a la vida 
de Cirici: 
la Universitat 
de Barcelona.

Plafons 
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vessant de 
l'activitat 
de Cirici.

xandre, en Sandre per ais íntims, havia 
pres una decisió. És a dir que, com sem- 
pre, les circumstáncies hi havien contri- 
buít, donant-l¡ una empenteta.
Sabem que la guerra l¡ va interrompre els 
estudis d'arquitectura. Durant 1’exlli, a 
Montpeller, va estudiar, entre altres coses, 
dibuix, escultura i historia de l’art. La seva 
biografía ens mostra com mantenía tanma
teix els seus propósits iniciáis: hi veiem 
com, el 1940, treballa de delineant a París 
i s’hi matricula a l’Escola Nacional Supe
rior de Belles Arts i en un taller d'arqui

tectura. Unes torces que representaven 
tot alió que ell sempre va combatre, en 
l’art i en la política, alió que, per simpli
ficar —i és simplificar molt—, anomena- 
rem la reacció, entren a París i ell ha de 
tornar a fugir. L’any següent, després 
d’una nova estada a Montpeller, on parti
cipa en tertúlies i activitats diverses amb 
Francesc Pujols, Heribert Barrera i d’altres, 
torna a Barcelona.

No escau de transcriure aquí la seva bio
grafía, sino de comentar l’exposició d’ho- 
menatge. Jo volia tanmateix recordar que

tirava per arquitecte i que l'obra ingent 
que ens ha deixat sembla respondre a la 
visió abassegadora de l'artista del Renai- 
xement. Després ja sabem que va fer dis- 
senys —amb alguns deis quals obtingué 
fins i tot premis— i que en aquest camp 
no trobava uns límits precisos: l’element 
gráfic s’hi enllaqava amb el disseny indus
trial. ¿I quina solució de continui'tat podem 
establir entre els dibuixos deis seus qua- 
derns —alguns, deliciosos, encertats, tan 
sumaris com són— i les seves pintures 
i els dibuixos, l'escenografia, les decora- 

LEÍARREb UN FRESC DE LA HISTORIA

Oriol Verfics
Despertó ierro!

Els almoijávers

DE CATALUNYA, CONTADA 
PER ALS ADOLESCENTS

La gesta deis almogávers, mig guerrers, mig bandits, 
és el fons d’aquest nou volum de la col-lecció «Les Arrels». El cronista Ramón Muntaner 

n’és protagonista, juntament amb membres de les famílies Castellbroc i Moliner. 
L’amistat i l’odi queden reflectits en aquelles accions del segle XIX 

a l’Imperi de Constantinoble, dutes a terme per la Gran Companyia deis almogávers, 
que encara avui provoquen astorament.
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cions, la seva participació en un film, la 
publicitat i aquells gegants i aquells caps 
grossos que, a l’exposició —potser una 
mica abusivament—, eren situats al cen
tre mateix?
Estem convenquts, tanmateix, que al cen
tre de Cirici i de la seva obra h¡ ha la 
inquietud, la insatisfacció constant i, tam
bé, la recerca de la sorpresa. En aquest 
sentit, els gegants i els caps grossos que 
dissenyá poden ajudar a situar-nos. ¿Ho 
aprova ell, que apareix en efigie en una 
fotografía retallada, de mida natural, allá 
a l'estrada? M'estimo més buscar la seva 
cara entre el públic, i esperar que em 
fací l'ullet, amb un gest tímid i afectuós 
com de complicitat. «Tot aixó és per mi?», 
sembla preguntar-me. «Tu sabies que havia 
fet tot aixó?»
Ningú, o ben poca gent, potser ni ell ma
teix, no sabia que havia treballat tant. Per
qué a més h¡ ha encara —com podríem 
oblidar-ho, si ens trobem en el sancta 
sanctorum de l'Alma Mater?— la seva tas
ca pedagógica, de professor en aquesta 
Universitat de Barcelona. I aquella llarga 
dedicació política que, durant els últims 
anys, va quallar en una feina concreta, que 
suposava un reconeixement públic del 
gran lluitador per la llibertat, també en el 
terreny social. Senador en tres legislatu- 
res —a la darrera, segons que ho llegeixo 
en el catáleg, tan ¡Iluminador, el més votat 
de tot l’Estat—, va demostrar que eren 
compatibles la seva militáncia d’esquerra 
i el seu amor i el seu lliurament a la de
fensa de Catalunya. En queda, com a gran 
prova que ell deixa a la história, el pro- 
jecte que va presentar a TAssemblea Par
lamentaria del Consell d’Europa —de la 
qual també era membre— sobre el pro
blema de les llengües minoritáries, que 
fou aprovat sense un sol vot en contra 
i amb una sola abstenció.
Fou president de l'Associació Internacio
nal de Crítics d’Art, i el catáleg recull els 
testimoniatges d’altres prestigiosos crítics 
internacionals deis quals s'havia guanyat 
l’afecte i el respecte. I és que Alexandre 
Cirici ha estat un home imprescindible 
—com hauria pogut no figurar, per exem
ple, a la fundació de TAssemblea de Cata
lunya o en aquesta tribuna de «Serra d’Or», 
que fou, més que qualsevol altra, la seva? 
Catalunya ha necessitat que homes com 
ell es cremessin, per a dir-ho d’alguna ma
nera. En un moment donat cal treballar a 
fons i donar-ho tot, i estar disposat a fer- 
ho altament. Cirici ho va fer: ho vam po
der comprovar a l’exposició i ho compro- 
vem en el magnífic catáleg que recull co- 
mentaris sobre la seva obra des de dife- 
rents punts de vista, una extensa biogra
fía, la seva bibliografía... Podem imaginar 
l’esforg que ha d’haver costat a Alicia 
Suárez i a Mercé Vidal, que han concebut 
i coordinat l’exposició, un capítol d’adhe- 
sions i unes paraules de justificació a 
carree d’lsidre Valles, principal responsa
ble de la realització, en nom de la comis- 
sió organizadora. Cal esmentar també 
Santiago Alcolea, cap del Departament 
d’Art a'e la Universitat; Cristian Cirici, ar-

Figurins 
per a una 
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animats 
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quitecte responsable del disseny del mun- 
tatge de l’exposició, i Josep Maña, que 
amb el ja citat Isidre Valles es va encar- 
regar del muntatge. Noms que juntament 
amb molts altres resten units a aquest 
homenatge patrocinat per la Generalitat 
de Catalunya —esmento seguint l’ordre 
d’aparició en el catáleg—, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona 
-—que fou qui tingué la iniciativa—, i que 
ha comptat amb el suport de la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya. Una exposició i 
un catáleg que porten ben justament un 
títol que a ell segurament li hauria agra- 
dat: «Homenatge de Catalunya a Alexandre 
Cirici». —J. CORREDOR-MATHEOS.

ANKH, enigma al país 
deis faraons

Una fantástica narració, esdevinguda a 
les terrés d’Egipte, que apassionará els 
petits i els grans.

Rongo-Rongo
Aquest llibre ens duu a Tilla de Pascua i 
ais seus misteris. Si el llegiu sabreu, 
dones, qué és un «rongo-rongo» i qué és 
un moai kava-kava.

Dos títols dé Martina Aragay
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