
Els fons documentals de l'arxiu històric

Salvador Coromina. Documentació de l´Assemblea de Catalunya. Comprèn material dels anys 1966-1977.
Inclou també una col.lecció de cartells i material de propaganda de l´inici del PSC (fins a 1978).
FOC-Joaquim Garriga. Documentació original del Front Obrer de Catalunya (FOC). Correspon al període
de 1960-1970.
Jordi Font. Documentació de Convergència Socialista de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Isidre Molas. Documentació  per a la història del FOC i les organitzacions democràtiques dels anys 1945-1970,
així com de la història del socialisme català des de 1974 fins a l´actualitat.
Joan Reventós. Documentació bàsica de la història del Moviment Socialista de Catalunya i d´organitzacions
polítiques i moviments socials de l´any 1942 fins a l´any 1977.
Josep Rovira. Correspon a l´arxiu de l´MSC de Josep Rovira. Comprèn de 1943 fins al 1966.
Joan Soler. documentació diversa de l´MSC, publicada i inèdita.
Josep M. Triginer. comprèn l´arxiu personal com a primer secretari de la Federació Catalana del PSOE, així
com documentació del període en el qual va ser conseller de Política Territorial al govern de la Generalitat
Provisional (1977-1980).
Centre d´Estudis Socialistes (CES). documentació procedent d´aquest col.lectiu d´intel.lectuals socialistes.
Inclou també la feina originària dels diferents grups de treball. Correspon al període 1976-1981.
Convergència Socialista de Catalunya (CSC). documentació de la seva constitució, el juliol de 1974, fins a
l´any 1976.
Federació Catalana del PSOE dels anys 70 fins a la unificació socialista (1978).
Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC (C)) correspon al període 1976-1978.
Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC(R)) des de la seva constitució l´any 1976 fins a la
unificació socialista (1978).
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) documentació del procés constituent que va portar
al congrés d´unificació dels socialistes de Catalunya, el juliol de 1978.
Conferència d´Homes i Dones d´Esquerra inclou tota la documentació elaborada durant la preparació i celebra-
ció de la Primera i Segona Conferència d´Homes i Dones d´Esquerra (1985-1987)
Convenció per una Majoria Nacional i de Progrés inclou el material que es va generar durant la celebració
d´aquesta Convenció
Alfred Pérez-Bastardas documentació de la clandestinitat i publicacions legals, cartells, retalls de premsa, etc.
Manuel de Forn. documentació del Front Obrer de Catalunya (FOC) en el seu darrer període i del moviment
d´estudiants dels anys de la clandestinitat.
Rafael Pujol. material de les últimes etapes del Front Obrer de Catalunya (FOC)
Andreu Cortines. publicacions de casals catalans i altres col.lectius a l´exili (França i Amèrica). Documentació
al  voltant del tema del cooperativisme.
Guerau Ruiz Pena.  publicacions i material divers de la clandestinitat i  també legal.
Albert Pérez i Baró material  relacionat amb el món de les cooperatives, documentació personal, publicacions,
reculls bibliogràfics, vídeos i cintes de cassette.
Gabriel Colomé documentació referent a l´estructura , funcionament i electorat del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) des del seu naixement l´any 1978 fins a l´actualitat.
Jordi William Carnés publicacions i material variat referent principalment al PSC (PSC-PSOE) i al PSOE.
Lluís Armet documentació referent al PSC (PSC-PSOE)
Joan Nicolau documentació personal i de l´exili català a Europa.
Francesc Casares col.lecció del Setmanari “Justícia Social”
Ildefons Valls documentació del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament.
Felip Lorda documentació personal junt amb material del PSOE de l´exterior, la UGT de l´exterior i la Federació
Catalana del PSOE.
Cesc Canet material fotogràfic i audiovisual divers.
Arxiu Fotogràfic

Hi ha més documentació diversa donada per Joan Alamillo, Ramon Fernández Jurado, Enric Llorens, Àngels
Navarro, Joan Colom, Antoni Canals, Daniel Font, Josep M. Vegara, Jaume Bellmunt, Vicenç Ligüerre, Quim
Ruiz, Vicenç Sanclemente, Glòria Rubiol, Ernest Maragall, Jordi Pedret, etc.
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Aquests fons aplega
documentació referent a la
lluita clandestina contra la
dictadura, i es caracteritza per
la seva riquesa tan pel seu
volum com per la seva
diversitat i amplitud
cronològica.
Inclou materials de mitjans
dels anys quaranta del
Moviment Socialista de
Catalunya fins a
documentació del Partit
Socialista de Catalunya
dels anys 1976 a 1978,
passant per un ampli ventall
d´organitzacions polítiques
i moviments socials diversos
(partits polítics, sindicats,
organitzacions estudiantils,
associacions de veïns,
col.lectius d´intel.lectuals,
plataformes, etc.) que van
desenvolupar la seva activitat
en el decurs d´aquest opac
període de la nostra història.

Nova època
Número 1  Març 2001

Joan Reventós

Els fons

butlletí arxiu històricl’de

Per la propera primavera tenim previst
celebrar a la seu de la Fundació una sessió
en record del Pare Jordi Llimona, caputxí
de Sarrià i home compromès amb la lluita
per la recuperació de la democràcia i el
socialisme. En aquest acte intervindran quatre
ponents que analitzaran la trajectòria de
Llimona des de diferents vessants. Es tracta
d´un acte obert a tot el públic interessat.

Nova edició de les Jornades d´Història del
Socialisme. Recuperant la tradició de celebrar
periòdicament unes jornades d´estudi i debat,
per a la propera tardor ens hem proposat la
seva realització que, en aquesta ocasió, se
centrarà en el tema “Pi i Margall i el
federalisme”. Més endavant informarem de
les dates i el lloc concret.

Agenda i activitats de la Fundació

“El socialisme és portar la
màxima llibertat, la màxima
igualtat i la màxima fraternitat
possible a les persones que
viuen en societat”.



investigadors i les persones interessades, i posteriorment una

mostra escollida es podrà consultar mitjançant la pàgina

d’internet de la Fundació.

Dins de la col.lecció Reflexió la

Fundació ha editat el llibre titulat

Ernest Lluch i la Fundació

Campalans,  amb la voluntat de

retre un modest homenatge al qui

ha estat fins a la seva tràgica

desaparició patró de la nostra

entitat.

De la seva col.laboració amb la

Fundació al llarg dels anys el llibre

recull una selecció de tres escrits

que ja havien estat publicats. El primer és una intervenció que

va realitzar en un seminari sobre economia, el segon tracta de

la transició econòmica a Espanya i en el tercer reflexiona sobre

la tercera via des del punt de vista econòmic.

Aquest material és complementa amb un document d’especial

valor sentimental per a nosaltres: la còpia de la reproducció

facsímil del text manuscrit que Lluch ens va fer arribar pel

projecte Manuscrits del nostre arxiu, amb data de gener de

1999. En aquest text, dipositat als nostres fons, Lluch fa una

valoració del significat que per a ell té la paraula socialisme

avui en dia. A la portada d’aquest butlletí hem decidit reproduir

aquest manuscrit en memòria del seu autor.

A finals del any 2000 s´ha posat en marxa un nou projecte

consistent en la recuperació de fons fotogràfics relacionats

amb el món del socialisme a Catalunya, pertanyents a fotògrafs

professionals. L’arxiu disposa des de temps enrera d´un fons

fotogràfic propi constituït a partir de la integració de donacions

A les darreries de l’any passat va

ingressar al nostre fons el llegat

documental de Felip Lorda, polític

destacat de la història recent del

socialisme a Catalunya, lliurat per la

seva vídua, la senyora Fina Vidal.

Nascut el 1918 a Almacelles en una

família nombrosa, des de molt jove

Lorda començà a combinar l’estudi

amb el treball, destacant per la seva gran voluntat d’apendre. La

Guerra Civil comportà la seva mobilització per l’exèrcit republicà,

estroncant els seus plans de prosseguir estudiant. Acabada la guerra

fou empresonat en un camp de concentració i després de fer el

servei militar obligatori a la Legió, aconseguí llicenciar-se en

Filologia Clàssica, la seva gran passió, a la Universitat de Madrid.

Les primeres ocupacions que va trobar com a professor i traductor

no responien ni de bon tros a les expectatives creades, i quan se li

oferí l’oportunitat de marxar a treballar a l’estranger no dubtà en

acceptar.

Establert a Holanda el 1947 treballà de traductor i periodista

radiofònic a la RNW. Cinc anys després retornà a Catalunya i

col.laborà en publicacions periòdiques alhora que continuà amb

les traduccions i també escrivint assaigs principalment de crítica

literària. Una nova oportunitat se li presentà per marxar del país i

anar a treballar a la BBC de Londres. És en aquesta ciutat on retrobà

una antiga amiga de la infantesa de Tàrrega, la Fina Vidal, amb qui

es casà molt poc temps després.

L’any 1960 decidí tornar a establir-se a Holanda, ara ja amb tota

la família, per treballar de nou a la ràdio, i poc després aconseguí

la plaça de lector de llengua castellana a la Universitat d’Amsterdam,

institució a la que romandrà vinculat d´ara endavant, sobretot amb

l’obtenció de la Càtedra de Llengua i Literatura Catalanes el 1964.

En aquesta època s’integrà al PSOE de l’exterior i a la Federació

de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de l’exterior,

d’ambdues hi formà part la resta de la seva vida. Preocupat per la

difusió de la cultura catalana arreu, treballà de valent per impulsar

el seu coneixement, sent un dels membres fundadors de l’Associació

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes el 1968, alhora que

col·laborà en projectes culturals realitzats a Catalunya.

Llegat documental
Felip Lorda

Amb l’acabament de la dictadura i l’inici de la democràcia

Lorda donà un tomb a la seva vida a l’acceptar de presentar-

se com a cap de llista per la província de Lleida a les eleccions

legislatives de juny de 1977, dins la candidatura Socialistes

de Catalunya, fet que li suposà el retorn definitiu al nostre

país. Escollit diputat, a partir d’aquí centrà la seva activitat en

el desenvolupament dels diversos càrrecs polítics que ostentà:

primer al Congrés de Diputats durant el període de Corts

Constituents, i després al Parlament de Catalunya i al Senat.

Alhora les tasques polítiques les combinà amb la seva pròpia

producció intel.lectual que mai abandonà, exercint a més els

càrrecs de Secretari General de la FETE de la UGT de Catalunya

i membre de la primera Comissió Executiva del PSC (PSC-

PSOE).

La documentació que ara hem rebut a l´arxiu, cronològicament

s’inicia cap els anys seixanta coincidint amb la seva segona

estada a Holanda. El més destacat d´aquest fons és, per la seva

exhaustivitat, la col.lecció dels articles que publicà a la premsa

des de la seva tornada a Catalunya l’any 1977 i fins al seu

traspàs el 1992, on qüestions d’una temàtica molt variada foren

objecte de reflexió. A banda hi trobem documentació de tipus

polític referent al PSOE i a la UGT, i alguna correspondència.

Com a complement s’afegeix a aquest fons una col.lecció de

llibres de la seva biblioteca.

Durant les darreres eleccions autonòmiques Pasqual Maragall

va encapçalar la candidatura PSC (PSC-PSOE)-Ciutadans pel

Canvi. La campanya electoral que es va desenvolupar va ser

seguida de manera exhaustiva pel fotògraf Oriol Molas, que

va realitzar fotografies de gairebé tots els actes que es van

portar a terme. D’aquest ingent treball l’arxiu és dipositari

d’una significativa selecció de prop d’un miler de còpies que,

des de fa aproximadament un mes, s’ha començat a ordenar

i classificar.

El criteri que s’ha escollit per a treballar aquest fons té com

a punt de partida l´ordenació cronològica dels esdeveniments

reflectits. Tanmateix la base de dades que s’està creant permetrà

trobar qualsevol còpia a partir de l’ampli ventall de paràmetres

que s’està contemplant. Un cop finalitzada aquesta feina les

fotografies es posaran en la seva totalitat a disposició dels

Butlletí de l’Arxiu Històric

Arxiu Fotogràfic
de la Campanya Maragall

Dins de les activitats de l’arxiu que ens han estat lliurades. Ara tenim el propòsit d’enriquir

aquesta col.lecció amb l’adquisició de nous fons

complementaris.

La primera compra que hem portat a terme és una selecció del

fons del fotògraf Luis Moreno, cronològicament situada entre

finals dels anys setanta i principis dels vuitanta. Els continguts

a que fan referència aquestes fotografies són principalment

els congressos inicials del PSC (PSC-PSOE) i les primeres

conteses electorals després del restabliment de la democràcia,

a banda de les fotografies tipus retrat de personatges significatius

del món del socialisme.

L’arxiu té la intenció de prosseguir amb aquest propòsit. El

nostre desig és constituir un  arxiu fotogràfic  que reculli les

imatges més destacades de la història recent del socialisme a

casa nostra, i alhora facilitar la recerca i la disponibilitat al

públic en general.

Enguany hem iniciat el projecte de

creació d’un fons integrat de les

publicacions periòdiques editades

per les federacions i agrupacions

del PSC arreu de Catalunya. Amb

la voluntat de conservar les diferents

col.leccions al llarg del temps,

unificar-les i facilitar-ne l´accés a

la consulta, hem posat en marxa

aquest propòsit, per al qual ens és

indispensable poder comptar amb

la col.laboració dels responsables

de les diverses edicions. Moltes d’aquestes contribucions ja

s´estan portant a terme, i des d´aquí volem aprofitar per expressar

el nostre agraïment al suport rebut,  garant de l’èxit d’aquesta

col.lecció. Val a dir que dins de la nostra hemeroteca existeix

una petita mostra d’aquest tipus de publicacions periòdiques

corresponent als anys inicials del partit -des de la seva constitució

el 1978 fins als primers anys vuitanta- fruit de diverses donacions

documentals, palesant l’activitat desenvolupada per agrupacions

i federacions des de força temps enrera.

Felip Lorda

Edició del llibre
Ernest Lluch i la Fundació
Rafael Campalans

Col·lecció de publicacions
periòdiques del PSC
(PSC-PSOE)

Portada del llibre, editat per
la Fundació

Recuperació de fons fotogràfics

Publicació editada per
l’agrupació de Sant Feliu de
Codines del PSC (PSC-PSOE)
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casa nostra, i alhora facilitar la recerca i la disponibilitat al

públic en general.

Enguany hem iniciat el projecte de

creació d’un fons integrat de les

publicacions periòdiques editades

per les federacions i agrupacions

del PSC arreu de Catalunya. Amb

la voluntat de conservar les diferents

col.leccions al llarg del temps,

unificar-les i facilitar-ne l´accés a

la consulta, hem posat en marxa

aquest propòsit, per al qual ens és

indispensable poder comptar amb

la col.laboració dels responsables

de les diverses edicions. Moltes d’aquestes contribucions ja

s´estan portant a terme, i des d´aquí volem aprofitar per expressar

el nostre agraïment al suport rebut,  garant de l’èxit d’aquesta

col.lecció. Val a dir que dins de la nostra hemeroteca existeix

una petita mostra d’aquest tipus de publicacions periòdiques

corresponent als anys inicials del partit -des de la seva constitució

el 1978 fins als primers anys vuitanta- fruit de diverses donacions

documentals, palesant l’activitat desenvolupada per agrupacions

i federacions des de força temps enrera.

Felip Lorda

Edició del llibre
Ernest Lluch i la Fundació
Rafael Campalans

Col·lecció de publicacions
periòdiques del PSC
(PSC-PSOE)

Portada del llibre, editat per
la Fundació

Recuperació de fons fotogràfics

Publicació editada per
l’agrupació de Sant Feliu de
Codines del PSC (PSC-PSOE)



Els fons documentals de l'arxiu històric

Salvador Coromina. Documentació de l´Assemblea de Catalunya. Comprèn material dels anys 1966-1977.
Inclou també una col.lecció de cartells i material de propaganda de l´inici del PSC (fins a 1978).
FOC-Joaquim Garriga. Documentació original del Front Obrer de Catalunya (FOC). Correspon al període
de 1960-1970.
Jordi Font. Documentació de Convergència Socialista de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Isidre Molas. Documentació  per a la història del FOC i les organitzacions democràtiques dels anys 1945-1970,
així com de la història del socialisme català des de 1974 fins a l´actualitat.
Joan Reventós. Documentació bàsica de la història del Moviment Socialista de Catalunya i d´organitzacions
polítiques i moviments socials de l´any 1942 fins a l´any 1977.
Josep Rovira. Correspon a l´arxiu de l´MSC de Josep Rovira. Comprèn de 1943 fins al 1966.
Joan Soler. documentació diversa de l´MSC, publicada i inèdita.
Josep M. Triginer. comprèn l´arxiu personal com a primer secretari de la Federació Catalana del PSOE, així
com documentació del període en el qual va ser conseller de Política Territorial al govern de la Generalitat
Provisional (1977-1980).
Centre d´Estudis Socialistes (CES). documentació procedent d´aquest col.lectiu d´intel.lectuals socialistes.
Inclou també la feina originària dels diferents grups de treball. Correspon al període 1976-1981.
Convergència Socialista de Catalunya (CSC). documentació de la seva constitució, el juliol de 1974, fins a
l´any 1976.
Federació Catalana del PSOE dels anys 70 fins a la unificació socialista (1978).
Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC (C)) correspon al període 1976-1978.
Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC(R)) des de la seva constitució l´any 1976 fins a la
unificació socialista (1978).
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) documentació del procés constituent que va portar
al congrés d´unificació dels socialistes de Catalunya, el juliol de 1978.
Conferència d´Homes i Dones d´Esquerra inclou tota la documentació elaborada durant la preparació i celebra-
ció de la Primera i Segona Conferència d´Homes i Dones d´Esquerra (1985-1987)
Convenció per una Majoria Nacional i de Progrés inclou el material que es va generar durant la celebració
d´aquesta Convenció
Alfred Pérez-Bastardas documentació de la clandestinitat i publicacions legals, cartells, retalls de premsa, etc.
Manuel de Forn. documentació del Front Obrer de Catalunya (FOC) en el seu darrer període i del moviment
d´estudiants dels anys de la clandestinitat.
Rafael Pujol. material de les últimes etapes del Front Obrer de Catalunya (FOC)
Andreu Cortines. publicacions de casals catalans i altres col.lectius a l´exili (França i Amèrica). Documentació
al  voltant del tema del cooperativisme.
Guerau Ruiz Pena.  publicacions i material divers de la clandestinitat i  també legal.
Albert Pérez i Baró material  relacionat amb el món de les cooperatives, documentació personal, publicacions,
reculls bibliogràfics, vídeos i cintes de cassette.
Gabriel Colomé documentació referent a l´estructura , funcionament i electorat del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) des del seu naixement l´any 1978 fins a l´actualitat.
Jordi William Carnés publicacions i material variat referent principalment al PSC (PSC-PSOE) i al PSOE.
Lluís Armet documentació referent al PSC (PSC-PSOE)
Joan Nicolau documentació personal i de l´exili català a Europa.
Francesc Casares col.lecció del Setmanari “Justícia Social”
Ildefons Valls documentació del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament.
Felip Lorda documentació personal junt amb material del PSOE de l´exterior, la UGT de l´exterior i la Federació
Catalana del PSOE.
Cesc Canet material fotogràfic i audiovisual divers.
Arxiu Fotogràfic

Hi ha més documentació diversa donada per Joan Alamillo, Ramon Fernández Jurado, Enric Llorens, Àngels
Navarro, Joan Colom, Antoni Canals, Daniel Font, Josep M. Vegara, Jaume Bellmunt, Vicenç Ligüerre, Quim
Ruiz, Vicenç Sanclemente, Glòria Rubiol, Ernest Maragall, Jordi Pedret, etc.
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El fons Enric Vallés

El Fons Jo sep Maria triginer
destaca per rxiu històric de la
Fundació aplega materials
sobre la història del socialisme
català que provenen de la
donació de particulars i de
col.lectius, o bé són fruit de
l'intercanvi.

L'Arxiu constitueix un fons
documental indispensable per
al coneixement de la vida
política de Catalunya de 1939
ençà i, particularment, de la
lluita per la democràcia i el
paper que hi feren les
organitzacions socialistes.
Conté correspondència, fulls
volants, mal coneixement de la
vida política de Catalunya de
l'arxiu.
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Aquests fons aplega
documentació referent a la
lluita clandestina contra la
dictadura, i es caracteritza per
la seva riquesa tan pel seu
volum com per la seva
diversitat i amplitud
cronològica.
Inclou materials de mitjans
dels anys quaranta del
Moviment Socialista de
Catalunya fins a
documentació del Partit
Socialista de Catalunya
dels anys 1976 a 1978,
passant per un ampli ventall
d´organitzacions polítiques
i moviments socials diversos
(partits polítics, sindicats,
organitzacions estudiantils,
associacions de veïns,
col.lectius d´intel.lectuals,
plataformes, etc.) que van
desenvolupar la seva activitat
en el decurs d´aquest opac
període de la nostra història.

Nova època
Número 1  Març 2001

Joan Reventós

Els fons

butlletí arxiu històricl’de

Per la propera primavera tenim previst
celebrar a la seu de la Fundació una sessió
en record del Pare Jordi Llimona, caputxí
de Sarrià i home compromès amb la lluita
per la recuperació de la democràcia i el
socialisme. En aquest acte intervindran quatre
ponents que analitzaran la trajectòria de
Llimona des de diferents vessants. Es tracta
d´un acte obert a tot el públic interessat.

Nova edició de les Jornades d´Història del
Socialisme. Recuperant la tradició de celebrar
periòdicament unes jornades d´estudi i debat,
per a la propera tardor ens hem proposat la
seva realització que, en aquesta ocasió, se
centrarà en el tema “Pi i Margall i el
federalisme”. Més endavant informarem de
les dates i el lloc concret.

Agenda i activitats de la Fundació

“El socialisme és portar la
màxima llibertat, la màxima
igualtat i la màxima fraternitat
possible a les persones que
viuen en societat”.



Alexandre Cirici i Pellicer,  socialista català, intel·lectual
compromès, savi, polígraf infatigable, company recordat i
enyorat,  forma part de la nostra història col·lectiva, de la dels
socialistes i la dels catalans. Cirici, nascut el 1914 i mort el
gener de 1983, va ser una de les personalitats més destacades
de la cultura catalana d’ aquest segle i un exemple de compromís
nacional i social, en els temps tràgics que li tocà viure. A més
d’ excel·lir com intel·lectual i escriptor ( la seva bibliografia
passa de 700 títols, entre ells una cinquantena de llibres propis),
amb aportacions molt específiques com a crític  i estudiós de
la l’ art i la cultura, fou un resistent polític que des de les hores
més fosques esdevingué un activista cultural i polític contra la
dictadura. La llista d’ entitats que fundà o que animà personalment
són una llarga tirallonga, com també ho són les conferències,
accions, manifestos i protestes que protagonitzà, en una
sistemàtica i generosa dedicació a que el portava el compromís
cívic pel seu país i la seva gent. A la clandestinitat formà part
d’ organitzacions socialistes i a l’ hora de superar la dictadura,
ell fou un dels homes clau en la consecució de l’ unitat socialista
a Catalunya. Els darrers anys de la seva vida realitzà un treball
polític institucional de primer ordre com a Senador i com a
parlamentari de l’ Assemblea del Consell d’ Europa, que
culminaren una vida de brillantor intel·lectual reconeguda per
a tothom, i de defensa de les causes que orientaren la seva lluita
política: els drets de les minories, la llibertat, la democràcia, la
pau i la cultura.

La seva formació fou especialment sòlida, com no podia ser
menys amb la conjunció d’ un talent innat i un mestratge
extraordinari, el de la doctoressa Montessori primer, el
d’Alexandre Galí després a l’ Escola Graduada de la

Mancomunitat i a la Mutua Escolar Blanquerna, seguint ja a
Narcís Masó, professor que l’ impactà fortament a l’ Academia
Monturiol des d’ on farà el batxillerat i on iniciarà les seves
aventures de redacció de revistes,  dibuix i decoració. Aquesta
formació el féu interessar-se tant per la cultura, l’ art i l’
arquitectura com per Catalunya, la seva història i la seva
llengua.  Esdevé un catalanista.  Neix, molt aviat, l’ any 1931,
el seu primer compromís polític organitzatiu: forma part de
l’Associació d’ Estudiants d’ Esquerra i participa en la fundació
de la Federació Nacional d’ Estudiants de Catalunya (FNEC).
A la Universitat, estudia arquitectura i una mica de tot. El
1933 va a Montpeller representant els estudiants catalans per
a constituir la Confederació d’ Estudiants d’ Occitània. A
València, l’ any següent, participa en la creació de la Federació
Nacional d’ Estudiants de Llengua Catalana i esdevé Cap de
Facultat així com membre del Consell Consultiu del Bloc
Escolar Nacionalista. Es llavors que ingressa a les Joventuts
d’ Esquerra Republicana Estat Català (JEREC). El 1935
ingresa a l’ Escola d’Arquitectura de Barcelona mentre és
elegit Secretari General de la FNEC i més tard Secretari del
Consell directiu de l’ Associació d’ Estudiants d’ Esquerres.
Així,  a mitja carrera, entusiasmat per l’ art i embrancat ja en
 la política, l’ agafa la guerra. Immediatament forma part del
Comité Revolucionari d’ Estudiants d’ Arquitectura i amb les
milícies anti-feixistes va al front d’ Aragó on roman mig any.
Torna a Barcelona i treballa en les indústries de guerra.

A l’Abril del 1938 es casa amb Carme Alomar i treballa per
la Generalitat, a les indústries de guerra. L’any següent, dos
dies després del naixement de la seva primera filla marxa a
l’ exili, on després de passar un temps en el camp de

Alexandre
Cirici,
socialista
català
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concentració de Prats de Molló va a Montpeller. Tornarà a
Catalunya el 1941 i mentrestant haurà treballat de delineant,
haurà llegit, escrit i estudiat art i arquitectura a Montpeller i
Tolosa, i haurà fet vida de català a l’ exili, intentant refer-se de
l’ esclafada.

Pel seu passat polític no por reprendre els estudis d’ arquitectura.
Treballa a editorials i per arquitectes. Comença a escriure llibres
d’ art. Es guanya la vida com pot, car la família augmenta i a
voltes la situació econòmica és estreta. Però amb tot, aquells
anys de franquisme dur, no es queda quiet, políticament paerlant.
 Entra en contacte amb el FUC (Front Universitari de Catalunya)
que vol ser un grup de resistència on serà prou actiu.  Treballa
per a la creació de l’ esbart Verdaguer, intervé en l’arrancada
de Miramar, eina de difussió  cultural,. Amb altres amics fundà
també la Societat Catalana d’ Estudis Històrics, filial de l’ Institut
d’ Estudis Catalans. Per aquell temps escriu sobre el gòtic, sobre
l’ arquitectura del ferro, sobre Picasso, sobre el noucentisme,
sobre Botticelli, sense que tot això el privi de produir una certa
obra artística, fent, per exemple les pintures al fresc a Santa
Maria del Taulat.

I pel gener del 1947 participa en el Primer Congrés del Moviment
Socialista de Catalunya (MSC). Serà membre del seu Consell.
Alexandre Cirici era un treballador incansable. A la feinada que
li suposà el guanyar-se la vida, donant classes, fent publicitat
(creà varies empreses Zen i Espira, en altres treballà: Pan)
dibuixant per arquitectes, treballant per editorials... es passà la
vida escrivint articles i llibres, donant conferències i desplegant
una activitat social i cultural extraordinària. Es el director artístic
d’ un llarg metratge de dibuixos animats que es premiat a la
Biennal de Venècia, collabora a Dau al Set. El trobarem a la
Comissió Abat Oliva, a l’ Associació d’ Artistes Actuals, de la
qual en serà president, de Director del Museu d’ Art Contemporani
de Barcelona, de l’ Associació Internacional de Crítics d’ Art,
fundant l’ Associació Catalana del Sindicat Democràtic, l’Escola
Eina,  en el Jurat dels Premis d’ Honor de les lletres catalanes…i
des del 1970 serà professor a la Universitat de Barcelona, on es
doctorà amb una tesi sobre l’ arquitecte Elies Rogent..  Sempre
que pot viatja i llegeix els autors més avançats en un permanent
aprenentatge que el permetrà escriure un munt d’ articles de
gran novetat, a destacar els que publicà sistemàticament a Serra
d’ Or amb una col·laboració ininterrompuda des del 1960,  i una
bona llista de llibres que  constituiran una aportació extraordinària
a la cultura i l’ art català : Arte Gótico, Picasso antes de Oicasso,
Miró y la imaginación, Arquitectura del siglo XX, El arte
modernista catalán, Barcelona pam a pam,  Nen no t’ enfilis,
Art i Societat L’ Aquitectura catalana, L’esculptura catalana, La
pintura catalana, Temps barrat, Barcelona tendra, Miró mirall,
Botigues de Barcelona,A cor batent, La estética del franquismo
Picasso, su vida y su obra, Museus d’ Art catalans, Les hores
clares,   per citar-ne alguns. Aquesta obra té un reconeixement
clar en l’ opinió que s’ expressa amb un seguit de guardons i
homenatges: Premi crítica Serra d’ Or dos anys, Lletra d’ Or, i
Premi Josep Pla de narrativa, la medalla FAD, entre d’ altres.

Tota aquesta feinada intel·lectual i cultural és paral·lela al seu
compromís social i polític. Es a la tancada de Montserrat de
l’ Assemblea d’ Intel·lectuals contra el consell de guerra de
Burgos. El trobem a la creació de l’ Assemblea de Catalunya,
que li costarà alguns dies de presó. A les acaballes del
franquisme,   impulsarà el Grup d’Independents pel Socialisme
que treballarà per a la unitat dels socialistes catalans. Serà
un dels oradors del famós miting “Guanyem la llibertat”
Guanya, mentrestant,  les oposicions d’ Agregat d’ Història
d’ Art a la Universitat de Barcelona, de la qual més tard serà
Catedràtic. A finals de 1976 participa en el Congrés constituent
del Partit Socialista de Catalunya i formarà part de la direcció
del nou partit. Dedicat cada vegada més a la política en aquells
moments decisius de la transició, va ser uns dels promotor
del pacte entre el PSC i el P SOE, per presentar una candidatura
única a les primeres eleccions democràtiques del 17 de Juny
de 1977, en les quals Cirici serà elegit Senador per Barcelona
(tornarà a ser elegit el 1979 i el 1982) iniciant la seva tasca
parlamentària, que el portarà a important intervencions a la
Comissió Constitucional del Senat i a formar part de la
Delegació espanyola a l’ Assemblea Parlamentaria del Consell
d’ Europa.

En ambdues institucions Cirici farà aportacions d’ importància,
assenyaladament en defensa dels drets culturals i polítics de
les minories i dels drets fonamentals de la persona.   A destacar,
la intervenció al Senat contra la pena de mort en el debat
constitucional i l’ informe sobre les llengües minoritàries que
aconseguí fer aprovar al Consell d’ Europa.

A les eleccions del 28 d’ Octubre de 1982, de la gran victòria
socialista, sortí novament elegit i fou el senador més  votat
de tot l’ estat espanyol Però just al cap de poc de posar-se en
marxa el nou govern la mort, implacable, se l’ emporta el dia
10 de gener de 1983. Desapareixia, com hem vist,  un
extraordinari home de cultura, i un patriota català, un catalanista
de pedra picada que defensà el seu país amb coratge
intel·ligència i passió. I ens deixava un socialista, un home
compromès des de jove en el combat pels més febles, un
home d’ esquerra clàssica, obert, lliure, socialista d’ idees i
de cor, que no només somnià en una Catalunya socialista, si
no que treballà intensament per a arribar-hi. Alexandre Cirici
i Pellicer representa una de les figures més destacades de la
segona meitat del segle vint a Catalunya, un dels intel·lectuals
més brillants, un defensor del país i un exemple de compromís
social i polític.
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