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L’
aparició periò-
dica d’un artis-
ta de gran cate-
goria és un es-
deveniment
usual a la histò-

ria de gairebé totes les cul-
tures. Si, a més, en aquesta
artista es dóna una relació
òptima entre el que podríem
anomenar la intensitat i am-
bició de l’obra i la lúcida sen-
zillesa de la persona, tots els
amants de l’art se’n poden
felicitar. El que ja és menys
habitual és que un període
relativament breu de temps
doni lloc a l’aparició de tota
una constel·lació d’artistes
de primera fila. Coincidèn-
cies d’aquesta mena han
donat lloc a grans moments
de la història de l’art uni-
versal: el Renaixement italià,
el Segle d’Or espanyol o
l’eclosió de la gran pintura
francesa a la segona meitat
del segle XIX.

Antoni Clavé, l’artista tras-
passat dimecres als 92 anys
(va néixer a Barcelona l’abril del 1913) a la seva
residència prop de la localitat francesa de Saint-
Tropez, era una de les claus de volta de l’extra-
ordinària constel·lació d’artistes catalans que van
convertir el segle XX en un dels períodes més bri-
llants de la història de la plàstica al nostre país.
Sense cap ànim d’erudició ni de certesa, un es-
pectador d’art pot concloure que els tres grans
períodes de l’art a Catalunya són el Romànic, els
millors exemples de la generació pictòrica de fi-
nals del segle XIX i començaments del XX i els cre-
adors d’avantguarda que van patir els traumes
històrics de la desestabilització de la II Repúbli-
ca i la Guerra Civil amb victòria d’aquella Nèmesi
de la cultura i l’art que es diu feixisme. Homes
com Clavé –o com Miró, o Leandre Cristòfol, o
el grafista i dissenyador Ricard Giralt-Miracle– es
van negar a rendir-se i van fer de pont amb una
nova generació –la de Tàpies, Ràfols-Casamada,
Guinovart, Hernández Pijuan i altres– que va re-
flotar la barca de l’art català traient-la del pou
d’inèrcia i ignorància en què es trobava i obrint-
la a la llibertat i els horitzons del món. Possible-
ment són les limitacions del cronista, però no
se m’acuden gaires períodes de tanta intensitat
ni amb tantes individualitats extraordinàries com
el de l’art català dels darrers 60 anys.

No crec que ningú dubti que Clavé ha estat una
figura clau en aquesta tercera edat d’or de la plàs-
tica catalana, tot i que parlar d’edats d’or sem-
pre fa una mica d’angúnia. En tot cas, Clavé no
era un gregari disposat a sumar-se a doctrines ni
a seguir axiomes, i encara era menys inclinat a
impartir lliçons o situar-se com a referència. Això
ja ho feia la seva obra. Antoni Clavé era, més
aviat, un independent gentil, un arrauxat d’una
rauxa que se centrava en la intensitat insubor-
nable de la seva feina. Clavé, com molts altres

grans artistes contemporanis, successors o des-
cendents seus, no descartava mai que la seva obra
pogués transformar-se i evolucionar. A nivell plàs-
tic, no donava cap moment per clos ni definitiu.
Això explicaria el seu polifacetisme (pintura, es-
cultura, cartells, collages, expressionisme, abs-
tracció) i la constant depuració de la seva eco-
nomia de mitjans, amb la qual trobava molt so-
vint una síntesi colpidora.

Si la seva obra és magnífica i plena de sugge-
riments per a la mirada i l’esperit, l’artista com
a persona era una seductora síntesi de bonho-
mia, lucidesa i enigma. Només amb el contac-
te més o menys fugisser d’una entrevista perio-
dística ja n’hi havia prou per adonar-se que An-
toni Clavé era allò que en diuen una personalitat
fascinadora i entranyable. Impressionava sentir-lo
parlar del dolor immens de la desfeta i esfon-
drament del seu món de joventut i de l’infern
dels seus primers temps de combatent derrotat
o fugitiu, o d’artista exiliat a la capital mundi-
al de l’art. Tanmateix, la mateixa França que li
va posar les coses difícils va acabar adoptant-lo
com una icona i donant-li moments de triomf
o amistats com la que va tenir amb Picasso, el
model i referència de tota la segona (i tercera) ge-
neració d’artistes avantguardistes. Clavé era un
membre veterà d’aquesta generació, però ara que
les lleis de la vida (així en diuen) ens obliguen
a lamentar la seva absència, potser convindria
valorar tots els altres creadors, tots els altres es-
tels que formen aquesta constel·lació senyera de
la plàstica catalana. Clavé –que no la seva obra–
ha estat el primer a deixar l’escenari; els altres
encara són aquí.

El millor comiat a Antoni Clavé és retre ho-
menatge a la seva constel·lació plàstica i espe-
rar que no sigui irrepetible.

LA CONSTEL·LACIÓ
CLAVÉ
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L’obra d’Antoni Clavé és plena de suggeriments per a la mirada i l’esperit

Desclot

Els rics també
ploren i
val més que no
ens en riguem

Va passar l’huracà Katrina
–qui els posa aquests
noms, als huracans?– per

Nova Orleans i semblava que
no els havia tocat de ple. Com
que l’evacuació inicial més o
menys havia funcionat i les au-
toritats dels diferents nivells
administratius semblava que
ho havien fet bé, la nostra
premsa progressista de cada
dia va dir que no hi havia dret,
que els pobres morien com ves-
pes quan hi havia una catàs-
trofe i que els rics se’n salvaven
sempre. Que tanta desigualtat
feia de mal dir. I que era una
vergonya que tan poca gent ha-
gués pres tan poc mal. Però
van passar algunes hores i la
indignació inicial va deixar pas
a un altre sentiment, perquè
Nova Orleans –que poc en
sabem, de geografia nord-
americana, i això que sovint
els retreien que ells no se saben
els Estats europeus– encara no
havia patit la pitjor part de la
història. Situada entre aigües
dolces i salades, i sota el nivell
del mar, la tempesta va des-
truir els dics de la ciutat que
permetien el miracle natural.
El resultat ha estat la inunda-
ció i el caos. Els habitants que
encara queden a Nova Orleans
es mouen entre la desespera-
ció i la lluita per la supervi-
vència. Les imatges que ens
n’arriben són tan terribles com
les que hi hauria en qualsevol
punt del planeta en una situ-
ació semblant.

Els “rics”, per als detractors
perennes dels privilegis dels Es-
tats Units, han començat a plo-
rar. I aleshores, els que els re-
treien que havien salvat la ca-
tàstrofe gràcies als seus
privilegis, han canviat la
cançó. Ara afirmen, descarats,
que han quedat en evidència
els grans desequilibris interns
del país més poderós del món.
I que els que ara pateixen con-
tinuen sent els pobres, els po-
bres dels rics, en aquest cas.

La qüestió és ofendre la
intel·ligència. És obvi que el Pri-
mer Món pot aguantar més la
catàstrofe que els altres dos.
Però això no els fa imbatibles.
La carn és carn. I és dèbil. Una
tempesta fa morts. Al Sud-est
Asiàtic i als Estats Units. I els
únics sentiments que pot sus-
citar són la compassió i la so-
lidaritat. En aquest cas, el
segon és més complicat perquè
els que solen enviar ajudes a la
resta del món quan hi ha un
drama ara amb prou feines es
podran ajudar sols.

Convindria deixar-los d’in-
sultar per sistema i donar-los
el mateix marge de desconfi-
ança que atorguem a tota
l’altra humanitat.
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