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Mor Antoni Clavé,
pintor de l’essencial

El polifacètic
artista, que
serà enterrat
dimarts que ve
a París, era
una figura
clau de la
pintura
catalana de
postguerra

A
ntoni Clavé i San-
martí havia con-
reat, malgrat els
seus èxits com a
pintor, la humili-

tat i la senzillesa, que va man-
tenir a l’esperit de la seva pin-
tura al llarg de la seva trajec-
tòria. No endebades havia
nascut el 1913 al carrer de Vall-
donzella de Barcelona, un dels
més pobres i humils de la ciu-
tat, que li deixà l’empremta del
que és essencial. Ja l’any 1942,
Sebastià Gasch destacava
d’aquest pintor “l’amor per la
síntesi”. “Clavé –deia– és un
pintor profundament enamo-
rat de l’ essencial”.

Clavé pertany a la generació
nascuda entorn del 1910, una
generació que ja no és pròpia-
ment noucentista, que és
massa jove per viure plena-
ment l’eufòria surrealista
d’ADLAN, tot i que hi sent una
especial inclinació, i que veu
truncats els seus millors anys
per la Guerra Civil i l’exili. Al
seu costat, hi trobaríem Eudald
Serra, Grau Sala, Martí Bas i el
cartellista Salvador Ortiga,
entre altres. L’any 1926 Clavé es
va iniciar en els cursos noc-
turns de l’escola annexa de Be-
lles Arts, on coneix Eudald
Serra, Jordi Casals, Ramon
Martí i Grau Sala, espai d’apre-
nentatge de les tècniques de
modelatge sense torn que els
ensenyava l’escultor Àngel Fer-
rant. Després, a Can Tolosa,
aprendrà totes les tècniques de
l’ofici de pintor. Ja de bon prin-
cipi, va demostrar una habili-
tat inusual, que més endavant
va transmetre a un immens
ventall de disciplines: la pin-
tura, l’escultura, el gravat, la
il·lustració, el cartellisme i l’es-
cenografia.

L’any 1932 l’arquitecte del
GATCPAC Sixt Yllescas, director
artístic de la distribuïdora
CINAES, el contracta per rea-
litzar els cartells de cinema

anunciadors de pel·lícules per
als cinemes Fémina, Capitol i
Catalunya. Aquí, Clavé comen-
ça a desenvolupar la seva gran
capacitat de síntesi i esperit de
modernitat. La diversitat de
temes, el canvi constant de car-

perit de collage que li havia en-
senyat l’amic Ortiga i la incor-
poració de realitat amb mate-
rials diversos com cordes, teles
estampades o cartró ondulat.
Els seus treballs publicitaris
per a cartells foren publicats

Antoni Clavé a la seva casa de Saint-Tropez, on va viure els últims 40 anys de vida
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per la revista de més renom,
l’alemanya Gebrauchsgraphik,
gràcies a la qual s’ha conservat
un conjunt de cartells d’un
dels rotlles publicats. També va
treballar per a la Warner Bross
i la Metro Goldwin Mayer.

La Guerra Civil va situar
Clavé al costat dels artistes an-
tifeixistes i va dissenyar la co-
berta de la revista Nova Ibèria,
que va engegar Jaume Miravit-
lles l’any 1937, i va pintar car-
tells de tema bèl·lic. Mobilitzat
al front d’Aragó, no va tornar a
Barcelona fins al 1938, en què
va pintar els decorats per a
l’obra Comiat a trenc d’alba, de
Ramon Vinyas, per als Elencs
de Guerra. És el primer con-
tacte de Clavé amb l’esceno-
grafia.

Estudi a Montparnasse
L’any 1939 és internat a Prats

de Molló i a Camp d’Haras, a
Perpinyà, fins que és alliberat
gràcies al pintor rossellonès
Martí Vives. El 1941 instal·la es-
tudi a Montparnasse, on co-
mença una nova vida. Just en
arribar a París, realitza tres
obres objecte de caràcter sur-
realista que rememoren l’im-
pacte que li va causar l’expo-
sició 3 escultors, amb Marinel·lo,
Sans i Serra, a les galeries Ca-
talònia l’any 1935, com si no
volgués perdre el record d’una
avantguarda viscuda.

A París, descobreix en direc-
te el postimpressionisme de
Bonnard i Vuillard que el mar-
carà en un primer moment.
Després de la duresa d’uns anys
dedicats a la il·lustració de lli-
bres per a infants i a la lito-
grafia per a diversos llibres de
bibliòfil editats a Ginebra i
Zuric com a modus vivendi, l’es-
cenografia li obrirà noves por-
tes a la segona meitat dels anys
40. El 1942 exposa a la galeria
de Castelucho, sota l’influx de
la pintura francesa, neix el seu
fill Jacques i s’esdevé el primer
encontre amb Picasso, acom-
panyat de Grau Sala i Rebull.

tells setmanals el va portar a
experimentar amb les formes
i els materials, practicant un
postcubisme sintètic, deutor en
part del gran cartellista francès
Cassandre, al qual Clavé afegí
el seu gust pels materials, l’es-
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Un dels pintors catalans més inter-

nacionals, Antoni Clavé, va morir di-

marts a la nit a la seva casa de Saint-

Tropez, a Provença, als 92 anys. Clavé

havia consagrat la seva vida a l’art:

pintura, escultura, escenografies,

gravat..., i de fet fa tres dies encara

estava treballant al seu estudi. Fi-

gura essencial de l’art català del

segle XX, Clavé pertanyia a la gene-

ració de frontissa entre l’avant-

guarda dels anys 20 i Dau al Set, afec-

tada per la Guerra Civil i l’exili.

Clavé serà enterrat dimarts al ce-

mentiri de Montmartre de París i

abans, dilluns a la tarda, serà ho-

menatjat a la sala que du el seu nom

al Palau de la Generalitat.

➤➤➤
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Un art de reflexió

Clavé era un artista de cap a
peus, l’encarnació de l’artis-
ta integral, i com a tal, va ser
l’art el que el va mantenir

viu fins al darrer moment de la seva
vida, als 92 anys. A la seva residèn-
cia de Saint-Tropez, on s’establí el
1965, no hi havia separació entre la
casa i l’estudi, i és que per a ell, vida
i obra eren un tot. Per tant, no ha de
sorprendre que la força de la seva
creació procedís de l’estreta inter-
relació que establí entre la seva ma-
nera de ser i la seva manera de tre-
ballar i que l’origen del seu art fos
l’experiència vital que projectava
sobre la tela, el paper, els objectes

o qualsevol altre material. Amb l’art,
Clavé alliberava les energies que li
provocaven les sensacions i les coses,
viscudes i tocades, i també plasma-
va un pòsit intel·lectual que creixia
en la soledat i la reflexió al seu es-
tudi, per això la seva pintura, els
seus cartells, els seus gravats, la seva
escultura són molt més que una re-
tòrica artística, són sensibilitat
transformada en art.

Tot i partir de Vuillard i Bonnard,
Clavé va fer un pas endavant i es
transformà en un explorador dels
llenguatges artístics, superant les
fronteres entre figuració i abstrac-
ció, entre construcció i destrucció,

per establir un idioma propi, en el
qual hi cap tot el repertori de tèc-
niques i que es caracteritza pel seu
lirisme, referents i simbologia. Exi-
liat a París, Clavé ben aviat va ser as-
similat per la cultura francesa, que
el definia com a representant de
l’École de París, i encara que més
tard es va projectar a nivell inter-
nacional, particularment a Centre-
europa, als Estats Units i al Japó,
sempre recordà que era un català del
carrer Valldonzella de Barcelona,
una definició que sempre més anirà
lligada a aquest home introvertit, re-
flexiu i combatiu amb el seu art, que
ahir ens va deixar.

Daniel Giralt-Miracle
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Picasso serà el referent més im-
portant durant la postguerra
europea, que ajudarà a refer el
sentit de l’art i a contribuir a
l’esperit de la reconstrucció,
sense renunciar a la denúncia.
Picasso serà la peça clau del pa-
norama artístic entorn de la
qual continuarà l’anomenada
Escola de París, que agrupa al
seu entorn artistes com Juan
Gris, Ismael de la Serna, Maria
Blanchard, Bores, Hernando
Viñes, Peinado i Óscar Domín-
guez, entre altres. També
Clavé, que va visitar Picasso el
1944, rebrà el seu impacte.

Del 1946 al 1953 Clavé des-
envoluparà una obra esceno-
gràfica de gran envergadura,
amb peces per a ballet, teatre i
òpera, que s’estrenaren a París,
Londres i Chicago, col·laborant
amb les millors companyies i
ballarins del moment, que li
donaren fama, entre les quals
els Ballets des Champs Elysées,
dirigits per Boris Kochno, amb
qui realitzarà Los Caprichos
(1946), inspirat en les visions
de Goya. Obrirà un llarg perío-
de de col·laboració amb la com-
panyia de ballets de París de Ro-
land Petit, amb qui realitzarà

decorats per a Carmen(1949),
Ballabile (1951), Deuil en 24 heu-
res (1953) i La Peur (1955). Creà
decorats per a obres de teatre
dramàtic com La casa de Ber-
narda Alba (1951), de García
Lorca. També va col·laborar
molt estretament amb la core-
ògrafa nord-americana Ruth
Page a Revanche (1953) i Susanna
and The Barber (1953), que s’es-
trenaren a Chicago.

L’any 1954 decideix dedicar-

se plenament a la pintura, ja
que començava a ser reconegut
a París com a pintor, a part
d’escenògraf. Clavé manté un
referent estructurador, que
troba en Picasso. Així, enceta
les sèries de maniquins, reis,
guerrers i natures mortes amb
objectes, combinant l’expres-
sió dramàtica, gairebé barroca,
però també goyesca, amb la
manipulació de la matèria,

l’empremta i l’estampació
d’elements, regalims d’acord
amb l’atzar, la incorporació
d’objectes de rebuig: guants,
cordills, papers de diari arru-
gats, claus, xinxetes i altres,
una manera de fer que anirà
consolidant fins a crear un
llenguatge propi, codificat, que
l’identifica. Així, la seva pin-
tura manté viu el debat figu-
ració-abstracció tan patent a
l’època, bevent alhora a les
fonts de realitat. L’any 1956 ex-
posa per primer cop a Barcelo-
na, a la sala Gaspar, i a final
d’aquesta dècada es trasllada a
viure a una finca de Cap Saint
Pierre, a Saint-Tropez, on res-
tarà fins a la seva mort. L’any
1964 inicia un llarg cicle de
pintures dedicades a home-
natjar El Greco, a partir de la
pintura El cavaller de la mà al pit,
una relectura històrica on res-
sonen trets de Giacometti i
Francis Bacon. La mà, les mans,
van esdevenint a poc a poc una
imatge consolidada en la ico-
nografia de Clavé.

Un viatge a Nova York als
anys 70 el va fer receptiu al gra-
fit urbà i al collage de llaunes,
rètols metàl·lics d’anuncis, etc.,
integrant certs ressons del pop

Antoni Clavé treballant a l’estudi de gravat de Saint-Tropez
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➤➤➤ art i la cultura urbana. A mit-
jan d’aquesta dècada incorpo-
rà el trompe l’oeil, creant un il·lu-
sionisme òptic a partir de la si-
mulació del paper rebregat. Els
colors es van aclarint. Del
negre i l’ocre inicials, Clavé
anirà definint-se en els blaus
profunds, el vermell i el blanc
de guix, sense abandonar el te-
nebrisme inicial. Els principis
dels 80 els dedica a la sèrie Don
Pablo, en homenatge a Picasso.

A la segona meitat, un viatge al
Japó deixà l’empremta en la
seva pintura. Un cop més,
Clavé retroba la força del car-
rer, que tant l’havia inspirat en
els seus cartells de cinema.

Clavé va saber portar l’espe-
rit de la seva pintura al domi-
ni de l’escultura i del gravat,
camp en el qual excel·lí en gran
manera, com bé ho demostren
la sèrie de volums de René Pas-

seron que componen Antoni
Clavé. L’oeuvre gravée, 1939-1976.

La seva obra ha estat recone-
guda en diverses retrospectives,
com la del Museu Rath de Gi-
nebra el 1961 i al Musée d’Art
Moderne de la Ville de París
l’any 1978. L’any 1984 repre-
sentà Espanya a la Biennal de
Venècia. És en aquesta dècada
que obté diversos premis i dis-
tincions, com les Medalles d’Or
de la Generalitat de Catalunya,
de la Ciutat de Barcelona i de
Bellas Artes de Madrid i una
major vinculació i reconeixe-
ment públic a Barcelona. L’any
1989 es presenta al Palau de la
Virreina una retrospectiva de la
seva pintura i l’any següent una
altra al Palau Robert de Barce-
lona. L’any 1990, realitza un re-
lleu per commemorar el Cen-
tenari de l’Exposició Universal
de 1888 per encàrrec de l’Ajun-
tament de Barcelona i el 1993
s’inauguren les Sales Antoni
Clavé al Palau de la Generalitat,
com a espai permanent amb
obres de 1958 a 1993. Una de les
darreres oportunitats de veure
obra seva a Espanya ha estat a
la Pedrera de Barcelona l’any
1996 i al Centro Cultural Conde
Duque, de Madrid, l’any 1999.

Des del 1954 Clavé
es dedica

íntegrament a la
pintura amb el

referent de Picasso

A Nova York i al
Japó, Clavé retroba
la força del carrer,

que deixa empremta
en la seva pintura

Portes obertes a la
Sala Clavé del Palau de
la Generalitat
Antoni Clavé va ser distingit el 1984 amb la
Medalla d’Or de la Generalitat. Per això el
pintor serà objecte d’un homenatge per part de
la institució a la mateixa sala que porta el seu
nom al Palau de la Generalitat. La Sala Clavé,
que exhibeix algunes de les obres de l’artista
de les 150 que ell mateix va lliurar al fons d’art
de la Generalitat, obrirà les seves portes al
públic dilluns que ve a les 19.00 h amb un
homenatge al pintor, en el qual el president de
la Generalitat, Pasqual Maragall, obrirà el llibre
de condol per a l’artista. Al llarg de tota la
setmana els ciutadans podran signar en el
llibre instal·lat a la sala. Per la seva banda, la
consellera de Cultura, Caterina Mieras, va
definir ahir Clavé com “un solitari de l’art, una
persona senzilla que vivia per l’art”.

Nominat a un Oscar de
l’Acadèmia el 1952
Antoni Clavé va ser el primer creador de l’Estat
espanyol nominat a un Oscar, en concret el 1952.
Juntament amb Richard Day i Howard Bristol,
Clavé va ser nominat en la categoria de millor
direcció artística i millor vestuari pel film de
Charles Vidor El fabulós Andersen, una biografia
de Hans Christian Andersen protagonitzada per
Danny Kaye.

Llibre de ‘confessions’
de Lluís Permanyer
L’editorial La Campana publicarà a l’octubre el
llibre Antoni Clavé es confessa, fruit de les conver-
ses que el periodista Lluís Permanyer va man-
tenir amb Clavé fa uns anys. Permanyer va en-
tregar aquest manuscrit el 1991 però el seu com-
promís era que el llibre no fos publicat fins a
la mort del pintor.


