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La Generalitat homenatja el pintor desaparegut a la mateixa sala que porta el nom de l’artista

L’últim viatge d’Antoni Clavé

Antoni Clavé va morir dimarts
passat a Saint-Tropez, lluny del
seu país i de la seva ciutat
natal, Barcelona. L’exili del pin-
tor es va allargar fins a la seva
mort i les seves restes seran en-
terrades aquesta tarda al ce-
mentiri de Montmartre de
París, on reposaran al costat de
dos del seus amors, la seva
mare –la també pintora, Maria
Sanmartí– i el seu fill.

Clavé, però, tenia molt bons
i fidels amics a Catalunya, que
ahir van assistir a l’homenatge
que la Generalitat va retre a
aquest català universal. Clavé
era Medalla d’Or d’aquesta ins-
titució i per això tenia dret a
aquest homenatge institucio-
nal i ciutadà, ja que tant ahir
com avui tothom qui ho vulgui
es pot acostar al Palau per sig-
nar en el llibre de condolences.

L’homenatge, breu i discret,
va tenir lloc precisament a la
Sala Clavé de la Generalitat, in-
augurada el 1993 amb algunes
de les 150 obres donades pel
pintor a la institució. Al davant

–oportunament!– de l’obra
Volem l’Estatut (1977), el presi-
dent Pascual Maragall va re-
marcar que amb la mort de
Clavé “es tanca un segle i un
cicle”, l’època en què molts cre-
adors catalans es movien a una
banda i altra de la frontera.

El quadre que Maragall tenia
just al darrere durant el seu
parlament simbolitza perfec-
tament l’esperit de Clavé. “Va
ser un català insubornable”, va
recordar el crític d’art Daniel
Giralt-Miracle. “Ha mort un ca-
talà universal però que va tri-
omfar al Japó i va ser adoptat
per la cultura francesa”, va dir.

El que en els últims anys era
el veritable “ambaixador” a Ca-
talunya d’Antoni Clavé era el
seu galerista, Joan Gaspar. “Era

un gran amic i ell em veia com
un fill”.

Precisament l’antiga sala
Gaspar de Consell de Cent és
on es va exposar per primer
cop l’obra Volem l’Estatut, en
una exposició en la qual setze
artistes homenatjaven la se-
nyera. La relació de Clavé amb
els Gaspar venia, doncs, de
molt lluny.

Joan Gaspar va recordar ahir
la modèstia gens falsa de Clavé,
que no volia que la sala amb les
seves obres a la Generalitat por-
tés el seu nom. “Ell hauria pre-
ferit que es digués la sala Onze
de Setembre, però li va fer
molta il·lusió que li fessin
aquesta sala”. I és que institu-
cionalment i en els últims anys
de la seva vida Clavé va recollir

totes les medalles possibles: la
de la Generalitat, la de l’Estat i
la de l’Ajuntament. “Un cop es
va negociar una exposició al
Reina Sofia, és el que li faltaria,
però la idea no va quallar”.

A Clavé no li feia gens de grà-
cia anar amb avió, explicava
Gaspar, i per això quan va ser
cridat per Hollywood per fer
l’escenografia d’El fabulós An-
dersen (1952), va fer tot el llarg
viatge des de París a Los Ange-
les en vaixell i en tren. “A Ho-
llywood va quedar molt im-
pressionat quan va conèixer
Charlie Chaplin. Però va tornar
bastant emprenyat perquè fi-
nalment li van canviar els co-
lors de la pel·lícula”. Malgrat
tot, Clavé va ser nominat a un
Oscar.

El quadre ‘Volem l’Estatut’ (1977) va presidir l’acte d’homenatge a Clavé, en què va intervenir Maragall
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La segona etapa artística de
Manolo Valdés es mostra a Girona

El luctuós fet va motivar que
Manolo Valdés, un dels crea-
dors espanyols amb més pro-
jecció internacional dels úl-
tims temps, hagués d’empren-
dre llavors carrera en solitari.
El fruit artístic d’aquesta sego-
na etapa de Valdés es pot veure
fins al 16 d’octubre al Centre
Cultural Caixa de Girona-Fon-
tana d’Or. Manolo Valdés. El lle-
gat perenne de l’art reuneix cin-
quanta obres, entre pintures,

escultures i dibuixos, creades
entre el 1986 i el 2004. Un
exemple del ric univers de Val-
dés, un artista total que culti-
va la pintura, l’escultura, el
gravat o la construcció d’ob-
jectes i que continua en actiu
per generar una obra innova-
dora. La segona etapa de l’ar-
tista valencià es caracteritza
per una obra figurativa molt
personal que es nodreix temà-
ticament de la recuperació
d’imatges i iconografies prò-
pies de la història de l’art i de
la vida quotidiana. També hi
apareixen els seus referents pic-
tòrics, com ara Picasso, Matis-
se, Zurbarán i Velázquez, que
li serveixen per crear les seves
pròpies obres. I és que els de-
talls de les obres d’aquests
grans mestres són revisats i re-
contextualitzats per Manolo
Valdés en un exercici estètic i
filosòfic. L’artista experimenta
també amb els materials: pin-
tures a l’oli sobre tela o sobre
tela de jute, tècniques mixtes
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La humanitat,
la immensa
creativitat, la
modèstia i la

catalanitat d’Antoni
Clavé van ser
recordades ahir en
l’homenatge al
pintor desaparegut
que va tenir lloc al
Palau de la
Generalitat.
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La desaparició
de l’Equipo
Crónica l’any
1981, amb la

mort de Rafael
Solbes, marca un
abans i un després
en la producció de
Manolo Valdés.
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Casa de nines
Ferran Sáez Mateu
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● A començaments de
setembre, el quiosc es

transforma en un espai bi-
garrat, desconcertant, fas-
cinador. A la vora dels ine-
vitables cursets d’idiomes hi
trobem, literalment amun-
tegats, dotzenes de produc-
tes col·leccionables. Varien
cada any i semblen respon-
dre a expectatives comerci-
als més aviat atzaroses. Em
fixo, per exemple, en un
producte anomenat Cons-
truye tu casa de muñecas an-
daluza. Com a projecte vital
a mitjà termini no està ma-
lament: és absurd i alhora
sofisticat (i, per tant, pot sa-
tisfer la mentalitat del
col·leccionista compulsiu
clàssic). Ara que s’escurcen
els dies, fer-se una casa de
nines andalusa és una ma-
nera plausible de combatre
el tedi. Una inspecció ràpi-
da del quiosc pretardorenc
ens permet inferir que n’hi
ha molt, de tedi. I per això
cal arreplegar objectes mi-
núsculs, neuròticament
concrets; i, guiats per una
intenció difusa, enganxar-
los els uns amb els altres, tot
constatant que entre el
temps lliure i el temps mort
existeix un abisme dolorós.
Puc visualitzar la frisança
amb què algú esperarà la
nova entrega: una gibrelle-
ta de porcellana, una cadira
en miniatura, el vestidet
llampant de la nina. Aques-
ta fixació per emplenar les
parets i els calaixos d’objec-
tes angoixosament petits, de
gadgets de la més variada
procedència, té un rerefons
que no sabria si qualificar
d’entendridor o bé de dra-
màtic. Pur horror vacui. O
potser hi ha alguna cosa
més? Els explico la meva te-
oria, que no té ni cap ni
peus però és massa poètica
per deixar-la de banda.

És probable que hi hagi
algun impuls ancestral re-
lacionat amb les arrels pa-
geses i rurals de la majoria
d’urbanites. En aquesta
època, quan s’acosta la tar-
dor, cal desar els excedents
agraris per a l’hivern. És un
procés llarg i minuciós que
es repeteix des de fa mil·len-
nis. Consisteix essencial-
ment a arreplegar coses i fer
que durin. El raïm es trans-
forma en vi; els aspres co-
donys, en dolç codonyat; les
ametlles i la mel, en torrons.
I més endavant, per Sant
Martí, cal transformar el
porc en embotits de tota
mena. La llista podria ser
més llarga. Aquesta fal·lera
recaptadora de finals de
l’estiu i començaments de
la tardor ha seguit el seu
curs, amb independència de
les circumstàncies. Si ho
contemplem des d’aquesta
perspectiva, la fesomia del
quiosc canvia.

sobre paper, escultures de
fusta, ferro, marbre, bronze,
guix, alabastre, plata i ceràmi-
ca. “Crec en la llibertat dels ar-
tistes que poden pintar amb
instruments que abans sem-
blaven impossibles”, diu Ma-

nolo Valdés. Pel comissari de la
mostra, Sandro Parmiggiani,
l’artista “dóna una gran lliçó
de llibertat mostrant-nos que
hi ha una nova manera de
veure les coses a les obres d’art,
que en certa manera no ens ha-
víem aturat a contemplar”.
Parmiggiani destaca també la
capacitat de l’obra artística de
Valdés de transportar el mode

de viure d’una generació a
l’altra. Valdés, però, descobreix
en aquest muntatge nous
punts de vista de les seves prò-
pies obres. “És molt agradable
trobar les teves obres mostra-
des amb la mirada d’un altre,
perquè hi veus diferents for-
mes”, va dir Valdés, per qui
“els quadres tenen vida prò-
pia” i “pintar és mirar”. “Les es-
cultures o pintures al final són
coses que es miren. Se’n parla
molt, d’elles, però al final és
com les mires, com les veus o
com te les ensenyen”, va afegir.
L’exposició segueix un recor-
regut cronològic i les obres
s’han distribuït en dues sales.
A la planta baixa de la Fonta-
na d’Or es pot veure el treball
escultòric de grans dimensi-
ons, amb obres transcenden-
tals com ara Ballarina, La moto
i Dona asseguda. A la planta sub-
terrània s’han reunit les pin-
tures i les escultures de di-
mensions més petites, entre
d’altres, Yvonne VIII, Irene XIX i
Dama de Barajas .

El llegat perenne de l’art
La Fontana d’Or
Girona
Fins al 16 d’octubre

Valdés creu
que els quadres

tenen vida pròpia
perquè “pintar

és mirar”


