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L’artista, de 92 anys, residia a França des del 1939 i serà enterrat a París

Mor Antoni Clavé, el pintor

c

JOSEP M. CADENA
BARCELONA

Vuit anys sense
Diana de Gal.les

Rams de flors davant
el palau de Kensington

van recordar ahir la mort
de la princesa

Carolina Ferre, en
sessió nocturna

Tele 5 estrenarà ‘La noche
es nuestra’, que s’emetrà

els dilluns a partir de
l’octubre

Antoni Clavé, pintor, gra-
vador i escultor català que

va fer gairebé tota la seva carrera a
França, on es va exiliar a l’acabar la
guerra civil, va morir ahir a la mati-
nada a Saint-Tropez als 92 anys. L’ar-
tista tenia problemes pulmonars,
però fins al mes de juliol passat va
anar cada dia al seu estudi i no va
deixar de pintar fins que va ser in-
gressat amb respiració assistida. El
sepeli està previst per dimarts que
ve, a París, al panteó on descansen
les restes de la seva mare, Maria San-
martí, i del seu fill.

Clavé estimava la llibertat com a
font de creació, fet que va deixar pa-
tent en el treball artístic i en les se-
ves relacions humanes. Volia que les
persones fossin responsables dels
seus actes en unes formes de govern
plenament democràtiques. Per això,
va ser primer, igual que el seu amic
Emili Grau Sala (Barcelona, 1911-
1975), pintor de temes romàntics als
inicis de la Generalitat republicana;
autor de cartells i de propaganda ci-
nematogràfica quan el cine feia so-
miar en mons millors; artista com-
promès amb la legalitat republicana
durant la guerra civil; exiliat que,
durant quatre anys, va conèixer els
camps de concentració francesos, i
artista que es va obrir camí com a di-
buixant, gravador, pintor i escultor,
reconegut a Europa, Amèrica i Àsia.

q OBRA A LA CIUTADELLA
Els reis i els guerrers són sèries em-
blemàtiques en l’obra d’Antoni
Clavé, que era republicà i antibel.li-
cista. Potser per això va poder ex-
pressar el que representa el poder
que s’imposa per les normes i per la
força, encara que sense la legitimitat
del respecte social. I de la mateixa
manera, sumptuós en les formes,
elegant en la manera de dir, va saber
anar al fons del que era la veritat hu-
mana. Entre les seves moltes accions
pictòriques hi ha l’homenatge que
va fer a Don Pablo –Picasso, evident-
ment– com el gran artista del nostre
temps i la seva comprensió de l’art
oriental amb motiu d’un viatge al
Japó.

Clavé també va ser autor de bells
gravats i escultures que neixen del
maquinisme obsolet –com, per

exemple, la gran peça en honor de
l’Exposició Universal del 1888 que
s’aixeca al parc de la Ciutadella– i
que són l’afirmació de la permanèn-
cia de la idea davant el fet passatger
de les modes i les formes.

Clavé va exposar a Barcelona

abans de la guerra civil, ho va tornar
a fer a partir del 1956 a través de
Joan i Miquel Gaspar a la sala del
carrer del Consell de Cent de Barce-
lona, i ho feia ara amb Joan Gaspar
Farreras a la plaça de Letamendi,
que prepara per al mes octubre vi-
nent una exposició de gravats del
pintor desaparegut i d’altres artistes
de la galeria. «La mantindré –afegeix
el galerista– perquè el que més li

agradava a Clavé era la normalitat
en l’art».

L’artista va rebre el 1984 la Meda-
lla d’Or de la Generalitat de Catalu-
nya, i el 1991 va ser nomenat doctor
honoris causa per la Universitat de
Barcelona; el 1987 va donar a Cata-
lunya gran part de la seva obra gràfi-
ca, i el 1993 l’auditori del Palau de la
Generalitat va ser decorat amb algu-
nes de les seves obres. Clavé també

tenia la Medalla d’Or del Cercle de
Belles Arts i el premi de la Unesco.
Fa uns anys, l’artista va mantenir
una llarga conversa autobiogràfica
amb Lluís Permanyer i el llibre, que
no podia aparèixer abans de la seva
mort, l’editarà La Campana a l’octu-
bre amb el títol Antoni Clavé es confes-
sa. La confessió d’algú que no va pe-
car, però que va veure com altres ho
feien.<

ART I ÒBIT

33 Antoni Clavé, en una imatge presa el setembre del 1996.

ARXIU / EFE

33 Torero, pintura del 1940.

33 Composició, obra del 1959. 33 Harmonia en vermell i ocre, del 1960.

EL CREADOR VA ESTAR
4 ANYS EN CAMPS
DE CONCENTRACIÓ

que va triomfar a l’exili


