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Clavé, el més transversal

L
a setmana
passada moria a
Provença Antoni
Clavé, el veterà
artista català de
92 anys, un dels

més constants representants
de Catalunya al món; un
veritable pont entre
generacions, el lligam entre
Picasso i els d’ara. Aquest
referent ha estat un artista
polifacètic que ha pintat, ha
fet escultura, decoracions de
teatre, gravats i gairebé totes
les altres formes d’art que
existeixen. Clavé era l’home
de Provença,un català de
París que no va tornar a
Catalunya de manera estable
des l’acabament de la
Guerra Civil. A les històries
de l’art francès tindrà el seu
lloc, a les de l’art català no
hi pot faltar.

Un dels seus biògrafs més
delicats, Pierre Seghers,
escrivia d’ell i de la seva
catalanitat, ja fa un munt
d’anys, arran d’aquells vells
tapissos gastats i rugosos
que Clavé es va posar a
treballar quan a inicis dels
anys 50 es va adonar que
feia ben bé deu anys que
havia après a enganxar la
sorra, segons les seves
pròpies paraules: “Així, de matèries arrencades a
l’oblit dels calaixos, Clavé fa sorgir un món
bigarrat, nombrós com un mercat, vivent,
inesperat. El dimoni de la invenció, de la renovació,
habita en els pintors de Catalunya. Amb trossos de
terrissa, el genial Gaudí, català, creava unes
composicions molt anteriors a les de Kandinski i de
Miró. Els titulars de diaris, deixalles d’impremta,
Picasso, Juan Gris, els han fet servir per als collages
dels quals Matisse ha fet més tard uns focs
artificials. Grafits, tires de cartells desapareguts,
arrencats tot just posats, inscripcions descolorides,
reguerots de pluges, Clavé els farà servir. Inventarà
i ens revelarà unes transmutacions que s’enfonsen
en l’oblit i ressorgeixen, carregades d’un poder
estrany. De les escriptures indesxifrables que
gloriejaven, sembla, un detergent o un candidat,
dels colors refregats, de les maculatures salvades
un moment –per sempre– de la seva degradació en
farà la vida. Copsen aquí una de les claus de la
pintura de Clavé. La seva generositat i també la seva
necessitat de revenja, la rehabilitació del que la
societat volia deixar de banda”.

LLIGAM ENTRE CATALUNYA I EL MÓN
M’ha agradat de reproduir aquesta petita cita del
llibre sobre Antoni Clavé traduït per l’Editorial
Poligrafa el 1972, i que resumeix bé tantes coses
d’un pintor que ha sabut utilitzar els materials i
que ha estat com un lligam, com un punt d’unió
entre Catalunya i el món. Nascut a Barcelona el
1913, home senzill que va haver de treballar ja de
petit per ajudar la família, Clavé va fer belles arts,
però també va ser autodidacta. Destinat al Front
d’Aragó durant la Guerra Civil, es va exiliar el 1939.
Internat al Rosselló va poder sortir i anar a París,
on va viure l’ambient de Montparnasse i va
conèixer el xoc profund de la descoberta de la
personalitat de Picasso el 1944.

Dos anys després Clavé anava a Txecoslovàquia i
començava a viatjar fins que a inicis de la dècada
dels anys 60 es va instal·lar a Provença, en una casa
que per sempre més serà la seva residència a Cap
Saint-Pierre, prop de la ciutat de Saint-Tropez.
Regularment tornava a Barcelona, on la galeria

Joan Gaspar li mantenia una fidelitat de molts
anys, una col·laboració que va durar més de quatre
dècades.

Poc abans de l’any 2000 vam poder veure, en
l’exposició més recent a Barcelona, obres de Clavé a
la Pedrera. Ahir mateix, el Palau de la Generalitat
va obrir al públic la sala dedicada a ell i a la seva
obra i tothom ha pogut veure i encara pot veure

aquest solitari de l’art que tantes coses ha fet des
del seu exili francès.

A Barcelona Antoni Clavé va començar a
reparèixer regularment a partir del 1954. Dos anys
després executava la sèrie de reis, reines i guerrers i
el 1957 començava les pintures sobre tapissos. Ell
sempre ha estat un colorista que treballant diverses
tècniques s’ha afanyat a donar vida al collage, una
vida feta de matèries de tota mena, de
conglomerats, de grans teles, litografies i aiguaforts
que a vegades ha dedicat a la memòria d’alguns

il·lustres pintors avantpassats com El Greco.
L’obrer de la matèria que era Clavé, l’home que

modelava, enganxava, incrustava i creava
profunditats, ha estat l’home de la integració a la
pintura i a la vida, de la imaginació, del moviment
i de l’anticipació.

Però Clavé, amb la seva obra tan personal, ha
tingut una catalanitat que en un cert moment s’ha
barrejat amb les seves experiències artístiques
franceses, i ha trobat al Midi, prop del seu
Mediterrani, a la Provença, un lloc d’expressió ben
seu. En el fons és el camí que va seguir Picasso en el
seu alliberament deixant París, però mantenint-lo
en el record, en el present i en la creativitat.

POC PRESENT EN LA HISTÒRIA DE L’ART CATALÀ
Políticament, intensament implicat, Antoni Clavé
com Picasso va saber mantenir-se fidel a uns
orígens i a una identitat, però a diferència de
Picasso, Clavé no ha estat prou celebrat en vida a
Catalunya. És un referent, això sí, però un referent
que s’ha vist com llunyà, poc present en les
històries de l’art català. Per què? Per dues raons. La
primera raó ha estat l’allunyament físic, però
també la seva manera de viure sol i de rebutjar la
utilització que alguns n’haurien volgut fer amb
finalitats instantànies o de curta durada. En
termes, però, més estrictament artístics, la seva
obra també ha desconcertat els historiadors de
l’art, perquè lluny de ser monolítica, la gran
varietat de la seva producció, la seva mateixa
personalitat pròpia però lligada a l’evolució del seu
temps, el seu expressionisme salvatge, l’ha fet
difícil de catalogar, difícil de situar.

Per això Antoni Clavé és un capítol a part, com
ho han estat altres pintors catalans
contemporanis com Joan Miró I Picasso, com ho
és Antoni Tàpies, Albert Ràfols-Casamada i
Hernández Pijuan. Clavé ha estat ell mateix, amb
una capacitat de creació de formes que d’altres
han pogut fer servir en els camps més variats de
la creació artística; Clavé ha estat un
experimentador solitari que no ha estat mai ben
bé ni parisenc ni barceloní: per això Provença i el
nord del Mediterrani li han anat tan bé.

▼
Amb la mort d’Antoni
Clavé desapareix un gran
referent de Catalunya al
món; amb la seva obra
tan personal, Clavé va
barrejar la seva
experiència francesa amb
la catalanitat

L’obra del polifacètic Antoni
Clavé ha estat un pont que
uneix la generació de
Picasso i els artistes dels
anys 30 amb els creadors
contemporanis

Antoni Clavé ha estat un experimentador solitari, que no ha estat mai ben bé ni parisenc ni barceloní
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