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L’instint, la melangia
i la llibertat d’Antoni Clavé

La Fundació Vila Casas enceta els
actes del centenari d’Antoni Clavé
a Can Framis amb l’exposició Cla-
vé 100 anys. Les 76 obres que la
formen provenen de col·leccions
privades catalanes.

tà previst que el MNAC li dediqui
una gran exposició antològica.

La melangia de l’obra d’Antoni
Clavé es remunta a la Guerra Civil
i a l’exili. Mai va ser “un home de
partit”, recorda Giralt-Miracle, pe-
rò va estar compromès amb la Re-
pública. Va fer cartells per al Comis-
sariat de Propaganda i va lluitar al
front d’Aragó. L’exili i el seu pas pel
camp de concentració de les Haràs
van marcar la seva vida. El 1942 es
va instal·lar a París i el 1954 es va
traslladar a Saint-Tropez, on va
abandonar l’escenografia –un camp
destacat dins la seva trajectòria–
per dedicar-se només a la pintura.

Pocs anys després d’arribar a Pa-
rís, l’art de Clavé va fer un tomb. La
visita que va fer al taller de Picasso
el 26 d’agost del 1944 amb Joan Re-
bull i Emili Grau Sala li va “canviar
la vida”. “Havia de ser una visita de

cortesia, però Picasso els va ense-
nyar durant tota una tarda el que es-
tava fent, els va donar tota una lliçó”,
afegeix el curador.

Al llarg de la seva carrera, l’artis-
ta va buscar la seva pròpia identitat
a través de l’experimentació sense
deixar de mirar la tradició dels grans
mestres antics que admirava, com
Velázquez, el Greco i Goya, i l’em-
premta que Picasso havia deixat en
la seva obra. Va ser, diu Giralt-Mira-
cle, “un artista d’instint”, que, pot-
ser perquè va ser un home molt mo-
dest, no va tenir més reconeixement
públic. “Li faltava la malícia de Pi-
casso, l’astúcia de Miró i el domini
i la intel·lectualització d’Antoni Tà-
pies”, explica Giralt-Miracle. Al Ja-
pó és un artista admirat. El 2011 va
obrir les portes a Yamanashi, a prop
de Tòquio, el Museu de la Llum, un
pavelló dissenyat per Tadao Ando
on es poden contemplar diverses
obres seves.

“Clavé ho podia fer tot, podia ser
des d’un figuratiu rigorós a un abs-
tracte infinit, es mou entre aquests
dos pols”, afegeix el comissari. Les
peces de Clavé que van tenir més
èxit entre els col·leccionistes, com
es pot veure a l’exposició, van ser
les sèries de retrats de reis i reines
que va fer als últims anys 50 i als
anys 60, quan ja començava a aga-
far distància de la influència de Pi-
casso amb un llenguatge d’arrel ex-
pressionista més personal. Els viat-
ges que va fer al Japó i Nova York,
quan ja tenia prop de 80 anys, “el
van fer reviscolar com a artista”,
conclou Giralt-Miracle.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Antoni Clavé (Barce-
lona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) va
ser un home “solitari, melangiós,
defensor de la seva intimitat”, afir-
ma Daniel Giralt-Miracle. “Darre-
re de les seves obres hi ha un rere-
fons reflexiu, existencialista, te-
nyit de melangia”, afegeix el crític,
que ha sigut l’encarregat de selec-
cionar les 76 pintures de l’artista
que es poden veure a Can Framis
dins l’exposició Clavé 100 anys. Les
obres provenen d’una dotzena de
col·leccions privades catalanes
–dues són propietat de la mateixa
Fundació Vila Casas– i recorren les
diferents etapes de la seva trajectò-
ria, des de les primeres obres d’alè
noucentista fins a l’esclat creatiu
que li van provocar els viatges que
va fer a mitjans dels anys 80 al Ja-
pó i els Estats Units.

La mostra reflecteix “el reconei-
xement i l’acollida que Clavé va te-
nir a casa nostra”, afegeix el comis-
sari, i dóna el tret de sortida als ac-
tes commemoratius del centenari
del naixement de l’artista. El 3
d’abril es posarà una placa al carrer
Valldonzella, on va néixer i va viu-
re fins que es va exiliar; el 5 abril se
celebrarà un acte institucional al
Palau de la Generalitat, i el 2014 es-

Can Framis exposa 76 obres de l’artista de col·leccions catalanes

Obres com Dona pintora i maniquí (1951) mostren com Antoni Clavé va estar fortament influït per Picasso i
com va extreure nous matisos de temes que l’artista malagueny havia treballat sovint. CAN FRAMIS

Un Clavé d’inspiració japonesa:
En blau i negre (1987). CAN FRAMIS

Beth, Marc Rosich,
Guille Milkyway i Lyo-
na són part de l’equip ar-
tístic de La dona vinguda del fu-
tur, l’obra familiar que s’estrena aquest cap de
setmana al TNC i que us descobrirem demà al Play,
el suplement de cultura de l’ARA. El Festival de
Jazz de Terrassa, el de Músiques Disperses i el Kos-
mopolis ocuparan les pàgines de música i art. I, a la
portada, les aerolínies de Pedro Almodóvar porta-
ran la pel·lícula de la setmana: Los amantes pasa-
jeros. A més: sortides, viatges, sèries...

■ Santiago Segura debuta al teatre
amb ‘in live in person’ al Barts

Santiago Segura in live in person és el títol del pri-
mer espectacle de l’actor i director, que debuta al
teatre a Barcelona, al Barts, de la mà de Casa Ter-
rat. Segura podrà demostrar els seus dots de xòu-
man a base d’improvisacions en què el públic parti-
ciparà proposant els temes. Només oferirà una
única funció, dilluns que ve.

■ El ballarí solista del Bolxoi confessa
que va encarregar l’atac al director

El ballarí solista del Bolxoi,
Pàvel Dmitritxenko, ha
confessat que va encarre-
gar a dos sicaris l’atac al
director del teatre, Ser-
guei Filin, “però no de la
manera que va passar”, ha
dit. El van ruixar amb àcid i
gairebé el van deixar cec.
El ballarí considera que Fi-
lin el perjudicava a ell i la
seva dona.

enbreu

■ El Doctor Music celebra 30 anys al
Palau Robert amb ‘Born to múúú’

La promotora de concerts Doctor Music, fundada
per Neo Sala a principis dels 80, repassa els seus
30 anys d’història amb una exposició que s’obre
des d’avui fins al 12 de maig. La mostra inclou una
col·lecció d’imatges, cartells històrics, objectes i
audiovisuals, sobretot vinculats als artistes inter-
nacionals que la promotora ha portat a Barcelona:
Tina Turner, Michael Jackson, Whitney Houston,
U2, David Bowie, etc. La vaca del Doctor Music
Festival a Escalarre mugeix al Palau Robert.

I demà al

La millor selecciód’oci i cultura,cada divendresamb l’ARA
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