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Joan Fontcuberta forma part dels artistes catalans
d’abast internacional. Cal creure’ns el nostre art

o fa gaire, en aquest diari, Montse Frisach, Maria Palau i jo
mateix vam escriure un article amb motiu del primer any de
la mort de Tàpies en què fèiem una sèrie de reflexions sobre

l’art i els artistes catalans contemporanis. Més o menys la cosa venia a
dir que en tenim de molt bons però que no ens ho creiem prou. Cita-
ven Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) entre el grapat de creadors de
diferents registres que tenim. De la reflexió en deduíem que hem de
creure més en el nostre potencial.

Els suecs ens van donar una lliçó la setmana passada en explicar a
tots aquells que encara no ho sabien que Joan Fontcuberta és un artis-
ta de primera línia internacional. Li van donar el premi Hasselblad,
un dels més prestigiosos en el seu camp. Com diu el tòpic, l’Oscar de la
fotografia. L’endemà de fer-se públic el guardó a Barcelona, un cop
s’havia recuperat una mica del trasbals del dia anterior, l’esperava una
altra jornada moguda amb la inauguració a la galeria Àngels Barcelo-
na d’una mostra amb material nou i primerenc. Les primeres declara-
cions que em va fer aquell dia clarifiquen molt la idea que per ser un
gran artista no només cal talent: “Quan t’acaben de donar un premi el
que cal és ser generós. La creació no es produeix en el buit, és una
constel·lació de diàlegs. He après d’altres artistes, del comissaris, dels

galeristes i del públic.” Molta veritat per a un artista que ha estat espe-
cialista de jugar amb la mentida i amb la idea dels límits entre la reali-
tat i ficció. De fet, i per això crec que els suecs l’han premiat, ha estat
capdavanter d’un gènere que ha tingut un gran desenvolupament en
el camp cinematogràfic: el documental de ficció.

Aquest joc de ficcions és la manera que ha tingut l’artista d’apropar-
nos a la realitat. Una realitat que en el fons no existeix, perquè tot té a
veure amb les percepcions. El que és més singular del seu treball és que
ho fa des de la fotografia, un mitjà que al llarg del temps s’ha conside-
rat com el més fidedigne testimoni de la realitat. Fontcuberta utilitza
tota la tecnologia al seu abast, la qual cosa posa de relleu que la mani-
pulació és tan real com la realitat que crea. Un joc d’embolics? No. Tot
el discurs de Fontcuberta acaba posant al descobert veritats contun-
dents com que la mentida domina la nostra vida.

Però a banda d’aquest aspecte transcendent n’hi ha un altre que en-
cara ho es més. Tot el seu treball està impregnat de sentit de l’humor,
d’ironia, de joc, de fer de la creació no només una forma d’exploració
sociològica, sinó una forma de gaudir. Joan Fontcuberta sap riure
molt de la seva seriositat. ❋
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La veritat és
enganyosa

D’ARAID’AQUÍ JAUME VIDAL

Ficcions
Ficcions (vista
guiada) és
l’exposició que
presenta Joan
Fontcuberta a la
galeria Àngels
Barcelona (Pintor
Fortuny, 27.
Barcelona), on
mostra treballs
recents i altres de
principis dels
vuitanta.
Clavegueram i
espais industrials
solitaris.

Fontcuberta, el dia
que va rebre el
premi Hasselblad
ANDREU PUIG
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Antoni Clavé,
100 anys
Una efemèride
El 5 d’abril pròxim es compleixen 100 anys del
naixement d’Antoni Clavé (Barcelona, 1913-
Saint Tropez, 2005), a qui li hauria correspost
amb justícia compartir l’any cultural amb Salva-
dor Espriu. Haurem d’esperar a completar
aquest reconeixement a Antoni Clavé amb l’an-
tològica que arribarà al MNAC l’any que ve.
Mentrestant, la Fundació Vila Casas, sempre
amatent als esdeveniments que cal remarcar de
l’art català, ha volgut arribar puntual a aquesta
cita d’homenatge, i ha obert una exposició a Can
Framis amb una setantena d’obres procedents
de col·leccions privades. Sota el guiatge de Da-
niel Giralt-Miracle, una concentrada antològica
ens ofereix una visió del seu treball abans de la
Guerra Civil, de la seva etapa parisenca, de les sè-
ries de personatges medievals i barrocs, i del seu
apropament a l’abstracció, al collage, i a algunes
claus de les seves fonts picassianes, més una se-
lecció d’obra gràfica d’alt nivell.

Un artista total
Clavé estava dotat d’una gran habilitat plàstica i
ho demostrà en el cartellisme, l’escenografia, la
il·lustració, el gravat, l’escultura i la pintura, sent
reconegut en tots aquests camps. Malgrat l’èxit,
va ser fidel al seu esperit humil i senzill, no ende-
bades el crític Sebastià Gasch deia que “Clavé és
un pintor profundament enamorat del que és es-
sencial”, una senzillesa que provenia dels seus orí-
gens pobres i de les vivències al Raval. Clavé per-
tany a la generació nascuda entorn del 1910, mas-
sa tard per ser noucentista i massa jove per en-
gruixir les files de la primera avantguarda, i just
en despuntar en el millor moment de la seva jo-
ventut, la Guerra Civil tallà de soca-rel qualsevol
aspiració, forçant un exili a París, que trobaria
acolliment a l’anomenada Escola de París, que va
prendre la figura de Pablo Picasso com a referent
europeu de resistència de l’avantguarda a la post-
guerra mundial.

Del seu temps
Clavé es posà al costat de la lluita antifeixista. Des-
envolupà un cubisme sintètic en els cartells de ci-
nema que dissenyà per a la distribuïdora Cinaes
abans de la guerra, dissenyà la coberta de la revista
Nova Ibèria que impulsà Jaume Miravitlles des del
Comissariat de Propaganda de la Generalitat, i
pintà cartells de tema bèl·lic. L’any 1939 arribà a
París, on triomfà com a escenògraf i treballà per a
grans autors fins al 1953, en què abandonà tota
pràctica escenogràfica per dedicar-se completa-
ment a la pintura. Clavé reconcilià la figuració
amb l’abstracció informalista en les sèries de
guerrers, maniquins, reis, natures mortes amb
objectes, influït per l’expressió barroca i goyesca,
incorporant elements pobres i de rebuig: guants,
cordills, claus, xinxetes, papers de diari arrugats,
entre d’altres. Però també va ser receptiu al grafit
urbà, a la publicitat, o als lluminosos rètols de No-
va York o de Tòquio. El trompe l’oeil del paper re-
bregat i els seus homenatges a Picasso i a El Greco
identifiquen la seva pintura. Benvingut també,
doncs, el tret de sortida a l’Any Clavé. ❋
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