U n tal
Joaquim Claret

I

saac Alliciii/ \a iiéixer a CamproLloii: tina placa a la casa i un nK>nunicni .i la
plai^-a lu) iccoiLlcn. Alexandre Galí \LI néixcr a CampiniUm: nna inscripciiS aiTan
del pcinl lut explica ilclalladanicnl. Joatinini Clarcl \a ncixcr a Caniprodon. pci'o
no íii ic cap monunicnl ni cap placa: la ,scva memoria no ha lingni la son deis
seus puisuns.
.loaquiín Clarcl i Valles va néixer a Caniprtulon el 1 S?'), i hi va passar la itilancia fins t|iie.
ais den anys. va anar a TEscola de Bellcs Arls d'Olol. on \a ser deixchic de Bcrga i Boix.
Mes lard va esUidiur a Lloija de Barcelona i. l'any 1^)02, va marxar a París. ,Ioscp Phi parla
d'ell en una pagina de C(tps-i-¡niiiics: '-WW |iriniers anys de París \an ser nioli tiurs. Pcrí^ un
dia les coses van canviar. La easualiíai el va dur davanl d'Arislides Maillol. rcseiiltor. el
qual 11 va donar Teina a l'ohradnr. Al taller de Maillol se li présenla el veriiable canií de la
seva vocació".
En el taller de Maillol. Clareí va esdc\'enir un yran escullor. L'an\' l'-)|(). L|Lian tenia ireiila-Lin anys, va ariibar a Paiís el gironí Ricard Guiñó, lanihc coniraclat ¡icl mesti'e. Guinii.
que noniés tenia vini anys. \ a cseriure aquell estiu a Caries Ralmla; «Dinirc |iocs dies arribará LMia esculuira (dona nua) per al musen de Girona: es d'un cátala, un tal Claret. dei-xeble
d'cn Maillol. Desiljarla de voste que en parles en el diari. així que riiagi vista, ditnes val la
pena de ser comentada. Rs escultura sólida, eom la del mestre. i d'ánima loria, sense ser
vulgar». Sota aquesi elogi s'lii amaga Tamistai L]UC \'an l'cr Guint» i Clarcí en el lallcr de
Maillol. Claret va conviurc quin/e anys amb el mestre. menire L|ue Guiñó \'a au;u' a fcr
d'exeeutor material de les obies de! \el! i gloriós Augusí Uenoir.
Durant lu primera guerra niundiid. Clareí \'a t'er una Marga estada al seu Cam[irotlon
naial. pero després va tornar a París, on es va eslablir peí seu eoiiipte a Saint Germaln-eiiLaye. Durant la segona guerra \ a anar a raure a Olol: allá va treballar a la fabrica de sants
fundada per Vayretla i Berga. fins L]LIC \'a morir l'any lOd.'í. Pía. t]iie a Ca¡hs-i-¡niiitcs liavia
dii que «Claret era un gran bon honie. molí intcMigent i d'una habiliial eseullórica remarcable», va reblar el clau de l'clogi a Dancrs cscriis: ^<L'csculior Claret. el gran bonifaci de
Camprodon. ha eslat un práctie de Tescultura perfecta i potser mes bon escultor que la
geni no crcu». HI que passa és que la geni no sap qiii era Claret. Tarlisla deseonegul que
Camprodon ha de reivindicar i recuperar. Encara que no hi lingui
monument ni placa, hi ha t>bra scva mcill visible a diverses
faganes de la vila i una extraordinaria pe^a a la porta del
cemenliri. titulada Ei rcp<\\: una fignra que connecla de
pie amb Pesperil i l'cstil del nnucentisme i que
dona la mesura de la seva sensibililat i de la
seva capacita! e x p r e s s i v a . Aia que es
torna a parlar lanl i tan he del noucentisme. Paporlació de Claret al movimenl
-felá, en bt)na pan. des de tan Ikinyno hauria de .ser menystinguda. El
seu nom ha de ser afegil amb lols
els honors a la llisla LICIS
que van protagonit/ai
at¡uell csclal cffmei' de
plenitud aníslica i cívica.
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