Amb la pancarta «Clara toma
a Olot» la ciiitat ha donat la
benvinguda a l'arribada d"una pait
important de Tobra de Tescultor.
El fet es va materialitzar 1' 11
de mar(; de l'any passat, quan es
va signar a Olot un conveni entre
TAJuntament de Barcelona, el
d'Olot i el Musen Nacional d'Art
de Catalunya gracies al qual la
major part de les obres de Josep
Ciará passaven, en forma de
cessió. al Museu Comarcal de la
GíUTOtxa. El conveni, signat pels
alcaldes de les dues poblacions,
preveu que el fons cedit,
majorilái'ianient escultures. quedin
a Olot per un període de vinl anys.
pronogables a vint mes.
Aquell mateix diaes va
inaugurar, al nuiseu olotí, una
exposició d'una petita part
d'obres que ja havien arribat a la
ciulal. tul i que la pait
veritablernent imporlanl va arribaí"
deu mesos mes tíird, entre el dia
15 i 23 de gener d'enguany.

Dues escultures de Cianí:
A sota. "La Riinuiiui" (¡908):
a la (Ireta. "El volunlarí" (1924).
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Aquest fet ha comportat el
tancament del Museu Clara de
Bai'celona. ubicat en la que f'ou la
darrera residencia i estudi de
l'escultor. a! carrer Calatrava.
Josep Clara havia nascui a
Olot l'any 1878 fill d'una familia
modesta. De petit va anar a
l'Escola de Bellcs Arts de la
població, sola el mestratge de
l'avi Berga. que devia veure en el
noi qualitats suUcients per ajudíirlo a convencer de continuar
estudis aitístics a Tolosa del
Llenguadoc, on residí'des de l'any
1897tln.sal 1900. quan ana a
Pai'ís.
Clara assaborí molt avial el
reconeixement i la valoració de la
seva obra. Ja que obtingué els seus
primers exils artístics en aquella
etapa inicial de fonnació en terres

franceses, i és especialnient
remarcable una primera medalla
obtinguda a París en el Concurs
internacional de Belles Arts de
l'any 1902. quan el ¡ove només
tenia 24 anys.
Vialjá a Londres l'any 1904. el
mateix any que exposá a Madrid, i
dos anys després visita Italia.
Aquesta és l'etapa deis inicis del
seu període classic. intluYt pels
mestres de l'antiguitat grecoromana i renaixentistes, estudiáis
en els museus londinencs i
iialians. La seva Irajectoria era
espectacular i els éxits es repeüen.
El tema preferit per les
escultures era la figura humíina,
especialment la femenina, dins un
estil amb una clara influencia
hel-lenilzanl. Va fer ("igures
senceres. torsos i busts, de
grandíirics diverses, i obtingué uns
rcsultats magníñcs i reconeguts
per tolhom. El seu
medilerranisme. amb unes figures
fortes i serenes representen una
contribució decisiva al
Noucentisme.
L'escultor s'havia recordat
•sempre de la seva població nadiua,
on havia enviat regulannent copies
de les seves escultures, costum que
continua practicant des
d'aleshores. Així. a fináis de 1907.
quan Clara toma a Olot en una
curta estada, la ciutal rebé amb
moka cordialiíai i admirado
aquest conciutada tan il-lustre.
L'Ajuntament d'Olot, fent resso
deis reconeixements obtinguts. el
nomena Tany 1912 tlll predilecte i
decidí col-locar una placa a la casa
on havia nascut. com també
dedicar-li una pla<:a i canviá el
nom de pla^a de Catalunya peí de
pla^a Clara. Així, dones, se li
dedica un deis millors espais
urbans d'aquell moment.
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Els anys que van fins el 1932.
que significa el retorn de Clara al
seu país, están plens de distincions
i reconeixements. Oblingué
primers premis. condecoracions
de TEstat espanyol i del francés, i
encárrecs per modelar escultures
provincnts de llocs dilerents.
Conlinuá viatjanl i exposanl per
moltes ciutats europeas.
Un cop inslaMat a Barcelona
hi munla el seu laller. i en aquesta
ciutat ireballá i residí els darrers
anys de la seva vida, fins t|ue morí
l'any 1958. Tot el seu patrimoni
va passar a la germana Carme,
soltera com l'escultor. la qual.
l'any 1965, nomena hereu deis
fons artístics del seu germá a
TAjuntament de Barcelona.
ClíU'a era una
persona d'un tráete
adust i difícil, que
s'anava accentuant a
mesura que passaven
els anys. La seva
soledat, que ell maleix
havia lamentat en alguna
ocasió. 1¡ havia
configurat una manera
d'actuai'que no
predisposava gaire a les
amistáis. I la seva
germana tenia un taranná
molt semblant. En aquest
context cal emmmcar les
relacions entre els Clara i
TAjunlament d'Oiot. relacions
que no .sempre varen sercordials.
especialment en els darrers temps
Mals enlesos mutus i
ressentiments diversos varen
dificultar la bona relació entre
l'escultor i els representants de la
ciutat.
Aquests fets ben segur que
varen ser presenEs a l'hora de fcr
testament. A mes. recordem que
Olol eslava en un racó de món.
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molt mal comunicada al final deis
anys cinquanta i poc
promocionada. No és estrany que
I'artista penses que la seva obra
seria mes facilment visitada a
Barcelona. 1 així ho va deixar
testamentat Carme Chira.
Les circumstancies, pero, han
canviat. El Museu Clara, del
carrer de Calatrava. va viure des
de sempre una vida de pura
subsistencia. Qualsevol visitant
que hi bagues anat dlferents
vegades, en dilerents époques,
recordmii Tabandó de tot el
conjunt que anava cada vegada en
uugmenl. i L|UC sovint seniblava
niés un magatzem que un museu,
a causa de la quanlitat
d'escuUiires apilonades en un
espai de dimensions reduídes. Les
e.stadísdques de visitants
corroboren el poc inlerés que la
col-lecciódespeiiava.
especialment en ei darrer temps,
abans del lancanieni deflnitiu.
A mes, la política museística
de Barcelona passa per la
integració en un centre, el Museu
Nacional d'Art, deis diferents
museus abans existents. i per tan(
pass;ir el fons Clara al MNAC
és l'opció lógica. I en aquesta
mateixa línia s'enfoca el fet de
cedir. en diposit. al Museu
Comai'cal de la GaiTolxa les
peces no exposades de Clara.
Olot a\'ui té millors
comunicacions que els anys
cinquanla. encara que no lingui
es c|ue la poblado necessitaria.
i també la cíuíal és mes
coneguda i visitada. A mes.
disposa d'un digne i ainpli
edifici, fanlic Hospici de la
població, adient per poder
ubicar-hi un bon mu.seu,
com ja ho és ara la parí que
esta inaugurada.

Aquesta circumsliincia. la de
teñir en diposit a Olot el fons
Clara, podria ser el detonanl que
fes decidir les autoritats a invertir
de nou en obres al Mu.seu. scguint
un projecte museístic fet des de fa
anys. i del qual només s'ha portat
a la practica una peiita pmi.
D'aquesl bell edifici de quatre
plantes, projectai per l'arquitecte
caslella Ventura Rodríguez.
només n'hi ha una de remodelada
i oberla al públic per ser visitada,
on es mostia el pcn'ode que va
entre mitjan del segle XVlll i
mitjan de ractual. La resta espera
racondicionamenl.
És evidenl que cal ainpliar els
nietres quadrats de museu i cal,
també, agafai" uiés etapes de la
historia artística. Els fons que
disposa el Museu Comarcal son
suficients per muntar un
recorregut des de la prehistoria a
les darreres tendéncies aitístiques.
que donarien una visió de la
comarca molt mes rica i amplia de
la que es té lot sovinl. Seria una
manera ben didáctica d'ajudm- a
treure Testereotip, for^a
generalitzat. que en la població
només s'han sabut fer paisatges.
L'ampliació que cal poitar a la
practica ha d'eixamplar.
óbviament, l'espai dedical a Clara
i, si bé és impensable exposar tot
el Ilegal, que és d'unes sct-centes
obres, no es pot reduir tampoc lot
fabundunl fons en una minsa
representació testiinonial.
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