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EL VIATGE VERTICAL. 
UNA EXPERIÈNCIA DEL TEMPS

1

L’obra de qualsevol persona només resulta possible calibrar-la, jutjar-la 

i entendre-la com un conjunt interrelacionat de diversos fets, en què les 

espirals i les onades acostumen a predominar per damunt de les línies 

rectes. I és així que els ulls tan sols poden veure, i prou. 

Joaquim Dols i Rusiñol: Claramunt. Olis. Barcelona: Dau al Set, abril-maig, 1976.

Per mi, no hi ha cap diferència entre la pintura figurativa i l’abstracta, 

perquè la pintura en si ja és la imatge d’una realitat. Una pinzellada pot 

ser qualsevol cosa: un insecte, una lletra, una persona. Quan fas una pin-

tura abstracta també parteixes d’una realitat, funciona la imaginació i la 

memòria, que és una realitat tan tangible com qualsevol altra. 

Luis Claramunt, El País (5 de maig de 2000).

El desordre només és injustícia per a qui es nega a pensar, a respectar, a 

acompanyar, en certa mesura, l’esmicolament del món. 

Georges Didi-Huberman: Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, 2010.

Un insecte, una lletra, una persona… aquestes i moltes altres coses pot 
significar una pinzellada. La pintura, per a Claramunt, té a veure amb 
les diverses forces que posen en tensió la superfície del quadre, i la seva 
recerca sempre pretén aconseguir en la seva pintura una estructura 
precisa que en sustenti la composició, independentment del pretext que 
l’anima. Cal destacar-ne l’enumeració: «un insecte, una lletra, una per-
sona» (gairebé un acròstic de la Metamorfosi de Kafka, sobretot si es 
té en compte que la lletra també es pot transformar en qualsevol cosa), 
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EL VIATGE VERTICAL

que em serveix per reprendre els orígens de la seva pintura –les sèries 
de retrats i figures, les escenes d’interiors, composicions de «penjats» i 
altres paisatges urbans, fets a Barcelona en la dècada dels setanta–, no 
com a origen temporal, sinó més aviat com a origen del significat de tot 
el seu treball posterior.2

1970-1984

Claramunt viu successivament a la plaça Reial, al carrer Escudellers, al 
barri del Carmel, a la Barceloneta i al carrer Jerusalem de Barcelona, i es 
passeja també pel port i els suburbis de la ciutat amb majoria de pobla-
ció andalusa. Són els mateixos llocs on treballa, espais que comencen a 
definir una cartografia vital i complexa des de la qual s’instal·la i coneix 
el món, després d’abandonar l’ambient culte i petitburgès de la casa fa-
miliar; una fugida cap a altres rumbs socials que va acompanyada d’un 
canvi radical en el seu estil de vida i en la seva aparença externa, en un 
procés d’immersió i d’identificació amb una classe que res té a veure 
amb la del seu bressol.3 La Rambla, els seus carrers adjacents i l’extra-
radi de Barcelona es perfilen com a rutes indicades per a la seva nova 
travessia, prou allunyada de la influència de l’Eixample i de les seves 
sòlides conviccions burgeses. 

Són els anys setanta, la dècada anterior als processos d’higienit-
zació d’una ciutat que es va acabar convertint, trenta anys després, en 
model de progrés, tot i la pèrdua d’un potencial creatiu que va fer del 
carrer, sobretot de la Rambla i dels seus voltants, un escenari per a l’ex-
perimentació radical i l’explosió de subjectivitats en els últims anys de 
la dictadura, en els quals caldria destacar la presència d’Ocaña i la seva 
troupe. Tot i que des d’una posició diversa, Claramunt –com Ocaña, veí 
de replà al pis de la plaça Reial– també forma part d’aquella escena 
underground, marcada per una vida excessiva, que es concentra en de-
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terminats llocs i ambients de la Barcelona dels anys setanta i que té en el 
flamenc i els gitanos un dels puntals de la seva complexa estructura.4

La plaça Reial, el Pla de Palau, Escudellers, Arc del Teatre, les taver-
nes del Tronío, el Camarote i la Macarena van definint una forma de mirar 
la realitat que té a veure més amb les relacions secretes i les correspon-
dències en l’espai que amb els objectes individuals o les persones que 
el poblen, figures-masses que es recomponen i prenen forma en la tela. 
Els interiors de tablaos o els paisatges urbans es presenten en una tota-
litat bigarrada, mitjançant un grafisme febril, que fuig de la perspectiva 
il·lusionista i mostra un garbuix de relacions, que confonen l’arquitectura 
amb els cossos i els objectes. Així mateix obren els contorns i trenquen 
les figures en una mena de palimpsest que es vincula estretament amb 
la dimensió temporal del seu treball, amb el feix de temps que convoca 
l’incessant tràfec de la vida urbana.

En aquesta distància entre el que és grotesc i poètic, entre el que és 
amenaçador i familiar (que és també metàfora de la ciutat contemporà-
nia), es desplega el treball de l’artista, marcat des dels inicis pel seu va-
gareig real i literari, catalitzat en la pintura i posteriorment en els dibuixos 
i les fotografies que recullen situacions, gestos, memòries i sensacions. 
Pendent de trobar l’element extraordinari en el que és vulgar, i aprofitant 
les virtuts de l’anonimat, els seus passejos condensen les potències de 
la seva imaginació i de la seva memòria. 

En contacte amb la vida nua, que simplement dóna fe de la lluita 
per viure, sense compassió ni miserabilisme, modela la seva permanèn-
cia en el món i en la pintura; coneix el seu entorn a partir de superfícies 
privilegiades d’inscripció: rostres i cossos que s’expandeixen i es retor-
cen. Són anys marcats per la lectura i la relectura de L’illa del tresor, i 
aquests personatges embotornats per l’alcohol i la mala vida són els ma-
teixos amb què Claramunt es relaciona en les seves incursions pel Pla de 
Palau, on un quiosc que obre per als treballadors del port es converteix 
en refugi de noctàmbuls i permet seguir bevent de matinada, en aquella 
hora terrible en què la il·luminació nocturna s’apaga, i s’obre sense remei 
l’escenari del dia.

Aquests personatges, metamorfosats en presències informes, s’ad-
hereixen com paparres a la geometria del quadre, que representa una 
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altra geometria, la de l’estructura d’un vaixell superposat a la de la ciutat 
construïda, ordenada, regular, repetitiva, sobre la qual Claramunt sembla 
cridar l’atenció, com si estigués permanentment amenaçada. Ni ens hem 
de deixar portar ni s’ha de baixar la guàrdia.

En bona part de les seves figures-retrats fets al llarg dels setanta  
i començaments dels vuitanta, la figura es col·loca en un paisatge neu-
tre travessat per una línia elevada de l’horitzó, com si la figura emergís 
de l’aigua o de la terra i participés de la seva pròpia naturalesa, tova,  
inestable i abjecta. Entre els seus pintors de capçalera sempre hi va haver 
Goya, Nonell i Van Gogh, dels quals no perdia oportunitat de veure qua-
dres i dibuixos en museus i exposicions. Possiblement, la predilecció  
de Nonell per les gitanes i els ambients dels ravals va influir en l’interès de 
Claramunt per aquells mateixos llocs; llocs de misèria que modelen els 
cossos marcats per la pobresa, el dolor i fins i tot la violència. 

Possiblement, també, aquestes figures fan referència als cossos de 
ficció literària o a la mirada densa de la sortida del sol al carrer, o als su-
burbis de Barcelona, transsumptes d’una illa del tresor passada pel sedàs 
del Barri Xino. Gairebé tots els personatges dels seus quadres, a més, 
fumen, com és habitual en el món dels pirates, dels mariners i dels beve-
dors, i el plaer barrejat amb el tedi contingut en els seus gestos provoca 
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una desviació. No semblen figures torturades per una subjectivitat límit 
sinó per la duresa de la quotidianitat; la seva essència és més prosaica, 
ruda però aferrada a la terra, més documental que espiritual o lírica. Per 
a Claramunt, l’horitzó es troba en aquest món, en la línia de la terra, arran 
dels nostres ulls. Una segona sèrie de figures de començaments dels 
vuitanta no comparteix un origen tan aventurer. Aquí hi ha desaparegut 
el rostre, i només en queden fragments retorçats, descompostos sobre 
un fons pla d’on s’ha esvaït l’horitzó.5

Claramunt treballa sol,6 atent però distant als recorreguts tan con-
ceptuals com pictòrics que proliferaven a l’Estat espanyol durant la dè-
cada dels setanta. No és fins a començaments dels vuitanta que la seva 
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pintura comença a posicionar-se en la línia de l’«esperit dels temps». 
Claramunt no forma part de cap família artística de l’època, tot i que 
comença a conèixer gent «de la brotxa» a Barcelona, Sevilla i Madrid. 
Va ser la inclusió a l’exposició Cota cero (± 0,00) sobre el nivel del mar7 la 
que va marcar la seva vida pública posterior i l’abandó de Barcelona, on 
el desenvolupament de l’art conceptual dominava les galeries i la crítica, 
i això Claramunt ho veia com una dificultat per a la recepció de la seva 
obra. Si bé el seu llenguatge pictòric s’alinea amb els codis establerts 
dels diversos expressionismes de moda, els continguts i els interessos 
de la pintura de Claramunt, fins i tot en els paisatges de mar o les esta-
cions de tren, tenen més a veure amb un interès per la materialitat, pel 
pes del que és real, les relacions i les estructures subjacents, que amb la 
força del sentiment. El món no és una creació de la seva subjectivitat; en 
tot cas, és el resultat d’un diàleg d’anada i vinguda, d’una subjectivitat 
compartida amb el temps, que condensa passat, present i futur. Com ha 
assenyalat perspicaçment Ángel González en el text d’aquest catàleg, la 
pintura i els dibuixos de Luis «no pertanyen a l’ordre dels records, sinó 
més aviat al de les reminiscències».8 Una sèrie d’estats transitoris cristal-
litzen en la seva obra, en què el gest incorpora sempre una doble acció: 
gest com a memòria i com a potència. És en aquesta contemplació de la 
densitat del món, en aquesta manera d’entreveure les correspondències 
i analogies, on es dirimeix la realitat de vegades fugitiva o distant de les 
seves obres. En aquests anys Claramunt continua donant fe dels llocs on 
es produeix una urbanitat precària i mestissa, on es relaxen les normes 
rígides dels espais públics extremadament codificats, on l’estranger es 
barreja amb el transeünt i el gitano amb el señorito: bars, hostals o es-
tacions de ferrocarril, jugadors, naturaleses mortes i paisatges encara 
habiten els escenaris i relats de la seva pintura.

1985-1988

Claramunt inicia amb l’exposició Cota cero (± 0,00) sobre el nivel del mar 
un viatge a la recerca del seu lloc en la pintura que el portarà lluny de 
la seva ciutat d’origen, i que serà la primera d’una sèrie de mudances 

7 Cota cero (± 0,00) sobre el nivel del mar
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posteriors. Sevilla marca una primera parada, on l’estimula un ambient 
propici per a la seva feina.9

Més que viatjar a diferents ciutats es pot dir que Claramunt s’ha anat mu-

dant de ciutat i que aquestes mudances han tingut, fins a cert punt, un 

sentit iniciàtic. […] De ciutat en ciutat, diguem-ho d’una vegada, Claramunt 

s’ha anat buscant a si mateix, buscant aquell lloc que no sempre coinci-

deix amb el de naixement i on un no se sent com un estrany. 

Francisco Rivas, text inèdit (Arxiu Francisco Rivas).

A Claramunt poc li importen la història de la ciutat i les glòries passades, 

però sí el caràcter que imprimeixen en la vida dels seus carrers les emprem-

tes en la seva superfície multifacètica, com la moneda que es desgasta 

quan passa de mà en mà. Ell s’interessa per la naturalesa dels intercanvis 

entre la gent i el lloc on viuen, la seva independència essencial, les seves 

contusions, el generós impuls d’una promiscuïtat bigarrada. Viu a la plaça 

del mercat on es ven el que és barat, salvatge i sagrat. 

Kevin Power: «Luis Claramunt: las sensaciones, la acumulación de las cosas», Claramunt. 

Sevilla: Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, 1996.

Sempre m’ha ajudat molt treballar en llocs diferents, dins d’un país, d’una 

ciutat, d’una casa, fins i tot en el cas d’una habitació, d’una paret diferent.  

El cas de Sevilla no és en absolut diferent del de Madrid, Palma o Barcelona, 

on em concentro, com sempre, en les seves barriades, tret d’algunes de 

les últimes obres del port. La pintura, en teoria, no hauria de tenir tanta 

influència local. Tampoc no és exactament aquest el cas. Això de Sevilla 

ha estat el resum d’aquesta manera de treballar, que prescindeix cada cop 

més dels valors clàssicament pictòrics, se centra en els elements estric-

tament necessaris per a l’execució de l’obra, i en sacrifica amb aquesta 

austeritat d’altres que, penso, en comptes d’enriquir la pintura i facilitar la 

lectura de l’obra, la poden fer en un principi més fàcil de digerir, però molt 

menys expressiva pel fet de voler dir alhora moltes coses que s’haurien 
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de superposar. […] Pràcticament hi ha els esquemes, els «tensors» del 

quadre com a protagonistes absoluts del que s’ha fet. El problema princi-

pal que cal solucionar, i plantejar, és estrictament compositiu. En gairebé 

cap d’ells no hi ha color en una gamma completa. No hi ha textura, si més 

no en el sentit superficial de la paraula. El clarobscur, tret de poquíssims 

casos, no existeix. Tampoc no es pot dir que hi hagi simbolisme ni des-

cripció. Els elements figuratius estan subordinats a la solució d’un espai 

estrictament pictòric. Pel que fa a l’execució i al plantejament de l’obra 

en general, és l’ús de la taca sense esquema previ, feta sense sentit, i 

després extraient-ne una idea, una sensació, i acoblant-la a un record; en 

suma, barrejant-hi dues realitats: una de més directa, l’accident fortuït, 

i una altra de menys real, la que pugui donar la voluntat, la memòria, la 

memòria inconscient. […]

El meu plantejament és urbà al cent per cent, asimbòlic; parteix d’una 

situació actual, atura la història en un dels moments de la seva caiguda, 

sense reinventar-ne els detalls.

Luis Claramunt: «Conversaciones con Luis Claramunt», Claramunt. Sevilla: Museo de Arte 

Contemporáneo de Sevilla, 1986.

Sevilla comparteix temps, vida i feina amb Marràqueix, lloc al qual Luis 
comença a viatjar el 1985 acompanyant Teresa Lanceta, que se centra 
en l’estudi i l’aprenentatge de la història i les tècniques de les teixidores 
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marroquines per a les seves creacions artístiques. Les pintures dedi-
cades a Sevilla suposen el límit d’un plantejament pictòric basat en la 
matèria, que comença a finals dels setanta i que va deixant pas a les 
sèries que du a terme al Marroc –i a les sèries de toros fetes entre Sevilla 
i Palma de Mallorca– que van constituir un punt d’inflexió en la seva obra i 
una proposta radical que en va marcar tota la producció posterior. En el 
camí que va de la taca gairebé monocroma, com a element conforma-
dor dels espais en els quadres de Sevilla, a la línia, al grafisme sec dels 
seus últims quadres de toros, es concentra tot un procés de buidatge 
de l’espai i reducció del volum i de la profunditat de la pintura que el 
condueix a un protagonisme absolut de la figura i del gest en un espai 
menys naturalista. En els seus quadres de toros, relacionats també amb 
el món de la venda ambulant en els suburbis de Sevilla o amb els mer-
cats de bestiar, i en l’última fase de la seva etapa marroquina, aquesta 
tendència a l’estilització es radicalitza i es fa «més escarida, més dura, 
més cerebral i més concreta».

En les últimes pintures del Marroc les figures es fragmenten i es 
dispersen en l’espai; són siluetes superposades, multiplicades, que mar-
quen motricitats rítmiques i dispars que al·ludeixen a temps diferents. 
La desproporció brutal d’escala de les figures, l’arbitrarietat i l’absència 
gairebé absoluta d’escenari disloca completament la superfície del qua-
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dre i contribueix a la pèrdua del seu sòl. Emmarcades per les muralles 
de la ciutat o per algun rastre de la naturalesa, sembla que les figu-
res estiguin disposades en un escenari buit, com actors en un teatre del 
món. Els mutilats, els cecs, els músics, les venedores, els camperols, 
els comerciants, els encantadors de serps, els aiguaders, els vailets o els 
jugadors de cartes es presenten també com a arquetips passats per un 
sedàs tant literari com caricaturesc. L’obra pintada al Marroc podria si-
tuar-se en la tradició orientalista francesa pel fet que Claramunt és un 
observador; no s’hi identifica, no s’hi implica; deixa de banda el patiment 
del que veu per oferir-nos una realitat externa, la rica gestualitat dels pro-
tagonistes en escenes gairebé abstractes pel seu esquematisme, en què 
qualsevol idea de lloc ha desaparegut. Però aquest orientalisme queda 
matisat amb una altra herència que té en el seu centre l’humor negre, la 
caricatura i l’esperpent, formes totes pròpies de la tragèdia (espanyola). 
Claramunt va ser un àvid lector de la novel·la picaresca del Segle d’Or es-
panyol, amb El Buscón al capdavant, però també semblava conscient de 
la irònica decadència dels personatges de Valle-Inclán i de l’humor ma-
cabre i extremadament lúcid d’alguns personatges de Buñuel. La ciutat 
de Marràqueix li oferia una representació viva de les ventures i desven-
tures dels pigalls i dels seus amos, o d’aquell vagareig urbà i dissortat 
del poeta cec de Luces de bohemia. Claramunt sap que la representació del 
motiu pot no dir res d’ell, com una fotografia o un retrat mut, i també sap 
que una vida no es pot pintar. Per això, lluny d’entrar en la biografia o 
en la denúncia de les seves experiències, es concentra en els detalls, en 
els gestos, com una manera d’entendre, en aquests llampecs de realitat, 
alguna cosa del funcionament d’aquells cossos i de les seves relacions 
(amb l’espai i amb l’altre). Actors sense nom, anònims, màscares, des-
pleguen un catàleg infinit de gestos, tal com anuncien els títols de les 
seves obres: De frente y de perfil, Figura en cuclillas, Figura en rojo, Figura 
barriendo, La mano amarilla, La mano y el bastón, Cojo de los dos pies, 
El lazarillo del turbante, La conversación, Con el dedo señalando, Violín  
y babuchas, Ciegos del pozo, Figura en el aire, Muchacha del escobón, etc. 

La comèdia de l’art proporcionava als actors uns esbossos amb instrucci-

ons, perquè donessin vida a situacions en què podia finalment aparèixer 

un gest humà sostret a les potències del mite i del destí. No s’entén res 

de la màscara còmica si se l’interpreta simplement com un personatge dis-

minuït i indeterminat. L’arlequí o el doctor no són personatges, en el sentit 

que ho són Hamlet o Èdip: les màscares no són personatges, sinó gestos 

que adquireixen la seva figura en un tipus, constel·lacions de gestos. En la 
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situació en acte, la destrucció de la identitat del paper s’equipara amb la 

destrucció de la identitat de l’actor. El que aquí està en joc és la mateixa 

relació entre el text i l’execució, entre la potència i l’acte. […] Gest és el 

nom d’aquesta cruïlla de la vida i l’art, de l’acte i la potència, del que és 

general i particular, del text i l’execució. És un fragment de vida sostret al 

context de la biografia individual i un fragment d’art sostret a la neutrali-

tat de l’estètica: praxi pura. Ni valor d’ús ni valor de canvi, ni experiència 

biogràfica ni esdeveniment personal, el gest és el revers de la mercaderia 

que deixa que es precipitin en situació els «cristalls d’aquella substància 

social comuna».

Giorgio Agamben: «Glosas marginales a los comentarios sobre la sociedad del espectáculo», 

Medios sin fin. Notas sobre la política. València: Pre-textos, 2001.

Claramunt ve de molt lluny; i encara que ningú diria que ve d’un altre lloc, 

la seva mirada sovint s’estranya del que veu: perplexa més que curiosa. 

El viatger curiós es deixa caure alegrement en el «color local»; el perplex, 

en canvi, es dedica a interpretar la pinta, els gestos i els posats com si es 

tractés d’una escriptura jeroglífica. Ell mateix gesticula i es posa en fatxa 

per fer-se entendre; llegeix i és llegit. Així tot resulta més fàcil, diu Luis, i 

a tant és si véns de Lebrija o de Marràqueix.

Ángel González García: «Todo está escrito», Luis Claramunt. Toro de invierno. València: 

Diputació Provincial de Valencia, 1988.

L’exposició Luis Claramunt (Galería Magda Bellotti, Cadis, 1987) se centra 

en la feina feta al llarg del 1986 i el 1987 a Marràqueix. Hi ha el precedent 

del treball de l’any 1985 sobre Sevilla, però els dos plantejaments no només 

són diferents, sinó antitètics. El problema de treballar en una ciutat tan 

tancada, tan bigarrada, amb una càrrega vital extremadament densa, és 

que obliga a replantejar-se i a anul·lar qualsevol esquema o forma de treball 

anterior: el pas de l’anàlisi a la síntesi no només és obligatori sinó del tot 

necessari. […] Un dels trets preeminents d’aquestes pintures és el domini 

absolut de la figura; un altre és el sentit de l’espai que prescindeix de qual-

sevol esquema paisatgístic. En un desglossament del que s’ha fet en cada 

etapa de treball, es pot distingir amb força claredat l’evolució dels recursos 

temàtics, pictòrics, tècnics, simbòlics i espacials. La tendència general 

és d’una descripció, al principi, molt concreta i individualitzada (retrats, 

retrats de grup, etc.) amb connotacions figuratives també al marge, que de-

riva cap a un treball totalment simbòlic, de retrat o invenció de situacions, 

de codis, d’objectes amb sentit simbòlic i pictòric alhora i, sobretot en les 

últimes obres, una ruptura absoluta amb un tractament regular i plausi-
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ble d’una superfície del quadre «figurativa». És a dir, desproporció brutal 

d’escala, primers i últims plans superposats, i un ordre de col·locació 

en la superfície del quadre del tot irreal i voluntàriament desparellat i 

arbitrari. Tot aquest treball toca, doncs, temes tractats d’una manera ab-

solutament clàssica tant pel que fa a la temàtica com a la composició 

(retrats, bodegons). 

Aquesta exposició, d’altra banda, no és un estudi sobre la llum, la ves-

timenta, els tòpics o la sociologia d’aquesta part del Sud. Crec que es 

tracta més aviat d’un estudi força ampli de, més que res, una vitalitat, una 

sensibilitat, una noció de temps, gust, espai, olfacte, so, radicalment opo-

sats del que es viu de l’Estret cap amunt. En últim terme, i parlant només de 

qüestions tècniques, hi ha en aquest grup solucions molt diferents unes  

de les altres (plantejaments de figures, situacions oníriques, oblidats i revi-

talitzats només aquí); esquemes compositius centrals o clàssics, en diago-

nal; plantejaments fins i tot manieristes; clarobscurs; figures compactes i 

massives amb el mateix pes que les figures lineals; grafismes amb segells 

personals al costat de grafismes completament despersonalitzats, i una 

convivència en una mateixa obra de tractaments, matèries i pinzellades 

molt diferents.

Luis Claramunt: Negocios, cartas y cuentas, 1987 (text inèdit).
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1989-1999

El 1989 Claramunt arriba a Madrid, una de les fites de la seva carrera 
i el lloc des d’on adquireix renom internacional. Amb la sèrie Shadow 
Line (1989) i altres treballs marcats per l’abstracció i fets a principis dels 
noranta, Claramunt assoleix un breu però intens reconeixement a l’es-
tranger, sobretot a Alemanya i Àustria, gràcies a Martin Kippenberger. 
Comença aquí la seva última dècada marcada per una complexa i de 
vegades difícil vida professional, personal i física, amb una presència 
gairebé contínua de la malaltia a partir del 1994, any també en què es 
produeix un replegament de la seva obra després de la seva presència 
europea amb exposicions a Graz, Viena, Colònia i Frankfurt. La carrera 
professional de Claramunt no es va poder sostreure ni a la crisi econò-
mica posterior a la bombolla financera dels inicis dels noranta, moment 
en què els preus de l’art es van desbocar, ni a la caiguda del mur de 
Berlín, que va promoure a Alemanya una política restrictiva en tots els 
àmbits. Per altra banda, en la seva vida personal també es començaven 
a notar les conseqüències dels excessos.

Amb la sèrie Shadow Line planteja un treball completament abs-
tracte, antitètic a les obres immediatament anteriors, i un retorn a la lite-
ratura més estimada, la que seria també el refugi de la seva última època, 
la dels vaixells i mariners, que eren per a Claramunt, com per a Conrad, 
«dignes per sempre del seu respecte». 

Durant els últims cinc anys de la seva vida, el mar es va convertir 
en el protagonista absolut de la seva pintura, com testimonien les sèries 
Mar Rojo i Mar Negro, del 1997, i Naufragios y tormentas, la seva última 
sèrie, en què cal destacar Tormentas de hielo, una mena de testament 
mut, del 1999: «El mar té sempre un punt de tragèdia. És un espai dra-
màtic i filosòfic, un lloc per a aventurers.»10 Les ciutats només apareixien 
en els seus dibuixos i fotografies, i encara en aquestes els ports n’eren 
els preferits. En aquells últims anys es va refugiar també en la traduc-
ció, preferiblement del francès, d’obres de Kateb Yacine, i sobretot de 
Henry de Monfreid, de qui va traduir i il·lustrar Los secretos del mar Rojo 
(que també va prologar) i El crucero de hachís; traduccions que també 
autoeditava en fotocòpies acompanyades d’il·lustracions. Va ser un mo-
ment d’intenses relectures: de Camus, del qual va il·lustrar La pesta, 

10 El País
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L’estranger i El malentès; del Poe dels contes o de Les aventures d’Arthur 
Gordon Pym, de Melville, de Cendrars, de les novel·les de Conrad i del 
Céline del Viatge al fons de la nit, que ens recorda, com Claramunt, que 
«tot el que és interessant passa a l’ombra. No se sap res de la veritable 
història dels homes». Eren visionaris que van mostrar un món d’antihe-
rois, de quixots idealistes; narracions o poesies directes, gairebé sempre 
fàcils de llegir i difícils d’assimilar.11

En tota la seva carrera Claramunt ha transitat entre l’art figuratiu 
i l’abstracte, i fins i tot podia passar que la seva pintura variés segons 
el lloc o la paret on pintava. En els últims deu anys de la seva vida, si-
multaniegen la taca, que marca tota la producció dedicada a les sèries 
de mars, naufragis i tempestes i –en les sèries dedicades a Bilbao i 
Madrid– la línia, un grafisme cal·ligràfic reduït ara a negre sobre blanc, 
a traços ràpids com rascats en el llenç. El carrer Montera a Madrid i la 
ria de Bilbao són dos dels seus escenaris preferits, punt de flux con-
tinu, microuniversos densos carregats d’històries de vida dels quals 
Claramunt recull la metamorfosi contínua, l’agitació i rapidesa, però 
també la confusió i l’agonia, com en aquells quadres de La muela de oro 
en què els queixals es transformen en rates que corren per la ciutat.

Pintura sobre paper, fotografies, llibres. 1994-1999

Del que més defujo en els meus viatges és de les pedres dels edificis. De 

totes les ciutats del Marroc, em quedo amb Casablanca, perquè, com a 

mínim, allí estic segur de no sucumbir a la marea de tants llocs comuns. 

Prefereixo la mesquita que hi acaben de construir, que és un horror, que 

no pas la catedral de Burgos.

Michel Hubert Lepiouché: «Claramunt au Marrakech: Les peintures sur fond de terre d’un 

déraciné», Itinérances, núm. 33/34 (primer trimestre de 1997).

11

Los secretos del mar Rojo
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Aquest [Atget] va buscar el que havia desaparegut i s’havia extraviat, i per 

això també aquestes imatges es rebel·len contra la ressonància exòtica, 

esplendorosa i romàntica dels noms de les ciutats; absorbeixen l’aura de 

la realitat com l’aigua d’un vaixell que s’enfonsa.

Walter Benjamin: «Pequeña historia de la fotografía», Sobre la fotografía. València: Pre-

textos, 2004.

Així doncs, el que Benjamin admira en el treball fotogràfic d’Atget no 

és altra cosa que la capacitat fenomenològica d’«oferir una experiència 

i una ensenyança» en la mesura que «desmaquilla el que és real»: una 

marca fonamental d’«autenticitat», a causa d’una «extraordinària facultat 

per fondre’s en les coses». Però què significa això, fondre’s en les coses? 

Ser-hi, sens dubte. Veure sabent-se mirat, concernit, implicat. I, encara 

més: quedar-se, mantenir-se, habitar durant un temps en aquesta mi-

rada, en aquesta implicació. Fer durar aquesta experiència. I, després, fer 

d’aquesta experiència una forma, desplegar una obra visual.

Georges Didi-Huberman: «Cuando las imágenes tocan lo real» a http://www.macba.cat/

uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf 

[consultat el 14 de març de 2012].

A partir del 1994 la seva producció pictòrica es complementa amb 
una immersió compulsiva en el dibuix, la fotografia i l’edició de llibres 
mitjançant dibuixos fotocopiats sobre papers de colors; són formes de 
producció més econòmiques i lleugeres, però també modalitats d’ex-
pressió més ràpides, més directes i també més descarnades. Tot i que 
Claramunt havia dibuixat sempre, entre 1994 i 1999 va arribar a fer més 
de mil dibuixos, agrupats en sèries. Aquestes pintures sobre paper, ela-
borades amb oli, grafit, cera, vernís, tinta xinesa i de vegades bolígraf, 
conformen un importantíssim corpus de treball que fins ara només s’ha 
conegut en forma de llibres de fotocòpies. Com en els quadres de l’úl-
tima època, els dibuixos es debaten entre la taca informe sobre el paper 
(sèrie Pintura sobre papel, 1999) i la precisió del detall en el paisatge, 
entre una pintura més orgànica i una línia estilitzada, seca (sèrie Bilbao, 
1994). Es repeteixen constantment els motius: vaixells a la deriva, ànco-
res, nusos de xarxa, veles, pals i cordes, però també garrots, forques, 
destrals, navalles i taüts, com en la sèrie Garrote vil (1995) o en les il-
lustracions per al llibre L’estranger (1995). En sèries com Zoo (1995) les 
taques es transformen en animals que repten pel paper, convertit lite-
ralment en fòssil al qual s’adapta el moviment i l’empremta. La figura 
humana apareix sempre estilitzada o caricaturitzada, com en la sèrie 



Un teatro real, també anomenada Un teatro moral, que va pintar íntegra-
ment un dia de Nadal del 1996. Els seus dibuixos condensen una intensa 
energia creativa i suggereixen, de forma molt directa, una manera de 
treballar que sorgeix del passeig i de la memòria, tant de les ciutats 
com de la lectura. A tall de palimpsests, els dibuixos cobren sentit en 
la seva successió, com si es tractés d’una escriptura. Només se’n pot 
apreciar tota la complexitat a través de la seqüència de la mirada sobre 
els papers, com si fossin capes que es van revelant, que van apareixent 
a poc a poc; només constituïts en sèrie podem apreciar-ne els contorns 
i les relacions secretes. Els llibres de fotocòpies són, al seu torn, l’arxiu 
de l’obra de l’artista, no només dels seus dibuixos sinó també de la seva 
obra sobre tela. Claramunt gairebé sempre firmava amb una xifra, la 
corresponent al trimestre i als dos últims números de l’any, cosa que 
remet a una forma de notació propera a la del diari de l’artista i permet 
recompondre la cronologia i el recorregut dels últims anys amb gran 
precisió. Per a Claramunt, el dibuix és una forma d’habitar i comprendre 
els espais pels quals transita i les potències de la seva imaginació; per-
què –com també ha assenyalat Didi-Huberman– les nocions de memò-
ria, muntatge i dialèctica demostren la no-immediatesa de les imatges, 
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la dificultat de comprendre-les, la seva diacronia. I el fet de no estar «en 
el present» de les imatges és el que ens permet entreveure’n els diversos 
temps, entendre’n la pròpia memòria. 

La càmera fotogràfica es va convertir a finals de la dècada dels 
vuitanta i començaments dels noranta en una eina més dels pintors,  
i en això Claramunt no va ser-ne una excepció. Va incorporar en el seu va-
gareig urbà una forma de registre casual, despreocupat, fent fotos com 
qui no ho vol, dirigint la càmera gairebé sempre cap a terra o cap al cel. 
El fet de caminar com a pràctica artística li conferia també la forma i el 
contingut a les seves fotografies; n’escrivia el text i alhora en buscava  
el subjecte, com si l’artista s’anés definint en el mateix moment en què 
ho feia la seva obra, sense una intenció apriorística. El port i les estaci-
ons de tren de Barcelona o la ria de Bilbao, el pont penjant, les fàbriques 
abandonades o els carrers, apareixen en dibuixos i fotografies en esce-
nes despullades de qualsevol exotisme. Les seves imatges, com diria 
Walter Benjamin, no es poden entendre com meres representacions, 
no busquen agradar o suggerir sinó oferir «una experiència (o el que 
n’ha sobreviscut) i una ensenyança». Però al costat de l’excepcionalitat 
d’aquest treball, que «desmaquilla el que és real»12 per la seva mirada 
directa i dura sobre els detritus urbans, sobre la ciutat com a escenari 
de la bellesa però també de l’abandó, hi havia les formes de circulació 
que va posar en marxa. Tant les sèries de dibuixos com les fotografies 
no s’emmarcaven ni s’exposaven al costat dels quadres, tot i que con-
tinuava fent exposicions de pintura; no es magnificaven per les seves 
qualitats plàstiques ni originals, sinó que es fotocopiaven sobre papers 
de colors i se’n feia prevaldre el gest i la seqüència, l’experiència del 
temps. Aquests llibres autoeditats, tots ells originals, tots ells diferents, 
mai no van tenir valor de canvi i anaven a parar només a persones pro-
peres. Aquestes edicions, tot i que de ràpida execució i factura precària, 
apunten noves sortides a la seva obra i, juntament amb les sèries de 
dibuixos, suposen un treball que concentra i allibera una forta tensió 
poètica i que sintetitza la complexa deriva, passada, present i futura 
d’una carcassa crujía. 

12 Sobre la fotografía
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Aunque diga vieja esperanza

Forcemos las puertas de la duda  

He visto demasiadas ilusiones  

Pasar del verde al rojo

Y se hinchan las velas 

de almas viajeras

¡Algo de brisa!… 

Ya que navegan los corazones 

Al respiro de los suspiros…

Tendría que haber almas

Sin corazón

¡Un amor hecho de risas!…

Para decir que mañana

Nacerá, a lo mejor,

La criatura de mi desgracia

¿Por qué no vivir más

cuando los muertos se arrancan 

los féretros?

¡Deprisa, el dolor

Para mi corazón enjuto!

¡Deprisa mi locura,

Ponte tu capa de armiño:

Hace tanto frío…

Y ustedes, recuerdos vagabundos,

Mostráis las quijadas de galeotes 

Más a menudo

Que cuando lloran

Los perros sin caseta…

Kateb Yacine, 194613

13 Kateb Yacine. Poesía, textos

Kateb Yacine. L’Œuvre en fragments


