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Antoni Tàpies i el ceramista Hans Spinner observen una peça

L A G A L E R I A L E L O N G M O S T R A T R E T Z E P E C E S I N È D I T E S F E T E S A L T A L L E R D E H A N S S P I N N E R

París exposa
les ceràmiques

més recents de Tàpies
E S T H E R S Á N C H E Z

C
oincidint amb la
mostra sobre llibres
de bibliòfil que s’a-
caba d’inaugurar a
Barcelona, una ex-

posició descobreix tretze es-
cultures inèdites d’Antoni Tà-
pies (Barcelona, 1923) realit-
zades el passat juliol al taller
del conegut ceramista Hans
Spinner, a Grasse, al sud de
França. La galeria Lelong ex-
posa, a més a més d’aquestes
peces mai exhibides en públic,
alguns dels dibuixos de la sè-
rie Làtex. La mostra podrà visi-
tar-se a la sala parisina fins
l’11 de gener.

Les obres Tríptic i Creu inver-
tida, dues grans creacions de
presència massissa i tonalitats
clares, dominen l’espai cen-
tral de la galeria. Destaquen
també Tors i, especialment, Es-
carabat, una peça oval d’inspi-
ració egípcia que inclou ins-
cripcions jeroglífiques en el
dors.

Totes las escultures tenen
un acabat natural, propi de la
terra xamotada, una barreja
d’argila molt fina i terra. Els
colors, com és habitual en Tà-
pies, són sobris, entre ocres i
argiles. Només Creu invertida
està feta amb formigó, cosa
que li dóna una tonalitat més
clara. En aquesta exposició
“les escultures són típicament
Tàpies: veiem torsos, cadires i

creus”, comenta Hans Spin-
ner, el ceramista amb qui Tà-
pies treballa des dels anys 80.
Afegeix que la tradició catala-
na també hi és present amb
les peces de vaixella que l’ar-
tista ha incorporat a algunes
de les obres.

Spinner, instal·lat a la loca-
litat francesa de Grasse, a 30
quilòmetres de Niça, ha col·la-
borat en totes les creacions de
ceràmica de Tàpies. Gairebé
tots els anys, el pintor li truca
per preparar una sèrie de pe-
ces: “Normalment té una
lleugera idea del que vol fer.
Però sempre és al taller que
s’acaben definint les obres”,
explica Spinner. Si es tracta de
grans escultures, és el mateix
Spinner que les prepara, se-
guint l’iconografia de Tàpies.
Després, l’artista les finalitza,
polint, tallant o afegint objec-
tes.

ART EN POCS SEGONS
Per a Hans Spinner “sempre és
molt estimulant treballar amb
Tàpies perquè és com un mà-
gic: ell transforma qualsevol
cosa en un peça Tàpies, amb un
petit gest”. Insisteix en el fet
increïble de col·laborar amb
algú que en pocs segons és
capaç de transformar un ob-
jecte en una obra d’art.

La galeria Lelong vol així
retre homenatge a Antoni Tà-

pies pel seu vuitantè aniver-
sari però, sobretot, per la seva
fidel col·laboració amb la ga-
leria, que va iniciar-se el 1967
i que es manté ininterrompu-
da fins avui. Una segona ex-
posició de pintures recents
clourà aquest homenatge, el
gener del 2004.

D’origen alemany, però ins-
tal·lat a França des de fa més
de 30 anys, Hans Spinner
(Falkenberg, 1941) és un espe-
cialista de la ceràmica que ha
posat el seu coneixement i la
seva tècnica a disposició d’ar-
tistes com ara Eduardo Chilli-
da, Joan Miró (en les seves úl-
times peces), Eduardo Arroyo,
Jan Voss i Antoni Tàpies.

El seu taller està situat a
Grasse, una localitat de 40.000
habitants coneguda per ser la
capital del perfum. L’espai,
format per diferents edificaci-
ons d’aspecte provisional, està
ple d’obres dels autors amb
què ha col·laborat: laves d’A-
lechinsky, una creu de Tàpies
i una petita ceràmica de Miró.

Confessa que l’artista més
important ha estat Eduardo
Chillida, de qui va ser un gran
amic (“ell sempre es referia a
mi com a germà”). Chillida va
començar a treballar amb ter-

ra xamotada a Grasse, tècnica
que li va permetre crear amb
ceràmica les seves grans es-
cultures massisses. Antoni Tà-
pies també va descobrir
aquesta terre chamottée amb
Spinner, a principis dels anys
80. En aquella època, Spinner
treballava al taller de Joan
Gardy Artigas, a Gallifa.

LES COL·LABORACIONS
Un dels reptes de Spinner és
“adaptar-me a cada artista per
intentar realitzar la seva ide-
a”. El ceramista adopta una
tècnica i un sistema de treball
per a cada autor. Així, per a
Chillida, preparava formes
geomètriques de dimesions
específiques, que després eren
gravades i manipulades per
l’artista basc. Amb Tàpies es
tracta més aviat d’una col·labo-
ració, ja que a vegades és
Spinner que inventa les peces
que després seran modificades
per Tàpies. I amb Anthony
Caro i les seves instal·lacions
escultòriques també hi ha un
treball semblant.

El nord-americà James
Brown va sol·licitar l’assistèn-
cia de Spinner el 1986, inici-
alment per experimentar amb
la lava, una de les especialitats
de Spinner. Al final, Brown va
centrar-se en l’argila. Pierre
Alechinsky és un altre dels
habituals del taller de Grasse,
i aviat el català Plensa també
experimentarà allí amb la ce-
ràmica.

Spinner, sempre discret
darrere d’aquesta llarga llista
d’artistes que l’envolten, reco-
neix que sense ells potser seria
un ceramista avorrit, creador
de peces convecionals a Ale-
manya, “sense confrontar ide-
es artístiques ni crear obres
que jo abans havia jutjat im-
possibles”.

El març passat, la Garth
Clark Gallery de Nova York va
dedicar-li una exposició, amb
obres de tots aquests recone-
guts autors.

P A R L E M - N E

Any Francesc
de B. Moll

J O A N S O L À

A
viat farà cent anys que va
néixer a Ciutadella Francesc
de Borja Moll (1903-1991),
que hem de situar entre els
vuit o deu gegants de tota la

filologia romànica i entre els tres o
quatre de la catalana. El Parlament
Balear va declarar el 2003 Any Francesc
de Borja Moll, però de fet l’efemèride ja
ha començat. M’hi sumo des d’aquí
amb el màxim entusiasme: les seves
obres i la seva immensa humanitat
m’han fet companyia durant molts
anys i m’han proporcionat una entra-
nyable riquesa de coneixements i de
vivències. A més a més, ara celebrem
també els quaranta anys de l’Obra
Cultural Balear, que va inspirar ell i
que tanta feina ha fet per mantenir la
personalitat de les nostres Illes.

Moll no va ser només l’autor, amb
mossèn Alcover, del Diccionari català-va-
lencià-balear, la proesa més gran de la
seva vida científica; va escriure o tra-
duir altres nombroses obres essencials
de lingüística i d’història de la nostra
filologia, i va editar diverses col·leccions
de llibres per escampar i enfortir la
cultura catalana. Repercussió: només
de les Rondalles de mossèn Alcover se

n’han distribuït mig milió d’exemplars,
i de l’esmentat Diccionari, entre quaran-
ta i cinquanta mil col·leccions. Però això
el lector ja ho trobarà en altres llocs,
per mica que vulgui aprofitar l’esca-
iença d’aquest Any Moll.

Jo els aconsellaria dues de les seves
obres que permeten de tenir del perso-
natge una idea no tan feta de xifres. La
primera són les seves memòries: Els
meus primers trenta anys i Els altres qua-
ranta anys (Mallorca, Moll). Prosa ins-
tructiva i amena, com ell. La segona és
l’Epistolari Joan Coromines - Francesc de
Borja Moll, editat per Josep Ferrer i Joan
Pujadas, amb un pròleg molt ben fet de
la seva filla Aina (Barcelona, Curial). Em
referiré breument a aquesta segona
obra. Així com la correspondència de

Moll (dels Moll) amb Joan Fuster és poc
interessant per a un públic ampli (ma-
joritàriament són aspectes administra-
tius), aquesta altra és d’un interès ex-
cepcional. L’epistolari ens forneix una
radiografia del tarannà i de les fatigues
de tots dos personatges, ens dóna de-
talls de la situació dels nostres cercles
lingüístics de postguerra i hi trobem
opinions extremament interessants de
tots dos sobre la llengua estàndard.

Des de fora, els veiem de pedra pi-
cada; des de dins, aquests gegants no
estan pas a recer dels problemes dels
altres mortals, incloses intrigues i en-
veges. Diu Moll. “Són els inconvenients
de tenir una família (Déu me la con-
servi, però!) [“o gairebé tribu”: “vuit
fills i quinze néts”], d’haver d’exercir

l’ensenyança, d’atendre l’editorial,
l’Estudi General, una secció de l’Obra
Cultural, etc.”; una família, i ell ma-
teix, sempre de salut escassa: “sessions
amb metges per curar o atenuar [...]
l’artrosi”; i una editorial dedicada a
una cultura maleïda, amb una censura
implacable, que el tenia contínuament
amb l’ai al cor, i amb altres problemes
com la manca de paper als anys de
postguerra. ¿Intrigues, enveges? Va
costar Déu i ajut que Moll i Sanchis
Guarner entressin a l’IEC. I Coromines
burxa per desbancar Eduard Artells,
que és una indefensa formigueta a la
seva vora: increïble.

Home pacífic i assenyat, Moll, però;
sap que el tempus fugit és inexorable: “Si
no hi ha un motiu concret i evident
d’inquietud, la millor actitud és la in-
diferència davant la fuita del temps”,
diu a un Coromines sempre neguitós
per la desproporció entre el seu temps
i els seus projectes, i li afegeix que ell
no es perd mai la migdiada. Deixeu-me
acabar l’escrit amb aquest misssatge
de la seva néta Susanna: “El record del
meu avi és la seva bonhomia. Era una
bona persona, sempre alegre, sempre
content”.


