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Bust d’Anselm Clavé
Josep Anselm Clavé i Camps
(Barcelona, 21/04/1824 – 24/02/1874)
Fou un polític, compositor i escriptor català,
fundador del moviment coral a Catalunya i
impulsor del moviment associatiu.

Procedència
Donació del sr. Jorge Borrell (22 de març de
1974).
Registre : H-941

Datació : primera meitat segle XX
Dimensions : 60 x 37 x 25 cm
Material i tècnica : Metall, forjat (T. Metall),
cisellat, calat.

Observacions
“Són molt escasses les representacions artístiques del músic, poeta i polític Josep Anselm Clavé (Barcelona 18241874) fetes en vida seva. És immediatament a partir de la seva mort quan s’inicien en paral·lel el procés de
mitificació del personatge i la representació de la seva imatge en diferents suports (pintura, escultura,
medallística i estendards de les societats corals claverianes) que serà feta sempre a partir de fotografies i mai,
per tant, del natural. D’antuvi el que sorprèn són les grans diferències entre les diverses imatges i del seu retrat,
més enllà de descriure un rostre amb un mostatxo potent. Fins i tot queda esvaït el fet que el músic hi veia
només amb un ull i encara molt escassament. Les representacions escultòriques de Clavé quasi sempre són sense
ulleres i el prototip més abundós el representa paradoxalment amb una mirada dominant!” (Capdevila i Boqué,
Ma. Dolors: Els retrats de bust escultòric de Josep Anselm Clavé. En: Arxivat, 2n trimestre 2018)
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Museu de l'Hospitalet

L’Apps Patrimoni
L’Hospitalet

Horaris dels centres
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

https://www.facebook.
com/MuseuLH
https://issuu.com/mu
seudelhospitalet
https://twitter.com/M
useuLH
https://www.instagra
m.com/museulh/
https://www.youtube.
com/user/MuseuLHo
spitalet

Museus en línia
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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