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Cultura

Antoni Tàpies (1923-2012)
Durant el passat mes de febrer vam perdre un dels 
més insignes artistes catalans. Encuriosits pel gran 
ressò que la seva mort ha tingut, ens ha despertat 
l'interès per saber quina ha estat la seva trajectòria 
com a pintor, escultor i algun cop escriptor, mentre 
desenvolupava el seu llenguatge propi.

Antoni  Tàpies  i  Puig  era  fill  de  l'advocat  Josep 
Tàpies i Mestres i de Maria Puig i Guerra, filla d'una 
família de polítics catalanistes. Va ser alumne del 
Col·legi  Alemany  de  Barcelona.  Durant  la  seva 
infància, la professió del seu pare i les relacions de 
la seva família materna amb membres de la vida 
política  catalana  proporcionen  a  l'artista  un 
ambient liberal. Tàpies sempre va remarcar que, la 
confrontació entre l'anticlericalisme del seu pare, i 
el  catolicisme  ortodox  de  la  seva  mare,  el  van 
conduir a la recerca d'un nou sentit espiritual, que 
va  trobar  en  les  filosofies  i  religions  orientals, 
principalment en el budisme zen. 

Tàpies va morir el 6 de febrer de 2012 a casa seva, 
al barri de Gràcia, Barcelona, envoltat de tota la 
seva  família,  tenia  tres  fills  i  estava  casat  amb 
Teresa Barba. Va morir als 88 anys acabats de fer 
el 13 de desembre, i poc després de presentar la 
seva  última  obra.  Ho  va  fer  al  novembre,  a  la 
galeria  del  seu  fill.  Tot  i  feia  temps que estava 
malalt, Tàpies va treballar fins a l'últim segon de la 
seva  vida,  ja  fos  al  seu  estudi  del  carrer  de 
Saragossa o a la seva finca del Montseny.

Tàpies, va ser  un pintor, escultor, teòric de l'art 
català, va ser un dels principals exponents a nivell 
mundial de l'informalisme i està considerat com un 
dels artistes catalans més destacats del segle XX. 
L'obra  de  l'artista  barceloní  gaudeix  d'un  centre 
d'estudi i conservació a la Fundació Antoni Tàpies 
de Barcelona.

Tàpies  va  crear  un  estil  propi,  dins  de  l'art 
d'avantguarda del segle XX, en el que es combinen 
la tradició i la innovació dins d'un estil abstracte 
però  ple  de  simbolisme.  També  cal  remarcar  el 
sentit espiritual que inspira la seva obra.

  

Tàpies  emprava  tècniques  que  barrejaven  els 
pigments  tradicionals  amb  materials  com  sorra, 
roba,  palla,  etc.  Tenia  especial  predilecció  per 
realitzar  collages.   També  són  importants  la 

representació  de  figures  geomètriques,  potser 
influïdes pel Romàntic català. 

Ha estat l'únic  espanyol viu en tenir obres a la Tate 
de Londres, al Museu d'Art Modern de Nova York. 

En  el  període  1970-1971  va  tenir  una  etapa 
conceptualista, treballant amb materials detrítics, 
amb taques de  greix  o  matèries  brutes:  Pica  de 
rentar amb creu, Moble amb palla, Palangana amb  
Avantguardes, Palla coberta amb drap. Després va 
tenir una època de crisi fins a finals dels 70, temps 
en què es va centrar en l'escultura i el gravat.

Havia  guanyat  uns  quants  premis:  Premi  de  la 
Fundació Wolf de les Arts (1981), la Medalla d'Or de 
la  Generalitat  de  Catalunya  (1983),  el  Premi 
Príncep  d'Astúries  de  les  Arts  (1990),  la  Medalla 
Picasso de la Unesco (1993) i el Premi Velázquez 
d'Arts Plàstiques (2003). 

A  més  a  més  com  a  reconeixement  de  la  seva 
trajectòria artística el rei Joan Carles I li va atorgar 
el 9 d'abril de 2010 el títol de marquès de Tapies a 
(MNAC) el 1992.

Guia de lectura d'Antoni Tàpies

http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques
/menuitem.690b4e2d7721b5b009671410b0c0e1a0/?
vgnextoid=ded81e1f0f090110VgnVCM1000000b0c1e
0aRCRD&vgnextchannel=ded81e1f0f090110VgnVCM
1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid
=2a60d70601675310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

La Gran A al Museu de Granollers
L'any 1977 es va decidir fer al Museu de Granollers 
un  cicle  d'exposicions  d'art  contemporani  català: 
s'hi van exposar obres de  Joan Miró, Joan Brossa i 
Antoni Tàpies.

A la sala del segon pis del Museu de Granollers 
Tàpies va fer una enorme A. A d'Art, A d'Antoni, la 
primera lletra de l'alfabet.
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