Exposició:
J. FRANCH‐CLAPERS. L’ÈXODE . L’EXILI
L'any 1989, l’artista Josep Franch‐Clapers va fer una donació generosa i desinteressada d'una part molt
considerable de la seva obra a la Generalitat de Catalunya. Una obra plàstica que, a més de ser un im‐
portant llegat artístic, ha esdevingut
en el temps un excepcional i gairebé
únic document per conèixer millor un
dels episodis més dramàtics del nostre
país, la retirada de milers de persones
cap a la frontera amb França fugint de
la cruel repressió dels vencedors de la
Guerra Civil, i el seu posterior interna‐
ment en camps de refugiats a l’Estat
francès.
Josep Franch‐Clapers, exiliat i internat
en aquests camps de refugiats, va cap‐
tar a través del dibuix i la pintura, amb
un gran realisme, amb intensitat i
emotivitat, la duresa i el dramatisme
d'un poble que havia perdut la guerra i
les llibertats, i que intentava sobreviu‐
re en unes circumstancies indignes.
La seva obra –i tota la vida– és un testimoniatge de la tasca de tants i tants catalans anònims que, des
de la llunyania, amb un esperit irreductible, ja que foren vençuts, però no derrotats, van, lluitar pel
seu país. Josep Franch‐Clapers va estimar la terra que el va acollir i on va formar la seva família, però
mai no va oblidar la seva pàtria, i així en coherència amb els seus sentiments va ser generós amb la
seva Catalunya.

• L’exposició:
L’exposició aplega una mostra representativa, tant per la temàtica, com per les tècniques pictòriques,
de l’obra de Josep Franch‐Clapers donada a la Generalitat de Catalunya i que conserva l’Arxiu Nacional
de Catalunya.

• Fitxa tècnica: característiques
― L’exposició consta de 38 obres emmarcades en 34 quadres, i dos plafons explicatius, que han de
poder ser penjats a una paret o superfície expositiva.
― La superfície necessària per exhibir l’exposició és d’uns 200‐250m2 de paret.
― L’exposició disposa d’un Catàleg, disponible a les llibreries de la Generalitat de Catalunya i a totes
les llibreries que ho demanin a la distribuïdora.
― L’exposició va embalatjada en 2 grans caixes de trasllat (120x80x115 cm /130x55x80 cm aprox.).
― Com que els trasllats van a càrrec de l’entitat sol∙licitant cal preveure (—ateses les dimensions i pes
de les caixes de trasllat—), la utilització d’un camió de tipus mitjà amb plataforma elevadora.
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• Condicions del préstec
― L’Arxiu Nacional de Catalunya cedeix l’exposició a les entitats que la demanin en el termes que pre‐
veuen les condicions generals de “Cessió en préstec d’exposicions de l'Arxiu Nacional de Catalu‐
nya”.
― El valor de la mostra a efectes de subscriure la pòlissa d’assegurança és de 24.000,‐ €
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