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L’Associació Catalana de
Crítics d’Art (ACCA) va
lliurar ahir al vespre els
premis ACCA 2020, que
han arribat a la seva 37è
edició. La gala es va cele-
brar a l’auditori del Museu
d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba), amb
la capacitat limitada als 30
finalistes, seleccionats per
una comissió d’experts,
però es va poder seguir en
directe per mitjà del web
de l’entitat.

La categoria de projecte
artístic l’ha guanyada l’ex-
posició Son. Empremtes i
figuracions a les Valls
d’Àneu, d’Oriol Vilapuig,
que es va fer al MNAC. El
guardó d’espais i iniciati-
ves l’ha rebut La Caníbal.
El de Recerca, l’exposició
Helios Gómez. Dies d’ira,
a cura de Pedro G. Romero
per a La Virreina Centre
de la Imatge. El premi de
comissariat el van rebre
Glòria Bosch i Susanna
Portell per l’exposició
L’amistat infinita. Àngel
Ferrant i Xavier Vidal de
Llobatera, que es va pre-
sentar als Espais Volart de
la Fundació Vila Casas. El
de crítica d’art, Teresa Se-
sé, periodista de La Van-
guardia. I el d’educació, A
Bao A Qu. ■

Oriol Vilapuig
i ‘L’amistat
infinita’,
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Sol Picó ha fet una aproxi-
mació contemporània a
tot el que envolta la banda
de música tradicional va-
lenciana. Animal de sé-
quia, produïda per l’Insti-
tut Valencià de Cultura,
integra la Banda Chapicó i
vuit ballarins a escena i al-
terna referències a la tra-
dició d’arrel amb la vibra-
ció contemporània de la
festa avui. L’obra, que es
va poder veure a la Fira
Mediterrània i al Grec del
2019, programa dues úni-
ques sessions al Mercat de
les Flors: dissabte (20 h) i
diumenge (19 h) en la
Quinzena de Dansa. ■
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invoca la
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En el seu manifest funda-
cional es definien com un
grup “obert a totes les no-
ves inquietuds espiri-
tuals”. I allò que els unia
era “salvar el que hi ha de
vivent dintre el nou i el que
hi ha de sincer dintre l’ex-
travagant.” De nom es van
posar Amics de l’Art Nou,
ADLAN, i van aconseguir
ser un corcó de l’escena
cultural barcelonina ofi-
cial, esclava dels preceptes
conservadors de tall nou-
centista. És clar que van
tenir alguns aliats impres-
cindibles. El context polí-
tic de la Segona República,
fonamental. Però també,
molt, un artista que havia
patit en la seva pròpia pell
la intransigència dels que
es resistien a fer de Barce-
lona una ciutat homologa-
ble a l’Europa més avança-
da: Joan Miró.

Miró havia fugit a París
després del fracàs absolut
de la seva primera exposi-
ció a les galeries Dalmau,
el 1918. No només no va
vendre res sinó que, a més,
el van prendre per boig.
Però, encara que lluny del
seu país, no es va resignar i
va continuar maniobrant
per fer trontollar l’statu

quo que considerava la se-
va pintura una aberració
(Rafael Benet dixit). “Miró
va tenir una estratègia po-
lítica molt clara respecte a
la introducció de l’avant-
guarda en la societat cata-
lana”, raona Joan M. Min-
guet, membre de l’equip
de comissaris de l’exposi-
ció Miró-ADLAN. Un ar-
xiu de la modernitat
1932-1936, patrocinada
per la Fundació Banc Sa-
badell, que es pot visitar a
la Fundació Miró fins al 4
de juliol.

ADLAN es va conxor-
xar amb Miró, i Miró amb
ADLAN, per regenerar
l’ambient cultural en la
Barcelona dels anys tren-
ta. L’aventura va durar
poc, tres anys i escaig, pe-
rò va deixar un llegat de
mig centenar d’actes de
mirada ampla. “Van donar
visibilitat a la dansa, el
jazz i el circ, que fins lla-
vors no tenien considera-
ció artística”, remarca la
també comissària Muriel
Gómez. Recitals de Lorca,
concerts de Robert Ger-
hard... i exposicions de Pi-
casso, Dalí, Alexander Cal-
der, Man Ray, Jean Arp i,
per descomptat, de Miró,
que alhora va ser el que va
posar en contacte ADLAN
amb aquestes figures in-

ternacionals, a les quals
mai hauria passat pel cap
exposar en una ciutat pe-
rifèrica amb tant col·lec-
cionista d’ordre; “miop”,
en diu Minguet.

Miró en va organitzar
cinc, de mostres, per a
aquella associació que ha-
via sorgit de la petita bur-
gesia i que compartia sen-
sibilitat i seu amb el

GATCPAC (Grup d’Arqui-
tectes i Tècnics Catalans
per al Progrés de l’Arqui-
tectura Contemporània),
al número 99 del passeig
de Gràcia. Totes les activi-
tats que feien eren restrin-
gides als seus socis. Expo-
sicions incloses, que dura-
ven poques hores i es mun-
taven en llocs diversos i no
sempre de naturalesa cul-
tural.

En el cas de Miró, la pri-

mera i l’última es van cele-
brar al seu domicili parti-
cular del passatge del Crè-
dit. Però tot i que fossin de
caràcter privat, ADLAN i
Miró es van preocupar que
tinguessin un gran ressò
públic, gràcies a la seva
sintonia amb els que escri-
vien a la premsa, Sebastià
Gasch, J.V. Foix, Carles
Sindreu...

Les revistes van ser un
altre espai des d’on van
propagar el seu ideari.
L’hivern del 1934 van ges-
tar un número especial,
mític, per a la capçalera
D’ací i d’allà. I el 1936 te-
nien un projecte de publi-
cació pròpia, Síntesi, però
que no va poder tirar enda-
vant perquè la guerra ho
va estroncar tot. També el
grup, l’herència del qual
en la postguerra va ser un
far per reprendre la mo-
dernitat perduda.

Miró no tenia cap ne-
cessitat de col·laborar
amb ADLAN. Encara més:
li portava més problemes
que cap altra cosa amb els
seus marxants de París,
Nova York i Zuric. Però ho
va voler així: presentar en
primícia la seva nova pro-
ducció artística als seus
amics barcelonins. Obres
majúscules que després
lluïen a les principals gale-

ries del món. Primer volia
jugar a casa, també per re-
collir impressions de la se-
va gent de confiança, com
un camp de proves.

Una selecció d’aquestes
obres s’han integrat al pro-
jecte de la Miró, per bé que
Minguet anima a veure-les
“com a documents”
d’aquest capítol de la his-
tòria de l’art del país. Uns
documents més que dialo-
guen amb molts altres de
l’arxiu ADLAN, el gruix
principal del qual el custo-
dia el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (Coac).
“No és una exposició amb
documents sinó de docu-
ments”, precisa Gómez.
Un conjunt de papers hu-
mils (cartes, invitacions,
fulletons...) que s’haurien
pogut perdre perfecta-
ment, i que si s’han con-
servat ha estat només grà-
cies a la meticulosa tasca
que va fer la secretària del
grup, Adelina Lobo.

Sense el seu neguit per
“guardar la memòria”
d’ADLAN, aquesta exposi-
ció no s’hauria pogut fer,
sosté Jordana Mendelson,
que, des de Nova York, ha
completat el treball cura-
torial en xarxa, i que tam-
bé ha comptat amb Dolors
Rodríguez Roig d’assis-
tent. ■

La Fundació Miró traça en una exposició l’aventura del grup
ADLAN, conxorxat amb Miró, en la Barcelona dels anys trenta
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Un far de modernitat

Una imatge de la nova exposició de la Fundació Miró ■ ORIOL DURAN

Miró va fer cinc
exposicions per
a l’associació, la
primera i l’última
al seu domicili
particular


