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EnricMiralles vamorir dema-
nera prematura l’any 2000, i va dei-
xar com a llegat una prolífica trajec-
tòria creativa i obres tan icòniques
com la reforma delmercat de Santa
Caterina o el Parlament d’Escòcia.
Coincidint amb el vintè aniversari de
la sevamort, la Fundació EnricMira-
lles, amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, havia preparat una sèrie
d’exposicions i conferències que es
van haver d’aturar a causa de la pan-
dèmia. Un any després, aquest home-
natge se celebra amb les exposicions
Miralles. A quarts de quatre, al Saló

del Tinell, sobre la seva faceta com a
projectista (fins al 20/6);Miralles. Pho-
tos & Collages, alCentre d’Arts Santa
Mònica, amb collages que provenen
del seu arxiu privat (fins al 30/6), iMi-
ralles. To be continued..., a laFundació
EnricMiralles, sobre el llegat que
va deixar al seu estudi EMBT (fins al
23/12). Durant l’any s’han previst més
exposicions, al DissenyHub i a l’ET-
SAB, i un cicle de xerrades al COAC.

En recordd’EnricMiralles
L. ANTÚNEZ

Collage de l’arquitecte
Enric Miralles.

“Lamillor fotografia que va fer
Antoni Campañà va ser amagar les
seves instantànies, perquè el fet de no
voler que es veiessin ens retrata com
a societat”, ens explica el periodista
Plàcid Garcia-Planas, co-comissari
de la mostra La guerra infinita. Antoni
Campañà (1906-1989), que des de fa
unes setmanes acull el Museu Nacio-
nal de Catalunya (MNAC). L’exposi-
ció aporta, segons Garcia-Planas, “una
mirada diferent” de la Guerra Civil,
i ho fa a partir de fotografies inèdi-
tes que Campañà va amagar en una
capsa vermella que la seva família no
va trobar fins l’any 2018.

SENSE PRENDRE PARTIT

Inspirat pel pictorialisme, i influït per
les noves avantguardes fotogràfiques,
Campañà era un dels fotògrafs espa-
nyols ambmés projecció. Republicà,
catalanista i catòlic, però, per damunt
de tot, fotògraf de raça, quan va es-
clatar la guerra va sentir la necessitat
de continuar disparant la seva càmera,
per poder oferir unamirada polièdrica
del que estava passant, però també per
fer teràpia del seu dolor. “Fins aquell
moment, els grans fotògrafs estaven
compromesos amb un dels bàndols,
ell no. Ho va fotografiar tot, el que li
agradava i el que no”, diu el comis-
sari. Els retrats de llibertaris anarquis-
tes, les esglésies cremades, els refugi-
ats malaguenys, les runes després dels
bombardejos, etc. “Feia fotografies tan
perfectes que els uns i els altres les uti-
litzaven per donarmissatges contra-
dictoris”, afegeix. Amb un peu de foto
diferent, el sentit de la fotografia can-
via. Campañà ho sabia i va preferir tan-
car-les. Ara, alMNAC, part d’aques-
tes cincmil fotografies ens conviden
a repassar la seva trajectòria creativa,
però, sobretot, a fer-nos preguntes
sobre la nostra pròpiamemòria.

PER CONTINUAR APROFUNDINT

Com a complement, aCasa SEAT tro-
bareu l’exposicióCampañà. L’estètica

Campañà infinit
TRES EXPOSICIONS CONFLUEIXEN AL CALENDARI EXPOSITIU PER MOSTRAR-NOS L’OBRA

DEL FOTÒGRAF ANTONI CAMPAÑÀ: AL MNAC, A CASA SEAT I AL MUME DE LA JONQUERA
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El centre d’art Tecla Sala. FOTO:
AAAJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

AAAnastasia Bengoechea al seu estudi.
FOTO: INMAMÍNGUEZ GARCÍA

L’HOSPITALET EFERVESCENT

AAAl maig, l’exposició ‘Our garden
needs its flowers’, que ofereix una
radiografia del talent artístic, musi-
cal i creatiu que bull a l’Hospitalet,
continua proposant-nos activitats
paral·leles que cal posar al nostre
radar cultural. Per exemple, el con-
cert de música negra del jove duet
AAAiala (1/5) i l’exposició ‘Xavier Grau.
La pintura silent’, un homenatge
pòstum a aquest referent de l’ex-
pressionisme abstracte, que tenia
l’estudi a l’Hospitalet (20/5). CENTRE
D’ART TECLA SALA. AV. DE JOSEP TAR-

RADELLAS I JOAN, 44. L’HOSPITALET DE

LLOBREGAT. GRATUÏT.• Teclasala.net

IL·LUSTRACIONS DE BAR

Monstruo Espagueti és l’‘alter ego’
d’Anastasia Bengoechea, una il·lus-
tttradora i humorista gràfica que ha
vvvolgut retre homenatge al sector
de la restauració. En col·laboració
amb Bombay Gin, ha dissenyat
un mapa i una col·lecció de cinc
postals on es mostren moments
quotidians que tenen lloc als bars.
Si demaneu una copa de Bombay
Bramble, la nova ginebra de la
marca, infusionada amb mores i
gerds, al Bar Absenta, al 33/45,
al Café del Sol o a la Bodega
Padua, us podreu endur una de les
pppooossstttaaalsss...• BBBooombbbaaayyysssaaapppppphireee...cccooom

HOMENATGE A ENRICMIRALLES

DIVERSOS ESPAIS. CONSULTEU ACTIVITATS,

HORARIS I PREUS.• Miralleshomenatge.com

Antoni Campañà. Sense títol [Tropes italianes al ‘Desfile de la Victoria’ franquista], 21 de febrer

del 1939. Arxiu Campañà.

de lamodernitat mecànica, que, amb
fotografies fetes entre el 1925 i el 1975,
ens descobreix la seva facetamés co-
mercial i ofereix unamiradamolt per-
sonal dels canvis que va generar l’en-
trada del cotxe al nostre país (fins al
15 de juny, gratuïta). Amés, alMuseu
Memorial de l’Exili de la Jonquera
(Girona), la mostra L’endemà de la re-
tirada: Portbou, 1939 reuneix algunes
de les instantànies que va fer a la fron-
tera francocatalana els dies posteriors
a la retirada republicana (fins al 26/9,
4€). La rúbrica la posarà el documental
La capsa vermella, produït per Films-
nòmades, que s’estrenarà l’1 de juny al

programa Sense ficció, de TV3. Els co-
missaris de l’exposició delMNAC, Gar-
cia-Planas, l’historiador Arnau Gon-
zález i Vilalta iToniMonné, net del
fotògraf, en són directors i guionistes i
avancen que han pogut incloure unes
gravacions de Campañà parlant de la
seva vida. Inèdit, però també infinit.

ELS COMISSARIS DE
L’EXPOSICIÓ TAMBÉ HAN
DIRIGIT EL DOCUMENTAL
‘LA CAPSA VERMELLA’, QUE
S’ESTRENARÀ AL JUNY A TV3

LA GUERRA INFINITA

MNAC. PARC DE MONTJUÏC. METRO: ESPANYA

(L1, L3). TEL.: 936 220 360. FINS AL 18/7. DE DT.

A DS., DE 10 A 18H; DG., DE 10 A 15H. PREU: 6€.

20%DE DTE.• Museunacional.cat


