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LLÀTZER MOIX
Barcelona

Trenta anys després de morir,
Antoni Gaudí va protagonitzar
el 1956 una gran exposició al Sa
ló del Tinell que vamarcar l’ini
ci de la seva recuperació en la
societat barcelonina. En aquest
mateix espai, edificat al segle
XIVcomasalade cerimòniesde
l’Antic Palau Reial Major, es va
obrir ahir una exposició sobre
l’arquitecte Enric Miralles,
mort fa 21 anys a la prematura
edat de 45.
La tria de l’escenari no és ca

sual. Miralles (19552000) és la
figuramésbrillant de l’arquitec
tura catalana contemporània, i
la intenció de Benedetta Taglia
bue i Joan Roig, comissaris del
cicleMiralles, és clara: reivindi
car el setial preferent d’aquest
autor en la nostra arquitectura.
Una gran banderola fins a terra,
amb un dibuix de Miralles, en
blau sobre blanc, ocupa el lloc
que el 1956 es va reservar al cen
tre de la sala a la reproducció en
guix d’una columna dòrica del
Park Güell gaudinià.
Aquesta mostra del Tinell

–Miralles.Aquarts dequatre–és
lamés gran de les tres inaugura
des ahir, del total de sis propos
tes que s’obriran aquest any,
amb l’objectiu de divulgar la fi
gura de l’arquitectemés enllà de
cercles professionals. Es con
centra en quatre projectes: el
cementiri d’Igualada, el pavelló
de bàsquet d’Osca, el mercat de
Santa Caterina a Barcelona i el
Parlament d’Escòcia a Edim
burg. Totes s’expliquen amb di
buixos, plans, maquetes i docu
ments audiovisuals.
El cementiri, que Miralles va

signar juntament amb Carme
Pinós, s’emmotlla en un tàlveg
preexistent, destaca pel seu
component poètic i està consi
derat una obra mestra, a què la
Generalitat està a punt de con
cedir la qualificació de bé cultu
ral d’interès nacional.
La peça d’Osca va ser una de

les més controvertides deMira
lles, perquè a mitja edificació es
va esfondrar l’estructura de la
coberta per un defecte de cons
trucció.Miralles va refer el pro
jecte i va acabar l’edifici, però
aquesta obra va propiciar el fi
nal del seuequip ambPinós, gai
rebévaajornar el seuenllaç amb
Benedetta Tagliabue i va aug
mentar la seva prudència.
El mercat de Santa Caterina a

Barcelona és l’obra més urbana
de les quatre, acabadaperTagli
abue després de la mort de Mi
ralles. Es distingeix per la seva
coberta ondulant i acolorida,
evocadora d’una parada de frui
tes, que tot i això Miralles va

imaginar blanca com el paper.
En un vídeo de l’exposició es
mostren unes imatges de la co
bertanevada, l’única vegadaque
va recuperar el color imaginat
perMiralles.
Completa la mostra la docu

mentació sobre el parlament
d’Escòcia, obra major de Mira
lles, també acabada –amb força
contratemps, polítics i econò
mics– per Tagliabue. Com a Os
ca o a SantaCaterina, l’estructu
ra expressa aEdimburg totes les
tensions, i sosté una cambra

inundada per la llum solar.
Ahir també es va inaugurar, a

SantaMònica, l’exposicióMira
lles. Photos & Collages. Aquesta
mostra, a càrrec de Salvador Gi
labert, aplega 170dels 800colla
ges que va fer Miralles entre el
1989 i el 2000 per convertir l’es
mentada tècnica en un instru
ment de projecte. Aquí s’exhi
beixen collages de fotos d’obres
arquitectòniques –la casa
Farnsworth de Mies, peces
d’Aalto–. I també hi ha collages
de solars de futures obres de
Miralles, o altres de caràcter fa
miliar. En totes aquestes obres
l’autor, seguint la línia del cubis
meodeDavidHockney, o les in
fluències surrealistes o de Gor
don MattaClark, revela una
gran habilitat per capturar i re
presentar l’espai. En mans de
Miralles els collages es conver
tien en una eina de possibilitats
insospitades per explorar i rein
terpretar la realitat. Aquesta ex
posició, com la del Tinell, pre
senta les obres sobre uns cava
llets de fusta que Miralles va
dissenyar per al pavelló ale
many de la fira Arco del 1996.
Mai fins ara s’havien construït
aquest expositor. Tampoc no
s’havia exhibit mai la rica i inte
ressant tasca de Miralles com a
autor de collages.
Finalment ahir també es va

inaugurar, a la seu de la Funda
ció Miralles, al Portal de la Pau,

la mostra Miralles. To be conti
nued, a càrrec de Victoria Garri
ga, EMBT i Beatriz Mínguez.
Aquesta exposició, dividida en
dues plantes, versa sobre el mè
tode de treball de l’arquitecte i
la seva continuïtat en la tasca de
l’equip de Tagliabue, més lleu
gera, aèria, tèxtil i colorista. A la
inferior, al magatzem on es
guarden habitualment les ma
quetes deMiralles, es presenten
audiovisuals que proposen un
viatge virtual a l’obra d’Edim
burg. A la superior es presenten
les obres projectades per
EMBT, l’estudi que dirigeix Ta
gliabue, vídua de Miralles, dels
últims dos decennis. Entre
aquestes obres hi ha treballs en
curs com l’estació de metro de
ClichyMontfermeil a París o
les obres italianes de l’església
de San Giacomo a Ferrara i l’es
tació central de metro a Nàpols.
Tagliabue va utilitzar ahir l’ana
logia del taller de Ticià, amb el
seu mestre i els seus professio
nals, per explicar com funciona
va el despatxMiralles.
El programa Miralles, avalat

per laGeneralitat i l’Ajuntament
de Barcelona, es completarà
amb exposicions al DHUB so
bre el mobiliari de Miralles, un
cicle de converses sobre l’arqui
tecte al COAC i una exposició a
l’ETSAB sobre la seva relació
amb Miralles, com a alumne i
docent.c
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Un museu més públic
La nova façana unifica
l’edifici de nova planta amb
les construccions històriques
a través de contraforts que
creen a la base una galeria
transitable i una terrassa
pública al terrat. A baix, una
de les sales d’exposicions.

racteritzavenelbarri.
L’accés a la nova ampliació del

Macbaes faràper laCapella, situa
da davant el carrer Elisabets, i
s’aprofitarà el transsepteper crear
un passatge obert només durant
leshoresd’activitat delmuseuque
uniràlaplaçadelsÀngelsamblade
les Caramelles. L’edifici de nova
planta tindrà tres sales d’exposici
ons a diferents nivells (31 x 12me
tres) destinades a la col∙leccióper
manent del museu (gairebé 6.000
obres) iesconnectaràambl’edifici
Meieratravésd’unaccéssubterra
nipelpàrquing.
L’estudi HArquitectes, amb seu

a Sabadell, és autor entre d’altres
de les Cristalleries Planell i de la
Lleialtat Santsenca, totes dues a
Barcelona,amésdelCentredeRe
cercaICTAICP,alCampusdeBe
llaterrade laUAB.Per la sevaban
da,Christ&Gantenbein,ambseua
Basiela, són els responsables de
l’ampliació i transformació del
MuseuNacional Suís deZuric i de
l’ampliació del Kunstmuseum de
Basilea.
El pressupost de l’ampliació és

d’11 milions d’euros (5,4 de pres
supostd’obra,alsqualss’afegeixen
honoraris, museografia, adquisi
ció de places de pàrquing...) que
sufragaran equitativament les di
ferents institucions consorciades,
excepte 1,5 milions d’euros que
aportarà laFundacióMacba.c

EnricMiralles reviu alTinell,
a SantaMònica i a la seva fundació
Sis mostres i cicles de xerrades evoquen l’arquitecte mort el 2000

ÀLEX GARCIA

EnricMiralles el 1996 amb Benedetta Tagliabue

L’historiadorJoaquimNadal iFarrerasacumulaal seucurrículummúltiplescàrrecspúblics,una tribunades
de laqualesconeixenpersonatgesde totamena icondició.AmbNomsd’unavida (PagèsEditors),un llibre
de70perfilsbiogràfics, espresentaelJoaquimNadalescriptor.Artistes,polítics, escriptors i intel∙lectualses
creuenambpersonatgeshistòrics.Miscel∙làniaqueobreambhomenatgesals seuspares. /PauEchauz
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SALÓ DEL TINELL

Lamostra de quatre
projectesmajors
deMiralles evoca
la de Gaudí el 1956

SANTA MÒNICA

170 dels 800 collages
de l’arquitecte
s’exhibeixen aquí per
primera vegada

FUNDACIÓ ENRIC MIRALLES

Elmuntatge recorre
la continuïtat de
l’estudi de l’autor
després demorir


