
| Cultura i Espectacles | 25EL PUNT AVUI
DIJOUS, 15 D’ABRIL DEL 2021

La cultura com a
temps improductiu

L’APUNT propòsits, per més que el mòbil salti d’alegria. M’he
passat la meitat del dia engolida als túnels del metro,
pujant i baixant escales, mesurant el temps pels inter-
vals d’un encàrrec a un altre. Al tren de tornada, topo
amb un capítol de Boris Groys, el meu únic botí d’avui,
titulat ‘El desig de descansar’. La cultura sent aversió a
la productivitat i la pressa; estima el vagareig.Eva Vàzquez

Encara no són les dotze i el mòbil ja em diu que he
complert la saludable fita dels deu mil passos diaris.
Estic rebentada. He vingut a Barcelona per feina i ho
volia aprofitar per fer de tot: veure una o dues exposi-
cions, anar a una llibreria, entrevistar un escriptor de
veu fluixeta, asseure’m en una terrassa a mirar la gent
com passa. No he completat ni la meitat dels meus

septe de la capella de la
Mare de Déu dels Àngels.
És a dir, que es podran
creuar les dues places per
un nou pas públic “molt
més agradable i segur”; ai-
xò sí, només estarà obert
durant l’horari del museu.

El que el Macba fa anys i
panys que reclama és més
superfície expositiva per

lluir de manera perma-
nent la seva col·lecció, for-
mada per gairebé 6.000
peces. I això és el que l’am-
pliació li permetrà fer per
fi, sobretot en tres sales de
31x12 metres cadascuna.

L’estudi previ també es-
bossa una connexió sub-
terrània entre el Convent
dels Àngels i l’edifici

Meier, però no es tracta
d’un simple túnel sinó
d’un recorregut museït-
zat.

A la part final del con-
curs, Harquitectes (au-
tors, entre d’altres, de la
Lleialtat Santsenca i del
Centre de Recerca ICTA-
ICP de la UAB) i Christ &
Gantenbein (amb expe-
riència en transformació
de museus) competien
amb quatre equips finalis-
tes més: Barozzi Veiga;
Camps Felip Arquitectu-
ria i Tuñón Arquitectos;
David Chipperfield Archi-
tects i b720 Arquitectura;
i Caruso St John Archi-
tects i Bosch Capdeferro.
El jurat estava format per
representants de totes les
institucions del consorci i
per experts del museu i del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (Coac).

El Macba comença una
nova etapa que li permetrà
ser molt més ambiciós en
la seva missió, segons van
coincidir a dir ahir el ti-
nent d’alcalde Joan Subi-
rats, la consellera Àngels
Ponsa i la presidenta de la
Fundació Macba, Ainhoa
Grandes. ■

El 2020 va fer 20 anys que
va morir Enric Miralles,
l’arquitecte contemporani
català més reconegut al
món, però poc conegut pel
gran públic. La seva obra
és excepcional. També té
molta complexitat. Mirar
de fer-la “comprensible” a
gent no necessàriament
vinculada a l’arquitectura
és el repte del programa
d’actes que es desplegarà
amb un any de retard a
causa de la pandèmia.

Avui s’obren les tres pri-
meres exposicions d’un
circuit propulsat per la
fundació que vetlla pel seu
llegat, l’Ajuntament i la
Generalitat i amb la com-
plicitat del Col·legi d’Ar-
quitectes (Coac), el Disse-
ny Hub i l’Etsab. “Volíem
que l’homenatge tingués
un caràcter urbà ampli”,
sosté Joan Roig, el coco-
missari, juntament amb
Benedetta Tagliabue, ví-
dua i sòcia de despatx de
Miralles.

Per al tàndem de comis-
saris també era molt im-
portant que la mostra cen-
tral tingués lloc al Saló del
Tinell. Aquí va ser on el
Grup R va organitzar la
primera exposició de Gau-
dí, el 1956. Hi ha moltes si-
milituds entre Gaudí i Mi-
ralles, defensen. “Tots dos
van ser els més destacats
de la seva generació”, re-
marca Roig. I a tots dos, hi
afegeix, els uneix una ma-
nera de treballar l’arqui-
tectura col·lectivament,
cosa que supera “la idea
d’autoria única”.

Al Saló del Tinell es posa
el focus en la singular i
atrevida visió de Miralles a
través d’algunes de les se-
ves obres mestres, com el

cementiri d’Igualada o el
Palau d’Esports d’Osca,
que va fer amb la seva pri-
mera companya, també
professional i personal al-
hora, Carme Pinós, o el
Parlament d’Escòcia i el
Mercat de Santa Caterina,
que va acabar Tagliabue
després de la seva prema-
tura mort, als 45 anys,
d’un càncer fulminant.

La personalitat creati-
va de Miralles va desbor-
dar els límits estrictes de
l’arquitectura, i això ho vol
reflectir el seu any com-
memoratiu. Per exemple,
en l’exposició que presen-
ta l’Arts Santa Mònica, en
què es descobreixen els
seus collages fotogràfics.
Un altre Miralles íntim, i
inèdit, surt a la llum ara a
la seva fundació, que en fa
lluir els materials que cus-
todiava en el seu arxiu, els
estadis més primigenis
dels seus edificis.

El Disseny Hub s’incor-

porarà a la ruta a partir del
27 de maig amb una expo-
sició dels mobles que va
dissenyar. Al juny, el Coac
donarà veu, en un cicle de
tres xerrades, als bons co-
neixedors internacionals
del seu treball. I al setem-
bre, l’Etsab reivindicarà la
seva tasca de docent, que
va deixar un pòsit profund
a les noves fornades d’ar-
quitectes.

Tothom el recorda pel
seu carisma i pel seu entu-
siasme encomanadissos, i
això és el que s’han perdut
els que ja no l’han pogut
tractar. En bona part és a
aquests joves a qui l’Any
Miralles més interpel·la,
per tot el que els pot ajudar
a forjar una aventura
d’avantguarda tan única i
irrepetible com la seva,
amb una gran sensibilitat
per l’herència del passat i
amb valors “que comuni-
quen universalment”, re-
marca Tagliabue. ■

Enric Miralles,
universal
M.P.
BARCELONA

Un circuit d’exposicions recorda l’arquitecte
al cap de 20 anys de la seva prematura mort

Enric Miralles, el 1995 ■ PACO ELVIRA


