
EXPOSICIÓ / FINS AL 18 JULIOL

ANTONI
CAMPAÑÀ

LA GUERRA INFINITA

EXPOSICIÓ / 15 JULIOL — MARÇ 22

EL MUSEU
EN PERILL!

SALVAGUARDA I ENDREÇA DE L’ART 
CATALÀ DURANT LA GUERRA CIVIL

COL·LECCIÓ / A PARTIR DE L’1 DE JULIOL 

NOVES SALES
GUERRA CIVIL

El programa d’exposicions i activitats que tens a les mans et convida 
a participar en un dels dos grans eixos temàtics del Museu Nacional per 
a aquest any 2021: la Guerra Civil i la salvaguarda del patrimoni artístic 
català en aquest context extrem. Les activitats presencials i en línia 
s’han dissenyat en col·laboració amb un gran nombre d’entitats i col·lectius 
especialitzats en aquest període. 

Són propostes per reflexionar, des de múltiples angles, sobre les 
conseqüències que es deriven de la guerra, com ara el paper de l’art 
i els artistes, la destrucció i la protecció del patrimoni en situacions de conflicte, 
la propaganda i la memòria, i la mort, l’exili o el patiment de la població civil. 
Són situacions que poden semblar-nos llunyanes, però que lamentablement 
segueixen sent vigents i s’estan patint en molts indrets del món.

Arran de l’esclat de la Guerra, la Generalitat va em-
prendre, de forma urgent, una tasca que va ser deci-
siva per a la conservació del patrimoni artístic català. 
Ho van fer possible diverses personalitats, entre les que 
destaquen Joan Subias, Josep Gudiol, Miquel Joseph 
i Mayol i, especialment, Joaquim Folch i Torres, impul-
sor i primer director de l’actual Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i víctima de la repressió posterior a la Guerra.

La mostra ofereix l’oportunitat de descobrir un epi-
sodi cabdal i sorprenent del conflicte, i permet copsar 
les condicions en què es va fer el trasllat en camions 
dels fons dels grans museus de Barcelona cap a Olot, 
Darnius i París per preservar-los de les conseqüències 
de la Guerra.

Un recorregut per la trajectòria del fotògraf Anto-
ni Campañà (Arbúcies, 1906 – Sant Cugat del Vallès, 
1989), amb especial interès per les fotografies que va 
realitzar durant la Guerra Civil i que la família va trobar 
per atzar l’any 2018. Un conjunt d’imatges de gran quali-
tat artística i rellevància històrica que van ser amagades 
pel mateix artista en la que ara coneixem com “capsa 
vermella”. Una càpsula del temps tancada durant més 
de setanta anys, amb centenars d’imatges inèdites que 
suposen una gran aportació per al patrimoni fotogrà-
fic del país, i que han ressituat Campañà com un dels 
grans noms de la fotografia del segle XX.

Dues rèpliques a escala 1:1 de dos avions soviètics 
que van combatre a la Guerra Civil aterren a la Sala 
Oval. Francesc Torres explora l’impacte de la mort que 
arriba des del cel i reflexiona sobre les idees de sacrifici 
i de morir per un ideal, a partir de l’obra de la col·lecció 
d’Art Gòtic del Museu La crucifixió de sant Pere de Pere 
Serra. Amb aquesta instal·lació, l’artista desdibuixa una 
vegada més els límits entre l’art i el no-art. Segons ell 
mateix diu: “un avió que no vola, és una obra d’art”.

INSTAL·LACIÓ / 18 JUNY —  26 SETEMBRE

FRANCESC 
TORRES
AERONÀUTICA (VOL) INTERIOR

SALVEM
EL PATRIMONI!

PER UN IDEAL?

DE LA GUERRA

MORIRIES

MAI VISTES
LES FOTOS

ARTISTES
EN LLUITA!

El Museu Nacional renova el seu discurs exposi-
tiu ampliant les sales dedicades a l’art del període 
de la Guerra Civil.

La pintura, l’escultura i el gravat, juntament amb els 
nous mass media, com els cartells, la fotografia i el cine-
ma, van posar-se al servei d’un i altre bàndol. Aquesta 
mobilització total va comportar la culminació de moltes 
de les aspiracions de l’art modern i de l’avantguarda, 
amb una transformació de l’artista com a productor 
d’un art per a les masses. 

El Pavelló de la República Espanyola, construït amb 
motiu de l’Exposició Internacional de París de 1937, re-
presenta clarament la síntesi de totes les arts sota el 
domini de la propaganda i el compromís dels artistes 
espanyols amb la República.

ART, CONFLICTE 
I MEMÒRIA
#ARTCONFLICTEMEMÒRIA
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CONFERÈNCIA INAUGURAL — En línia
Antoni Campañà i les tensions del segle XX
A partir del 19 de març, al YouTube 
del Museu Nacional
A càrrec de Toni Monné, Arnau Gonzàlez i Vilalta, 
i Plàcid Garcia-Planas, comissaris de l’exposició.

ITINERARI
La Barcelona de Campañà: una ciutat en guerra
5, 6, 8, 11, 12 i 15 de maig. Amb inscripció prèvia al 
web dels Amics del Museu
Passejada per algunes de les localitzacions 
capturades per l’objectiu de Campañà, espais clau del 
conflicte.

POESIA — En línia
Davant la guerra, dins del Festival Barcelona Poesia
Del 7 al 18 de maig, al web de Barcelona Poesia 
i al YouTube del Museu Nacional

XERRADA-ITINERARI — En línia
Antoni Campañà i la Guerra Civil a Barcelona. 
Bombardejos i lluita per sobreviure
Dimecres 9, 16, 23, 30 de juny, i 14 i 21 de juliol a les 
18.30 h. Amb inscripció prèvia al web del Museu
Xerrada-itinerari per l’exposició La guerra infinita. 
Antoni Campañà, pel Refugi 307 del Poble Sec i pel 
Turó de la Rovira. Resseguint el testimoni gràfic de 
Campañà es tractarà l’impacte que els bombardejos 
van tenir sobre la població i es donarà a conèixer 
un dels espais que millor exemplifica la lluita per la 
supervivència: les bateries antiaèries.

DIÀLEG — Presencial i en línia
Aeronàutica (vol) interior
Dimarts 6 de juliol a les 18 h, Sala Oval i en línia. 
Amb inscripció prèvia al web del Museu
Conversa entre Francesc Torres, autor de la 
instal·lació, i Juanjo Lahuerta, professor d’història de 
l’art a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. 
Modera: Lluís Alabern, cap de mediació i museografia 
del Museu

VISITA COMENTADA — En línia
Espais i relats de la Guerra Civil
Amb inscripció prèvia al web del Museu
Recorregut pels museus i centres d’interpretació que 
expliquen la Guerra Civil arreu del territori
Dimecres 15 de setembre
18 h. Art i compromís a les noves sales del Museu 
Nacional dedicades a la Guerra Civil, amb Eduard Vallès 
i Elena Llorens, conservadors d’Art Modern i Contemporani. 
18.45 h. La memòria de l’exili al Museu Memorial de 
l’Exili, La Jonquera, amb Alfons Quera, historiador 
i director del MUME. 

Dimecres 22 de setembre
18 h. La batalla de l’Ebre al Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre (Corbera d’Ebre), amb 
Teresa Ferré Panisello, directora del COMEBE, 
especialista en fotografia i Guerra Civil.
18.45 h. La guerra aèria i la defensa del territori des 
del Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana 
i la Guerra Aèria (Santa Margarida i els Monjos), 
a càrrec de Ramon Arnabat, professor d’història 
contemporània de la Universitat Rovira Virgili 
i membre del grup de recerca ISOCAC. 

VÍCTIMES I REPRESSIÓ
XERRADES AMB DEBAT — Presencial i en línia
Propostes de reflexió a l’entorn de les conseqüències 
socials dels conflictes bèl·lics
La vida truncada: refugiats
Dijous 10 de juny a les 18 h, Sala de la Cúpula i 
en línia. Amb inscripció prèvia al web del Museu. 
Traducció simultània en línia al castellà
Xerrada sobre refugiats, perseguits, marginats i exiliats 
en temps de guerra. Amb la participació de Ruben 
Wagensberg, expert en migracions i drets humans; 
Blanca Garcés, investigadora del CIDOB en immigració 
i refugiats, i la doctora Cristina Blasi Casagran, 
professora lectora Serra Húnter a la Universitat Autònoma 
de Barcelona i coordinadora del projecte H2020 ITFLOWS.
Modera: Núria Perales, periodista i cap de 
comunicació del Museu
La mort silenciada: fosses comunes
Dimecres 16 de juny a les 18 h, Sala de la Cúpula i 
en línia. Amb inscripció prèvia al web del Museu. 
Traducció simultània en línia al castellà
Xerrada sobre les fosses comunes, amb la 
participació de Víctor Fernández, periodista cultural 
especialitzat en la recerca de les despulles de 
Federico García Lorca; Espe Pons, artista, fotògrafa i 
autora de l’assaig fotogràfic Sota la llum del mar sobre 
les víctimes del franquisme, i Juli Cuéllar, historiador 
de la Direcció General de Memòria Democràtica. 
Modera: Pepe Serra, director del Museu Nacional

TEATRE
Rastres-Argelers. D’Aina Huguet 
Dimecres 7 de juliol a les 20.30 h, Sala Oval. Amb 
inscripció prèvia al web del Museu

PODCAST — Presencial i en línia
Enregistraments amb assistència de públic
Sonoritats subversives: veus, guerrilles i refugis LGTBI 
Volum I. Guerrilles
Dimarts 28 de setembre a les 18.30 h, Centre 
LGTBI de Barcelona i en línia. Amb inscripció 
prèvia al web del Museu
Es posaran en relació iconografies del Museu 

centrades en la lluita de les guerrilles republicanes 
amb l’acció queer. 
Volum II. Refugis
Dijous 7 d’octubre a les 18.30 h, Centre LGTBI de 
Barcelona i en línia. Amb inscripció prèvia al web 
del Museu
Es reprendran els imaginaris de l’evacuació i del refugi 
per tal de rastrejar la noció d’exili LGTBI, des de la 
Guerra Civil fins a l’actualitat.
A càrrec de Víctor Ramírez Tur, doctor en Història de 
l’Art, i conduïts per Núria Perales, periodista i cap de 
comunicació del Museu.

CINEMA
Josep, Aurélien Froment “Aurel”, 2020, 
en el marc de “7è Art. Cinema al Museu”
Dijous 21 d’octubre a les 19 h, Sala Oval. 
Amb inscripció prèvia al web del Museu

DESTRUCCIÓ I SALVAGUARDA
DEL PATRIMONI

CONFERÈNCIA INAUGURAL — En línia
El Museu i la guerra. Salvaguarda i endreça 
del patrimoni en temps convulsos
A partir del 15 de juliol, al YouTube del Museu 
Nacional
A càrrec de Mireia Capdevila Candell i Francesc 
Vilanova Vila-Abadal, comissaris de l’exposició 
i investigadors de la Fundació Carles Pi i Sunyer.

JORNADA ACADÈMICA — En línia
El Museu en perill!
Dijous 14 d’octubre. Amb inscripció prèvia al web 
del Museu
Amb la participació d’Arturo Colorado (UCM), 
Francisco Gracia i Glòria Munilla (UB), Joaquim 
Nadal (ICRPC) i Rebeca Saavedra (UC).
Coordinació científica: Joaquim Nadal, Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural

XERRADA INTERNACIONAL AMB DEBAT — En línia
Heritage in Times of Conflict
Dimarts 16 de novembre. Amb inscripció prèvia al 
web del Museu. Ponències en llengües originals 
amb traducció simultània
Xerrada internacional sobre la salvaguarda de 
patrimoni en temps de conflictes bèl·lics, amb motiu 
del Dia Internacional del Patrimoni Mundial.
En homenatge a Khaled al-Asaad, director del jaciment 
de Palmira executat per Estat Islàmic el 18 d’agost de 
2015, amb la participació d’experts d’organitzacions 
internacionals.
Coordinació científica: Benoit de Tapol, restaurador del 
Museu Nacional
Modera: Pepe Serra, director del Museu Nacional

 SEGUEIX-HO EN LÍNIA

● Al canal de YouTube del Museu Nacional
● La guerra infinita en línia a museunacional.cat

VISITES COMENTADES 
A LES EXPOSICIONS
Presencialment els dissabtes en català i 
castellà, i en línia els dies 27 d’abril, 25 de maig 
i 29 de juny.

EDUQUEM PER LA PAU. 
ACTIVITATS PER A LES ESCOLES
Visita dinamitzada Art i Compromís. Espai de re-
flexió sobre la guerra i el conflicte per a Educació 
Secundària, Batxillerat i Escoles d’adults.

ACTIVITATS PROGRAMADES 
ALS CENTRES CÍVICS
barcelona.cat/centrescivics

PROPOSTES EXCLUSIVES PER ALS 
AMICS DEL MUSEU NACIONAL
amicsdelmnac.org 

NIT DEL MUSEU NACIONAL
DISSABTE 3 DE JULIOL
Portes obertes de les 15 a les 24 h.

Compra la teva entrada en línia.
Aquest programa pot estar subjecte a canvis.

Consulta aquí tota la programació:

blog.museunacional.cat

Ara, més que mai, 
connecta’t amb la cultura!
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1. Rèplica a escala 1:1 de l’avió bombarder Túpolev SB-2 “Ka-
tiuska”. Detall. Camp d’Aviació de la Sènia, 2021 

2. Andrés Fernández Cuervo, Bombardeig, 1937, Procedent de 
l’Exposició Internacional de París, 1937

3. Descàrrega de la Mà de Déu de l’absis de Sant Climent de 
Taüll al Castell de Maisons Laffitte, per a ser instal·lada a l’ex-
posició L’Art Catalan du Xème au XVème siècle. París, juny 
1937.  ANC / Fons Generalitat de Catalunya (Segona Repúbli-
ca). Foto: François Kollar, París

4. Sense títol [Tropes italianes al «Desfile de la Victoria» franquis-
ta], Barcelona, 21 de febrer de 1939. Arxiu Campañà

Col·laboren Amb el suport de


