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La guerra infinita descobreix les diferents facetes de l’obra  
del fotògraf Antoni Campañà  (Arbúcies, 1906-Sant Cugat 
del Vallès, 1989), tot posant el focus en les fotografies que 
va realitzar durant la Guerra Civil espanyola, que la família 
va trobar per atzar l’any 2018. Aquest conjunt d’imatges, 
de gran qualitat artística i rellevància històrica, varen ser 
amagades en una capsa pel propi artista  on van roman-
dre durant més de setanta anys des del final de la Gue-
rra Civil fins el 2018. 

Aquesta capsa, amb centenars d’imatges inèdites, 
és ara coneguda com “la capsa vermella” i suposa 
una nova aportació molt important per al patrimo-
ni fotogràfic del país,  especialment pel que fa a la 
Guerra Civil tot ressituant Campañà com un dels 
grans noms en la fotografia catalana i espanyola 
del segle XX.

Les tensions d’una mirada

(1906-1989)

Antoni Campañà. Sense títol [Retorn de Lluís 
Companys], 1 de març de 1936. Arxiu Campañà



4

La mostra presenta un total de més 
de 300 fotografies i desvetlla un gran 
nombre d’imatges inèdites, mai po-
sitivades ni pel propi fotògraf. La 
majoria de les peces de l’exposició 
procedeixen del fons de la família de 
l’artista, que ha decidit fer al museu 
un important dipòsit de 63 fotografi-
es de l’etapa pictorialista anterior a 
la guerra. Una part d’aquests materi-
als es mostraran també ara per pri-
mera vegada a l’exposició.

Campañà es pot definir com un fotò-
graf de contrastos. Es va iniciar molt 
aviat en la fotografia i es va convertir 
en un dels fotògrafs pictorialistes 
més premiats arreu del món. De fet, 
la seva obra ja formava part de la 
col·lecció del museu com a repre-

sentant del pictorialisme català, amb una obra emblemàtica com ara Tracció de 
sang. Campañà integra ben aviat els corrents estètics de l’avantguarda europea i 
utilitza les tècniques pigmentàries del pictorialisme però amb una mirada que beu 
de la Nova Visió. Les diagonals, els picats i uns enquadraments agosarats passen 
a ser la seva manera de plasmar la realitat. 

El fotògraf mantindrà aquesta mirada moderna durant la Guerra Civil, malgrat que 
la cruesa de la realitat que l’envolta farà que la seva fotografia sigui més directa i 
ràpida. Campañà realitza més de 5.000 fotografies durant els anys de la guerra, 
fotografiant tot el que veu en un intent de superar el trauma del conflicte a través 
del visor de la càmera. Fotografia la complexitat del seu temps sense autocensura 
ni concessions a cap causa determinada.

Les milicianes, els refugiats que arriben de Màlaga a Barcelona el gener del 1937, 
les runes desprès dels bombardeigs, els menjadors populars, l’enterrament de 
Durruti o l’exhibició de les mòmies de les monges de les Saleses al passeig de 
Sant Joan van estar sota el seu objectiu. Campanyà recull escenes de la vida di-
ària, entre allò quotidià i la violència de la guerra, i finalment, al 1939, la retirada 
de l’exèrcit republicà i les desfilades franquistes. És en aquest moment quan el 
fotògraf opta per tancar la guerra en una capsa per intentar començar de nou, 
malgrat el  context. 

La postguerra suposarà per a Antoni Campañà una adaptació traumàtica i la recu-

Antoni Campañà. Sense títol [Tropes italianes al «Desfile de la 
Victoria» franquista], 21 de febrer de 1939. Arxiu Campañà
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peració i intensificació de temes com ara l’esport, els paisatges o escenes de la 
modernitat, quan aquesta va començar a arribar al país.

Vista en la seva globalitat, l’obra de Campañà ressegueix el segle XX en la seva 
complexitat i les seves contradiccions. L’exposició descobreix un artista incansable 
que intentà arribar a totes les arestes del món de la fotografia. 

El Museu Nacional i l’art del període de la Guerra Civil

Aquesta exposició forma part del programa Guerra Civil. Art, conflicte i memòria, 
que tindrà lloc fins al setembre. En aquest marc el museu ha programat un conjunt 
de projectes expositius i d’activitats articulats a partir de la Guerra Civil espanyola: 
a finals de març inaugura, a l’Espai educArt, la mostra RE-PARAR de l’artista Svan-
tje Busshoff, una reflexió al voltant de temes com ara la reparació i la destrucció, i a 
partir del juny es presentaran l’exposició Art en perill! Salvaguarda del patrimoni 
artístic català (1936-1939) i la instal·lació de l’artista Francesc Torres Vol interior.

Al maig també es presentaran les noves sales dedicades a l’art d’aquest periode, 
una de les col·leccions més singulars, que guanyen espai  i aporten noves obres i no-
ves lectures.

Antoni Campañà. Sense títol [Menjador per pobres], Casino de Sant Sebastià, 
Barceloneta, Barcelona, 1936. Arxiu Campañà

https://www.museunacional.cat/sites/default/files/programa2021-catala-pantalla_0.pdf
https://www.museunacional.cat/ca/vol-interior-una-installacio-de-francesc-torres
https://www.museunacional.cat/ca/art-en-perill-salvaguarda-del-patrimoni-artistic-catala-1936-1939
https://www.museunacional.cat/ca/art-en-perill-salvaguarda-del-patrimoni-artistic-catala-1936-1939
https://www.museunacional.cat/sites/default/files/programa2021-catala-pantalla_0.pdf
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Des de la seva creació, el 1996, el Departament de Fotografia ha treballat la Guerra 
Civil com un tema necessari per entendre el que va ser el primer gran conflicte que va 

merèixer una cobertura total 
per part dels mitjans de co-
municació de tot el món. Per 
donar a conèixer  el treball 
dels fotògrafs que van cobrir 
els esdeveniments  i valorar la 
seva aportació al fotoperiodis-
me de guerra modern, una de 
las primeres exposicions que 
el museu va dedicar a aquest 
tema va ser La Guerra Civil 
espanyola. Fotògrafs per la 
història, l’any 2001. El 2009, 
li van seguir les dues expo-
sicions simultànies Això és 
la guerra! Robert Capa en 
acció i Gerda Taro, primera 
gran retrospectiva dedicada 
a aquest fotoperiodista, i el 

2011, la presentació  de La Maleta Mexicana. El redescobriment dels negatius de 
la Guerra Civil espanyola de Capa, «Chim» i Taro. 

Amb La guerra infinita. Antoni Campañà, el museu continua aprofundint en aquesta 
tasca, aquesta vegada centrant-se en un dels fotògrafs catalans més rellevants.

Activitats

El programa d’activitats en línia i també presencials s’ha dissenyat en col·labora-
ció amb entitats i col·lectius especialitzats en aquesta temàtica. Per al públic escolar, 
el museu ha preparat visites a l’exposició, i l’activitat i el dossier temàtic Art i com-
promís per treballar l’educació per la pau amb alumnes d’ESO, batxillerat i escoles 
d’adults. 

Per al públic general, es programaran conferències, taules rodones, visites comenta-
des, o sessions de cinema i de contacontes per reflexionar sobre les conseqüències 
que es deriven de la guerra, com ara l’exili i el patiment dels desplaçats, la memòria, 
el paper de l’art i els artistes, o la propaganda.

Podeu consultar la informació actualitzada a www.museunacional.cat.

Antoni Campañà. Sense títol [Església de la Concepció]. Carrer 
Girona, Barcelona, 1936-1937. Arxiu Campañà

http://www.museunacional.cat
https://www.museunacional.cat/ca
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TEXTOS DE 
L’EXPOSICIÓ

Aquesta exposició ens presenta una obra fotogràfica de gran qualitat, quasi descone-
guda, que ens ofereix una mirada fascinant de la Catalunya del segle xx. És la història 
d’un fotògraf que ocultà en una capsa les cinc mil fotografies que va disparar durant 
la Guerra Civil. Tancant-les conscientment, Antoni Campañà i Bandranas (Arbúcies, 
1906-Sant Cugat del Vallès, 1989) confegí un immens retrat del seu país, del seu segle 
i d’ell mateix. Trobades fortuïtament per la família més de setanta anys després, aques-
tes fotografies, moltes de les 
quals són inèdites, suposen 
una nova aportació de gran 
rellevància al patrimoni foto-
gràfic.

Abans de 1936, Campañà 
fou un dels fotògrafs artístics 
de l’Estat espanyol més di-
fós internacionalment. Més 
tard, durant la guerra, les 
seves imatges arribaren al 
Pavelló de la República es-
panyola de París de 1937 o 
als fotomuntatges del mític 
John Heartfield. Després de 
1939, optà per una escapa-
da comercial i estètica i una 
capsa que ho definiria tot. 
Tot allò que l’oblit volgut pot 
definir.

Es tracta, doncs, d’una mirada mai vista abans en tota la seva extensió i que es pot re-
sumir en un fet essencial: Campañà era allà amb la seva càmera revelant-nos el segle 
xx. És, en definitiva, el descobriment d’una trajectòria amb expansions i tancaments. 
Una història de bellesa, domini tècnic i patiment humà, única i singular dins el patrimoni 
fotogràfic europeu.

Antoni Campañà. Francesc Nel·lo pintant el tren antifeixista del sindicat de 
dibuixants, 1936. Arxiu Campañà
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ÀMBIT 1
Cercant la bellesa 

Una frase resumeix la mirada d’Antoni Campañà: «Em considero obligat a produir fo-
tografies amb punts de vista originals i crec un deure mostrar al món la naturalesa tota 
ben resolta per la mà divina».

Fotògraf quasi de naixement, 
Campañà  agafà la càme-
ra amb només 10 anys fent 
retrats al balneari de Sant 
Hilari Sacalm, fotografiant 
competicions esportives 
amateurs i esdeveniments 
socials a Sarrià. La carrera 
fou fugaç: de la Casa Fer-
nández i Carbonell (Cosmos 
Fotogràfic) a la  rambla  de 
Canaletes de Barcelona fins 
a entrar en contacte amb 
l’Agrupació  Fotogràfica de 
Catalunya.

Posseïa un temperament extremadament sensible i artístic que l’impulsava a capturar 
les cruïlles del seu temps: tant la modernitat mecànica del nou món que sorgia, com la 
bellesa ancorada en un món rural i agrari, camí d’esvair-se.

La fotografia fou, per a ell, més que una vocació de joventut. Es convertí en un impuls 
passional que l’obligava a intentar immortalitzar, en una voràgine documental i experi-
mental, tot allò que creia poder convertir en un retrat de la bellesa perseguida.

Pictorialisme avantguardista 

El 1933, Campañà aprofita el seu viatge de noces per assistir a un curs impartit pel 
fotògraf Willy Zielke, a l’Escola de Fotografia de l’Estat de Baviera, a Munic. Des de 
llavors, les seves fotografies es caracteritzen per enquadraments atrevits i línies de 
composició en diagonal marcadament influïdes pels nous corrents estètics sorgits a 
Alemanya (Nova objectivitat i Nova visió) i a la Unió Soviètica (Constructivisme).

Campañà incorpora aquesta visió avantguardista als temes clàssics de la pintura 
pictorialista, de manera que va definir un estil propi molt personal i àmpliament difós 
en la seva participació a nombrosos salons internacionals de fotografia artística arreu 
del món. 

Antoni Campañà. Tracció de sang, 1933. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. 
Col·lecció Nacional de Fotografia, 1999. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
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Un món que es trenca

En aquell caos que fou l’Europa d’entreguerres, cadascú tingué la seva data clau. Per 
a l’escenari que fotografià Campañà, la Catalunya i l’Espanya republicanes, fou l’any 
1936. Abans de l’esclat de la Guerra Civil, els seus ulls veieren un oceà de metàfores 
que imploraven una última esperança: l’aturada definitiva de la darrera final de futbol, 
l’última Patum abans de la prohibició, la Setmana Santa de Sevilla sense imposicions, 
curses de cotxes, campanyes electorals i el retorn del president de la Generalitat de 
Catalunya. Universos que s’esvaïen. Certament, el que retratava no tenia per què pre-
sagiar res, però acabaria sent un testimoni més d’un món que arribava al final. 

Creació i tensions

A començament dels anys 1930, el món acadèmic encara qüestionava que una imatge 
fotogràfica fos una obra d’art. És un debat candent entre els defensors de les tècni-
ques  pictorialistes  com Pla  Janini, Carbonell o Ortiz  Echagüe.  Campañà, que n’era 
un jove deixeble i amic personal, hi aportarà la seva mirada renovadora, sobretot mit-
jançant el tractament del bromoli i el transport de les tintes grasses. En el bromoli, la 
fotografia es revela en paper de bromur de plata i es blanqueja químicament. Posterior-
ment, la imatge reapareix amb l’ajut d’una brotxa i pigments a l’oli, i s’hi aconsegueixen 
noves textures de color i suggeridores atmosferes vaporoses.

«No solament els pintors diuen mentides», deixà escrit Campañà. Però en realitat no és 
manipulació, és procés artístic: intervencionisme per crear una obra única i personal 
amb l’ajuda de l’ampliadora i la incorporació d’elements inexistents a l’original (núvols, 
fons...). Crea imatges que acosten la creativitat fotogràfica a la pictòrica. Prepara abans la 
foto en una llibreta d’apunts i l’executa, com a la seva fotografia Espantaocells, de 1933. 

Antoni Campañà. Sense títol [Dues dones després d’un bombardeig], Poble-Sec, Barcelona, 
14 de març de 1937. Arxiu Campañà
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ÀMBIT 2
La capsa vermella 

Per què fotografies una guerra si acabaràs amagant les imatges en una capsa? La 
resposta –si n’hi ha– condensa totes les contradiccions: les del mateix fotògraf, les de 
la Guerra Civil i les del segle xx. Republicà, catalanista i catòlic, agent de Leica a Bar-
celona, Campañà s’endinsava en la bellesa quan, el juliol de 1936, li caigué al damunt 
tot el dolor. De la seva càmera en farà teràpia, amb humanitat i universalitat: la mirada 
dels catalans bombardejats pels feixistes esdevindrà la dels andalusos refugiats a Bar-
celona. 

Campañà  no amaga res: fotografia les esglésies víctimes de la iconoclàstia i també fa 
retrats de llibertaris tan atractius que els mateixos anarquistes en faran postals. Des de 
protestes per la manca d’aliments davant la Pedrera de Gaudí fins a soldats del Tercer 
Reich desfilant per la Diagonal.

És equidistància fotografiar-ho tot? És difícil imaginar quina podia ser l’actitud del fo-
tògraf quan uns i altres reinterpretaven les seves fotos interessadament amb finalitats 
propagandístiques. Què podia fer? Tancar-les en una capsa vermella de desmemòria 
convertida en la memòria mateixa. Perquè, potser contradictòriament, no som el que 
recordem, sinó el que, conscient o inconscientment, oblidem.

Cop d’estat i revolució  

Fer clic amb la càmera és, 
per a Campañà, un acte 
instintiu, quasi natural. Per 
això dispararà fotos davant 
un cop d’estat i d’una revo-
lució que li desagradaven. 
Si abans havia fotografiat 
futbolistes, per què no ha-
via de fotografiar ara cadà-
vers? Si havia fotografiat 
impol·luts bòlids competint, 
per què no barricades i vi-
dres trencats? Si havia fo-
tografiat angelicals escola-

nets, per què no mòmies de monges exposades en públic? No fer-ho seria renunciar 
a una part del món. A una part de la llum. A la realitat, per desagradable que fos. És 
aquest instant inexplicable –el clic–, on Campañà, un home d’ordre, cerca en la seva 
càmera alguna sensació de recuperació de l’estabilitat.

Antoni Campañà. Barricada infantil darrere de la Universitat de Barcelona, agost de 
1936. Arxiu Campañà
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Matar Déu

El fotògraf és catòlic; els temples catòlics són saquejats; 
la càmera no té més fe que el culte a la imatge. Campa-
ñà, amb la imatge de la Mare de Déu del Carme a la bu-
txaca, transita per esglésies i convents que ha retratat 
pocs mesos abans de la revolució iconoclasta. Pateix i 
ho trasllada al cel·luloide. Troba la llum i l’angle: dota les 
ruïnes calcinades de misticisme. Ell, que es creia obli-
gat a aportar visions originals mostrant la perfecció de 
la creació divina, testimonia l’intent metafòric de matar 
Déu. En l’arc gòtic que cau i el contrast dels temps: la 
classe mitjana observant les mòmies de les monges i 
un concurs de fotografia d’esglésies convocat el mateix 
any que acabarien cremades.

Manipulació republicana, autoengany i manipulació franquista  

La guerra moderna és un obús de propaganda: enganyar, manipular i construir realitats 
paral·leles per dominar l’opinió pública. Exaltar l’estètica controlant el peu de foto.

En no ser un fotògraf compromès políticament, circumstancialment al servei d’anarquistes 
i del Comissariat de Propaganda català, les imatges de Campañà bascularan perillosament 
entre capçaleres catòliques irlandeses o comunistes franceses amb versions contradic-
tòries dels mateixos fets. Manipulades per la propaganda republicana en el temps-espai 
i reescrites pel mític fotomuntador John Heartfield, en acabar-se el conflicte també seran 
utilitzades per la nova dictadura amb fins propagandístics.

Manipulacions entrecreuades que deixaran al fotògraf poc espai per al seu propi procés 
intern: l’autoengany, ben lluny, a Buenos Aires. En una revista dels catalans de l’Argentina 
on publica desenes d’imatges, hi defineix el que voldria però que ja no existeix. Signa 
fotografies d’una Catalunya idealitzada i pacífica de preguerra. Nega el seu nom a les 
imatges del trauma, de la seva Barcelona en guerra. En un context dramàtic com aquell, 
qui fou sincer del tot? 

Vencedors i vençuts 

Campañà transità la guerra fotografiant totes les banderes. La complexitat de l’instant li exigí 
una mirada polièdrica a realitats incòmodes. Milicians anarquistes, falangistes extasiats, co-
munistes, tropes mores i feixistes italians, nacionalistes catalans, soldats carlins o l’Exèrcit Po-
pular de la República. La sortida dels anarquistes cap al Front d’Aragó el 1936 per la Diagonal 
transfigurant-se en l’entrada de les tropes vencedores del general Franco a Barcelona pel 
mateix espai el 1939. Tots, en contrapicat, bells, enfocats amb amor. La seva mirada, mancada 
d’intencionalitat ideològica, força l’espectador a prendre partit. A renunciar a la simplificació. 

Antoni Campañà. Sense títol [Exhibició de 
les mòmies de les monges, convent de les 
Saleses], Passeig de Sant Joan, Barcelona, 
juliol de 1936. Arxiu Campañà
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Antoni Campañà. Francesc 
Nel·lo pintant el tren antifeixista 

del sindicat de dibuixants, 
1936. Arxiu Campañà
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ÀMBIT 3
Contradiccions d’un segle 

La guerra no s’aturà el 1939. Quedà reclosa en una capsa vermella, però seguí latent. 
Els bromolis artístics quedaren enrere. Com si l’anhel de bellesa hagués deixat de tenir 
sentit. Continua sempre amb el seu exitós negoci, dirigirà la mirada cap a la fotografia 
comercial: cotxes SEAT, esport, turisme. Associat amb Joan Andreu Puig Farran, un 
altre fotògraf de la guerra, serà el primer a Espanya a produir massivament postals 
turístiques en color. Platges per oblidar. Si abans de la guerra, via concursos interna-
cionals, les seves imatges artístiques s’expandiren pel món, ara seran les seves postals 
de costa i muntanya les que arribaran a tots els racons del planeta, mentre la guerra, 
infinita, segueix a la capsa que mai no voldrà obrir.

Un cop obert el sarcòfag, quin valor tenen totes les fotografies de Campañà, les de dins 
i fora de la capsa? En primera instància, el valor que li dona qui escriu el peu de foto. 
Però el peu definitiu, molt especialment en el seu cas, el posa el mateix segle xx, en tota 
la seva contradicció. Dura, intensa i fascinant contradicció.

Variacions sobre una imatge

Estiu del 1936, la Guerra Civil inunda Barcelona d’escenes temptadores per als fotò-
grafs. A la intersecció del carrer Hospital amb la Rambla una miliciana anarquista és 
divisada pel fotògraf. En dècimes de segon crea l’estudi, la protagonista i l’escena. El 
rodet avança fixant contrapicats. Una, dues, tres, fins a quinze instantànies. Perfecte! 
La propaganda anarquista hi veu la sublimació i la llança al món en múltiples formats. El 
fotògraf n’ha perdut el control. La miliciana esdevé, com la guerra, infinita. La imatge es 
converteix en una icona sense autor que sura per les dècades fins a endinsar-se en les 
xarxes del segle xxi. Caldrà esperar 83 anys, de 1936 a 2019, per retornar-li l’autoria.

(Dis)continuïtats 

Què ens diu un vaixell soviètic al port de Barcelona l’estiu de 1936 durant la Guerra 
Civil? I un porta-avions nord-americà al mateix port a la Guerra Freda el 1952? Què 
ens diuen les dues fotografies una al costat de l’altra? O el taüt de l’anarquista Durruti 
passant sota l’estàtua de Colom? I el dictador Franco passant sota la mateixa estàtua 
anys després? Què ens diuen les dues fotografies juntes? Una mirant a l’altra són molt 
més que dues instantànies. Què ens diuen les milicianes llibertàries superposades a 
les postals de platja en la proposta artística de Jesús Galdón?

És tot el que Campañà –clic– va fotografiar. És tot el que cada un de nosaltres vulguem 
que sigui.
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Antoni Campañà. Sense títol [Cavalls morts], Pl. 
Catalunya, Barcelona, 19-21 de juliol de 1936. 

Arxiu Campañà

Antoni Campañà. Sense títol [cotxe cremat] 19-21 
de juliol de 1936. Arxiu Campañà
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Antoni Campañà. Sense títol [cadàver d’un dels 
primers morts de la guerra], Barcelona 19-20 de 
juliol de 1936. Arxiu Campañà

Antoni Campañà. Sense títol [Exhibició de les 
mòmies de les monges, convent de les Saleses], 
Passeig de Sant Joan, Barcelona, juliol de 1936. 

Arxiu Campañà
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1906 Neix a Arbúcies.

1914  Fa les primeres fotografies. 

1922  Comença a treballar per a l’Agència Cosmos, a la botiga Federico  

 Fernández de Barcelona.

1925  Fa el servei militar al quarter del Bruc.

1927  Entra a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. 

1927-1930  Duu a terme les primeres fotografies artístiques experimentals.

1931  S’instauren la Segona República Espanyola i la Generalitat   

 de Catalunya.

1933  Es casa amb Maria Capella, amb qui tindrà 5 fills.

1933  Va de viatge de noces a Alemanya; allà estudia amb W. Zielke, a   

 l’Escola de Fotografia de l’Estat de Baviera (Munic).

1933  Obre la botiga fotogràfica Boada i Campañà, al carrer Tallers. 

1933 La fotografia Tracció de sang, obté nombrosos premis a concursos  

 internacionals. 

1934 La fotografia Afició és portada de la revista American    

 Photography de març.

1936  Exerceix de corresponsal a Barcelona de Galeria. Revista   

 internacional de fotografía artística, dirigida per José Ortiz Echagüe.

1936  Esclata la Guerra Civil, col·labora amb el Comissariat de Propaganda  

 de la Generalitat, la Conselleria de Defensa i l’Oficina de Propaganda  

 de la CNT-FAI.

1936  És el 1r fotògraf espanyol i 25è del món en fotografies acceptades i  

 premiades a salons internacionals, segons The American Annual of  

 Photography.

1936-1939  Col·labora a la revista Catalunya de Buenos Aires. 

1938 S’enrola a l’Exèrcit de l’Aire de la República. 

1939 Acaba la guerra. Depuració «exprés», 27 d’abril, ajudat per Ortiz Echagüe. 

Cronologia
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1940 Es dipositen els positivats de la guerra a l’Arxiu Mas de Barcelona. 

1940  Obté permís provisional per exercir de «reporter gràfic a la ciutat   

 de Barcelona». 

1941 Se li denega la inscripció al Registre Oficial de Periodistes, tot i que  

 pot seguir exercint com a fotoperiodista. 

1942  Obre la botiga fotogràfica pròpia a la rambla de Catalunya de Barcelona. 

1943  Mor el seu fill petit, Antoni, a l’edat de 5 anys.  

1944  Apareixen fotografies seves de la guerra al llibre de F. Lacruz El   

 alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona. Es recuperen i   

 s’oculten definitivament els negatius.

1946  Es publica el llibre Orientaciones fotográficas. 

1952  És un dels fundadors del setmanari Dicen. 

1952  Funda el segell de postals turístiques CYP (Campañà y Puig Farran)  

 amb el fotògraf Joan Andreu Puig Farran.

1953  Duu a terme l’obra fotogràfica publicitària per a l’empresa SEAT,   

 dirigida per Ortiz Echagüe. 

1954  Impulsa  la Biennal Fotogràfica Internacional FIAP a Barcelona.   

 Abandona progressivament la fotografia artística. 

1954-1957.  És fotògraf oficial de la construcció de l’Estadi del FC Barcelona,   

 Camp Nou. 

1961  Realitza la primera portada en color de La Vanguardia. 

1975  Mor el dictador Francisco Franco. 

1984  S’organitza l’exposició internacional de les avantguardes artístiques  

 fotogràfiques espanyoles Idas & Chaos: Trends in Spanish   

 Photography 1920-1945, comissariada per Joan Fontcuberta a   

 l’International Center of Photography de Nova York.

1989  Es fa una exposició monogràfica dedicada a la seva obra a la   

 Fundació Caixa de Barcelona, comissariada per Marta Gili. 

1989  Mor a Sant Cugat del Vallès.

2018-2020  Es redescobreix el Fons Campañà i es publica La capsa vermella, recull  

 de les seves fotografies de guerra. 
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Antoni Campañà. Sense títol [Refugiats de Màlaga a l’estadi de Montjuïc], febrer de 1937. 
Arxiu Campañà
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Comissària del Museu Nacional:
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Intervenció artística:

Dates:
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Catàleg:

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Toni Monné, Arnau Gonzàlez i Vilalta, Plàcid 
Garcia-Planas.

 Roser Cambray

L’estudi de la mirada, S.L.

Jesús Galdón

Del 19 de març al 18 de juliol de 2021

6 €

Sala d’exposicions temporals T1

Edicions en català i castellà

Les tensions d’una mirada 

(1906-1989)
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Antoni Campañà. Bombardeig sobre Barcelona, 6 de juny de 1938. Arxiu Campañà


