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El 1960, el Metropolitan
Museum de Nova York va
fer pujar dalt del podi dels
millors fotògrafs José Or-
tiz Echagüe (Guadalajara,
1886 - Madrid, 1980) amb
una exposició que marida-
va les seves imatges amb
els gravats de Goya. Allò va
ser definitiu per al fotògraf
espanyol més internacio-
nal de la primera meitat
del segle XX; per a la majo-
ria, el gran fotògraf de la
generació del 98. Després
de tocar el cel, no va trigar
a posar el punt final a la
seva aventura creativa al
mateix lloc on l’havia co-
mençat: el nord d’Àfrica.
Les últimes fotografies
que va fer al Marroc, a
mitjan anys seixanta, van
completar el projecte fo-
togràfic que havia iniciat
un munt d’anys abans, a
principi de segle, a la zona
del Rif, com a membre del
cos d’enginyers de l’exèr-
cit espanyol.

Del periple africà d’Or-
tiz Echagüe, el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya
(MNAC) presenta ara una
exposició de 80 imatges
que pertanyen a la Univer-
sitat de Navarra, institu-
ció a la qual la família va
confiar el llegat fotogràfic
d’un creador que, poc des-
prés de l’exposició al Me-
tropolitan, es va anar difu-
minant fins a gairebé cau-
re en l’oblit. Les coses han

canviat molt en els darrers
vint anys, i el MNAC pot
presumir d’haver contri-
buït a la restitució del nom
d’Ortiz Echagüe amb l’an-
tològica que va exhibir el
1998. Des de llavors, el
museu català i la Universi-
tat de Navarra –que l’any
que ve inaugurarà un mu-
seu amb les seves impres-
sionants col·leccions– són
carn i ungla.

I això de poder disposar
de bons socis és, entén el
director del MNAC, Pepe
Serra, una sort en temps
de vaques magres. “Aques-
ta exposició ens ha costat
57.000 euros”, deia ahir

un Serra il·lusionat amb el
perfum que farà el museu
tota aquesta primavera.
Un perfum africà, és clar.
L’exposició d’Ortiz Echa-
güe –per cert, d’accés gra-
tuït– té força per si matei-
xa, però alhora és un pri-
mer reclam de l’altra expo-
sició que el museu obrirà a

l’abril a recer d’una de les
obres més importants de
la seva col·lecció, La bata-
lla de Tetuan, de Fortuny.
“El treball d’Ortiz Echa-
güe és com un Fortuny fo-
tografiat”, exclama Serra.

El nét del fotògraf, Ja-
vier Ortiz-Echagüe, ha as-
sumit el comissariat de
l’exposició amb una idea
molt sòlida: “Al Marroc es
va produir l’època d’expe-
rimentació més fecunda
de la carrera d’Ortiz
Echagüe, i d’allà va néixer
el mètode de treball que
va aplicar a les grans sè-
ries de temàtica espanyo-
la, que va dur a terme en

les dècades següents.”
El comissari ha volgut

incidir en la “doble vida”
que el jove Ortiz Echagüe
va dur al Rif entre el 1909 i
el 1915: d’una banda, cap-
turava fotografies aèries
per a fins militars; de l’al-
tra, s’alliberava d’aquesta
tasca tan estrictament do-
cumentalista en un treball
més artístic d’una riquesa
experimental “enorme”.
Un conjunt d’imatges pri-
merenques que conversen
sense fi amb l’última sèrie
que Ortiz Echagüe va fer al
Marroc per culminar la
seva trajectòria fotogràfi-
ca. “Va deixar de fotogra-

fiar Espanya perquè ja no
se sentia a gust amb la
modernitat. Per això va
tornar al nord d’Àfrica,
perquè la seva càmera li
exigia una realitat més
tradicional”, subratlla el
comissari. Ben curiosa
contradicció d’un perso-
natge que va fundar les
empreses més capdavan-
teres de la modernització
del país, primer la d’aero-
nàutica Casa i després la
d’automoció Seat. ■
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Àfrica ja és al MNAC
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El museu obre amb fotografies d’Ortiz Echagüe una primavera en què una obra
clau de la col·lecció, ‘La batalla de Tetuan’, es reforçarà amb molta companyia

Dues imatges del nord d’Àfrica amb més de 50 anys de diferència: la de la dreta és del 1910; la de l’esquerra, del 1965 ■ JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE

La trajectòria
fotogràfica
d’Ortiz Echagüe
va començar
i va acabar al 
nord d’Àfrica

Josele Santiago, de Los
Enemigos, i els Very Pomelo,
Nothing Places, El Petit de
Cal Eril, Adrià Puntí, José
Domingo, De Mortimers,
Núria Graham, Aziza Bra-
him, 9Són, La Màlaga, Sa-
tèl·lit o Zebrass Marching
Band són alguns dels noms
confirmats per a la catorze-
na Fira de la Música al Car-
rer de Vila-seca, que es
durà a terme els dies 3 i
4 de maig. ■ REDACCIÓ

PREMIS

Adéu a Marina
Tomàs, matriarca
dels Raluy
Marina Tomàs Jorba, vídua
del fundador del Circ Museu
Raluy, Lluís Raluy, va morir
ahir a Mataró als 92 anys. Al
costat del seu marit, Marina
Tomàs va crear el número del
“doble home bala”, que a par-
tir dels anys quaranta van
portar als millors circs euro-
peus. Nascuda a Igualada el
1920, va tenir quatre fills
–Lluís, Carlos, Eduardo i Fran-
cis– integrants, també, de la
companyia. ■ REDACCIÓ

MÚSICA

Josele Santiago,
Very Pomelo i
Puntí, a Vila-seca

María Auxiliadora
Toledano, premi
Príncep de Girona

El ballarí i coreògraf Joan Fo-
sas va morir aquest dimecres
víctima d’un càncer. Fosas,
que va ser distingit amb la
Creu de Sant Jordi el 2002,
va ser un gran defensor i di-
vulgador de la dansa tradicio-
nal catalana i va desplegar
una gran part de la seva car-
rera a l’Esbart Dansaire de
Rubí, la població on va néixer
el 1938, tot i que també va es-
tar molt vinculat a altres
grups, especialment l’Esbart

Mor el ballarí i coreògraf
rubinenc Joan Fosas

DANSA

La cantant lírica María Auxilia-
dora Toledano va guanyar
ahir el premi Príncep de Giro-
na en la categoria d’arts i lle-
tres, dotat amb 10.000 euros.
El premi es va anunciar al
Gran Teatre del Liceu, poc
abans del concert Clàssica
per als joves d’avui, que van
presidir els prínceps de Giro-
na i en el qual van actuar dues
joves intèrprets, la violinista
Letícia Moreno i la pianista
Alba Ventura.■ REDACCIÓ

CIRC

Santa Anna d’Andorra, el Ba-
llet Espanyol de Cuba i el Ba-
llet del Liceu. La seva força,
sensibilitat i expressivitat dalt
dels escenaris va captivar pú-
blics de diverses generacions.
Una de les seves grans obses-
sions va ser la conservació i
difusió de moltes danses anti-
gues que temia que acabes-
sin desapareixent. Fosas serà
enterrat avui a les quatre de
la tarda a l’església de Sant
Pere de Rubí.■ REDACCIÓ

Josele Santiago, cantant
de Los Enemigos ■ ARXIU


