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wEl llibre Temporada d’Òpera,
en el qual com cada any des del
1991 l’associació Amics del Li-
ceu convida grans personalitats
a presentar les òperes progra-
mades durant la temporada del
Gran Teatre del Liceu –obtenint
així nous punts de vista i visions
insòlites–, ofereix aquest any
algunes sorpreses. La monja
mediàtica Teresa Forcades ha
escrit la presentació de l’òpera
Suor Angelica, de Puccini, un
breu escrit on reflexiona sobre
el desig i la felicitat: reivindica

el desig per fer-la possible,
tant a nivell individual com
col·lectiu. Juan Luis Cebrián
escriu sobre La valquíria, l’es-
criptora Lindsey Davis sobre
Agrippina i Roser Capdevila, la
creadora de Les tres bessones,
sobre Cendrillon (La ventafocs).
A més, Eduard Estivill parla,
esclar, sobre La sonnambula, el
baríton Joan Pons sobre Tosca,
Eduardo Rincón sobre Il prigio-
nero i Vicente Molina Foix so-
bre La llegenda de la ciutat invi-
sible de Kitej. /J. Barranco

Cebrián iTeresaForcades escriuen sobre
òpera al llibre de la temporadadel Liceu

wEl periodista Antón Castro va
ser reconegut ahir amb el premi
Nacional de Periodisme Cultu-
ral, concedit pel Ministeri de
Cultura i dotat amb 20.000 €,
que té per objecte reconèixer la
trajectòria periodística en l’àm-
bit de la cultura realitzada per
un espanyol. El jurat va distin-
gir Castro per la seva “destaca-
da tasca” en premsa, ràdio i tele-
visió, especialment al suplement
Artes y Letras de l’Heraldo de
Aragón, així com en el progra-
ma de televisió Borradores,
d’Aragón Televisión. / Redacció

LaRAEobre avui unagranexposició
sobre els seus tres-cents anysd’existència

La mostra estarà oberta des d’avui a la Biblioteca Nacional
ÁNGEL DÍAZ / EFE

Antón Castro

wLa Reial Acadèmia Espanyola proposa “un viatge en el temps”,
de tres segles de durada, a la gran exposició que avui obre la
Reina a la Biblioteca Nacional i que commemora el tricentenari
d’aquesta institució. La mostra recrea la influència de la història
d’Espanya en la tasca dels acadèmics a través de veritables joies
bibliogràfiques i pictòriques. La mostra reuneix més de 300 peces
d’una cinquantena d’institucions, entre les quals destaquen algunes
de Goya, Sorolla, Fortuny o Zuloaga. / Efe

ARXIU

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Són 30 pals negresmetàl·lics de
dosmetres imig d’alçada distri-
buïts per set districtes deBarce-
lona. Però que ningú no es con-
fongui: no són noves parades
d’autobús de disseny atractiu,
encara que als seus responsa-
bles sens dubte els agradaria
molt que fossin parades obliga-
tòries per a tots els ciutadans.
Són els 30 pals que senyalitzen,
que donen vida al nou circuit
d’art contemporani de Barcelo-
na, una iniciativa pionera impul-
sada per l’associació de galeris-
tes Art Barcelona que ha obtin-
gut el suport de l’ajuntament i
de la Generalitat. I sobretot de
dues empreses patrocinadores,
Damm i DKV Seguros, que
aporten ni més ni menys que el
60%dels diners del projecte, es-
timat en 244.577 euros en tres
anys per posar en l’imaginari de
la ciutadania barcelonina i dels
milions de turistes que visiten
la ciutat cada any, que sí, que,
certament, com va reconèixer
ahir JoanAntonMaragall –pre-
sident d’Art Barcelona–, potser
Barcelona no és la ciutat del
món amb més art contempora-
ni, però sens dubte en té molt i,

amb aquest circuit –que es com-
plementa ambmapes i amb una
aplicació de mòbil–, la ciutat es
converteix en pionera de l’acos-
tament de l’art contemporani al
ciutadà amb una sola marca.
Una marca que és ben fàcil

de reconèixer: tots els pals –el
disseny és de Josep Maria Ci-
vit–, els 30 instal·lats als car-
rers de Barcelona més cinc al-
çats a l’interior de galeries o de
centres d’art, estan rematats

per una càpsula. Una càpsula
com les de tants medicaments
però en aquest cas metàl·lica,
massa gran per digerir-la i de
color blau –si està situada da-
vant d’una galeria– o de color
rosa –si està situada davant
d’un museu, una fundació o un
centre d’art. Una càpsula que
vol recordar, va explicar ahir
Maragall, que l’art contempora-
ni “pot tenir una capacitat cura-
tiva” i que nodreix i aporta
energia.
Cada pal inclou informació

de la galeria o museu en qües-
tió i a més té un codi QR i un
dispositiu contactless perquè
elsmòbils ho llegeixin i descar-
reguin dades. Però amés, enca-
ra que ja està en marxa el web
www.circuitartcontemporani.
cat, aquesta pàgina serà substi-
tuïda d’aquí unes setmanes per
una aplicació mòbil en català,
castellà i anglès que oferirà
prestacions com la geolocalitza-
ció, com un cercador que per-
metrà conèixer les exposicions
dels centres –entre tots en pro-

gramen 250 a l’any– o com sa-
ber on es mostra l’obra d’un ar-
tista determinat. Però per a qui
prefereixi mètodes més tradi-
cionals, també es distribuiran
tres edicions quadrimestrals de
50.000 guies amb el plànol del
circuit i la programació de cada
espai: seran 30.000 còpies en
anglès i 20.000 en català que es-
taran als museus i galeries del
circuit, als hotels de quatre i
cinc estrelles, als punts d’infor-
mació de Turisme de Barcelo-
na o a l’aeroport.
Això sí, les condicions per-

què galeries i museus puguin
accedir a aquest circuit són exi-
gents i hi ha hagut alguna polè-
mica per part de les galeries
que no hi són a dins. Maragall
va explicar que de fet el Gremi
de Galeries d’Art de Catalunya
estudia la possibilitat de crear
un altre circuit “i des d’aquí sa-
ludem aquesta iniciativa”. El
comitè d’entrada al circuit
d’art contemporani el formen
Art Barcelona i l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament
barceloní, i entre els requisits
per formar-ne part hi ha el
d’exposar regularment artistes
que connectin amb les inquie-
tuds del pensament contempo-
rani, tenir almenys cinc
mostres a l’any o sumar dos
anys de trajectòria. Al circuit
hi ha galeries com ADN, Àn-
gels, Eude, Joan Gaspar, Joan
Prats, Senda, Carles Taché, To-
ni Tàpies o Trama i museus
com el CCCB, CaixaForum, el
Macba, Can Framis, la Funda-
ció Tàpies, la Suñol, la Miró o
La Virreina.c

El pal del nou circuit instal·lat davant del CCCB

El circuit d’art contemporani va ser presentat al Macba

El Gremi de Galeries
d’Art de Catalunya
estudia crear un
altre circuit d’art
alternatiu
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AntónCastro guanya
el premiNacional de
PeriodismeCultural

Tàpies,Muntadas,
HernándezPijuan

Barcelonacreael seu
circuitd’artcontemporani
36 galeries i museus estaran senyalitzats amb pals i una ‘app’

PANORAMA

]La nova programació
de les galeries agrupa-
des a Art Barcelona
arrenca avui amb xilo-
grafies de Tàpies a la
galeria Joan Gaspar,
obra gràfica d’Hernán-
dez Pijuan a Eude, els
Protocolli Veneziani de
Muntadas a la Joan
Prats, Soledad Sevilla a
+R, Marcelo Expósito a
Àngels, Dora García a
ProjectesSD o Carmen
Calvo a Alejandro Sales.


