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INICIATIVA DE LES GALERIES PER ATRAURE PÚBLIC

Una exposició amb un denomina-
dor comú, el paper, i amb 20 seus 
expositives –el nombre de galeri-
es que hi participen–, és una de les 
moltes maneres de definir El paper 
de l’art. La  iniciativa amb què les ga-
leries catalanes encaren el mes de 
maig –tradicionalment dolent per 
a les sales d’art–, i amb què volen 
acostar el públic jove als seus esta-
bliments: «És una manera d’obrir 
les portes i de mostrar que no som 
espais elitistes», apunta  el galerista 

Gabriel Pinós, un dels promotors de 
la idea. Així, les sales que participen 
en el certamen programen, des de de-
mà i fins al dia 23, mostres de foto-
grafia, dibuix, aquarel·la i obra gràfi-
ca, les tècniques a priori més assequi-
bles econòmicament –des dels 150 
als 60.000 euros–, i amb peces que co-
breixen tots els estils, des del renaixe-
ment fins al que és més conceptual, i 
amb un ventall temporal que comen-
ça al segle XVI  i acaba en l’actualitat.  
 La d’ara és la segona edició de la 
iniciativa, que arriba després de l’èxit 
de la de l’any passat: «Estem contents 
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perquè vam aconseguir públic nou. 
La gent hi va participar encara que el 
vessant comercial va ser molt puntu-
al», explica Pinós. És a dir, es van aug-
mentar significativament les visi- 
tes però no les vendes. Una cosa que 
no preocupa els seus impulsors: «És 

un projecte que comença i abans  
de recollir s’ha de sembrar. El que és 
important és crear afició», continua 
Pinós.
 Ajuda a crear interès el passaport 
d’El paper de l’art, una petita llibreta 
que es reparteix gratuïtament a les 

galeries que hi participen i que per-
met, amb un segell, certificar les sa-
les visitades i optar, si s’ha comple-
tat la ruta de les 20 mostres, a un 
premi de 3.000 euros per canviar 
per obra en qualsevol de les galeri-
es de la iniciativa. L’any passat hi 
va haver una noia guanyadora que 
es va emportar un gravat de Jaume 
Plensa. L’actual edició contempla, a 
més, un segon premi: un bitllet a Pa-
rís per visitar el Salon du Dessin, per 
a tots aquells que votin la millor de 
les 20 exposicions. 

Conferències i visites

A les galeries s’ha de sumar aquest 
any la participació de vuit museus 
que, la primera setmana de juny, 
escolliran, a partir de la seva col-
lecció, un tema relacionat amb el 
paper per realitzar una conferèn-
cia i una visita guiada.  «En total, 
sumant galeries i museus, expo-
sem més de mil obres d’art», diu Pi-
nós. Així que n’hi haurà per a tots 
els gustos. H 

33 Peça 8 Obra de Miquel Barceló exposada a la galeria Marc Calzada.

Cinc segles 
sobre paper 
‘El paper de l’art’ celebra la seva segona edició amb 
una àmplia oferta de dibuix, fotografia i obra gràfica 

Serrat, Baras 
i Gemeliers, 
a Tarragona 
3El cartell inclou Tiersen, Alborán, 
Raimon, Vetusta Morla i ‘Sócrates’
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artell variat, amb artistes 
veterans i nous fenòmens 
musicals al Festival d’Es-
tiu de Tarragona ETC, que 

se celebrarà del 17 de juliol al 19 de 
setembre vinent amb un total de 13 
actuacions, la majoria al Teatre Au-
ditori Camp de Mart. Coincideixen 
en el programa, celebrant la gira 
dels seus 50 anys de trajectòria, el 
cantautor Joan Manuel Serrat (el 24 
de juliol presentarà Antología desor-
denada, que portarà també al festival 
Grec i a Peralada) i Los Sabandeños 
(13 agost), màxims representants de 
la música tradicional canària. S’hi 
sumarà el valencià Raimon (7 
d’agost), un altre històric cantautor 
amb més de mig segle a les espatlles, 
que repassarà també el seu longeu 
cançoner. 
 Els germans sevillans Jesús i 
Daniel Oviedo, coneguts com a Ge-
meliers, el penúltim fenomen de 
les xarxes socials, aterraran el 19 de 
setembre amb el seu viral Lo mejor 
está por llegar. El francès Yann Tier-
sen, que va saltar a la fama el 2001 al 
firmar la melodia de l’entranyable 

Amèlie, serà l’única presència inter-
nacional, a part de la formació clàs-
sica One World Symphonic Orches-
tra, que rescatarà el 14 d’agost  
les partitures de la Symphonic Rhap-
sody of Queen. El virtuós Tiersen, 
compositor i multiinstrumentis-
ta  destil·larà el 25 de juliol el resul-
tat d’una eclèctica formació que ha 
transitat pel minimalisme, el rock o 
la chanson. 
 L’infal·lible Pablo Alborán salta-
rà a la Tàrraco Arena (8 d’agost) per 
brindar als seus incondicionals el 
seu últim disc, Terral, juntament 
amb clàssics com Miedo o Solamente. 
El 18 de setembre serà la banda ma-
drilenya Vetusta Morla la que mos-
trarà el seu contundent directe en la 
presentació de La deriva, el seu tercer 
i elogiat treball.   
 
DANSA I TEATRE / La dansa estarà molt 
ben representada per un dels talents 
més reconeguts del país: l’elegant 
Sara Baras, que presentarà Voces (15 
d’agost), un espectacle nascut sota la 
influència dels mestres Paco de Lu-
cía, Camarón de la Isla, Antonio Ga-
des o Carmen Amaya, que recorre els 
pals del flamenc. 

FESTIVAL D’ESTIU ETC

 També destacada és l’única pro-
posta teatral: Sócrates, que arribarà 
el 14 d’agost després de la seva estre-
na a Mèrida. Amb direcció i drama-
túrgia de Mario Gas, el muntatge se 
centra en el judici a què va ser sot-
mès el filòsof, que serà recreat per 
Josep Maria Pou, al qual acompanya-

ran Carles Canut, Borja Espinosa i 
Guillem Motos. 
 El musical participatiu repassarà el 
17 de juliol emblemàtics musicals 
de Broadway, com Chicago o Los mise-
rables, amb les veus de Mone i Sergi 
Albert acompanyades per l’Orques-
tra Simfònica del Vallès i cors locals. 

Hi haurà dues propostes locals més 
en un consagrat festival que comp-
ta amb 500.000 euros de pressupost: 
la Banda Simfònica Unió Musical de 
Tarragona (18 de juliol, amb The lord 
of the rings) i el concert solidari de la 
JOIC (Jove Orquestra Intercomarcal) 
el 2 d’agost. H 

PABLO ALBORÁN El malagueny, el 8 d’agost.SERRAT Amb ‘Antologia desordenada’, el 24 de juliol.

SARA BARAS Amb ‘Voces’, el 15 d’agost.GEMELIERS Els germans, el 19 de setembre.


