
Un preu màxim de tres-cents eu-
ros tindran les peces que es podran
admirar i adquirir en el super-
mercat d’art que s’inclourà en l’e-
dició d’enguany de l’ExpoBages, els
dies  i  de maig. Almenys una
dotzena d’artistes de la Catalu-
nya central exposaran diverses
obres en la fira multisectorial de
Manresa, una iniciativa a la qual
encara es poden afegir més crea-
dors i que serà instal·lada a la sala
d’actes, a la segona planta del re-
cinte firal.

«Volem reivindicar la falta d’es-
pais per exposar i donar una opor-
tunitat als joves artistes de la co-
marca», va explicar Xavier Victo-
ri, de la comissió organitzadora del
certamen. El Supermerc’Art 
neix amb la intenció de desmifiti-
car «la pàtina grandiloqüent» que
envolta l’accés a les galeries d’art

per part de la majoria de la po-
blació, tal com va explicar Anna
Crespo, una de les artistes que
exhibiran la seva obra a l’ExpoBages.

Un altre element que mena les
intencions dels organitzadors és
apropar l’adquisició d’obres d’art
al gran públic, «sobretot en els
temps de crisi que estem vivint»,
tal com va dir el president de la co-
missió de la fira, Llorenç Juanola.
Els visitants podran gaudir d’un se-

guit de peces de fotografia, pintu-
ra, escultura i collage, com a prin-
cipals tècniques artístiques. Segons
Juanola, «el preu màxim que tin-
dran les obres serà de  euros,
i el mínim, d’uns seixanta o se-
tanta». Creadors de la talla de
Quim Moya, Susanna Ayala, Anna
Crespo i Anna Cayuela comparti-
ran sala amb altres artistes emer-
gents que tindran en l’ExpoBages
una oportunitat per donar-se a

conèixer. La dotzena d’autors que
ja hi ha apuntats segurament crei-
xerà. Segons Victori, «amb una
vintena ens sentiríem satisfets».

La intenció és que el públic pu-
gui remenar i triar entre un bon
grapat d’obres. Per això, l’organit-
zació manté obert fins al  de
maig el termini d’inscripció per a
tots aquells artistes que es vul-
guin afegir a la iniciativa. Només
cal enviar la sol·licitud als cor-

reus info@espectacle.org i anna-
crespo@hotmail.com. Cada artista
mostrarà entre quatre i deu obres.

La relació entre l’ExpoBages i
l’art s’expressa també en el cartell,
que enguany és obra d’Emma Ru-
bia, alumna de l’Escola d’Art de
Manresa. Un concurs patrocinat
per la fira i el departament d’E-
ducació permet que cada any el
cartell sigui una proposta d’un
jove estudiant.
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ART A BON PREU Entre seixanta i tres-cents euros. Amb aquests preus intenta la comissió organitzadora d’ExpoBages que els visitants
de la propera edició de la fira remenin i, si pot ser, comprin quadres, fotografies, escultures o qualsevol altra creació de les que s’exhibiran en
el supermercat d’art. Una iniciativa que vol apropar l’art al públic i oferir productes a un preu competitiu en aquests temps de crisi
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El Supermerc’Art
oferirà obres a
preus assequibles
durant l’ExpoBages

La fira donarà a conèixer joves creadors,
que vendran a un preu màxim de 300 euros
�
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La Sala Vinçon de Barcelona,
una galeria ubicada a la part

alta del passeig de Gràcia de la ca-
pital catalana, és un dels espais
que més han contribuït a la divul-
gació del concepte de supermer-
cats de l’art. Una proposta que in-
tenta introduir joves artistes en els
circuits artístics i donar-los a conèi-
xer al públic. A Manresa, la galeria
d’art Rubiralta l’ha portat a la pràc-
tica amb un notable ressò. Tal com
va comentar ahir Xavier Victori,
«en altres llocs com Martorell i
Igualada també ha tingut un èxit
considerable». Tot i que la compra
d’art és una idea que remet a preus
inabastables per a la gran majoria,
iniciatives com aquesta donen l’o-
portunitat de comprar obres a
preus assequibles. Els qui vagin a
l’ExpoBages podran conèixer de
primera mà què s’està coent a la
Catalunya central.
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Una iniciativa poc
estesa però reeixida

Llorenç Juanola, Xavier Victori i Anna Crespo, ahir al pati del Kursaal

CATPRESS

Les obres s’exhibiran a la sala
d’actes del recinte firal els dos
dies centrals del certamen, el
23 i 24 del mes de maig vinent

De moment hi ha una dotzena
d’artistes participants, però la
participació és oberta i podria
arribar fins a la vintena

EN CLAU DE JAZZ
Ballet de David Campos.  Dissabte, 25

d’abril. Manresa. Teatre Kursaal

l ballet David Campos,
una companyia conegu-
da pels espectadors man-

resans, va actuar dissabte al Kur-
saal amb En clau de jazz, tribut a
Gershwin, que va aplegar un bon
nombre d’espectadors. En el mun-
tatge també es va poder veure un
fragment de La Bella Dorment i
la presentació de tres peces amb
música del compositor Llorenç
Peris. En clau de jazz, tribut a
Gershwin va incloure les peces
musicals més universals i co-
negudes del compositor com Rap-
shody in blue, Summertime,
The man I love i I got rhythm. En-
guany, però, el treball presentat per

Campos és molt just. L’homenat-
ge a Gershwin té gust a molt poc i
música i coreografies establien
dues línies paral·leles quan el que
s’esperava era una interacció més
consistent i evident entre les dues
expressions artístiques que es pre-
sentaven escènicament. Les dues
tenien un llenguatge molt especí-
fic: jazz amb dansa clàssica, però
gairebé es pot dir que eren una
mena de conversa entre dos idio-
mes diferents. El plantejament
d’aquest tribut és correcte, però de
la idea abstracta a la material s’han
perdut molts elements, molts
recursos, i no s’ha trobat un  llen-
guatge comú.

La segona part, sota el títol
Aqua, són tres composicions
inèdites del músic Llorenç Peris
que volen reforçar la posada en
escena amb un muntatge
audiovisual que, malau-
radament, no aconse-
gueix l’objectiu: impac-

tar en l’espectador.
Aqua presenta les
mateixes man-
cances que
amb el tribut a
Gershwin: una
idea ben plan-
tejada que perd
força en pujar a
l’escenari. En clau
de jazz, tribut a
Gershwin és
l’esbós d’un
projecte. Falta
que brilli
amb llum
pròpia.
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UNA CONVERSA ENTRE
DOS IDIOMES DIFERENTS

«En clau de jazz, tribut a Gershwin», del ballet David
Campos, és l’esbós d’un projecte. Li falta un llenguatge
escènic comú per brillar amb llum pròpia
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Una escena del
darrer muntatge
de la companyia

de David Campos,
que va aplegar un

bon nombre de
públic al teatre

Kursaal


