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La temporada a les galeries d’art
arrencaambquatre salesdeBarce-
lonaqueexposenobresquemerei-
xerien ser enunmuseu.No sónap-
tes per a totes les butxaques, però
el públic les té apeude carrer.

cap sense títol de Jean-MichelBas-
quiat hi ha un personatge de Joan
Miró. Imés enllà, la pintura deMa-
ria Blanchard El tocador de llaüt,
per la qual s’ha interessat elMuseu
Reina Sofia per a la retrospectiva
que està preparant de l’artista.

Trobar-seambeltítold’unaexpo-
sició enanglès janoés gratuït. Parti-
cipar en fires internacionals i filar
mésprimquemaienlaselecciódeles
obres són dues de les claus ambquè
elsgaleristesafrontenlacrisi.LaGa-
leriaMayoralparticipaenmitjadot-
zena de fires en ciuats com París,
LondresoBrussel·les.ArturRamon,
alseutorn,participaenduesdelesfi-
res internacionals més importants
delsector: laTEFAF,aMaastricht, la
més important de les fires d’antigui-
tats,i l’exclusiuSalódelDibuixdePa-
rís. AmbL’edat d’or de la pintura ca-
talana, l’exposició quepresenta fins
al gener, ratifica el compromís amb
elspintorscatalansitreualallumLa
cria, l’obramés emblemàtica de Ri-
cardCanals,queesvaexposarperúl-
timavegada el 1933a la SalaParés.

LaGaleriaManuelBarbiéhator-
nata laseuhistòricadelcarrerCon-
selldeCentambunaaltraexposició
que promet sorpreses. Afinidades
electivas fa un repàs a l’art del segle
XXambunavintenad’obresd’artis-
tes tanrellevants comPicasso,Chi-
llida, Alexander Calder, Constant
Bracusi i Fernand Léger, entre al-
tres. José Francisco Yvars, que va
ser el primer director de l’IVAM,
també ha creat agrupacions sugge-
rents entre elles, com la d’un nu fe-
mení de Klimt, un altre del francès
HenriLaurens,unretratdePicasso
i un nu clàssic de Pablo Gargallo.

Juntament amb la Barbié, l’Ori-
ol és l’altra galeria degana de les
avantguardeshistòriquesaBarcelo-
na.Estanrematantlapròximaexpo-
sició.AfinalsdemesinauguraranDe
LégeraDubuffet.Signesigestsdelse-
gle XX, una panoràmica de com els
artistes s’han acostat a aquests dos
recursos plàstics al llarg del segle
XX. També s’hi podran veure obres
deLéger,Miró,AndréMassoniTor-
res-García, entre altres.e

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA.Faunparelldesetma-
nes, a la galeriaMayoral es va viure
unfet insòlit.Uncurssencerdebat-
xillerat artístic va visitar la sala per
veure una obra del pintor nord-
americà Jean-Michel Basquiat que
hihaexposada.JordiMayoral, eldi-
rector adjunt, no se sabia avenir de
lasituació.Noesveuencadadiacin-
quanta estudiants en una galeria
d’art.De fet,unade lesreivindicaci-
onshistòriquesdelsgaleristesvadi-
rigidaalpúblic: alsprofessionalsdel
sector els agradaria tenir-ne més.
Per què encara es té recança a l’ho-
ra d’entrar en una galeria d’art? Al
cap i a la fi, no es paga entrada i no
fan un examen d’art contemporani
a la sortida. Anar de galeries és una
oportunitat per deixar-se sorpren-
dre iperveureobresdemuseu, com
les que s’exposen a les galeries que
aposten fort per l’artmodern i con-
temporani, com les galeriesMayo-
ral, Manuel Barbié i Oriol i l’anti-
quari Artur Ramon.

“No es tracta de caure en l’esno-
bismedetenirde tot inotenir iden-
titat, sinó de complementar l’apos-
ta que fem amb artistes catalans
comMiró, Tàpies, Barceló i Jaume
Plensaambaltresd’internacionals,
comBoscoSodi, SamFrancis iTom
Wesselman”, afirma Mayoral. Ara
presenten The tradition of the new
(La tradició de la novetat). L’exdi-
rector delMuseuReina Sofia, Juan
ManuelBonet,haestructurat les34
obres que formen lamostra en fun-
cióde lesrelacionsentre l’artdel se-
gleXXieldel segleXXI.A lavoradel
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Obresdignes
demuseua
les galeries

Quatre sales de Barcelona reuneixen
peces d’artistes crucials del segle XX

BASQUIAT I BARCELÓ
A la galeriaMayoral, Barceló,
una de les apostes històriques
de la sala, comparteix espai
amb un dibuix de Basquiat de

petit format. FERRAN FORNÉ

Exposicionsmuntades
al voltant d’una tesi
per animar les vendes

Tardor artística

Entre el segle XX i el XXI
A laGaleriaMayoral,The tradition
ofthenewexploral’artdesdelcubis-
me fins a l’expressionismeabstrac-
te, iesfixaenl’herènciaquerepl’art
del segleXXIde l’art del segleXX.

El cànon de l’art català
Les obres que Artur Ramon ha re-
unit a L’edat d’or de la pintura ca-
talana són una reivindicació dels
pintors catalans i del valor de la
bona pintura.

Diàlegs avantguardistes
AmbAfinidades electivas, Manuel
Barbié proposa gaudir de l’excep-
cionalitat de les obresqueexposaa
partir de sorprenents associacions
entre elles.

Seny i rauxa al segle XX
La Galeria Oriol genera una refle-
xió a l’entorn de la càrrega simbò-
lica i expressiva que el signe i el
gest han adquirit al llarg de la pin-
tura del segle XX.


