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La 10a convocatòria de Tallers Oberts a Ciutat Vella permet que el públic pugui visitar 77 estudis d’artistes
Montse Frisach
BARCELONA

Els tallers d’artista, les fàbriques de
l’art, són alguna
cosa més que un
espai ple de pinzells i tubs de pintura, ferros i torns.
Són espais que revelen tantes coses
com les mateixes
obres d’art.
na passejada pels
Tallers Oberts de
Ciutat Vella és
una manera diferent de mirar art,
de gaudir de l’art. Ja fa deu anys
que els artistes que treballen en
aquest barri de Barcelona obren
les portes dels seus tallers un
cop a l’any perquè el públic
general els pugui veure. És un
contacte diferent que quan es
visita un museu o una galeria.
L’entrada al taller, normalment
un espai càlid i molt personal,
permet molts cops la conversa
amb l’artista i fins i tot pot facilitar la compra directa d’alguna peça.
A Tallers Oberts, iniciativa
impulsada per AFAD, l’associació del Foment de les Arts Decoratives dedicada a l’artesania
i a les arts plàstiques, s’hi pot
trobar de tot. Són 77 els espais
que es poden visitar de manera
completament gratuïta. En un
barri com el Raval, per exemple, on treballen artistes d’arreu del món, la sorpresa és
contínua. Aquest és un barri
d’emblemàtiques institucions
artístiques i culturals, com el
Museu d’Art Contemporani, el
Centre de Cultura Contemporània i el mateix FAD, però el
substrat artístic té una gran solidesa. I es tracta d’un substrat
absolutament internacional i
cosmopolita.
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Les fàbriques de l’art
Al barri hi ha tallers de tota mena:
de joieria d’autor
–com el d’Aloy Miret–, o de pintura
en el sentit més
clàssic de la paraula –com el que
comparteixen Joan
Pere Milan i Vicenç
Portalet–,
per
exemple. A la iniciativa s’hi afegeix
tothom qui pot: en
un petit restaurant
macrobiòtic i de
menjar biològic del
carrer de la Lluna
s’hi amaga una petita exposició de
quadres al seu interior.
Els artistes de vegades
s’associen
per regentar un
mateix espai i fer
promoció conjunta
de les seves obres.
És el cas del recentment inauguLa visita als tallers facilita el contacte directe entre els artistes i el públic
rat La Cerilla, al
carrer Ferlandina,
un espai on s’organitzen actes collarets de resina de Marcela transgressió fabricant col·leccionables de quiosc com ara Calculturals i on exposen artistes Casutti.
En un petit local del carrer çotets aromàtics, Bruixa moderna,
de diversos països. El mexicà
Francisco Merino, per exemple, Príncep de Viana comparteixen Hivernacles, Avions i aeroports...
Com funciona per al visitant
hi presenta un conjunt de co- espai Lucio de Miranda, que
llages amb abundants referèn- treballa amb tela transgredint aquesta incursió pels tallers de
cies a la història de l’art. No temes habituals del kitsch, com Ciutat Vella? Només cal acosfalten en les seves obres al·lusi- les corrides de toros o escenes tar-se als punts d’informació
ons pacifistes. “La Cerilla ens de caça, i convertint-los en fu- que hi ha a la seu del FAD (plaça
permet promocionar la nostra riosos al·legats en defensa dels dels Àngels), i al Convent de
obra, perquè molts de nosaltres drets dels animals; i Ricardo Sant Agustí (carrer Comerç),
no tenim encara accés a les ga- Carisio, que efectua una altra prendre un mapa i escollir la
ruta. N’hi ha tres: Raval, Gòtic i
leries”, diu.
Born. Inaugurats divendres pasTambé estan associats els arEl substrat artístic del sat, els Tallers encara podran ser
tistes que exposen en un petit
visitats el cap de setmana que
local del davant de La Cerilla,
Raval té una gran
ve, però s’han organitzat també
sota el títol de Siesta. El local,
solidesa, i es tracta visites guiades setmana.
una antiga merceria que encara
.........................................................
conserva els calaixets de fusta
d’un substrat
Tallers Oberts
que deurien guardar vetes i fils,
absolutament
● Ciutat Vella
acull fotografia, dibuix, ceràmica i escultura de petit forBarcelona. Barris del Raval, Gòtic i
internacional
mat, de diversos artistes. També
del Born
hi ha peces de joieria com els
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Carme Torras descriu la lluita
entre dues generacions de dones
Ramon Palomeras
BARCELONA

L’escriptora barcelonina Carme
Torras basteix a la
seva última novel·la, ‘Pedres de
toc’ (Columna), el
xoc entre dues generacions de dones amb dues percepcions molt diferents de la vida.

n secret molt ben
guardat
d’una
d’elles serà l’espurna del combat. “La descoberta del secret és el de menys”,
afirma l’escriptora Carme
Torras (1956). “L’important és
veure com els diferents fets i
relacions posen a prova les
dues protagonistes, qüestionant les seves maneres de fer i
de pensar, talment pedres de
jaspi –o pedres de toc– utilitzades per posar a prova la puresa de l’or”, afegeix l’escriptora barcelonina, llicenciada
en matemàtiques, doctora en
informàtica i professora d’investigació a l’Institut de Robòtica (CSIC-UPC) i que amb
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Pedres de toc va guanyar el premi Primera Columna 2003.
La Carla, una jove i ambiciosa periodista acabada de llicenciar, treballa en una empresa dedicada a escriure biografies per encàrrec. La biografia de Nydia Aréchiga, una
famosa ballarina, ara ja retirada i dedicada a la
coreografia, enfrontarà les
dues dones, amb una visió
restringida de la realitat.
“Amb la seva rivalitat amplien
horitzons. La gran farà veure a
la Carla que res és impossible
i aquesta farà veure a la Nydia
que els fets passats no es poden oblidar. Una crea la realitat i l’altra la descobreix”,
enuncia Torras. I és que l’an-

tiga ballarina s’haurà d’enfrontar a un fet passat –que
havia guardat rere una cortina de fum– que després de
conèixer la Carla l’assetja en
somnis. “Cadascuna aprèn de
l’altra”, afegeix Torras.

Problema de gelosia
D’altra banda, l’escriptora
barcelonina encara el problema de la gelosia –el desencadenant del secret de la Nydia–
per plantejar tota una sèrie de
qüestions. “Per què tota relació ha d’aspirar a ser exclusiva? Per un convencionalisme
absurd, pur prejudici social.
Hi ha societats polígames i la
majoria de germans aprenen a
no rivalitzar entre ells. Si una
mare pot relacionar-se amb
més d’un fill, per què no amb
més d’un marit? O un fill amb
més d’una mare?”, es pregunta el personatge de la Carla. I
és que l’enveja i l’orgull poden
anar de bracet.
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Més de 30.000 persones
visiten la Sagrada
Família en la jornada de
portes obertes
Redacció
BARCELONA

Més de 30.000 persones van
visitar ahir la Sagrada Família
de Barcelona en una jornada
de portes obertes en la qual el
públic va ser majoritàriament
català, segons ha informat un
portaveu del temple. En
aquesta diada moltes de les
persones que formen part del
grup d’Amics del Temple de la
Sagrada Família han aprofitat
per fer una visita, encara que
també hi havia molts
estrangers, com és habitual
en aquest monument
gaudinià. També s’han
reclutat 200 nous amics del
temple, els quals per una
quota anual de 36 euros tenen
dret a visitar les exposicions i
a participar en les activitats
que s’organitzen.
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Servià aplega els seus
poemes i cançons a
‘La barca encesa’
Redacció
BARCELONA

Els poemes i cançons que
Josepmiquel Servià havia
dedicat a diferents
personalitats s’han aplegat en
el llibre La barca encesa, que ha
editat Llibres del Segle. En el
llibre Servià dedica poemes a
Josep Camós, Mercè Sampons,
Joan Brossa, Pere Quart i
Rafael Alberti, sense oblidar
poemes per als pescadors de
Palamós i al seu pare.

