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"PASSEJAfl I HIRAR" 

Propostes art!stiques al carrer i a tr~vés dels aparadors. 

t-!Et-H)IUA ~:XPLICATIVA 

Aqu us ta mostra forma part del pro~rama d'activitats artis

tiques que, per iniciativa de l'AC:G (Associació d'Artistes, 

Critica i Galeristas de Catalunya), promou la Comissió 

,}'Arts P1Astique8 del 11 Congri~ lnternncional de la Llen

gua Catnlana • 

.::E'lssejar i mirar" tP. com a object ... u acostar l'art a la 

gent del carrer, fent fl\le s'estableixi una relació dirocta, 

inhala tu al i, per tant , d'impacte entre els passejants i 

les propostes i instal.lac1ons artistiques que s'emplaça

ré1n en aparadors d'establi:nents. EstA previst que aquesta 

ull.otu <;. iÓ dc l'onlt•o 8C:,l·prcugu.i, ct· .i t.: l l'ut.~uci6 1, rlul:f 

i tot, provoqui i:tls vianants. Tamb(! amh "Passejar i mirar" 

es vol palesar la import!ncia del nostre art als congres-

sistes estrangers. 

Es preveu que 1' exposició tingu ~. lloc del 22 d'abril al 

11 de maig, coincidint aix! amb la celebrac~ó del II Con

grés Internacional de lé1 Llengua Catalana. 

A/ Muntatges en el conjunt d'aparadors d'establiments del 

Passeig de Gr~cia, Rambla de C~talunya i Gran Via. 

2. 

1. L'Ambit espaial que acollirA aquesta mo~trcà compr~n car

rer3 cèntrics i comercials de Barcelona i, més concreta

m~nts, aliò que els otor~n part rl~l s~u carhctcr: la vi

~i(> multifonnc .L mulllcolor d«:l~ opurnc.Jors dc llurs bo

tigues. tls carrers escollits són la Rambla de Catalunya, 

eJ ,>a ssei .~ de Gràcia i, com a enllaç del circuit i ele

ment d'uni6, el tram intermig dr la Gran Via de les Corts 

Catalanes. 

Tunt la 11ambla de Catfllunya com el P~ s s eig de Grlcia .. son 



). 

carrers ben coneguts i freqentats i representen, a més, 

una doble i consolidada tradició: la de zo~a de passeig 

i la de la intensa activitat comercial pr~pia de la ciu

tat. El parentiu entre ambdues avingudes ~s indiscutible: 

tenen igual llargària (mateix i nici i fi), s6n pr~xims 

i paral.lels immediats. Altres caracteristiques estruc

turals, per~, els diferencien enormement: l'amplada i 

la disposició viària que , en ambdos casos, defineixen 

el tarann!, m~s decididament comercial i festiu a la 

Rambla de Catalunya (comerços, bars, terrasses, ••• ), i 

m6s financer al ~asseig de GrAcia (bancs, despatxos, 

agències de viatges, ••• ). 

/\questa difer~ncia, mnlgrat tot, els fa encara m~s com

plementaris. Aixi, mentre que a la Rambla de Catalunya 

la distribució dels comerços és ~airebé constant, regu

lar entre els seus trams, al Passeig de GrAcia hi ha 

una forta dis~regac~6 comercial, m~s acusada a la part 

alta i menys evident a mida que hom s'apropa a la Plaça 

de Catalunya. Pensant tamb~ en aquesta forta concentra

ció d'establiments, s'ha decidit la inclusi6 en el cir

cuit del tram de la Gran Via que enllaça la Rambla de Ca

tAlunya Amb e) Pa~sf!iJZ; cie GrAciA. 

2. Les botigues. Es convida a tots els ~ropietaris dels 

comerços de la zona esmentadA a participar en aquesta 

mostra. Onicamenl, i per raons òbvies, s~exclouen les 

botigues de queviures, les farmàcies, els cinemes, els 

bones, els bars i els restaurants. Aq11ests establiment~"S, 

tret d'al~una excepció, no dis~osen d'aparadors, o bé 

els han d'utilitzar diàriament i sense interrunci6 per 

ll11rs prorluctes alimentaris. D'Altrn bandR, si el pro

pietari d'una botiga d'a~uestes característiques expres

sa la seva voluntat de col.lnboració, se cerquen vies 

alternatives per~uè pnJ~;ui participar també en la mostra. 

Aconsellem, en princip~, la col.laboració de boti~tes 

que disposin de més <.l'un apararlor, d(•ls qnals la mostra 

n'ocuparA tant sols un; d'aquesta manera, s'evitara 

qualsevol perjud1ci quant a l'exnosi.ció dels pronnct.es 

propis. 

--
, 
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). gls aparadors. Selecció. ~s considera que l'aparador 
" ' " 

"capsa" reuneix les car ac teristique s de vi·sibili tat, 

equilibri i ciel:imitació d'espai. fl\le ol fa el tipns 

idoni per a contenir les diverses propost~s artístiques. 

TA un marc ja delimitat i s'encara directament al carrer. 

A més a més, el sen acotament de l ' espai estalvia problA

mes dc munta1.ge: com que quttda uixcca1. rC:l.l:lpecLe del terra , 

s 'adreça directament a l'espect~dor (o passPjant) i con

centra la seva atenció. 

'•· 1\rt.i s tes par tic i. pan ts. Selecció . ~s preveu la partici-.. 
pació d'artistes que tenen com a pràctica habitual tre-

ballar sobre l ' espai: muntatges , instal.lacions, etc. 

Partint del fet qne aqnests creadors plàstics represen 

ten un n omb r e molt 1·eduit. entre els dr'lisles catalans, 

es ti en compte I EI possihtlitnt rl'nmnlinr la lltstR amb 

altres professionals que ha~in presentat, encara que es

pnr?lriic-nm,..n+, ,,l~nn.trPhrtll ri'nrpll"cct tipttcc. Rn c-onc-rl'+, 

està prevista 1' aportació d ' uns cinqttanta artistes resi

dents a Catalnnya . Aquests nombre pot oscil . lar, ja que 

depln directament de la disponibilitat d'aparadors . 

(Vegi's l'Annex l) 

Assignació d'espais. F.l procediment d'assignació serà 

rlirc>cte: un apnrólclor rera c<uin nrt:ista. ¡\Cltlest s:i.Rt.P.ma, 

a banda d'agilitzar la feina de selecció , tindrà ~n comp

te la tipclogia dels treballs anteriors en cadascun dels 

casos, és a dir , es mesuraran les diferents possibilitats 

d ' adaptació a un espai donat i, en conseqiilncia, és faran 

les adscripcions . 

5. Muntatges . Pel que fa a la instal . lació, pr~piament, no 

és necessària la relació entre la p roposta de l • artista 

i els productes dP. la botiga que li correspongui. Cada 

artista presentarà a la comissió organitzadora un pro

jecte orientatiu de la in.stal.lació que servirà per a 

poder preveure amb antel .lació les possibles rli~icultats 

1111e puguin sor~ir en el muntatgt-. L'artista assnmirlt tots 

e 1 s pr oh 1 em e s de pr o .i e e t P i r f' s o 1 u e i ó de 1 R f! 1, t r f! ba ll , 
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per bé que CQmptarà amb el recolzament de la Comissió 

d'Arts Plàstiques del Consrés. Les despese~ de muntatge 

i els materials serat., també, a càrrec de l'artista, el 

qual haurà rebut una quantitat flxa (igual per a tots) 

com a retribució pel seu treball creatiu. Si un projecte 

fos molt important, o bé si un aparndor, pel seu tamany 

o configuració, presentlls alguna dificultat, l'adscrip

ció i el muntatse serien analitzats i tractats com a cas 

especial. 

U/ AccJous si~ni.ficut.jvcs u c.lctcrm111Uls punt.s del r~corregut. 

Tenint en compte que l'objectiu d'aquesta mostra és, en 

). 

certa mesura, "fer art al carrer", i donat que la zona d'em

plaçament oferPix un ampli ventall cie possibles intervencions 

paral.leles, s'ha pensat en presentar una sèrie de propostes 

d'extensi6 i, per tant, d'enriquiment del projecte inicial. 

Cadascuna d'aquestes 1~tervencions se sumen, doncs, a la idea 

uàsica, però es desenvolupeu amb independència. 

1. Referència simbòlica. Com a complement o, més nviat, com 

a culminació de la presència d'artistes catalans que aple

garà aquesta most.a·a, hem contemplo.t la possibilitat d'in

corporar-hi tres figures cabdals de la nostra història de 

l'art: Antoni Gaudi, Joan Mir6 i Salvador Dall. 

El nostre projecte es concreta en l'exposició, simultània 

a "Passejar i mirar", d'una escultura de Joan Hiró al pa

ti d'entrada de la "Pedrera" i d'una obra cie Salvador Da

lí a l'aparador de Vinçon. Aqttestes dues peces -cedides 

per la Fundació Hiró de Barcelona i pel }htseu Dalí de F'i 

~nP.res - marcaran el pnnt de port]rla de l'exposició. A bl'\n

da el' aquests rcclun1s visuals, e s re forçarà la idea referen

cial cl'i.nici rlf"l circuit amh 11n rpdoc;c f11l9 se ~jb1arlt rla

vunt dn la "Pedrera", òes d'on es rcnartirnn els fulleton!'l 

dc la mostra j es clo1wr.l informuc LÓ sobre el Congrés. 

2. Heferència històrica. Com es snhut, les i.ntervencion~ ar

tístiques als apararlors comercjnls tenen ja una tradició 

tt la nostra ci11t.1L (Gales , El Cortc Inglós , Vinçon, Forran 

& Jordi, etc.) El cas més rellevant d'entre les experi~n-
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6. 

cies passades ~s, potser, el de Gales -al Passeig de GrA

e i a- on el Nadal de 1. 956 TApie s, Brossa, Cuixart, Subi

rachs i Pomés munlaven, per primer cop a la postguerra, 

uns aparadors d'artista . 

l~n el marc de "Passejar i mirar" es vol celebrar el JO~. 

aniversari dels muntatges de Gales, convidRnt als matei

xos artistes n nna nova i ntl'rvenció . Igunlment, es recor

daran tots els precedents d'experiències similars amb el 

muntatge d'un aparador que recollirà tot tipus d'informa

ció i documentació històrica. 

J. Els carrers on se celebrarà "Passejar i mirar" acullen 

\Jn bon nombre dP galeries comercif'ls . S'ha previst que 

aquests n11clis d'establiments siguin presents en la mos

tra acollint e ls m\m ta tge s dP. di verse s escole s d'art ne 
Catalnnya: l·:cola ~í assnna, ~'acultat; de Belles Arts , Arts 

i Oficis , l~in.l, ! ~ lisava , l.~colu Nunicipa.l dc !{cus , etc. 

Tamb6 en aquestn linia d 'intervencions, l'Escola Muni

ciétpal d'Art de Lleida farA un muntatge ale jsrdinets 

cent.rals de la Gran Via que, arnb ln col.locació d'un 

quiosc informatiu, tancarà el cjrcuit de "Passejar i 

mirar". 

4. ~s convidarà a les vint-i-dues galeries d'art de la zo

na que abarca l'exposició a participar-hi. La proposta 

serA que utilitzin els aparadors de llurs establiments 

com a espai per a posar-hi obra artistica. Els criteris 

de selecció, en aquest cas, els fixaran els propis gale

ristes. A~testes intervencions es tindran tamb~ en comp

te en el pr-o jec te de senyali t?.ació (plànols , sj .:.aifica

ció de l'Rparador, etc.) 

C/ Projecte de senyalit~aci6. 

Considerant que no tots ~ls establiments de la zona parti

ciparan en el projecte i tenint en compte com són de freqüen

tats aquests carrers, tant per vianants com per trànsit ro

dat, s'ha considerat imprescindible asHenyalar el circuit de 

lR mostra i, més concretament , ressaltar cadascun dels apa-
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radars on h~ ha~i ohra d'artista. 

Per tal d'abastir arptestes necessi t~tts, s 'ha dissenyat 

un triple nivell de senyalitz~tció al carrer. 

El primer nivell incideix sobre el vianant informant-lo¡ 

és el nivell que anomenem de senyalitzaci6 ciutadana i 

que es concreta en la instal.lació d'un quiosc sobre la 

vorera del Passei,g de GrAcia, davant la ''Pedrera", i un 

nltre a la zona de jardinots en la part central de la 

Gran Via, entre el Passeig de Gràcia i la Rambla de Ca

talunya. Aquestes intervencions ocupen una su~erricie 

aproximada de 10 m2 cadascuna i s'aixequen del terra un 

màxim de 10 metres. (Vegi's l'Annex 2. a.) 

Ues d'aquest~ quioscs, situats en punts significatius 

del circuit de "PasseJar i mirar", es farà la repartició 

de fulletons i cartP.lls de la mostra i també s'of'erirà 

informació als ciutadans sobre el II Congrés Internacional . 
de la Llengua Catalana. 

Bl segon nivell dc senyaljtznció &s ol d'informació indi

CRtivn r¡ne f'arfl r¡11e P.l vianant s'int<>ressi per la mostrn 

i pugui seguir fàc i lm en t e 1 recorre~tt t cap a les zones 

d'aparadors guarnits. Aquesta informació es farà mitjan

çant la col.locació d'uns grans plànols,als xamfrans del 

Passeig de Gràcia i a les voreres centrals de la Rambla 

de Catalunya, que senyalaran tots els aparadors amb obra 

i l'indret on es troba el vianant en cada moment. Aquests 

plànols tindran com a suport unes plataformes fixades al 

tprrn r¡11e ocHpnrRn un mAxim dP. 4 m2 Ci'\da~cnna i s'aixecA

ran del terra fins a 0,50 metres. (Vegi'a l'Annex 2. b.) 

La situació exacta, tant dels quioscs com de les platafor

mes, s'especifica al plànol adjunt (Vegi's l'Annex ~c.) A 

part dels llocs indicats, no es descarta la possibilitat 

que els plànols, corresponents al segon nivell, es col.lo

quin també a algnn altre lloc C'Stratègic' de la cintat. 

Com que no interferiran, en cap cas, la resta de senyalit

zacions i mo~iliari urbà, els indrets escollits no queden 

especificats en aquesta mem~ria; seran triats oportnna

ment • 



Finalment, l'últ~m grau de senyalit~ació és el que signi

ficarà cada aparador on hi hagi . instal.laci6'artística, 

d'aquesta mauera, destacarà en el seu entorn i evitarà, en 

aquest sentit, la recerca dels espectadors. 

8. 

El recurs adequat per aquesta funció és la col.locació d'un 

llistó adherent a un dels marges de cada aparador, de color 

i forma visihle i ttmb algun motiu identific.able del Congrés. 

També l'artista hi porlrA intervenir posant-hi el ~~u nom, tnt 

subratllant ~ixi l'autoria del muntat~e. 

0/ Catàleg. 

• 

------~---~ ~ --

Amb posterioritat A la celebració de ''Passejar i mirar", 

s'editarà un cati\leg on hi figuraran reproduccions fotogrA 

fittlleS de cadascuna cie les botigues amb /\paradors "artls

tics", així com um1 síntesi hiogràfica de cada artista par

ticipant. 

Pel que fa als t~xtos, s'ha pensat que tractin diversos as

pectes del projcct•: : els precedents ("Petites i ~rnns histò 

ries de l'ús nels nparadnrs per part elets artistes"), l'es 

tudi de l'aparador com a cspa~ amb noves poRsibilitats ("Per 

una teoria dc l'aparador com a espai pÚblic''), la transgres

sió o superació de les t~cniques art!stiques establertes 

("L'altre art que no é::J pintura ni cscnltura") i, finalment, 

l'explicnció exlwu~liva dc La mostra ("Passejar i mirar: mo

tivacions i justificRnts . tn projecte cie senyAlització"). 

Es ff\rà tAmbé nn tirat~e de cart~lls i de fulls de mñ fl\1P. es 

renartirant als viuni\nts durant. la celebraci6 de l'exposició. 

rns fulletons, ~slri.c1nmcnt; i.nform.ltjtJS i dc rccorclntori, 

con~indran els lli~tats complets dels hoti~1er~ i nrti~tes 

partJcipants • 
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La Comissió Organitzadora do 11 Pnssejar i mi r ar 11 està for

mad.-\ per : Ter e sa Cumps ( coordin\ldora) 1 Joan I gnosi l!uin ta

na i JaHme H1.era (ar(Jnitcctes responsables c1~ Ja senya

li tznci6) i ~íontserra t Gustà (secretària tècni ca) . 

Pl 1LL H.Ji'OLU-IA'J'IU 

llarcfllona , febrer 1 . 9H6 

.. 
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Artistes participants 

Antoni Abad 
Sergi Aguilar 
t-far!!':arida Andreu 
Daniel Argimon 
Eduard J\rranz-Bravo 
Rafael Uartolozzi 
Joan nrossa 
Josep N. Calleja 
Pep Camps 
Jordi. Canudes 
El e\,a Carbonell 
Armand Cardona 'l'or ran cir 11 
Tom Célrr 
t-1 a nu e 1 e iv i t 
H. Teresa Codina 
Neus Coll 
·Albert Coma Estadal la 
Hodest Cuixart 
Jordi Cuyàs 
Joan Ouran 
Pep Duran Esteva 
Gabriel 
Anita Gandahl 
Xavier Garcés 
t-laria Girona 
Albert Gir6s 
Nanolo Gómez 
Josep Grau Garriga 
Lln{s Güell 
Ramon Guill6n ~almes 
Josep Guinovart 
Chon llernandez Crvs 
Angel Jové 
Manel Llauré\d6 
Hobert Llimbs 
Jllariscal 
Pedra t-Ia ta Sara lc ~li 
Huf)no Mesa 
J\urèl1.a t-luñoz 
f'.l:i r¡11e1 N:lvarro 
Pere Noguera 
,Jordi Pub lo 
l'erc s.t tl . Pélrê- s 
Jordi Jlascual 
Carl~s Pazos 
Leopold l'ornés 
Josep Ponsatí 
CarJes Pu¡ol 
Albert.. Hufols C.asumudu 
LJuisa Hamos 
M. J\ssumpci6 Havent6s 
Liso Hcl'ltejner 
1\n~c l !'l lli hé 
Am~lio ll1crn 
Lconurd Beard 

ANNEX 1. 

Francesc Huestes 
Gcrnrd Sala 
Jaume Simon 
Josep H. Subirachs 
i\ntoni Tàpies 
Joan Josep Tharrats 
Jordi Valverde 
~1 . ,\ngels Viladomiu 
Lluís Vilà 
francesc Vols:i 
f'.lar~A Xi.ménes 
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ANNEX 2. a . 

Proposta d ' utilització i realització del quiosc inCormatiu 

- Utilització 

S 'ha concebut. el quiosc com un espai travessable on, 

n fH'Irt n " nt.(!ncire pf·r~onnlrnPnt nl ciutnn.,, ar¡nt-R1 pu~d re 

bre, a partir d ' altres mitjans, una més àmplia informació 

sobri" el Congrés (la seva hist~ria , just.ificació, etc . ) ~s 

imporlnnt, per aqnestn raó, plantejar el quiosc en base a 

les seves possibilituts d'utilització (util1tzació en el 

sentit de passar-hi). ~ 

Un quiosc d'aquest tipus ha d'adquirir , a part de la 

' Cuncionalitat ja esmentada , un cert caire de representativitat 

del Il Congrés i servir , per exemple , de lloc de trobada a le~ 

persones interessades en els actes ciutadans programats . 

- Healització 

El disseny del quiosc reqnereix , d'una banda , una sen 

zillesa corstructiva que palesi el seu c~ràcter d ' objecte efi 

ml"r i, pPr AltrA, ln imnt$l;l" rl ' PI'Itructnrn •HII'I<'t-ptihlt- tif" l'lf'\r 

travessada. 

El projecte del quiosc tindrà en compte també el fet 

que, per raons de proximitat, s'establirà un vincle visual 

entro la seva est.ruclut·a i l'edifici do la "Pedrera" . 

Durant el dia, una persona s ' encarregarà d ' atendre les 

consultes dels ciutacians. A la nit, el q11iosc es tancarà, per~ 

conservarà la mateixa i.matge visual ext~rna . 

Un pressupost indicatiu del muntat ge i col . locació 

d'aquest quiosc pot fi.xar-se al voltant de les set-centes mil 

pessetes. Aquesta xifrn , no obstnnt, vnrinrà en relació al 

cost real del disseny definitiu • 
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