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El mercat de l’art i de les
antiguitats viu un moment
dolç, tot i que amb irregula-
ritats: la pintura contempo-
rània es revalora dia a dia
–tot i que encara no està tan
disputada com la pintura
catalana del XIX i del prin-
cipi del XX–, mentre que el
mobiliari antic ha quedat
força estancat per culpa del
cada cop més limitat espai
dels habitatges. Ara bé, ju-
ga a favor dels mobles mo-
numentals la nova tendèn-
cia de conjugar allò més
avantguardista amb allò
antic.

El XVI Saló d’Antiqua-
ris de les Reials Drassanes
és el punt de trobada, a par-
tir d’avui, de 33 prestigio-
sos expositors de Catalu-
nya i de la resta del món.
Pintures, gravats, escultu-
res, peces arqueològiques,
tapissos, mobiliari euro-
peu, art africà i asiàtic, art
nouveau, déco, modern i
contemporani, joies, peces
de ceràmica, porcellana,
marfil, bronze, vidre, cati-
fes, mobles auxiliars... De
tot i més és el què es pot tro-
bar en el saló, que obrirà les
portes cada dia, fins diu-
menge de la setmana que
ve, entre les onze del matí i
les nou del vespre. Al llarg
dels nou dies de saló, s’es-
peren uns 20.000 visitants.

Tot i que a hores d’ara hi
ha una sèrie de peces que es
consideren les estrelles del
saló, a última hora és habi-
tual que els galeristes i els
antiquaris sorprenguin
amb peces desconegudes.
A l’espera de fer el recorre-
gut, els rastrejadors de l’art
i de les antiguitats disfruta-
ran amb olis i escultures de
Fernando Botero, de la ga-
leria Bernat de Barcelona.
De moment, l’obra més ca-
ra del saló és una escultura
–una natura morta– de Bo-
tero valorada en 350.000
euros.

Tampoc passarà per alt
una pintura del cèlebre Re-
noir, Etude de tête, un petit
oli de 9x8,5 centímetres. I,
també per a butxaques sòli-
des, sobresurten una es-
plèndida pintura de Grau
Sala (valorada en 210.000
euros), Brindis en el ball;
un Mir signat el 1906, Jar-
dins de l’institut Pere Ma-
ta, i un Rusiñol místic i

poètic, Montjuïc. La font
del Gat (1887). No falten
mirós ni tàpies i una escul-
tura, Viaje inmóvil (1977),
del recentment desapare-
gut Pablo Palazuelo.

Però no tot s’acaba en la
pintura. Una col·lecció de
tankards (antigues gerres
de cervesa) de marfil ale-
manyes dels segles XVIII i
XIX; mobiliari mallorquí
de finals del XVII i del
XVIII; una figura africana
de reliquiari de la tribu dels
kota de Gabon de final del
XIX i principi del XX, i cri-
selefantines en bronze i
marfil art nouveau i art dé-

co es troben entre el bo i
millor de l’oferta del saló.
Una oferta que serveixen
galeries de prestigi com ara
l’Aminian de Bordeus,
amb els seus apreciats ta-
pissos i catifes dels segles
XVII, XVIII i XIX; la Jo-
hann Ofner Balhburg Anti-
quitaeten d’Hamburg, amb
les seves col·leccions de
porcellana; la Michael
Nolte, reputada per la seva
selecció d’arts decoratives
dels segles XVIII i XIX i
per la col·lecció de rellot-
ges antics més important
d’Europa, i la firma muni-
quesa Kotobuki Fine Japa-

nese, amb una extensa
mostra de gravats japone-
sos. Aquest any s’incorpo-
ren al saló galeries de refe-
rència com ara la barcelo-
nina Artur Ramon, la Pepe
Rubio de Palma de Mallor-
ca i la Vendôme Joyería de
Madrid.

Entre els compradors se
sortejarà un tapís de llana
fet a mà sobre un dibuix de
Picasso, Méditerrannée,
edició limitada de la gale-
rista i col·leccionista pari-
senca Marie Cuttoli, amiga
íntima de l’artista mala-
gueny, cedit per la galeria
Aminian de Bordeus.

Deu mil obres d’art al Saló
d’Antiquaris de les Reials Drassanes

Botero, Renoir, Miró i Tàpies, estrelles de la fira, que obre les portes avui
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� Escultures de Botero, pintures de
Renoir, Miró i Tàpies, joies de belle
époque, art nouveau i art déco seran
algunes de les obres més buscades

A dalt, Natura morta amb fruites, de Botero. A baix, Brindis en el ball, de Grau Sala./ EL PUNT

del XVI Saló d’Antiquaris de les Re-
ials Drassanes, que avui s’obre amb
una oferta de deu mil obres. Per 300
euros els col·leccionistes es poden
endur a casa un gravat japonès, i per

350.000, una escultura de Botero. El
saló afronta una edició reforçada,
gràcies a la incorporació de galeris-
tes i antiquaris de prestigi, com és el
cas del barceloní Artur Ramon.

es actrius de T de Teatre han demostrat amb
aquest salt mortal amb el dramaturg Javier
Daulte que s’estimen més l’art que la seva

companyia. Un fet lloable. La posada en escena és
tota una declaració de comiat als muntatges comer-
cials de monòlegs temàtics, trufats amb els recur-
sos de disset anys d’experiència professional en
aquesta disciplina. Efectivament, aquesta obra no
té res a veure amb els seus títols anteriors. S’han de-
sempallegat de tics i personatges de situació. T de
Teatre passa del seu humor blanc a un regust amarg
pel gore més tronat (i divertit). Elles diuen que l’o-
bra és l’evolució lògica de la seva companyia, que
això és una nova estació de la seva singladura. Ben-
vinguda sigui, la valentia per a l’aventura. Vista
l’obra, amb una complexa escenografia de Jon Ber-
rondo, es constata que serà impossible prolongar la
gira els anys que ho fan habitualment i que, si volen
mantenir el grup, hauran de buscar una línia d’es-
pectacles còmics diferent.

Javier Daulte manté el llistó de sorprendre l’es-
pectador. Ha salvat el repte d’escriure una peça per
a cinc actrius de la mateixa edat i mantenir la incòg-
nita de l’acció. Presentant la peça amb llargs flash-
backs, desordenadament, l’espectador ha de perse-
guir la trama. És el veritable pinyol de l’obra: el so-
roll d’una canonada descobreix la maldat de dues
germanes espavilades que proven de fer-se un forat
en el negoci de la cosmètica. L’arribada de la ger-
mana bessona amb una amiga bala perduda propi-
ciarà l’acció. La policia descobrirà una connexió
entre aquestes Teresines modernes amb les truca-
des d’un assetjador a la dona d’un fotògraf. Carai!

El resultat final és una peça interessant. A falta
de plecs dels personatges (només les germanes en-
carnen un cert caràcter), és la trama la que dóna els
girs inesperats que diverteixen l’espectador. Conti-
nuarà el matrimoni Daulte-T de Teatre? Tot i la in-
teressant trobada, propiciada pel suport del Teatre
Nacional de Catalunya, no sembla recomanable.
Ha estat bé i la peça s’aguanta perfectament però no
sembla que el joc doni per a gaire més: és un cul-de-
sac. T de Teatre té el difícil repte d’assumir la majo-
ria d’edat tornant a buscar què vol fer quan sigui
gran. Bona sort. El teatre català us necessita.
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� Títol: Com pot ser que t’estimi tant

Autor: Javier Daulte (traducció Víctor Muñoz)
Direcció: Javier Daulte
Companyia: T de Teatre: Mamen Duch, Míriam
Iscla, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca
Dia i lloc: dijous, 18 d’octubre (fins al 9 de
desembre) a la Sala Tallers. TNC.
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