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OPINIÓ

Potser falta
màrqueting

imaginatiu per
al cinema i l’òpera

SANTI FONDEVILA

● Els preus de les entrades. El
món del cinema va celebrar la set-
mana passada la seva festa amb una
oferta en el preu de les entrades de
gairebé tres mil pantalles a tot Espa-
nya. El resultat va ser un èxit abso-
lut. Tot i que no es podia comprar
més d’una entrada per persona, l’as-
sistència en relació a les sessions de
la setmana anterior –o, de ben segur,
de la d’aquesta– es va multiplicar ex-
ponencialment. La discussió estava
servida. És car o no el cinema? Tot
i que la pregunta hauria de ser: és as-
sequible o no? L’oferta no es pot
mantenir, diuen des de Fapae. Però
si els espectadors han deixat clar
que els agrada anar al cinema, el pro-
blema real no és parlar de car o ba-
rat sinó de la política de preus. Una
butaca buida significa un ingrés ze-
ro. Aleshores pensem que els exhi-
bidors, d’acord amb la indústria, po-
drien plantejar alternatives amb
preus subjectes a un sistema d’ofer-
tes i fidelització segons els dies i, so-
bretot, les sessions. Preus dinàmics,
per exemple. Per què si una sessió
comença amb mitja platea no hi ha
cap sistema d’entrades d’última ho-
ra? Com bé saben, això és una pràc-
tica habitual al teatre i les arts escè-
niques. El món del cinema, pel que
fa al màrqueting de preus, s’ha que-
dat encarcarat repercutint els cos-
tos i oblidant-se d’anar a buscar el
públic. Penso que aniria bé traslla-
dar una mica d’imaginació de les
pantalles als despatxos.

● L’òpera al cinema. Sense mou-
re’ns de les sales de cinema, refle-
xionem ara sobre l’oferta que fan
empreses dedicades a buscar pú-
blics, amb col·laboració amb els ci-
nemes, per oferir a les pantalles i
moltes vegades en temps real òpe-
res i dansa clàssica: és a dir, re-
transmissions en directe dels grans
esdeveniments de la lírica. Aques-
ta mena d’exhibició està creixent i
a les persones que els agrada l’òpe-
ra paguen contentes els 20 euros de
l’entrada. No és el mateix anar al
Liceu que a una sala de cinema. Pe-
rò cal pensar en termes del que és
assequible per a l’aficionat i assu-
mible per al productor. Amb les ac-
tuals tecnologies, la qualitat de re-
transmissió està garantida. El Li-
ceu, que busca diners sota les pe-
dres, podria entrar en aquest
circuit (alguna cosa ja ha fet), per
millorar els balanços i al mateix
temps mirar que mai quedi una bu-
taca buida (va vendre 232.099 en-
trades d’un aforament de 315.641 la
temporada passada). Posin a treba-
llar aquí també la imaginació.

El traspunt

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

“Tots els temes que
va treballar –els
bodegons, els nus,
les ruïnes i la foto-
grafia de viatges–

els va tractar amb una personalitat
tan forta que és molt difícil triar-ne
un”, va explicar ahir el poeta i col·la-
borador de Toni Catany Miquel Be-
zares durant la inauguració d’Altars
profans, l’exposicióalagaleriaTrama
de Barcelona que l’artista va enllestir
poc abans que la mort el sorprengués
el 14 d’octubre. “És la darrera exposi-
ció del Toni, però no serà la darrera
sobre el Toni”, va afegir Bezares. “És
el seu comiat”, va dir una Maria del
Mar Bonet emocionada. “Coneixia
les fotografies i els objectes que hi
apareixen. Cadascuna és una història
explicada amb objectes, per la relació
que el Toni tenia amb ells i perquè
ens ensenya la bellesa d’aquests ob-
jectes”, va afegir la cantant.

Els relats que expliquen els úl-
tims treballs de Toni Catany són de-
licats i estan carregats d’espiritua-
litat. La transcendència que amaren
aquestes imatges parteix de la me-
mòria acumulada en les teles que la
família de Catany utilitzava cada any
per collir les ametlles de la finca fa-
miliar, i en tots els objectes que va
aplegar durant els seus viatges. A
més de la memòria, les flors i els
fruits que hi ha parlen del pas del
temps. “Convertia els objectes en
símbols”, va dir Natàlia Peña, direc-
tora adjunta de l’espai que dirigeix
Joan Anton Maragall.

Així com Catany va viatjar arreu
del món, ahir personalitats de di-
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L’últim regal de Toni Catany

verses procedències es van acostar
a la sala del carrer Petritxol per re-
tre-li homenatge: la fotògrafa Coli-
ta, el poeta Manel Forcano –que va
col·laborar amb Catany–, l’il·lustra-
dor i pintor Nazario, l’actor Gabino
Diego, Rosa Maria Malet –directo-
ra de la Fundació Joan Miró–, el ga-
lerista Carles Taché, Elsa Peretti,
Pasqual Maragall, l’artista Robert
Llimós i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell. Tampoc no hi van
faltar l’empresari Mario Rotllant,
fundador de la Fundació Foto Co-
lectania, i Pepe Font de Mora, el di-
rector artístic de l’entitat.

“Aquestes fotografies són el
darrer regal que ens ha fet”, va dir
Àlex Susanna, director de l’Insti-
tut Ramon Llull. “En Maragall es
pensa que ha triat ell les imatges,
però no és veritat. Ha triat les que
jo he fet que triés”, li va dir Toni
Catany a Toni Garau, el seu home
de confiança. Maragall, director
de les sales Parès i Trama, va re-
cordar aquesta anècdota durant
el primer dels parlaments que
van recordar l’artista. Van inter-
venir tot seguit el seu biògraf,
Alain d’Hooghe, i Llucià Homs,
que va evocar la relació de Catany
amb Barcelona, on va arribar el
1963. Per acabar, Garau va resu-
mir el cop de la seva absència amb
un dels versos que es deien a Ma-
llorca quan eren petits: “Hi havia
dues mosques / Se n’ha anat sa
llum / I han quedat a les fosques”.

El projecte de la fundació
La frustració que Toni Catany
sentia per no haver tingut el su-
port del ministeri de Cultura i el
Govern Balear per tirar endavant
la seva fundació va ser l’única no-
ta trista de l’homenatge. El pro-
jecte de la fundació va represen-
tar “tot l’amor i tota la frustració
de la darrera etapa del Toni”, va
dir Garau. “La seva obsessió era
deixar el seu llegat unificat. Te-
nim la voluntat de continuar”, va
assegurar.

Tanmateix, Catany havia can-
viat respecte al futur de la funda-
ció. “Tenia previst anar a viure a
Llucmajor per començar ell ma-
teix la fundació. La volia fer d’una
manera més personal i veure si
les institucions a poc a poc reac-
cionaven. El Toni va marxar amb
una altra esperança”, va explicar
Maria del Mar Bonet.e
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La galeria Trama inaugura l’exposició pòstuma de l’artista, ‘Altars profans’
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