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JOSEP MASSOT
Barcelona

L’auge internacional de la pintu-
ra de Joan Miró no ha deixat de
créixer des que va començar el se-
gle i ahir a Christie’s l’oli Pein-
ture (Femmes, lune, oiseaux), del
1950, es va disparar a una remata-
da final de 20,5 milions d’euros,
quan el preu de sortida estava en-
tre sis i nou milions. L’obra se si-
tua com la segona més cara de
l’artista, després d’Étoile bleue,
subhastada en el 2012 per 29,3mi-
lions d’euros.
A la mateixa subhasta, una al-

tra tela de Miró, L’oiseau au plu-
mage déployé vole vers l’arbre ar-
genté, del 1953, i que sortia amb
una estimaciómés alta que l’ante-
rior, va assolir els 12,2 milions.
Joan Punyet Miró, nét de l’ar-

tista, que dirigeix la SuccessióMi-
ró, va assistir a Londres a la sub-
hasta i, en concloure, vamanifes-
tar que l’apreciació de l’obra mi-
roniana “demostra que s’ha con-
solidat com la figura del segle
XXI, donant la raó als qui vatici-
naven que si Picasso havia estat
el gran artista del segle XX, Miró
ho seria del nou segle. La gent
aquí a Londres veu Miró com un
artista revolucionari i ja ha après
a descodificar i reconèixer el seu
llenguatge universal, la seva es-
tructura i els seus mecanismes”.
Respecte a les teles subhasta-

des a Londres, Joan Punyet diu
que són representatives de la pin-
tura que feia en els anys cinquan-
ta, “amb la configuració de cos-
mogonies poètiques”.
Miró va pintar Femmes, lune,

oiseaux quan començava el segon
dels seus grans murals als Estats
Units (el primer va ser a Cinci-
natti) per a la Universitat deHar-
vard, convidat per Walter Gro-

pius. La tela reuneix els elements
reiterats per Miró en gran part
de la seva obra, la lluna blava crei-
xent, els ocells que enllacen la ter-
ra amb el cosmos, representat
per dues estrelles, i tres figures fe-
menines, símbol de sexualitat i
fertilitat.
A L’oiseau au plumage dé-

ployé... sorgeixen dos personat-
ges de la profunditat de les om-
bres que evoquen la nit, mentre
la llum blava i el toc rosa anun-
cien l’alba, el moment en què
coincideixen el sol i la lluna.
Amés d’aquests dos olis, Chris-

tie’s va subhastar quatre obres

més de Miró, així com peces de
René Magritte, Marc Chagall,
Francis Picabia, Hans Arp iMax
Ernst. De les sis obres de l’artis-
ta català en venda, només
L’échelle de l’évasion no va arri-
bar al preu estimat (entre 4 i 6,6
milions d’euros).

La valorització monetària de
l’obra deMiró almercat de les sub-
hastes ha anat molt per darrere de
la seva valoració artística. Va co-
mençar amb el nou segle, l’any
2001, a la sala Christie’s de Nova
York, quan el dibuix-aquarel·la
Portrait de Mme K, una obra del
1924, va assolir els 9,5 milions
d’euros, llavors la xifra rècord del
català. Sis anys més tard, el 2007,

Le coq, pintada el 1940, va polvorit-
zar el preu de sortida (s’havia esti-
mat en 6,6milions) i va ser subhas-
tat per 9.75 milions d’euros.
L’any 2012, després de les

grans exposicions Miró a Angla-
terra i els Estats Units, la casa So-
theby’s de Londres va vendre per
29,3 milions una de les teles més
boniques de Miró, Étoile bleue,
creat el 1927, i que ell considera-
va clau per entendre la seva evo-
lució artística.
El calendari d’exposicionsmi-

ronianes al món és extens. Joan
Punyet cita, com a exemple, la
mostra d’Hamburg que després
viatjarà a Düsseldorf, una altra a
SãoPaulo almaig, una d’escultu-
res el juny al Rijksmuseum
d’Amsterdam (ciutat que també
prepara una mostra Miró-Grup
Cobra) i una exposició dels seus
grans tríptics, el proper octubre,
a Zuric.c

JOAN PUNYET MIRÓ

“La gent ha après
a descodificar el
llenguatge universal
de Miró”

Étoile bleue
2012

29,3milions ¤

Peinture (Femmes,
lune, oiseaux)
2015

20,5milions ¤

Le corps de ma brune...
2012

20,2milions ¤

La caresse des étoiles
2008

12,8milions ¤

L’Oiseau au plumage déployé
vole vers l’arbre argenté
2015

12,2milions ¤
Un moment de la licitació a la seu londinenca de Christie’s
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UnGauguin, per 261milions

ARTISTA DEL SEGLE XXI

Des del 2001,
l’obra mironiana
ha triplicat el seu
valor en subhasta

FANNY MERINO
Barcelona

La Medea d’Eurípides és una de
les històries de traïció més dra-
màtiquesmai escrites. La compa-
nyia Thomas Noone Dance ha
transformat aquesta clàssica his-
tòria en un espectacle de dansa
on es busca la bellesa de la tragè-
dia. L’ofereix al Mercat de les
Flors entre avui i diumenge i de
l’11 al 15 de febrer.
Medea narra la història d’una

bruixa forta i temuda que traeix
el seu país per amor a Jason i,
després de ser abandonada per
ell, decideix venjar-se destruint
tot el que té a veure amb el seu
amant, inclosos els seus propis
fills.
El director i coreògraf Thomas

Noone explica que habitualment
no s’endinsa en un mite clàssic
que, segons ha recalcat, és “una
història universal”. A més, acla-
reix que Medea és una “història

contemporània malgrat ser un
clàssic antic. És una història ex-
trema amb dansa molt física i
amb el cos”.
La història deMedea va atreu-

re Noone per “les imatges fortes”
que transmet, però el coreògraf
evita “caure en la foscor excessi-

va” i opta per una posada en esce-
na que “busca la bellesa de la tra-
gèdia”.
L’espectacle, interpretat per

sis personatges –un d’ells en el
paper de Medea–, reflexiona so-
bre l’amor i el desamor, l’admira-
ció i el menyspreu, veient com

els personatges competeixen en-
tre si. “L’espectacle és senzill,
centrat en el cos i el ballarí, i la
idea és transmetre a l’espectador
les emocions del cos i de la dan-
sa. La meva feina és fer que els
ballarins es llueixin”, explica el
coreògraf, que va rebre al 2011 el
premi Ciutat de Barcelona en la
categoria de dansa. La banda so-
nora va a càrrec de Jim Pinchen.
Per la seva banda, FrancescCa-

sadesús, director del Mercat de
les Flors, va ressaltar a la presen-
tació que el que caracteritza la
dansa de Noone és “la seva alta
qualitat tècnica i una gran preo-
cupació per transmetre al públic,
ja que la fa pensant a qui va dirigi-
da i planteja com llançar missat-
ges a l’espectador”. Casadesús va
aclarir que la dansa de Medea és
física en el sentit que buscamane-
res de construir arquitectures
amb el cos.Medea és una copro-
ducció del Mercat i la Thomas
Noone Dance.c

JoanMiróesconverteixen l’estrella
de lasubhastadeChristie’s
Una obra del 1950, venuda per 20,5milions, la segonamés cara de l’artista

]Un quadre de Paul Gau-
guin s’ha venut per uns 261
milions d’euros, un dels
preus més alts pagats mai
per una obra d’art, segons
The New York Times, que
assegura que l’obra va ser
adquirida per l’Autoritat de
Museus de Qatar. Es tracta
de Nafea Faa Ipoipo (quan
es casarà vostè?), que l’artis-
ta postimpressionista fran-

cès va pintar el 1892 a Tahi-
tí i en el que apareixen dues
nenes natives d’aquesta illa
de la Polinèsia. El quadre,
que ha superat el preu d’Els
jugadors de cartes de Paul
Cézanne, pertanyia a la
col·lecció privada de la famí-
lia suïssa de Rudolf Staeche-
lin, que es va negar a fer
comentaris sobre el compra-
dor o el preu. / Bloomberg
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El coreògraf opta
per una posada en
escena que “busca la
bellesa de la tragèdia”
del personatge

ThomasNooneDance transforma
elmite clàssic de ‘Medea’ endansa
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