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Els Estats Units lideren el 2015 
un mercat de l’art en recessió

12.100 milions d’euros. La davalla-
da més significativa l’ha experimen-
tat la Xina, amb una caiguda del 
23%; al gegant asiàtic es van vendre 
obres per 10.600 milions d’euros. 

Refredament i polarització 
“El problema d’arribar a uns nivells 
tan alts en un mercat limitat com el 
de l’art és que cada vegada és més di-
fícil de mantenir aquest nivell. És 
molt temptador per als mitjans par-
lar d’alts i baixos, però no em sorprèn 
aquest refredament del creixement 
del mercat i que els preus es mode-
rin”, va dir l’experta. Creu que el pas-
si aquest any serà molt important 
per saber “on som realment”. 

 El mercat de l’art continua molt 
polaritzat i el límit més alt sembla 
que no tingui aturador. Tot i que no-
més són un 1% del total, les vendes de 

més d’un milió d’euros representen 
el 57% del valor de les obres venudes. 
Segons McAndrew, els col·leccionis-
tes d’aquestes obres “no són gaire es-
peculatius i les obres no tornen al 
mercat immediatament”. Es va par-
lar molt d’una bombolla en el mercat 
de l’art en els anys immediatament 
anteriors a l’esclat de la crisi econò-
mica, i per explicar aquest fenomen 
McAndrew es va remuntar als anys 
80, quan els col·leccionistes japone-
sos van fer embogir el mercat de l’art 
comprant impressionisme a preus 
astronòmics. Va assegurar que avui 
“el mercat de l’art és un lloc molt di-
ferent del d’aleshores”.  

Els diversos sectors del mercat 
funcionen de maneres diferents. Els 
que encapçalen les vendes de l’any 
passat són l’art contemporani, amb 
un 46% de les vendes i un 41% del va-
lor total, i l’art modern, amb un 30% 
del valor de les vendes i un 27% de 
les transaccions, tot i que tots dos 
han alentit les vendes en un 1% i un 
20% respectivament. Mentre que 
els grans resultats de l’art modern, 
de postguerra i contemporani es 
produeixen a les subhastes, McAn-
drew va subratllar la importància 
que tenen les vendes privades en el 
camp dels mestres antics, en què un 
terç de les vendes es fan de manera 
privada. Va posar d’exemple els dos 
retrats de Rembrandt (del matrimo-
ni Marten Soolman i Oopjen Coppi) 
que el govern francès i l’holandès 
van comprar de manera conjunta al 
baró Rothschild per 160 milions 
d’euros a través de Christie’s.e

Tefaf presenta el seu informe de les vendes globals de l’any passat

Nu ajagut es va despatxar 
el novembre del 2015 a 
Christie’s. EFE
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La pintura d’Amedeo Modigliani 
Nu ajagut va fregar el rècord de 
l’obra més cara venuda en una sub-
hasta al novembre. Va ser rematada 
per 158 milions d’euros, només dos 
per sota de Les dones d’Alger, de Pa-
blo Picasso. El preu pot semblar una 
xifra astronòmica, però no ho és per 
a tothom. “Durant un sopar, un grup 
de professionals es mostraven dece-
buts perquè l’obra de Modigliani 
només havia assolit aquesta xifra”, 
explicava l’economista Clare 
McAndrew, fundadora de la consul-
tora Arts Economics i l’autora de 
l’informe anual de referència del 
mercat de l’art que encarrega Tefaf, 
durant la presentació que en va fer 
ahir a l’auditori de la fira.  

Pel que fa a les conclusions més 
destacades de l’informe, les vendes 
el 2015 van baixar un 7% respecte al 
2014, que va ser el millor de la histò-
ria de les subhastes, i es van situar 
en 57.200 milions d’euros. Els Es-
tats Units van liderar el mercat, amb 
unes vendes de 24.500 milions 
d’euros, una xifra rècord i un 4% 
més que el 2014. Pel que fa al valor 
de les vendes, es van emportar el 
43% del mercat global. A la segona 
posició d’aquest rànquing hi ha el 
Regne Unit, que ha recuperat la se-
gona posició amb un 21% de les ven-
des totals pel que fa al valor. El seu 
volum de vendes va caure un 9% 
respecte al 2014 i es van situar en 
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8,9 milions 

Un dels resultats de l’informe 
de Tefaf del 2015 és especial-
ment vertiginós: recull que les 
vendes que més han crescut 
dins el límit més alt del mercat 
han sigut les d’obres de més de 
8,9 milions d’euros. Han cres-
cut un 1.000% en 10 anys i han 
duplicat el creixement de re-
cursos com l’or.

Creixen les vendes més cares

Màrcia Cisteró, Nora Navas i Marta Marco, 
tres germanes Mundy. BITO CELS

‘Dansa d’agost’,  
un repòquer  

d’actrius

‘Dansa d’agost’ BIBLIOTECA DE CATALUNYA 99 DE MARÇ 

Cinc germanes solteres en una granja 
als afores d’un poble imaginari a la 
Irlanda de l’any 1936 són les prota-
gonistes d’una de les obres més acla-
mades de l’irlandès Brian Friel i, 

probablement, una de les que més bon record va 
deixar en el públic del Teatre Lliure, que la va es-
trenar el 1993 amb direcció de Pere Planella. 
Aconseguir que la nova versió de Ferran Utzet 
iguali o superi aquell record era probablement 
un dels reptes de les cinc actrius que la protago-
nitzen ara a la Biblioteca de Catalunya. I a fe que 
superen l’envit amb excel·lència. 

Dansa d’agost és un text delicadíssim que 
descriu amb encertades notes d’humor el dra-
ma d’una família sense homes en una realitat 
precària i monòtona. Dansa d’agost juga amb el 
temps entre la realitat i la memòria, ja que qui 
rememora aquell estiu uns quants anys després 
és Michael Evans (molt bona feina d’Albert Tri-
ola), un “fill de l’amor”, com l’anomena el tiet 
Jack, un capellà de l’exercit anglès i missioner 
que torna d’Uganda molt descregut. És un per-
sonatge que l’autor utilitza com a contrapunt 
irònic del fanatisme religiós de la societat irlan-
desa i al qual Ramon Vila dóna tota la veritat i 
bogeria necessàries. La manca de l’home amb 
qui casar-se és un dels temes bàsics en la vida 
d’aquestes dones que, amb excepció de la ger-
mana gran, la Kate, mestra d’escola, no surten 
de casa ni per anar al ball. Un home, encara que 
en sigui un per a totes cinc, com bromeja el pa-
re del Michael, Gerry Evans, en una de les seves 
esporàdiques visites a Ballybeg –Óscar Muñoz 
està simpàtic, empàtic i juganer en el paper del 
viatjant somiatruites. 

La Kate és el gran personatge, que serveix 
una enorme Mónica López sempre en el punt 
just, amb la mirada adequada, el gest precís. Fa-
bulosa també la divertida, animosa i juganera 
Maggie de Marta Marco, com la ingènua i dis-
sortada Rose de Màrcia Cisteró. A Nora Navas 
se li demana contenció, i que bé que ho resol. A 
la petita, la Chris, mare del Michael, no li que-
da sinó una barreja d’il·lusió i escepticisme, que 
transmet amb intel·ligència Carlota Olcina. La 
lectura de Ferran Utzet és àgil i malenconiosa 
i, malgrat algunes decisions discutibles, prò-
xima al clima del realisme poètic que habita en 
aquesta i altres obres de Friel, de qui podem re-
cordar el magnífic Translations que Utzet va di-
rigir en aquest mateix espai o la modesta però 
esplèndida Afterplay d’Imma Colomer.e
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