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Per bé que la directora
d’Arco, Lourdes Fernán-
dez, intentava ahir en una
roda de premsa a Barcelo-
na fer-se veure tan riallera
com podia, va acabar reco-
neixent la pura i dura reali-
tat: la crisi econòmica
afectarà la fira d’aquest
any. «Estem treballant el
doble per aconseguir, pot-
ser, la meitat», va emfasit-
zar. La situació d’aquest
any no és la de l’any pas-
sat, quan la incipient crisi
va respectar, i en alguns
casos afavorir, els negocis
del mercat de l’art. Però
els galeristes que han as-
sistit a les últimes fires in-
ternacionals ja saben quin
pa s’hi dóna ara. I saben
que a Arco no serà dife-
rent.

D’entrada, hi ha una bo-
na pila de galeristes ameri-
cans, i fins i tot algun d’eu-
ropeu, que donaven cate-
goria a la fira i que aquest
any han rebutjat la invita-
ció perquè arrosseguen
massa pèrdues i anar a Ma-
drid els suposa una inver-
sió que previsiblement no
recuperaran. A aquestes
significatives baixes, cal
afegir-hi un altre proble-
ma: els pressupostos d’ad-
quisicions d’obres de les
institucions estan conge-
lats. «Ens han dit que com-
praran ‘pràcticament el
mateix’ que l’any passat»,
deia ahir Fernández. És a
dir, que potser compraran
una mica menys. «Els col-
leccionistes vindran, amb
això no hi ha cap proble-
ma, una altra cosa és com
es materialitzaran les ad-
quisicions», reconeix Fer-

nández.
Fernández va viatjar

ahir a Barcelona per pre-
sentar-hi els continguts de
la fira. «Catalunya és im-
portant a Arco.» Sí, però
enguany una mica menys.
Els últims temps s’havia
consolidat un nombre fix
de 17 a 18 galeries catala-
nes que assistien a la fira.
Aquest any, s’han reduït a
15. Els tres exclosos, his-
tòrics d’Arco, no s’expli-
quen el perquè.

Al Programa General,
hi haurà 12 galeries catala-
nes. Palma Dotze, de Vila-

franca del Penedès –l’úni-
ca galeria de les 15 que és
de fora de Barcelona–,
acudeix a la fira amb crea-
dors molt joves (Mariona
Moncunill) i amb artistes
consagrats (Miralda,
Muntadas, Rabascall). La
galeria Toni Tàpies també
representarà una colla
d’artistes molt coneguts,
com Martí Anson, Jaume
Plensa i, és clar, Antoni
Tàpies.

Polígrafa Obra Gràfica
ha fet una selecció d’artis-
tes de procedències ben di-
verses: Fernando Bryce,

Juliâo Sarmento i Wang
Huai-Qing. I Estrany-De la
Mota fa una proposta sem-
blant a la de l’edició passa-
da, entrellaçant treballs na-
cionals i internacionals:
Aballí, el tàndem Bestué-
Vives, Pauline Fondevila i
Douglas Gordon.

Miguel Marcos portarà
obres d’artistes singulars
des dels anys vuitanta fins a
l’actualitat (Joan Brossa,
Michael Biberstein, Den-
nis Hollingsworth). I Àn-
gels Barcelona projectarà
la seva filosofia amb l’art
de Pep Agut, Harun Faroc-

ki, Esther Ferrer i Joan
Fontcuberta.

Projecte SD, una de les
galeries que més recent-
ment s’ha incorporat a Ar-
co, confrontarà consolidat
amb emergents: Patrícia
Dauder, Dora García, Gui-
llaume Leblon i Jochen
Lempert. La galeria Carles
Taché, històrica de la fira,
mostrarà tot de peces d’ar-
tistes de renom: Frederic
Amat, Eduardo Arroyo,
Tony Cragg i Alberto Gar-
cía-Alix. La galeria Joan
Prats es presenta a Madrid
amb una ampli col·lectiu de

creadors fidels a la seva sa-
la: Erick Beltrán, Hannah
Collins, Carles Congost,
Javier Peñafiel i Perejau-
me.

En contrast, Oriol Gale-
ria d’Art ha pensat una se-
lecció d’obres molt vincu-
lada a l’art d’entreguerres i
a la pintura informalista de
la segona meitat del segle
XX, de les firmes d’Eduar-
do Chillida, Luis Feito,
Joan Miró i Juli González.
Finalment, la galeria Senda
representarà artistes de la
talla de Joaquim Chancho i
Gino Rubert, i la galeria
Nogueras Blanchard, Ester
Partegàs i Ignacio Uriarte.

A l’espai d’art emergent
Arco 40, una novetat de
l’any passat que té continu-
ïtat, conviuran tres galeries
barcelonines: ADN, que
proposa Concha Pérez i
Eugenio Merino; la galeria
Llucià Homs, que repre-
senta Nina Katchadourian i
Gerold Tagwerker, i la ga-
leria Masart, amb José No-
guero, Alberto Peral i Sabi-
ne Finkenauer.

També a la secció Solo
projects –com Arco 40, de-
dicada a les noves tendèn-
cies de l’art actual– hi hau-
rà galeristes catalans, pre-
sents alhora al Programa
General: Palma Dotze i To-
ni Tàpies.

Tots plegats afronten Ar-
co amb una estranya barre-
ja d’il·lusió i temor. Il·lusió
perquè sempre és millor ser
a Arco que no ser-hi. I te-
mor pel que fa a dades com
aquesta: les cases de sub-
hastes Sotheby’s i Chris-
tie’s van reduir l’any passat
les vendes un 17%.

Menys participació catalana a Arco
La fira internacional d’art contemporani de Madrid cedeix espai a 15 galeries del país, tres menys que l’any passat

Obra de Rogelio López Cuenca que exposarà la galeria Palma Dotze de Vilafranca del Penedès.

● La fira internacional d’art contempora-
ni Arco afronta una de les edicions, la 28a,
més difícils dels últims anys, ja que pre-
veu que serà impossible esquivar la crisi i

MARIA PALAU / Barcelona que la fal·lera per comprar obres s’ha aca-
bat. La fira, que se celebrarà de l’11 al 16
de febrer amb 250 galeries de 30 països i
amb l’Índia com a país convidat, ha cedit
espai a 15 galeries catalanes, tres menys

que el 2008. Les galeries excloses, sorpre-
ses i decebudes perquè hi han assistit du-
rant molts anys, són Alejandro Sales, An-
tonio de Barnola i Manuel Barbié (la par-
ticipació d’aquesta sala ha estat, de sem-

pre, intermitent, tot i haver rebut premis a
la seva feina per part d’Arco mateix). Per
contra, la fira madrilenya ha tornat a con-
fiar en les dues galeries catalanes que va
incorporar l’any passat: ADN i Masart.

● El dramaturg Pau Miró
té el repte d’estrenar tres
textos aquesta temporada.
El primer, Búfals, va servir
per inaugurar la darrera
edició del festival Tempo-
rada Alta. A partir d’avui,
la faula urbana es trasllada
al Versus. Hi estarà només
fins al 15 de febrer. La re-
posició d’aquesta peça co-
incideix amb els assaigs
del segon treball (a l’abril
al TNC): Lleons. La terce-
ra part d’aquesta trilogia,
ambientada en una buga-

deria i que analitza les re-
lacions familiars, Girafes,
es podria presentar en el
marc del festival Grec de
Barcelona.

Miró estava dilluns molt
satisfet del l’oportunitat
de poder refredar una obra
i mirar-se-la a distància, ja
que «a Girona va arribar
una mica precipitada». Tot
i la bona sensació que ja va
recollir en aquella ocasió,
ara el dramaturg considera
que es presenta un text
més polit, i més ben farcit
amb coreografies entre els

cinc germans i les tres ren-
tadores. Per l’autor, Búfals
és una obra en què el silen-
ci és protagonista. Els cinc
personatges actuen en
grup, per defensar-se com
els animals, d’una civilit-
zació que els agredeix.
Tots cinc germans parla-
ran i intentaran entendre
tres absències: la mort
d’un sisè germà i la des-
aparició misteriosa dels
seus pares. A mesura que
avanci l’obra, es percebran
les primeres esquerdes
d’aquests llaços entre ger-

mans. Els cinc actors pre-
senten aquest conte escè-
nic, que alterna la visió
derrotista d’una fi de civi-
lització (la bugaderia està
instal·lada en un barri mar-
ginal) amb instants poè-
tics, gràcies a la narració i
a les imatges que vinculen
els personatges amb els
animals de la sabana.

Pau Miró proposa uns
textos en què el material
escènic deambula lliure,
sense estar limitat «per la
llosa de la situació». El seu
anterior treball, Singapur,

(ideada en tres espais i rit-
mes diferents) ja planteja-
va l’ànsia de fragmentar
l’escena per poder plante-
jar accions prou indepen-
dents per no molestar-se.

Aire positivista
Miró rebutja una visió
massa realista i tremendis-
ta de la societat actual, ofe-
gada en la sensació de crisi
econòmica global. L’autor
aspira que en les tres peces
hi hagi un aire positiu, que
encoratgi. La primera
mostra és a Búfals, que ar-

renca amb una mort i aca-
ba parlant d’un personatge
que espera un fill. Miró ha
creat una companyia amb
els actors Òscar Muñoz i
Helena Font (companys
seus de l’Institut del Tea-
tre) i Anna Alarcón, Ber-
nat Quintana i Albert Au-
sellé per afrontar la trilo-
gia. Tot i que el text sigui
de Miró, l’obra es comple-
ta amb la complicitat escè-
nica dels actors. Lleons
respondrà al gènere de
thriller, i Girafes, al de co-
mèdia esbojarrada.

Pau Miró engega una trilogia familiar amb la faula «Búfals»
JORDI BORDES/ Barcelona


