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rònicac

Tot el poder
musical de
‘Khovantxina’,
al Liceu

MANEL CEREIJO
BARCELONA

La barreja de
vestuari de diverses
èpoques no va
ajudar a pair la trama

Després de 18 anys de la seva últi-
ma representació liceista, Kho-
vantxina, de Mussorgski, va tor-
nar al Gran Teatre del Liceu per
ser rebuda amb entusiasme. Una
única protesta des d’algun racó
dels pisos alts entre l’últim acord
i el primer aplaudiment no va
aconseguir entelar un èxit que es
va inclinar principalment cap a
l’àmbit musical. Hi va haver
molts aspectes responsables de la
feliç materialització d’una obra
que compta amb un llibret que
exigeix a l’espectador una ment
activa per moblar la trama amb
certa harmonia.

L’elenc va constituir un actiu
de pes perquè la balança es de-
cantés cap a aquesta excel.lència
musical: l’aportació d’Elena Za-
remba com a Marfa va ser an-
tològica, de veu suggestivament
cavernosa; l’entrega i el poder vo-
cal de Vladímir Galuzin i Robert
Brubaker com a Andrei Khovans-
ki i Vassili Golitsin, respectiva-
ment, va ser fantàstica, tots dos
amb una força dramàtica espater-
rant; l’autoritat escènica de
Vladímir Ognovenko, en el rol d’I-

van Khovanski, va fer oblidar al-
guna ensopegada en el registre
agut, així com Nikolai Putilin i
Vladímir Vaneev (Txakloviti i Dos-
sifei), eficients en l’escena però,
sobretot aquest últim, amb pro-
blemes per alliberar la veu i esca-
lar cap a l’estratosfera; l’Emma
de Natàlia Timtxenko i el reparti-
ment excel.lent de comprimarios
com el Kuzka de Francisco Vas o
l’escrivent de Graham Clark
–amb una equànime tasca acto-
ral, però amb una mica d’afo-
nia–, van ser un altre encert.

El cor es va sentir amb un em-
pastament vocal contundent i es
va moure amb comoditat a l’esce-
nari. L’estratificada orquestració
de la particella, en l’última versió
de Xostakóvitx i amb els talls tra-
dicionals, va fer que la Simfònica
del Liceu mostrés la seva textura
colorista gràcies a la bona tasca
de Michael Boder des del podi. La
direcció d’escena de Stein Winge
va apostar, fidel a l’actual corrent
escènic, per una estètica sòbria
amb una descontextualització
del drama subjacent per subrat-
llar les batalles polítiques i els se-
crets del poder; és cert que no
han evolucionat amb el temps i
són creïbles en qualsevol entorn,
però l’eclèctica barreja de vesti-
dors de diferents èpoques no va
ajudar a pair la trama amb més
dubtes que respostes.H

Rothko i Bacon fan miques els
rècords d’art contemporani

COL.LECCIONISME 3 SUBHASTA

b

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Les obres van ser
adjudicades per 54 i
38 milions d’euros,
respectivament

S’
ha parlat moltes vega-
des de preus inflats en
el món de l’art contem-
porani i de postguerra

però, com va demostrar dimarts una
fenomenal subhasta a la seu de
Sotheby’s a Nova York, encara queda
aire per fer enlairar una bombolla
que es resisteix a explotar. No una
sinó dues vegades es van batre els
rècords de preus de venda. Primer
amb un treball de Francis Bacon (el
seu Estudi d’Inocenci X del 1962 inspi-
rat en el retrat de Diego Velázquez
va ser adjudicat per 52,8 milions de
dòlars, uns 39 milions d’euros), i 10
minuts després amb un de Mark
Rothko –Centre blanc (groc, rosa i la-
vanda)–, que va passar de les mans
de la col.lecció de David i Peggy Roc-
kefeller a les d’un comprador
anònim per 72,8 milions de dòlars
(gairebé 54 milions d’euros).

Uns altres 13 artistes vius i morts
–inclosos Jean-Michel Basquiat, Mor-
ris Louis, Richard Prince, Cecily Bro-
wn i Tom Wesselman– van batre
també els preus màxims pagats per
les seves obres en una nit en què 65
treballs es van vendre per un total
de gairebé 255 milions de dòlars
(gairebé 190 milions d’euros).

‘BOOM’ DEL MERCAT / Va ser la ferotge
lluita pel rothko la que millor va de-
mostrar l’ascens d’un art i uns artis-
tes amb una valoració que ha estat
durant anys molt lluny de la dels ar-
tistes moderns i impressionistes,
però que recentment han contribuït
amb ells al boom del mercat. Cinc
dels compradors més agressius van
realitzar les seves ofertes per telèfon,
però el quadro de Rothko, pintat el
1950, va ser finalment adquirit per

un home amb barba –que Sotheby’s
no ha identificat de forma pública–
que va realitzar la licitació des d’una
de les sales envidriades que domi-
nen tota la sala de subhastes, que es-
tava plena de gom a gom amb 700
persones.

En un altra d’aquestes sales hi ha-
via el mateix Rockefeller, que des-
prés de la venda va emetre un comu-
nicat que mostrava la seva tristesa
per acomiadar-se de l’obra i la seva
alegria pels fantàstics resultats de la
venda, els beneficis de la qual do-
narà a obres de caritat. Gran part
dels beneficis ja els tenia assegurats,
ja que Sotheby’s s’havia compromès
a pagar-li una garantia –una quanti-
tat mínima fos quin fos el preu final
de la venda– que, encara que no s’ha
fet pública, s’ha calculat en 46 mi-
lions de dòlars (34 milions d’euros).
És una aposta arriscada per a la casa
de subhastes, però és també una de
les formes d’assegurar-se obres en la
seva lluita amb Christie’s.

La nit va tenir alguns punts gri-
sos, com el fallit intent de vendre
tres obres de Jackson Pollock i altres
sobrevalorades o massa noves en el
mercat. Però la sensació final entre
els assistents a l’espectacular sessió
era la d’haver estat testimonis d’una
altra nit màgica i fins i tot boja. «Els
diners no tenen sentit –va dir Ange-
la Westwater, una galerista novaior-
quesa–. L’obra de Rothko és bona,
però el mercat està boig».

LES FORTUNES RUSSES / En aquest
mercat han entrat definitivament
les fortunes russes, que han jugat
un paper cada vegada més rellevant
en els últims anys en el mercat de
l’art. Dimarts, aquesta importància
es va manifestar en un marcador
electrònic. El tauler en què Sothe-
by’s informa els assistents a les
subhastes del tipus de canvi amb el
dòlar de monedes com l’euro, les
lliures o el franc suís va incloure per
primera vegada el ruble.H
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33 El quadro de Rothko, a l’esquerra, durant la subhasta de dimarts al Sotheby’s de Nova York.

LEGALITAT
EN ENTREDIT

< La sortida a subhasta de 48
peces arqueològiques peruanes
a les cases Sotheby’s i Christie’s
de Nova York ha fet que
l’arqueòleg Walter Alva,
descobridor de la tomba del
Senyor de Sipán, al nord del
Perú, demani que es demostri la
legalitat de la seva procedència.
Les licitacions han estat
programades per avui a
Sotheby’s i per dimecres de la
setmana vinent a Christie’s. Alva
vol que s’acrediti la tinença
d’aquests objectes abans del
1980, ja que a partir d’aquell any
van entrar en vigor les lleis
internacionals que protegeixen
el patrimoni cultural.
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JASON POLLOCK

‘NÚMERO 5’
(1948)

els quadros més cars venuts en subhastes

GUSTAV KLIMT

‘RETRAT D’ADELE
BLOCH-BAUER I’ (1907)

PABLO PICASSO

‘NOI AMB PIPA’
(1905)

PABLO PICASSO

‘DORA MAAR
AMB GAT’ (1941)

GUSTAV KLIMT

‘RETRAT D’ADELE
BLOCH-BAUER II’ (1912)

103,70
milions d’euros pagats
el novembre del 2006.

100
milions d’euros pagats
el juny del 2006.

77,30
milions d’euros pagats
el maig del 2004.

70,51
milions d’euros pagats
el maig del 2004.

65,11
milions d’euros pagats
el novembre del 2006.


