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¿Qui li posa el 
preu a un quadro?

A
lgunes xifres sorprenen i 
indigesten a parts iguals. 
Vegin el que s’ha pagat 
aquesta setmana per un 

quadro (un tríptic, tres en un) de 
Francis Bacon: 105,8 milions d’eu-
ros. ¡Uaaaaauuuuuu! Tres estudis de 
Lucian Freud s’ha convertit en el 
 quadro més car que mai s’hagi 
 subhastat. 
 Jo, que sóc un marcià pel que fa 
als diners de l’art, em pregunto: 
¿qui decideix el preu d’un quadro? 
¿Qui decideix el preu de l’art? I em 
contesto que el puja i baixa de crí-
tics i mercaders, els rics, els espe-
culadors que pensen en el negoci 
del segle. M’agradaria creure que 
no. M’agradaria creure que el preu 
d’aquesta pintura de Bacon l’ha fi-
xat un senyor que necessita el qua-
dro com l’aire que respira, un espe-

rit sensible que necessita esmorzar 
amb ell cada matí i acotxar-se amb 
ell nit rere nit. Si fos així, el preu de 
l’art seria el del propi gaudi, el de 
l’emoció a flor de pell: tantes llàgri-
mes (de felicitat) tants euros i no es 
parli més de l’assumpte. Tant de bo 
fos així. Però ho dubto.

 Una altra xifra d’aquesta set-
mana: els 7,42 milions d’euros en 
què es valora un sostenidor (llegei-
xen bé, un sostenidor, peça de ro-
ba interior femenina de teixit suau 
i elàstic, habitualment) de la fir-
ma Victoria’s Secret, compost per 
4.300 pedres precioses entre ro-
bins, diamants i safirs. I una altra 
vegada la pregunta: ¿qui decideix 
el preu del sostenidor en qüestió? 
¿La que l’usa? ¿El que el contempla? 
Dedueixo que la seva única raó de 
ser és l’exhibició pura i dura, osten-
tació ofensiva, una broma de mal 
gust. Acceptaria que em diguessin 
que es tracta d’una obra d’art, cas 
en el qual serien vàlids els matei-
xos raonaments del paràgraf ante-
rior. Tant de bo que fos així. Però ho 
 dubto.
 Llegeixo que el Conca (Consell 
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Tant de bo el preu de 
l’art fos el del gaudi, 
el de l’emoció a flor  
de pell. Però ho dubto

Nacional de la Cultura i les Arts) ha 
entregat un informe al Parlament 
en què s’indica que a penes un 
16% dels professionals de la cultu-
ra a Catalunya arriben a ingressar 
25.000 euros bruts anuals, quanti-
tat mínima que, se suposa, els per-
metria viure de la seva feina, men-
tre que un 25% ingressen menys de 
6.000 euros bruts anuals, que no els 
arriba, lògicament, per poder viure 
de la seva feina. 
 Veig que els 105,8 milions d’eu-
ros pagats pel quadro de Bacon són 
la meitat dels diners de què disposa 
la Conselleria de Cultura per a tot 
l’any 2014, el pressupost més baix 
de tota la Generalitat. 
 I penso que per a quadro el nos-
tre, el que tenim a casa. 
 I somio amb el sostenidor que ho 
solucioni. H

punta

ha agradat al públic. ¿Com va sorgir 
la idea d’adaptar aquest poema de 
John Cooper Clarke?
–Tots en som grans fans. I aquest és 
dels nostres favorits. També és una 
de les cançons que més m’agraden; 
crec que destaca.

–¿I cap on progressaran ara? ¿Al-
guna idea?
–No ho sé encara. L’àlbum acaba de 
sortir i, en realitat, ni tan sols hem 
començat a pensar en el següent. 
Potser després dels concerts farem 
vacances. No n’hem fet gaires du-
rant els últims anys. Tampoc és que 
ens hi afanyem, però sense saber 
com, hem encadenat un disc darre-
re l’altre. Per sort, ens agrada molt 
el que fem.

–¿Llavors, el seu segell no els ha do-
nat mai pressa per treure discos? El 
ritme del món pop ara és tan acce-
lerat… El que abans era un mes ara 
sembla un any. Tot es torna antic de 
seguida.
–No, no hem patit cap pressió per 
part seva. Ens deixen fer al nostre 
aire. Són bona gent. H
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Amb cada nou disc, Arctic Monkeys 
semblen fer un petit pas més en el 
seu pop-rock tens, precoçment ma-
dur i amb lletres cuidades. Amb 
Humbug (2009) van sortir del cercle 
indie-pop per navegar en les aigües 
grumolloses d’un rock més ameri-
cà que no pas britànic. AM (2013), el 
seu nou disc, els mostra més pop que 
en molt temps, però també especial-
ment oberts de mires, afegint-hi la 
influència del hip-hop i el R&B. Par-
lem amb el seu guitarrista principal, 
Jamie Cook, amb motiu de la seva ac-
tuació d’avui al Pavelló Olímpic de 
Badalona (20.00 hores, The Strypes 
de teloners).

–La veritat és que en aquest AM so-
nen més segurs de vostès mateixos 
que mai. Fan servir menys elements i 
l’encerten sempre. 
–Sí, realment és així. Hem guanyat 
molta seguretat a l’estudi. Pel que fa 
al tema del minimalisme, he de dir 
que és cert que al disc hi ha un munt 
d’espai. Jo suposo que això és bo, sa-
ber aprofitar pocs elements, depu-
rar el so.

–El disc sembla una combinació de 
totes les seves èpoques com a grup: 
hi ha el rock stoner dels seus discos 
recents, però també hi ha molta me-

«Quan vam 
començar 
teníem 19 anys 
i no ens podíem 
imaginar on 
acabaríem»

lodia, cosa que pot recordar els seus 
començaments.
–Sí, és possible que hi hagi una mica 
d’això. Amb l’anterior disc, potser no 
vam treballar gaire la melodia, però 
aquí hi és molt present. També vull 
creure que no deixem de progressar 
en alguna direcció.

–Aquí és on entraria la nova influèn-
cia del R&B i el hip-hop.  
–Des de fa temps, és música que es-
coltem, però potser només ara es no-
ta. Ens en vam adonar amb R U mini? 
–cançó publicada entre Suck it and see 
(2011) i AM com a single per entrete-
nir l’espera– que aquí hi havia un ca-
mí per explorar. M’encanten els sons 
de guitarra que fem servir en aque-
lla cançó.

–¿Quina classe d’artistes de música 
negra escolten?
–De tot. Coses dels 70 i hip hop mo-
dern. També dels anys 60, no et pen-
sis. Escoltem tanta música que no l’hi 
sabria dir. 

–¿Podia predir al principi de la seva 
carrera que tocarien, no ho sé, al Ma-
dison Square Garden? (On tornaran 
l’any que ve amb Deerhunter).
–No, en absolut. Quan vam comen-
çar només teníem 19 anys i alesho-
res no ens podíem ni imaginar on 
acabaríem. Ni tan sols sabíem real-

–Hi ha molt falset al nou àlbum, ¿oi? 
Per exemple, aquells grans cors a 
R U mini?
–¡Sí, és la primera vegada que fem 
servir cors! Ens venia de gust expe-
rimentar-hi. La idea era, sobretot, 
fer una cosa semblant a Destiny’s 
Child. I va anar bé. Ho havíem inten-
tat abans, però no havia anat bé. 

–Arabella sembla molt influïda per 
Black Sabbath. 
–Sí, en particular War pigs. Ho sé… 
Sempre hem sigut fans de Black 
Sabbath. Tot el rock dels 70 ens ha 
marcat moltíssim.

–¿Està particularment orgullós 
d’alguna de les seves parts de gui-
tarra?
–En general, estic orgullós de com 
sona tot el disc. Les parts de guitarra 
sonen diferents de com ho fan nor-
malment. Com que hi havia tant es-
pai, havien de sonar perfectes, no 
hi havia manera de dissimular-les. 
Vaig haver de concentrar-me tant 
com vaig poder.

–I wanna be yours és de les que més 
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ment on seríem l’endemà.

–A l’MSG van tocar amb Black Keys, 
un altre grup blanc influït per la mú-
sica negra. ¿En van aprendre algu-
na cosa? 
–Òbviament, la seva visió del blues 
és inspiradora. Vam ser els seus telo-
ners durant dos mesos i alguna co-
sa ens en devia quedar. Va ser una 
gran experiència; mai havíem vist 
estadis tan grans.

33 Arctic Monkeys, amb Jamie Cook tercer per l’esquerra, en una imatge promocional del seu nou disc.
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