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Banksy construirà refugis 
per a immigrants a Calais
Diumenge va tancar les portes Dismaland, el 
parc temàtic distòpic que Banksy va obrir fa 
cinc setmanes al sud d’Anglaterra i que ha ge-
nerat uns beneficis de 27,6 milions d’euros. 
Ara, amb les peces que desmuntarà del parc, 
Banksy construirà refugis per als immigrants 
que arriben a Calais. 

L’Agrupación Señor 
Serrano rep un premi FAD
Després de rebre el Lleó de Plata de la Bien-
nal de Venècia (a la foto), l’Agrupación Señor 
Serrano va rebre ahir el principal guardó dels 
premis FAD d’arts parateatrals. El premi 
d’honor va ser per a Iago Pericot i els Aplau-
diments per a Pere Faura, el Col·lectiu Big 
Bouncers i la Sadari Movement Laboratory.

Artnet i apareix un article sobre la 
inclusió de l’artista en una exposi-
ció d’un museu –que curiosament 
comissaria un amic meu– que situa 
l’artista com un emergent a tenir en 
compte. Durant els següents sis 
mesos, discretament, venc vint pin-
tures més, ja sigui en subhasta o a 
particulars, per un preu mitjà de 
70.000 euros cada obra.  

Aquest escenari fictici pot tenir 
paral·lelismes amb la dèria de l’any 
passat per llançar art jove a les sub-
hastes, però en tot cas demostra que 
no hi ha manera d’escapar de la 
creixent opacitat en el procés de 
venda: què passa quan un marxant 
encapçala la licitació d’un artista 
pel qual abans ha invertit? ¿No hi 
ha conflicte d’interessos quan una 
casa de subhastes comparteix un 
preu de garantia amb un tercer? “Hi 
ha una sensació creixent que hi ha 
falta de transparència en algunes 
pràctiques, sobretot a la part alta del 
sector, i que hi ha ús d’informació 
privilegiada”, diu Tom Flynn, direc-
tor del màster sobre mercat de l’art 
de la Universitat de Kingston. Flynn 
i Valentin són dels que pensen que 
les cases de subhastes es beneficia-
rien de més atenció del regulador. 

Però això és bastant diferent 
dels problemes sistèmics que fa 
gairebé 20 anys van portar el de-
partament de Justícia dels Estats 
Units a començar una investigació 
criminal a les cases de subhastes. 
El 2000 Sotheby’s i Christie’s es 
van veure obligats a pagar 455 mi-
lions per tallar les denúncies d’en-
gany de compradors i venedors. 
L’abril del 2002 un jutge federal va 
sentenciar A. Alfred Taubman, 
principal propietari i expresident 
de Sotheby’s, a un any i un dia de 
presó i una multa de 6,6 milions 
d’euros pel seu paper en l’esquema 
de fixació de preus.  

De moment, la majoria del sec-
tor segueix estant tranquil, empa-
rat en la foscor que regna en les 
vendes d’aquesta temporada. 
“L’opacitat és atractiva –diu Suzan-
ne Gyorgy, cap d’assessoria tècnica 
i financera del Citi Private Bank–. 
Et converteixes en part d’un joc 
amb regles internes. M’agradaria 
una mica més de la transparència 
amb els avaladors, sí. Però la gent 
no vol que el mercat de l’art estigui 
regulat, perquè llavors no hi hauria 
diversió. Seria com quan la Dorothy 
obre la cortina del màgic d’Oz”.e

Crisi de parella una hora 
abans de sortir a escena

ja Segura. “Les crisis són endèmi-
ques, genètiques –hi afegeix Ya-
go–. Quan fa un temps que fas 
una cosa et planteges si és el que 
realment volies fer. I en la fase ra-
biosa penses que hauries d’estar 
fent diametralment el contrari 
del que fas. El sentiment que 
hauríem de canviar de vida l’hem 
tingut tots”, afegeix el dramaturg 
del moment –que té tres especta-
cles seus en cartell en diferents 
teatres de Barcelona–. “El públic 
s’hi sent identificat”, assegura tot 
l’equip, i no només els artistes, 
que també s’hi reconeixeran en 
algunes situacions.  

“L’obra és com un tornado. És 
torrencial. És una hora d’intensi-
tat i veritat”, afirma Segura. Tot 
i que els personatges es despullen 
metafòricament, en realitat du-
rant l’hora de l’espectacle s’estan 
canviant i maquillant: utilitzen 
vuit vestits diferents. ¿I tot això 
per al colofó final musical? “Són 
quatre minuts que no oblidareu”, 
asseguren.e 

Anna Moliner i Joan Negrié interpreten una 
parella de cantants en crisi. JORDI EGEA

La Sala Muntaner acull la comèdia ‘You say tomato’

La Rosó i el Santi estan preparant-
se per sortir a actuar en un dels seus 
recitals de duets romàntics clàssics 
titulat La nostra cançó. Una hora 
abans que s’aixequi el teló, entre 
rul·los i maquillatge, esclata la crisi: 
aquella conversa que han anat pos-
posant durant anys i que els condu-
eix a una crisi existencial apareix i ja 
no poden fer res per aturar-la. “Les 
converses de parella són com la pól-
vora. Quan comences hi ha un punt 
de no retorn en què acabes traient 
tots els problemes no resolts els úl-
tims deu anys. A més, hi ha gent que 
discuteix amb un art que només et 
faltarien les crispetes!”, diu el dra-
maturg Joan Yago, autor de la co-
mèdia romàntica que estrena 
aquest dimecres la Sala Muntaner, 
You say tomato. El títol prové de la 
famosa cançó dels Gershwin, un es-
tira-i-arronsa que van popularitzar 
Fred Astaire i Ginger Rogers a la 
pel·lícula Ritme boig. Però quedi dit 
d’entrada: això no és un musical, 
malgrat que el director sigui Joan 
Maria Segura i els protagonistes dos 
contrastats actors de musical com 
Anna Moliné i Joan Negrié. En re-
alitat, You say tomato mostra, a 
temps real, què passa abans del con-
cert, del qual només veurem al final 
un medley de 4 minuts en què per fi 
els intèrprets podran cantar.  

L’espectacle, de fet, va ser un en-
càrrec del director de la Sala Trono, 
Joan Negrié: volia compartir una 
obra en solitari amb Anna Moliner 
–després d’haver sigut una parella 
conflictiva en diversos espectacles 
de la companyia T6 del TNC–, voli-
en cantar i volia parlar de la situació 
de la cultura. “El fet que el teatre 
sembla que està superbé i quan mi-
res rere la cortina està tot fet una 
merda –explicava ahir–. La gent ha 
de veure també com està el panora-
ma fora de la ciutat”. L’obra és una 
producció de la sala tarragonina, on 
ja es va estrenar per Santa Tecla.  

Els protagonistes de You say to-
mato estan passant la crisi dels 30 i 
dels 40 i s’adonen que han estat per-
seguint un somni musical que al fi-
nal no té res a veure amb la realitat. 
I aquesta crisi professional s’estén 
també a la relació de parella. “¿Hem 
arribat on volíem o precisament on 
no volíem? ¿M’agrada aquesta per-
sona? ¿I la feina que tinc?”, plante-

BARCELONA
LAURA SERRA

Romàntica  
El títol ve de la 
cançó ‘Let’s call 
the whole 
thing off’, 
d’Ira i George 
Gershwin


