
Set obres mestres juntes a la cartellera 
és, definitivament, un excés. No ens pot 
anar bé, no hi estem acostumats. Pren-
drem mal. És una sobredosi mortal. I ens 
pot alterar l’ecosistema, aquest microcli-
ma habitual de mediocritats que justifica 
els discursos derrotistes. O, més ben dit, 
el discurs ideal per a molta gent que no 
vol anar al cinema: com que no fan mai 
res més de bo, ja ni s’ho plantegen…. 
(A vegades, em vénen a demanar direc-
tament: “Oi que no fan res que pagui la 
pena?” I quan els dic: “Sí, sí…: aquesta, 
o bé aquella”, em responen: “Ah, sí, és 
clar.” Però se’ls veu de lluny el llautó: ja 
tenen uns altres plans.)

Doncs mireu, ara mateix ja podeu 
anar simplificant els propòsits perquè 

toca anar al cinema, gent. Ni anant-hi 
dos dies seguits a totes les hores no us 
els acabareu. De manera que afanyeu-
vos, que l’excusa del no en sabia res ja 
no val. O deixeu de llegir-me si no voleu 
ser convençuts.

Alerta, doncs: tenim…
—Les herbes folles, d’Alain Resnais, 

el veterà, nonagenari director de la Nou-
velle Vague, d’Hiroshima mon amour 
i d’On connait la chanson, que ens 
planteja un superlatiu encontre de dos 
pols d’atracció-rebuig en un joc de 
bulevard, d’una finesse incomparable. 
Surrealisme, humor i bellesa de llengua 
culterana.

—Chronicle, de Josh Trank, o la infinita 
reinvenció dels vells gèneres gràcies als 
llenguatges contemporanis. Una macro-
fantasia de superherois, rodada per ado-
lescents insensats, s’acaba convertint 
en el film més fresc i entretingut de la 
cartellera. No s’hi valen desconfiances 
d’espectador emmandrit. Gaudi amb 
esdrúixoles.

—Le Havre, d’Aki Kaurismäki, que és 
la més emocional de les obres de cam-
bra, un autèntic conte humanista sobre 
una Europa que es resisteix a perdre els 
signes d’identitat, especialment els de 
la justícia social i la fraternitat humana. 
Chaplin l’adoraria i el Sylvain Chomet 
de L’il·lusionista la podria pintar amb els 
colors dels caramels.

—Faust, d’Aleksandr Sokúrov. En par-
làvem la setmana passada i manté l’en-
vergadura de proposta sulfúrica i leprosa, 
en un cosmos creatiu comparable als del 
Dante, Buonarotti i també l’inventor dels 
jardins de Bomarzo. És el primer film que 
heu de descobrir, sense excuses!

—Hugo, de Martin Scorsese. Un pèl 
llarga, perquè el director no ha tingut 
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Al cinema, sense excuses

Després d’haver celebrat, el 2006, els 
seus venturosos 25 anys, n’havíem sa-
but molt poca cosa, de La Cubana. L’any 
següent de l’aniversari, va remuntar Có-
meme el Coco, Negro (1989), el 2008 
la companyia organitzà un Homenatge 
al Paral·lel i al mestre Juan de la Prada, 
i des d’aleshores res de res. De sobte, 
però, La Cubana ha trencat el seu silenci 
guadiànic i ha reaparegut rejovenida, 
exuberant, carregada d’energia, com si 
volgués bandejar els temors que aquesta 
tropa singular, sorgida el 1980 a Sitges, 
hagués decidit de jubilar-se. Campanades 

de boda és el títol de l’espectacle amb el 
qual Jordi Milán –cap de colla d’una ima-
ginació i una creativitat incombustibles– i 
dotze intèrprets, antics i nous, han revali-
dat un teatre on costumisme, animació i 
participació fan un combinat espurnejant, 
absolutament original. 

De tota manera, la reaparició de La Cu-
bana, malgrat la vitalitat que es dedueix 
dels excessos abocats a l’espectacle, no 
vol amagar  serioses temences sobre el 
demà. Al programa de Campanades de 
boda, on es relacionen les creacions del 
grup des de la fundació –un balanç tes-
tamentari?–, hi llegim això: “Actualment 
una companyia artesanal com la nostra 
té poc futur dins el panorama teatral del 
país [...]. No ens sap greu que aquest pu-
gui ser un dels darrers espectacles que 
fem.” Estrictament, si ho hem de llegir 
bé, no anuncien les absoltes al grup, i el 

“poc futur” i el “pugui ser” ens remeten, 
de fet, a una eventualitat, tan trista com 
es vulgui, però allunyada encara de tota 
certesa. 

Ben segur que La Cubana és de les 
companyies que més ha conegut els 
efectes de la crisi. Si en el pla individual 
la crisi s’acarnissa amb els més febles, 
en el terreny administratiu ha fet i fa es-
tralls considerables en els ajuntaments, 
que, davant la ruïna immobiliària i de la 
construcció, han vist com els minvaven 
radicalment els ingressos. I, entre els pri-
mers a rebre, hi ha hagut els col·lectius 
teatrals que de sobte s’han quedat 
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Les herbes folles
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BRICS és un acrònim en anglès amb el 
qual anomenem les cinc potències emer-
gents: el Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina 
i Sud-àfrica. La web Artprice acaba de 
publicar l’Art Market Trends 2011, amb 
dades reveladores del mercat artístic 
mundial de subhastes que demostren 
la puixança d’aquests països. Podeu 
consultar-lo a http://imgpublic.artprice.
com/pdf/trends2011_en.pdf.

M’agradaria destacar-vos-en unes quan-
tes dades. 
Per exemple, 
xifres del mer-
cat artístic 
per països: 
la Xina en té 
el 41,4%; els 
Estats Units, 
el 23,6%; la 
Gran Bretanya, 
el 19,4%; 
França, el 
4,5%; Alema-
nya, l’1,8%; 
S u ï s s a , 
l’1,4%; Itàlia, l’1,2%; i la resta del món 
es reparteix el 6,7%.

Els 10 artistes que més han venut en 
subhasta el 2011, sis dels quals són 
xinesos: Zhang Daqian, 550 milions de 
dòlars; Qi Baishi, 510; Andy Warhol, 
325; Picasso, 315; Xu Beihong, 220; 
Wu Guanzhong, 212; Fu Baoshi, 198; 
Gerhard Richter, 175; Francis Bacon, 
129; i Li Keran, 115. La majoria dels 
artistes xinesos de la llista són nascuts 
al pas del segle XIX al XX, i el seu art és 
tradicional.

Respecte al 2010, la Xina ha augmen-
tat el volum de vendes d’art en subhasta 
d’un 49%, Indonèsia d’un 39% i Singapur 
d’un 22%. No comentaré les grans –im-
menses– compres d’art realitzades per 
estats del golf Pèrsic perquè ja vaig 
tractar-ne en aquesta secció ara fa unes 
quantes setmanes.

La recessió econòmica ha motivat fets 
insòlits, com ara la reducció d’un 30% 
en les despeses estatals britàniques en 
cultura. Però també ha convertit l’art en 
un valor de refugi. Posats a anomenar 
acrònims, aquí en teniu un sobre els va-
lors refugi: SWAG. Silver –’divisa’–, Wine 
–’vi’–, Art i Gold –’or’. Vi? Doncs sí. S’in-
verteix en vi –o en uns altres béns– per 
a contrarestar el deute nord-americà o 
la possible dissolució de la unió mone-
tària europea. Com pitjor anava Grècia i 
la crisi de deute, millor li anava a l’art: 
el 2011 va créixer d’un 24% a la Gran 
Bretanya, 9% a França, 23% a Alema-
nya... Això sí, sempre valors segurs de 
gamma alta: 1.675 obres d’art han 
superat el preu d’un milió de dòlars, de 
les quals 59 superiors a 10 milions. 
Hong Kong, per exemple, ha registrat el 
doble de vendes milionàries que tota la 
Unió Europea!

Per cases de subhastes, Sotheby’s 
s’endú el 4% del mercat mundial, però 
el 25% en facturació. Christie’s, el 7% 
i el 23% en facturació. China Guardian, 
el 2% del mercat i el 8% en facturació. I 
Poly International –també xinesa–, un 1% 
del mercat i un 8% de facturació. Totes 
aquestes cases tenen seus a Hong Kong 
i a Pequín. A més a més, actualment hi 
ha 2.700 milions de persones connec-
tades a internet, i se n’esperen 1.000 
milions més enguany. Les subhastes 
en línia guanyen pes: entre el 2010 i el 
2011, Christie’s va augmentar d’un 29% 
aquest sistema de venda. Finalment, un 
1% del mercat de l’art acapara el 58,5% 
del volum de vendes en subhasta. Podrí-
em extrapolar aquestes dades a la resta 
d’activitats econòmiques?

www.ricardmas.com

mai el sentit de la contenció quan 
l’entusiasme el duu a convertir-se en 
el creador totpoderós que hauria volgut 
inventar i fer tot el cinema i la música 
que li agraden, i a més poder comprovar 
personalment com era allò de rodar els 
films pioners de Méliès, que ens acaba 
de refer.

—Nader and Simin, a separation, 
d’Ashgar Farhadi. En cartell des del 7 
d’octubre i continua a l’alça després de 
guanyar l’Oscar al millor film de parla no 
anglesa, que mereixia i és dels més ben 
concedits en dècades. Si Oriol Broggi, 
Julio Manrique i Clara Segura són lles-
tos, després de la bomba Incendis que 
representen al Romea de Barcelona, se 
l’haurien de mirar per a més endavant, o 
per ara. Fer-la en teatre, vull dir.

—The Turin Horse de Béla Tarr, amb un 
negre i blanc de Pudovkin, les patates 
de Van Gogh i un cavall fuetejat pel vent 
que només podria comprendre el Poe 
de “Metzengersten”. Si hem de creure 
que el cinema a vegades es fa des de 
l’infern, aquesta és la condemna eterna. 
Perquè dura 146 minuts, però en realitat 
no s’acaba mai.

Alea iacta est. Cosa vostra…
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sense les actuacions que havien de fer 
per ciutats i viles del país per a poder 
sobreviure. I La Cubana, és clar, tenia en 
les gires la possibilitat de guanyar-se la 
vida i d’amortitzar les produccions.

Val a dir que la companyia no va pen-
sar mai a aprimar els seus productes es-
pectaculars per a adaptar-se als temps 
de l’estretor. Ben al contrari. Si escoltem 
bé el so que fan les Campanades d’hores 
d’ara, hem de reconèixer que el grup ha 
volgut restar fidel a la teoria de l’excés 
que ha practicat des del primer dia. 
Aquest cop, a la boda que s’anuncia hi 
són convidats tots els espectadors. La 
majoria rebran una pamela per a partici-
par a la festa; per la banda del nuvi, que 
és de l’Índia –el casament és a videodis-
tància–, hi participen 15 actrius i actors i 
més d’un centenar de figurants; el teatre 
enregistra una invasió floral apoteòsica, 
etc. No és luxe ni dispendi gratuït, el que 
practica La Cubana. És pura generositat 
i la garantia, com quasi sempre, d’un 
teatre participatiu únic i brillant.

BRICS Art

Ricard Mas 
Peinado
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Aquarel·la de Zhang Daqian, l’artista més cotitzat en subhasta el 2011.
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