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OE12015 ha estat un any de gran moviment galerlstic. No tant per les transaccions comercials -m6s aviat fluixes, seguint la trista tend6nciade l’flltima dbca
da- corn pel canvi d’ubicaci6 de les sales.
I~rea barcelonina de Consell de Cent, que
fins ara era el rovell de lbu de la contemporanditat de gammaalta, ha patit deser
cions notables. Per&curiosament, altres
gaieties han ocupat el seu lloc, no al mateix carrer per6 si en un de molt pr6xim,
Enric Granados.Tot plegat planteja alguns
enigmes que no ajuden a entendre qub ~s
exactamentel que est/~ passant en el metcat de l’art catal~. ~Com
s’explica que sales
de referbncia, ambuna traject6ria consolidada, no puguinfer front a l’augment dels
lloguers del centre i altres de novelles
apostin agosaradamentpel mateLxterritori i resisteixin?
]~s paradoxal, i enigmhtic corn diem,
que algunes de les galeries de m~spes de
la ciutat que han marxat de Consell de
Cent per raons econ6miques-ffhi ha d’altres, de raons, corn ara l’encant perdut del
carter- s’hagin reinventat en nous espais
molt m6s amplis i arab m6s pedigri arquitect6nic, si b6 en situacions perifbriques,
en barris allunyats de l’Eixamplei fins i tot
en altres ciutats, corn l’Hospitalet de Llo
bregat. La perif~ria 6s el nou centre de
l’art? Seguramentva per aqul. I segurament, en un m6ntan globalitzat, la perifbria 6s tamb6l~spai virtual.
Carles Tach&arab la galeria que porta
el seu nora, i Carlos Duran, de la galeria
Senda, dos hist6rics de Consell de Cent,
han fet grans inversions en uns locals que
no tenen res a envejar ales galeries m6s
prestigioses i de m6s glamur del m6n. Tach6 se n’ha anat al carter Mbf~c,a quatre
passes de CaixaForum,i Duran al carrer
Trafalgar, molt a prop dels espais Volart de
la Fundaci6 Vila Casas, en una zona que
est~ agafant volada artistica. S6nels casos
m~sparadigm~tics, per6 n’hi ha d’altres:
Fidel Balaguer, Rocio Santacruz, AnaMas,
Alex Noguerasi RebecaBlanchard... Tam-

CarlesTache
hainauguratrecentment
unanovagaleria espectacular
al carrer M~xicE MAGRE

b6 han nascut propostes m6s intimes com
ara la de la galeria E1 Quadern Robat,
d~AnnaBelsa. Tots han estrenat galeria i,
fins a cert punt, el canvi d’espai els ha pottat a canviar de maneresde fer en projectes diferents. Tots s’han dispersat, i no
semblentenir cap ~nimde voler recuperar
la vella aspiraci6 de Barcelonade crear el
seu propi Soho. Corntantes altres vegades
en el m6ndel galerisme barceloni pel que
fa a arribar a acords conjunts, l’intent de
buscar un espai comfi per ales galeries hi
va set, per6 finalment la idea no va acabar
de reeixir. Arala dispersi6 6s absoluta, per6 aix6 no 6s senyal que sigui intrfnseca
mentperjudicial per a les gaieties.
I 4s que el negoci de l’art 6s tremendamentcomplexi, comen altres ~unbits de la
crisi, s’hi ha prodffit un gran desequilibri
entre les xifres astron6miquesque s’assoleixen en subhastes internacionals i els
mercats locals. Durantaquests anys de crisi, durissimaper al sector, la majorpart de
galeristes han concentrat els seus esforqos
a anar a fires d’arreu, tot renunciantalxl a

treballar el col-leccionismelocal, tan minso i desmotivatque, segons deien ells, ja
no donava per a m4s. Potser lbbertura
d’aquests espais m6smajestuosossignifica
que tornen a confiar a seduir el mercat
m6sproper? Per qu6, sial cap i a la files
gaieties s6n poc visitades, s6n necessaris
tants metres quadrats?
Fa l’efecte que els galeristes catalans,
cansats dels llargs temps de decad6ncia,
s’ho estan jugant tot a una carta. Haarri
bat un momenten qub ha calgut fer moviments, perquh una situaci6 d’aturada que
s’allarga tant pot portar a la paralitzaci6
absoluta. Ungalerista important ens deia
el dia de la inauguraci6del seu espai renovat que s’hi havia llanqat perqu~tenia un
cert temorque si ell no feia aquestainversi6, en qualsevol momentla podia fer un
altre de fora. Barcelona6s una ciutat molt
llaminera per al capital estranger. I queen
el mercatde l’art no hagi pintat massacosa
fins ara, no significa res. Avuitot canvia
ambuna gran rapidesa i el valor de la ca
pital catalana va en augment.
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