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TERESA SESÉ
Barcelona

Soma les portes de la transferèn
cia de riquesamés gran de la his
tòria. Segons les xifres que fan
servir els economistes i experts
financers, des d’ara i fins al 2030,
les persones més riques del món
–majoritàriament baby boomers,
que tenen entorn de 60 anys–
transferiran als seus fills de la ge
neració X, que actualment tenen
entre 40 i 50 anys, i millennials,
d’entre 20 i 30– més de 60 bi
lions de dòlars en actius, incloses
enormes quantitats d’art. És fàcil
deduir, per tant, que el mercat
artístic quedarà en bona mesura
a les sevesmans. Peròpodemdo

nar per fet que aquesta nova po
blació milionària es convertirà
en col∙leccionista d’art només
perquè abans ho van ser els seus
pares o els seus avis?
La pregunta la llançava ahir

a l’Auditori del Macba Tim
Schneider, periodista especialit
zat en el mercat de l’art d’Artnet
News, durant la taula rodona que
va inaugurar la vuitena edició de
Talking Galleries, plataforma de
trobada que sota la direcció de
Llucià Homs reuneix fins avui
250 professionals de tot el món
per debatre sobre els reptes del
sector. I un d’aquests reptes, no
precisament el menys impor
tant, és com redefinir les estra
tègies per arribar a aquelles fu

tures generacions de potencials
col∙leccionistes que, com apun
tava el mateix Schneider, es
mostren desencisades amb la
generació dels seus pares, que
responsabilitzen dels mals del
mónque els ha tocat viure. Prova
d’això, diu, es l’Ok, boomer, un
crit de guerra en forma de res
posta viral amb què adolescents
de tot elmónmostren el seu can
sament davant l’actitud con
descendent dels grans i critiquen
un sistema que consideren frau
dulent.
“Se’ls ha dit que poden tenir el

que volen i quan volen: mirar
una pel∙lícula en el moment i el
lloc que vulguin o tenir el sopar a
punt a la porta de casa a un cop

Els ‘millennials’ canvien les regles
de joc almercat de l’art

de clic. En certa manera, hem
creat un monstre. Són capritxo
sos i amb raó”, reflexiona Joe
Kennedy, cofundador de la lon
dinenca Unit London Gallery.
Segon ell, “si volem atreure
aquest nou públic a les galeries li
hem d’oferir un valor a canvi. I
per això no et pots quedar as
seguts al sofà mentre el client
passeja per l’espai. Aixeca’t,
somriu, interactua, que senti que
forma part de la conversa. És el
més important”.

La taula rodona es titula Di
ners joves.Entendre els col∙leccio
nistesmillennials, i els ponents es
referiran repetidament a la ne
cessitat de ser transparents amb
els preus si es vol guanyar la con
fiança dels joves (Alexander
Forbes, d’Artsy), però sobretot
que cal aparcar els prejudicis
davant l’aspecte o la manera de
vestir, “hem de ferlos sentir bé,
acollirlos i prendre’ls serio
sament, amb el mateix respecte

que als seus pares” (Kamiar Ma
leki, director de les fires Volta i
Pulse); ells més que els objectes
en si mateixos valoren l’expe
riència. Estanmés informats que
mai, els interessen les obres que
tenen una significació per a ells i
“no només volen comprar art,

sinó viure l’experiència de l’art;
per això la nostra participació és
clau”, va resumir Claudia Scha
chenmann, fundadora, de la con
sultora BureauxSchachenmann
de Zuric. “Hem de pensar més
en el futur i no només en el pas
sat gloriós”.c

Talking Galleries
debat sobre les
noves estratègies
per atreure els joves
col∙leccionistes

La literaturadepolígon,premiLlibresAnagrama
La poeta i periodista Anna Ballbona guanya la cinquena edició del guardó amb la novel∙la ‘No soc aquí’

MAGÍ CAMPS
Barcelona

AnnaBallbona(Mont
meló, 1980) és poeta
i periodista, i el 2016
va quedar finalista
del premi Llibres

Anagrama amb la novel∙la Joyce i
les gallines. Aleshores va prendre
consciència de la seva habilitat,
també, per explicar històries en
aquest format i quatre anys des
prés ha guanyat el premi amb la
seva segona novel∙la, No soc aquí.
L’autora narra la història de la
Mila, una jove que queda em
barassada en un punt incert
de la seva vida, i això la porta a
revisar laseva infantesa i joventut,
i a plantejarse moltes coses a
partir del que suposa l’entorn fa

miliar i el llenguatge que el forma.
En nom del jurat, la professora

MitaCasacubertavadeclararque,
per la seva qualitat, “és una sort
haver trobat aquesta novel∙la en
tre els 28originals”. Lahistòria de
laMila té aveure “ambel tronc fa
miliar i amb el llenguatge familiar
que determinen la vida de les per
sones, que construeix però també
desconstrueix”, va referir. “Ella
acaba descobrint, i nosaltres tam
bé –continua Casacuberta–, fins a
quin punt allò que després de
NataliaGinzburgconeixemcoma
lèxic familiar la manté incrustada
en aquell tronc. El do de la pro
tagonista, i de l’autora, és la capa
citat de desmuntar el lèxic fami
liar, a través d’una ironia fina,
precisa i invisible que desactiva
aquells fantasmes vaporosos, es

trambòtics, aleatoris, intransferi
bles i paralitzants, i els converteix
enliteraturaambvaloruniversal”.
Ballbona respon que “la llengua
configura els personatges, que es
defineixenpercomparlen”.
A diferència de la seva primera

novel∙la, en aquesta ocasió la pro
tagonista parla al lector en prime
ra persona, recurs que l’autora re
coneix que li ha suposat un esforç
afegit. La Mila té un do, un do de
traspassar fronteres, tal com li va
detectarunguaridorquelafamília
va voler que la visités. A partir de
l’embaràs, “un fet circumstancial,
que és la guspira que encén la his
tòria”, laMila analitza la seva vida
enunapoblacióqueésamitjahora
de Barcelona, i que es troba entre
els camps, un cementiri, les auto
pistes iunpolígon industrial.Ball

bona nega que sigui Montmeló
perquè no ha volgut que s’identi
fiqui ambcap llocenconcret.
És una novel∙la “sobre l’estra

nyesa cap als propis orígens fa
miliars; laprotagonista, quevaa la
universitat iviuundesclassament,
veuungrinyol entre els dosmons.
La família ve de pagès i “el pare
canvia el tractor per la cadena de
muntatge de la fàbrica”. L’autora
també s’ha volgut aproximar
al concepte de polígon industrial,
que “és unmón ambmolts clixés,
però és un lloc on també es fuma,
es fa l’amor i es trafica”.
Ballbona confessa que la seva

mareialtresavantpassatseus“són
receptacles d’històries”, que ella
ha aprofitat i ha anat teixint per
confegir aquesta història que par
la del que heretem i del que la
protagonista transmetrà a la filla
quedualventre.Malgrataquestes
històries, que a voltes tenen un
punt llegendari, l’escriptora diu
que “no hi ha realismemàgic, tot i
que la família hi apel∙la amb els
personatges, elsmalnoms, les his
tòries...”.Iremata:“Ésunrealisme
màgicavant la lettre”.
LaMila treballaenunaeditorial

de llibresde text,unmónque l’au
tora no coneix directament però
que ha volgut retratar perquè hi
haunacaraoculta,menys amable,
en contrast amb la cara “perfecta
i pulcríssima” que aparenta. Dos
personatges d’aquest sector tam
bé ajudaran la protagonista a ado
narse que “l’estranyesa circula
per totes les cases”. El nom de la
protagonista ésunhomenatge a la
seva mare, Nila (de Petronila), i a
laMila deVíctorCatalà. “El feres
teguismedelafamíliaésunhome
natge al feresteguisme molt més
bèstiadeSolitud”, raona.
Lanovel∙laNosoc aquí es publi

caràalmarç i la traducciócastella
na sortirà al juny.El premiLlibres
Anagrama ja no proclama finalis
ta, però en aquesta ocasió ha vol
gut recomanar l’obra Terres mor
tes, de Núria Bendicho, que és la
seva primera novel∙la i que també
parla, en una altra dimensió, del
drama rural i d’un passat mític.
L’editorialanunciaquelapublica
ràmésendavant.c

XAVIER CERVERA

Anna Ballbona ahir quan es va fer públic el veredicte del jurat de la cinquena edició del premi Llibres Anagrama

EL JURAT

“El llenguatge
familiar construeix
i desconstrueix la vida
de les persones”

LA PROTAGONISTA

La protagonista viu
un desclassament i
veu un grinyol entre
el seumón i el familiar


