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❘  MADRID ❘  El creixent em-
bafament popular davant 
la revenda massiva on line 
d’entrades d’espectacles, es-
pecialment les de concerts, 
va fer coincidir ahir diversos 
anuncis per part del Govern 
i del PSOE amb els quals 
han volgut escenificar la se-
ua mobilització davant del 
problema. Així, el ministre 
de Cultura, Íñigo Méndez de 
Vigo, va revelar que Interior 
ha realitzat una investigació 
“puntual” per presumpta es-
tafa en la compra d’entrades 
a través de Viagogo per al 
concert d’U2 a Madrid, que 
es van acabar als 4 minuts 

de sortir a la venda per apa-
rèixer poc després en altres 
webs a preus més alts. Mén-
dez de Vigo va explicar que 
s’està actuant legislativa-
ment per arribar a un acord 
amb les comunitats, que són 
les que ostenten les compe-
tències en aquesta materia, 
i va celebrar que aquestes in-
vestigacions hagin “motivat 
que empreses com Google” 
hagin decidit que per a la 
venda on line sigui neces-
sari incorporar el nom de la 
persona. Per la seua part, el 
PSOE va anunciar que avui 
presentarà una proposició 
no de llei per frenar aquesta 
revenda il·legal d’entrades.

Govern i partits es 
mobilitzen contra la 
revenda d’entrades
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❘ LLEIDA ❘ Les imatges de video-
art del lleidatà Albert Bayona 
(1954) podran veure’s a par-
tir de dissabte a la galeria Lily 
Agius de Sliema, la ciutat i port 
turístic de Malta, al costat de la 
capital d’aquesta illa mediter-
rània, La Valletta. L’artista vi-
sual lleidatà presentarà la peça 
Darrere la benzinera, selecci-
onada al costat d’obres d’altres 
artistes de tot el món pel pro-
grama internacional itinerant 
Time is Love. Es tracta d’un 
projecte nascut l’any 2008 
de la mà del comissari Kisito 
Assangni, que ha viatjat des 

d’aleshores per les principals 
ciutats del món explorant cada 
any un programa específic de 
videoart, sempre amb el tema 
de l’amor en temps difícils com 
a protagonista subjacent.

Vinculació amb Lleida 
A Darrere la benzinera, 

Bayona converteix en objectiu 
artístic una gasolinera, entesa 
com un element pròxim a des-
aparèixer o a transformar-se, 
almenys tal com existeix en 
l’actualitat. L’obra té una es-
pecial vinculació amb Lleida, 
ja que l’artista la va crear l’any 
2016 com a encàrrec de la Petit 

Galeria, un espai d’art situat al 
carrer Penedès de la capital del 
Segrià, just al darrere d’una ga-
solinera, un fet que va inspirar 
el títol de la peça videogràfica. 
Es tracta d’una obra d’uns tres 
minuts de durada composta per 
un collage de fragments d’imat-
ges de tot tipus que s’inicien 
amb una seqüència de l’actriu 
Tippi Hedren a la pel·lícula Els 
ocells, d’Alfred Hitchcock, en 
la qual una gasolinera compta  
també amb un especial prota-
gonisme. Darrere la benzinera 
es va poder veure l’any passat 
en una fira internacional d’art 
a Sao Paulo.

El videoart del lleidatà 
Albert Bayona, a Malta
En el marc del projecte internacional itinerant ‘Time is Love’
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Una imatge de Tippi Hedren a ‘Els ocells’ obre aquesta peça de videoart del lleidatà Albert Bayona.
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