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Samuel Becket, pura 
ràdio, pur teatre

L
ondres bull de teatre, com 
sempre. De tot i per a tots. I 
amb generosos reparti-
ments. Compto fins a cinc 

espectacles (de productores priva-
des; en els teatres públics es dóna 
per descomptat) amb no menys de 
20 actors en escena. I no parlo de mu-
sicals (on també es dóna per des-
comptat), sinó de teatre de text. Una 
cosa impensable en l’actual conjun-
tura del nostre teatre privat. Aquí els 
productors compten els reparti-
ments amb els dits d’una mà. Lògic. 
L’arbre no està per donar gaires pe-
res. (El que això té de dolent és que 
condiciona la creació: l’autor que 
vol estrenar sap que ho té més fàcil 
amb una història de dos personatges 
que amb una de tres, i s’aplica, per 
tant, a explicar la seva història sota 
mínims.) 

 A Londres han sabut convertir el 
teatre en un atractiu turístic, i la im-
portant afluència de públic i l’elevat 
preu de les entrades –que, en alguns 
teatres, multiplica per dos i fins i tot 
per tres l’habitual a Barcelona– per-
meten el risc de nòmines altes i pro-
duccions de luxe.

 Tot i així, el màxim atractiu de la 
cartellera és un espectacle modest, 
en un espai reduït, que brinda la pos-
sibilitat de veure per primera vega-
da sobre un escenari de la ciutat una 
obra de Samuel Becket. 
 Becket va acceptar, l’any 1956, 
un encàrrec de la BBC i va escriu-
re All that fall, esplaiant-se i diver-
tint-se en la creació d’un ambient 
sonor propi de la ràdio. El resul-
tat va ser una obra insòlita, d’am-
bient rural i atmosfera misteriosa, 
molt a prop de Synge, d’O’Casey i 
de Joyce, els seus paisans irlande-
sos, en què apareixen ja algunes 
constants del seu teatre posterior. 
  Els qui gestionen els drets de 
Samuel Becket s’havien negat sem-
pre a autoritzar-ne la representació 
en un teatre, fins i tot davant peti-
cions tan serioses com les d’Ingmar 
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Bergman o Laurence Olivier. Ara, 
per fi, han cedit davant la insistèn-
cia de Trevor Nunn, el director, amb 
l’única condició de respectar l’ori-
gen radiofònic de la peça.

Un estudi

I així es representa: l’escenari simu-
la un estudi de ràdio i els actors, amb  
el guió a la mà, davant del micrò-
fon, llegeixen els seus papers, men-
tre els tècnics de so recreen tota me-
na d’efectes especials: gallines, gos-
sos, ases, cabrits, cotxes, bicicletes, 
passos damunt la sorra, la pluja i el 
vent, el tren que s’acosta... Els actors 
en estat de gràcia, gairebé transfigu-
rats. El públic –jo entre ells– tremo-
lant de plaer, de goig, de pura emo-
ció. I el que era pura ràdio és ara pur 
teatre. H

puntsa

29 milions 
d’euros per  
un ‘picasso’ 
3Les obres del pintor espanyol  encara 
resisteixen la crisi del mercat de l’art
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P
icasso encara ven. En una 
temporada de subhastes a 
Nova York fluixa, dijous a 
la nit es va demostrar que 

el pintor malagueny segueix comp-
tant amb la confiança dels compra-
dors d’art, que malgrat els preus ca-
da vegada més elevats, van tornar a 
licitar per ell. El seu quadro Naturale-
sa morta amb tulipes, que representa 
Marie-Thérèse Walter, una de les se-
ves amants, es va vendre per 29 mili-
ons d’euros (32,5 milions sumades 
les comissions i taxes correspo-
nents). Això sí, encara que va trobar 
comprador, el quadro es va quedar 
lluny d’arribar al preu de martell es-
timat per la casa Sotheby’s, fixat en 
deu milions més. 
 Picasso en va tenir prou amb 
menys de tres hores per pintar el 
1932 aquest retrat que mostra una 
de les seves màximes inspiradores 
i que  dijous el va convertir en el tri-
omfador de la subhasta de Sothe-
by’s. «Aquesta dona jove, amb el seu 
perfil grec, va ser la model per als 
èxits més destacats de Picasso en di-
versos suports, i aquest quadro n’és 
un exemple, ja que l’artista primer 
va fer una escultura de Marie-Thé-
rèse, que després va pintar com un 
bodegó amb una alta càrrega sexu-
al», va explicar el director del depar-
tament d’impressionisme de Sothe-
by’s, Simon Shaw. L’obra, que l’any 
2000 ja es va subhastar per 22,5 mili-

ons d’euros, va ser la protagonista de 
la nit, però no va ser l’única peça de 
Picasso adquirida. Cinc treballs més 
de l’artista espanyol van trobar com-
prador, com ara Dona a la finestra (12 
milions), Dona asseguda (3 milions) o 
La violació (9,5 milions), i només tres 
van quedar sense ser venuts.

SESSIÓ FLUIXA A SOTHEBY’S / En total, els 
treballs de Picasso van recaptar gai-
rebé 64 milions d’euros, la meitat 
del valor de la venda total d’aques-
ta subhasta, poc més de 125 milions 
d’euros (dels 133 milions mínims es-
perats). Una subhasta fluixa, en què 
gairebé un terç de les 67 peces ofer-
tes es van quedar sense comprador 
(entre elles, obres de Henri Matisse, 
Edgar Degas o Egon Schiele), i que va 
seguir la tendència que va arrencar 
dimecres a la nit la subhasta de la ca-
sa Christies’s. En aquesta ocasió, 161 
milions d’euros recaptats i moltes 
obres sense vendre tampoc van com-
plir amb les expectatives. Els resul-
tats d’aquestes subhastes de tardor 
mostren una contracció del mer-
cat de l’art i contrasten amb els de la 
passada temporada de primavera, 
en què El crit d’Edvard Munch es va 
convertir en l’obra d’art subhastada 
més cara de la història, ja que es va 
vendre per gairebé 
100 milions d’eu-
ros. H

SUBHASTA A NOVA YORK OBRES 
COTITZADES  
3 A l’esquerra, 
‘Naturalesa morta 
amb tulipes’, l’obra 
que Picasso va 
pintar el 1932 i que 
es va vendre a 
Sotheby’s per 29 
milions d’euros. A la 
dreta, ‘Dona a la 
finestra’, que va 
trobar comprador 
per 12 milions 
d’euros en 
aquesta mateixa 
subhasta.

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


