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ntra osa enom i ueda at 
l’alt estàndard de qualitat de la 
producció d’El preu que dirigeix 
al Goya Sílvia Munt. Han passat 
només uns minuts des que Pere 
rquillué el seu esp s i o cial de 

policia) hagi recorregut amb la 
mirada una muntanya de mobles 
en venda. És la seva primera 
gran escena, de cap a peus 
transformada en dona frustrada 
resident al somni americà. Una 
aparició estel·lar amb 
l’alcoholisme insinuat en un lleu 
abandonament. Una excel·lent 
interpretació com les del mateix 
Arquillué, Ramon Madaula i Lluís 
Marco.

La comèdia dramàtica d’Arthur 
Miller enfronta dos germans 
(Madaula i Arquillué) de desigual 
sort en la seva persecució de la 
felicitat. Un cirurgià triomfador 
que durant anys ha anat deixant 
anar el llast d’una família 
abonada al fracàs; un policia a 

punt de jubilar-se que mai no va 
ser el científic que va voler ser al 
fer-se responsable d’un pare –un 
personatge absent que s’anirà 
densificant al llarg de la funció– 
arruïnat al Crac del 29. Tots dos 
han pagat el seu preu en prendre 
les successives decisions que 
han marcat l’esdevenir de les 
seves antagòniques vides. Una 
dialèctica del retret que el públic 
presencia sense poder fixar la 
seva posició respecte per qui 
prendre partit.

Com a contrapunt còmic  
–i savi– està l’ancià taxador de 
mobles jueu, tot un caràcter que 
en l’encarnació de Marco sembla 
una versió suavitzada del 
Shylock d’El mercader de 
Venècia. Una posada en escena 
d’una qualitat sense fissures 
amb un luxós pròleg i epíleg 
fotogràfic en blanc i negre. 
Elegant homenatge a la 
fotografia urbana que va agafar 
el testimoni d’Edward Hopper.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Una història d’una 
família de Nova York.

El preu

Ja a La pols hi havia alguna 
cosa d’inexplicable. Com podia 
un noi oblidar la mort del seu 
pare i no dir-li res a la seva 
germana? A la nova obra de 
Llàtzer Garcia l’inexplicable 
creix al màxim en un 
homenatge a la sèrie de 
televisió The Twilight zone (La 
dimensió desconeguda) a partir 
de tres relats de Richard 
Matheson, Charles Beaumont i 
Ray Bradbury. Es tracta, doncs, 
de posar sobre una situació 
quotidiana alguna cosa 
estranya que alteri l’esdevenir i 
modi qui allò que semblava 
real.

I certament que l’obra respira 
aquesta atmosfera de misteris 
fora de tota lògica, i també que 
hi ha massa coses sense 
explicar que a la fi confonen i 
perjudiquen l’experiment. No 

obstant, la precisió del text, les 
acurades interpretacions (Edu 
Buch, Maria Caselles, Xavi 
Gardés, Xavi Sáez i Vanessa 
Segura) i la direcció de l’autor 
aconsegueixen mantenir la 
intriga i amb ella l’atenció.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Una altra obra 
‘americana’ de Llàtzer Garcia.

L’última nit del món

L’empestat és la segona part del 
còctel Camus-Shakespeare 
combinat i agitat per Xavier 
Albertí (direcció) i Jordi Oriol 
(text) a La caiguda d’Amlet. Han 
canviat els textos mantenint 
l’energia juganera de 
l’experiment. Sota una 
incessant pluja  Gabriel-Ariel 
(Carles Pedragosa) i Ivan-
Caliban (Jordi Oriol) s’enfronten 
a la seva nova situació d’éssers 
alliberats a l’illa abandonada 
per Pròsper.

Una llibertat acompanyada 
per l’incipient do de la paraula. 
O és una condemna pòstuma? 
En qualsevol cas el combat per 
dominar-la és el cor d’aquest 
estimulant invent en què a més 
es cola, juntament amb una 

sonata tempestuosa de 
Beethoven, l’existencialisme 
clownesc de Beckett. Potser 
aquesta parella no esperi per 
sempre Godot però també 
s’enfronten al gran estupor 
enmig d’un bassal d’aigua 
recollit a la panxa d’un piano de 
cua. –J.C.O.

NOTA AL PEU Què va passar 
quan Pròsper va marxar?

L’empestat
���

La Seca.  
Fins al 24 de juliol.

���

Sala Flyhard. 
Fins al 18 de juliol.

����

Teatre Goya.  
Fins al 7 d’agost.

DE LA SETMANA
L’OBRA

REFERENTS

TEATRE JIDDISCH
El personatge de Marco, el taxador 

jueu, Arthur Miller el pren de la 
tradició del teatre jiddisch, popular 
en la Nova York de la primera meitat 

del segle XX.

‘MAD MEN’
L’època en què transcorre l’obra 
de Miller és la mateixa en la qual 

discorre la famosa sèrie creada per 
Matthew Weiner, és a dir, els anys 60 

del segle passat.
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