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La GaLeria

El crac del 1929 va arruïnar moltes 
famílies nord-americanes. El pano-

rama que va deixar l’enfonsament del 
capitalisme especulatiu va ser desolador: 
pobresa, atur, desesperació, suïcidis. A El 
preu, Arthur Miller s’inspira en aquesta 
crisi social i econòmica de gran magnitud 
per analitzar els valors d’una societat, 
com la nord-americana, en què els diners 
són els que atorguen el prestigi social. La 
dissecció que fa d’una família benestant 
empobrida per la Gran Depressió esdevé 
una metàfora contundent de la mentalitat 
materialista de la societat ianqui. 

Dirigida per Sílvia Munt, El preu no es 
limita tan sols a escometre la vàlua que 
es deriva del reconeixement social, sinó 
que també al·ludeix al cost del passat, 
dels records i de les ferides que deixa. 

Dos germans, Víctor i Walter, es retroben 
al cap de setze anys per repartir-se els 
mobles i les andròmines abandonats a 
les golfes de la casa paterna. En aquest 
marc idoni per a la nostàlgia, la troba-
da fa rebrotar les rancúnies, la mala 
consciència i els ressentiments mai no 
confessats de manera crua i oberta. 

Les tries que cadascú ha fet en el 
passat espeteguen en el present. Víctor 
(Pere Arquillué), policia a punt de 
retirar-se, ha viscut una vida mediocre 
feta de renúncies, però l’ha passada 
honestament i pot vantar-se de tenir un 
fill que ha accedit a la universitat. Walter 
(Ramon Madaula), cirurgià d’èxit fet a la 
seva, va convertir-se en una màquina de 
fer diners fins a caure en una dura crisi 
personal, de què ha sortit refet. 

Miller defuig el maniqueisme i explo-
ra els guanys i les frustracions dels dos 
germans, incapaços de comprendre’s i 
perdonar-se. El contrapunt al seu enro-
cament l’ofereixen dos personatges se-
cundaris de luxe: Esther (Rosa Renom), 
la dona de Víctor, pragmàtica, realista i 
vital, i el taxador Salomon (Lluís Marco), 
un vell jueu supervivent, engalipador i 
simpàtic, que coneix per experiència el 
valor que tenen la vida i les coses. 

La direcció de Munt, de baixa intensitat, 
té la gran sort de disposar de quatre acto-
rassos que insuflarien energia al text més 
insignificant. El preu no n’és pas: a l’entorn 
d’un nucli familiar novaiorquès Miller 
retrata un sistema de valors especulador i 
hipermaterialista que, més accentuat, és el 
del capitalisme voraç regnant.
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