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ncenem la tele i mirem Humor amarillo; anem al cine a veu-
re Last Days; al darrer Festival InnMotion ens sentim desconcertats
amb les peces de Bea Fernández (I Have a Dream #2) i Cuqui Jerez
(The Real Fiction); al Sónar, ballem com màquines la música de mà-
quines que ens aclaparen; ens sentim sols i ridículs després de nave-
gar per internet. Qui és el graciós que ha escrit el guió de tot això?
Samuel Beckett.

Crap és merda, en anglès. Pensava Beckett que la seva criatura, el
personatge de Krapp: última gravació, era un excrement, algú acabat,
inútil? Bé, no exactament. De la mateixa manera que Godot (god-ot)
no és Déu, o sí, o millor: tant se val (és algú que no arriba), Krapp és
un vell misantrop però també una mena de simi, un ésser infrahumà
que fa ganyotes quan se sent molest amb els sorolls dels veïns. És un
clown i també un rodamón. Algú sol i ferit. Però, sobretot, és algú que
recorda, que intenta reconstruir-se i deconstruir-se a través de la me-
mòria, al seu pis fosc i desendressat, amb l’ajut d’un magnetòfon,
mentre escolta la seva pròpia veu, enregistrada fa anys.

Ara Krapp en té seixanta-nou, i està decrèpit. Ha dut una vida
allunyada dels seus, diguem-ne, semblants. La veu de la cinta (caixa
tres, bobina cinc) és la d’un home de trenta-nou anys, ell mateix, que
rememora uns fets concrets ocorreguts quan en tenia vint-i-set.
Aquests fets són el detonant de la vida que duu ara i desde fa temps.
Uns fets narrats amb sentiment, que evoquen la poesia d’una bella
tarda en barca i l’encant d’uns ulls de dona, preciosos. Tot allò es va
perdre. I mai ningú no el va tornar a estimar, ni a tenir en compte.
Res de res, des d’aleshores: la renúncia i la foscor com a “única com-
panyia”. Però Beckett és, evidentment, molt més que un argument
mal resumit. Sentim compassió per aquest ésser que està vivint da-
vant nostre? Ens trobem en una funció de circ patètica, al bell mig
d’un poema existencialista, o en un versicle d’un novíssim testament?
Mantenir així l’esguard, sense enretirar-lo, sobre aquesta pobra cria-

tura, en la intimitat del seu espai més privat, en el secret de la seva
infelicitat sovint grotesca i còmica, és un exercici exhibicionista i cru-
el, o bé un acte d’empatia i d’amor, tendríssim? Els espectadors se
senten incomodats quan Krapp s’acosta a la platea, mira la (quarta)
paret. Glups! Els ha descobert? I reaccionen al llarg de l’obra de ma-
nera ambivalent, poruga, insegura: ara se sent una rialla aïllada, d’al-
gú que para, de cop, en adonar-se que s’ha quedat sol, o que allò no té
cap gràcia. Ara la hilaritat és col·lectiva, i tot d’una els riures es fonen.
Amb aquest ritme angoixant, amb aquest temps massa real per un
escenari, ara hi ha un silenci total i els culs es mouen inquiets a les
cadires. Fins que Krapp es dóna un cop al cap amb la làmpara, rellisca
amb la pell de plàtan, no pot encendre el llum. I nosaltres riem. O
potser no.

El director Jordi Coca ha optat per un espai naturalista, on l’espai
sonor és important (la tele dels veïns, la remor de fons) per no caure
en l’abstracció i concretar l’acció. Com és sabut, la tasca de direcció a
les obres de Beckett (literatura de l’essencialitat, la tensió, la conten-
ció) ha de donar a cada cosa una precisió mil·limètrica: a les frases el
to i el moment just, a les pauses el temps adequat, als gestos l’expres-
sió precisa. Perquè el muntatge surt d’un text que, en aquest cas, té
només set pàgines, però es desplegarà en una hora i mitja de funció.
Que no és un monòleg, sinó un llarg silenci poblat per algú que hi
deambula, hi balbuceja, hi és submergit. I això a Krapp s’ha assolit de
manera exemplar gràcies al treball admirable de Quimet Pla. Un ac-
tor que prové del clown i del teatre de carrer, exerceix de joglar i ha fet
fa poc un Handke impecable, dirigit pel mateix Coca. Un autèntic
picapedrer de l’escena, doncs, coneixedor de moltes facetes de la in-
terpretació, com ho era també el beckettià Buster Keaton, l’inoblida-
ble protagonista-fantasma de Film. El senyor Pla sap aprofundir. En-
carna la fragilitat, el dolor humà, amb un treball emocionant, tot du-
ent a terme un exercici actoral amb càrrega de profunditat.
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