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É
s possible filmar un
western avui dia? A
banda de Clint East-

wood, el darrer cineasta
que es va plantejar aquesta
pregunta seriosament va
ser Jim Jarmusch, autor de
Dead Man, el western que
va acabar amb tots els wes-
terns. I fa poc la directora
francesa Anne Feinsilber es
va traslladar a Nou Mèxic
amb la intenció de demos-
trar-nos que ara per ara
l’única possibilitat és la re-
construcció, la fantasmago-
ria: Réquiem por Billy el
Niño és un documental que
també vol ser un poema, i
que recorre la vida de Willi-
am H. Bonney, àlies Billy the
Kid, per obrir més fronts de
debat entorn el seu mite i
posar sobre la taula més
preguntes que respostes.

Els xèrifs actuals de Lin-
coln i Fort Sumner, llocs on
Billy va passar els seus dar-
rers anys, testifiquen sobre
els dubtes que existeixen
sobre la seva mort. Frag-
ments de Pat Garret y Billy el
Niño, de Sam Peckinpah, i El
zurdo, d’Arthur Penn –per
què Feinsilber deixa de cos-
tat l’excel·lent reconstrucció
de King Vidor, de l’any
1930?– serveixen d’il·lustra-
ció, de vegades molt emoti-
va, de la recreació de la his-
tòria. I una dubtosa conver-
sa imaginària entre Billy i la
mateixa cineasta prova d’in-
suflar una mica de poesia al
conjunt, tot adreçant-se a un
altre mite de la rebel·lia ju-
venil, el poeta Arthur Rim-
baud, com a element de
comparació al cap i a la fi
molt superficial. Tot plegat
és vistós i entretingut, so-
bretot per a aquells que vul-
guin reflexionar sobre el
destí d’un país, els EUA, ara
en mans dels Pat Garrett de
torn. Però el resultat també
recorre als tòpics de sempre
–plans interminables de pla-
nes, trens i capvespres; una
espantosa versió postmo-
derna de Knocking on Hea-
ven’s Door, de Dylan— i
acaba sent massa net,
massa polit, sense gaire ca-
pacitat d’inventiva.

*
Réquiem por Billy el Niño,
FRANÇA-EUA, 2006. DIR.: ANNE
FEINSILBER.
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Entrevista: Quimet Pla Interpreta en solitari l’obra tardana de
Samuel Beckett ‘Krapp: última gravació’, que dirigeix Jordi Coca

“‹Krapp›requereixtanta
tensiócomaunacròbata”

Teresa Bruna
BARCELONA

Al Quimet Pla li corren més els ulls
que les paraules. És tot expressivi-
tat, gest... les emocions li brollen. I
estem parlant només d’una entre-
vista. Imagineu-lo al teatre, inter-
pretant Samuel Beckett a Krapp: úl-
tima gravació. L’obra és “a l’arrel de
Beckett”, diu Jordi Coca, el director,
que ha vist en Quimet “el Krapp més
autèntic”. L’espectacle s’està repre-
sentant a la Sala Beckett, en el marc
del Festival Grec. L’estrena oficial és
demà. Toni Casares, director de la
sala, considera Quimet Pla un “bec-
kettià autèntic, per generació, per
la seva sòlida motxilla d’experiència
i perquè sap què vol dir un gag, un
drama, un patiment...”

Quimet, què en dius tu de tot això?
Doncs que jo no sóc un expert en
Beckett! Jo hi poso l’ofici, tot el que
jo sé. Segueixo unes indicacions...
Però ells, tant en Casares com en
Jordi [Coca] consideren que, per la
meva trajectòria, sóc la persona
ideal. En Coca em va explicar l’obra
i em va dir que volia fer-la amb mi
perquè considerava que era un actor
que per a aquestes coses servia. I
vam quedar tan contents que ara
ens hem tornat a trobar!

Estàs content del Krapp, doncs...
Molt! Jo només puc estar agraït a
la vida per l’evolució que he anat

tenint dins del meu ofici. Perquè
professionalment tu busques rep-
tes, coses més enllà del que saps
fer, i jo les he anat trobant. El per-
sonatge del Krapp és tot un repte.
Jo ja ho sabia, però no pensava
que ho fos tant. Però en aquesta
vida o t’arrisques o et foten una
clatellada que et deixen baldat...

Has patit molt o què?
Imagina que sóc un picapedrer i
que encara estic picant. L’obra re-
quereix una concentració bestial,
molta tensió..., com a un acròbata.

És un personatge interioritzat?
No, hi ha dues maneres de fer
Krapp. Per un costat s’han de rete-
nir les emocions perquè les has
d’anar abocant de manera que
s’entenguin. L’emoció, per més
que la tinguis posada dintre teu, si
no tens la manera, la tècnica o la
forma d’exterioritzar-la a través
de la teva cara i el teu cos, no es
transmet. Si tu em dius que estic
fotut, no ho saps perquè tingui
aquest sentiment sinó per la ma-
nera amb què m’expresso, a través
del que estàs veient. I per l’altre
costat hi ha el text, que per a mi és
com si hagués fet de fuster durant
molt de temps i ara estigués fent
marqueteria. Com si estigués po-
sant peces molt fines i delicades de
manera que encaixin les unes amb
les altres: un petit gest, una aten-
ció en un moment determinat...

Fins a Carnaval.
M’ha passat que el tipus de vida
que jo m’havia plantejat –anar
fent coses pròpies, produccions
petites meves per anar treba-
llant...– l’he hagut d’anar deixant
aparcat perquè de cop i volta se
m’ha obert un altre món on se’m
demana com a actor de text.

Absenta va ser una de les teves
creacions...
Sí. Vaig agafar unes poesies mo-
dernistes i a partir d’aquí vaig in-
ventar-me el text. També tinc un
espectacle infantil que es diu
Roda roda poesia, un espectacle
de carrer: El general bum bum...
Fa un any i mig vaig muntar un
encàrrec que va ser molt interes-
sant: Informe per a una acadè-
mia, amb un text que no era ben
bé el de Kafka perquè l’Albert Mes-
tres va escriure una peça cua.
Quan l’actor que interpreta el
mico acaba l’actuació, es dirigeix
al públic i fa un monòleg que és
una anàlisi personal seva sobre el
que passa a l’espectacle. Em va in-
teressar tant que la tinc entre les
meves coses, que jo porto.

Esclar, a tu t’agrada el contacte
amb el públic!
Sí, molt. Faig un estil que estaria
relacionat amb la Commedia
dell’Arte, és a dir, carrer, comici-
tat... I la relació amb el públic, que
no la vull perdre mai! ■

Ja l’has trobat, doncs, el Krapp!
Sí, sí. Ara està ja tot molt bé! Però jo
et diria que dec tenir, sense pensar
gaire... entre 300 o 500 marques se-
guides, en només 1 hora 25 minuts.
Perquè si em passo de 10 segons, el
Jordi ja em fot bronca!

Què són les marques?
Són petites accions seguides, molt
ben marcades, però que el públic
les veu passar de manera natural.
Les tinc totes memoritzades i en-
dreçades i han de sortir de manera
que faci la sensació que no hi són.

Vas estar amb Comediants des del
principi. El seu sistema no és ni Sta-
nislavski, ni Txèkhov...
He seguit una trajectòria basada
en les coordinades de Comediants i
he continuat amb aquesta filosofia
que és com jo entenc el teatre. Per
a mi el text és nou. L’avantatge es
que des del 1972 he estat fent ex-
pressió corporal.

Com vas començar al teatre de text?
L’any 2000, la Marta Montblanc
em van proposar fer una escena
del Don Joan de Molière, al Ver-
sus. Es veu que em va sortir tan
rodó que se’n van assabentar els
del Nacional. Em vénen a veure i
el Sergi Belbel em fa entrar en
aquella obra tan divertida de Dis-
sabte, diumenge i dilluns. I co-
mencem a sortir-me coses com a
actor contractat!

Quimet Pla diu que per fer de Krapp s’han de retenir les emocions i interpretar un text molt ric ■ MIQUEL ANGLARILL




