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Krapp: última gravació té
moltes referències auto-
biogràfiques amb Samuel
Beckett (1906-1989), ad-
met Coca. Tot i això, el seu
plantejament ha estat mos-
trar un home que es fa les
preguntes existencials en
un moment culminant de
la seva vida. La fredor filo-
sòfica que aporta la buidor
de l’univers de Beckett es
compensa amb les emo-
cions per aconseguir que
l’escena sigui «el frag-
ment de vida» que ha de
retratar el teatre, diu Coca.

Per l’autor i director, el
Premi Nobel de Literatura
1969 és un dels «grans»
escriptors del segle XX.
Però no accepta les etique-
tes de l’absurd («engloba
massa gent») i prefereix
referir-s’hi com a essen-
cialista. A mesura que de-
pura la seva escriptura,
fragmenta les situacions i
les frases i es decanta per
prescindir de l’argument.
Krapp: última gravació
és, de fet, un llibre de sis
pàgines que s’interpreten
en una hora i 25 minuts.
«Exigeix molta tensió de
l’actor», afirma Coca. El
personatge, de 69 anys, es-
colta la gravació de trenta
anys enrere en un magne-
tòfon en el qual també re-
corda la seva infància.

Casares celebra que la
Sala Beckett inclogui una
direcció de Jordi Coca, un
nom que sovint és crític en
el panorama teatral barce-
loní: «Ja em començava a
córrer pressa incloure’l a
la programació per aclarir
la filosofia de la sala, que
sempre està oberta a les
veus crítiques.» Coca, au-

tor i director, és un analista
habitual del panorama tea-
tral barceloní i català.

Szwarcer, obert
El director Ricardo Szwar-
cer va reconèixer dijous
l’interès de la programació
de La torna del Grec (que
les sales alternatives mun-
ten des de fa quatre anys
com a reacció al fet de no

estar incorporades a la car-
tellera oficial). Fa uns dies
ho va insinuar el responsa-
ble del Tantarantana, Julio
Álvarez. Szwarcer només
condiciona la seva incor-
poració al tipus d’especta-
cle. El festival d’estiu de
Barcelona ha inclòs aquest
any treballs en procés o to-
talment acabats de crea-
dors i sales emergents.

Coca dirigeix un monòleg del dramaturg irlandès a la sala alternativa de Gràcia

Beckett, al quadrat
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� El director Pep Pla diri-
geix per tercer cop Mercè
Anglès i Anna Güell
(Q-Ars). Com l’any pas-
sat, ha optat perquè tot el
repartiment sigui femení.
També el jove Leonce, el
rei i la resta de papers mas-
culins seran interpretats
per dones, sense fer-ne es-
carafalls, de la mateixa
manera que el teatre isabe-
lí feia servir actors per als
papers femenins. La co-
producció, que es veurà a
la Sala Muntaner des de
demà i fins al 5 d’agost), fa
un picada d’ullet a la ver-
sió del Lliure, del 1980, en
què el pare de Leonce l’in-
terpretava, precisament
una dona: Anna Lizaran.
Pla veu en Leonce i Lena,
escrit el 1836, la rebel·lió
d’uns joves que es rebel-
len per uns costums so-
cials, un camí iniciàtic que
emprenen majoritària-
ment també els adoles-
cents d’avui que acaben
fent-se un espai en el món
d’adults.

L’obra és una comèdia
(dues famílies dels reial-
mes Pipi i Popo decidei-
xen casar els joves) amb
un to amarg que ataca l’ar-
rel de la societat. «La in-
utilitat monàrquica, l’arbi-
trarietat de la justícia,
l’alienació de la cultura»,
entre d’altres, indica Pla.
Leonce és un jove que s’ho
qüestiona tot. Lena és
menys metafísica. Valerio
és l’antítesi de Leonce,
primari i irreflexiu.

� El director de la Sala Beckett, To-
ni Casares, admet que són rigorosos
en els projectes que reben per fer pu-
jar a escena un text de Samuel Bec-

Quimet Pla interpreta el paper de Krapp. / FERRAN MATEO

kett. El director, Jordi Coca, llegeix
el Krapp com una persona desagra-
dable que faria que se’l mirés si pas-
segés pel carrer i l’allunya del punt
clownesc. L’home, que s’odia i ad-

met haver errat en la vida per haver
menystingut les relacions, és Quimet
Pla. La peça s’estrena avui, tot i que
se’n fan prèvies des de dijous, i es
podrà veure fins al 29 de juliol.

Leonce i Lena,
adolescents
del segle XXI

quest any sembla que la institució del cine-
ma espanyol comença a fer aigües i està vi-
vint una de les temporades més estranyes

que es recorden. Des del mes de gener fins ara no
han aconseguit que cap pel·lícula tingués un mínim
ressò i els pocs productes amb una certa pretensió
comercial no han tingut cap ressò a les taquilles.
Mentre tot això passa, sembla com si un seguit de
pel·lícules modestes exigissin un canvi de planteja-
ment i reivindiquessin un model de cinema allunyat
dels tòpics narratius del cinema dominant. Gene-
ralment són pel·lícules de nous directors, fetes des
d’una posició perifèrica i amb una clara voluntat
d’interrogar els recursos propis de l’star system i
una certa idea de relat. Pel·lícules com La línea rec-
ta, de José Maria Orbe; La soledad, de Jaime Rosa-
les; La influencia, de Pedro Aguilera, i Bolboreta,
Mariposa, Papallona, de Pablo García, semblen
proposar una alternativa als models dominants i
exigeixen altres escriptures. Totes elles són les pro-
postes més interessants de la nova temporada i cap
s’ajusta als codis dominants. Entre el llistat d’alter-
natives podríem també situar Yo, de Rafa Cortés,
opera prima d’un cineasta mallorquí que va ser
premiada al festival de Rotterdam i que va ser esco-
llida per la Fipresci –Federació de la crítica interna-
cional– com la pel·lícula sorpresa de l’any.

Yo podria ser definida com una curiosa intriga
psicològica al voltant del problema de la identitat.
El protagonista –Alex Brendemühl– es presenta a
un poblet mallorquí de l’interior –Llucmajor– per
tal de substituir un alemany que s’ha encarregat de
portar la masoveria d’una casa. La personalitat de
l’home absent no triga a filtrar-se en les conductes i
relacions que Hans estableix amb la gent del poble.
És com si de forma progressiva anés adoptant la
identitat d’un ésser fantasmagòric, com si aquesta
es filtrés en el seu interior i així transfigurés les re-
lacions amb la gent del seu entorn. Malgrat que en
més d’un aspecte Yo pot semblar una pel·lícula deu-
tora de certs models de cinema psicològic dels anys
seixanta, també és cert que la seva intriga i la seva
estructura posen de manifest que hi ha un cineasta
amb un bon pols narratiu capaç d’utilitzar els ele-
ments que conformen una determinada quotidiani-
tat per tal d’introduir-hi de forma progressiva un
procés d’estranyament. A priori, sembla com si en
l’univers de Yo res fos estrany i que tot seguís les
lleis d’un ordre preestablert, però a mesura que el
personatge de Hans penetra en aquest univers, tot
allò que semblava presoner d’una determinada lò-
gica esdevé estrany, alguna cosa comença a tronto-
llar i amb ella sorgeix el misteri dels rituals i gestos
que conformen un sistema de vida. Sembla com si
la metàfora del visitant alemany acabés convertint
allò concret en un reflex d’una paràbola de volada
més àmplia sobre la pròpia identitat mallorquina,
l’ocupació de l’illa per inversors alemanys i la seva
crisi de referents.

A

cinema | «yo»

L’alemany errant
� Títol original: Yo. Estat espanyol, 2007.

Director: Rafa Cortès.

Intèrprets: Alex Brendemühl, Margalida Grimalt i

Rafel Ramis.

ÀNGEL QUINTANA

Brendemühl, en un moment del film. / EL PUNT

� El Centre Picasso d’Or-
ta i la Universitat Rovira i
Virgili han organitzat el
curs Picasso i Catalunya,
que es desenvoluparà al
setembre. El curs coincidi-
rà amb la celebració del
quinzè aniversari de la
creació a Horta de Sant
Joan del Centre Picasso,
que recorda els lligams
que l’artista va tenir amb
aquesta població de la Ter-

ra Alta. Va ser a Horta on,
segons confessió del ma-
teix artista, Picasso ho va
aprendre tot. També va ser
a Horta on, després d’una
immersió lingüística de
vuit mesos, el jove Picasso
va aprendre català, segons
Elias Gaston, president del
Centre Picasso d’Orta: «A
Horta va esclatar el cubis-
me i d’Horta va ser el seu
amic més antic, Manuel
Pallarès.» El curs recorda-

rà aquesta relació i apro-
fundirà en el lligam del
pintor amb Catalunya. Se-
gons Gaston, «a Catalunya
va fer els millors amics i va
passar de la formació aca-
dèmica de Llotja a la lli-
bertat creativa de l’avant-
guarda artística represen-
tada pels Quatre Gats. To-
ta aquesta vinculació de
Picasso amb Catalunya ha
quedat a bastament de-
mostrada, entre molts al-

tres, gràcies a l’exhaustiva
obra de Josep Palau i Fa-
bre». El curs es desenvolu-
parà del 28 al 30 de setem-
bre i hi han confirmat la se-
va participació ponents
com Rafael Inglada, biò-
graf de Picasso; Josep Ser-
ra, director del Museu Pi-
casso de Barcelona; Anto-
ni Salcedo, crític d’art, i
Francesc Fontbona, mem-
bre de l’Institut d’Estudis
Catalans.

Horta de Sant Joan serà la seu d’un
curs sobre Picasso i Catalunya
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