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In the spirit of Diaghilev
De W. McGregor, R. Maliphant,
Sidi Larbi, J. de Frutos.
TNC, 12 de novembre.

Per celebrar el cente-
nari dels ballets que
pretenien sorprendre

el món amb un art de risc
total, els Ballets Russos de
Diaghilev, el Sadler Wells de
Londres presenta una carta
blanca a l’esperit de llibertat
que els va impulsar, firmada
per quatre dels coreògrafs
punters del segle XXI: els
anglesos Wayne McGregor i
Russell Maliphant, el belga
Sidi Larbi Cherckaoui i el ve-
neçolà Javier de Frutos.

La seqüència de les qua-
tre coreografies va significar
una gradació entre la be-
llesa de moviments més
buida de McGregor i la llet-
jor innecessària de De Fru-
tos, afortunadament pas-
sant pel nucli dur de pre-
ciosisme i exquisidesa de les
dues peces centrals, les de
Maliphant i Cherkaoui.

L’argentí Daniel Proietto
fou el meravellós ballarí de
la companyia de Maliphant
encarregat d’imbuir-se de
l’esperit modernista de pe-
tits arabescos i exotisme de-
licat en la peça titulada After
Light Part 1. La compenetra-
ció entre els moviments de
rotació i la il·luminació de
Michael Hulls ens fan veure
la dansa com un continu de
forces centrífugues i arre-
molinades que es dibuixen
sobre el terra com les om-
bres d’uns núvols capricio-
sos, fins que unes voltes fi-
nals aconsegueixen arren-
car-los de la posició inicial i
connectar-los amb el cos
fluïdament expressiu de
Proietto.

Encara amb més encert,
si fos possible, es van triar
els ballarins de Faun, James
O’Hara i Daisy Phillips, en el
despertar de la sensualitat
de Cherkaoui, la trobada de
dos cossos complementaris
en què la vida batega salvat-
ge. Els seus estils tan perso-
nals, tan indubtablement
moderns, converteixen el
conte mitològic en una tro-
bada futura i permanent,
una descoberta involuntària
que s’esdevé com l’espurna
que salta en el xoc de dues
pedres fogueres. Brillant.
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ElreclúsdeBeckett
L’expresidiariRickClucheyfa30anysquepassejapelmón‘Krapp’s
last tape’,escrita idirigidaperBeckett.AraarribaalTemporadaAlta

Teresa Bruna
BARCELONA

ParlarambRickCluchey,un
home que va conèixer Sa-
muel Beckett i que porta
mésde30anysfentKrapp’s
last tape, de Beckett, dirigi-
da directament pel mestre,
és un privilegi. És tocar el
testimoni del dramaturg de
qui més s’ha parlat després
de Shakespeare.

L’obra és el relat d’un avi
al final dels seus dies, men-
tre escolta una cinta enre-
gistrada on ha anat gravant
les seves debilitats durant la
vida. “És una obra sobre el
fracàs i la ràbia per aquest
fracàs, però ho fa d’una ma-
nera eloqüent. De fet Bec-
kett diu: «Quan tornis a fra-
cassar, fracassa millor»”.

Per Beckett, Cluchey era
l’home ideal per a aquest
paper: “Em va dir: «Pots fer-

ho com ningú, perquè és un
home tancat i alhora tancat
ensimateix»”.Clucheypun-
tualitzaquel’obratémoltde
freudiana. “No hi havia mà-
quines enregistradores, en-
cara, quan la va escriure.
Però és aquella idea de
Freud, que la memòria s’en-
registra en una màquina”.
Krapp’s last tape, que es

presenta com una produc-
ció de The San Quentin
Drama Workshop –es va
muntar a la presó–, serà
nomésavuiaLaPlaneta.Els
afortunats que hi vagin po-
dran assistir després a un
col·loqui amb l’actor.

Una història fascinant
N’havíem sentit a parlar i
tots estàvem molt a l’expec-
tativa. La història és contun-
dent: Rick Cluchey va ser
condemnat a cadena perpè-
tua per un atracament a mà
armada als Estats Units.
Vivia sense futur a la presó
de San Quentin, a Califòr-
nia, quan li va arribar a les
mans una revista amb el
text de Tot esperant Godot.
Erael1957.“Lacòpiaestava
malfeta,reproduïaelprimer
acte dues vegades!”, riu. El
cas és que així mateix la van
fer. Un mestre del teatre de

l’absurd ben bé podia haver
tingut aquesta idea! Però es
van adonar de l’error i hi van
tornar amb el text correcte.

Va ser el principi d’una
vida nova. Cluchey va que-
dar seduït pel teatre i va es-
criure La gàbia, un text
sobre presidiaris, i es va en-
grescar a dirigir teatre a la
presó. Van arribar a fer 7
produccionsen3anys, i tres
de les obres eren de Beckett.
Això li va fer merèixer l’in-
dult i, de pare francès, va
anar a París a representar
Lagàbiaperaexpresidiaris.

Samuel Beckett coneixia
els muntatges de les seves
obres a la presó i el va anar a
trobar. “Era molt generós.
De seguida va voler ajudar
tant econòmicament com a
nivellartístic.VaveniraSan
Quentin i va redirigir les
obres. Van quedar molt dife-
rents! Li vam posar: Cicle

Beckett dirigeix Beckett”,
explica. I aquí va néixer
Krapp’s last tape: “La pri-
mera vegada que la vaig fer
tenia 31 anys. Segur que si
la veiés ara, encara diria que
es pot fer millor. Mai estava
content”, continua.

A Beckett li agradava que
els presos agafessin el teatre
com a il·lusió de vida. “Allà hi
havia gent tancada per sem-
pre, gent condemnada a
mort. Interpretar era com
tenir el poder de modelar-te
en un altre!”. Per a Cluchey,
Beckett és un sant: “Em va
canviar la vida. Esperes ser
mésbonapersonaquantens
el privilegi d’estar tant de
temps amb el teu mestre”.

ICluchey,comunapòstol,
amb els braços tatuats, amb
una samarreta clamant pels
drets dels presidiaris, ens
serveix en directe la paraula
de Beckett. ■

Rick Cluchey parla amb orgull de Beckett. “Intento recordar cada paraula seva que deia com ho havia de fer. Ningú no em proposa cap altre paper!” ■ JOSEP LOSADA

‘Les presidentes’, de Krystian Lupa
El director polonès
estrena un text de
Schawb a Salt
El prestigiós director polonès
Krystian Lupa ha volgut estre-
nar al Temporada Alta –avui i
demà, Teatre de Salt– Les pre-

sidentes, un intens i provoca-
dor text de l’austríac Werner
Schawb sobre les persones ex-
closes: “Són gent que no ha
pogut obtenir res de la cultura,
sense formació ni directrius
que indiquin on és l’èxit i la feli-
citat”. Les tres dones, que tre-
ballen al servei domèstic –una

referència de l’autor, perquè la
seva mare era dona de fer fei-
nes– parlen entre elles perquè
segurament no poden accedir
a parlar amb ningú més. L’obra
relata el moment en què es tro-
ben per a una cosa especial:
veure un programa a la televi-
sió on surt el Papa. A partir

d’aquí, a la conversa es veuen
abocades a seguir un camí
moral. “Es consideren religio-
ses i amb atributs morals, per a
elles és important que les con-
siderin bones persones”, diu
Lupa. I sorgeix la confusió: es
discuteixen, es reconcilien,
s’emborratxen i somien. I és

aquí on s’obre la capsa de Pan-
dora que conté elements peri-
llosos”, continua Lupa, per qui
l’autor utilitza un llenguatge
vulgar i provocatiu, d’extrema
absurditat, “per preguntar-nos
i fer-nos reflexionar sobre si
som realment millors que el
que hem vist a l’escena”.

Cluchey vivia
sense futur a la
presó de San
Quentin quan va
descobrir ‘Tot
esperant Godot’


