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ala La Planeta.
Dissabte. Últi-
mes hores

d’un vespre del fu-
tur. El catau de
Krapp: espai com-

pletament nu, només una petita
taula negra al centre i una cadira;
de dalt, suspès, penja el fil d’una
làmpada menuda i fràgil, és només
un miserable raig de llum; al fons,
l’ombra d’una obertura, d’allí en
surt un retall difús, gairebé inexis-
tent, un vell atrotinat, de caminar
feixuc i gestos bruscs. S’asseu sota
el broll de la pàl·lida claror, una ca-
ra blanca per afaitar, un nas vinós i
ulls blaus, clars, que contemplen el
buit i el desafien. És Krapp. Ves-
teix una camisa blanca, uns panta-
lons ratllats de pijama i un batí al
damunt, blau fosc. S’està un mo-
ment immòbil, exhala un gran sos-
pir. S’aixeca estirant-se de la cota,
es remena les butxaques i en treu la
meitat d’un plàtan, l’engoleix.

Les criatures de Samuel Beckett
tenen sempre alguna cosa que fas-
cina, són gairebé despulles huma-

S

nes que encara arrosseguen el des-
concert d’haver estat concebudes.
Traginen cossos tolits, demacrats;
són presències al límit d’alguna
cosa, físicament vells i cansats,
que viuen una realitat informe i
confusa; perduts, sembla que no-
més els quedi la paraula com a eix
de subsistència, però, de fet, dir no
significa més que ocultar coses.
Són criatures esfereïdores a qui el
camí de la vida s’ha allargat; que
s’aferren a la memòria, conscients
que el temps s’escola irremeiable-
ment; blanes, ingènues formes de
permanència i desesperació que no
acaben de renunciar mai. És la hu-
manitat despullada, personatges
que, en el fons, es revelen idèntics
a nosaltres.

Així el vell embriac Krapp, cada
any enregistra, en cintes magneto-
fòniques, l’experiència de l’ante-
rior, component una vida feta no-
més de retalls, de memòria, d’un
passat que no és una altra cosa que
l’evidència i afirmació, any rere
any, del fracàs. Perquè l’irritable i
malhumorat Krapp fracassa en tot:
com a amant, econòmicament i
també com a escriptor: En la seva
llarga existència només ha venut
disset exemplars del seu llibre i en-
cara, onze, a preu rebaixat. El vell
s’emborratxa i menja bananes, es-
colta cintes d’anys anteriors, cons-

cient que desenterrar velles histò-
ries és terrible, però això esdevé
una ajuda; fa burla del que diu la
seva joventut, d’una veu que ja no
reconeix i que, gràcies a Déu, ja ha
passat avall.

Rick Cluchey atrau, no pots dei-
xar de mirar-lo, té un magnetisme
escènic fascinant; és capaç d’es-
bossar, amb un gest o un silenci,
tota la poètica beckettiana; el seu
treball de cos és extraordinari, apa-
rentment sembla que no faci res i,
no obstant això, la seva manera
d’estar o una sola mirada ho abasta
tot, impressiona. I és que als seus
ulls guspireja una expressivitat de
foc. Podries estar hores mirant
Krapp. Que per què? Doncs perquè
captiva. Inoblidable espectacle,
una veritable, petita meravella.

Capsa tres, bobina cinc
teatre | «krapp’s last tape»

� Autor: Samuel Beckett.
Interpretació: Rick Cluchey.
So: Louis Beckett Cluchey.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 14 de
novembre del 2009.
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Rick Cluchey fa el paper del fracas-
sat Krapp. / LLUÍS SERRAT

● Són les onze i l’espectacle ja s’ha acabat. Hem vist
Krapp’s last tape. Balbucegem sobre l’obra i l’impac-
te que ens ha causat. La gent romanceja, alguns, però,
ja se les empesquen per anar-se’n a omplir el pap; d’al-
tres esperem uns minuts perquè Rick Cluchey està
disposat a compartir la seva experiència vital amb
nosaltres. Així, doncs, en uns minuts, tornem a entrar a
sala La Planeta. A l’escenari la taula negra de l’espec-
tacle i, al bell mig, l’impressionant actor i director; a la
seva dreta, un estarrufat Dani Chicano que ens el pre-
senta i, a l’esquerra, la Núria Pastor que tradueix de
l’anglès.

Hi ha la màxima expectació i el respecte que una
llegenda com Rick Cluchey mereix, però de seguida
es mostra una personalitat oberta i afable. És un home
molt alegre i expansiu, irònic, xerraire i amb gran sen-
tit de l’humor; mostra uns ulls blaus molt expressius i
vivaços, tocats una mica per la coloració del vi. La se-
va generositat s’expandeix ràpidament i ens fa sentir
molt còmodes. De seguida explica la seva fascinant
història teatral i la relació amb Samuel Beckett, a qui
considera un gran humorista seriós; com es van conèi-
xer a París al cafè Deux Magots, l’estada a casa seva, i
el moment en què un maliciós Beckett li va suggerir
que mirés per la finestra –vivia damunt d’una presó i
des de l’obertura es podia veure el pati interior, on es
produïen les execucions dels reus–. El seu deute amb
l’escriptor és total, així ho reconeix, ja que, en certa
manera, va ser ell qui el va treure de la garjola. Però so-

bre el seu crim, «error», que és com ell en diu, ningú es
va atrevir a preguntar-li’n res.

De Beckett explica que el considera un sant perquè
rescata presoners –aquí es peta de riure–, i que el més
impressionant d’ell eren els seus ulls penetrants d’àli-
ga, que et despullaven i et feien sentir inferior. Natu-
ralment, llavors llegies l’obra, i veies que, efectiva-
ment, era així! No era possible enganyar-lo; ell prou
que ho intentava, perquè sempre, segons diu, s’ha sen-
tit molt orgullós de les seves mentides, però amb Bec-
kett era impossible, t’atrapava en tot temps. També
parla de l’extrema exigència i perfecció que demana-
va el dramaturg quan treballava: En l’estrena de l’es-
pectacle a Berlín, l’any 1977, es van passar tres dies en
un estudi, perquè havien de gravar quinze minuts de
veu! Reconeix que va estar a punt d’escanyar-lo.

Algú va qüestionar-li que hagués fet tant el pallasso
en la representació. Sorprès va exclamar: «Jo he fet el
pallasso?!» I de seguida explica l’entusiasme que pro-
duïen en Beckett Chaplin i Buster Keaton i que la mi-
llor manera d’aconseguir que la tragèdia humana sigui
menys tragèdia és a través d’aquests éssers meravello-
sos, els clowns! Forts aplaudiments! Ens hi haguéssim
estat hores, però ja era mitjanit i Cluchey és un home
vell, té setanta sis anys, i se’l veia cansat. Tenim la sen-
sació que hem viscut una cosa meravellosa, única i ir-
repetible. Esperem que a algun cervellet se li hagi acu-
dit enregistrar-ho tot! Aquesta sí que seria la nostra en-
tranyable Krapp’s last tape!

Conversejant amb Rick Cluchey

l plantejament argumental de Partir no re-
sulta en principi gaire excitant en convidar a
suposar una nova, però al capdavall previsi-

ble variació d’un triangle amorós que protagonit-
zen una dona a la quarantena, un marit burgès i pos-
sessiu i un amant pobre que arriba com a promesa
de felicitat.

Veient la pel·lícula, la construcció del guió per-
met entreveure la mecànica amb què es crea el pre-
text narratiu que farà possible la primera trobada
dels amants, a més de com es força la situació que, a
partir d’una decisió molt inconscient dels protago-
nistes, precipitarà el desenllaç. Alhora, però, hi ha
elements del guió que revelen la singularitat amb
què Catherine Corsini aborda aquesta història
d’amor amb una romàntica inspiració truffautiana
declarada amb una banda sonora composta majori-
tàriament amb fragments de la música que George
Deleure i Antoine Duhamel van compondre per al
cinema de l’autor de Jules et Jim i La femme d’à cô-
té. Hi ha Truffaut, doncs, com a inspiració, però en
la clau feminista amb què també es presenta una
dona amb una insatisfacció de partida que la fa he-
reva de la inquietud de Madame Bovary. Però, tot i
que sempre és vist des de la mirada d’ella, l’amant
no és ni una mera fantasia de la dona –tot i que l’en-
amorament es revela com a símptoma del desig
d’una fugida o d’una altra vida possible– ni és nin-
gú que s’aprofita d’aquesta fantasia. En aquesta fo-
calització, en el punt de vista de la protagonista, hi
ha un aspecte interessant del guió, que s’hi fa més
en la mesura que l’amant –un home que s’espavila
com pot– no es contraposa a l’ordre i l’estabilitat
burgesa encarnant una mena de força primitiva que
mena al desordre dels instints: és un home tendre,
amatent, civilitzat i «feminitzat».

Finalment, però, allò que fa interessant Partir
són detalls que, com és propi del cinema i contra-
riant els que s’aferren al guió, desborden l’escriptu-
ra. Detalls poderosos com ara el rostre de l’actriu
Kristin Scott Thomas, que va expressant l’estat
d’ànim i la transformació del seu personatge i que,
en una escena en què està ajaguda a l’herba i que
sembla robada a un moment feliç de la vida, reflec-
teix l’emergència d’alguna cosa que encara no se
sap què és i que, possiblement, deu ser l’amor. O
com ara la mateixa presència física de Sergi López,
amb un cos tan contundent i alhora una gestualitat
tan sensual. L’actor, que interpreta un català que in-
tenta sobreviure en una ciutat francesa, fa, a més,
una aportació fonamental a la pel·lícula que fins ar-
riba a donar-ne la clau. Va ser ell qui, en la primera
seqüència íntima entre tots dos protagonistes que
transcorre en un restaurant d’un poble empordanès,
va proposar cantar un fragment d’El setè cel, de
Jaume Sisa. I sí, els cels són inventats, imaginats,
dins d’un mirall, irreals, ignorats i copiats dels en-
gendrats dins del cap, però poden fer-se tan reals
com els cossos que s’entortolliguen amorosament
en un llit. Duren poc, això sí.
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Esplendor de
l’enamorament a l’herba
� Títol original: Partir. França-Catalunya, 2008.

Directora: Catherine Corsini.
Intèrprets: Kristin Scott Thomas, Sergi López,
Yvan Attal.
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