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Qui és Krapp? Un clown, un 
pobre home, un desgraciat, un 
borratxo... És, segur, un 
personatge típic de Samuel 
Beckett, a mig camí de tot això, les 
interpretacions del qual són 
lliures. Fa sis anys, Quimet Pla, 
sota la direcció de Jordi Coca, ens 
el va presentar clownesc, ridícul, 
simpàtic. Fa quatre anys, a 
Temporada Alta, vam poder 
veure el muntatge original del 
mateix Beckett amb un 
expresidiari de San Francisco, 
dur, sense metàfores.  Ara, Víctor 
Álvaro, a l’Almeria, es vesteix 
d’august per donar-li vida i 
només se’n surt a mitges. Té 
l’encert de sintetitzar el títol 
original –Krapp’s last tape– en el 
personatge, cosa que implica 
reduir la importància de les 
gravacions amb les quals Krapp 
recorda la seva vida. Només en fa 
servir una, capsa 5, bobina 3, de fa 
30 anys, quan el personatge tenia 
39 anys. I aquí rau el problema: 
que el personatge que interpreta 
Álvaro té 69 anys i ell, de fet, 

n’aparenta 39, cosa que resta 
credibilitat a la funció. No és que 
un actor jove no pugui fer de 
Krapp, sinó que hauria d’haver 
triat una altra cinta, o haver tret el 
tros on diu que es de fa 30 anys.
 El Krapp d’Álvaro és un bon 
august, és a dir, tragicòmic, 
patètic, maldestre, fins que 
s’asseu a escoltar la cinta i, 
després, fa la seva ‘última’ 
gravació. Però es mostra indecís a 
l’hora de portar fins al final la 
seva proposta. És més un Baal 
brechtià que un personatge de 
Beckett. Bon intent fallit.  –A.G.

Krapp

Poc, ben poc, en sabem del 
teatre brasiler. Llevat de la 
visita de la tropa d’Enrique Díaz 
fa quatre anys al Grec, amb una 
esplèndida Gavina
txekhoviana, i les aparicions al 
Mercat de les Flors de 
companyies de dansa, poca 
cosa més. Temporada Alta 
posa ara el seu granet de sorra 
per pal·liar la nostra ignorància 
amb Julia, adaptació de la gran 
obra de Striendberg a càrrec de 
Christiane Jatahy.
 
D’entrada, cal explicar que no es 
tracta d’una simple adaptació. 
Jatahy, esclar, fa que Júlia sigui 
una filla de classe alta brasilera i 
que el criat de la casa sigui 
negre. Fins aquí, res de nou. La 
modernització de la peça rau en 
el com, ja que fa servir el cinema 
com a arma escènica i crea tres 
focus: el dels actors en escena 
que descabdellen l’acció, el de 
la pel·lícula en directe que els 
espectadors veuran en pantalla 
gegant i el càmera, que 
simbolitza el pare de Júlia.
 Tot això té un risc, que Jatahy 
coneix: en un teatre, la pantalla 
mana molt. “Tenia molts dubtes 
a l’hora de fer-ho, perquè he fet 
cinema. Però m’agradava la 
provocació entre el cinema i el 
teatre, que el públic hagués 
d’escollir”, analitza.  Ella es 
proclama filla de l’avantguarda 
escènica brasilera i, per tant, és 
de les que pensen que “si avui 

vols fer un clàssic has de pensar 
com seria aquell clàssic si algú 
l’escrivís en l’actualitat”. De 
l’obra de Striendberg, diu, no ha 
hagut de canviar gaire coses: els 
diàlegs són els mateixos. El 
Brasil del segle XXI, tanmateix, 
no està massa lluny de la Suècia 
classista que ens mostra l’autor 
escandinau. “Al Brasil, les 
famílies de classe mitjana i 
classe alta tenen servei a casa 
–ens il·lumina la directora–. I la 
meva Júlia no deixa de ser una 
noia molt jove que té una relació 
molt propera amb els criats, i 
molt llunyana amb els pares”. 
 Jatahy ens parla dels lligams 
del seu muntatge amb l’art 
contemporani, segurament la 
disciplina més efervescent i 
cotitzada del seu país en el 
mercat internacional. La clau de 
l’èxit dels Carlito Carvalhosa, 
Jac Leirner o Beatriz Milhazes 
passa per haver explicat les 
“històries de la gent” d’un “país 
vibrant”, confirma la directora. 
Un auge que en l’última dècada 
ha arribat al teatre. Rio de 
Janeiro no és “encara” com 
Buenos Aires. Però la directora 
carioca diu que gent com ella o 
Enrique Díaz encapçalen un 
moviment renovador que està 
atraient al teatre gent jove i 
l’interès d’Europa. “El teatre ha 
de buscar noves vies de relació 
amb l’espectador. I, almenys, a 
Rio estan més vius que mai i no 
volen teatre de museu”. La seva 
feina passa per investigar, 
“pensar on són les fronteres” i 
obrir “espai creatius lliures”. 
Prenguem nota. –A. Gomila

JULIA
El Canal (Salt). Ds. 12 d’octubre

Aquesta Senyoreta Júlia ens arriba de Rio de Janeiro.

 La rèplica 
Christiane  
Jatahy

Un august.

Teatre Condal  
Fins al 20 d’octubre
 
L’últim dels llibres Mark Twain 
va dedicar a Adam i Eva es va 
publicar el Nadal de 1905 poc 
després de la mort de la seva 
esposa Olivia Langdon. Potser 
una carta d’amor pòstuma amb 
una frase final memorable per a 
qualsevol llibre de cites 
amoroses: “Allà on ell hi fos, hi 
seria l’Edèn”. Paraules que 
pronuncia Adam davant la 
tomba d’Eva, molt lluny de la 
seva primera trobada al paradís 
terrenal. A aquestes paraules es 
van aferrar Blanca Oteyza, 
Miguel Ángel Solà i Manuel 
González Gil per fixar el to 
mel·liflu de la seva recreació del 
Gènesi segons Twain. 

Solá ara fa de director i els 
personatges se’ls reparteixen 
Ana Milán i Fernando Guillén 
Cuervo. Adam i Eva surten poc. 

O sigui que hi ha poc Twain i 
molt d’envoltori sentimental-
nostàlgic inventat a 
l’Argentina: l’últim programa 
d’un programa nocturn 
d’entrevistes i confidències. Per 
a aquesta ocasió la 
presentadora convida un vell 
actor de ràdio, estrella fugaç als 
anys 60, protagonista amb una 
gran actriu de versions 
radiades de grans llibres de la 
literatura, entre d’altres els 
Diaris d’Adam i Eva.  La fina 
ironia de Twain –el millor de la 
funció– només se sent quan es 
posa en marxa la màquina del 
record.

Ana Milán es desdobla 
correctament entre l’actriu del 
passat i la presentadora del 
present; i Fernando Guillén 
Cuervo utilitza el kit complet de 
vell xacrós i ment distreta en el 
present i sorprèn amb una 
parodia de Rajoy quan fa 
d’Adam en el passat.  –Juan 
Carlos Olivares 

El diario de Adán y Eva


