
Un monòleg ben conden-
sat és el que proposa el di-
rector lituà Oskaras Kor-
šunovas per al Temporada
Alta. L’última cinta de
Krapp (The Krapp last ta-
pe), de Samuel Beckett, és
una obra que navega entre
el teatre de l’absurd i la
desesperació de compren-
dre que ja no es poden cor-
regir alguns errors de la vi-
da. Tot ha quedat gravat
per poder-ho analitzar,
però ha estat, potser, un
testimoni inútil. L’actor
Juozas Budraitis inter-
preta aquest Krapp deses-
perat, que revisa cada ca-
pítol de la seva vida. Ho fa-
rà avui a les deu del vespre
i demà a les sis de la tarda
a la Sala Planeta.

Oskaras Koršunovas
admet, en una entrevista
mitjançant correu electrò-
nic amb aquest mitjà, que
la mirada de Beckett no té
compassió, és devastadora
de la vida. El director ha
comprovat que moltes co-
ses de les que explica Bu-
draitis a escena “coincidei-
xen amb la seva vida perso-
nal”. Segons la seva opinió,
aquest joc “és l’àrea de vells
records humans, la investi-
gació de la seva pròpia vida i
la condemna dels seus pro-
pis errors. De vegades sem-
bla que estàs vivint la vida
lògica normal, però hi ha
tants errors, sorpreses i co-
ses injustificables...”. Per
això, segueix dient el direc-
tor, el mateix actor “no sap
quin tipus de Krapp conei-
xerà cada nit”.

No és un projecte que
hagin improvisat. Des de
feia dues dècades director
i actor es convocaven a
afrontar-lo en algun mo-
ment de la seva vida. Ara
ha arribat. Per Koršuno-

vas és imprescindible la
maduresa perquè per in-
terpretar Krapp s’ha de te-
nir “prou experiència de
vida: com va dir Krapp en
l’obra de Beckett, és una
gira retrospectiva al seu
passat”. Aquests 20 anys,
no van ser només un si-
lenci blanc, una llarga
pausa: “Vam tenir algu-
nes reunions amb Bu-
draitis, algunes discus-
sions sobre el nostre pro-
jecte.” No l’han afrontat
fins que no s’han sentit
amb prou seguretat.

De fet el director re-
marca: “Mai hauria esce-
nificat L’última cinta de
Krapp sense Juozas Bu-
draitis, que pot molt bé
convertir-se en el símbol

beckettià a causa de la
seva edat, l’experiència i
l’intel·lecte.”

De les cinc direccions
de Koršunovas, aquesta
és la de l’autor més prò-
xim a l’actualitat. Però és
només una casualitat. Ell
considera que és contem-
porani tot allò que es re-
presenta avui, sense im-
portar quan va ser escrit:
“El teatre ha de ser para-
doxal, sorprenent; no ens
podem quedar en un món
teatral hermètic.” ■

Koršunovas retorna amb
‘L’última cinta de Krapp’
al Temporada Alta
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Un detall del muntatge amb l’actor ■ D. MATVEJEVAS

“Mai hauria
escenificat
‘L’última cinta
de Krapp’ sense
l’actor Juozas
Budraitis”
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Anunci de vaga
dels treballadors
del Liceu

PROTESTA

Els treballadors del Liceu van
protagonitzar ahir, abans de
l’última representació del Na-
bucco de Giusseppe Verdi, un
acte de protesta –van cantar
el Va Pensiero a l’entrada prin-
cipal del teatre– per anunciar
una vaga per la representació
de l’òpera Benvenuto Cellini (a
partir del 8 de novembre vi-
nent) i pels concerts del mes-
tre Riccardo Muti (13 i 15 de
novembre). ■ REDACCIÓ


