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Un home vell i deformat baixa 
pausadament per l’escala central 
de la graderia de la Sala La Plane-
ta. En el seu lent deambular fins a 
l’escenari, gruny, s’escura el coll 
i tus. S’atura uns segons i esbos-
sa un moviment de tornada, pe-
rò aviat recupera el camí emprès. 
La seva aparença és bruta, descui-
dada. Calça unes sabatilles d’es-
tar per casa, imatge amb què do-
na la primera pista que res el mou-
rà del seu cau on exhibeix la seva 
terrible soledat i la falta d’amor 
d’aquest ésser buit que viu al mar-
ge de la societat.
 Amb molt pocs elements, Oska-
ras Korsunovas ha situat l’espec-
tador en el relat de L’última cinta 
de Krapp, un essencialista Beckett. 
L’actor Juozas Budraitis, en una 
enlluernadora i naturalista inter-
pretació del seu personatge, co-
mença la seva actuació menjant-
se dos plàtans, el seu únic aliment, 
i en tira la pell al públic. Fins que 
troba la caixa 3, rodet 5 que està bus-
cant per poder reproduir instants 
vitals que l’obsessionen i als quals 

se sent lligat. Gestos, accions, si-
lencis i les escasses paraules que 
surten de la boca del lituà prenen 
una dimensió únicament pròpia 
dels grans artistes.
 Comparant aquest muntatge 
amb altres de caça major del direc-
tor, l’últim la seva inoblidable des-
construcció del 2014 de La gavina 
de Txékhov, aquesta peça sembla 
tan sols un parèntesi entre altres 
projectes ambiciosos. Però el text 
de Beckett, fins i tot no sent una de 
les seves peces més cèlebres, és un 
dels títols de referència del teatre 
de l’absurd i el toc Korsunovas dóna 
la resposta perfecta a les coorde-
nades de l’obra.
 L’escenografia, amb una taula 
de treball sobre la qual descansa 
el magnetòfon en el qual l’home 
ha gravat els seus records, funcio-
na per la seva efectiva simplicitat. 
Trossos de cintes omplen el ter-
ra i la il·luminació, de gran calat 
atmosfèric, està centralitzada en 
una llum de flexo que il·lumina la 
cara perplexa de Budraitis quan 
escolta les reproduccions.
 Els gestos de l’actor són molt 
més que un poema. S’hi reflecteix 
l’absurditat de situacions per les 
quals ha passat i que ara considera 
incomprensibles. La música ambi-

 Torna a escoltar reiteradament 
les cintes fins a aturar-se en passat-
ges com el d’aquell amor perdut, la 
memòria del sexe i les distants rela-
cions amb la seva mare. «Acabo de 
sentir aquell pobre cretí 30 anys en-
rere i no em reconec». Al final la cin-
ta roda en silenci deixant la sensa-
ció de buit de qui ja no espera res de 
la seva existència. H 33 Juozas Budraitis, en una escena de l’obra.
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ental compassa les emocions d’un 
personatge sotmès a una profun-
da frustració existencial. Budraitis 
mostra les manies, obsessions, la 
dependència de l’alcohol i el desor-
dre de Krapp, que en canvi sap ubi-
car ràpidament les gravacions que 
li permeten perpetuar-se en aquell 
passat que representa l’única raó de 
ser en el seu aïllament.

La magistral 
expressivitat  
de l’actor 
Juozas Budraitis 
hipnotitza el públic

Beckett en vena
Oskaras Korsunovas impacta a Girona amb l’obra ‘L’última  
cinta de Krapp’, un dels títols de referència del teatre de l’absurd
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