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Jordi Coca 

Presentació
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El projecte de fer Krapp: última gravació a la Sala Beckett de 

Barcelona (és un dels grans textos de l’autor) és fruit d’una 
coincidència entre el director, l’actor i els responsables de la Sala. 
El director i l’actor van col·laborar per primera vegada en el 

muntatge de l’obra de Peter Handke Benvinguda al consell 

d’administració. El treball va resultar molt satisfactori per ambdós i 

ja aleshores es va acordar de tornar a coincidir en una proposta 
similar: l’actor sol i un text central en la dramatúrgia moderna.
El punt de partida del treball sobre Handke eren les condicions 
extraordinàries de Quimet Pla per treballar la gestualitat i el 
llenguatge dels clowns. No es tractava d’apropar el text de Handke a 
l’estètica del pallasso, sinó de comptar amb unes condicions 
actorals concretes i posar-les al servei d’un projecte concret. 
Aquest cop, amb Beckett, la idea encara pot ser més clara: sempre 
que es fa Beckett cal decidir si se l’acosta a aquests postulats 
grotescos que ell defensava sovint, o es trien altres vies que també 
són possibles. 

Nosaltres en fer Krapp: última gravació volem partir d’un fet i d’una 
situació que siguin en elles mateixes concretes: el protagonista és 
un ésser real, que viu en un espai real, en un context sonor real. 
Defugim, doncs, el paradigma per assenyalar tant com sigui el dolor 
veritable que hi ha darrere la perplexitat del personatge. Dit d’una 
altra manera: aquest home que furga en el seu passat i que sembla 
tenir la voluntat d’acarar-s’hi encara que sigui de manera poc 
sistemàtica i cíclica, quasi ritual, aquest home és un ésser concret. 
Exagerant, potser podríem dir que és un ésser amb nom, cognoms, 
adreça, etc. 
Això suposa definir l’espai on viu, cosa que bàsicament volem fer 
des del so. Hi ha, doncs, un espai buit i brut, amb noses i 
rampoines, que és alhora l’hàbitat del personatge i el teatre, i també 
hi ha un espai sonor que és el món exterior.
questa monumental empresa, però, tal com està l’actual estructura, 
sembla impossible que puguin millorar de càrrec. Ells s’han esforçat 
per aconseguir-ho i ara no estan disposats a quedar-se de braços 
creuats.de l’empresa, no volen ser els més importants ni els més 
ben pagatestable, tranquil·la, i amb prou temps lliure per fer les 
vacances a Buenos Aires. 



En realitat aquesta situació correspon de fet al concepte beckettià 
de “lessness”, un terme en ell mateix intraduïble però que tant es 
refereix al despullament del llenguatge com a l’apropament constant 
i sense retorn a l’essència del “menys”. Però tal com dèiem ho 
volem fer defugint l’abstracció i partint del concret més evident. Vist 
des del nostre punt de vista, fer-ho des del grotesc el fa massa 
filosòfic ja que la veu que parla a Beckett no és la d’aquell que 
encarna la necessitat de dir el no res, sinó la d’aquell que només 
pot dir el no res. En termes absoluts potser ambdues coses són el 
mateix, però des de la perspectiva de dur l’obra a escena, són força 
diferents. 
Ja es veu que, a més del plantejament teòric, serà central el treball 
de l’actor, l’enregistrament de la cinta i el funcionament de l’entorn. 
En principi res no sembla tècnicament complicat, però cal tenir 
present que el personatge juga amb un magnetòfon de bobines i que 
la qualitat del so ha d’estar mediatitzada en el sentit que 
necessàriament ha de tenir un cert aire antic i deficient sense que 
això en perjudiqui la comprensió. La llum seria un altre element 
central ja que alterna la fredo d’un espai obscurs amb la calidesa de 
dues làmpades. 

 puguin millo. Ell s s’han  per 
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Sinopsi
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El vell Krapp s’asseu a escoltar antigues cintes magnetofòniques. 
Són moments de la seva vida anterior on ell parla amb ironia i 
crueltat de pèrdues, d’il·lusions, de fracassos...
La posada en escena de Jordi Coca pretén remarcar la solitud i la 
buidor radical que sent aquest personatge de Beckett.



El director 
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Jordi Coca 

(Barcelona, 1947) 

És escriptor, llicenciat en Art Dramàtic, ha cursat estudis de gestió 
cultural i durant l’any 1992 va ser professor visitant a la Universitat de 
Berkeley (EEUU). Actualment escriu una tesi de doctoral sobre el teatre 
de Josep Palau i Fabre.

Va començar la seva carrera literària el 1971 amb Un d’aquells estius. 

Els Lluïsos. Vinculat des del 1970 a l’Institut del Teatre de Barcelona 
com a professor de teoria i literatura dramàtiques, ha estat director de 

la institució de 1988 al 1992. Ha escrit i ha fet traduccions d’obres 
teatrals i poètiques, ha dirigit espectacles i ha fet assaigs en arts 

escèniques i especialment en  les figures de Brossa, Pedrolo o Palau i 
Fabre o sobre els orígens del teatre independent a Catalunya. 

A la darreria dels anys vuitanta va reprendre el gènere novel.lístic amb 

el reconeixement de la crítica i una acceptació creixent per part dels 

lectors. Algunes de les seves obres més reeditades són: Mal de lluna 

(Premi Documenta 1988), La japonesa (Premi Josep Pla 1992), Louise. Un 

conte sobre la felicitat (Premi de la Crítica 1993), Dies meravellosos 

(Premi Ciutat de Palma de novel.la Llorenç Villalonga 1995), La faula 

dels ocells grecs (Premi Ramon Muntaner 1997), L’Emperador (1997. 

Premi de la Institució de les Lletres Catalanes), Sota la pols (Premi 

Sant Jordi 2000), Lena (2002), Cara d’àngel (2004) (Premi Joanot 

Martorell 2004) i Sorres blanques (2006). Algunes de les seves obres 
han estat traduïdes a l’anglès, al francès i al castellà.

Ha estrenat quatre textos teatrals: Platja negra (Espai Brossa. Direcció 

de Lurdes Barba, Antígona (Teatre Lliure. Direcció de Ramon Simó), 

Tempesta a les mans que va dirigir ell mateix i Interior anglès (Sala 

Muntaner, direcció Joan Maria Gual). Ha fet una versió de Nausica, de 

Maragall i una versió molt lliure i la direcció d’una peça d’Ibsen, Els 

senyors Borkman. Ha traduït diverses obres de Maeterlinck, poemes de 

Matsuo Basho i altres peces teatrals. També ha dirigit, entre altres 

obres, Aquí al bosc, de Joan Brossa, una adaptació del relat de Peter 

Handke Benvinguda al consell d’administració i l’espectacle Tempesta 

a les mans. 



L’Actor

Quimet Pla 
(Olesa de Montserrat, 1950) 

Cofundador del grup de teatre COMEDIANTS (1972). 

Durant 15 anys participa en la creació col·lectiva del grup: teatre, 
cinema televisió, pedagogia, animació al carrer,llibres, música, etc. 
D’aquesta trajectòria artística  en destaquen reconeixements com: 

Premi Ciutat de Barcelona (Sol, solet, 1980) 
Premi Nacional de Teatre (1983) 
Premi Nacional d’activitats Teatrals (1987) 
Creu de Sant Jordi (1996)

Ha treballat amb Ernie Martin de l’Actor’s Estudio de Nova York; 
Eugenio Barba de l’Odin Theatre de Dinamarca; Dario Fó i Sergio Bini 
d’Itàlia; Bread and Puppett, dels Estats Units; Teatre NO, del Japó; 
Teatre Balines; Jango Edwards; Colombaioni i Leo Bassi, entre 
d’altres.

Actualment exerceix el seu ofici de joglar amb companyia pròpia  
amb produccions d’espectacles de teatre per adults: 
Absenta (dir.. Frederic Roda) 
Informe per a una Academia amb cua (dir. Albert Mestres). 
Espectacles per a públic infantil:
Roda , roda ...poesia. 
Espectacles de carrer: 
Histories de canya i cordill, i El General Bum, Bum.

També participa com a actor contractat al Teatre Nacional de 
Catalunya amb les produccions de Dissabte, diumenge i dilluns i 
Primera plana, amb direcció de Sergi Balbel; L’escola de dones i 
Ròmul el Gran, amb direcció de Carles Alfaro; Aurora degollada, Bet 
Escuder. 

A l’Espai Brossa, participa en Benvinguda al consell d’administració, 
direcció de Jordi Coca; al Versus Teatre, en  Don Joan, direcció de 
Marta Monblant i amb què va rebre premi de millor actor de 
repartiment (2001-02) per la interpretació del personatge Sganarelle, 
atorgat pel crític Àlex Gorina; i al Teatre Romea, en Carnaval de Jordi 
Galceran i direcció de Sergi Belbel. 
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