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La directora Carme Porta-
celi feia dos anys que per-
seguia la manera d’estre-
nar Krum (la crosta) en
català. L’obra de l’autor is-
raelià més controvertit,
Hanoch Levin, parla de
personatges perdedors
que remeten als còmics de
Makinavaja, a la qual cosa
s’ha de sumar “l’alçada
poètica de Txékhov”, co-
menta la directora. Avui
s’estrena al Mercat de les
Flors. S’hi estarà fins dis-
sabte. Aquesta peça, pro-
tagonitzada per Pere Ar-
quillué i amb una desena
d’actors contrastats
acompanyant-lo, farà es-
tada al Lliure. És la matei-
xa operació d’un altre dra-
ma sublim que va defensar
Portaceli: La nostra classe
(Grec, 2011).

Per la directora, l’autor,
que va morir als 55 anys,
és un “Lorca israelià”. Tot i
això, els personatges són
universals. No apareix per
enlloc el rerefons polític.
Es parla d’un escriptor

frustrat que no aconse-
gueix publicar el primer
llibre. El Crosta torna a ca-
sa per mirar d’explicar la
història de la seva vida. No
ha fet res de bo durant
anys. I tot sembla indicar

que els seus companys de
barri tampoc han millorat,
ni hi ha indicis de canvi.
Aclaparadorament nihi-
lista. La peça imagina que
el retrobament es pro-
dueix al cap del Crosta. ■
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Pere Arquillué protagonitza un drama
de perdedors, dirigit per Portaceli al Grec

L’actor Pere Arquillué, en una imatge promocional
de ‘Krum’ ■ DAVID RUANO

La dramatúrgia irlandesa
té algun paral·lelisme amb
el tremendisme culer: ni a
punt de guanyar la lliga els
personatges patidors es-
tan prou segurs de les se-
ves possibilitats. Des
d’avui, i només fins diu-
menge, l’actor Josep Ju-
lien és “el bon lladre”, un
gàngster que explica al pú-
blic un cas que l’ha trau-
matitzat: quan era un pro-
fessional del crim de terce-

ra fila li van encarregar un
assumpte que el superava
de totes totes. El teatre ir-
landès, tan amarat d’ex-
plicar històries, aconse-
gueix superar la depressió
amb el sarcasme “amb
aroma de whisky”, co-
menta Xicu Masó.

El bon lladre és una pe-
ça que, fins ara, mai s’ha-
via estrenat en una llen-
gua que no fos l’anglès. Ma-
só i Julien han dut el perso-
natge i la situació al món
més essencial. De fet, per
Masó, aquest és el gran
mèrit del teatre irlandès:
saber explicar històries a
persones que escolten.
Ells són grans oradors per-
què, abans, han sabut

aprendre’n escoltant. Des
de fa anys la dramatúrgia
irlandesa sovinteja en la
programació catalana.
Sense anar més lluny, en-
guany s’ha estrenat amb
gran èxit Traduccions/
Translations, de Brian
Friel.

També amb un aire evi-
dent de violència irromp la
programació de l’Antic
Teatre. Agnés Mateus de-
buta com a creadora amb
Hostiando a M., una peça
que li permet escopir en
primera persona totes les
violències. Les físiques pe-
rò també les ambientals
(com, per exemple, el tu-
risme que acapara la capi-
tal catalana). ■
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Xicu Masó dirigeix
un nou McPherson,
‘El bon lladre’, dins
de l’Espai Lliure

Gàngster amarat de
‘whisky’ busca dignitat


