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Barcelona ciutat

Escoles d'altres mons. El fotoperiodis-
ta Kim Manresa presenta en aquesta
exposició aquest projecte educatiu
de sensibilització envers el dret a
l’educació i les desigualtats socials.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145 (de dilluns a divendres tot el dia,
dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h).

Barcelona y el comercio mediterráneo
en la segunda mitad del siglo XVII.
Conferència a càrrec de Patrice Pouja-
de, professor de la universitat de
Perpinyà.
IEMed. Girona, 20 (18.30 hores).

VIIIMostra de Cinema Indígena de Bar-
celona. Entre avui i diumenge se cele-
bra aquesta mostra.
Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia,
190 (avui i demà, 19.30 h, dissabte i
diumenge, 18.30).

Filmoteca Nacional. Projecció del film
Furtivos, de José Luis Borau.
Fnac Diagonal Mar (19 hores).

Els inicis del daguerreotip a Barcelona.
Conferència a càrrec de María de los
Santos García, professora de la UPF, i
Martí Baiget, historiador de la foto-
grafia. Reservar: 934-880-590.
Casa Elizalde. València, 302 (19 h).

Conta’m una òpera: ‘Arabella’, de
Strauss. Conferència sobre aquesta
òpera composta per Richard Strauss,
i estrenada a Dresden el 1933, a
càrrec de Pepe Reche, de MUSICoLò-
GICS.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).

Una mirada documental. Dintre
d’aquest cicle es projecta The cellu-
loid closet, de Rob Epstein i Jeffrey
Friedman. Debat amb Quim Roque-
ta, president de Gais Positius, i
Leopold Estapé, estudiós de la homo-
sexualitat. Modera Francesc Solà.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 ho-
res). Gratuït.

Club de Lectura delMuseuPicasso.Pro-
ses de Ramon Reventós, il·lustrades
per Picasso, amb Malén Gual.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1 (19
hores).

El procés després del 9-N. Escenaris de
futur i de qualitat democràtica. Confe-
rència a càrrec de Ferran Requejo.
Fundació CatDem. Casp, 80 (19 h).

Baudelaire, c'estmoi: una aventura fo-
topoètica (2011-2014). Fotoconferèn-
cia de Ramon Dachs, escriptor.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19.30 hores).

Cinc himnes a la revolta. Trobada de
lectors, editors i lletraferits per tal de
conversar sobre la revolta en la litera-
tura, amb cinc llibres d'exemple.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19.30 hores).

Sense tu, mai no hauria mirat tan
amunt. Presentació d’aquest llibre
de la poeta quebequesa Denise
Desautels. L’autora i Laura Borràs en
llegiran fragments.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19.30
hores).

A las doce me marcho. Representació
d’aquesta comèdia romàntica de Pi-
lar Seijo.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19.30 hores).

Centenari del Canal de Panamà (i 2).
Segona i darrera sessió sobre el Pa-
namà amb motiu del centenari del
canal, amb un espectacle de contes,
músiques i dansa.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores). Gratuït.

Concertsperquèsí. Concert del grup
Neleonard, format per Manuel Na-
vío, Nele, veu i guitarra, Laura Alon-
so, veu, Elena Comas, baix, Guille Ro-
dríguez, guitarra, i Eloy, bateria.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (20.15 hores).

31a Temporada Ibercamera. Recital
de piano a càrrec de Mitsuko Uchida,
una de les pianistes més reconegu-
des i apreciades del panorama inter-
nacional.
Palau de la Música Catalana (20.30
hores). Entre 18 i 78 euros.

Jazz. Concert i jam session coordina-
da pel saxofonista Toni Gili.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23
(20.30 hores). Gratuït.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
a aconseguir un
gran èxit en el pas-
sat festival Grec i
des d’aquesta nit i

fins al 7 de desembre aterra al
Teatre Lliure de Gràcia. Amb
ni més ni menys que onze ac-
tors encapçalats per Pere Ar-
quillué. Es tracta de Krum (El
crosta), una obra del poeta i

dramaturg israelià
Hanoch Levin
(1943-1999) que fa
temps que Carme
Portaceli volia diri-
gir però que, pel
seu elevat nombre d’intèr-
prets, havia d’anar posposant.
Fins que ha aconseguit per fi
els coproductors necessaris
per posar en escena aquest
“barri baix d’una ciutat qualse-
vol”. Un barri diu, on mai no
es mou res i que podria ser el
dequalsevol ciutat delmónoc-

cidental, “sobretot mediterrà-
nia, perquè hi ha una relació
amb la mare que reconeixem
immediatament i també trets
de caràcter que resulten molt
familiars”. Un barri, explica,
amb “un grup de gent que so-
mia com tots els éssers hu-
mans del món, però que, per
les seves circumstàncies, so-
mia molt baixet, arran de ter-
ra, poden aixecar poc del terra
els seus somnis”.

I aquest barri és
on torna Krum de
l’estranger sense
haver-se casat, ni
haver tingut èxit,
ni aconseguit di-

ners, amb la maleta plena no-
més de roba bruta. Allà l’espe-
ra la sevamare castradora, a la
qual està unit “per un cable
d’acer, una vivènciamoltmedi-
terrània però sobretot molt
jueva”, diu Portaceli. I voldrà
escriure una novel·la d’aquest
petit món on tots els noms

delspersonatges signifiquenal-
guna cosa: Krum és crosta,
Truda, ansiosa, Tugatí, afligit,
Shkite, silenciós. “Són perso-
natgesque volenmolt baix, ex-
cepte Krum, però ell no fa res
per arribar on vol”.
Per Arquillué, que dóna vi-

da aKrumique comparteix es-
cenari amb Mónica López,
Joan Negrié, Lluïsa Castell i
Oriol Guinart, es tracta d’una
obra jocosa i molt sorprenent.

“D’entrada pot semblar naïf,
d’una simplicitat que ratlla el
teatre de l’absurd, però té un
nivell poètic i filosòfic subter-
rani molt potent i molt mala
llet. És gairebé farsesca i alho-
ra clava contínuament un cop
de puny a l’estómac en retra-
tar els personatges en un àm-
bit petit i miserable. És el re-
trat d’una petita societat amb
les seves il·lusions, anhels i fra-
cassos, anhels que normal-
mentnoarriben abonport, pe-
rò ens fan viure”, conclou.c

Una escena
de Krum (El
crosta), que
es representa
al Lliure
de Gràcia
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TELÈFONS
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Carme Portaceli porta al Lliure de Gràcia ‘Krum’, una obra de l’au-
tor israelià Hanoch Levin que retrata el petit microcosmos d’un barri
que podria ser qualsevol. Un petit grup de gent reconeixible, gent
amb els seus somnis i els seus anhels però amb unes circumstàncies,
diu Portaceli, “que els fan somiar molt baixet, arran de terra”.

‘KRUM (EL CROSTA)’
Teatre Lliure de Gràcia

Montseny, 47. Barcelona
Fins el 7 de desembre
www.teatrelliure.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Vota l’artista musical
revelació de l’any aCatalunya
Entra a www.lavanguardia.com i vota als nominats en la categoria “Artista musical revelació de
l’any a Catalunya” de la 12a edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe de Catalunya.
Els 5 artistes més votats pel públic passaran a la final i el jurat donarà a conèixer el guanyador en
la gala de lliurament de premis del proper 15 de desembre.
Sortejarem 10 entrades dobles per assistir a la gala entre tots els participants.
Consulta l’estat de les votacions i la resta d’informació a ww.lavanguardia.com/participacion

Participa en la 12a edició dels Premis ARC!

Bonobos

Ebri Knight

Germà Negre

Halldór Már

Joana Serrat

Judit Neddermann

Obeses

Ol’ Green

Projecte Mut

Sara Pi

Escolta i vota als 10 nominats
a www.lavanguardia.com
(fins al diumenge 30 de novembre)

Personesquesomienbaixet

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


