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Una lúcida i esperpèntica tragicomèdia
CRÒNICA El muntatge de Carme Portaceli de ‘Krum’, de Hanoch Levi, conquista el Lliure

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA 

Una identificable tragèdia moderna 
que va més enllà del que és caricatu-
resc. Carme Portaceli ha portat Krum 
(El Crosta), del controvertit autor isra-
elià Hanoch Levin, al límit de les se-
ves possibilitats al Lliure de Gràcia. 
La directora ha espremut al màxim 
el vessant tragicòmic d’aquest lúcid 
i esperpèntic retrat de la condició 
humana amb l’ajuda d’un complet 
repartiment.
         Krum (solvent Pere Arquillué) tor-
na d’un llarg viatge del qual no ha 
obtingut profit. Ha tornat a la case-
lla d’origen sense haver aconseguit 
ni un sol èxit personal o professio-

nal. La primera bufetada de realitat 
la rep la seva impertinent mare (Pe-
pa López, la viuda Crosta), que espe-
rava com un mannà el retorn del seu 
fill a qui ara haurà d’acollir gairebé 
com una càrrega.
         El cínic però a la vegada sentimen-
tal antiheroi tampoc troba el somiat 
món que s’havia imaginat en la seva 
absència. No ha canviat res en l’apà-
tica existència del seu barri natal, 
on conviuen, entre la desesperan-
ça i la misèria econòmica i moral, 
els seus grisos personatges. La mo-
notonia només es trenca amb petits 
successos --casaments, naixements o 
funerals-- i el seguiment de les vicis-
situds de cada veí. Krum és un espec-

tador i, a la vegada, l’enllaç narratiu 
d’aquestes entreteixides històries.
 El millor és la resolució coral 
del muntatge, amb personatges su-
blims com el del sempre malaltís 
Afligit (un gran Oriol Guinart) que 
acabarà casant-se amb una resigna-
da Xona (excel·lent Lluïsa Castell), 
que no vol quedar-se per vestir sants. 
Gabriela Flores brilla en rol d’Ansio-
sa, eterna amant de Krum però aspi-
rant a un matrimoni que li oferirà el 
fals enginyer (Joan Negrié). Esplèn-
dida la parella formada per Albert 
Pérez i Carme González, que només 
viu pendent de les celebracions a les 
quals són convidats, i molt bé la res-
ta del repartiment, amb Mónica Ló-
pez com a Tuiti, antiga veïna que tor-
na exhibint el seu món de fantasi-
es al costat d’un fogós italià (Jordi 
Collet) i que, amb els seus encants, 
enlluerna Krum. 
 Les bones coreografies actorals 
i una banda sonora mediterrània 
contribueixen a donar vol a aquesta 
dinàmica producció. H33 Albert Pérez i Carme González, asseguts, Pere Arquillué i Gabriela Flores.
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RETORN DE LA CANTANT DE ‘BUENA VISTA SOCIAL CLUB’

Boleros setinats, ritmes llatins en-
voltats per vents jazzístics i l’herèn-
cia ancestral africana passada pel 
filtre dels distingits clubs de l’Ha-
vana als anys 50. D’aquí, d’aque-
lla Cuba que fa molt que va deixar 
d’existir, en surt, com un espectre 
reviscut, Magia negra, el disc que 
va suposar l’estrena com a solista 
d’Omara Portuondo i que la can-
tant ha tornat a gravar el 2014. L’es-
trella cubana, que a partir dels anys 
90 va viure una segona era daurada 
en la seva carrera a través de Buena 
Vista Social Club, el repassarà avui 
a l’Auditori (21.00 hores, Festival 
del Mil·lenni), formant equip amb 
el seu compatriota, el pianista Ro-
berto Fonseca.
 Portuondo tenia 28 anys quan, 
el 1958, li van proposar posar la se-
va veu a un àlbum de l’orquestra de 
Julio Gutiérrez. En aquella època, 
ella era feliç com a integrant d’una 
formació vocal d’èxit, el Cuarteto 
d’Aida, dirigit per la pianista Aida 
Diestro, i va encaixar la proposta 
amb poca convicció. «No tenia cap 
interès a treballar com a solista, 
perquè pensava que no tenia con-
dicions. Però hi van insistir molt: 
‘cantes molt bé, has de cantar so-
la...’ Així que vaig anar a l’estudi i ho 
vaig gravar corrent, sense prestar-
hi gaire atenció. Vaig fer el disc per 
complaure’ls», revela, encara que 
afegeix: «I això que els músics eren 
valuosíssims, ¿eh?». 

 L’àlbum, Magia negra, va barrejar 
peces cubanes, de César Portillo de 
la Luz, Marta Valdés i el mateix Gu-
tiérrez, i nord-americanes, d’Arlen i 
Mercer, Gershwin i Ellington. en lí-
nia amb l’elegant tendència de fu-
sió, en voga en aquella dècada, del fi-
lin. «Era música cubana i d’altres pa-
ïsos, com els Estats Units i Mèxic. 
En aquella època venien molts mú-
sics nord-americans a tocar a Cuba, 
portaven el jazz i els compositors jo-
ves van crear el filin», recorda la can-
tant, que va arribar a compartir es-
cenari amb alguns astres del nord. 
«Vaig cantar amb Nat King Cole i vaig 
fer adaptacions de Stormy weather 
o la mexicana Bésame mucho. La 
música no té fronteres». Aquesta pe-
ça de Consuelo Velázquez no forma-
va part de l’àlbum original, i els pro-
ductors de la nova versió s’han pres 
la llicència d’incloure-la. «És l’única 
que s’ha afegit respecte al disc ori-
ginal. És una d’aquelles coses boni-
ques, melodies boniques, que espe-
rem que tingui acceptació en el pú-
blic», explica la cantant.

El judici popular

Sí, Portuondo forma part d’aquella 
estirp d’artistes que pensen en el ve-
redicte de l’audiència com a meta fi-
nal. «L’important d’una cançó no és 
que m’agradi a mi, sinó que agradi al 
públic, que és qui dóna el seu toc fi-
nal», assenyala traient-se importàn-
cia, recordant que «la vida es va fent 
a base de casualitats» i que la músi-
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ca «és una cosa natural, que brota de 
la naturalesa».
 El Magia negra original es va gra-
var just abans de l’arribada al poder 
de Fidel Castro, un fet històric que 
tindria conseqüències en aquell in-
cipient diàleg musical entre l’illa i 
els Estats Units del qual la cantant 
parlava abans. Però als artistes cu-
bans que segueixen residint al seu 
país se’ls sol disparar l’alerta roja 
quan detecten contingut polític en 
una pregunta, per tangencial que 
sigui. «¿Què té a veure això amb el 
disc?», replica. La resposta que se-
gueix es decanta per la manera re-
tòricoevasiva. «En la vida tot té un 
abans i un després, i es van succeint 
els personatges que tenim a la Terra, 
¿oi?». 

 Reticent a confrontar aquest 
disc amb l’original («mai faig com-
paracions»), es pren aquesta aven-
tura com «un regalet inesperat» 
per al seu públic mentre es pre-
para per a la segona part de l’Adi-
ós tour, de Buena Vista Social Club, 
que la mantindrà ocupada durant 
bona part del 2015. A l’Auditori, les 
tasques pianístiques no recauran 
en Rolando Luna, titular al disc, si-
nó en Roberto Fonseca, que ja el va 
acompanyar en treballs anteriors 
(i que ha gravat amb Ibrahim Fer-
rer, Carlinhos Brown i Cachaíto Ló-
pez, entre altres). Joves còmplices 
per a una música amb tanta histò-
ria. «Com jo, que segueixo sent jo-
ve, ¿no ho creu?», llança amb co-
queta ironia. H

«Jo no tenia interès 
a treballar com a 
solista, perquè
creia que no tenia 
condicions», revela

Aquell remot 
tresor del ‘filin’ 
Omara Portuondo regrava el seu primer 
disc, ‘Magia negra’, i el mostra avui a l’Auditori


