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FITXA ARTÍSTICA 
 
Gràcia – del 13 de novembre al 7 de desembre 

Krum (el crosta) 
de Hanoch Levin  direcció Carme Portaceli 
 

intèrprets 
Pere Arquillué Krum / Jordi Brunet Shkite / Lluïsa Castell Dupa / Jordi 
Collet Bertoldo, metge / Gabriela Flores Truda / Carme González Felícia / 
Oriol Ginart Tugatí / Mónica López Tuiti / Pepa López mare / Joan Negrié 
Takhtikh / Albert Pérez Dolce  
 

 

traducció Sergi Belbel i Roser Lluch i Oms / espai escènic Paco Azorín / 
vestuari Antonio Belart / il·luminació Maria Domènech / espai sonor Jordi 
Collet 'Sila' / moviment Ferran Carvajal 
 

 

ajudant de direcció Ricard Soler i Mallol / ajudant d'escenografia Elisenda 
Rodríguez / ajudant de vestuari Carlota Ricart / producció executiva B. Torres 
 

 

coproducció Teatre Lliure, Factoria Escènica Internacional i Grec 2014 
Festival de Barcelona amb la col·laboració de l’Ambaixada d’Israel i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (ICEC) 
 

 

espectacle en català 
durada 1h. 50’ sense pausa 
 
23/11 col·loqui amb la companyia després de la funció 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

SOBRE L’OBRA 

 

Després de La nostra classe, Carme Portaceli ens obre la porta a Hanoch 
Levin, l'autor més important d'Israel, dramaturg, director i poeta. Un retrat 
irrevocable de la condició humana que traspassa totes les fronteres. 

 

 
Krum (el crosta) es va estrenar al Cameri Theatre de Tel Aviv el 1975.  

El muntatge que presentem es va estrenar al Mercat de les Flors de 
Barcelona en el marc del Festival de Barcelona GREC 2014 amb Rosa 
Boladeras al paper de Tuiti i Ferran Carvajal al de Shkite. 

 

 

Krum (“crosta” en hebreu), l’antiheroi de Hanoch Levin, torna a casa amb la 
maleta buida després d'una llarga absència. No ha triomfat, no s'ha casat, no 
ha fet diners, no n'ha tret res. 

Quan arriba, aquell món que ell s'havia pintat interiorment, un món idíl·lic, és 
totalment diferent, sense somnis, paralitzat, apàtic. És com si, durant la seva 
absència, ningú no hagués fet ni un pas cap endavant, com si haguessin 
oblidat desenvolupar-se, avançar. 
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La vida passa de petits successos en petits successos, no passa res important, 
responen només als impulsos dels naixements, casaments i funerals. Però 
d'entre aquests acompanyants, Krum (el crosta) és el més passiu, els altres es 
casen, els altres moren, els altres volen viure. Ell és com una mena 
d'espectador que s'ha perdut a si mateix i apareix de cop per poblar un món 
d'il·lusions. 

Un ésser que veu el món com una posada en escena plena de les seves pors, 
de les seves fantasies. Un retrat impressionant i ple de sentit de l'humor d'un 
petit món poblat per tots nosaltres. 

Carme Portaceli 
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l’autor 

Hanoch Levin 
Tel Aviv, 1943 – 1999 

Poeta, dramaturg, director teatral. Va néixer en el 
si d’una família polonesa supervivent de 
l’Holocaust, i va irrompre en la consciència del 
teatre israelià a les acaballes dels 60’ amb la seva 
crítica satírica Tu, jo i la pròxima guerra, dirigida 
per Edna Shavit i estrenada al soterrani del Bar-
Barim Club (que llavors era un club de jazz), en 
l’entorn del carrer Hamasger al sud de Tel Aviv.  

Després va estrenar el cabaret La reina de 
Bathtub, dirigit pel seu germà gran, David Levin (que va acabar essent director 
artístic del Habima National Theatre i que ara viu a Alemanya). Es va presentar 
al Cameri Theatre de Tel Aviv durant l’apogeu de la Guerra de Desgast entre 
les dues ribes del canal de Suez. Les funcions van coincidir amb acalorades 
manifestacions del públic i de membres de l’estament polític, la qual cosa va 
conduir a un debat públic a l’entorn del paper de l’actor teatral: un actor havia 
de memoritzar un paper i simplement encarnar un rol, o s’havia d’identificar 
amb el tema expressat en escena i prendre una posició personal al respecte? 
La peça va acabar deixant la cartellera a causa de la pressió dels actors, 
alguns dels quals van rebutjar participar-hi. 

Ben aviat, Levin va ser acollit calorosament, i les incisives peces que va 
escriure i dirigir es van convertir en les més populars entre tots els públics i 
escenaris israelians. 

El Cameri Theatre va esdevenir els seu propi teatre, i després de la mort de 
Levin el 1999, la companyia va fundar l’Institute of Israeli Drama en nom seu, 
per tal de documentar i promoure les seves obres arreu del món, i amb voluntat 
de ser un centre per a la promoció i l’estudi del teatre israelià contemporani. 

Levin va passar els seus últims dies en una habitació d'hospital (que es va 
convertir en una sala d'assaig improvisada) assajant l'obra Rèquiem amb els 
actors del Cameri Teatre. El seu teatre ens porta, a través d'un misteriós 
laberint de miralls, dels fragments de petits plaers de la vida a la por de l'oblit. 

més informació 
http://www.hanochlevin.com/english/publications-abroad 
http://www.jewish-theatre.com 
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la directora 

Carme Portaceli 

Directora d’escena. Llicenciada en 
Història de l’Art per la Universitat de 
Barcelona. Va entrar al Teatre Lliure 
a l’any 82 i va treballar d’ajudant de 
direcció amb Fabià Puigserver i 
també amb Lluís Pasqual. És 
professora de direcció i 
d’Interpretació a l’Institut del Teatre 
de Barcelona. És fundadora i 

directora artística de la FEI - Factoria Escènica Internacional. 

Darrerament ha dirigit els muntatges següents: Las dos bandoleras, de Lope de 
Vega (CNTC 2014); Televisor & Misèria de la II Transició, d’Albert Boronat 
(GREC 2013); El vídeo no el veu ningú, de Martin Crimp (CDN-GREC 2012); 
Els baixos fons de Maksim Gorki (TNC 2012); La nostra classe (Teatre Lliure 
2012). Destaquem entre d’altres, amb anterioritat, Conte d’hivern de William 
Shakespeare (Temporada Alta 2010 Girona i Teatre Romea 2011 Barcelona); 
Prometeu de Heiner Müller (Grec 2010 Festival de Barcelona); L’auca del 
Senyor Esteve de S. Rusiñol (Teatre Nacional de Catalunya, 2010); Te doy mis 
ojos d’Iciar Bollain i Alicia Luna (2009. Hanoi, El Vietnam); Ricard II de William 
Shakespeare (2009 Barcelona); Así que pasen cinco años de Federico García 
Lorca (2008 Caracas); Cants d’amor, furor i llàgrimes de C. Monteverdi, D. 
Mazzocchi (Festival Grec 2008, Palau de la música); Què va passar amb Nora 
quan va deixar el seu home? d’E. Jelinek (TNC. 2008); Ante la jubilación de 
Thomas Bernhard (Centro Dramático Nacional 2008); Josep i Maria de Peter 
Turrini (Temporada Alta. 2007 Girona); Fairy de Toni Martin i Carme Portaceli 
(Festival Grec, FEI i Nau Ivanow. 2007), i Un lloc conegut de Daniela Feixas 
(2007, Barcelona). 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 

A continuació us presentem diferents propostes didàctiques relacionades amb 

el context, l’escenografia, els personatges i el material gràfic, per tal que els 

professors triïn les activitats més adients per treballar àrees com la història, la 

geografia, la literatura, la llengua, l’art i la plàstica. 

................................................................................ 

ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 

 © Ros Ribas 

 

 
1. Després de veure l’obra, digues en quina època situaries el text? 
Podem parlar d’un text contemporani? Raona la teva resposta 
2. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra? 
Analitza quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra i raona les vostres respostes. 
3. Com es desenvolupen els esdeveniments de la història? I quin és el seu 
desenllaç? Com la definiries? 
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RELACIONADES AMB L’ESCENOGRAFIA 

 

Cada obra de teatre transmet moltes informacions simultànies a través dels 

diferents llenguatges escènics. Els decorats, el vestuari o la música, entre 

d'altres, formen part d’aquesta posada en escena. El director fa una 

determinada lectura de l’obra i, conjuntament amb el seu equip, pren unes 

opcions estètiques.  

 

 
© Ros Ribas 
................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE L’ESCENOGRAFIA 
 
1. Com has vist, l’escenografia d’aquest espectacle és molt conceptual, 
realitzada per l’escenògraf Paco Azorin. Què creus que ens ha volgut 
remacar amb els elements escenogràfics? Digues quins són aquests 
elements i raona la teva resposta.  
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2. Descriu els espais escènics que es creen per explicar la història de 
Krum, el Crosta. Quins recursos s’utilitzen per canviar d’escena? 
 
 

 
 © Ros Ribas 
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RELACIONADES AMB ELS PERSONATGES 

 
Els personatges, la majoria de vegades, són els qui porten el pes de l’obra. 

Cada un té una presència concreta, un vestuari, uns moviments, una 

gesticulació singulars. Tal com succeeix a la vida real, els personatges no són 

estàtics, tenen una evolució, una transformació, però cada un té el seu rol. 

 

 

 
© Ros Ribas 
................................................................................ 

 
ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 

1. En aquesta obra hi ha onze personatges, cada un d’ells amb les seves 
característiques, descriu-los.  
-Crosta 
-La mare d’en Crosta 
-Silenciós 
-Afligit 
-Dolce 
-Felícia 
-Takhtikh  
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-Ansiosa 
-Txona 
-Tuiti 
-Bertoldo 
 
2. Quins són els personatges enfrontats? Quina és la causa del conflicte? 
Raona la teva resposta. 
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RELACIONADES AMB LA POSADA EN ESCENA 

El llenguatge és la capacitat de l'ésser humà per comunicar-se utilitzant un 

sistema de signes. Una llengua o idioma és una representació particular 

d'aquesta capacitat. Hi ha moltes maneres de comunicar-se, d’entre elles els 

llenguatges artístics, com poden ser el teatre, el cinema, la música, l’art o la 

literatura. Aquests llenguatges molt sovint tenen punts en comú, i fins i tot es 

complementen. 

 
© Ros Ribas              
................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA 
 
1. La música, la llum, els efectes sonors en aquest espectacle són molt 
importants i formen part de la posada en escena. Com es combina la 
música amb els altres elements i efectes escènics com la il·luminació? 
Descriu un dels moments de l’obra en què aquests efectes hagin resolt 
una de les escenes. Quin és el tipus de música que ha escollit la 
directora?  
 


