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No és el paradís fiscal ni la
pàtria de la xocolata. El tò-
pic del rellotge suís, del
cu-cut, sí que apareix en
aquesta peça en què l’úni-
ca escenografia són les
maquetes de l’Associació
Modulbau-Freunde Basel.
El públic assegut a la pla-
tea podrà observar cada
detall de la peça gràcies a
quatre minicàmeres que
projecten la maqueta a una
pantalla gegant. La càme-

ra més habitual és la que
corona la locomotora que
creua el recorregut. Són 37
metres, que representen
3,2 quilòmetres que es
creuen durant l’hora i mit-
ja de l’espectacle. La pro-
posta, que fa anys que està
de gira per Europa, no és
una excentricitat sinó que
respon a un format de tea-
tre document (no necessà-
riament de denúncia però
sempre amb un marcat ca-

ràcter polític) de Rimini
Protokoll. Kaegi fa refle-
xions, teòricament inno-
cents i objectives, però que
tenen una forta dosi d’opi-
nió. El tren passarà per una
muntanya de carn que evi-
denciarà l’excedent carni
d’un país on es donen aju-
des als grangers per man-
tenir el paisatge bucòlic.
També passa pel costat
d’un rodatge de Bolly-
wood. Els cims nevats són

motiu d’una vintena de ro-
datges indis i d’un poten-
cial turístic de 200.000
asiàtics anuals.

Roger Bernat, el de casa
Dijous, el Goethe Institute
va provocar la trobada en-
tre Kaegi i el director Ro-
ger Bernat. Fa un any i
mig, Bernat va pensar a fer
una peça semblant en co-
nèixer un maquetista. Va
maleir Kaegi, sense conèi-

xer-lo, per haver-li pispat
la idea. D’altra banda, va
suposar una empenta per
continuar treballant el tea-
tre document, una discipli-
na en què –confessa– bata-
lla sol. Bernat persegueix
l’error dels no-actors com
una de les evidències de la
veritat. Kaegi, en tot cas,
no en fa tanta gala: el tren,
quan descarrila, obliga a
fer una improvisació no
apta per a cardíacs.

Teatre vital a escala 1:87
El Lliure representa «Mnemopark», en què modelistes suïssos jubilats parlen del seu paisatge

El director Stefan Kaegi, amb els maquetistes aficionats Max Kurrus (dreta) i Rene Mühlethaler (esquerra), assenyalen casa seva. / EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

� La Suïssa que proposa el director Stefan
Kaegi és el país de vaques i d’un llac que re-
flecteix les càmeres d’una pel·lícula de Bolly-
wood. El director va convidar quatre maquetis-

JORDI BORDES / Barcelona tes de trens de Basel per construir una esceno-
grafia realista. En els 37 metres de recorregut
del tren hi apareixen les cases i la granja dels
protagonistes. L’argument es limita al dia a dia
d’aquests jubilats anticipadament. Tot és real

però a escala 1:87. Kaegi ho exemplifica amb
dos catàlegs: el de la marca de trens que preveu
tots els complements i el d’inseminació artifi-
cial per aconseguir vaques de categoria. Mne-
mopark es representa avui i demà al Lliure.

Tresserras
promet la
normativa per
regular el circ que
reclama Poltrona
� Lleida. El conseller de
Cultura, Joan Manuel
Tresserras, ha respost a
la demanda del Circ
Cric d’aquesta setma-
na. Com ja va explicar
aquest diari en l’edició
de dijous, Tortell Pol-
trona ha aturat la seva
gira cansat dels proble-
mes burocràtics que
imposa la major part
dels ajuntaments. El
conseller va reconèixer
ahir que és necessari
una normativa per regu-
lar els circs. El conse-
ller adverteix que la
normativa no afectarà
únicament la Generali-
tat, «implica altres ad-
ministracions». Tres-
serras espera donar un
tracte igualitari a les
companyies i provar de
simplificar processos
administratius. Defi-
neix la demanda de Pol-
trona de «sensata i jus-
ta». L’artista demana
que l’interlocutor dels
circs als ajuntaments si-
gui el regidor de Cultu-
ra. També vol un proto-
col que diferenciï el
circ convencional del
cultural. / ACN

Acord a Codex
després de quatre
mesos de vagues
d’arqueòlegs
� Barcelona. Els arqueò-
legs que treballen en
l’empresa Codex han
arribat a un acord amb
la companyia que posa
fi a quatre mesos de va-
gues, segons va infor-
mar ahir el sindicat
CNT, convocant de les
aturades. L’acord aug-
menta els salaris de la
plantilla i els equipara
als del sector (fins a un
24% en el cas dels sous
més baixos), regula els
contractes temporals,
suspèn l’activitat al
centre de treball de Bar-
celona fins que millori
les condicions de segu-
retat i higiene i reco-
neix la secció sindical
de CNT. En els últims
mesos, els arqueòlegs
de Codex han fet més
de 50 actes de protesta a
Barcelona i Tarragona
(seu de l’empresa) per
denunciar la falta de se-
guretat i higiene, l’abús
de la contractació tem-
poral i els baixos sala-
ris, entre altres aspec-
tes. / EUROPA PRESS


