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Barcelona q La plaça de les 
Cascades (Fonts de Montjuïc) va 
acollir ahir la hilarant presentació 
de La Cubana amb motiu del retorn 
als escenaris del seu últim èxit: 
Campanades de boda. Serà al 

Teatre Tívoli, del 20 de juny al 3 
d’agost. En la funció, el públic 
assistirà als preparatius del 
casament i a la doble i pomposa 
cerimònia (a Barcelona i a l’Índia)  
de l’enllaç entre Violeta i l’actor  

indi Vickram Sodhi. Més de mig 
milió d’espectadors de tot Espanya 
ja han vist aquest divertit 
espectacle, dirigit per Jordi Milán, 
que es va estrenar el març del 2012 
al Teatre Tívoli. 

JOAN CORTADELLAS

EL CASORI DE LA CUBANA TORNA A BARCELONA

Una companyia afganesa 
carrega contra l’integrisme
3El Teatre Lliure acull ‘La ronde de nuit’, de Le Théâtre Aftaab de Kabul

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

E
l Teatre Lliure de Montjuïc 
obre les portes per primera 
vegada –des d’avui fins diu-
menge– a un Afganistan in-

sòlit. El que presenta la companyia 
afganesa Le Théatre Aftaab en Voya-
ge, creada el 2005 a partir d’un stage 
dirigit per Théâtre du Soleil a Kabul, 
a La ronde de nuit, una obra que criti-
ca l’integrisme, la bogeria i l’excés 
de manipulació de l’islam. Resident 
a França, el col·lectiu (12 actors i 2 ac-
trius) pretén ser «el crit dels éssers 
humans condemnats a ser lapidats o 
penjats per haver estimat». «No vo-
lem un país cec, un poble que cedeix 
a l’infern de les orientacions fanàti-
ques relacionades amb l’ètnia, la 
llengua, la raça i la religió», procla-
ma. 

 L’espectacle, dirigit per la france-
sa Hélène Cinque, aborda en prime-
ra persona el drama de l’exili i la in-
tegració. «És un treball dels actors de 
lluita contra els dimonis que els per-
segueixen», resumeix Cinque. Lluís 
Pasqual, el director del Teatre Lliu-
re, que va descobrir «aquesta petita 
joia» a París, subratlla «el gran sentit 
de l’humor i la poesia» d’una obra 
«sobre les conseqüències de la guer-
ra i l’emigració explicades per pri-
mera vegada pels seus protagonis-
tes». En la història, un grup d’immi-
grants afganesos es refugien una  nit 
gèlida en un teatre, vigilat per un al-
tre company. Mentre dormen, reve-
laran els seus anhels i malsons.
  
PROHIBIDA AL SEU PAÍS / La representa-
ció de La ronde de nuit, parlada en 
francès i en el dialecte persa dari, se-
ria avui impossible a l’Afganistan. 
D’entrada, recorda la directora (que 
apareix com a tal sobre l’escenari), 
les actrius no hi podrien aparèixer 
sense vel. Tampoc, ni tan sols les 
mans, podrien ser tocades per un ho-
me; ni molt menys encara  aparèixer 
interpretant prostitutes amb coti-
lla. Escenes tan innocents com un 
actor ensenyant francès a la seva ma-
re per Skype, entre d’altres, estarien 
també prohibides. En total, calcula 
Cinque, tres quartes parts del mun-
tatge no es podria exhibir. Un mun-
tatge valent que descobreix al món 
una cara molt diferent de la joven-
tut afganesa. H

ESTRENA A MONTJUÏC D’UN COL·LECTIU RESIDENT A FRANÇA

33Una escena de ‘La ronde de nuit’ (La ronda de nit’), que arriba avui al Lliure de Montjuïc.

LE THÉÂTRE AFTAAB


