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Stefan Kaegi balla al balcó 
del sisè pis d’una casa de 
l’Havana que fa molts anys 
va ser luxosa i ara mostra 
els signes de la deixadesa i 

la degradació, com la major part de 
la ciutat i en particular de Centro 
Habana, a tocar de la més rehabili-
tada Habana Vieja. Kaegi balla men-
tre gira la maneta d’una mena d’or-
gue portàtil comprat a Rússia.  

El director del col·lectiu Rimini 
Protokoll ha fet una estada a la capi-
tal cubana per preparar un especta-
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‘Afanys d’amor perdut’ TNC. SALA PETITA 118 DE GENER 

El TNC ens serveix la irònica comè-
dia Afanys d’amor perdut de Sha-
kespeare, en una esplèndida tra-
ducció de Salvador Oliva dels 
afanys del rei de Navarra i els seus 

amics, que juren allunyar-se dels plaers mun-
dans durant tres anys però que cauran atrapats 
per la delicadesa de la princesa francesa i les 
acompanyants que visiten el reialme. Pere Pla-
nella, de qui feia massa temps que no vèiem res 
a les nostres cartelleres, en fa una lectura lúdi-
ca i amb el punt d’exageració que demana el gè-
nere, molt agraïda i de bon escoltar, tot i certs 
excessos a mesura que avança la funció. 

En tot cas, és una proposta plena d’encerts, 
des del càsting fins al joc d’entrades i sortides, 
amb especial atenció a les transicions, així com 
a l’espai escènic de Bibiana Puigdefàbregas i 
Adelina Casanova i al lluït vestuari de Míriam 
Compte. La primera hora de la funció mostra 
un finíssim equilibri entre la retòrica del llen-
guatge, les accions i la sobtada estupidesa dels 
enamorats, amb un poderós Arnau Puig (el rei) 
ben secundat per David Anguera i Aleix Me-
lé, un espurnejant Peter Vives i un exquisit 
Carles Martínez en el paper del comte Adria-
no d’Armada, a qui serveix una també ex-
cel·lent Queralt Casassayas. Com sempre, en-
certat Oriol Genís amb el pallasso rodamon 
Préssec i fantàstic Pep Anton Muñoz com a 
servidor de la princesa, al capdavall un altre 
pallasso; tanmateix, el personatge està tan ben 
plantejat i resulta tan divertit que no li esca-
uen certes exageracions per mirar de fer riure. 
Sara Espígol fa una princesa molt ferma i con-
tundent i condueix amb autoritat i alhora amb 
suavitat les seves acompanyants. Magnífica la 
dicció de tots plegats, que serveixen el text i els 
jocs d’enginy del poeta amb total claredat. Do-
na gust escoltar-los, encara que els seus afanys 
no els serveixin per a res.e
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cle que s’estrenarà al Teatre Gorki de 
Berlín al març i que és possible que 
veiem al festival Grec. Un nou espec-
tacle de teatre document que, coin-
cidint amb el 60è aniversari del tri-
omf de la Revolució, exposarà la re-
alitat cubana a través de la història 
dels nets d’aquella fita històrica i que 
té el títol provisional de Granma, 
trombons de l’Havana. Els nets de la 
generació dels barbuts confrontats 
amb els mites i les realitats de la his-
tòria familiar i amb la seva pròpia, en 
una reflexió sobre allò que un dia, ja 
fa anys, va suscitar l’esperança d’una 
societat justa i igualitària.  

El repte passa per mostrar una re-
alitat que qüestiona l’estat de les co-
ses en un país on la dissidència està 
prohibida i perseguida i on la socie-
tat viu oprimida, no tan sols per la 

falta de llibertats, sinó també per la 
carestia de la vida, els sous baixos 
(un mestre de primària cobra 21 eu-
ros el mes) i la permanent escassetat 
de productes de primera necessitat. 
I, mentrestant, el govern es perd en 
el debat sobre la legalització del ma-
trimoni gai que la filla del totpode-
rós Raúl Castro, Mariela Castro, ha 
introduït a la nova Constitució que 
es votarà al febrer. 

El director d’Uncanny valley (una 
obra que només tenia un robot a l’es-
cenari i que vam poder veure al fes-
tival Temporada Alta), Mnemopark 
(Teatre Lliure, 2007) i Cargo Sofia 
(Teatre Lliure, 2008) està acostu-
mat a treballar en territoris conflic-
tius i a lluitar amb la censura, ja sigui 
a la Xina, l’Uzbekistan o Egipte. Kae-
gi, que parla molt bé el castellà en bo-
na part gràcies a la seva relació amb 
l’argentina Lola Arias, no pretén fer 
cap mena de judici sobre la Revolu-
ció, sinó que més aviat vol deixar que 
siguin els seus protagonistes els que 
documentalment exposin, il·lustrin 
d’allà on venen i mostrin la contro-
vertida realitat actual que inevita-
blement afecta la major part del po-
ble cubà. Entre mojito i mojito mi-
rant la posta de sol a la vall de Viña-
les, el director lloa el sentit de 
l’humor que alimenta, com la músi-
ca, l’ànima dels cubans: “¿Saps per 
què anomenen Cubana de Aviación 
la companyia del Vaticà? Doncs 
perquè surt si Déu vol”. 

Evitar provocacions 
A l’hora de construir el relat i selec-
cionar els fragments de realitat o vi-
vències, Kaegi és molt conscient 
que els seus col·laboradors cubans 
podrien patir represàlies segons 
quins fossin els continguts. En con-
seqüència, busca l’equilibri entre 
aconseguir un retrat fidel però que 
alhora eviti les provocacions. Tot i 
això, dubta si l’espectacle es podrà 
veure a la mateixa Cuba, com vol el 
director del Festival de Teatre de 
l’Havana, Omar Valiño. En un dels 
assajos, aquest Nadal, hi va assistir 
el vicepresident de Cultura del go-
vern cubà. “Vam parlar, però no de 
l’espectacle. Segur que en va pren-
dre notes”, diu Kaegi.e

El director suís Stefan Kaegi dirigint una acció des del balcó d’una casa 
del centre de l’Havana. SANTI FONDEVILA 

El director, expert en teatre document, 
prepara un espectacle a l’Havana
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