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På Karl Marx Teatern i Miramar

Stor 90-årsgala för Fidel Castro

		

Eva Björklund

Födelsedagen firades på den stora Karl Marxteatern
i Havannas Miramar. Och det var Kubas fantastiska
barnteatergrupp La Colmenita, och ledaren Carlos Alberto
Cremata som stod för föreställningen tillägnade Fidel
och hans ledstjärna José Martí. Barnen sjöng och spelade
upp Kubas historia med Fidel Castro på första raden
tillsammans med två presidenter: Kubas Raúl Castro och
Venezuelas Nicolás Maduro.

Colmenitabarnen fick hjälp av Buena Vistas
legendariska stjärna Omara Portuondo, och Havannas
historiker Eusebio Leal. De spelade upp en skolklass,
där lärarinnan ägnade dagens lektion åt Kubas historia
som barnen återskapade med sång och dans. Och som
”överraskning” lade Cremata in klipp ur ”Min bror Fidel”,
en klassisk dokumentärfilm från 1977 av Kubas stora
genombrytare på dokumentärfilmsområdet, Santiago
Alvarez. Den visar samtalet mellan en gammal man,
som kände José Martí och lärjungen, den kubanska
revolutionens ledare, Fidel Castro.
Under den timme som föreställningen tog visades
okända bilder av Fidel samtidigt som barnen uppförde en
pjäs ”Abdala” av José Martí, som också var Kubas första
stora sagoberättare. Och Omara Portuondo, som föreställde
lärarinnan sjön a capella Silvio Rodriguez´”La era está
pariendo un corazón”, ”Tiden föder ett hjärta”.
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Det hela avslutades med allsång ”Cuba que linda es
Cuba”. I publiken fanns veteraner från Moncadaattacken,
från Granmaexpeditionen, Revolutionshjältar, Arbetets
hjältar, ledare för partiet, regeringen och folkrörelserna,
familjemedlemmar till offren för terroristangreppen,
företrädare för det väpnade försvaret och polisen,
studenterna och för diplomatkåren.
Fidel Castro har också fått motta hyllningar från hela
världen, böcker har givits ut, en hemsida om hans liv och
verk har öppnats, och seminarier hållits om alla sidor av
hans samhällsarbete.
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