L'es cenar i
de ¡launa

FranCESC

1 . Rutger

om els nins del cinema. Bé,
nosaltres i unes quantes generacions mes: totes aquelles
per a les quals el cinema ha
estat l'estrella indiscutible del
seu temps d'oci, molt particularment a la seva infantesa
i a la seva joventut. E l teatre és molt
antic, acumula milers d'anys; en canvi, des de fa poc mes d'un segle, menys

Puan el teatre heu del cinema
somnis, apareix dins una part significativa del teatre contemporani com
a un élément màgic, com a una referencia suggeridora d'universos
d'ensomni. Aquest és el cas, claríssim, de la presencia evocadora d'un
antic projector d'un cinema de poblé
al muntatge Memoria d'en Julia, présentât no fa gaire per la companyia
mallorquína Iguana Teatre a fesce-

lo de William Holden, que també s'ha
presentai recentment davant el public de les Balears i que, des de el seu
mateix títol, ens arribava carregada
de referències cinematogràfiques.
Aquesta obra parteix, també, d'una
proposta dins el límit entre la realitat i el somni: trenta anys després de
la seva separado, només el nuvi ha
envellit i ha estat tupat per la vida,
mentre que la núvia continua aturada dins la seva
joventut, esperant-lo dins
la closca protectora de la
sala de projecció i veienthi una i altra vegada pef lícules clàssiques com
Johnny Guitar o El hidalgo de los mares. L'espectacle comptava amb la participado de dues figures
del cinema espanyol de
generacions
distintes,
Ana Torrent i José Luis
López Vázquez, així com
de Manuel Galiana.
S'ha de recordar que
d'aquí a poc, entre els
propers 13 i 16 de setembre, l'Auditorium de
Palma rebrà la visita A'El
verdugo, adaptado teatral de la peflícula del
mateix títol de Luis
García Berlanga que,
com
a mínim, es troba
entre els títols mes reconeguts de la historia
del cinema espanyol. La
seva versió escènica, redactada per Bernardo
Sánchez i protagonitzada per Juan Echanove,
Alfred Lucchetti i Luisa Martín, també ha
aconseguit una resposta exceflent, sent la
gran triomfadora de la
darrera edició deis Premis Max. Cal
rememorar que aquest espectacle
forma part del nou cicle "Teatres del
Món",
que els propers 21 i 22 de setembre, al mateix escenari, indolirà
també la presencia d'Hanna Schygulla, intèrpret emblemàtica de la filmografia de Fassbinder, que té anunciat un recital de cancons sobre lletres de B . Brecht. •

Í

encara, perqué els seus comencaments foren prácticament anecdótics,
el cinema ha aconseguit el protagonisme inqüestionable entre els espectacles, abans de trobar-se desplacat,
ell mateix (o no?), pels vídeos, videojocs i altres artefactes electronics.
Així el cinema s'ha incorporat a la
nostra memoria coflectiva, i es per
arxó que el cinema, la fabrica deis

nari del Teatre del Mar, a Palma. E l
vell cinema és una part substanciosa
de la llegenda, entre la realitat i la
irrealitat, que es composa deis records
de quatre generacions d'una familia
illenca.
Un vell cinema, un cinema de barri, assoleix un paper encara molt mes
protagonista dins la peca teatral de
José Sanchis Sinisterra La raya del pe-

