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Sopar amh taronja per a set germanes

ontinua el coquetelg, als
nostres escenaris I a les
nostres pantalles, entre
el teatre i el cinema;
aquests dos arts germans, o cosins germans
si mes no, però cadascû
amb les sèves pecullaritats. Entre les
darreres producclons que s'han anat
présentant a la nostra cartellerà
escènlca (o anunciades de manera
immediata en tancar d'aquesta edició) n'hi ha unes quantes de conegudes, particularment, per la seva
adaptacló cinematogràfica. I, fet
que és mes atractiu, de génères molt
dif erents. Aquest és el cas, per exemple, de La cena

de los idiotas,

versió

espanyola (dirigida per Paco Mir, d'EI
Tricicle) de la comèdla d'embulls del
francès Francis Veber que eli mateix
va portar al cinema. I s'ha de dir que
l'èxit de la pellicula s'ha revalidat,
entre nosaltres, amb aquesta variaciò en viu (com a Madrid, on ha estât très anys representant-se). De
contenguts per complet oposats, ja
que en aquest cas estam parlant d'u-

na reflexió prou crua, és La t a r o n j a
mecánica. El grup mallorqui Morgana Teatre, vinculat a la Universität
de les Nies Balears, ha realltzat la seva propia lectura de la novella
d'Anthony Burgess, queja adapta al
cinema fa uns trenta anys Stanley
Kubrlck. Aquesta nova t a r o n j a , amb
direcció d'escena de Joan E. Ramon
Balcells, t é aspectes molt intéressants.
Un deis grans títols de la comedia musical, Siete

novias

para

siete

h e r m a n o s , també ha volgut apropar-se als escenaris mallorquins, dins
una producció espectacular dirigida
per Ricard Reguant. La pellícula, d'Stanley Donen (parlem de paraules
majors dins aquest genere), es remunta a fa mig segle i es troba, sensé dubte, dins la nostra mitología cinematográfica. Una adaptació espanyola del llargmetratge musical
D i r t y D a n c i n g també forma part de
l'oferta recent, pero aquesta només
en versió de concert i balIs.
A banda d'aixó, qualque intérpret o técníc que coneixem, en par-

ticular, pels seus treballs a la pantalla, ens ha visitât aquests dies amb
feines teatrals. Així, Bibiana Fernández, "allota Almodovar", ens
ha demostratel seutalenta la comedia No se nos puede

dejar

solos.

I el

realitzador de cinema Javier Agulrre és el director d'escena de Centrifúgame,
monòleg a carree de la
versátil actriu Esperanza Roy. Un
afegit: a Las invasiones

bárbaras,

una de les grans pellicules deis darrers temps, un personatge destaca
com un moment culminant de la intelligència humana una estrena teatral: la d ' E l e c t r a , d'EurípIdes, a la
Grècia d'abans de Crlst.
(Ni totes les pellicules, ni totes
les obres de teatre, ni totes les obres
mestres de la Historia de la Humanität, ni totes les creacions artistiques, ni t o t quant hi ha de bo en
aquest món, ens pot consolar d'aliò
que va passar aquest 11 de marc, a
Madrid. Només podem expressar la
nostra Solidarität amb les victimes
i reiterar, una vegada més, el nostre rebuig a la violencia.) im

