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Vine en grup!
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teatreromea
direcció: borja sitjà

autor Eugene O’Neill versió Borja Ortiz de Gondra
direcció Juan José Afonso

amb Mario Gas, Vicky Peña
María Miguel, Juan Díaz, Alberto Iglesias

Del 21 d’octubre
al 8 de novembre

Ja és nostre, nano! Ja el te-
nim al sac! Però, per tenir-lo
alhora ben lligat, cal afe-
gir-hi un guió a l’altura de
les circumstàncies: si tens
la sort que Doug Brown,
la més gran estrella del

cinema d’acció del moment,
ha trucat a la porta del teu
estudi disposat a signar
un contracte, cal oferir-
li el màxim; quelcom que
contingui més adrenalina,
més efectes especials i més
escenes de lluïment perso-
nal que tot el que hagi filmat

MANRIQUE S’ENDINSA UN COPMÉS EN EL TEATRE DE DAVIDMAMET I ENS PROPOSA ENTRAR

ALS DESPATXOS DE HOLLYWOODON ES COUEN ELS GRANS ÈXITS CINEMATOGRÀFICS D’ABAST

Dóna’m un bon guió i un actor
molt popular, i rebento taquilles!

mes crítiques per les seves
interpretacions. El cas és
que, des que es va estrenar
l’any 1988, aquesta bri-
llantíssima i demolidora
comèdia sobre els mecanis-
mes amb els quals es mou
Hollywood en particular i
el nostre sistema en gene-
ral, s’ha convertit en un dels
textos més representats de
David Mamet. I esclar:
tard o d’hora havia d’acabar
en mans d’aquest gran apas-
sionat del teatre de Mamet
(amb aquesta ja són tres les
obres que en dirigeix; les
anteriors van ser Els boscos
i American Buffalo) que és
Julio Manrique.
No és gens estrany, perquè

tot en el text sona a Mamet
en estat pur. Qui conegui
una mica el seu teatre i el
seu cinema, podrà com-
provar com bona part
dels temes recurrents del
creador de peces escèniques
com ara Oleanna o Glengar-
ry Glenn Ross i pel·lícules
com ara House of Games o
Homicide acaben fent aquí
la seva aparició, des dels
efectes col·laterals causats
per la persecució del Somni
Americà fins al pànic que
provoca la simple idea del
fracàs, tot passat per la
tremenda facilitat amb
què solem caure en els més
evidents paranys quan el
desig i la manipulació es
fiquen pel mig. I és que ens
muntem cada pel·lícula!

R. OLIVER

UNA ALTRA PEL·LÍCULA (SPEED-THE-PLOW)

DE DAVID MAMET. DIR.: JULIO MANRIQUE. INT.: MIREIA AIXALÀ, JULIO
MANRIQUE, DAVID SELVAS. DATA: FINS AL 29/11. LLOC: TEATRE BORRÀS. PLAÇA
URQUINAONA, 9. METRO: URQUINAONA (L1, L4). TEL.: 934 121 582. PREU: 20-
28€. HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18.30 I 21.30H; DG., 18H.

no en fem com a mínim una
d’aquestes aquest cop? Heu
llegit la novel·la El pont,
un veritable crit d’alarma
sobre la permanent amenaça
radioactiva que ens envolta?
Pregunteu-l’hi a la Karen, la
(bonica i jove, no cal dir-ho)
secretària d’en Doug: ella
pot donar constància de les
altes qualitats humanes i
literàries d’aquest text que
està demanant a crits una
adaptació cinematogràfica.

Un somni amb trampa inclosa
A casa nostra, la va dirigir
primer Ricard Reguant al
Goya amb el títol de No val
a badar, i anys després es
va presentar a La Villarroel
amb el nom de Taurons i la
notable direcció (es tracta
d’un dels seus millors mun-
tatges) de Ferran Madico.
A Broadway, la va estrenar
Madonna. I a Londres, la
interpretava fa poc Lindsay
Lohan: les dues estrelles,
per cert, van rebre pèssi-

fins ara. Això ho té més
que clar Bobby Gould, que
acaba de ser nomenat cap de
producció de la gran major
de Hollywood que ara està
en condicions de fitxar
l’actor transformat en ídol
de masses. I també el seu
soci i amic Charlie Fox, que
és, precisament, qui li ha co-
municat la notícia d’aquest
fitxatge. Ara bé: de debò
necessita el món una nova
pel·lícula de Doug Brown?
Amb el pressupost que
mourà aquesta futura
superproducció, quantes
pel·lícules d’alta qualitat
artística i compromís
amb la societat en què ens

ha tocat viure es
podrien fil-
mar? Si més
no, per què

Aixalà, Selvas i Manrique

busquen el blockbuster perfecte.
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