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Palma recorda
el Siau qui sou
El teatre Xesc Forteza acollirà aquest
diumenge, dia 13, el muntatge sobre
l’obra de Guillem Fullana d’Efak

Text: F. Marí
Text: Banda de Manacor

PALMA Després de l’èxit assolit a
Manacor, la Banda Municipal de
la capital de Llevant es despla-
çarà aquest diumenge, dia 13 de
març, fins a Palma per presen-
tar-hi el muntatge Siau qui sou.
Serà al teatre Xesc Forteza a les
20 hores amb un espectacle de
música, lletra i combat de Gui-
llem Fullana d’Efak.

El director de la Banda Muni-
cipal de Manacor, Pere Siquier,
juntament amb els músics Biel
Oliver i Delfí Mulet, el cantant i
mestre Biel Majoral, i el comba-
tiu Bartomeu Mestre Balutxo
han tret la pols als emblemàtics
poemes que Guillem d’Efak re-
cità fa vint-i-un anys a la sala Im-
perial manacorina per tornar-
los a posar a la palestra. I és que
les seves lletres continuen sent
ben vigents, igual que la música
que hi aportà Antoni Parera
Fons i que ara també interpreta
la soprano Maria Rosselló.

La prova d’aquesta vitalitat
tingué lloc el 12 de febrer passat
al teatre manacorí, que s’omplí
de gom a gom. A més, els qua-
ranta músics de la banda hague-
ren de repetir la funció l’ende-
mà. No hi faltaren peces com
Son Coletes, Les hores, el Regne
enmig de la Mar ni el Vou veri
vou que Guillem d’Efak deixà
en ‘herència’ a Biel Majoral i
que ara es tornaran a repetir a
Palma just l’any que es com-
pleix el 16è aniversari de la
mort del polifacètic escriptor i
cantant.• La banda i els col·laboradors del muntatge, el febrer passat a Manacor.

MatiesGarcies,NofreMoyàiNandaRamonpresentarenelprograma.

Un cicle posa en valor la
tasca dels cineastes illencs
PALMA Les cintes d’Agustí Villa-
ronga, Rafa Cortés, Daniel Mon-
zón i Antoni Aloy seran les pro-
tagonistes del cicle de cinema
mallorquí d’autor que ha posat
en marxa per a març el departa-
ment de Cultura del Consell jun-
tament amb la regidoria que di-
rigeix Nanda Ramon.

Les projeccions, que comen-
cen avui amb El zel d’Aloy (20h),
pretén revalorar els treballs ci-
nematogràfics de quatre realit-
zadors mallorquins capdavan-
ters i, alhora, convidar el públic
a veure’n els films gratuïtament
al teatre Catalina Valls.

Com a cloenda del cicle, s’ha
programat un col·loqui sobre El
cinema mallorquí i les seves pers-
pectives de futur, per crear un
espai de reflexió, amb veus di-
verses i plurals, entorn del cine-

ma que es fa a la nostra illa i al
seu futur, a càrrec del president
de l’ACIB, Nofre Moyà; el direc-
tor i realitzador Lluís Ortas;
Pedro Barbadillo, de Mallorca
Film Commission; i el crític i
col·laborador de dBalears Josep
Antoni Pérez de Mendiola. Serà
dia 30 també a les 20 hores al
Quarter d’Intendència.

Les projeccions, dies abans,
seran El mar, dimarts dia 15; Jo,
de Rafa Cortés, dia 24; i La caixa
Kovak, de Monzón, el 29. Totes
començaran a les 20 hores.• dB

El cicle clourà dia
30 de març amb un
col·loqui sobre el
cinema mallorquí
i el seu futur


