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Mantellines i'torrijas'

I a història. Sevilla, ara. Car-

I men aspira a ser 'Herma-
bna Mayor' de la confraria
d'una verge sevillana per la

Setmana Santa, i atès que gua-
nya lgnacio per allò.'de la tradi-
ció masclista, ella passa a l'atac
amb totes les conseqüències.
Les formes. Hi ha pel.lícules
oportunes i pel.lícules oportu-
nistes. Les primeres acostumen
a nedar contra-corrent. Les se-
gones, a favor
del vent que bu-
fa. 'Mi querida
cofradia'per-
tany, per voca-
ció feminista
de perfil baix, a
la segona cate-
goria. éQui és

el guapo que
qüestiona que
una dona no té
dret a les ma-

'teixes oportuni-
tats qúe un ho-
me? Doncs això.

Aquesta comè-
dia d'avui, de
color més ca-

I

Miquerida
cofradia
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estirabots familiars i veïnals, que

si les 'torrijas'són vomitives i in-
flamables, amb un semi-mort (el

sofert iuan Gea) que hauria fet
les delícies de lAlfonso Paso i el
Mariano Ozores anys 60 del se-
gle passât. També que les man-
tellines (amb'peineta'), ves per
on, encara tenen el seu Què to-
tèmic. Malgrat les preocupants
taquicàrdies rítmiques i les si-
tuacions de telesèrie 'allí abajo',

la massa disci-
þlinada deixeble
de I'ESCAC, Mar-
ta Díaz de Lope
Díaz, no s'apar-
ta un mil.líme-
tre d'allò políti-
cament co.rrec-
te a dia d'avui. A
destacar la ma.
jestàtica sobrie-
tat d'una Glo-
ria Muñoz, pura
glòria sainetes-
ca. També, ho
he dit abans, el
masoquisme de
Juan Gea i la res-

txumbo que negra, amb aires
de solemnitat costumista-reli-
giosa, ¿què hauria estat a mans

del càustic Rafael Azcona al guió

i de l'erotòman Luis Garcia Ber-

langa? Vade Retro! Els cito per
no rebaixar el nivell d'exigència
qualitativa, Si alguna cosa s'exi-
geix a tota comèdia com cal,
és que atempti contra les nos-
tres molt còmodes conviccions.
Lluny d'això, la debutant cineas-

ta malaguenya Marta Díaz de Lo-
pe Díaz (Ronda, 1.988)s'acomo-
da a les convencions de la farsa
costumista, els (in)conseqüents

ta de personat-
. ges mascülins exercint de gilipo-

lles a preu fet.
El fons. La dona, les dones, al
poder.

La imatge. Carmen entronitza-
da damunt l'altar de la verge co-
ronada amb ciris i dicteris feme-
nins. La frase. 'Virgen Maria, si

no fuera por mujeres como tú y
como yo, èqué seria de todo es-
to?', resumeix la Carmen. Doncs

un matriarcat virginal. No? Ni
que sigui amb mantellines.
La recomanació. Fans de la co-
medieta sevillana amb 'torrijas'
i olé!


