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L'escenari
de llauna

flmadeiis, Verne i els jnglars de I M i è r e

Francese I Hn tu E r

a cartellerà teatral mallorquína

entre dos personatges, tot dos histories, to-

d'aquestes darreres setmanes

talment oposats: Antonio Salieri, diplomátic,

amb Pierce Brosnan, Eric Idle (també ex Monty

ens ha dut uns quants títols re-

astut, ben relacionat, pero compositor no

Python) ¡ el fa poc desaparegut Peter Usti-

Kulík dirigí una altra encara per a la televisió,

lacionáis, d'una manera o d'u-

molt mes que mediocre; i Wolfgang Amadeus

nov (tan vlnculat a Mallorca pels seus estius

na altra, amb el cinema. Un

Mozart, groller, priman ¡ problemátic, pero

i, per cert, eli mateix autor teatral, de peces

d'ells és Mozart i Salteri, co-

tot un geni. Tant Puixkin com Shaffer fan que

com L'amor deis quatre coronéis).

produccló de La Lluna de Tea-

Salieri assassini Mozart. L'obra de Shaffer

Ni Molière, de qui Iguana Teatre, amb di-

tre amb la Fundado Teatre Principal de Pal-

fou traslladada al cinema per Milos Forman,

recció de Pere Fullana, ens ha présentât un

ma, amb direcció d'Antoni Maria Thomas. En-

amb Tom Hulee i F. Murray Abraham.

deis seus textos mes brillants, El malalt Ima-

cara que aquesta posada en escena parteix

De manera gairebé simultánia amb l'es-

ginan; ni Cervantes, de qui la companyia ca-

d'un text de l'escriptor romàntic rus Alexan-

trena d'aquest Mozart i Salieri, Mallorca ha

talana Els Joglars, amb Albert Boadella al

dre Puixkin, la historia que ens conta és, en

acollit, mitjan maig, una nova edició, la sise-

front, ha adaptât el seu Retablo de las ma-

esséncia, la mateixa que Peter Shaffer a la

na, del Festival Internacional del Teatre de Te-

ravillas, amb una amplia gira que inclou Pal-

seva peca dramática Amadeus. La qual co-

resetes. Dins els seu programa, amb parti-

ma, son autors tantes vegades utilitzats pel

sa voi dir que ens trobem amb el contrast

cipació de tretze companyies de sis paísos,

cinema, ni de bon tros, com el seu company

l'espectacle amb mes referéncies cinema-

de literatura clàssica William Shakespeare.

tográfiques, sens dubte, ha estat La vuelta

De Molière, Arianne Mnouchkíne adapta

al Mundo en 80 días, a carree del titellaire

esplèndidament la seva biografia, Louis de

argentí Fernán Cardama. La novel-la a partir

Funes protagoniza una versió de L'avari em

de la qual s'ha creat aquest muntatge, una

sembla que poca cosa més. De Cervantes,

de les mes llegides de Jules Verne, ha co-

en tot cas, ha estat la seva criatura més co-

negut diferents versions per a la pantalla. La

neguda amb diferencia, el Quixot (l'any que

mes coneguda és, segurament, la de Michael

ve es compleixen quatre segles de la seva

Anderson (1956), amb David Niven i Mario

publicado), qui si que ha estat objecte d'u-

Moreno, Cantinflas, tot i que existeix una al-

nes quantes aproximacions cinematogràfi-

tra, molt mes recent, realizada per Frank Co-

ques. Una adaptado per a titelles, de Bam-

rad, amb Jackie Chan, Kathy Bates ¡ John

balina, s'ha acostat fa poc, també, ais nos-

(Monty Python) Clesse, entre d'altres. Buzz

tres escenaris.
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