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La importancia de dir-se Claudi

na vegada més, el cinema

Being

s'acosta al teatre, tal volta el seu germe gran, o, si
mes no, el seu onde jove,
com a font d'on treure les
seves histories. Aquest és

dria dir qualque cosa així com "assenyat"; al mateixtemps, sona pràcticament
Igual que el nom propl Ernest. D'aquí el
títol triat per Iguana, jugant amb la si-

el cas de La

Pero parlem d'un altre autor d'expressió anglesa, I molt mes proper a nosaltres, per la seva Marga residencia a terres mallorquines. L'any 2005 farà vint
anys de la mort, al seu poblé de Delà,
de Robert Graves. I, per aquest mes de
desembre, s'anuncia la presentado a
TAuditórium de una adaptado ais escenaris de la seva novel-la Jo, Claudi.
Aquesta versió, escrita per José Luis
Alonso de Santos I dirigida per José Carlos Plaza, la protagonitzen dos intérprets excel-lents, Héctor Alterio i Encarna Paso. El Fotogramas
de novembre repassa quinze pellicules que varen quedar sensé ser f inalitzades i una d'aques-

Ernesto,

importancia

nova adaptado a la

pantalla, dirigida per Oliver Parker, de
la comedia d'Oscar Wllde, concebuda pel
genial autor irlandés, ja fa mes de un segle. Dos actors britànics, Rupert Everett
i Colin Firth, son els protagonlstes
d'aquesta peca d'embulls, equívocs I frases enginyoses. Existeix una versió cinematogràfica anterior, realizada per
Anthony Asqulth ais anys cinquanta. A
les Balears només record ara matelx una
posada en escena d'aquesta obra, segurament una de les mes destacades de la
producció teatral de Wilde, a carree d'Iguana Teatre I dirigida per Pere Fullana.
Aquesta companyla mallorquína va batejar la seva interpretado com La importancia

de ser Frank.

De fet, el títol

original en anglès és The Importance

of

Earnest,

i earnest

militud entre Frank

i

sembla que vol-

franc.

tes és, precisament, un /, Claudius,

de

1937, a carree de Josef von Sternberg
(L'àngel blau),

amb Charles Laughton I

Merle Oberon. Si que va arribar a bon

port una altra versió, si bé aquesta per
a la televlsió, i de la qual la seva qualitat quedà constatada de manera pràcticament unànime, amb un conjunt de
caracteritzacions esplèndides encapçalades per John Hurt (Cal-lígula) i Derek
Jacobi (Claudi).
Un pareil d'estrenes récents de la nostra cartellerà insísteíxen en la complexa
relació entre teatre I cinema. Com Conociendo

a Julia,

en qué l'hongarès Ist-

ván Szabó torna al món deis escenarls,
queja retrata de manera fascinant al seu
Mephisto.

O Melinda

y Melinda,

nova

decepcló de qui fou un dels més brillants
realltzadors del seu temps, en qué Woody Allen utiliza dos autors teatrals, un
de comédies i un altre de tragédies, com
a narradors de la seva doble historia.
Marcelo Plñeyro ha inlclat el rodatge d'E/
método

Gronholm,

adaptado a la pan-

talla de la peca de Jordi Galceran. Farautes encadenades,

el text d'aquest ma-

telx autor que guanyà el premi Born de
Ciutadella, ja es va dur al cinema, sembla que sense massa exit, fil

