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Les nous i el renou

Uescenari
de llauna

tíG r

¡ parlam de cinema i de
teatre.és inevitable tornar, una I altra vegada, al
senyor
Shakespeare.
Aquest estiu s'ha estrenat
a les nostres pantalles una
enésima prodúcelo cinematográfica Inspirada en una de les seves peces: Elsomni

d'una

nitde

SantJo-

an, de Manolo Gómez i Ángel de la Cruz.
Curiosament, és una pel-lícula de naclonalltat espanyola i d'animacló, dos
aspectes no massa habituáis a les adaptacions de Shakespeare al cinema. Curiosament, també, sembla que realitza
una versló bastant lliure de l'argument
original. Ates que els seus personatges
son dlbuixos animats, en aquest cas el
mérlt ¡nterpretatlu correspon, en bona
mesura, ais actors I actrius que h¡ posen
les seves veus, com Gabino Diego, Carmen Machi, Isabel Ordaz, Emma Penelia, Gemma Cuervo i José Luis Gil. El Somni d'una

nitd'estiu,

títol tal vegada mes

habitual entre nosaltres per a aquesta
matelxa comedia, potser no és l'obra
mes cinematográfica de Shakespeare;

El ventali
Windermere

de

Lady
de L u b i t c h .

pero tampoc de les mes desconegudes
peí cinema, fins i tot Bergman I Woody
Alien n'han fet recreaclons. Ais escenaris de Palma record, ara mateix, quatre
posades en escena dlstlntes del Somni:
una, molt visual, de Llndsay Kemp, una
altra d'Ur Teatro (magnífica), una tercera, a carree d'alumnes del Centre
Dramátic DI Marco, amb moltísslm de
mérlt, i una quarta, exceIJent, dirigida
por Pítus Fernández i produida per Rafel Ollver.
Aquest mateix productor mallorquí,
sí bé ara en col-laboracló amb un director alemany, Konrad Zschledrích, ens ha
presentat, també aquest estíu, una nova versíó teatral, ben realizada, de M o l t
soroll per res, una altra de les comedies
mes bríllants de Shakespeare. En aquest
cas, una estupenda versió cinematográfica ha contribuí! a popularizar la
peca original, Much Ado About
{Mucho

ruido

y pocas

nueces,

Nothing
en cas-

tellá), del elássie brítáníc: la dirigida el
1993 per Kenneth Branagh i protagonizada per ell mateix I per l'espléndlda Emma Thompson, amb un repartl-

ment de luxe, del qual en formaven part,
entre d'altres, Denzel Washington, Keanu Reeves o Michael Keaton. Com a
curiositat per al nostre àmbi històrlc
més proper, l'anècdota d'uns personatges com el princep Pere d'Aragó i el seu
germà Joan.
D'un altre genlal autor de llengua
anglesa, Oscar Wllde, el cinema ens ha
apropat recentment una adaptacló d'una de les seves peces teatrals, f / v e n t a l i
de Lady Windermere,
good

woman;

amb el titol de A

pellicula que crec que

evldencla massa el seu origen escènic, I
en què l'ùnlc avantatge de la seva adaptacló a la pantalla sembla que són els
superbs palsatges d'Italia. Les reflexlons
verinoses de Wllde sobre la socletat I la
condicio fiumana, alxò si, mantenen la
seva vlgència, tot i el temps que ha passai El millor d'aquesta versló realizada per Mike Barker és, sens dubte, el sòlld actor Tom Wllklnson, alxi com la seleccio d'Intèrprets secundarls que l'acompanyen I que contrasten amb la
inexpressiviat de la protagonista, Scarlett Johansson. m

