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Esteve Riambau Films amb orígens teatrals, obres abans
adaptades a la pantalla i un documental
sobre un dramaturg, a la cartellera

Teatre i cinema

C
arta d’una desconegu-
da i Robert Wilson coin-
cideixen aquesta setma-
na a la cartellera d’es-
pectacles de Barcelona.

L’adaptació de la novel·la de Stefan
Zweig que ara es pot veure no és,
tanmateix, la que Max Ophuls va
dur a la pantalla el 1948 sinó la que
Fernando Bernués ha traslladat al
Teatre Borràs amb quatre actrius
–encapçalades per Emma Vilara-
sau– en el paper que al seu dia va
interpretar Joan Fontaine i des-
prés va seduir Bernardo Bertoluc-
ci amb sumptuosos moviments de
càmera. Robert Wilson tampoc no
presenta cap dels seus darrers es-
pectacles escènics sinó que és el
protagonista d’un documental bi-
ogràfic que s’exhibeix als Verdi.

Teatre i cinema bescanvien,
doncs, els seus papers en un joc
que s’estén a d’altres films d’actu-
alitat, així com a la versió teatral
que Calixto Bieito ha fet del Tirant
lo Blanc que aquesta setmana s’ha
presentat a Viladecans després del
seu pas per Berlín i Frankfurt. El
punt de partida és la novel·la de ca-
valleries escrita el segle XV per Jo-
anot Martorell i ara portada als es-
cenaris alemanys i catalans amb
fortes ressonàncies cinematogrà-
fiques. Si Vicente Aranda, a la seva
versió d’un text que l’obsessionava
des de fa temps, va fer mans i mà-
nigues per lluitar amb l’enginy con-
tra les limitacions d’un pressupost
massa ajustat, l’actual muntatge
teatral és una superproducció que
multiplica la seva espectacularitat
gràcies a un dispositiu de pantalles
on s’emmirallen escenes dramàti-
ques que delaten innegables influ-
ències cinematogràfiques. El Peter
Greenaway d‘El cocinero, el la-
drón, su mujer y su amante està

La realitzadora alemanya Katharina Otto-Bernstein ha seguit a ‘Absolute Wilson’ les passes del creador ■ AVUI

darrere d’un banquet que conjuga
un arròs al forn amb conills crus
que esquitxen de sang més d’un es-
pectador desprevingut. També Fe-
llini és invocat en una desfilada de
models eclesiàstics que evoca el de
Roma, tot i que la música de Nino
Rota és aquí substituïda per la de
Carles Santos, un altre compositor
amb sòlides connexions cinema-
togràfiques.

No menys originals i provoca-
dors són els espectacles de Robert
Wilson que apareixen al docu-

mental que Katharina Otto-
Bernstein ha rodat sobre l’autor
d’Einstein on the Beach. La realit-
zadora alemanya ha seguit Wilson
durant cinc anys per recollir no
només la seva frenètica activitat
professional en diversos fronts
sinó també uns testimonis autobi-
ogràfics que ajuden a entendre mi-
llor la seva obra. Si més no, com
una infància acomplexada per un
pare autoritari pot ser finalment
superada per la via d’unes expres-
sions artístiques que han enlluer-

nat públics d’arreu del món. El
músic David Byrne, l’escriptora
Susan Sontag, el cantant Tom
Waits, el compositor Philip Glass,
la soprano Jessye Norman i l’es-
criptor William Burroughs arrodo-
neixen aquest retrat d’un creador
multimediàtic que conjuga el tea-
tre amb l’òpera, com també ho fa
el Tirant lo Banc de Bieito, sense
menysprear vasos comunicants
amb el cinema. No debades, a la
seva pàgina web, Wilson s’autode-
fineix com un “artista visionari”.

Tom Waits, Jessye
Norman, William
Burroughs i Susan
Sontag arrodoneixen
el retrat de Robert
Wilson, que va
conjugar el teatre
amb l’òpera

Quadern de cinema

Empremtes escèniques
@ La huella, una altra de les es-
trenes destacades d’aquesta set-
mana, també té un rerefons a mig
camí entre el teatre i el cinema.
Primer va ser la versió escènica
d’Anthony Shaffer sobre el duel,
dialèctic i físic, que mantenen un
veterà escriptor de novel·les poli-
cíaques i un jove perruquer sense
escrúpols, enamorats de la ma-
teixa dona. Joseph L. Man-
kiewicz, en la que seria la seva
darrera pel·lícula, la va dur poste-
riorment a la pantalla amb una
antològica confrontació entre
Laurence Olivier i Michael Caine.
Trenta-cinc anys després, aquest
últim encarna el paper del primer
al remake ara dirigit per Kenneth

Branagh a partir d’una adaptació
escrita per Harold Pinter, no de-
bades el guionista d’El sirviente,
una altra cruel metàfora sobre la
lluita de classes.

Ja fa uns quants anys que Bra-
nagh va irrompre a la pantalla com
l’hereu d’Olivier i Orson Welles en
l’art de dominar les dues grans arts
escèniques. Sense deixar Shakes-
peare de banda, el director de
Henry V s’ha recolzat ara en Pin-
ter per reduir en 45 minuts la ver-
sió de Mankiewicz i condensar una
confrontació entre els protagonis-
tes que subratlla les seves implica-
cions homosexuals i delata la vete-
rania de Caine i també que Law
n’és, a més, el productor. Qui sap

si, d’aquí a trenta anys més, ell
també canviarà de paper.

Barcelona (un mapa), el darrer
film de Ventura Pons sobre una
obra de Lluïsa Cunillé, arrodonirà
la propera setmana aquests prolí-
fics vasos comunicants entre tea-
tre i cinema. Pons ja té una àmplia
experiència en aquest terreny i
ara torna a l’escenari del crim amb
un guió d’origen teatral i un re-
partiment encapçalat per Núria
Espert i Josep Maria Pou, dos ac-
tors amb àmplia experiència
també en ambdós vessants. L’es-
trena, d’altra banda, tindrà lloc al
Gran Teatre del Liceu i no només
per motius de glamur sinó per es-
trictes exigències del guió.Ventura Pons ha adaptat una obra de teatre de Lluïsa Cunillé ■ FILMAX


