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El director
francès Claude
Berri mor als
74 anys

CINE 3 ÒBIT

El cinema francès va perdre ahir
un dels seus principals pilars. El
productor i director Claude Berri
va morir als 74 anys víctima d’un
hematoma cerebral, accident vas-
cular pel qual havia ingressat dis-
s a b t e a l a n i t a l ’ h o s p i t a l
Salpétrière de París.

Productor de directors llegen-
daris entre els quals figuren Ro-
man Polanski, Eric Rohmer, An-
dré Téchiné, Pedro Almodóvar,
Jean-Jacques Annaud, Alain Cha-
bat o Costa-Gavras, Berri està
també darrere de Bienvenidos al
norte, la pel.lícula que l’any passat
va batre tots els rècords de recap-
tació a França i que s’acaba d’es-
trenar a Espanya, també amb èxit
de taquilla.

Amb aquest film, dirigit i pro-
tagonitzat per Dany Boon, va su-
perar els 20 milions d’especta-
dors i es va situar així per davant
de les entrades venudes per Tita-
nic a França. La comèdia sobre els
tòpics de la gent del nord es va
convertir en un autèntic feno-

men social. Un èxit paral.lel al
que va obtenir amb la producció
de La graine et le mulet, pel.lícula
amb què Abdellatif Kechiche va
obtenir el César –els Oscars fran-
cesos– al millor film del 2008.

Com a director, Berri ha firmat
pel.lícules singulars, general-
ment adaptades d’obres l i -
teràries. Destaquen Germinal
(1993), Tchao Pantin, Jean de Florette
(1986) i més recentment Juntos es
todo (2007). El 1962 va obtenir
l’Oscar al millor curtmetratge
amb El Pollo. Però el cineasta, que
el 2006 va patir un altre accident
vascular, ha triomfat especial-
ment com a productor.

PREPARAVA UNA COMÈDIA / Segons
un comunicat emès per la seva
agència de comunicació, l’últim
projecte de Berri estava a punt de
filmar-se. Una comèdia titulada
Trésor ( tresor) , dirigida per
François Dupeyron, amb Mathil-
der Signer i Alain Chabat de pro-
tagonistes. Es tractava del seu
«vintè film com a realitzador que
es portarà a terme malgrat la se-
va desaparició», indica l’agència.
El món del cine prepara un ho-
menatge al que va ser un dels
seus principals impulsors. H

ELIANNE ROS
PARÍS

El duel entre Marisa Paredes i
Nuria Gallardo arriba al Romea

TEATRE 3 ESTRENA
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GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Les actrius són
mare i filla a
‘Sonata de otoño’,
d’Ingmar Bergman

Després de la funció,
les protagonistes
s’abracen una estona
per recompondre’s

E
l torrent d’emocions que es
desencadena quan una filla
decideix abocar tot el rancor
acumulat durant la seva

infància i la seva joventut per
l’absència de la mare promet desas-
sossegar des de la primera fins a l’úl-
tima fila del Teatre Romea. La versió
teatral de Sonata de otoño, escrita i di-
rigida per al cine per Ingmar Berg-
man el 1978, s’estrena demà amb el
principal atractiu del duel interpre-
tatiu que protagonitzen Marisa Pare-
des, en el paper de la mare que ante-
posa la seva carrera professional a
l’atenció dels fills, i Nuria Gallardo,
com la filla marcada per aquesta de-
cisió. «En general, l’espectador s’as-
seu en un teatre per passar-s’ho bé
–va dir ahir Marisa Paredes–. Aques-
ta obra proposa una altra manera
d’asseure’s a veure una funció».

L’acció se situa en una petita loca-
litat rural de Noruega. Amb una es-
cenografia mínima, el pes de l’obra
recau en els actors: «No tenim cap
suport, cap mutis, no hi ha manera
d’escapar-nos –va explicar Paredes–.
Estem sobre l’escenari a pèl, en el
sentit emocional. És esgotador per-
què estàs contínuament al límit». La
tensió és tan gran que, després d’ata-
car-se tant l’una a l’altra en cada
funció, les actrius necessiten passar
una estona abraçant-se per recom-
pondre’s.

El director, José Carlos Plaza, ha
evitat caure en el melodrama i divi-
dir els personatges entre bons i do-
lents. El resultat és una història que,

de cara a la platea, funciona com un
partit de futbol: «Ara estàs amb la
mare i el minut següent estàs amb
la filla, i després una altra vegada
amb la mare», va explicar Nuria Ga-
llardo. «L’espectador es queda adolo-
rit, sentint que el que ha vist a l’esce-
nari té a veure amb ell. Només cal
obrir les portes i veure el que passa a
cada casa. Quan es diu el que es pen-
sa és una fuetada profunda», va afe-
gir Paredes.

PREMONICIÓ / L’actriu ja va protago-
nitzar un enfrontament mare-filla
premonitori a Tacones lejanos, la
pel.lícula de Pedro Almodóvar en
què Victoria Abril interpretava la fi-
lla. En aquella ocasió, fins i tot, Abril
citava un fragment de Sonata de
otoño. La biografia de Paredes també
té algun punt en comú amb el per-
sonatge de Charlotte, en el sentit
que és actriu professional i mare
d’una filla. No obstant, tant ella com
Gallardo s’han esforçat perquè les
seves biografies no interfereixin en

cap moment en el dibuix original
dels personatges.

El cineasta, que va començar la
seva carrera en el teatre, va voler es-
criure una obra de dones. L’únic per-
sonatge masculí es manté al marge
de les hostilitats i el duo protagonis-
ta es veu reforçat per Pilar Gil, en el
paper de l’altra filla de Charlotte,
que està postrada en una cadira de
rodes per una malaltia degenerati-
va: «En una família on tots pateixen
una paràlisi emocional i són inca-
paços de mostrar els seus senti-
ments, el meu personatge és l’únic
que sap comprendre i perdonar».

Amb aquesta obra, Paredes torna
a Barcelona dos anys després d’ac-
tuar en el Hamlet de Lluís Pasqual.
L’actriu va lamentar les seves po-
ques aparicions en els teatres cata-
lans adduint que «aquí es fan menys
coses en castellà, hi ha un altre tipus
de política cultural i les possibilitats
de venir són excepcionals». Després
de cent funcions a tot Espanya, Sona-
ta de otoño acaba la gira al Romea. H

Reconeixement a
Gallardo i Pilar Gil

33 La Unió d’Actors ha recone-
gut el treball interpretatiu de Nu-
ria Gallardo, en el paper de la fi-
lla gran ressentida amb la seva
mare, i Pilar Gil, que interpreta la
seva germana petita, afectada
per una malaltia degenerativa.
Totes dues estan nominades als
premis que cada any atorga el
sindicat d’actors per la qualitat
del seu treball a Sonata de otoño.

33 Per construir el seu perso-
natge, Pilar Gil va visitar diverses
persones afectades de paràlisi
cerebral: «Ells perceben les co-
ses realment importants. No es
queden en els aspectes superfi-
cials com a vegades fem la res-
ta», va dir.

NOMINACIONS

EFE / XAVIER BERTRAL

33 Marisa Paredes, Nuria Gallardo i Pilar Gil (d’esquerra a dreta), ahir, al Teatre Romea.

‘Kind of blue’, de Miles Davis,
es reedita 50 anys després

MÚSICA 3 JAZZ

EFE
MADRID

Fa mig segle, Miles Davis va canviar
la història de la música amb Kind of
blue, un disc que acaba d’arribar a
un inesperat número u a Espanya i
l’aniversari del qual se celebra
aquest any amb una edició especial
de l’àlbum, que sortirà en diversos
formats. Està considerat el disc més
important del jazz, una de les grans
obres de tots els temps i un gran èxit
comercial, amb més de quatre mi-
lions de còpies venudes.

El disc va ser gravat a Nova York

en només 10 hores repartides en dos
dies, el 2 de març i el 22 d’abril de
1959. El trompetista, mort a Califòr-
nia el 1991 als 65 anys, va estar
acompanyat en aquella mítica gra-
vació per un grup excepcional de
músics, entre ells John Coltrane (sa-
xo), Paul Chambers (contrabaix) i
Bill Evans (piano).

Contra tot pronòstic, Kind of blue
ha estrenat l’any del seu 50è aniver-
sari col.locant-se al capdavant de la
classificació de descàrregues d’iTu-
nes a Espanya, un fet insòlit en un
àlbum de jazz instrumental. H

33 Claude Berri.


