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Bergman, entre el
cinema i el teatre
E

l repte és arriscat i el
llistó molt alt. Aquesta
és la primera reflexió
que suscita el muntat-
ge escènic d’Escenes

d’un matrimoni – Sarabanda,
que actualment es representa al
Teatre Nacional. Marta Angelat,
la seva directora i una de les prin-
cipals intèrprets, no només ha
unit dues pel·lícules d’Ingmar
Bergman que segueixen la trajec-
tòria d’uns mateixos personatges
al llarg del temps, sinó que les ha
traslladat al teatre en una versió
escènica de prop de quatre hores
de durada.

Bergman va realitzar Escenes
d’un matrimoni el 1972. En el prò-
leg a l’edició del guió afirma que
“vaig trigar tres mesos a escriure
aquesta obra, però la vaig viure en
carn pròpia durant un llarg capítol
de la meva existència”. No és difí-
cil, per tant, veure en la història de
Johan i Marianne un reflex autobi-
ogràfic de la vida sentimental del
mateix cineasta, gairebé tan inten-
sa com l’artística. No debades Liv
Ullmann, la seva protagonista, va
ser la dona de Bergman durant uns
anys i, més enllà de discrepàncies
personals, tornarien a col·laborar
professionalment en un clima
molt més reposat. Gairebé tant
com el que els mateixos personat-

ges, ara septuagenaris, viuen a Sa-
rabanda, el testament cinemato-
gràfic del cineasta suec.

Sense secundaris
La primera de les dues parts d’a-
quest díptic va ser simultàniament
una sèrie de televisió i un llargme-
tratge que sintetitzava els sis capí-
tols destinats a la petita pantalla.
El muntatge teatral que ara s’exhi-
beix a Barcelona s’ajusta a la dura-
da de la primera i respecta la frag-
mentació dels episodis televisius
per mostrar les diverses fases d’un
matrimoni burgès, des de la seva
felicitat impostada fins a la crisi
derivada de la infidelitat del marit
per desembocar en una nova rela-
ció de parella, ara com a amants.
Angelat prescindeix de tots els per-
sonatges secundaris originals i
centra la seva dramatúrgia en un
combat singular a sis assalts entre
el marit i la muller circumscrits a
tres escenaris. Un d’ells, situat en
un segon pla, recorda, pel seu for-
mat, el cinemascope cinematogrà-
fic, justament l’antítesi del primer
pla que predominava en la sèrie
original de Bergman.

Francesc Orella i Mònica López
juguen amb aquest desavantatge,
provocat per la distància essencial
que separa el teatre (pla general)
del cinema (primer pla), per afron-

tar un altre repte encara més difí-
cil: substituir el record que l’espec-
tador pot tenir del treball original
d’Erland Josephson i Liv Ullmann
a la pantalla. Assumit que l’aposta
és valenta i el llistó insuperable, el
treball dels actors catalans és no-
tori, especialment el de Francesc
Orella, que, a més, assumeix el
repte de reaparèixer a la segona
part de l’espectacle, Sarabanda,
en un registre radicalment divers
a l’anterior. A diferència de la sín-
tesi radical de l’adaptació d’Esce-
nes d’un matrimoni, l’adaptació
teatral del darrer film de Bergman
respecta els quatre papers princi-
pals i també la pirueta metalin-
güística original, que interpel·la els

espectadors per arrossegar-los
dins una trama que, en la seva ver-
sió cinematogràfica, subratllava
molt més la idea del pas del temps.

Més enllà del cinema
Totes les comparacions són odio-
ses, però en aquest cas resulten in-
evitables des del moment que la
versió teatral s’emmiralla en la que
Bergman va rodar per al cinema i
la televisió sense mai abandonar
una paral·lela dedicació al teatre.
El suec és d’aquells artistes que el
cinema s’ha fet seus, però la seva
obra depassa les fronteres de la
pantalla per abastar d’altres acti-
vitats tant o més importants. No
es pot entendre el cinema d’Orson
Welles sense el seu vessant radio-
fònic i teatral, de la mateixa mane-
ra que Luchino Visconti queda
coix sense els seus muntatges ope-
rístics. Bergman va navegar sem-
pre entre el cinema i el teatre i mai
no oblidaré la seva modèlica versió
escènica d’El rei Lear que es va
presentar a Barcelona. Damunt
l’escenari hi havia tota la seva ex-
periència cinematogràfica aplica-
da a les especificitats del teatre. És
des d’aquesta saviesa que ell va es-
criure Escenes d’un matrimoni i
Sarabanda per a la pantalla i va
deixar que siguin altres els qui l’a-
daptin als escenaris. ■

Liv Ullman i Bergman durant el rodatge de ‘Saraband’. A la dreta, Francesc Orella i Mònica López en un moment d’‘Escenes d’un matrimoni’ ■ ARXIU / DAVID RUANO

Quadern de cinema ‘Escenes d’un matrimoni’ i ‘Sarabanda’ salten
del cinema al teatre. Marta Angelat dirigeix l’adaptació
d’aquests dos films d’Ingmar Bergman Esteve Riambau

Elsactorspateixen
eldesavantatge
provocatper
ladistànciaque
separaelteatre
delcinema

La secció (daurada) I
De Cesc Gelabert.
Teatre Lliure, 28 de gener

Cesc Gelabert inter-
preta Bohner. Des
que el 1996 va fer la

primera reposició de l’obra
de l’alemany a l’Akademie
der Künste de Berlín, on
s’havia estrenat, Gelabert
ha fet viure la coreografia
La secció (daurada) I du-
rant anys i arreu del món i
se l’ha fet seva com la lliçó
més important que passa
d’un mestre a un altre. Tant
de bo ens creés una escola.

Convertida en un clàssic,
La secció (daurada) I és un
compendi de possibilitats
corporals, una il·lustració
d’anatomia perfecta com
ho seria la secció àuria de
Pitàgores traslladada al
moviment humà o la dis-
secció científica de la mà
d’un elegant carnisser de
l’escena com ho va ser Boh-
ner al seu moment i ho és,
encara més, Gelabert avui.

Amb Clavecí ben tempe-
rat, de J.S. Bach, gravat pel
piano de Keith Jarret, el cap
de l’espectador és martelle-
jat com cartolina negra sota
el punxó que ressegueix la
figura, i dels foradets en surt
la llum que il·luminarà l’ho-
menet de negre que es
mou. Autòmat de les emoci-
ons, l’intèrpret ha de limitar-
se a trajectòries precises i
estipulades de tots els seus
membres, mentre l’acom-
panya el record del que ha
viscut amb cadascun d’ells.
A una baixa intensitat d’ac-
ció s’hi contraposa una alta
intensitat de detall.

La vista es recrea en peti-
tes coses, línies de negre so-
bre negre o columnes de pi
il·luminat que s’obren en es-
telles tan brillants com l’or.
La línia d’escultures daura-
des de Vera Röhm retalla
l’escenari en sis parts idènti-
ques que esdevenen un
marc similar al dels fotogra-
mes on Muybridge analitza-
va el moviment de cavalls i
homes. Aquí les possibilitats
es divideixen en tretze parts
que van dels peus al cap tra-
duïbles a emocions o pensa-
ments de l’artista per l’es-
pectador que és bon alum-
ne. Gelabert bé sap d’on
treure estelles.
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