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TeatreL’argentíDanielVeronese adaptaper als escenaris unade lesmés exitosespel·lícules del director
suec IngmarBergman, ‘Sonata deotoño’, sobre les complexes relacions entrepares i fills
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EDUARD MOLNER

Totes i cadascuna de les pel·lícules
d’Ingmar Bergman són peces que
formen part d’un mosaic definit
per un seguit de preocupacions.
Una d'aquestes preocupacions,
quepodem trobar en obres separa-
des per dècades, com ara Madui-
xes salvatges (1957) o Fanny i
Alexander (1982), és la complexitat
de les relacions entre pares i fills.
Fill d'un prestigiós pastor protes-
tant, ben situat en la jerarquia,
Bergman va patir tot el rigor d'una
educació luterana en la qual no hi
havia marge a la demostració
d'afecte o a l'expansió dels senti-
ments. Tot en la seva família esta-
va supeditat a la carrera del pare i
els infants havien de tenir un com-
portament exemplar (les novel·les
autobiogràfiques, Las mejores in-
tenciones i Conversaciones íntimas,
o les memòries, Linterna mágica,
tot publicat a Tusquets, expliquen
aquest univers).
Sonata de otoño (1978) era un

projecte que reflexionava també
sobre aquestes relacions però, cosa
important, canviava el gènere, ara
es tractava de mare i filla. I la rela-
ció humana de filiació entremare i
filla ésmoltmés complexa i rica, ja
que s'hi suma la possibilitat de ge-
nerar vida. Al projecte Ingmar
Bergmanvaafegir l'altre granBerg-

man del cinema suec i universal,
IngridBergman (cap relació depa-
rentiu), una actriu que llavors vivia
una esplèndidamaduresa.És cone-
gut que en el moment d'iniciar el
rodatge Ingrid Bergman va rebre
la confirmació definitiva que era
malalta d'un càncer de difícil cura-
ció, però això no la va fer enrere en

la seva decisió i va interpretar el
personatge de Charlotte Ander-
gast sencer tal com estava escrit,
en un rodatge tens, a les ordres
d'un dels directors més exigents,
suportant uns episodis dedolor ca-
da copmés aguts. Tot plegat ho ha
deixat escrit Bergman a Imágenes
(1992), una mena de quadern de
treball on tracta ambmolt d'afecte,
tendresa i admiració la contribu-
ció d'Ingrid.
DanielVeronese no és pas la pri-

mera vegada que navega en elmón
de Bergman. A la seva magnífica
versió de Casa de nines d'Ibsen, ti-
tulada El desarrollo de la civiliza-
ción venidera (aquí es vapoder veu-

re al Teatre Lliure l’any 2010) els
seusprotagonistes iniciaven la dia-
lèctica després de veure al cinema
Secretos de unmatrimonio. Verone-
se abordava les relacions de pare-
lla des de dues obres que parlen de
la submissió femenina a la prepon-
derància social masculina, una de
finals del segle XIX i l'altre de fi-
nals del segleXX.Era una lliçóma-
gistral de dramatúrgia, que situava
enel centreunpuntdevista inequí-
vocament argentí, estructurat al
voltant de dos basaments escandi-
naus.
Amb Sonata de otoño l'operació

ha estat més senzilla. S'ha volgut
traslladar a escena, convertir enun
espectacle en viu, una peça conce-
buda per al cinema. Aquí no es pot
comptar ambel primersplans, cap-
tats magistralment pel cineasta
suec, ha calgut buscar la intensitat
en altres aspectes del muntatge,
com ara els intercanvis dialèctics.
És evident que en un context ar-
gentí difícilment dos personatges
es poden dir el que es diuen Char-
lotte i Eva, mare i filla, des de la
contenció d'Ingrid Bergman i Liv
Ullman.És, per exemple, del tot es-
cruixidor el relat d'Eva sobre la se-
va infantesa i les terriblesmancan-
ces d'afecte i amor per part de la
sevamare. Vamés enllà d'una acu-
sació, és una causa general contra
una maternitat denegada, contra
una filiaciómutilada, “Y yocorrien-
do a mi pieza pidiéndole a Dios
que ocurriera algo, no sé, algo que
te impidiera viajar, la muerte de la
abuela, o un terremoto, o una falla
en todos los aviones... pero siem-
pre terminabas yéndote. Antes, sí,
me abrazabas y besabas varias ve-
ces, memirabas y sonreías pero no
me veías, mamá... Y ya estabas en
camino”. Lamaremarxava perquè
volia ser algú en la vidapública, ob-
tenir el reconeixement dels altres,
l'admiració en comptes de l'amor.
Però, és clar, en el camí esqueda-

La intensitat dels
intercanvis dialèctics
substitueix la
dels primers plans
cinematogràfics

Ingmar Bergman
Sonata de otoño
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A la dreta,
escena de l’obra.
A baix, cartell
de la pel·lícula
d’Ingmar
Bergman (1978)
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RAMON SÚRIO

La història de Dan Snaith comen-
ça quan aquest matemàtic i músic
canadenc es trasllada a la Gran
Bretanya i crea Manitoba. Va ser
l’àlies amb què va editar els seus
dos primers discos, Stars breaking
my heart (2001) i Up in flames
(2003), que van alegrar la vida a
The Leaf Label, un petit segell in-
dependent que va obtenir certa re-
llevància amb Murcof, Colleen, A
Hawk and a Hacksaw, Efterklang
o Vladislav Delay. De fetUp in fla-
mes és comel debut d’un altre con-
cepte, molt allunyat de la seva

IDM instrumental dels inicis; un
exuberant tractat de folktrònica,
neopsicodèlia i fins i tot shoega-
zing. Alguna cosa semblant a unir
Pram, Stereolab i Flaming Lips en
un mateix lot. No en va el disc es
tanca amb Every time she turns
round it’s her birthday, una vibrant
relecturadelChasing a beedeMer-
cury Rev, sobrevolant un cel lisèr-
gic. Però quan semblava estar a
punt d’enlairar-se en gran, una de-
manda de RichardHandsomeDick
Manitoba, el qui va ser cantant de
la banda punk The Dictators, va
obligar-lo a canviar de nom i a co-
mençar de nou.
Al seu primer àlbum com Cari-

bou, The milk of human kindness
(2005), no es va moure un bri del
camí marcat per l’anterior, refi-
nant el concepte i afegint textures
krautrock, que en el tema Barnowl
s’inspiren clarament en el ritme
motorik de Neu! La varietat de la
sevapaleta oscil·la dels ritmesmar-
cials deBrahminy kite al folk pasto-
ral de Hello hammerheards, amb
harmonies vocals dignes de Simon

& Garfunkel. I per reproduir sons
tan sofisticats es va fer acompa-
nyar en directe d’una banda, tres
músics amb els que segueix fins
ara.
El zigzaguejant viatge musical

de Caribou va prosseguir amb
Andorra (2007), una capbussada
en l’assolellat pop californià dels
anys seixanta, el de Beach Boys,
TheMamas&ThePapas oTheAs-
sociation. No en va la cançó que
l’obre i el seu primer single es diu
Melody day. Per la seva banda San-
dy és una apoteosi coral amb un
barroquisme que es repeteix a Eli

o Desiree, amb flautes pel mig i
sons bucòlics. En l’extrem oposat,
altres temes de nom femení, com
Irene oNiobe, s’acosten a l’electrò-
nica més experimental.
El seu penúltim àlbum, Swim

(2010), va ser el seu cim creatiu i
un altre tour de force en la brillant
carrera de Dan Snaith. Amb l’aju-

da dels seus amics Kieran Hebden
(FourTet), JeremyGreenspan (Jú-
nior Boys) i Luke Lalonde (Born
Ruffians) el seu so s’enfosqueix i
tecnifica per endinsar-se als ter-
renys de la música de ball, comen-
çant pels ritmes sincopats i els bre-
aks dissonants de la inicialOdessa,
que contrasten amb la dolçor de la
seva veu. Una malenconia que va
com l’anell al dit a les textures que

manlleva, des del minimal techno
a la música disco –no en va se cita
aArthurRussell comunade les se-
ves influències–, en uncontrast en-
tre calidesa i fredor que assoleix
els seus cims a Kaili, a l’omple-
pistes de matís punk-funk Leave
house, en els arranjaments de vent
d’Hannibal o en la flipada de Sun.
La seva nova inclinació pel hou-

se i la música de club la va poten-
ciar augmentant les seves sessions
com a dj i creant l’àlies de Daphni,
amb el qual es va dedicar a firmar
remescles per a Hot Chip, Carl
Craig o Sinkane, a més de publicar
l’àlbum Jiaolong (2012) –que tam-
bé és el nomdel seu segell, especia-
litzat en 12 polzades destinats als
clubs–, en el qual reuneix el mate-
rial que utilitza com a discjòquei.
És un altre pas ferm en la seva car-
rera que contribueix a convertir-lo
enundels talentsmés innovadors i
idiosincràtics de l’escena dance.
En ell mostra el seu interès per la
música africana, així el tema Cos-
ber-zam ne noya està construït so-
bre un sample d’un grup togolès. I
l’any 2012 va ser també important
per a Caribou perquè va fer una gi-
ra amb Radiohead.
Amb tot aquest bagatge acumu-

lat entrega araOur love, on torna al
format de cançó sensemenysprear
els ritmes sintètics. Elmillor exem-
ple és el single I can’t do without
you, amb veu angelical i un cres-
cendo techno de caràcter èpic. La
mateixa fórmula de romanticisme
eixelebrat i turbulències electrò-
niques corona Silver. Tampoc no
falta el house reeixit a Julia Bright-
ly, ni un homenatge a la polirítmia
africana a Mars. La seva recon-
versió digital està plena de racons i
de sorpreses, així en el tema que
titula el disc, entre marors de
beats, apareixen els arranjaments
orquestrals del seu paisà Owen
Pallett.
Una altra col·laboració destaca-

da és la de Jessy Lanza a Second
chance, aportant una delicadesa fe-
menina que s’apodera completa-
ment de la cançó. La carismàtica
personalitat d’aquesta cantautora
canadenca ha fascinat Dan Snaith,
que l’ha reclutat com a telonera de
l’actual gira de Caribou, l’única pa-
rada espanyola de la qual és a
Razzmatazz. Lanza aprofitarà per
presentar el seu àlbum de debut,
Pull my hair back, un treball realit-
zada en estreta col·laboració amb
Jeremy Greenspan i editat pel se-
gell britànic Hyperdub. Influïda
pel r&b, la seva música se situa en
un punt intermedi entre la seda
soul i el techno glacial. |

ven les filles, que, diu Charlotte,
recorda haver patit en parir-les
però sense poder precisar de quin
tipus de dolor es tractava. Incapa-
citadaper a l'amormaternal, Char-
lotte va optar per la seva carrera
com a pianista internacional, viat-
jant per tot el món, mesos i mesos
sense veure les filles i... relacio-
nant-se amb altres homes. Eva té
una rancúnia que la desborda, per-
què la té tancada a dins des de la
infantesa, però queha de treure fo-
ra perquè fonamentalment és un
ésser nascut per donar sense reser-
ves, per donar sense esperar gaire
a canvi. Ella no s'identifica amb
l'odi que porta dins, tot i suportar-
lo durant anys.
Eva és una dona marcada per

dues maternitats incompletes: la
de la sevamare, enormement defi-
citària d'amor, i la seva pròpia ma-
ternitat, que hauria estat d'una es-
plèndida plenitud de no haver re-
sultat estroncada en dues ocasions
de manera sobtada, brutal.

Respecte
Montaigne explicava al segle XVI
quin hauria de ser el capteniment
envers els nostres propis fills. En
el fons de les seves recomanacions,
un missatge en favor del respecte
envers els pares, “(...) deu ser un
gran goig per a un pare vell cedir
ell mateix als fills el govern dels
seus assumptes, i poder, durant la
seua vida controlar-ne la conduc-
ta” (Sobre l'afecte dels pares als
fills, dels Assaigs. Llibre segon, edi-
tat perProa). És en la tradició occi-
dental aconseguir el respecte dels
fills, i no necessàriament per la via
de l'afecte (vegeu el Lear de Sha-
kespeare). Ingmar Bergman va
odiar tota la seva vida lamarca que
el seu pare havia deixat en ell, fins
al punt de no voler visitar-lo en el
llit demort.Només la consideració
envers la seva mare va impel·lir-lo
a entrar a l'hospital. Ell mateix va
deixar rere seu una descendència
profundament ferida per l'abando-
nament del seu pare.
I Déu? L'altra gran eix de preo-

cupacions de l'obra de Bergman, la
presència de Déu, es deixa sentir a
Sonata de otoño? Evadiu: “Paramí,
el ser humano es una creación
inaudita, una idea incomprensible;
en el ser humano se encuentra
todo, desde lomás alto a lomás ba-
jo, exactamente igual que en la vi-
da; es la imagen de Dios, y en Dios
está todo”. Si Déu apareix en una
dona que ha perdut dos fills no pot
ser res aliè a l'home, a tot ell, i en
això evoluciona respecte al queha-
via estat la seva idea de possibilitat
de Déu, des de pel·lícules com Co-
mo en un espejo (1961), on Déu era
equiparat amb l'amor. Si Déu hi és,
és tot, no només allò de sublimque
podem trobar en els homes.
Sonata de otoño es pot abordar

des de molts llocs però sempre ha
de ser molt més que l'anècdota
d'una filla passant comptes amb
unamare.VeuremquèproposaVe-
ronese. |

MúsicaDanSnaithha convertitCaribouenuncelebrat ovni alternatiu,
valorat tant en l’escena indie comen la techno.Ambperíciamelòdica i esperit
aventurer, entre el pop i lamúsica deball electrònica

Orfebreria electropop
Caribou +
Jessy Lanza
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A poc a poc s’endinsa
en la música de ball,
amb ritmes i breaks
que contrasten amb
la dolçor de la seva veu

En la imatge,
concert
de Caribou a
Londres el
passat
8 d’octubre
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