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Pianista sensible i superdotat
CRÒNICA Daniil Trifonov enlluerna en el seu debut a Palau 100

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

Excepcional. Daniil Trifonov va su-
perar dilluns a Palau 100 totes les 
expectatives. Als seus 23 anys, i des-
prés de guanyar concursos com el 
Txaikovski i el Rubinstein i triomfar 
a les millors sales del món, va confir-
mar que no només és un fenomen 

del piano sinó que som davant de 
l’aparició de la que serà una figura 
clau de la interpretació al segle XXI.
 Impressionant va ser el seu con-
cert de debut a Barcelona abordant 
un extenuant programa. Fins a sis ve-
gades va haver de sortir a saludar per 
correspondre a les aclamacions del 
públic després d’oferir una memo-

rable recreació dels Dotze estudis d’exe-
cució transcendental de Liszt,  obra que 
per la seva dificultat defugen altres 
intèrprets, que ell va executar amb 
aparent facilitat exhibint el vertigi-
nós vol de les mans sobre el teclat.
 Trifonov va traspuar energia per 
mantenir l’alternança entre els mo-
ments més explosius i els més lírics 

d’aquesta peça de més d’una hora de 
durada. No només és un intèrpret 
tècnicament superdotat, sinó que 
és un artista sensible i virtuós capaç 
d’extreure matisos únics amb un so 
càlid i transparent. Es tracta d’un pi-
anista sorgit de la millor tradició rus-
sa i que progressa allunyat del màr-
queting tan propi de les estrelles xi-
neses. 
 Amb la Fantasia i fuga en sol menor 
de Bach i la sobrenatural versió de la 
Sonata per a piano, num. 32 de Beetho-
ven ja va apuntar el que veuríem des-
prés. Per sort podrem tornar a sentir 
aquest geni el 29 de gener a l’Audito-
ri amb la Philharmonia de Londres. 
No s’ho perdin. H

EL CLÀSSIC D’INGMAR BERGMAN ARRIBA AL TEATRE LLIURE

et fa enlairar de la teva quotidiani-
tat; l’artista està al seu món i baixa de 
tant en tant a la Terra».
  Després de vuit mesos d’èxit a Bu-
enos Aires el muntatge arriba ben 
greixat al Lliure. «És una experiència 
emocional. Provoca en el públic un 
silenci de qualitat, commovedor. Les 
moquejades, els mocadors, demos-
tren que és una bona funció», anota 
Onetto, que està també a la cartelle-
ra de cine amb l’elogiada Relatos sal-
vajes, pel·lícula de Damián Szifrón so-
bre les infinites tragèdies que aparei-
xen «quan un decideix fer un salt ètic 
i trencar amb l’acord social». Ella es 
fica en la pell d’una mare angoixa-
da. «Encara que és un personatge 
condemnable, és fàcil d’imaginar del 
que és capaç una mare per no veure 
el seu fill en una cel·la», sosté. H

El duel que la titànica Ingrid Berg-
man i Liv Ullmann van mantenir 
com a mare i filla a la pel·lícula Sona-
ta de tardor d’Ingmar Bergman arri-
ba avui al Teatre Lliure de Montju-
ïc (només fins diumenge) de la mà 
del prestigiós Daniel Veronese. Un 
director bolcat en les emocions hu-
manes que persegueix, i aconse-
gueix, treure a cops de puny la ve-
ritat dels seus intèrprets. Aquesta 
vegada ha confiat en dues grans da-
mes de l’escena argentina, Cristi-
na Banegas i María Onetto, per a 
aquest ciclopi pols familiar que el 
cineasta suec va estrenar el 1978. La 
seva «despullada» versió va al moll 
de l’os de les relacions maternofili-
als, diu Onetto. «En la seva recer-
ca de la veritat, Veronese vol fres-
cor, no solemnitat; busca els estats 
més profunds, un voltatge emocio-
nal molt alt». 
 La història narra el retrobament 
després de set anys d’una pianis-
ta, Charlotte (Banegas), amb la se-
va filla Eva (Onetto), que aprofita 
la visita per vomitar els retrets acu-
mulats des de la seva infància, co-
mençant per les llargues absències 
d’una progenitora més entregada 
a l’art que a la família. Una quere-
lla a veu alçada. «Jo rebo una au-
tèntica pallissa; intento reaccionar 
als míssils que em dispara la me-
va filla», explica Banegas de l’últim 
personatge que va assumir Berg-
man, «una deessa increïble» amb 
qui no valen les comparacions. Més 
crítiques són les actrius argentines 
amb l’actuació d’Ullmann, «molt 
forçada i buida, massa crispada en 
els pics emocionals», segons Ba-
negas. «I massa acriaturada», diu 
Onetto. 
  A més del retrat d’Eva, hi ha al-
tres variacions en l’adaptació de Ve-
ronese, que canvia l’eix de la narra-
ció de la mare a la filla. Banegas re-
clama al públic l’empatia amb les 
dues protagonistes. «L’obra va més 

enllà de pensar que una és la dolen-
ta, i l’altra, la bona; aprofundeix en la 
incapacitat d’estimar, de veure l’al-
tre», argumenta. Charlotte no va vo-
ler mai fer mal a la seva prole i «torna 
amb el narcisisme fet miques: creu 
que no ha aconseguit ser la gran pi-
anista que va somiar ser». La seva fi-
lla a l’escenari ho ratifica: «El que és 
interessant és el conflicte entre dues 
forces potents, i amb una mare con-
demnada no seria possible. A més 
té el valor de quedar-se a escoltar la 
demanda de la seva filla».
 Onetto valora la «humanitat» 
d’uns personatges que Bergman va 
pintar amb tots els grisos i algunes 
pinzellades autobiogràfiques (el seu 
pare va ser pastor, com el marit d’Eva, 
ell va estar casat amb una pianista...). 
L’obra reflecteix, afegeix, «com l’art 
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33 Talent argentí 8 Cristina Banegas i María Onetto, mare i filla en l’adaptació del film de Bergman.
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«Les moquejades, 
els mocadors del 
públic, mostren 
que és una bona 
obra», opina Onetto 

Judici a una mare absent
Daniel Veronese firma una versió de ‘Sonata de tardor’, retrat d’una demolidora relació 
maternofilial H Les acrius argentines Cristina Banegas i María Onetto protagonitzen el duel 

Jordi Teixidor 
guanya el  
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de Artes 
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«Amb aquest guardó crec que 
s’ha volgut reconèixer tota una 
generació a la qual no s’ha pres-
tat gaire atenció», a una «forma 
d’entendre l’art com una cosa 
que està en relació amb una èti-
ca» i a una tasca «de molts anys, 
així com una tendència, una ma-
nera d’entendre la pintura una 
mica més cosmopolita, més cul-
ta, respecte a altres generacions 
artístiques», opinava ahir el pin-
tor valencià Jordi Teixidor, des-
prés de saber-se guanyador del 
Premio Nacional de Artes Plás-
ticas 2014, que atorga el Ministe-
ri d’Educació, Cultura i Esport. 
 El jurat del guardó, dotat amb 
30.000 euros, va valorar «l’esforç 
sostingut en el temps» de l’aca-
dèmic de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando que 
ha configurat un conjunt «que 
confereix a l’art espanyol con-
temporani l’entitat que avui té». 
També el va destacar com a au-

tor d’una obra «distintiva d’un 
camí únic i difícil en l’art, esco-
llit a consciència i amb indepen-
dència», i el va qualificar d’artis-
ta «silenciós», «amant de la poe-
sia i la filosofia» i «elogiador del 
dubte en l’art». 
 Pertanyent al corrent artís-
tic Nova Generació, grup al qual 
es va incorporar el 1966, Teixi-
dor (València, 1941), que des de 
mitjans dels anys 60 va practicar 
una pintura pròxima a l’art con-
ceptual o a la sensibilitat mini-
malista, va avançar, segons el ju-
rat, «els corrents artístics que ar-
ribarien durant la transició». 
 Per al mateix Teixidor, artis-
tes com Gerardo Delgado, Juan 
Suárez, Santiago Serrano i ell 
mateix van fer un treball impor-
tant en un moment en què «les 
circumstàncies culturals, soci-
als i econòmiques» no els van ser 
favorables i al qual la següent ge-
neració, «amb una situació del 
país totalment diferent i lliu-
re», va semblar no donar impor-
tància. El pintor va reconèixer 
ahir no tenir «una visió positiva» 
de l’art actual, al qual atribueix 
«una falta de rigor» i profunditat 
i «una tendència a una presència 
vistosa, mediàtica». H
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El pintor valencià 
afirma que el premi 
reconeix la tasca de 
tota una generació 
poc valorada


