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La petja de John
Langdon-Davies

L’APUNT ges del nivell de Frank Sinatra o Ingrid Bergman. Lang-
don-Davies, corresponsal durant la guerra, va ser un
dels grans defensors de Catalunya i, a partir del 1950,
es va establir a Sant Feliu de Guíxols, amb la seva dona
Patrícia, on van regentar l’hotelet Casa Rovira. Patrí-
cia, una dona de gran vitalitat, ha publicat fa poc les
seves memòries: El gat, unes llavors i quinze llibres.Joan Ventura

La distància del noms és el documental que han realit-
zat quatre alumnes de la Universitat Pompeu Fabra
seguint el rastre de més de 400 nens que entre el
1937 i el 1940 es van refugiar en cases d’acollida de
Catalunya i el País Basc. Es dóna la circumstància que
era una iniciativa internacional del periodista John
Langdon-Davis (1897-1971), apadrinats per personat-

Daniel Veronese és un
nom propi molt reveren-
ciat pels espectadors del
Teatre Lliure dels últims
set anys. Des d’avui i no-
més fins diumenge, una
companyia de Buenos Ai-
res presenta l’adaptació
que Veronese va fer de la
mítica pel·lícula d’Ingmar
Bergman, Sonata de oto-
ño. La peça arriba amb la
garantia de projectar dolls
de veritat, després que
s’hagi estat representant
durant vuit mesos a la ca-
pital argentina i quan és a
punt de tancar la seva gira
europea.

El film, que suposa la
darrera escena gravada
d’Ingrid Bergman, narra
com una pianista visita de
sorpresa la seva filla, set
anys després de la darrera
trobada. Charlotte es tro-
ba amb Eva (María Onet-
to), que farà catarsi de to-
tes les frustracions d’in-
fància i joventut. Charlot-
te descobrirà també en
aquell precís moment que
la seva altra filla Helena
(Natacha Cordova), que
pateix una malaltia que li
dificulta la mobilitat i la
parla, també comparteix
pis amb Eva i el seu marit.
La trama planteja una re-
volucionària relació de
mare i filla que, en la visió
de Veronese, pren partit
per l’opinió de la filla. La
història no s’explica des de
la mare, si no des de la filla,
que li recriminarà no ha-
ver pogut fer-se adulta, sa-
ber assumir les frustra-
cions perquè la va abando-
nar massa d’hora.

Veronese busca que els
actors trobin i coons-
trueixin el caràcter dels
seus personatges, que ela-
borin un passat que els fa
actuar de la manera que
es veuen a escena. En
aquest sentit, Luis Ziem-
browski (Viktor) celebra

la manera singular que
planteja Veronese per en-
tendre i fer propi el perso-
natge, “ell té molt clar allò
que no vol que sigui, però
deixa que els actors triem
alguns dels sís que sorgei-
xen en els assaigs”.

Si al film de Bergman, el
paper del marit és un sim-
ple acompanyant, Verone-
se ha volgut que la presèn-
cia d’ell sigui molt més
constant i que suavitzi els
ànims, buscant l’equilibri

entre les discussions de
mare i filla. També en
aquesta versió guanya
presència la trama del fill
mort de la parella, narrat
sempre en un llenguatge
planer. Per últim, el tre-
ball de Córdova se centra
en el teatre físic: buscar la
manera que la dolència de
la filla petita transmetés
veritat i, “sense que se li
entengués paraula, fos ca-
paç de transmetre el que
vol dir. ■

El dramaturg Daniel Veronese presenta al Lliure una
versió escènica de ‘Sonata de otoño’ de Bergman

‘Berg-onese’
Jordi Bordes
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Cristina Banegas (Charlotte), ahir al migdia, al Teatre Lliure ■ MARTA PÉREZ / EFE

Veronese opta
per explicar la
relació dolorosa
de mare i filla des
del punt de vista
de la fillaver conquerit aquest guar-

dó tan prestigiós, està con-
vençut que iniciatives
com aquesta són un clar
desafiament a la “banalit-
zació” de la premsa actual,
cada vegada més allunya-
da de l’estat del món per la

seva obsessió per la imme-
diatesa. “En una època en
la qual sembla que tot s’hi
val i que no hi ha valors pe-
riodístics, aquesta exposi-
ció és molt necessària per
veure coses realment ben
fetes”, ha sentenciat. ■

La fotografia guanyadora
del concurs d’aquest any. A
sota, una colpidora imatge de
violència domèstica als Estats
Units. I a la pàgina anterior, la
imatge de l’exposició ■ ABBIE
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