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wJordi Teixidor va guanyar ahir el premi Nacional d’Arts
Plàstiques, concedit pel Ministeri de Cultura. El pintor valen-
cià va afirmar que aquest guardó no se li atorga només a ell,
sinó “a tota una generació a què en alguns moments no se li
ha parat massa atenció”. L’artista considera que es reconeix
la seva trajectòria i “una forma d’entendre l’art com una cosa
que està en relació amb una ètica”./ Redacció

wL’Associació d’Advocats Cristians s’ha querellat contra
Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofia. Fa dies que
grups religiosos exigeixen la censura de l’obra Cajita de fósfo-
ros (amb al·lusions a l’avortament i a la llibertat de conscièn-
cia). El museu, en una nota, recorda la substància “metafòri-
ca”, no literal, i “lliure” de l’art. Galeristes i directors de mu-
seus han mostrat el suport a Borja-Villel./ Redacció

wChariot, de l’escultor suís
Alberto Giacometti, va ser
subhastada ahir per 100,9
milions de dòlars (80,4 mi-
lions d’euros) en la licitació
que va tenir lloc a Sotheby’s
de Nova York, convertint-se
així en la segona escultura
més cara mai subhastada,
just per darrere d’una altra
peça del mateix artista,
L’homme qui marche I, venu-
da per 83,1 milions d’euros al
febrer del 2010. / Redacció
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Una escena de Sonata de otoño
CAMILA MIZAYONO

JUSTO BARRANCO

Barcelona

És una de les pel·lícules mítiques
d’Ingmar Bergman. Una famosa
pianista, Charlotte (Ingrid Berg-
man), i la seva filla Eva (Liv
Ullmann), que sent que ha cres-
cut abandonada per ella, es retro-
ben després de set anys. Passen
comptes del seu passat. I comen-
ça l’incendi. És Sonata de otoño,
un d’aquests abismals conflictes
psicològics i emocionals que el di-
rector suec brodava i que parlen
de la dificultat, de la impossibili-
tat d’estimar. Un conflicte que
des d’avui i fins diumenge s’ins-
tal·la al Teatre Lliure de
Montjuïc procedent d’una cultu-
ra que no ascostuma a defugir
capbussar-se en perillosos ves-
pers psicològics i psicoanalítics:
arriba des de Buenos Aires, on ha
estat ni més ni menys que vuit
mesos a la cartellera.
Gens estrany, perquè el seu di-

rector és un dels grans del teatre
argentí actual, Daniel Veronese,
de qui a Barcelona s’han pogut
veure les seves adaptacions ràpi-
des i desbordants d’energia
d’obres que rebateja amb títols
tan enigmàtics com Espía a una
mujer que se mata –l’Oncle Vania
de Txékhov– o Todos los grandes

gobiernos han evitado el teatro ín-
timo, inspirada en la Hedda Ga-
bler d’Ibsen.
Tot i això, en versionar l’obra

deBergman no ha canviat el títol,
però, expliquen els quatre actors
de l’obra, sí detalls notables. La
de Veronese és, diuen, una versió
vital, gens solemne. Una versió
en la qual el marit d’Eva, un pas-
tor luterà, té un papermés impor-

tant com a àrbitre i, sobretot, as-
senyalen, on la història s’explica
des de la perspectiva de la filla i
no de la mare, una opció que pot
fer que malgrat que en el trans-
curs de la batalla escènica l’espec-
tador no sàpiga massa bé de quin
costat posar-se, al final potser
s’acosti més a la descendent.
Una batalla que es dóna, recor-

da la veterana actriu argentina
Cristina Banegas (Charlotte), “en
una de les relacions més difícils
que existeixen, la relaciómare-fi-
lla”. “A l’obra està en joc la possi-
bilitat d’estimar, d’atenuar el nar-
cisisme d’aquesta mare lliurada a
la seva carrera que, alhora, té sen-
sació de fracàs”, assenyala. Da-
vant ella, la filla “s’ha quedat de-
tinguda en algun lloc infantil, en
una zona de molt ressentiment”,
diu María Onetto, l’actriu que li
dóna vida. “De fet –afegeix–, tots
els personatges parlen que no po-
den ser adults, que els adults són
nens que fingeixen ser grans”.
Banegas, que considera que a

la pel·lícula original Ullmann es
trobava “plana, seca i forçada”,
potser pel conflicte que hi va ha-
ver entre Ingrid i Ingmar Berg-
man des del principi del rodatge,
remata que “és una pena que un
no pugui estimar com deuria i
ser estimat com es mereix”.c
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