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DANIEL VERONESE S’APROPA A INGMAR BERGMAN I ENS MOSTRA UN INTENS

I DOLORÓS DUEL ENTRE MARE I FILLA AL VOLTANT D’UN PIANO

Lesmeves tecles no sonenmai com les teves

Aquesta sonata va néixer
el dia que Bergman es va
trobar amb Bergman: el dia
que la gran actriu d’origen
suec Ingrid Bergman es
va posar a les ordres del
gran director suec Ingmar

Bergman. Una trobada que
havia provocat moltíssima
expectació. I que, segons
diuen, quan es va produir
va originar no poques ten-
sions al plató. Les tensions,
en tot cas, no van afectar
gens els resultats: Sonata de
otoño (malgrat no trobar-se

des del meu punt de vista
entre les grans obres mes-
tres del mestre) va guanyar
el Globus d’Or a la millor
pel·lícula estrangera i va
proporcionar a la Bergman
la seva setena nominació als
Oscars: una nominació que,
de fet, també hauria meres-
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D’INGMAR BERGMAN. DIR.: DANIEL VERONESE. INT.: CRISTINA BANEGAS,
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tòria, sap com agafar un
text d’Ibsen o de Txèkhov
i vampiritzar-lo per com-
plet sense trair-ne mai
l’essència. I és amb aquest
estil tan personal –i pel que
es veu introduint dins el
drama uns distesos tocs de
comèdia que són també una
marca de la casa Veronese–
com el director ens explica
el tens retrobament entre
la Charlotte (una aclamada
pianista de fama mundial
plena de glamur seductor)
i la seva filla Eva (que viu
al costat del pastor pro-
testant amb qui s’ha casat
una austera existència ben
diferent de la d’aquesta
mare que mai no ha acabat
d’exercir com a tal).
Hi ha a la pel·lícula una

escena memorable que
resulta especialment reve-
ladora sobre el vincle que
existeix entre aquestes dues
dones: l’escena en què mare
i filla seuen davant d’un
piano i, després que Eva
hagi ofert la seva acurada
interpretació d’una peça
de Chopin, Charlotte s’afa-
nya a corregir-la oferint
la seva apassionada versió
del tema: n’hi ha prou amb
aquest moment d’extrema
humiliació latent per enten-
dre l’abisme que separa
aquestes dues ànimes.

cut la seva companya a la
pantalla, l’estupenda i molt
bergmaniana Liv Ullman.
Curiosament, els dos lle-
gendaris Bergman s’estaven
acomiadant del cinema amb
aquella pel·lícula que, des
de llavors, ha sigut objecte
de diverses adaptacions
teatrals; recordeu en aquest
sentit el força decebedor
muntatge de l’obra inter-
pretat per Marisa Paredes
que es va poder veure al
Teatre Romea.
Bergman (Ingmar) va

filmar després un bon gra-
pat de pel·lícules –moltes
d’elles excepcionals–, però
totes (fins i tot les que es
van estrenar al cinema)
creades per a la televisió. I
Bergman (Ingrid) només va
tenir temps abans de morir
per interpretar un reeixit
telefilm sobre Golda Meir.
El cas és que, ara, el molt

definit univers d’Ingmar
Bergman ve a coincidir amb
el no menys definit univers
de Daniel Veronese, un
director excepcional que,
com sabeu molt bé si heu
anat seguint la seva trajec-

Veronese i els seus tres actors redueixen l’intimisme de Bergman a purminimalisme. FOTO: CAMILAMIZAYONO


