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Taylor Swift ven 1,2 milions 
de discos en una setmana
Taylor Swift ha entrat directament al núme-
ro 1 de la llista de discos més venuts dels Es-
tats Units en vendre en la primera setmana 
que està disponible 1,2 milions de còpies del 
nou àlbum. 1989 és el disc venut més ràpida-
ment des de The Eminem Show, del 2002, i 
l’únic disc de platí del 2014 als Estats Units.

Comediants estrenen la 
sèrie Escenes de L’Auditori
Suite de l’Aigua, una producció de Comedi-
ants i La Mama, és l’espectacle que inaugura 
la sèrie Escenes de L’Auditori de Barcelona. 
Es tracta d’un concert escènic al voltant de 
l’aigua amb la direcció de Joan Font i com-
posició musical de Carlota Baldrís. Es podrà 
veure els dies 7 i 8 de novembre.

Veronese porta ‘Sonata de 
otoño’ de Bergman al Lliure

absències i els anhels que això des-
perta en totes dues. “Per moments 
podem reconèixer les febleses i for-
taleses dels dos personatges”, expli-
ca l’actriu que interpreta l’Eva, Ma-
ría Onetto. “Tots els personatges 
comparteixen el fet que no han po-
gut ser adults”.  

A la relació d’aquestes dones cal 
sumar-hi l’existència d’una segona 
filla amb una malaltia mental, de 
qui l’Eva s’ha fet càrrec mentre la 
mare pensava que es trobava inter-
nada en un centre, i que fa augmen-
tar els retrets i els odis d’aquesta re-
lació. “Està en joc la impossibilitat 
d’estimar, de travessar el mateix 
narcisisme de la mare. És una llàsti-
ma que un fill no pugui estimar i ser 
estimat com es mereix”, explica 
Cristina Banegas, Charlotte sobre 
l’escenari, un paper que al film de 
Bergman interpretava Ingrid Berg-

Cristina Banegas, María Oneto i Luis Ziembrowski, 
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man; l’Eva era Liv Ullmann. L’obra, 
que transcorre fidel a la concepció 
cinematogràfica de Bergman, intro-
dueix alguns matisos de Veronese. 
El personatge del Viktor, el marit de 
l’Eva, testimoni clau en el retroba-
ment de les dues dones, adquireix al 
teatre un protagonisme que no hi 
havia a la pantalla. “Veronese crea 
la identitat d’aquest personatge”, 

assegura el seu intèrpret Luis Ziem-
browski, de la mateixa manera que 
Natacha Cordova, l’actriu que dóna 
vida a Helena, la filla malalta, ha 
construït un personatge únicament 
per a teatre, en no disposar de les ei-
nes del cinema per “posar la malal-
tia en escena”.  

Un muntatge intens 
De l’exigència i alhora “la humani-
tat” amb què intèrprets i director 
han tractat aquest clàssic se’n des-
prèn l’autenticitat i l’experiència 
emocional que es viu a dalt i a baix 
de l’escenari, cosa que aconsegueix 
que cada obra sigui diferent, però 
igualment intensa per a actors i pú-
blic. Segons Ziembrowski, “és un 
clàssic que s’ha d’anar tallant nit re-
re nit”, i gràcies a la llibertat amb 
què els actors consideren que Vero-
nese els deixa treballar. “Té més 
clar el que no s’ha de fer que el que 
s’ha de fer”, diu Ziembrowski.  

L’estada de l’obra al Lliure posa-
rà el punt final a una gira que els ha 
dut a ciutats com Buenos Aires, Pa-
rís i Sevilla.e

La família, en cinema o en teatre, a 
dalt o a baix de l’escenari, no troba 
distincions quan es tracta d’explicar 
les angoixes que genera, fruit de l’in-
evitable i imperant efecte que im-
plica ser fills i filles, mares o pares 
d’algú. I la relació familiar que pre-
senta l’obra Sonata de otoño de Da-
niel Veronese, adaptació del film 
d’Ingmar Bergman del 1978, no és 
una excepció, tal com es podrà com-
provar al Teatre Lliure de Montju-
ïc des d’avui fins diumenge, en cinc 
úniques funcions.  

El retrobament entre la Charlot-
te i l’Eva, una mare i una filla, des-
prés de set anys, fa sortir a la llum 
el ressentiment de les dues, per 
l’amor mai prodigat de la mare, les 
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