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Un Bergman porteny
CRÒNICA Ricardo Darín i Érica Rivas conquisten el públic del Tívoli

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

L
a presència de Ricardo Darín 
al Tívoli va produir, dijous a 
la nit, una verdadera com-
moció. L’actor argentí tor-

nava al mateix teatre en què va tri-
omfar fa 9 anys amb Arte, per repre-
sentar al costat d’Érica Rivas (Relatos 
salvajes) Escenas de la vida conyugal 
d’Ingmar Bergman.
 Les cues eren la imatge de l’expec-
tació despertada per veure la versió, 
en clau de comèdia dramàtica amb 
accent porteny, de l’obra que el su-
ec va adaptar per al teatre després 
de l’èxit de la minisèrie i la pel·lícula 
Secrets d’un matrimoni. La direcció de 
la llegendària Norma Aleandro, 20 
anys enrere protagonista de la peça, 
era un altre dels al·licients.
 Comptar amb Darín i Rivas era 
una garantia. Una altra cosa és que 
la seva lectura de l’obra coincidís 
amb les coordenades més profun-
des del film. La versió de Fernando 
Masllorens i González del Pino po-
sa l’accent en l’aspecte còmic i sar-
càstic de la tragèdia que viuen Juan 

i Mariana, un matrimoni sotmès als 
vaivens del desgast de la relació.
 El resultat de l’àgil funció es va 
veure en les reaccions d’un públic 
entregat a la comèdia fins al punt de 
riure fins i tot quan no tocava en les 
escenes de més dramatisme i tensió. 
Però s’ha de reconèixer, tot i aquesta 

contradicció, que l’es-
pectacle funciona i que 
no traeix del tot el mis-
satge que dibuixa el di-
seccionador bisturí de 
Bergman.
 Des d’una sinceritat 
brutal, el muntatge de-
nuncia la hipocresia i 
autoengany que habi-
tualment presideix la 
vida matrimonial. Apa-
reixen dubtes, recels, 
contradiccions, rutines 
que liquiden la vida se-
xual i el resultat de les 
decisions errònies. La 
parella es retrobarà des-
prés del divorci per insis-
tir en els seus dilemes. 
 Darín serveix el seu 

personatge a la deriva component 
amb bona dicció i gestos precisos la 
neurosi del porteny. Rivas retrata la 
dona lligada als seus atavismes fami-
liars i a l’amor per Juan. El dels dos ac-
tors és un bon exercici teatral al ser-
vei de la idea de donar profunditat a 
la comèdia.   H

33 Ricardo Darín i Érica Rivas.

  

  

Standstill, amb 
múscul i memòria
CRÒNICA La banda va viatjar fins als seus 
inicis en el hardcore en el seu comiat a Apolo

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

Standstill va dissenyar un guió 
especial per a la primera de les se-
ves dues nits de comiat a Apolo 
(avui repeteix, entrades esgota-
des), i en el seu repertori antolò-
gic va arribar a remuntar-se, co-
sa inaudita, fins als seus primers 
temps, els de grup hardcoreta an-
glòfon. Van ser dues hores de cre-
ma de naus, amb el dramatisme 
i la intensitat propis de les coses 
importants que es fan per última 
vegada.
 Enric Montefusco i compa-
nyia ja no tornaran a tocar, junts 
almenys, i tret de la imaginable 
gira de reunió de festivals el 2025, 
cançons com 1, 2, 3 sombra i Poe-
ma nº. 3, que van obrir el concert 
alliberant energia d’una manera 
progressiva, donant pas a l’emoti-
vitat seca de Moriréis todos los jóve-
nes i Si vieras, cita aquesta del seu 
últim, místic, disc, Dentro de la luz. 
Standstill va heretar del hardco-
re un rigor, una severitat que els 
distancia de l’amanerament de 
cert rock filo-alternatiu més pre-
tensiós que transcendent. Tenen 

els seus moments espessos i les se-
ves llacunes críptiques, però a Apo-
lo van anar al gra i els va sortir un 
concert clamorós, combinant amb 
perversió, força i refinament, i en-
tregant a plaer els himnes de la seva 
vida: Adelante Bonaparte (II), ¿Por qué 
me llamas a estas horas?, Yo soy el pre-
sidente de la escalera... Buscant el con-
tacte físic i utilitzant el cant del pú-
blic per fer créixer les cançons.

PASSAT DESENTERRAT / Després del tan-
cament amb La mirada de los mil me-
tros va venir la sorpresa quan, obrint 
els bisos, el grup va recuperar ma-
terial dels seus primers discos, can-
çons amb què al seu dia va recórrer 
el circuit del hardcore europeu. Un 
Montefusco transformat, sense gui-
tarra, retorçant-se com el Nick Cave 
de The Birthday Party en uns intran-
quils Dead man picture i Let them burn, 
forçant la veu a Ride down the slope i 
adoptant formes guturals a Two mi-
nutis song. El testimoni d’una altra 
era de Standstill, en contrast amb 
les peces que van tancar el concert, 
unes Canción sin fin i Adelante Bonapar-
te (I) en tènue fosa, deixant al seu pas 
un estrident silenci.   H

33 Enric Montefusco, líder de Standstill, durant el concert.
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