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Un ‘bergman’ 
doble i desigual
Marta Angelat aborda amb força l’evolució d’una 

parella a ‘Escenes d’un matrimoni’ i ‘Sarabanda’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

B
ergman per partida do-
ble. Apetitós menú teatral 
amb dos plats de diferent 
condimentació que rela-

cionen èpoques crucials de la vida 
d’una parella i de la mateixa biogra-
fia de l’autor. Un commovedor díp-
tic que pot arribar a empatxar l’es-
pectador que no tingui assumida la 
idea de disfrutar dels contrastos del 
diferent ritme i atmosfera d’Escenes 

d’un matrimoni i Sarabanda, protago-
nitzades en el cine per Liv Ullmann 
i Erland Josephson i portades a esce-
na a la Sala Petita del TNC per Mar-
ta Angelat.
 La directora ha fet l’esforç d’en-
frontar-se a la vegada a aquests dos 
textos que reflecteixen la despieta-
da evolució de la relació entre Jo-
han i Marianne, una parella camí 
de la ruptura. Amor i desamor expo-
sats amb tota cruesa, amb els impli-
cats afilant les discrepàncies en la 

 primera obra i curant ferides i danys 
col·laterals en la segona, en una me-
na de teràpia reparadora.
 El resultat no deixa cap mena de 
dubte: el muntatge d’Escenes... és ro-
dó gràcies a una teatralitat trans-
missora d’emocions, mentre que Sa-

rabanda acusa el pes de la bona reso-
lució de l’anterior peça i la dificultat 
de mantenir la intensitat d’un relat 
reprès 30 anys després. És evident 
que l’obra testamentària de Berg-
man no té la mateixa força que la 
primera.

ALT VOLTATGE AMORÓS / L’escenografia 
de Max Glaenzel crea els ambients 
per al desenvolupament de l’acció i 
la suggerent il·luminació de Lionel 
Spicher focalitza molt bé el treball 
actoral. La direcció d’Angelat, que 
cuida fins als mínims detalls, acon-
segueix a Escenes... que la interpre-
tació sense complexos dels actors a 
l’hora d’enfrontar-se a les escenes 
de voltatge amorós i a les transici-
ons d’un estat d’ànim a un altre res-
piri autenticitat.
 A això hi contribueixen un ex-

traordinari Francesc Orella (Johan), 
que encarna l’infidel marit. Hi ha 
química entre ell i una atractiva Mò-
nica López (Marianne), estupenda 
en el paper d’esposa ressentida però 
que sap evolucionar fins al seu rol de 
dona alliberada. Una verdadera cre-
ació teatral de tots dos.
 A Sarabanda Miquel Cors assu-
meix amb correcció el rol d’un Jo-
han en ple declivi existencial, i Mar-
ta Angelat, elegant en la dicció i 
dominadora del seu paper, és Ma-
rianne. Orella apareix ara com a fill 
d’un anterior matrimoni de Johan. 

És un músic apocat i feble que vol 
que la seva filla Karin (refrescant Ai-
na Clotet) es converteixi en violoncel-
lista d’èxit. Però ella, l’únic nexe 
d’unió entre l’avi i el pare, té uns al-
tres plans.
 La conjunció entre els personat-
ges i el dibuix dels seus perfils perd 
força i flota un aire reiteratiu. Però 
s’ha de reconèixer que el muntatge 
s’ajusta al dibuix del panorama au-
tocompassiu dels últims dies de Jo-
han davant Marianne, convertida 
en una dona cada vegada més forta i 
independent. H

Francesc Orella 
i Mònica López  
brillen al TNC com 
un matrimoni en crisi

33 Francesc Orella (Johan) i Mònica López (Marianne), a ‘Escenes d’un matrimoni’.
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