
[Filmoteca]
Sesión do 4 de xuño de 2018       X Centenario de Ingmar Bergman

UN VERÁN CON MÓNICA

FICHA TÉCNICA

Sommaren med Monika. Suecia, 1953. B/N, 97 min. Xénero: Drama románti-
co | Dirección: Ingmar Bergman | Guión: Ingmar Bergman, Per-Anders Fogel-
ström | Produción: Allan Ekelund (Svensk Filmindustri) | Fotografía: Gunnar
Fischer |  Montaxe: Tage Holmberg, Gösta Lewin |  Música:  Erik Nordgren |
Intérpretes: Harriet Andersson (Monika), Lars Ekborg (Harry), John Harryson
(Lelle), Dagmar Ebbesen (Lindström), Åke Fridell (Ludwig)

SINOPSE
a

Harry, un mozo de 19 anos, e Móni-
ca, unha vendedora de verduras, son
xente sinxela, cunha vida tranquila e
algo insatisfactoria. Un día coñécen-
se  por  casualidade,  e  desde  o  pri-
meiro  momento  sentiranse  atraídos
pola  visión  parecida  que  teñen  do
mundo. Ambos están fartos das súas
vidas e os seus traballos, e tras pasar
a  noite  xuntos  na barca do pai  de
Harry, deciden que é o momento de
pasar á acción. Xuntos  marchan da
cidade e comezan a vivir de forma li-
bre e sen preocupacións: dormen na
praia, beben, bailan... Pero esa vida
ideal pronto chegará ao seu fin can-
do Mónica queda embarazada e co-
mezan a necesitar diñeiro.

CRÍTICA DE TIEMPO DE CINE

Que Ingmar Bergman deixase impune
a conduta da protagonista de Un ve-
rán  con  Mónica é  moi  consecuente
co propio personaxe, e era tamén o
modo que tiña Bergman de dicirnos
que  non  está  aí  para  xulgala,  que
non  se  cre  moralmente  superior  a
ela. A súa narración non busca darlle
unha lección. Os actos e as decisións
de Monika son só seus, a súa rebeldía
fronte  ao  que  se  esperaría  dela  é
respectada  polo  director:  Monika
non é un exemplo a seguir, pero non
por iso a súa historia é menos digna
de ser contada.

Bergman entretense na alegría des-
preocupada de Monika, na súa neci-
dade xuvenil. O director celebra esa
faísca de paixón romántica e erótica
que a leva a deixar  todo e  a fuxir
cun home tan novo e inexperto coma
ela,  para  buscar  o  consolo  do  sol
estival coa crenza de que son a única
parella do universo. Nada parece ter
a forza necesaria para tocalos. A cá-
mara  de  Gunnar  Fischer  encárgase
de  realzar  a  beleza  paisaxista  do
mar, as rochas, o reflexo do sol sobre
as superficies, os corpos dos aman-
tes bicándose e acariñándose. Mulle-
res como Monika van ser centrais a
partir de agora na filmografía deste
director que afirmou que  “o mundo
das mulleres é o meu universo”.

Un verán con Mónica foi a segunda
película que Bergman se viu obriga-
do a facer para Svensk Filmindustri
tras recibir desa empresa un prés-
tamo que precisaba urxentemente.
A  orixe  do  guión  xorde,  segundo
Bergman, dun encontro que tivo nu-
nha rúa comercial de Estocolmo co
escritor Per-Anders Fogelström, con
quen xa traballara como guionista.
Ao preguntarlle que estaba a escri-
bir,  díxolle  que  “a  historia  dunha
moza e un mozo que escapan xun-
tos e viven unhas semanas de vida
primitiva  no  arquipélago  antes  de
volver á civilización”. A Bergman o
tema parecíalle perfecto e entre os
dous traballaron no guión, aprovei-
tando un paro que houbo na produ-
ción fílmica nacional promovido po-
los produtores, que protestaban por
un imposto estatal.

O argumento terminado foi posto en
mans  do  xefe  de  produtora,  Carl
Anders  Dymling,  quen  logrou  con-
vencer á compañía para permitirlle
a  Bergman  levar  a  cabo  o  filme.
“Díxenlle  a  Dymling  que  un  grupo
pequeno de nós ía saír ao arquipé-
lago, só unha cuadrilla cunha cáma-
ra sen son. Todo ía ser moi pequeno
e sinxelo; a película máis barata do
mundo”, lembraba Bergman. O fil-
me rodouse  entre  xullo  e  outubro
de 1952 no medio dun ambiente re-
laxado e festivo.

Para o  papel  de  Monika elixiuse  a
Harriet Andersson, unha actriz nova
que facía revista con medias de ma-
lla e elocuentes escotes no Teatro
Scala.  Bergman viviría un romance
con ela durante a rodaxe, o que fi-
xo que se separase da súa terceira
esposa,  Gun  Grut.  Harriet  sería  a
primeira das actrices que estiveron
ás súas ordes durante coas que se
involucraría  sentimentalmente  (se-
guiríanlle Bibi Andersson e logo Liv
Ullmann).  O  director  xustificaba
esas  relacións  nas  súas  memorias
así:  “O  traballo  cinematográfico  é
unha  actividade  fortemente  eróti-
ca. A entrega mutua é total. A in-
timidade,  o  afecto,  a  tenrura,  a
confianza, a fe ante o máxico ollo
da cámara, dannos unha seguridade

cálida, posiblemente ilusoria.”

Esa  paixón  por  Harriet  Andersson
trasladouse á rodaxe na illa de Örnö,
que  foi  toda  unha  festa.  Alí  vivían
nun albergue e  todos  os  días  levá-
banos  en  barcos  de  pesca  ás  illas
afastadas do arquipélago para filmar
aló  empregando  a  luz  estival  e  as
paisaxes marítimas naturais. Durante
as tres semanas de rodaxe deixaron
amontonar  os  copións  para  evitar
aumentar os custos de transporte do
material, con todo cando os revela-
ron  “descubrimos  que  en  practica-
mente todo o que rodaramos había
unha raia no negativo.  Desde Esto-
colmo recibimos a mensaxe de que
tiñamos  que  volver  rodar  todo  de
principio a fin, ou polo menos o 75%.
Ningún  equipo  de  filmación  derra-
mou  algunha  vez  bágoas  de  croco-
dilo máis grandes. Estabamos dema-
siado felices de quedarnos”, lembra-
ba Bergman.

Tras  volver  rodar  algunhas  escenas
no estudo, facer a montaxe e dobrar
as voces, a película foi  sometida á
censura estatal, que cortou unha es-
cena de alto contido erótico e outra
na  que  Harry  se  emborracha.  Un
verán con Mónica estreouse o 9 de
febreiro  de  1953.  Era  a  película
número 12 que Ingmar Bergman diri-
xía pero de lonxe converteuse nese
momento na máis popular. En Esta-
dos Unidos o temerario produtor Ho-
ward  “Kroger”  Babb  supostamente
adquiriu por terceiras persoas os de-
reitos de distribución do filme, do-
brouno ao inglés,  cortou boa parte
da  metraxe  e  os  62  minutos  res-
tantes foron remontados para salien-
tar os aspectos sexuais do filme e a
nudez de Harriet Andersson. Mesmo
rebautizou  o  filme  como  Monika,
the  Story  of  a  Bad  Girl!.  Svensk
Filmindustri  demandou  a  Babb,  a
quen se lle enviou unha orde de ce-
sación  e  desistimiento,  pois  era
Janus Filme o posuidor legal dos de-
reitos en Norteamérica.

A pesar dese insulto,  o agarimo de
Bergman pola película nunca cesou.
“Está preto do meu corazón e é un
dos filmes que sempre estou feliz de
ver de novo”, contaba. 
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