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Abans de començar la seva carrera com a directora, 
Mia Hansen-Love va treballar com a actriu durant 
molts anys amb el cineasta Olivier Assayas, amb qui 
va acabar compartint la seva vida afectiva. Olivier 
Assayas, per la seva banda, va ser coautor d'un 
important llibre d'entrevistes amb Ingmar Bergman 
publicat per la revista Cahiers du cinéma a principis 
dels anys noranta. Al llarg de la seva carrera, la parella 
de cineastes han elaborat una filmografia absolutament 
personal, treballant per separat. És cert que podem 
trobar-hi alguns punts en comú en el seu cinema, 
però sempre s'ha partit de perspectives creatives molt 
diferents fins a configurar dos universos personals 
molt propis. Bergman Island és una pel·lícula que 
sorgeix de dos camins diferents. Per una banda, hi 
ha el rerefons de la crisi real que van viure els dos 
cineastes com a parella. Per altra banda. Hi ha el 
desig d'evocar el fantasma d'Ingmar Bergman. El to 
de l'obra del cineasta suec hi és molt present com a 
rerefons de la ficció, sobretot en la forma que tracta 
el tema de les relacions de parella i la radiografia que 
partir dels sentiments que va dur a terme al llarg de 
la filmografia. Bergman Island no és només la crònica 
d'un viatge cap als espais de rodatge del cineasta, sinó 
també cap al fons del seu cinema.
Mia Hansen-Love ens parla de les múltiples capes 
vitals que serveixen com a aliment per configurar la 
ficció. Allò viscut es barreja amb allò somiat, el món 
real es barreja amb el món possible i totes les capes 
acaben superposant-se en una història on tots els 
actors es transformen en alter egos d'una realitat 
determinada. Bergman Island explica la història de dos 
cineastes -un home de mitjana edat i una noia jove- 
que fan localitzacions a l'illa de Färo i descobreixen 
tot l'univers Bergman que s'amaga a l'interior de l'illa. 
Mentre transiten pels llocs, ella entra en crisi creativa i 
explica un guió que pretén rodar. Aquest joc de miralls 
troba el seu ressò a la història de dos joves amants, 
que es troben a l'illa uns anys després, dubtant de 

Autoficció plena de fantasmes

la seva hipotètica infidelitat, entrant en una crisi de 
la qual no saben com resoldre els seus enigmes, 
possiblement perquè els enigmes vitals no tenen mai 
solució.
Les diferents capes de ficció converteixen Bergman 
Island en una peculiar versió de Viaggio in italia de 
Roberto Rossellini en què els alter egos de la mateixa 
cineasta es barregen fins a acabar anat a parar cap 
a un altre univers fantasmagòric del qual només 
queden cadires buides, prestatgeries plenes de llibres, 
finestres obertes a l'horitzó, retrat de la dona morta i 
uns paisatges que es converteixen en llocs de memòria 
d'algú que hi va transitar. Un univers fantasmagòric 
que ressona en la pel·lícula, que el metallenguatge 
porta de la realitat a la ficció i que la pròpia pel·lícula 
fa que acabin ressonant en les nostres vides.
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